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Melas ir Pripažinimas. 
“Grapes of Wrath.” \/ 

Rašo A. B.

Tik šilta, tik iš spaustu-Į 
ves, jau gatava Lietuvių Li
teratūros Draugijos knyga 
“Lietuvių Tautinio Atbudi
mo Pionieriai.” Tai 44-tas 
šios draugijos leidinys. Pa
rašė Dr. Petriką.

No. 213 LAISVĖS ANTRATdSefona287: stagįME-3878STREET Brooklyn, N. Y., Pirniadien., Rugs. (September) 11, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Knyga apima patį svar
biausi lietuvių tautos atbu
dimo laikotarpį. Joje api
budinami to atbudimo pio
nieriai: Dr. V. Kudirka, P.
Višinksis, J. Biliūnas, Že
maitė, G. Petkevičienė-Bitė, 
Lazdynų Pelėda ir Šatrijos 
Ragana.

Knygą skaičiau dar rank
raštyje. Ji man patiko. Ma
nau, jog patiks ir kitiems/ 
Draugijos nariams. </

Bet Draugijos sekreto
rius d. šolomskas bėdavoja, 
kad pinigų ižde mažai beli
kę ir gal knygos išsiuntinė
jimas susitrukdyti. Tuo 
tarpu dar daug narių nėra 
pasimokėję duoklių už šiuos 
metus. Jei visi tuojau pasi- 
mokėtų, visa finansinė pro
blema vienu šūviu išsirištų.

O visgi kalbos ir gandai 
neduoda ramybės, kad An
glija ir Franci ja iškirs Len
kijai šposą. Lenkija jau be
veik visai prie sienos, o tų 
dviejų kraštų karo mašinos 
dar nė puse savo pajėgos 
neveikia. Kalbama net apie 
slaptas derybas su nazių 
agentais.

Sunku atspėti, kiek tuose 
ganduose yra tiesos. Tiek 
tik dabar galima pasakyti, 
ka dtoKie žmonės, kaip 
Chamberlain ir Daladier, 
gali prie visko dasileisti. 
Jais pasitikėti negalima.

Kad pasaulis dega karu, 
kad Lenkija puolama, “kal
ta Sovietų Rusija,” šaukia 
Chicagos “Draugas” (rugs. 
7 d.). Tai, žinoma, negra
žus melas. Visas pasaulis 
žino, kad Sovietų Sąjunga 
yra t v i r č i a u s ias taikos 
ramstis. Lenkai griežtai at
metė Sovietų pagelbą. At
metė ją ir Anglija su- Fran- 
cija.

Bet šiame mele veriasi ir 
svarbus “Draugo” pripaži
nimas. Jis tuomi pripažįs
ta Sovietų Sąjungą milži
niška spėka. Ji, vadinasi, 
galėtų pažaboti Hitlerį ir 
pasaulyje taiką palaikyti!

Tai ko tada verti to paties 
“Draugo” nuolatiniai plepa
lai, būk komunistai pavertę 
galingą Rusiją į nieką, būk 
niekas su ja nebesiskaitą?

Kada tie nelaimingi mū
sų redaktoriai išmoks logiš
kai ir sveikai protauti? Jie 
patys su savim nebesusikal- 
ba. Dešinė nežino, ką kairė 
daro. O nori svietą mo
kinti. Jie nori, kad juos kas 
nors rimtai imtų.

Duokite žmonėms gerk 
knygą, o jie ją pažins ir gol 
džiai skaitys. Taip mes vi
suomet filosofuojame.

Dabar tai įrodė John 
Steinbeck. Jis parašė kny
gą apie farmerius, kurie bė- 
go nuo sausros į Califor- 
niją, ir ją pavadino “Grapes 
of Wrath.” Tai esanti tik-l 
rai nepaprasta knyga. Ca-j

(Tasa ant 2-ro gusi.)
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NAZIAI JAU VARSAVOJE
į Milžiniški Francijos Tankai Laužo Nazių 

Linijas Vakariniame Fronte
Prancūzai Apsupo Svarbu Vokiečiu Pramonės Miestą Saar- 

bruckeną; Bet Jie Dar Nešturmuosią Naziy Tvirtovių
Paryžius. — Prancūzai 

(šiuos žodžius berašant) 
yra persigrūmę jau virš7 8 
mylių per Vokietijos sieną. 
Su francūzų kariuomene 
veikia ir morokkiečiai ka
riai iš afrikinių Francijos 
kolonijų.

Prancūzai apsupo pramo- 
nišką Vokietijos miestą 
Saarbruckeną į vakarus 
nuo nazių tvirtovių eilės Li
mes (arba Siegfried linijos) 
ir užėmė porą miškų kal
nuose. Francūzaj atakuoja 
vokiečius, be kitko, ir mil
žiniškais tvirtoviškais tan
kais, sveriančiais 70 iki 92 
tonų. Šie tankai ginkluoti 
gana didelėmis kanuolėmis, 
neskaitant kulkasvaidžių.

Tokie tankai daug pasi

Per Savaitę nuo Karo 
Pradžios Žuvo Jau 

Šešiolika Laivu
London. — Nuo karo pra

džios tapo paskandinta jau 
16 laivų. Su jais žuvo ne 
mažiau kaip 150 žmonių.

Ties Helderiu nugrimzdo 
karinis Holandijos laivas 
“Wm. van der Zaan,” atsi
tiktinai užplaukęs ant Vo
kietijos minų (povąndeni- 
nių sprogimų). Pačių na
zių minomis pripuolamai 
susprogdintas ir nuskendo 
nedidelis Vokietijos preki
nis laivas “Helfrid Bis- 
mark.”

Vokietijos submarinai. iki 
šiol paskandino devynis 
Anglijos prekinius-keleivi- 
nius laivus, 54-rių tūkstan
čių tonų įtalpos. Nazių žu
vo keturi laivai apie 15-kos 
tūkstančių tonų įtalpos. Be 
to, nuskandintas vienas 
prekinis Francijos laivas, 
vienas “nežinomas,” vienas 
Graikijos ir vienas Holandi
jos.

Kanada Nusiusianti Savo 
Armijos į Europą

Ottawa, Canada. — Šio 
krašto minigteris pirminin
kas Mackenzie King sakė 
seimui, kad Kanada siųs 
ginklus, amuniciją ir la
kūnus Anglijos karui su 
Vokietija; j)et Kanada lai
kysianti savo armiją namie 
tiktai apsigynimui. ‘

_ • J.

ORAS.—Pirmadienį giedra.

tarnauja francūzams kriu- 
šint vokiečių frontą.
''Vokiečiai iki šiol vengė 

atvirų, tiesioginių mrišių su 
francūzais ir tik stengėsi 
trukdyt juos, kaip sako pra
nešimas iš Paryžiaus.

Naziai atidarysią visą sa
vo ugnį tiktai tada, kai 
francūzai prisiartinsią prie 
Vokietijos tvirtovių.

F r a n cūzų komandieriai 
kol kas nežada šturmuot 
tas nazių tvirtumas. Sako, 
kad vokiečiai galėtų išžu- 
dyt perdaug Prancūzų, jei
gu francūzai tiesioginiai 
šturmuotų jąsias. Todėl 
francūzai stengsis “apčiuop
ti” silpnesnes nazių tvirtu
mų vietas, ir tiktai tada ata
kuos jas.

Hitleris Sušaudęs 1,200 
Nazių, Kurie Prie

šinosi Karui
Zurich, Šveicarija. — Vo

kietijos vąldžia sušaudė 
dvyliką šimtų nazių už tai, 
kad jie priešinosi karui, 
kaip praneša Žydų Telegra
fo Agentūra.

Rooseveltas Šauks Nepa
prastą Kongreso Sesiją
Washington. — Pataisyt 

Amerikos bepusįškumo įs
tatymą prezidentas Roose
veltas šauks nepaprastą 
kongreso sesiją, nors dar 
nežinia kada. Jis reikalaus, 
kad kongresas nutartų, jog 
Amerika gali pardavinėt 
lėktuvus, ginklus ir amuni
ciją visom ‘ kariaujančiom 
šalim, bet jos turės čia jau 
Amerikoj užsimokėt už ka
ro pabūklus ir išsigabent 
juos savais laivais (o ne 
amerikiniais).1

Praeitoji kongreso sesija 
atmetė tokį prezidento rei
kalavimą. Tai jis kol kas tu
ri vykdyt dar senąjį bepu- 
siškumo įstatymą. O sena
sis įstatymas sako, kad pre
zidentas turi uždraust par
davinėt,iš Amerikos ginklus 
ir amuniciją lygiai visiem 
kariaujantiem kraštam, 
tarp kurių veikia karo sto
vis.

Berlin. — Naziai skaito, 
kad iki šiol kare su lenkais
žuvę 900 vokiečių kareivių vaite aukot po vienos die- 
ir sužeista 4,000. • nos uždarbį Lenkijai gintis.

ROOSEVELT ŽADA IMTI 
NAGAN MAISTO 

BRANGININKUS
Washington. — Amerikoj 

yra užtektinai ir dar su 
kaupu įvairių maisto pro
duktų, pareiškė prezidentas 
Rooseveltas. Todėl visai ne
pateisinamos kompanijos, 
kad jos taip skardžiai pa
brangino cukrų, miltus ir 
įvairius kitus maisto daik
tus, sakė Rooseveltas.

Jis žadėjo imti nagan pel- 
nagrobius, kurie paskutinė
mis dienomis beprotiškai 
pakėlė kainas valgio reik
menų, manydami pasinau
doti iš Europos karo.

Generalis šalies prokuro
ras Fr. Murphy sako, kad 
ligšioliniai įstatymai dar 
neduoda valdžiai tinkamo 
įrankio kovai prieš pelna- 
grobius. Tai reikėsią išleist 
prieš juos specialį įstatymą 
ateinančioje specialėje ar 
reguliarėje kongreso sesijo
je.

LENKAI ATGRIEBĖ 
MIESTĄ NUO NAZIŲ

Lublin, Lenkija. — Stai
giu užpuolimu Lenkijos ka
riuomenė atkariavo nuo vo
kiečių Bydgoszcza, didžiau
sią miestų Pomoržėje (Len
kų Koridoriuje).

Užsieniai Turės Iš Anksto 
Užsimokėt Sovietam už 

Perkamus Produktus
, *

Maskva. — Sovietų vy
riausybė nutarė negabent 
produktu^ tokias šalis, kur 
sąlygos^nus “nepalankios” 
sovietinei prekybai. Taip 
pat nutarė nevežt sovietinių 
produktų į tas šalis, kurios 
iš anksto neužsimokės už 
juos.

Suimta Tūkstančiai So
cialistų ir Komu

nistų Vokietijoj
Berlin. — Naziai arešta

vo tūkstančius buvusių dar
bo unijų vądų ir narių, ko
munistų, socialistų ir šiaip 
demokratinių žmonių. Hit- 
leriečiai bijoję, kad tie žmo
nės gadinsią dirbimą gink
lų ir amunicijos ir kenksią 
vest karą.

Slapta nazių policija taip 
pat suėmė daugelį čechų- 
slovakų tautinių veikėjų.

Albany, N. Y. — 90 tūks
tančių lenkų New Yorko 
valstijoj pasižadėjo kas sa-

a _________ :_____ e>

Lenkai Žūt-Būtiniai Gina Likusiąją Dalį 
Varšavos; Naziai Grūmoja Juos Apsupti

Angly ir Francūzy Karininkai Pataria Lenką Armijai Laiku 
Pasitraukt; Lenkų Kariuomenės Dvasia Tebėra Puiki

London, rugs. 10. — Naziai užkariavo stambią Varša
vos dalį iš pietų ir vakarų šonų ir užėmė bent vieną Var
šavos radio stotį. Bet lenkai (šiuos žodžius berašant) 
dar tebegina didesnę miesto pusę.

120 tūkstančių lenkų kareivių ir civilių žmonių iš ap
kasų ir už barikadų mirtinai kaujasi su naziais. Naziai 
sušaudo visus suimamus civilius kovotojus.

Bet Anglijos ir Francijos atsiųsti kariniai žinovai pa
taria lenkų armijai perilgai nelaukt Varšavoj, o laiku 
pasitraukt į rytus. Nes naziai stengiasi apsupt Varšavą 
iš tos pusėš.

NAZIŲ LAIMĖJIMAI
Berlin. — Vokiečiai perėjo per upes Narewa ir Būgą 

iš šiaurės ir grumiasi atkirst Varšavą iš rytų šono. Ta
da, jie sako, suimsią kelibliką divizijų geriausios lenkų 
armijos ne tik Varšavoje, bet ir plačiame plote į vakarus 
nuo Varšavos.

Naziai praneša, kad jie užėmę Lodzių, pramonės did
miestį; guberninį miestą Radomą ir eilę kitų miestų.

Bucharest, Rumunija. — Iš čia pranešama, kad dideli 
daugiai lenkų armijos, pagal patarimą Anglijos ir Fran
cijos generalinių štabų, pasitraukė toliau į rytus, į pato
gesnes apsigynimui pozicijas. Lenkų armija nenusimena, 
bet tebėra pasiryžus žūt-būtiniai kovai.

ANGLIJA KARIAUSIANTI IKI 3-jų METŲ
London. — Anglijos valdžia išdirbo planus karui iki 

trejų metų. Sako, šis karas yra vedamas ne tiek del Len
kijos, kiek sukriušint hitlerizmą.

Paryžius. — Prancūzai atmušė nazių artilerijos ir or
laivių kantr-ataką ir užėmė didesnę pusę Warndt miško 
ties Forbachu. Iki šiol francūzai užkariavo jau 200 ket
virtainių mylių ruožą į vakarus nuo Vokietijos tvirtovių 
linijos.

NAZIAI PRIMENA ANGLIJAI TAIKYTIS
Berlin. — Nazių oro laivyno ministeris Goeringas už- 

reiškė, jog Anglija “gal apsimąstys”. ir taikysis su Vo
kietija. Goeringas pabrėžė didelius Vokietijos pasiseki
mus kare prieš Lenkiją; tvirtino, kad Anglija “niekad 
negalėsianti” sumušt Vokietiją, ir naziai “niekuomet ne
sugrąžinsią” Lenkijai Silezijos su jos aliejaus šaltiniais 
ir turtingomis kasyklomis.

Sovietai Stiprina Vakarinius 
Savo Pasienius

Maskva. —. Sovietai šau- 
kia į armiją stambų skaičių 
atsarginių kareivių iki 38 
metų amžiaus, ir gabena 
daugius karo medžiagų į 
savo vakarinius pasienius.

Sovietai ruošia didelius 
rudeninius armijos manev
rus; o antra, tai jie mato, 
kad Sovietam dar nepraėjo 
karo pavojus iš vakarų šo
no.

Jei naziai užims Lenkiją, 
tai Vokietija rubežiuosis 
jau tiesiai su Sovietais. So
vietai gi nelabai tiki, kad 
Vokietijos valdžia ilgai pil
dytų savo nepuolimo sutar
tį su Sovietais. Be to, dar 
gali ir Anglija padaryt ka
rinį sąmokslą su Hitleriu 
prieš Sovietų Sąjungą.

Prez. Roosevelto Įsakymai 
Geriau Apsaugot Šalį

Washington. — Karas 
Europoj verčia Ameriką' 
daryt tam tikrus žirigsnius 
reikalingus• geresniam ap
saugojimui šios šalies, — 
pareiškė prezidentas Roose
veltas. •

Prezidentas tuo tikslu nu
sprendė paimt .į karo lai
vyną dar 45,000 vyrų, tai 
būtų iki 145,000 iš viso; žy
miai padidint nuolatinę ar
miją, pridedant 107,000 vy
rų prie dabar esamų 120,- 
000 kareivių; pakelt mari- 
ninkų skaičių iki 25,000 vy
rų; gaut dar 45,000 milici
ninkų prie dabartinių 190,- 
000; pasamdyt 150 fėdera- 
lių agentų daugiau, kovai 
prieš sabotažą ir svetimą 
propagandą; geriau apsau
got Panamos Kanalą, ir tt.

Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
Šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

KARAS GALĖS TĘSTIS 
DEŠIMTI METU, KAIP 

SAKO NAZIAI •
Berlin. — Nazių politikai 

tvirtina, kad Vokietija galė
tų atsilaikyt net dešimties 
metų kare. Vokietija jau 
užėmus svarbiausius ‘ me
džiagų šaltinius Lenkijoj: 
žibalo-aliejaus versmes ir 
geležies ir anglies kasyklas.

Naziai tikisi per porą sa
vaičių užvaldyt visą Lenki
ją. Tada jie gausią ir dau
gius kviečių ir kitų maisto 
produktų iš Lenkijos. Be 
to, vokiečiai gausią reikme
nų iš Vengrijos, Rumunijos 
ir kitų Balkanų kraštų, y

Tai, girdi, naziams tebū
sią baisu, kad Anglija \iž- 
blokaduos reikrpenų prista
tymą Vokietijai per vande
nynus. (Naziai taipgi tikisi 
gaut karo reikmenų per 
Italiją, kuri iki šiol neva 
“bepusiškai” laikosi.)

Vokietijos spauda pabrė
žia, kad nors Italija neka
riauja su Anglija ir Fran
ci j a, bet Mussolinis palaikąs 
vienybę su Hitleriu.

Nazių Planai 
9

Kai Hitleris apsidirbs su 
Lenkija, jis sutėlks visas 
savo karo jėgas į vakarų 
frontą ir ten naziai, girdi, 
iš savo tvirtovių galėsią per 
neribotą laika atremt Frak
cijos ir Anglijos armijų da
romas atakas.

Kai naziai užkariaus Len
kiją, jie spėja, kad tada 
Lenkijos vadai prašys tai
kos; o kariaut prieš Angli
ją ir Franci ją tai Hitleris 
nematąs reikalo; todėl vo
kiečiai “tiktai ginsis,” jeigu 
francūzai ir anglai dar ka
riaus prieš Vokietiją.

Vokiečiai sutiksią grąžint 
Lenkijai “nepriklausomybę” 
ir galutinai prijungsią prie 
Vokietijos “tiktai” Pomor- 
že (Lenkų Koridorių), Dan- 
zigą ir Lenkiškąją Sileziją 
su turtingomis jos anglies 
ir metalų kasyklomis ir ži
balo-aliejaus šaltiniais.

Anglija Vis Dar Popieronus 
“Bombarduoja” Nazius
Maskva. — Sovietų žmo

nės su pašaipa kalbasi, kad 
Anglijos lėktuvai abelnai 
dar tik “popierelėmis bom
barduoja” nazius. bet nemė
to bombų ant Vokietijos ge
ležinkelių, amunicijos fabri
kų. kitų svarbių karui 
punktų. Sovietų piliečiai su
pranta,. kad Anglijos val
džia tikrumoj nenori ka
riaut prieš hitlerizmą.
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Lenkija Vėl Laukia “Stebuklo”
Vokietijos fašistų karo jėgos jau dau

žosi į Varšavos vartus. Lenkija apsupta 
Vokietijos teritorijos buvo suspausta iš 
trijų pusių—pietų, vakarų, šiaurių, kaip 
liūto žiotyse ir armija atsitraukia linkui 
Sano-Vislos-Narevo apsigynimo linijos. 
Lenkijos valdonai laukia stebuklo, kada 
jie ten sumuš vokiečių jėgas ir privers 
trauktis. Stebuklo nebus. Jeigu pavyks 
lenkams gerai susiorganizuoti, o Franci- 
ja ir Anglija prasimuš į Vokietiją iš va
karų, tai Hitlerio armija bus sulaikyta. 
Bet jeigu to nebus, tai sunki Lenkijos 
kova.

Nuo pat Lenkijos atgavimo nepriklau
somybės jos valdžios politika buvo ne
tikus linkui kaimynų ir pragaištinga pa
čiai Lenkijai, kuri ir įstūmė Lenkijos 
žmones į katastrofą. Kada Lenkija pa
siskelbė nepriklausoma, tai Sovietų Rusi
ja pripažinp jai nepriklausomybę ir kelis 
kartus siūlė taiką. Lenkija kurstoma 
Franci jos ir Anglijos atmetė ją ir 1920 
metais pradėjo pasiutusį užpuolimą ant 
Sovietų, kad užkariavus Ukrainą, kad 
nuvertus Sovietus. Ji prakišo tą karą. 
Lenkija apiplėšė Lietuvą. Dar tik perei
tais metais jos fašistai organizavo už
puolimą ant Lietuvos. Dar tik pereitais 
metais ji padėjo Hitleriui sudraskyti Če- 
choslovakiją, kurios gyvavimas dabar 
būtų labai didelė Lenkijai pagelba. Dar 
tik pereitais metais lenkai fašistai degi
no Sovietų traukinius, kada jie atvežda
vo tavorus į Lenkiją.

Dar daugiau, Lenkija jau ir pirm Če- 
choslovakijos pasmaugimo buvo ant pus 
apsupta, bet vis tiek Lenkijos ponai ne
numatė, kad Lenkijai pavojus yra iš Vo
kietijos fašistų pusės. Jie pasikviesdavo 
pas save Goeringą ir kitus Hitlerio ar
mijos vadus medžioti. Tie fašistai gerai 
prisižiūrėjo, sušniukštinėjo Lenkijos jė
gas ir silpnybes.

Dar daugiau, nors Lenkijos vakarinė 
pusė nuo Vislos, tai yra, linkui Vokie
tijos buvo pavojingoj padėtyj, bet Len
kijos valdonai Sandomire, Kelcuose, Ra
dome, Petrakove ir kituose miestuose 
pristeigė ginklų ir amunicijos fabrikų.

Ir štai, Vokietijos fašistai jau užėmė 
daug tų miestų, daug ginklų ir amunici
jos fabrikų. Vokietijos pranešimai tvir
tina, kad Silezijoj ir kitur jie paėmė 
Lenkijos fabrikus, kur buvo baigiamos 
statyti tankos, kanuolės ir gaminama 
amunicija. Jų pranešimu , Lenkija nu
ginkluota. Ji dabar neturės amunicijos 
ir ginklų fabrikų. Turės gintis tik tais 
ginklais, kuriuos armija turi su savimi.

To užteks tik keletai savaičių.
Penktadienį, dar tik savaitė karo, kaip 

Vokietijos fašistai užpuolė ant Lenkijos, 
o jau jie skelbė, kad paėmė 95% Lenki
jos anglies kasyklų; visą gamybą vąrio, 
cino ir švino, be kurių armija negali ap
sieiti. Maršuoja linkui Jaslo, kur yra 
aliejaus šaltiniai. Tas labai apsunkins 
tolimesnį Lenkijos apsigynimą.

Gamtinius turtus kitur neperneši. Jie 
yra ten; kur gamta juos sukuopė. Bet 
už steigimą ginklų ir amunicijos fabri
kų ten, kur taip greitai Vokietija galė
jo pasiekti, tai atsako Lenkijos valdo
nai. Jie tartum tyčia ten juos pastatė, 
kad pat karo pradžioj nuginklavus Len
kijos armiją! Tai vis aklos politikos vai
siai! Už tai, žinoma, neatsako Lenkijos 
liaudis, jos darbo žmonės, bet atsako 
valdonai, ponai Beckai!

Jeigu lenkai sulaikys vokiečius ant Sa
no-Vislos-Narevo, tai armijai reikės iš 
kitur gauti ginklų ir amunicijos. Bet jei
gu vokiečiai išvarys lenkus iš tos linijos, 
permes per Bugo upę, tai Lenkijos karas 
pralaimėtas. Tada lenkų armija atsi
durs Vilnijoj, tai yra, lietuvių krašte, 
vakarinėj Baltarusijoj ir Ukrainoj, kur 
gyventojai nebus patriotiški, nes lenkų 
valdžia netikusiai atsinešė linkui tautų 
mažumų.

Žinoma, Lenkija nepražus, jeigu Fran
ci jai ir Anglijai pavyks sumušti Vokie
tiją. Bet klausimas ar ponai Chamber- 
lain ir Daladier norės kariaut po to, 
kaip Lenkija bus užimta? Už Lenkijos 
liaudies vargus atsako jos valdžia, kuri 
vilkosi, tai Franci jos ir Anglijos, tai Vo
kietijos sferoj.

Jų "Social Justice
Niekas taip keistai nenu

šneka apie socialius klausi
mus, kaip lietuviški kunigai 
arba jų kastos rašytojai.

Kunigų “Draugas,” žy
mėdamas “socialinių katali
kų savaičių” tikslą, sako:

“Šiemet ypatingu būdu 
buvo nagrinėjamos pažiū
ros, neigiančios klasių buvi
mą ir pažiūras, pagal ku
rias klasės yra tik fatališ
ka grumtynių ir konfliktų 
priežastis. Be kitko, buvo 
prieita prie išvados, kad vi
somis jėgomis vengiant 
b r o 1 ž u d i š k ų, rietenų ir 
grumtynių, socialinės klasės 
privalo viena kitą suprasti, 
pildyti ir mylėtis tautinio 
gyvenimo ir mistinio Kris
taus Kūno vienybėje.”

Tai tikrai ypatingos 
''žiūros ir jų aiškinimas, 
juos klasių kova,—“tai
tik fatališka (likimo lemta. 
—P. B.) grunjtynių ir kon
fliktų priežastis (pabrauk
ta mano.—P. B.).”

pa- 
Pas
yra

Darbininkų klasės kova 
prieš turčių klasę—yrą ko
va prieš \išnaudojimą žmo
gaus žmogumi. Ta kova 
nėra priežastis, kaip , kad 
tvirtina “Draugas,” o pa
sekmė. Panaikinus žmo
gaus išnaudojimo sistemą 
žmogumi, išnyks ir “fatališ
kos” klasių grumtynės. Pa
naikinkime blogumo prie
žastis, tai neliks nei tų ne
geistinų pasekmių!

Visas sociales blogybes 
“Draugas” nori primesti 
fatalizmui, kokiam ten ak
lam likimui, ir šaukia iš
naudojamuosius ne kovoti, 
o glaustis “mistinio Kris
taus Kūno vienybėje.” 
“Draugo” redaktorius žino, 
kad jo tų “filozofijų” iš
naudotojai neskaitys, tai 
jis jas taiko savo nelaimin
giems skaitytojams, kurių 
didžiuma yra darbininkai; 
ir tai daroma tuo tikslu, 
kad juos apmulkinus.

kovojo už duonos kąsnį kar
tu su savo vyrais. Kasy
klose esti streikų, policijos 
užpuolimų. Grumtis šalia 
vyrų eina ir moterys, neši
nos savo vaikus.

Po šitų trumpų pasveiki
nimų buvo pakviestos pa
kalbėti lietuviškųjų koloni
jų atstovės. Po jų žodžių 
seimo atidarymo iškilmės 
buvo baigtos. Toliau ėjo 
prezidiumo, įvairių komisi
jų rinkimai ir tolimesni sei
mo darbų tvarkos punktai. 
Moterų seimas buvo pradė
tas gražiai ir įspūdingai.

Žodžiai iš Moterų

KAIŠIADORIS
Uždare Peroną

Sąryšyj su Stempkauskaites 
Elenos susižeidimu, Kaišiado
rių stoties peronas uždarytas 
laisvam pasivaikščiojimui. Ja
me tegali vaikščioti keleiviai 
ir turį perone bilietus. Anks
čiau traukinių atėjimo metu, 
ypač šventadieniais, vietiniai 
gyventojai peroną tiesiog už
plūsdavo ir stotyj reikalų tu
rintiems keleiviams trukdyda
vo j on patekt.

Nelaimingoji Stempkauskai- 
tė nėra mirusi, kaip teigia 
kai kurie laikraščiai, bet 
vena ir tikimasi, kad 
sveiks.

Geras Patarimas
—šešiasdešimt litų už ši

tą kambarį, tai per daug, 
ponia šeimininke. Užteks 
juk 30! 4

—Ne, ne, niekad pone, 
taip aš negaliu- Juk ir taip 
daug pinigų netenku išnuo
modama kambarius. Nevie
nas nusineša po mėnesinę 
nuomą!

—Bet, mieloji ponia, jei 
aš galėčiau savo nuomonę 
pareikšti, tai pasakyčiau, 
kad juk patogiau netekti 30 
litų, nekaip 60!

gy- 
pa-

Jos Supratimas
Mažasis Juozukas paga

vo motinos pudrinę ir smar
kiai išsipudravo.

—Tu taip nedaryk,—ta
ria jo mažoji sesuo.—Tik 
moterys pudruojąs!, o vyrai 
juk prausiasi.

Seimo
Ar Gelbėja Lenkiją?

Lenkijai galėjo geriausiai pagelbėti, 
tai Sovietų Sąjunga gintis nuo Vokieti
jos nazių užpuolimo. Sovietų ir Lenkijos 
siena yra apie 1,000 mylių. Abi šalis 
jungia daug gelžkelių,ir plentų linijų. 
Bet Lenkijos poniška valdžia atmetė So
vietų Sąjungos pasiūlymą bendram ap
sigynimui. Griežtai pareiškė, kad ji ne
priims ir karo pagelbos, neįleis nei vieną 
raudonarmietį į savo žemę. Priežastis 
aiški: bijojo, kad apie ukrai
niečių ir baltarusių Lenkijoj pamatys sa
vo tautos raudonarmiečius, laisvos dar
bo žmonių šalies ir patys norės tą turė
ti. Šią Lenkijos ponų politiką rėmė An
glijos ir Francijos munichieriai!

Dabar Lenkijos liaudis bėdoj. Miestai 
dega! Vokietijos fašistų lėktuvai bom
barduoja visą šalį! Tiesiog Lenkijai pa- 
gelbą negali suteikti nei Anglija, nei 
Franci j a, nes neprieina. Jos galėjo su
teikti pagelba tik smarkiu Vokietijos in
dustrijos centrų, karo punktų ir susisie
kimo linijų bombardavimu. To nėra! Jos 
galėjo suteikti pagelbą tik smarkiomis 
atakomis ant Vokietijos vakarų sienų. 
To nėra! Francija garsino, kad turi 8,- 
000,000 armiją! Ji garsina, kad jau pa
sistūmė į Vokietijos teritoriją. Bet ne 
viep Vokietijos, bet Šveicarijos ir Belgi
jos pranešimai sako, kad tik maži susi
kirtimai eina.

Tuo kartu Italijos fašistai vis tvirti
na, kad tarpe Anglijos, Francijos ir Vo
kietijos bus padaryta taika,' kaip tik na- 
ziai užims gerą Lenkijos dalį. Kaip bus, 
sunku pasakyti. Kol kas Lenkija iš 
Francijos ir Anglijoj pągelbos kaip ir 
visai neturi. Ką darys Francijos ir An
glijos valdonai toliau?; ■ Labai galimas 
daiktas, kad jie, jeigu tik galės susitarti 
su Hitleriu kolonijų klausimu, tai jieškos 
išėjimo iš karo. Iš ’ęhamberlaino ir Da
ladier visko galima laukti. 
—.---------- -------------- ----- --------------------
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tiBERTA PEACHES

Amerikoj yra per 500 kooperatyvų krautuvių, kurios pastaruoju laiku nutarė, kad virš rodo 
maj ženklas būtų jų ženklu. x

Komiteto pirmininkė Jo-|aš jame vargau. Mes visos 
turime stengtis, kad ši ne
laimė būtų nuo mūsų ati
tolinta arba sustabdyta.

Janonienė susijaudinusi 
palengvėlio grįžo atgal į sa
vo vietą. P(!r šias pasveiki
nimo kalbas salėje buvo vi
siškai tyku. Baigtą kalbą 
palydėdavo plojimas.

—Dabar aš paprašysiu 
ateiti čia seną/mūsų veikė
ją, moterų labui daug pasi
darbavusią Dundulienę, — 
sako pirmininkė.

Iš būrio palengva aukš
tyn pakilo žila galva.

—Aš nenoriu ten eiti, per
daug mane matys. Aš ir iš 
čia galiu pakalbėti.

Vis dėl to Dundulienė ki
tų prašoma ir raginama nu
ėjo į salės priešakį ir savo 
kalbą pradėjo. Dundulienė' 
rašytoja, vaidintoja, ji daug 
veikusi, daug patyrusi.

—Džiaugdamosi šiuo sei
mu aš prisimenu kaip se
niau buvo. Tada, kai mes 
pradėjome veikti, mes ne- 
turėdavom salės susirinki
mams, kalbėdavomės, tar- 
davomės sulindusios kur 
nors į stubą. Pažanga iki 
šiol padaryta didelė. Šis sei
mas susirinkęs puošnioje 
muziejaus salėje. Mane ima 
džiaugsmas, kad mūsų dar
bas nenuėjo perniek; kad 
mes žengiame, nestovime 
vietoje. Ak, aš atsimenu, 
kiek tekdavo nukentėt, kiek 
pajuokų išgirsti. Pati bu
vau daug kartų ir karve ir 
monke išvadinta, • bet dabar 
man malonu matyti, kad ša
lia mūsų senučių dalyvauja 
jaunos,' štiprios moterys, 
tos visuomenės gėlės. Nebū
kime vienos kitoms priešin
gos. Mųsų neturi skirti nei 
religija, nei įsitikinimai. 
Susiklausykime, d i r b kime 
visos. išvieii

Dundulienės kalba buvo 

 

jausminga, pilna gyvų ir 

 

įsidėmętjnų žodžių. Teisybė 
jos pųkej. Visiems reikia 

 

dirbt/išvien, prieš bendras 
vis

nikienė, atidarydama pir
mosios sesijos posėdį, papa
sakojo, kaip ir kada kilo su
manymas šį seimą šaukti. 
Pirmasis lietuvių moterų 
suvažiavimas įvyko Lietu
voje 1907 metais. Sekan
čiais metais panašų seimą 
sušaukė amerikietės lietu
vės Brooklyne. Bet tas sei
mas buvų^daugiau vienos 
srovės. Gi šiš seimas turėjo 
būt visų lietuvių moterų be 

. pažiūrų skirtumo. Nors kai 
kurios organizacijos nesuti
ko šitam seime dalyvauti, 
tačiau čia turi savo atsto
ves ir katalikės ir tautinin- 
kės. Taigi toks seimas, su 
tokiu dideliu skaičiumi de
legačių, Amerikoje yra/pir- 
mutinis. I

Po trumpos seimo atida
rymo kalbos Jonikienė pa-. 
kvietė kai kurias Seimo da
lyves pasakyti pasveikinimo 
žodžių. Pirmoji išėjo Matu
laitytė, delegatė iš Kana
dos. Ją pasitiko aplodis
mentai.

—Gerbiamosios delegatės, 
aš esu įgaliota kalbėti Ka
nados progresyvių moterų 
vardu.

K a 1 b etoj a apgailestavo, 
kad prasidėjęs karas su
trukdė atvykti seiman tom, 
kurios buvo nusprendusios 
atvažiuoti. Naujoji žmoni
jos nelaimė uždeda naujus 
rūpesčius. Tad ir seimui 
teks daug naujų, labai ak
tualių klausimų spręsti. 
Baigdama ji linkėjo seimui 
geriausio pasisekimo. Matu
laitytė, jaunosios kartos at
stovė, viešnia iš naujosios 
lietuvių emigracijos.

Po jos lėtai, truputį šyp
sodamasi, truputį jaudinda
masi išėjo kalbėti žila, vien
plaukė senutė. Tai poeto 
Juliaus Janonio motina.

—Gerbiamos draugės, vi
sos. Aš labai dėkoju jums 
už priėmimą manęs į jūsų 
tarpą, galėdama šitame sei-' 
me dalyvauti aš labai džiau
giuos. Šis mūsų susibūri
mas vyksta dabar, kada jau 
prasidėjo naujas baisus ka
ras. Kas yra karas,' aš labai 
gerai žinau, aš jį mačiau,

Medžioja Šernus
Kaišiadorių apylinkės 

kuose yra daug šernų, todėl 
susidariusi vietinių medžioto
jų grupė atsidėję pradėjo 
juos naktimis medžioti. Jiems 
sekasi, nes šiomis dienomis 
nušauti du šernai ir vienas 
sužeistas.

KRISLAI

miš-

Išmintis
Jonukas: “Pasakyk, ma

myte, ar mūsų mažoji Kat
rytė iš dangaus yra atėju
si?”

Motina: “Taip, Jonuk.”
Jonukas: “Ir kodėl ji 

taip kvailai padarė?”
Motina: “Kodėl kvailai?”
Jonukas: “Juk ji turėjo 

atsiminti, kaip sunku vėl į 
dangų patekti.”

mūsų negeroves.
o jos išėjo senutė Ra

manauskienė iš Pennsylvą- 
nijos kasyklų. Ji papasako
jo, kad daug kartų moterys

i i •

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
lifornijos r e a k c i o n i oriai 
Dando uždrausti ją toj vals
tijoj pardavinėti.

Bet “Grapėš of Wrath” 
/plinta, kaip raiste ugnis. 
Spaustuvė nespėjanti spau
sdinti, Calif ornijos knygų 
p a r d a vykioj nespėjančios 
šios knygos parsitraukti 
pardavimui, knygynuose ir 
skaityklose žmogus turįs 
laukti tris mėnesius, jeigu 
nori gauti šitą knygą pa
rkaityti. Sąjūdis tikrai ne- 

[ paprastas.

Net New Yorko mieste j 
dažnai traukiniuose matysi 
jaunus žmones su “Grapes 
of Wrath” po pažastimi ar
ba skaitant.

Pats tos knygos dar ne
skaičiau — skaičiau tiktai 
jos peržvalgas. Visi per- 
žvalgybininkai ją giria. Rei
kės įsigyti ir skaityti.

Geras Biznis
—Kiek kainuoja šis kos

tiumas?—klausia pirkėjas.
—110 litų,—atsako par

davėjas.
——O.kiek išsimokėtinai. > 

—220 litų, ir, be to, pu
sė turi būti tuojau įmokėta.

Geras Draugas
—Petrai, tu sutiksi būti 

pajauniu per mano vestu
ves?

—Aš manau! Aš, geriau
sias tavo draugas, negaliu 
apleisti tąvęs nelaimėje.

Nusikalbėjo
Vėl didžioji klasės dalis 

negalėjo atsakyti į mokyto
jo klausimą.

—Tai labai keista,—prie
kaištauja mokytojas,—kad 
tarp tokio būrio tiek mažai* 
gabių žmonių. Mano laikais 
būdavo kitaip-: nė vienas 
puskvailis negalėjo lankyti: 
aš vienintelis tebuvau iš vi
sos apylinkės.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Ką reiškia 

naujas įstatymas dėl regu
liavimo nelegališkai pribu
vusių į šią šalį?

Atsakymas: Rugp. 7-tą 
d., 1939 m. prezidentas Roo- 
seveltas parašą padėjo po

Užsiregistravimo certifi- 
kato aplikacijoms reik var
toti form 659. Tas blankas 
galima gauti už dyką iš 
kiekvieno imigracijos ir na
tūralizacijos ofiso. Reik pa
siųsti piniglaiškį ant $10ę-

Užregistravimo Certifikato ■ ir dvi fotografijas su> 
Įstatymo priedu. Pagal nau- aplikacija.
• • i I a • • • 1 • I _ - —ją įstatymą ateiviai, kurie 
atvyko į Suv. Valstijas tar
pe birželio 3 d., 1921 m. ir 
liepos 1 d., 1924 m. bet ku
rių legalio įleidimo nuola
tiniam apsigyvenimui nėra 
rekordo, gali legalizuoti bu
vimą šioje šalyje. Prieš pri
ėmimą šito naujo įstatymo, 
tik ateiviai, kurie atvyko 
prieš birželio 3 d., 1921 m. 
galėjo gauti “užsiregistra
vimo certifikatus,” kas jiem 
davė teisę prašyti pilnos pi- 
lietystės.

Pasinaudoti nauju įstaty
mu, aplikantas turi daro- 
dyti, kad: 1) jis įvažiavo 
į Suv. Valstijas prieš lie
pos 1 d., 1924 m., 2) jis per 
visą laiką gyveno Sūv. Vals
tijose, 3) žmogus gero do
riško charakteriaus, 4) ne
papuola po išdeportavimu.

Reik atsiminti, kad šitas 
naujas įstatymas nepagelbs- 
ti žmonėms, kurie įvažiavo 
nuo liepos 1 d., 19Ž4 m.

F.L.LS
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^NAUJIENOS’MOKINA‘KELEIvFkAIP
RAŠYTI AFiB SOVIETU SĄJUNGĄ

Ponas. Grigaitis savo lai
kraštyje paskelbė tokią 
linksma žinia, kad ir labai 
nelinksmam piliečiui juoktis 
reikia. “Keleivis” parašė ši
taip: “Sovietai turi pavo
jingą priešą Tolimuose Ry
tuose, būtent, Japoniją. 
Anksčiau ‘ ar vėliau rusai 
turės su japonais kariauti. 
Bet ar galėjo rusai tikėtis 
tokį karą laimėti, kuomet 
iš vakarų jiems gręsė Vo
kietija? Užpulti iš abiejų 
pusių rusai, be abejonės, 
būtų sumušti, nes nei Fran- 
cūzijos, nei Anglijos buržu
azija jiems nepadėtų. Taigi 
žiopla būtų rusų politika,) 
jeigu (jie) būtų susidėję su 
Anglijos Chamberlainu ir 
F r a n c ū z i j o s Daladier’u 
prieš Vokietiją. Tuomet ru
sams susirėmus su japonais, 
vokiečiai tikrai jau padėtų 
japonams. Dabar gi šitas 
pavojus Rusijai iš vakarų 
pašalintas bent dešimčiai 
metu...” €

Šitokie “Keleivio” žodžiai 
“Naujienoms”, žinoma, bai
siai nepatiko, nes jie patei
sina Vokietijos, ir Sovietų 
nepuolimo sutartį. Tad jų 
redaktorius rado reikalin
ga pranešti maloniems savo 
skaitytojams, kad jeigu Ru
sija Vokietijos ir Japonijos 
būtų buvusi užpulta, tai 
Chamberlainas su Daladie
r’u būtų Sovietų Rusiją gy
nę ir tam gynimui, žinoma,

Stalinas ir kiti Sovistų Sąjungos vadai stebi karinių 
orlaivių paradą, kuris įvyko šalia Maskvos 

orlaivių lauke.

Lenkai Nukirtę Keturioliką Anglija Žmoniškai Skandi- 
Nazių Lėktuvų nanti Nazių Laivus

S PŪSTELĖKITE KNYPKĮ ir čia jau atsidaro jums 
pasaulio radio. Pasukite garsinę rankeną, ir gau

nate visą smagumą ir muziką, bet kada užrekorduotą. r
Ot tai sandėlis pasilinksminimo jums ir jūsų šeimynai!

. Washington. — Čionaiti- 
nis Lenkų Spaudos Biuras 
sako, kad lenkų lakūnai ko
voj virš Varšavos per die
ną nukirto keturioliką Vo
kietijos orlaivių; o lenkai 
praradę šešis savo orlaivius, 
kaip pranešama iš Lenkijos.

SLOVAKAI NUŠOVĖ DU 
LENKŲ LĖKTUVU 

Bratislava, Slovakija. — 
Priešorlaivinėmis kanuolė- 

' mis slovakai nukirto žemyn 
du. Lenkijos bombinius lėk
tuvus ties Sabinovu. Pasak 
slęvakų, vienas tų lėktuvų 
buvęs permaliavotas taip, 
kad būtų panašus į Vokieti
jos lėktuvą.

* ♦ -

būtų pritaręs pats “Naujie
nų” redaktorius. Na, ar ne
linksma žinia? Chamberlai
nas, Daladier’as ir Pijus 
Grigaitis gintų nuo vokiečių 
ir japonų “Stalino diktatū
rą?” Nors plyšk žmogus iš 
juoko.

Ačiū, ponas Grigaiti, la
bai ačiū už žadamą pagel- 
bą, bet nei Stalinas, nei So
vietų Sąjunga jūsų pagel
bės nebereikalingi, o retas 
kuris jūsų dienraščio skai
tytojas patikės, kad Cham
berlainas su Daladieru gin
tų Sovietus.

“Naujienoms” nepatinka 
“Keleivio” mintis, kad jeigu 
Francūzija ir Anglija ne
gintų Rusijos, tai kam Ru
sija turi ginti Anglija. 
Francūzija ir Lenkija? Už 
tai jos prie šitokio klausi
mo prideda pąstabą, o ko
dėl gi? Ir pažymi, kad ši 
pastaba “Naujienų” redak
cijos. Vadinas, “Naujienos” 
pataria “Keleiviui” skelbti, 
jog Anglija ir Francūzija 
Rusiją būtų gynusios, tik 
Stalinas to nežinojo ir “su
sidėjo” su Hitleriu. Vis dėl
to linksmas žmogus, tas 
“Naujienų” r e d a k t o rius, 
įsivaizduokite: Chamberlai
nas, Daladier ir P. Grigai
tis gina užnultą Sovietų Ru
sija. Dar karta ačiū jam už 
nažadą, tik nebėra kvailių, 
kas tam patikėtų.

London. — Kai Anglijos 
kariniai laivai skandino du 
Vokietijos prekinius laivus, 
jie pirma nuėmė visus žmo
nes nuo tų nazių laivų, kaip 
kad pareiškė Anglijos laivy
no minist. Winston Chur
chill, kalbėdamas seime. Bet 
jis pabrėžė, kad vokiečių 
submarinas be jokio perser
gėjimo bombardavęs ir pa
skandinęs Anglijos laivą 
“Atheniją,” neduodamas 
progos išsigelbėt “Atheni- 
jos”' keleiviams ir įgulos 
nariams.

P a r y ž i us. — Franci jos 
ministeris' pirmininkas Da
ladier tvirtina, kad Vokie
tija ir šį kartą bus sumušta.

Wilkes-Barre, Pa.
Fašistine Veikla Šioj 

Apylinkėj

Kada A. K. Partijos kan
didato peticija su parašais 
buvo įduota teismui, kuris 
kandidatuoja į miesto tarybą 
(councilman), tai prieš tai su
kilo visokį tamsos apuokai, 
pradedant nuo kunigų lig 
taip vadinamai piliečių lygai 
Wyoming klonio, kuri yra fa
šistinė, rengė keletą prakalbų 
Dies’o komiteto nariui šioje 
apylinkėje.

Visi Komunistų Partijos 
priešai susidėjo į daiktą prieš 
partiją. Jie nuo tos peticijos 
nusikopijavo tų žmonių var
dus ir antrašus ir pradėjo 
vaikščiot pas tuos žmones į 
stubas, visaip juos gąsdinda
mi. Jiems ir pavyko įkalbėt 
nekuriems silpnadvasiams,

DIDŽIAUSIAS LŪSIS
UŽ JŪSŲ PINIGUS OĮ

GENERAL ® ELECTRIC

Iš Anksto 1940 m. Kombinacija

RADIO-FONOGRAFO
A U

už apie šitokią kainą.”kada buvo pagaminti
O kaina jo 1940 m. kataloge 

tik $23.00 . .. sutaupymas
fabrikanto nustatyta 
$59.95! Jūs mokateyra 

$36.95.
Tiktai $23.00 gatavais 

per mėnesį, padengiant ir visus išmokesčių kaštus! 
Jūs manytumėte, kad reikėtų mokėt daugiau vien tik 
už gerą stalinį radio. Bet čia jūs turite geriausią 
radio ir fonografą sykiu. Abudu išduoda tą patį tur
tingą, malonų balsą ir gausingą garsą, nes rekordai 
yra griežiami per radio lemputes ir kalbėtuvą.

Padarytas Parduot TIK Už $23°° už $59.95 •! °

Aplankykite Edison’s “šviesos

Jis toks naujas, pilnas vėliausių pagerinimų, kad 
jūs to nerasite jokiame kataloge. Jo fabrikantas vadina 
jį “Puikiausiu, nepaprastu modeliu elektrinio radio 
pastatomo ant stalo ir* rekordų griežėju iš visų,'kurie 
bet

pinigais ... arba tik $2.45

Jūs turite’ tatai pamatyt, tatai išgirst. Dabar... 
kol Edison siūlo jums šį- didžiausią pinigų taupytoją 
iš visų Edisono Bargenų!

i«r

PER MENES!
per dešimt mėnesių padengia visus kaštus

Miestą” New Yorko Pasaulinėje Parodoje. įėjimas dovanai.

M*

BROOKLYN EDISON COMPANY, inc.
....:.A-rKlUATfiD WITH ’ ' .'"<<• t

C O NSO L I DATED ED I SON

LAISVI

kad jie ištrauktų, atšaukti]! 
savo vardus nuo tos peticijos. I 
čia jie surinko visas savo 
spėkas ir išstojo prieš partiją, 
kad atmest Komunistų Parti
jos peticiją nuo baloto šiame 
apskrityj, kad parti ja neturė-1 
tu savo kandidato laike šių 
rinkimų į valdvietes.

Bet čia AKP vietos sekcija 
šitą dalyką tylomis nepralei
do ir šis pasimojimas prieš 
partiją atsidūrė teisme, kur 
jau dvi pilnos dienos buvo/ 
praleista, bet dar neprieita 
prie \ užbaigos. Kaip šis ant 
partijos užsipuolimas baigsis, 
sunku' pasakyti; bet jis jau il
gai nesitrauks, ir bus plačiau 
apie tai parašyta.

Teisme Buvęs.

L--------
London. — Anglijos val

džia žada Lenkijai sjtambią 
karinę paskola.______ L_1____
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Norwood, Mass.
Norwood, Norfolk ir Sharon 

Komunistų Piknikas Per
keltas į Svetainę

Buvo rašyta, kad trijų 
miestų komunistų piknikas 
įvyks 17 d. rugsėjo. Tai da
bar, vietoj pikniko bus rengia
ma graži muzikalė programa, 
su prakalbomis; kalbės vienas 
Komunistų Partijos vadų šia
me distrikte, drg. Phil Frank- 
feld, kuris aiškins šiandieni
nes svarbias problemas. 
Frankfeldas aiškins Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos pada
rytos nepuolimo sutarties 
reikšmę ir Komunistų Parti
jos poziciją. Taipgi aiškins 
apie einantį karą Europoj. O 
tai kiekvienam svarbu susipa
žinti su tais klausimais, nes 
jie yra labai svarbūs. įvyks 
Finų Svetainėj,* 37 Chapel 

NIEKUR nebuvo tokio PASIŪLYMO
'Simų ^‘žemro'Ūgvut  ̂ antenas i. sujun-

ka’betnvns innn m i n » * 1 uai 1 ”ar r«>’kinm nustatymas. (P/fc Dynapowcr

..T .. GT”a , uui.aa pilnų fonografo garsą. Satinmes spalvos
Šapeli ir rožmedžio dėžutė. Panešamas.

Ct., 3-čią valandą po pietų. 
Programos pildyti yra su
kviesta dain ninkai ir muzi
kantai kelią skirtingų tautų. 
Nuo lietuvių dalyvaus Yvon 
ir Juozas Niaurai, kurie dai
nuos duetus ir solus.* Tikie- 
tas bus tik 25c.

Lietuviai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

—o—
Kaip visur, taip ir pas mu 

įėjo į madą rengti “pares’ 
paminėjimui 25 metų sukak-1 
ties vedybinio gyvenimo. Ro
dos, tai nieko tokio įdomaus, 
kad artimi giminės arba ar
timi geri draugai ima ir su
rengia savo draugams tokį 
bankietėlį, paūžia, pasilinks
mina, dar jubilėjantams ir do
vanų suteikia. Tas viskas la
bai gražu. Bet atsiranda to
kių, kurie dėl savo pasinaudo- 

jjimo rengia “pares”, tai yra 
'ne gimihės, no artimi draugai,

Duoda Darbus Žmonėm . . . Bi-ml Verslininkam

Jau 4 metai kai mes ben<ir;.<iarbiaujam ? su fabrikantais ii 
liniukais, kad suteikt jums labai reikalingus prietaisus 
žemomis kainomis. Per vienus metus jūs pii kote 70.001) 
Matymo Lempų, kitais metais daugiau kaip 900.000 
“Bargenų Pakuose.“ Per benūradai biavimų galima duot 
kus užsakymus. Fabrikantai gali numuši kaštus. Žmon 
darbų. Biznis plaukia veislininkams. Mes nedarome sau pelnų iš 
pardavimų ... Ir ku< met naujas gyvybės kraujas plaukit per 
pramonę, jūs, žmonės New Yorko ir Westehesterio, gaunate ste
bėtinus sutaupynius mes skelbiame kitą Edisono Bargenų.

Trečias puslapis

bet patys pradeda “darbuo
tis” — pardavinėja tikietus, 
superka valgius ir gėrimus, o 
kas lieka, tai. . . sau.

“Laisvės” Reporteris.

Hitleris Atnešė Badą “Sa- 
vivaldiškai” Slovakijai

Bratislava, Slovakija. — 
— Kai kurie Slovakijos val
dininkai sako, kad jų kraš- 

| tui užteks maisto tik dviem 
mėnesiam. Nes dabar Slo
vakija turi maitint didelę 
Vokietijos armiją.

(Naziai, išdraskydami Ce
cho s 1 o vakijos respubliką, 
dar paliko jos dalį Slovaki
ją neva kaip “savivaldišką” 

: kraštą. Dabar jie naudoja 
s Slovakiją kaip savo stovy
klą karui prieš Lenkiją.)

Geresnio 
prietaisų 
milžini: - 

,s gauna

/Ml
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Dvi Gyvenimo Katastrofos
(APYSAKA)

Tamošius Murzaitis, jau nuo mažu
mės, buvo labai tikintis žmogus. Prie
žastį tokio jo tvirto tikėjimo niekas ne
žinojo, bet dauguma spėjo, kad viso to 
priežastis buvo ta, kad Murzaitis, dar 
vaikas būdamas, gavo nuo savo dėdės 
“Peklišką” knygą, kurią beskaitydamas, 
nesugriaunamai įsitikino peklos, velnių 
ir kitų blogų bei gerų dvasių buvimu. 
Perskaitęs Murzaitis keletą kartų “Pe
klišką” knygą taip išsibailino velniais 
bei jų žmonėms daromų po mirčiai kan
kinimų, jog nutarė taip gyventi, kad 
žūt būt nepatekti nelabiesiems į sriubą.

Murzaitis mintinai galėjo išpasakoti 
daugybės velnių vardus, jų laipsnius bei 
užimamą vietą pekloje; žinojo visus pe
klos skyrius ir smulkiausiai galėjo papa
sakoti apie velnių viršininką Liucipierių. 
Ne tik apie peklą viską žinojo, bet žino
jo ir visas dangaus prašmatnybes. Žino
jo iš kokios medžiagos dangaus vartai 
padaryti, kaip viduj atrodo, kokiais lap* 
čiais avi dievas ir dar nemažai smulkme
nų žinojo. O labiausiai Murzaitis mė
go pasakoti apie tai, kaip sutinkamas 
geras žmogus danguje, kur, anot jo, bū
na didžiausios iškilmės. 0 kadangi trūk
davo žodžių toms iškilmėms išreikšti, vi
suomet trumpai pridurdavo:—“Su daug 
didesnėm iškilmėm danguj sutinka miru
sį gerą žmogų, negu mes sutinkame vys
kupą.” Apie dangaus malonumus bekal
bant, Murzaičiui net seilės nusitęsdavo 
pro nuolat dantyse kabančią pypkę. Ir 
nors Murzaitis dar buvo jaunas, bet dėl 
jo kitiems labai juokingų ir keistų kalbų, 
ypač jaunimas, jį vadindavo “dėduku.”

Kaip jau minėjau, Murzaitis nuo ma
žumės buvo pasišventęs kovoti prieš vel
nius, o kad būtų pasekmingesnė ir leng
vesnė kova, padarė apžadus, visą amžių 
gyventi nekaltybėje—neprisiliesti moters 
kūno ir nevesti. Bet visus Murzaičio ap
žadus aukštyn kojomis apvertė Klevulių 
Zuzana—ir tai buvo pirmoji Murzaičio 
gyvenime katastrofa, gal dar, palygi
nant, didesnė už kokią nors lėktuvo ka
tastrofą. Įvykis buvo toks: Kartą per 
durpkasę, Murzaičio kaimynas Klevulis, 
pasikvietė jį padėti prikasti durpių. Be
metant jiems iš duobės durpžemes ir jau 
įsikasus aukščiau galvos, netikėtai atsi
rado ant kranto Klevelio Zuzana, kuri 
atnešusi pavakarius atėjo pažiūrėti, kaip

giliai vyrai įsikasė ir lygiai jos tropyta 
ties tuo kampu, kur darbavosi Murzaitis. 
Murzaitis, panAatęs duobės šone nuo sau
lės atsimušusį žmogaus šešėlį, atsitiesė 
pažiūrėti, kas čia viršuj ant kranto sto
vi. Ir jau buvo prasižiojęs atsakyti į Zu
zanos maloniu balseliu paklausimą: “Ar 
jus čia dar neužgriuvo?,” netikėtai pa
matė Zuzanos nuogas kojas iki tos vie
tos, kur jos, taip sakant... suaugę į 
vieną gabalą. O kadangi Zuzana buvo 
be kelnaičių ir dar iš užpakalio švietė 
saulė, tai Murzaičiui, kad ir gal nenoro
mis, aiškiai pasirodė nuodėmingiausia 
moters kūno dalis. Murzaitis ant pusės 
žodžio liko išsižiojęs ir ar tai iš gėdos, ar 
tai dėl ko kito, smarkiai užraudo, lyg 
nučiuptas vagis. Ir rodos toks mažas 
menkniekis, taip smarkiai paveikė Mur
zai tį, kad ar tai dėl didelio galvojimo, 

. ar kito ko dėliai, bevalgant pavakarius, 
vietoj cukraus, į kavą įdėjo gabalą la
šinių, o pavalgius ir išsikrapščius pypkę, 
vieton dėti tabako, užsibraukė “benzin- 
ką” ir ėmė svilinti tuščią pypkę.

Po tokio reginio, kuris “Pekliškoj” 
knygoj priskaitomas mirtina nuodėme, 
Murzaitis visiškai' pasikeitė. Mažai kal
bėdavo, mažiau melsdavosi, o vakarais 
iki vidurnakčio išsėdėdavo gale kluono 
kažin ką besvajodamas. Nerasdamas ra
mumo, pasiguodė per išpažintį kunigui, 
kuris nuodugniai išklausinėjęs Murzaitį, 
patarė apsivesti.

Murzaitis už žmoną išsirinko to pat 
bažnytkaimio davatką Barbutę, kurią 
nuo seniai pažinojo, kuri irgi buvo ma
nius su rūtelėmis mirti, nes per 35 me
tus amžiaus, nei vieno vyro nebuvo už
kalbinta vedyboms. Ar Barbutė buvo 
padarius apžadus niekad nevesti ir, jei 
buvo juos padarius, kodėl juos sulaužė, 
niekas nežinojo, tik dauguma žmonių, 
šliūbo dienoj, subėgo į bažnyčią pažiū
rėti Tamošiaus ir Barbutės sutuoktuvių.

Vedęs Murzaitis pasidarė dar didesniu 
velnių priešu ir vos atspėdamas vis melz- 
davosi, pralenkdamas net Barbutę/kuri, 
apart ruošos, buvo užimta vaikų penė
jimu, vystymu ir supimu, nes kasmet 
dievulis juodu apdovanodavo po naują 
murzina rėksnelį.

š. B.
(Bus daugiau)

VOKIEČIAI GRŪMOJA 
LODZIUI

Budapest, V engri j a.
Vokiečiai dasigrūmė jau be
veik iki Lodziaus, kuris yra 
antras didžiausias Lenkijos 
pramonės miestas. Lodžius 
turi 600 tūkstančių gyven
tojų.

Berlin, rugs. 8. — Naziai 
skelbia, kad jų keleivinis 
didlaivis “Bremen” pabėgęs 
į Meksiką nuo gaudžiusių 
jį Anglijos karinių laivų.

APSUPA POZNANIŲ GEN. FRANCp “DRAU
GIŠKAS BEPUSIŠKUMAS

San Francisco, Calif.
Harry Bridges Vadovavo 

Darbininkų Solida
rumo Paradą

Darbo Dienoje, rugsėjo 4, 
San Francisco CIO unijistai 
paradavo savo vienybę ir so
lidarumą. Paradavime ėmė 
dalyvumą virš 60,000 žmo
nių. Laike maršavimo net 2 
valandas Market gatvėj gat- 
vekariai nėjo. Šalygatviuose 
žmonių / buvo minios. Polici
jos buvo tirštos eilės ir darė 
tvarką, kad 
monstracijai

BULGARIJA TAUPANTI
MAISTĄ NAZIAMS

yra

ne-dar 
dirba, tai 
į savaitę.

šilumos

šiai didžiulei de- 
niekas nekliudy-

būriuose maršavoPirmuose
CIO unijos su savo benu, ku
ris griežė darbininkų maršus. 
Eisenoj lėtai vąžiavo tam ti
krai priruošti vežimai, su vi
sokiais šūkiais, išstatytais šio
je laivų darbininkų eisenoje. 
Sykiu buvo vežamas gražiai 
papuoštas didelis prez. Roose- 
velto /paveikslas, s u obalsiu, 
kad San Francisco darbinin
kai reikalauja Roosevelto 
kandidatavimo 1940 m. šalies 
prezidento vieton.

Vežamieji vaizdai ir šūkiai 
buvo reikšmingi, todėl minios 
žmonių visur pasitiko su di
deliu entuziazmu, gausiais 
delnų plojimais.

Labai buvo graži eisena CIO 
laivų darbininkų, einančių 
4,000' skaičiuj, vadovaujant 
ištikimam jų vadui Harry 
Bridges’ui. Buvo vaizdai 
Bridges teismo Angels Is
lande. Tie vaizdai simboliza
vo reakcionierius ir jų pasikė
sinimus ant darbininkų vado 
Bridges’o. Vaizduose sarkas
tiškai pajuokiami laivų savi
ninkai ir jų bjaurūs siekiai. 
Minios žiūrovų iš jų juokėsi.

Ši San Francisco darbininkų 
solidarumo paroda bus ilgai 
mūsų atmintyje!

Adomo Sūnus.

ant “pailsėjimo” per karš
čius. . Čia irgi nėra lygybės. 
Vieni jau senai kaip paleisti 
nuo darbo, o kiti dieną kitą 
gauna dirbti į savaitę, švil
piai tyli' ir nešaukia visų į 
darbą. Kas taupmenų netu
rėjo iš savo darbo, tai 
vargingas gyvenimas.

—o—
Anglies kasyklos 

dirba-gerai; katros 
2-3 bei 4 dienas
Mat, dar nėra šalta, 
esti ne katras dienas iki 95 
laipsnių. Tai kur dės anglį, 
kad kūrent dar nereikia...

—o—
Seni lietuviai miršta tankiai, 

ir nespėtum kožno į spaudą 
paduoti.

Rugpjūčio 27 d. mirė Igna
cas Laurikėtis. Paliko mote
rį liūdėsyj. Tapo . palaidotas 
su bažnyčios apeigomis. Am
žiaus buvo tik 48 metų. Mat, 
sunkaus darbo pakirsta svei
kata buvo, kaipo angliakasio. 
O aš ir pats žinau gerai tą 
darbą ir kas sveikatą ir plau
čius suėda: negeras oras, ge- 
sai, visokių puvėsių smarvė, 
dulkės drūčiausį vyrą paker
ta.

Ilsėkis amžinai 
mėj, Ignai.
dienių angliakasių tokis 
likimas laukia.

—o—
Jauni eina į poras, vedasi, 

kuria savo gyvenimą. Rugsėjo 
3 dieną čia dvi poros apsive
dė : Ona Baškauskaitė su 
Meželiuku ir Marijona Čer- 
niūtė su Urbanskučiu. Lai
mingo gyvenimo jaunom po
rom. A. Čekanauskas.

Sofija, Bulgarija. — Vi
sai uždrausta mėsa trečia
dieniais ir penktadieniais. 
Griežtai suvaržytas įvairių 
gyvulių skerdimas.

(Bulgarijos valdžia kol 
kas laikosi “draugiškų” ry
šių su Hitleriu. Tai gal 
taupo ir maistą naziams.)

Berlin. — Pagal nazių 
teismo sprendimą, tapo nu
kirsta galva vienam darbi
ninkui, kuris nėjo į prastes
nį darbą, kurį jam skyrė 
naziai-

Springfield, 111

šaltoj že- 
Dar daug varg- 

pat

Važiuodami i Pasaulinę Pa
rodą Užvažiuokite pas 

Vincą Kartoną
Jis draugiškai jus priims ir 

patarnaus visokiais gėri
mais ir valgiais.

®

Logan Bar & Grill
Degtinės, Vynai ir Alus

61-28 Grand Ave.
Maspeth, L. L, N. Y.

-o-
Važiuojant iš Brooklyno p 

Pasaulinę Parodą arba iš Pa-i 
rodos į Brooklyną pas Kartoną 
—pakeliui.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., katnp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

NAUJIENA NEWARKUI!

Lietuvos Kariuomenės 
Pratimai

Kaunas, rugpjūčio 31 d.— 
Lietuva pašaukė dalimis 
atsarginius karius rudens 
pratimams.

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūną 
drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude-\ 
niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

Berlin, rugs. 8. — Vokie
čiai pradeda apsupt iš tri
jų pusių Lenkijos miestą 
Poznanių, turintį apie 300,- 
000 gyventojų.

Jugoslavija, Rumunija ir 
Bulgarija pareiškė pasiry
žimą išlaikyt savo bepusiš- 
kumą kas liečia karą tarp 
Vokietijos, iš vienos pusės, 
ir Anglijos-Francijos ir 
Lenkijos, iš antros puses.

Madrid.—Generolas Fran
co, fašistinis Ispanijos dik
tatorius, pareiškė, kad jis 
dabartiniame kare laikysis 
“bepusiškai,” nors ir bus 
draugiškas Vokietijai...

London. Bruzda nazių 
kareiviai pačiose Vokietijos 
Siegfried linijos tvirtumose, 
kad jiem ten pertfošku ir 
kad jie perprastai maitina
mi.

Rugsėjo 4 d., Darbo Dieną, 
mes turėjom didelį paradą. 
Organizuoti į unijas darbinin
kai ir darbininkės maršavo 
gatvėmis, žmonių pilnos gat
vės, kaip maršuotojų, taip ir 
žiūrėtojų. Lincolno skveras 
pilnas dalyvauto jų parade, o 
Fair Ground — didelis pik, 
nikas Federacijos unijų. Daug 
kalbėtojų, ir net miesto majo
ras ponas Kapp radosi.

Kalbos apie unijas, organi
zacijas ir demokratiją pylėsi 
iš kovotojų burnų. Kapitalis
tų spauda verkė iš baimės, 
kad ateinanti komunįstų-rau- 
donųjų diktatūra. . .

Tai puiku ir naudinga ben
drai darbo žmonijai, kad tur
čiai ima drebėt ir verkt iš bai
mės. v

Bucharest, rugs. 7. — Vo
kietija aštriai užprotestavo 
prieš- Rumuniją, kad Rumu
nų valdžia praleido dvyli
ką Anglijos karininkų į 
Lenkiją.

K i e k v i e nas miestas & 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Geo. Kaminskas

Taipgi turimo visokių kaldrų : vatinių, vilnonių ir plunks
ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir.lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 
kertinu ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.

i «< i
Turimo puikų sandėli gatavų drabužių vyrąms, moterims ir valkams, 

visokiems reikalams.
Prašome jsitčmyt vardą ir antrašą:

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams St. NEWARK, N. J.

Dienraščio “Laisves” Jubilėjinis
c NKIETAS

Francijos miesto Nice piliečiai susirinkę skaito žinias, kurios iškabintos ant 
sienos. Tai buvo dar prieš paskelbimą karo Vokietijai.

ii;

—o—
Veik du mėnesiai kaip su

degė didelė melnyčia, ką 'ma
lė visokius grūdus, daugiau
sia dėl gyvulių ir paukščių. 
Krūvos kviečių ir po šiai die
nai dar smilksta, rūksta, it 
vulkanas. Savo smarve troš
kina netoli gyvenančius gy
ventojus. . .

Tas turėtų būti užgesinta, 
o ne taip palikta ant dievo 
valios. Mat, čia gyvena dar
bo žmonės. Tai ir gali rūkyti 
it tas silkes dūmuose. Kad j 
gyventų “kilnūs” turčiai bei | 
miesto tvarkos ir įstatymų da
rytojai — būtų senai užgesin
ta ir vėjas dūmų nesūkeliotų.

—o—
Čeverykų išdirbystė paleido 

iš darbo savo darbininkus. 
Sako, duos “pailsėti” porą 
savaičių. O kiti sako, kad ne
žinia už kiek laiko ir vėl pa
šauks prie savo darbo, ir gal 
su nukapotu uždarbiu. Uni
jos nėra, o kompanijos kiek, 
iš savo loskos duos, tai ir bus 
gerai. Pasiskųst nebus kam.

—o—
Myterių išdirbystė jau 3 sa

vaitės kaip atleido iš darbo

Visas rugsėjo mėnuo yra skiriamas minėjimui 20-ties metų 
sukakties kaip “Laisvė” eina dienraščiu. Rugsėjo mėnesiu turi
me gauti “Laisvei” naujų skaitytojų, gauti “Laisvės” bendrovei 

naujų šėrininkų ir ruošti jubilėjinius parengimus.

Sekmadienį, Rugsėjo'24 September
Įvyks Jubilėjinis bankietas Brooklyne. Tai bus iškilmingas paminėjimas 
mūsų dienraščio 20-ties metų gyvavimo, šiame bankiete dalyvaus

L, Pruseika ir V. Paukštys
Didieji “Laisvės” veteranai, Paukštys yra vienas iš “Laisvės” įsteigėjų ir jis buvo 
dienraščio pirmuoju vyriausiu redaktorium. Prūseika iš kelių atvejų buvo 
“Laisvės’ vyriausiu redaktorium ir dabar yra jos bendradarbiu ir rėmėju. Taipgi 

bus visa eilė kitų senų “Laisvės budavotojų, bendradarbių ir platintojų.

Bankietas Bus Ideal Ballroom
151 Knickerbocker Avenue, Kampas Flushing Ave.

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas kiekvienas rėmėjas, platintojas ir ben
dradarbis iš artimos Brooklyno apylinkės yra'prašomas dalyvauti šiame 
bankiete.

PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS
• i

• Bankicto bilietai jau platinami. Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Kaina $1.25.
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PenRsa pudaplfl

Komunistų Partijos Sekr. Earl Browder 
Smerkia Šį Karą ir Šaukia Ameriką Dar

buotis su Sovietų Sąjunga už Taiką
Komunistų Partijos gene

ralinis sekretorius Earl 
Browder, kuris dabar ran
dasi Chicagoje, spaudai pa
darė sekamą pareiškimą:

“Visa pažangioji visuo
menė jaučia giliausį pasi- 

/ piktinimą karo kurstyto
jams ir lygią simpatiją 
Lenkijos žmonėms, kurie 
dabai’ turi užmokėti savo 
krauju už savo valdžios 
kriminališką politiką, kurią 
jai padiktavo Chamberlai- 
nas, atmetant Sovietų Są
jungos siūlomą pagelbą, ku
ri būtų prašalinus karo pa
vojų.

“Milžiniškoj daugumoje 

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke 
Aukų Pakvitavimas Nr. 16

1) APSIGYNIMO REIKALAMS:
* J. F. Baltramaitis, Brooklyn, N. Y.*..................................  $5.00
* Aušros Vartų Parapijos ir Lietuvių R. K. Federacijos 33

Skyrius, Worcester, Mass., surengto išvažiavimo pelnas 
(per Juozą Glavicką) ................................................. 75.00

Kun. Kleb. Kon. Vasys, Worcester, Mass, (per J. Glavicką) 5.00 
Anupras Katinas, Montreal, Kanada ..................................  2.50
V. V. S-gos Skyr., New Britain, Conn, (per J. Petkevičių) 15.00 
Kazys Braciška, Cleveland, O. (per sav. “Lietuvių žinios”

— P. A. šukj) ............................................................... 10.00
2) ŠAULIŲ SĄJUNGAI:

Frank Lulevičius, Philadelphia, Pa. (per dienraštį “Vieny
bę“ — A. S. Trečioką) .............................................. 1.00

Povilas Jaugulis, N. Grafton, Mass...................................... 1.00
3) ŠVENTOSIOS UOSTO STATYBAI:

N. N., N. Grafton, Mass............................. 3.00
4) KLAIPĖDOS TREMTINIAMS:

Martynas Veiveris, N. Grafton, Mass................................  3.00
4 4 »Vera Treigienė, Simcoe, Kanada — $5.00; per V. Treigienę 

aukojo: H. A. Freeman —$5.00; E. Pakėnas, V. Volek, 
John C. Hanselman, P. Karačauskas, Mr. & Mrs. A. 
Rosettis, T. Gindrenas, John Janus, A. G. McGaugan, 
W. G. Cunningham, W. Durghuty, II. Heath, Joy’s Ga
rage, Stella Sams, T. E. Barton & Son — po $1.00; Dr. 
E. W. Zumstein — $2.00; A. Samas — $1.00; M. Ihna£ 
J. M. Cunningham, Carroll Bros — po 50c; P. Peskars- 
kis, C. R. George — po 25c; K. Motelis—15c.

A. ir O. Kuniučiai — $2.00; per A. Kuniutį aukojo: A. Au
gutis, J. Samulevičius, S. Balčiūnas, A. Batkus—po 50c.

Per O. Dagilienę aukojo: J. čapaitis $1.00; A. Rimša, Z. 
Užemeckiene, po 50c; R. Ozas 25c; J. Gudaitė, P. Jara
šiūnas, po 20c; J. Šiaučiūnas, B. M. ir P. Daugėlai, 
po 10c.

Per E. Frenzelienę aukojo: J. Grubevičius $1.00; J. Conrad, 
A. Kazlauskas, Podolskis, E. Kacevičiūtė, po 25c.

J. Bieliauskas 25c; per J. Bieliauską aukojo: J. Raguckis
A 25c; V. Meldažienė 10c.

* Iš viso prisiųsta (per SLA 236 kuopos, Toronto, Kanada, iž
dininkę M. F. Jokūbynienę — SLA Sekretorių dr. M. J. 
Viniką) .........................   .’.......................... ,............... $38.70

J. F. Baltramaitis, Brooklyn, New. York ..........>............. 5.00
Amerikos Lietuvių Kongreso Skyrius, Cambridge, Mass.

(per ižd. Joną Kairaitį) ............................................ 25.00
V. V. S-gos Skyr., New Britain, Conn, (per J. Petkevičių) 15.00

x Viso $204.20
A Ši suma 1939 m. rugpjūčio mėn. 30 dieną išsiųsta atitinka

moms įstaigoms Lietuvoje čekiu Nr. 1387.
1939-VIII-31 d.

amerikonai sutiks su prezi
dento Roosevelto pareiški
mu, kad mūsų šalis neturi 
būt įvelta į ginčus, kurie 
privedė prie dabartinio su
sikirtimo. Amerika turi ak
tyviai j ieškoti progos dėl 
įsikišimo už taiką, bendrai 
veikiant su Sovietų Sąjun
ga jos pastangose dėl tai
kos.”

Atidaroma Kelmės Gimnazija
•Nuo š. m. rugsėjo 1 d. Kel

mės valstybinė progimnazija, 
pono švietimo ministerio įsa
kymu pakeliama į pilną gim
naziją .šiais mokslo metais jau, 
veiks nuo pirmos iki septintos 
klasės.

LIETUVOS ŽINIOS
NEVARENAI 

Sužalojo Viršininką
Rugpjūčio .6 d. vietos šau

lių būrys Morkiškių k. suruo
šė gegužinę, kurion atėjo gir
ti, žinomi triukšmadariai bro
liai Juozas ir Aleksandras 
Laniauskai, Juozas Daukintis 
ir kiti. Laniausko vadovauja
ma girtoji kompanija pradė
jo triukšmauti ir trukdyti ki
tiems padoriai linksmintis. 
Ten buvęs Nevarėnų nuo v. v- 
kas A. Eimontas triukšmada
rius bandė sudrausti. Tuomet 
Al. Laniauskas, pagrobęs suo
lo lentą, smogė Eimontui ir 
sulaužė kairiosios rankos kau
lą, o kiti pradėjo nuov. v-ką 
svaidyti lentgaliais ir akme
nimis. Nuo gautų smūgių Ei
montas neteko sąmonės.

Triukšmadariai, sudaužę 
bufetą ir išgrobę alkoholi- 

i nius gėrimus, iš gegužinės pa
sišalino.

Eimontas paguldytas Telšių 
ligoninėn. Kriminalinė polici
ja tuo reikalu daro kvotą.

Ir Dar Dvi Nemuno Aukos
Rugpjūčio 13 d. ties Prie

nais Nemune besimaudydama 
paskendo Elena Habersotaitė, 
17 metų amžiaus. Lavoną su
rado tik po trijų valandų. 
Kartu su lavonu tinkle suga
vo ir šamą, kuris svėrė 4 kg. 
Buvo mėginama atgaivinti, 
bet jokių pasekmių nedavė.

Maždaug tuo pačiu laiku 
ties Naravų km. (Balbieriškio 
valse.) Nemune taip pat besi

Lenkijos Karinė
Pajėga

Lenkija užima 150,013 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir turi apie 35,000,000 gy
ventojų. Bet už tat Lenki
jos gyventojus sudaro ne 
viena tauta. Patys lenkai 
sudaro tik apie 20,000,000. 
Ukrainiečių yra iki 8,000,- 
000; baltgudžių— 3,000,000; 
žydų — 3,000,000; vokiečių 
—1,000,000; ir apie 1,000,- 
000 cechų, vengrų, latvių ir 
kitų tautų, ir apie 400,000 
lietuvių.

Lenkija, p astangomis 
Franci jos, yra gerai apgin
kluota. Taikos laiku jos ar
mija buvo 350,000 oficierių 
ir kareivių. Jos išlavinti re
zervai siekia apie 3,50Q,000 
vyrų. Taip, kad Lenkija bė
doj gali pastatyti apie 6,- 
000,000 armiją. Jau dabar, 
sako, turi sumobilizavus per 
3,000,000 vyrų.

Vėliausiais daviniais Len
kija turėjo 7,000 lengvų ir 
4,300 sunkių kulkasvaidžių; 
430 sunkių ir 1,350 lauko 
kanuolių; 1,000 tankų ir 

maudydamas paskendo Anta
nas Malinauskas, 30 metų 
amžiaus. Lavonas kol kas dar 
nesurastas.

Per dvi dienas šioje apy
linkėje paskendo jau trys as
menys.

Stato Naujas Geležinkelių 
Stotis

Kaip žinoma, okupacijos 
metu vokiečiai pastatė naują 
geležinkelio liniją nuo Taura
gės ligi Šiaulių. Tame ruože 
stočių trobesiai buvo pastaty
ti laikini, mažučiai, mediniai 
arba lentiniai, nes ir pats ge
ležinkelis pastatytas karo 
reikalams.

Mūsų geležinkelių valdyba 
tame ruože stočių' trobesius 
gerokai aptvarką, didesnėse 
stotyse visur -pastatyti mūri
niai, erdvūs, bet yra keliose 
sustojimo vietose tiesiog lūš
nelės. Tad geležinkelių val
dyba nutarė pastatyti naujus 
trobesius Sidarų, ‘Dvarininkų 
ir Aukštiškių sustojimo vieto
se. Be to, labai reikėtų nau
jos stoties^ ir Tytuvėnuose, 
kur, ypač vasaros metu, di
delis judėjimas, nes Tytuvė
nų kurorte kasmet vis dau
giau vasarotojų.

Šiomis dienomis Geležinke
lių valdyba atidavė vienam 
rangovui statyti Joniškio sto
ties trobesius.

Vievio stotyj statomi visi 
trobesiai ir daromi kiti įren
gimai, reikalingi pasienio sto
čiai, nes pagal susitarimą su \

apie 1,600 karo lėktuvų.
Lenkija turi maisto, ža

lių medžiagų karo reikme
nims, pusėtinai galingą ka
ro industriją. Vien nuo 1933 
metų Lenkija pasibudavojo 
33 įvairius karinius fabri
kus.

Lenkija turi ir jūrų karo 
laivyną, bet jis silpnas, pa
lyginus su Vokietijos. Len
kijos laivyne yra: 4 nai
kintojai, 5 minininkai; 6 
submarinai; 2 kraštų ap
saugos laivai; 2 minų sta
tytojai;, 4 minų šlavikai ir 
eilė kitokių karo laivų.

Programą pildys Connecticut valstijos darbininkiški chorai:

Telephone: Havemeyer 9-9115

CONN. VALSTIJOS SPAUDOS

PIKNIKAS

I

Rengią Conn, valstijos LLD, LDS ir LMS Apskričiai 
■°

Įvyks Sekmadienį Rngs.-Sept. 27, 1939
Lietuvių Parke - Light House Grove, Hartford, Conn.

Jaunuolių Echo Choras, Torrington, Conn.
Daina Choras; New Haven, Conn* 
Laisvės Stygų Orkestrą, Hartford;. Conn*

Vilijos Choras, Waterbury, Conn.
Laisvės Choi'as, Hartford, Conn.
Trumpai pakalbės D. M* šolomskas, iš Brooklyno

Kviečiami visi, Conn, valstijos ir tolimesnių vietų lietuviai atvykti skaitlingai į darbininkiškų 
laikraščių paramai pikniką. Ypatingai, “Laisvės/’ “Vilnies*’ skaitytojai, rėmėjai, ne vien patys atvy
kite, bet ir kitus raginkite, kad atvyktų. Įžanga 25 centai asmeniui, i Prasidės 12 vai. dieną

GĖRIMŲ, VALGIŲ BBS ĮVAIRIŲ IR APSČIAI
Važiuojanti automobiliais ir turinti vietos pasiimti norinčių Važiuoti, taipgi norinti važiuoti ir neturinti kaip nuvažiuoti, susirinkite 

prie: Humphrey ir Wallace Sts., New Haven, 12 vai.; Liet-. Svet., Beechwood Ave., torrington, 1 vai.; 407 Lafayette St.^ Bridgeport, 
12:30 val.; 774 Bank St., Waterbury, 12:80 val.; 57 Park St., Hartford, 1 val.

KELRODIS: Pikniko vieta randasi East Hartforde; iš Ė* Hartfordo imkite No. 13, kelią, link Glastonbury; 
daVažiavę stoti 24 rasite iškabas, nurodančias kur sukti,, ir važiuoti iki pikniko vietos.

===^ =================== 
lenkais Vievyje bus perduoda
mi traukiniai.

Kaunas.—Geležinkelių val
dyba nutarė pastatyti naujas 
geležinkelių stotis: Sidarų, 
Dvarininkų, Aukštiškių ir 
Joniškio stoties trobesius. Be 
to, numatoma statyti naujas 
stotis Tytuvėnuose, nes Tytu
vėnų kurorte vasarotojų kas
met daugėja.

Nebėr Valdiškų Pinigų, 
Nebėr ir Laikraščio
Uruguajiečių lietuvių lai

kraštis “Darbas” rašo:
“M. Šalčius buvo Argenti

noje, kuomet ten buvo litų. 
Jis įsteigė ir redagavo laik
raštį, Įjūrio tikslas buvo at
versti naujų istorijos lapą 
išeivijai. Bet pritrūkus litų,

QUALITY FIRST

Endwell Bakery

352 CLINTON St. 
BINGHAMTON, N. Y.

Phone" 6-9789

Louis Šimoliūnas
if

Mary Žvirblis
BATŲ IR DRABUŽIŲ 

KRAUTUVE
346 Clinton Street 

BINGHAMTON, N. Y.
Laikome batų padarytų iš geros 

skūros, vyram, motdrirti ir vaikam. 
Kas nusiperka, tai giria, kad tin
kami nešioti. Kainos žemos.
Taipgi laikome visokių drabužių, 

didelis pasirinkimas. Prašome 
užeiti ir persitikrinti.

Drabužių ir Čeverykų
Krautuvė

Geras Pasirinkimas už 
prieinamą kainą

65 Glenwood Ave.
BINGHAMTON, N. Y. 

laikraštis užsidarė, o Šal
čius liuosas iškeliavo sau. 
Sakoma, dabar jis Čilėje. 
Grįžęs Lietuvon išleisiąs 
įspūdžių knygą.”

Neilgai tie lietuviški lai
kraščiai gyvena, kurie už
sienyje leidžiami iš Lietu
vos prisiųstais litais. Sten
gėsi ir užsienio lietuviams 
remti draugija ir Lietuvos

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo -namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, » 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N\ Y.

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie WINEY*

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
AND

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

iždas, bet kai iždas savo są
matoje tam reikalui pinigų 
nebepaskyrė, Šalčiaus laik
raštis tuojau sustojo ėjęs, 
nes jis netarnavo darbo 
žmonių reikalams ir todėl • 
darbo žmonės jo neparėmė. 
Panašus likimas laukia ir 
Amerikoje tų laikraščių, 
kurie leidžiami ne už dole
rius, o už litus.

■tS -

Vieta mašinom pastatyt. Ai {staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu
dink^ arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Prieškanuolinės barikados Danzige prieš paėmimą per vokiečius

i 
■

i

’ /ft ■ V'4



šeštas puslapis LAISVU
<

Pirmadien., Rugs. 11,

Ar Seniai Žmonės
Prausiasi?

M. ILJINAS
Retas kuris miestas da

bar neturi vandentiekio. 
Kiekvienas iš mūsų kasdien 
suvartojams dešimts-12 ki
birų vandens. 0 senovėje 
didmiesčio gyventojas su
vartodavo tik viena kibirą. 
Štai ir paklauskime, ar daž
nai jis galėjo praustis ir ar 
daug jam reikėdavo van
dens drabužiams skalbti ir 
kambariams plauti?

Nėr ko stebėtis, kad van
dens eikvodavo mažai; van
dentiekių tada nebuvo. Kur 
ne kur aikštėse būdavo šu
liniai, vandenį reikdavo 
semti kibirais, kaip ir da
bar mažuose miesteliuose 
daro. Šuliniuose dažnai ap
tikdavo nebegyvų kačių, pe
lių, vanduo būdavo nesvei
kas.

Senovėje ne tiktai stigo 
vandens, bet stigo ir šva
ros. Praustis žmonės pra
dėjo visai neseniai. Trys 
šimtai metų atgal net kara
liai nematė reikalo praustis 
kasdien. Labai puošniam 
Francūzijos karaliaus mie
gamą j am kambaryj jūs ras
tumėte didžiulę lovą, tokią 
didelę, kad be specialių ins
trumentų, jos negalima iš 
vietos pajudinti. Jūs rastu
mėte ten puošnų baldakimą, 
pakabintą ant keturių kolo
nų, panašų į nedidelę baž
nyčią. Jūs rastumėte ten 
patogius patiesalus, veidro
džius iš Venecijos, geriau
sių meistrų padirbtus laik
rodžius. Bet kiek ten jūs 
nejieškotumėte, nerastumė- 
te prausyklos ir net papras
to bliūdo.

Kiekvieną rytą karaliui 
paduodavo šlapią rankšluos
tį, kuriuo jis patrindavo 
veidą ir rankas. Ir visi ma
nė, kad to pakanka.

Drabužiams skalbti van
dens taip pat mažai eikvo
davo. Apatinius nešiodavo, 
bet dar ne visi. Net tur
tingi ž m o n ės^k e i s d a v o 
marškinius tik vieną kartą 
per mėnesį, o kai kada net 
per du mėnesiu kartą. Tada 
galvodavo ne apie tai, kad 
marškiniai būtų švarūs, o 
apie tai, kad rankovių man- 
kietai būtų brangesni ir 
gražiau išsiuvinėti. Eidami 
gulti marškinius nusivilk- 
davo kartu su viršutiniais 
drabužiais ir miegodavo vi
siškai nuogi.

Tik du šimtai metų atgal 
žmonės dasiprotėjo, kad 

Londone prie Chamberlaino rastinės po No. 10 Downing St. susirinkus dide
lė minia žmonių klausos pranešimo apie paskelbimą karo Vokietijai.

apatinius reikia mainyti 
dažniau.

Nosinės atsirado taip pat 
neseniai. Jos kokių dviejų- 
trijų šimtų metų senumo.

Iš pradžių nosinėmis nau
dojosi nedaugelis žmonių. 
Tarp išmintingiausių ir žy
miausių!/žmonių buvo ne
maža tokių, kurie nosinę 
laikė nereikalingu praban
gos dalyku.

Puošnūs baldakimai virš 
lovų būdavo įtaisomi. ne 
tiek dėl grožio, kiek dėl 
to, kad galėtų atsiginti nuo 
vabalų, kurie lysdavo iš po- 
grindų. Senoviškuose rū
muose iki šiol dar tebesau
gomi tokie parasonėliai nuo 
blakių atsiginti. Rūmuose 
blakės knibždėte knibždėda
vo.

Baldakimai mažai pagel
bėdavo. Jų raukšlėse ir siū
lėse blakės gūštas sukdavo.

Kanalizacijos nebuvo. Pa
mazgas pildavo tiesiai gat
vėn, pildavo pro langus. Ne
švarus vanduo subėgdavo į 
ravus, iškastus gatvės pa
kraščiuose. Iš tų ravų taip 
dvokdavo, kad praeiviai 
glausdavosi arčiau namų.

Nėr ko stebėtis kad se
niau žmonės daug daugiau 
sirgdavo negu dabar. Nie
kas tada nežinojo, kad kur 
nešvara, ten ir liga. Pasi
taikydavo. kad ištisi mies
tai išmirdavo nuo baisiųjų 
ligų: šiltinės ir juodųjų 
raupų. Iš dešimties vaikų 
tik penki vaikai sulaukdavo 
dešimties metų, kiti išmir
davo. Kiekvienam kampe 
būriais stovėdavo ligoti el
getos.

Kas gi padarė mus svei- 
kesniais ir stipresniais? 
Vandentiekio kranas, gaba-t 
lėlis muilo, švarūs marški
niai.

Vokiečiai Kraustosi iš 
Vakarinių Miestų

Zurich, Šveicarija. — Ne- 
kariškiai vokiečiai krausto
si iš vakarinių miestų, esan
čių palei Francijos sieną, 
giliau į Vokietiją, kaip pra
nešama iš Berlyno.

Paryžius, rugs. 7.—Fran
cijos valdžia baus mirčia 
tuos, kurie plėš krautuves 
ar namus tuo laiku, kai Vo
kietijos orlaiviai darys už
puolimus.

Tai angly laivas “A»henia,Z” kuri kelios dienos atgal 
nuskandino vokiečiu submarinas. Spėjama, kad su 

laivu žuvo ir apie šimtas žmonių. Keletas esą 
žuvusių ir amerikiečių.

MAYNARD, MASS.
Iš Amerikos Lietuvių Kongre

so Pikniko
Rugsėjo 3 d. Bostono Apy

linkės Amerikos Lietuvių 
Kongresas turėjo savo metinį 
pikniką, kuris finansiniai pa
vyko neblogai — liks keletas 
šimtų dolerių pelno. Publikos 
galėjo būti apie 2,000. Apie 
5 vai. po pietų pradėta pro
grama, kuri susidėjo iš dainų 
ir kalbėtojų. Dainavo Jonas 
Sabaliauskas iš Worcester ir 
Ignas Kubiliūnas iš So. Bosto
no; pijanu/akompaiįavo Ema 
Gicius. Dainininkai, kaip ir 
visada, dainavo puikiai ir 
skambiai.

Kalbėjo Walter Kubilius, 
jaunuolis, “Laisvės” angliško 
skyriaus redaktorius. Kalbė
jo angliškai ir labai trumpai; 
prisiminė apie jau prasidėjusį 
karą Europoj, ir kad gali būti 
įtraukta ir Amerika. Liepė 
darbuotis-budėti bendrai vi
siems'.

Pirmininkavo ir kalbėjo St. 
Michelsohas, “Keleivio” re
daktorius. Kalbėjo apie pra
dėtą karą. Prisiminė ir So
vietų Sąjungos padarytą ne
puolimo sutartį su Vokietija. 
Sakė; kad Sovietai, padaryda
mi nepuolimo ir prekybos su
tartis su Vokietija, padrąsino 
Hitlerį pulti Lenkiją. Bet 
baigdamas kalbą drūčiai pa
teisino Sovietų Sąjungą, šaky-' 
damas, kad Sovietų Sąjungai, 
kaipo komunistinei-proletari- 
nei valstybei, nebuvo jokio iš- 
rokavimo dėtis ir ginti Fran
cijos ir Anglijos kapitalizmo 

ir ponijos. Sakė, Sovietų Są
jungai iš to nebūtų^ buvę jo
kios naudos. O nenaudos tai 
būtų buvę labai daug. Būtų 
išmušę daug savo piliečių ir 
daugybei turto sunaikinę už 
kapitalo reikalus. Michelsono 
kalboj buvo daug prieštaravi
mu, bet užbaiga kalbos ne
bloga. _____

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nup 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų '

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Kalbėjo ir svečias p. J. 
Jurginis, “Lietuvos žinių” 
bendradarbis-žurnalistas. Pa
gyrė Amerikos lietuvius už 
draugiškumą ir už gerą vei
kimą; pageidavo, kad ir Lie
tuvoj taip būtų. Politiniai 
svečias nei žodelio neprisimi
nė.

Ant galo pašauktas ir adv. 
F. J. Bagočius. Bagočius kal
bėjo labai gyvai-energingai, 
bet neapgalvotai. štai jo 
kalbos keletas sakinių: “Mū- 
su Lietuvą turi tris didelius 
priešus iš trijų pusių. Vienas 
—tai Hitlerio Germanija, ki
tas—tai bolševikų Rusija, o 
trečias ir didžiausias, tai po
nų Lenkija.” Ar Bagočius ga
lėtų bent vieną faktelį įrody
ti, kur ir kada Sovietų Są
jungos . bolševikai parodė 
priešingumą Lietuvai? Juk tai 
paties Bagočiaus įsivaizdintas 
baubas.

Toliaus Bagočius kalbėda
mas reiškė noro ir ragino prie 
bendro veikimo visas lietuvių 
organizacijas.

Aš tikėjausi iš Bagočiaus, 
kad jis turi geresnį supratimą 
apie Lietuvos kaimynus, bet 
pasirodė, kad ne. Po Bago
čiaus kalbai buvo priimta 
trumpa rezoliucija, reikalau
janti paliųosųpti Lietuvos po
litinius kalinius. ’

Traukta dovanos, kurios 

Gaukime “Laisvei” Skaitytojų
Vokieti]’os-Lenki jos karas plečiasi kaip baisiausia 

epidemija. Anglija ir Francija jau kariauja. Greit bus 
kare visa Europa! Žmones laukia žinių su dideliu žin
geidumu. Mūsų vyriausias darbas šiuom tarpu platinti 
“Laisvę,” padėti žmonėms gauti greitas ir teisingas 
žinias iš karo lauko.

Prezidentas Rooseveltas stoja už tai, kad Amerika 
nesikištų į Europinį karą. Lietuviai skaitydami “Lais
vę” žinos kaip prezidentas mano išgelbėti šios šalies 
žmones iš tos baisios skerdynės. Platinkim “Laisvę,” 
padėkime lietuviams aiškiai suprasti prezidento nusista
tymą mūsų šalies ir žmonių gerovei.

Šis karas greit gali išsivystyti į pasaulinį karą. Todėl 
labai svarbu sekti apie karą žinias ir informacijas. Pla
tinkime “Laisvę,” padėkime lietuviams susipažinti su 
tom aplinkybėm, kurios traukia visą pasaulį į baisaus 
karo katastrofą.

Dabar lengviau negu bent kada anksčiau užrašyti 
“Laisvę,” tad stokime į darbą tuojau, eikime po stubas 
ir kalbinkime lietuvius užsisakyti “Laisvę.” Dabar pats 
laikas tam darbui, neatidėkime nei vienai dienai!

Dabar “Laisvės” kaina metams $5.50. Karui ple- 
čiantis viskas pabrangs, pakils ir “Laisvės” kaina. Ku
rie dabar užsirašys “Laisvę,” gaus visiems metams už 
$5.50. “Laisvės” platintojai privalo tai išaiškinti žmo
nėms kalbindami užsirašyti “Laisvę.”

Dabar minime dienraščio “Laisvės”> 20 metų Jubi- 
lėjų. Puikiausias paminėjimas jubilėjaus bus, kad gau
sime dienrašęiui daug naujų skaitytojų.

Kur tik sūsieinam su lietuviais, visur kalbinkime už
sirašyti “Laisvk” Gavę prenumeratas tuojau siųskite 
šiuom antrašu: j

• “LĄIŠVES” administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N.Y.

buYo duodamos prie įžangos 
tikietų. Laimėjusių vardus 
paskelbs drg. S. Zavis.

Piknikas skaitomas gražiai 
pavykusiu. Buvo skleidžiama 
literatūra, kaip tai: “Saugo
kitės Vėžio,” išleista Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo; Pa
saulinės Parodos Albumas, iš
leistas “Laisvės,” ir J. Jurgi
nio knyga “Nansenas.”

J. Grybas.

NAZIAI ARTINASI PRIE
VARŠAVOS

Berlin. — Vokiečiai užė
mė miestelį Oborni, 18 my
lių į šiaurius nuo Varšuvos, 
ir miestelį Wagrowiecą, '28 
mylios j šiaurių rytus nuo 
Varšuvos.

Budapest. — Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija, ir Ju
goslavija paskelbė, kad jos 
laikysis bepusiškai europi
niame kare.

Amsterdam, Holandija.— 
Anglijos karo laivai stabdo 
ir krečia Holandijos preki
nius ir keleivinius laivus, 
plaukiančius namo.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Berlin. — Pagal nazių 
valdžios įsakymą, bus lei
džiama tiktai po pusę svaro 
kvietinių ir ruginių miltų 
pirkti kiekvienam asmeniui 
per savaitę.

Durban, Pietų Afrika. — 
Valdžia Pietų Afrikos, An
glijos pusiau-kolonijos, už
grobė čia atplaukusį Vokie
tijos prekinį laivą “Hagen.”

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberial

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
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Perka Vokiečių Šerus Jaunimas Rems Rooseveltą
Wall Stryto serų biržoje 

ft7ia skandalas. Matyt, ^tos 
pačios Anglijos bankieriai 
mano, kad Vokietija šitą ka
rą laimės. Todėl jie slaptai 
perka Vokietijos valdžios se
rus ir taip palaiko nepapras
tai aukštą vokiečių Šerų kai
ną. Tuo tarpu Francijos val
džios Šerai labai nusmuko.

Pasikalbėjimas su De
legate iš Cleveland!)
Moterų Seiman yra atvažia

vusių moterų iš visur ir viso
kių. Tarpe pražilusių senu
čių matosL^r-^krr-jnunų, gy
vumo pinui leidžiu. Man i 
akis metėsi viena aukšta, 'jau 
senatvės gerokai palenkta 
moteris, kažkur aš ją buvau 
matęs.

— Tamsta iš Detroito?
—Ne, iš Clevelando.
—Beje, tiesa, Clevelando 

lietuvių svetainėje buvom su
sitikę.

Toji moteris, nešiojanti aki
nius, pasilenkusi, pražilusi, 
yra Ieva Simans. Ji man sa
ko :

—Jau man 57 metai, bet 
vis dar krutu, dirbu. Rašyt 
taip pat rašau.

—Ką tamsta rašai?
—Rašau ‘Vilniai” kores

pondencijas ir šiaip naujienas 
iš Clevelando. !»• knygeles ra
šau.

—Knygeles ?
—Taip.
Ji išėmė iš savo paketbuko 

veikalėlį ir padavė man. Aš 
perskaičiau ant viršelio 
“Trokštu Mirties.” Tai dra
ma iš apgautos moters gyve
nimo. Ieva Simans turi ir 
daugiau scenos vaizdelių pa
rašiusi, tik su jų išleidimu da
bar sunku. Ji seniau vaidin
davo, o dabar kitus vaidinti 
moko.

—Kad jaunuoliai manim 
pasitikėtų, kad aš teatro da
lykuose nebūčiau atsilikusi, 
dvi žiemas ėjau pati vaidybos 
mokytis, kad galėčiau režisuo
ti. Dabar galiu prisipažinti, 
kad' man sekasi surežisuoti 
tuos scenos veikalėlius, kurių 
jaunesnieji neįstengia.

*rNa, o šiaip kaip gyveni
mas klojasi?

—Gyvenam ir tiek. Vyras 
darbą turi, verčiamės. Tik 
mus didelė nelaimė ištiko, 
ši nelaimė ir mano pečius ge
rai sulenkė. Turėjom 21 me
tų sūnų. Buvo geras muzikan
tas, mes juo džiaugėmės. Bet 
susirgo ir mirė. Dabar vieni. 
Labai gaila sūnaus.

—Na, o kaip tamsta seimu 
patenkinta ?

—Seimas man labai patin
ka, aš juo džiaugiuos, bet 
man atrodo, kad kai kurių 
kalbėtojų kalbos perilgos, aš 
pavargstu beklausydama. Ir 
dabar turiu į tą seimą sku- 
hėti,—tarė viešnia, pasižiųrė- 
juši į savo rankinį laikrodėlį.

—Na, tad iki pasimatymo!

Ką Žmonės Mano apie
Komunistus

j Pereitą savaitę radio WFVD 
padarė atsišaukimą į klausy
tojus, kad7 jie išsireikštų apie 
Komunistų Partiją. Buvo jų 
klausta, ką jie mano, ar Ko
munistų Partija sustiprės, ar 
susilpnės dėl padarytos ne
puolimo sutarties tarpe So
vietų Sąjungos 'ir Vokietijos.

Stoties viršylos dabar sako, 
kad gauti atsakymai parodo, 
jog 90% žmonių mano, kad 
Komunistų Partija sustiprės.

New Yorke laikė posėdį Na- 
cionalės Jaunimo Administra
cijos Patariamoji: Taryba. Ji 
vienbalsiai pasisakė už nesi
kišimą į karą. Jaunimas remia 
ir rems prezidento Roosevelto 
taikos politiką.

Iki šiol Nacionalė Jaunimo 
Administracija aprūpino dar
bu 225,000 jaunų žmonių. 
Dabar programa bus praplės
ta ir dar 75 tūkstančiai jau
nuolių gaus darbus.

Streikuoja Jūreiviai
Graikų laivų Evgenik Li- 

vanou ir George Bobiamamos 
darbininkai streikuoja. Jie 
reikalauja padvigubinimo algų 
ir $10,000 apdraudos. Mat, 
karas eina, jie rizikuoja gy
vybę. Todėl reikalauja dides
nio atlyginimo.

Šitie laivai gabena seną ge
ležį Anglijai ir Japonijai.

Pirmadienį prasidėjo Brook
lyno maliorių streikas prieš 
Brooklyn Painting and Deco
rating kontraktosius. Streikas 
apima per du tūkstančiu dar
bininkų. Jie organizuoti į 
uniją. Senas kontraktas pasi
baigė, o naują kontraktoriai 
atsisaką pasirašyti.

Policija rado apdegusį la
voną Irving Feinstein ant 
tuščio loto tarpe 51st ir 52nd 
Sts., Br'ooklyne. Jo rankos ir 
kojos buvo surištos. Reiškia, 
kas nors jį nužudė ir apde
gino. Policija sako, k a d 
Feinstein buvo kelius sykius 
areštuotas ir sėdėjęs kalėjime 
už vogimą.

New Yorko žydų organiza
cijos pradėjo rūpintis šelpimu 
Lenkijos, kuTi kariauja prieš 
Vokietiją. Tapo sudarytas 
specialis komitetas lenkų šel
pimui. Komiteto pirmininku 
paskirtas žymus žydų vadas 
ir advokatas Samuel Unter- 
meyer. Jo raštinė randasi po 
num. 225 W. 34th St.

“Baudž. Nuotakų” Pamokos
Kiekvieną antradienį, “Lais

vės” svetainėj, įvyksta veikalo 
“Baudžiavos Nuotakų” pamo
kos, lygiai 8 vai. vakare.

Veikalas bus vaidintas spa
lio 29 d., 1939 metų. Laikas 
neilgas, oras jau vėsesnis. Pa
kartojimai (rdpeticijos) turi 
eiti pilniausia tvarka. Visi 
vaidylos -turi dalyvauti se
kantį antradienį, nes reikės ir 
padauginti- pakartojimai. Vi
si būkite laiku.

Dircktūros Komisija.

Keturi amerikiečiai kovoto
jai sugrįžo iš Ispanijos. Jie 
ten buvo gen. Franco kalėji
me beveik nuo pradžios ka
ro. Sugrįžo šie draugai: Al 
Ziegler ir Leon Tenor, new- 
yorkiškiai; Samuel Toole, iš 
Owcntown, Ky., ir William 
Stone, iš Rockford, Ill.

Labai Brangsta Valgis
Iš priežasties naujo karo 

Europoj jau labai pabrango 
valgis Jungtinėse Valstijose. 
New Yorke jau ne dienomis, 
bet valandomis kainos lipa 
aukštyn. Rodosi, priežasties 
dar neturėtų būti, nes ši šalis 
nėra kare, bet stambūs trus- 
tai, matydami progą, kad jie 
Europon galės daug išvežti 
maisto, kad kariaujančios ša
lys brangiai mokės, tai jau 
kelia kainas “verauzėse.” Su
prantama, tuojaus tas atsi
lieps ant darbo žmonių ir 
krautuvėse.

Amerikos Bankieriai Ima
• Vokiečių Turtą

Penki didieji New Yorko ban
kai gavo iš Aukščiausio Teismo 
leidimą paimti savo rankosna 
Vokietijos turto už 30 milionų 
dolerių. Mat, Vokietija tiems 
•bankams esant ant tiek skalna. 
Kadangi bankieriai bijo, kad 
Vokietija gali šiame kare pra
kišti ir tokiam atsitikime Vo
kietijos pinigai ir pažadai ne
bebūtų verti nė tiek, kiek kaš
tuoja popiera, ant kurios jie 
padaryti, tai jie nenorų rizikuo
ti savb įdėlius. O nazių Vokie
tijai tai didelis smūgis.

Malioriai Laimėjo Streiką
Brooklyno organizuoti ma

lioriai privertė Associated 
Painting Eemployors pasirašy
ti su unija kontraktą. Strei
kas tęsėsi tik kelias dienas. 
Streike dalyvavo apie 2,500 
darbininkų.

Trečias Tarptautinis Kon
gresas Kovai su Mikrobais, 
kuris laiko posėdžius New 
Yorko, išgirdo labai svarbų 
pranešimą nuo Dr. C. A. 
Green, anglo mokslininko. 
Dr. Green sako jam pavykę 
surasti mikrobą, kuris pagim
do reumatinį drugį, kuris yra 
priežastis daugumo širdies li
gų vaikuose.

Cacchione pereitus rinki
mus pralaimėjo tik keliais 
šimtais balsų po gavimo virš 
40,000 balsų, šiemetiniuose 
rinkimuose draugas Cacchione 
yra išstatytas pirmuoju kandi
datu. Dabar eina rinkimas pi
liečių parašų, kad jį uždėt ant 
baloto. Lietuvių komunistų 
5-ta kuopa irgi darbuojasi pa
rašų rinkime. Visi piliečiai, 
kurie yra registruoti balsuoto
jai, prašomi pasirašyt.

New Yorko mokyklų viršylos 
atmetė pasiūlymą nusimušti al
gas nuo 5 iki 10 nuoš. Nušimu- 
šimą pasiūlė mokyklų superin
tendentas D. Campbell.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks antradienį, 12 d. 
rugsėjo, 7:30 v. v. pas drg. Butku
vienę, 1256 Blair Ave. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Sckr.

. (213-14)

BALTIMORE, MD.

I,DS 25 kp. susirinkimas įvyks 12 
d. rugsėjo, 8 v. v. Liet. Svet., 853 
Hollins St Visi nariai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, atsives
kite ir saver draugus. Turėsime svar
bių reikalų apkalbėt. A. V. (213-14) ♦

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 11 dieną rugsėjo 

įvyks A. L. D. L. D. 155 kuopos 
susirinkimas (Moterų Skyrius) 
kaip 7:30 v. v., 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos dalyvauti ir naujų na
rių atsivesti, yra daug svarbių rei
kalų. — A. W. (211-213)

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 13 d., 8 v. v.

LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
prašome visų dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių daly
kų apkaluėjimui. Taipgi atsiveskite 
naujų narių prirašyti prie kuopos.
Sekr. (213-15)

Tinkama Dieta
Tai fundamentas sveikatai. 
Gyvenkite Stanley’o Būdu 
ir jūs džiaugsitės puikiau
sia sveikata; harmoningu, 
šviesiu ir linksmu gyveni

mu! Gyvenimas jums 
bus saldus.

GEO. STANLEY
Vienas iš pasaulio pirmąeilių 
Gyvenimo Dailės eksponatų: 

(tašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

57[1/2 Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiauęius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

•
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Iš E-uropos sugrįžo laivas 
“Manhattan,” ir atvežė 1,573 
amerikonų. Jų tarpe randasi ir 
postmasteris ponas James Far
ley.

American Social Hygiene 
Association paskyrė naciona- 
lį komitetą kovai su sifiliu. Ši 
organizacija tam tikslui turi 
surinkus $267,968.

Brooklyno didžiulio hotelio 
Towers Hotel' bosai uždraudė 
darbininkams kalbėti apie ka
rą su svečiais. Tos kalbos tik
tai kostumerius išvaiką iš ho
telio.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMAS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8342

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

DUltTtCtX Gaminam valgius ir 
ro ft t u r im e Amerikos 
'■ŠULgAI išdirbimo ir impor- 

tuotų degtinių, vi-
- WZ2_.IL šokių vynų ir gero 
liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Estate o f

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOCIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

5nchūir“ CTrAMpAAT IMM Telefonas vartos MtAlwiwAl 11N1X Grcat Neck 1M8
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

FRANK DOMĮKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
’’&**&* *ž*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta ęaršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

' Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Chroniškos Ligos Gydomos 
lį KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS EB JI SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 

W MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MES-
W LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PDS-
yjz! , j LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 

Į Ligos sėkmingai gydomos/ Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 

SSswfe.- && šlapimo v Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi
nimai. Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

IlhO /B VBTWQ (Praktikuojąs jau Olio JLa ZJLlwO 2J Metus) *

110 East 16 St, N. Y. Tarp 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

. ■/ /
* - 1 '■ '

I ’ 1I I

I

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prie R. K. O. Republic Teatro

' NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
fagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus » 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn. N. Y

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

. Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE 
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, bafta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y- 
"TKĖLBKITĖS-"LAISVEJE"

WZ2_.IL


% ' / •

Aštuntas puslapis
-J< 7 . I .. .1 l.l .............

' Svečiai-Viešnios
4

Pirmadien., Rugs. 11, 1939

Pereitą penkiadienį lankėsi 
drg\ Pėstininkas ir jaunuolis

IGNAS SUTKUSu

Pasaulinė Paroda Ne- 
' būsianti Nutraukta

Europoje kilus karui daug 
kas klausia: kas bus su pasau
line paroda, ar ateinančiais me
tais ji dar bus tęsiama? Dauge
lis žmonių iš parodos jau yra 
grįžę atgal į Europą? Pavyz
džiui Rumunijos restorano tar
nautojai. turėjo išvažiuoti namo 
ir stoti savo šalies karinome-

Rakandų Darb. Streikas
Už vieno bloko nuo “Lais

vės” ant Maujer St. ir Lori
mer St. jau ' kelinta diena 
streikuoja Gluck brolių kom
panijos darbininkai. Jų yra 
apie 70. Streikas šimtu pro
centų pasekmingas, tai yra, 
skebų nesiranda. Darbininkai 
priklauso prie Furniture 
Workers Unijos, kuri turi ko
vingą vadovybę.

28,000 Studentų
New Yorko miesto kolegija 

pasidarė milžiniška apšvietos 
ir mokslo įstaiga. Ji gyvuoja 
jau 93-čius metus. Šį rude
nį turės net 28,000 studentų. 
Taipgi vakarinius kursus lan
kys kiti 15 tūkstančių studen
tų. Jie dienomis dirba, o va
karais mokosi.

Kolegija yrą miesto val
džios užlaikomą.

Vokiečių Atsišaukimai 
Laiškuose

nėn. Dabar Rumunijos restora
nas jau uždarytas, šiomis die
nomis prezidentas Rooseveltas 
kreipėsi į parodoje dalyvaujan
čias valstybes, kviesdamas jas 
dalyvauti parodoje ir ateinan
čiais metais. Tas rodo, kad pa
roda nemanoma uždaryti. Tik 
nežinia, kiek valstybių sutiks 
kitais metais parodoje daly
vauti. Taip pat dar nežinoma, 
ar Lietuva joje dalyvaus.

Grover Whalen ir majoras 
LaGuardia buvo šiuo reikalu 
nuvykę Washingtonan tartis su 
prezidentu. Sugrįžęs iš Wash- 
in^tono LaGuardia pareiškė 
spaudai, kad Pasaulinė Paroda 
dar bus ir ateinantį metą. Jis 
prašo visas tautas, kurios turi 
pavilionus šiemet, kad juos pa
laikytų ir 1940 metais.

Tarpe New Yorko ir Franci- 
jos kablegramos veikia taip, 
kaip veikė prieš karą. Tik kari
nes žinias Francijos valdžia 
cenzūruojanti.

- Iš LSŠ 19 KpTPrakalbų
Pereito penktadienio vaka

re, Am. Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėje, įvyko LSS 19 kp. 
prakalbos temoje “Kd reiškia 
Hitlerio-Stalino sutartis?”

Pirmininkavo Antanas Ži
linskas.

Kalbėjo S. Strazdas, J. 
Stilsonas ir “Tėvynės” redak
torius poetas Kleofas Jurge
lionis. x

P-nas Strazdas koliojo ko
munistinį judėjimą bendrai; 
kaltino komunistus “žioplu
me” ir t. p. Sovietų Sąjungos 
pasirašymas nepuolimo sutar
ties su Vokietija, sulyg p. S- 
do, “pasibučiavimas Stalino 
su Hitleriu.”

P-nas Jurgelionis mažai lie
tė aktualius gyvenimo klausi
mus. Jo kalba — tai konser
vatyvaus poeto deklamacija. 
Jis dėjosi esąs labai kilnių 
idealų, mylinčių neribotą lais
vę ir žmoniškumą. Amerikos 
komunistai, sulyg jo, “yra 
Rusijos valstybės agentai.” 
Kalba labai lėtai, nuobodžiai 
ir su profesorišku pasipūtimu. 
Ot, rodos, ims ir pasakys: 
“Aš—tobulybės pavyzdis.”

J. Stilsonas “išsamiai” aiš
kino reikšmę Sovietų-Vokieti- 
jos nepuolimo sutarties. Plūdo 
Sovietų Sąjungą ir jos vado
vybę. Apie Anglijos imperi
alistų veidmainystes bei ma
chinacijas, apie atsisakymą 
Lenkijos ponų leist Raudono
sios Armijos jėgas bendram 
gynimuispsnuo plėšikiškos Vo
kietijos, — Stilsonas “džentel
meniškai” nutylėjo.

Klausovų buvo šimtas su 
kaupu. Rep.

Motery Seime Draugiška Nuotaika ir 
Entuziazmas Motery Darbui

Amerikos Lietuvių ' Moterų 
Seimo trečioji ir ketvirta sesi
ja, pereitą penktadienį, praėjo 
išklausymu kitataučių moterų 
organizacijų pranešimų apie jų 
veiklą, taipgi pasveikinimų nuo 
organizacijų ir atskirų asmenų, 
o vėliau delegačių diskusijomis 
moterų problemų, kuriose pasi
reiškė didelis entuziazmas už 
platų ir bendrą įvairių pažiūrų 
moterų darbą.

Šiandien dar prisidėjo 3 de
legatės, viso dalyvauja 129-nios.

Pirma sesija pradėta jaunuo
lės O. Stelmokaitės, paskaita 
apie jaunimo reikalus. Jaunos 
prelegentės įdomi paskaita, per
duota gražia lietuvių kalbos 
tarme, sukėlė jai audringų ova
cijų. Iššaukta ir čia pat buvu
si jos motina ir' Seimo delega
čių širdingai pasveikinta už iš
auklėjimą gabios, visuomeniš
kai nusiteikusios dukters.

Vėliau sveikino Seimą p-lė 
Bess, Tarptautinės Jaunų Mote
rų Krikščionių Sąjungos atsto
vė. Ji pažymėjo, kad jų organi
zacija taip pat deda pastangas 
įšvystyt bendrą darbą ne tik 
tarp amerikiečių, bet taip pat 
ir su ateivėmis moterimis bei 
jų organizacijomis ir turi geras 
pasekmes. Ji pareiškė pagar
bą lietuviams, kad jie išlaikė 
savo kultūrą, organizacijas, me
ną. Ji sako, Amerika yra tau
tų tauta. Nors dar ne visi iš
mokome pripažint ir pagerbt 
kitų tautų papročius, puošme-. 
nis ir kitką, tačiau kiekviena 
tauta atsinešė ką nors gražaus 
į šią šalį ip mes privalome tai 
išlaikyti, vystyti. Paimkite, ji 
sako, daugiaspalvį paveikslą, jis 
visas mirga varsomis, bet tik 
išimkit iš jo nors mažą dalely
tę, ten liks tuštuma, nyku,'taip 
pat būtų ir su išėmimu kurios 
nors tautos meno, kultūros iš 
mūsų, šalies bendrojo paveikslo.

Sekama sveikino Seimą p-lė 
Josephine Schain, amerikinės 
Karo Priežastim Surast ir Jom 
Prašalint organizacijos atsto
vė, taipgi veikėja universitetų 
moterų orgaAizacijoj ir eilėj 
kitų nacionalių ir tarptautinių 
taikos organizacijų. Ji trumpoj 
ir energingoj kalboj ragino lie
tuves imtis skubios ir plačios 
veiklos už taiką, už išlaikymą 
Amerikos nuo įsitraųkiipp ka
ram Jos kalba palydėta audrin
gomis ovacijomis ir atsistoji
mu. '

Kompozitorė B. L. šalinaitė 
taip jau sukėlė audrą sveiki
nimų trumpa, bet rūpestingai

paruošta ir pamokinančia pa
skaita apie meną ir moterų 
rolę toje srityje. Džiaugiasi 
delegatės, sakydamos, o t, 
graži jos «lietuviška tarmė. 
Mat, ir kalba gali būti ir yra 
menas menininko lūpose.

Paskiausią tos dienos pa
skaitą pateikė Seimo šaukė
jų Komiteto pirmininkė Alisa 
Jonikienė. ’ Surinkta daug 
faktų iš lietuvių moterų ju
dėjimo istorijos ir apie dabar
tinį moterų veikimą, jų orga
nizacijas, taipgi pateikia ge
nų sugestijų šių dienų ir atei
ties darbams.

Ši paskaita sugėlė ne tik 
audringą sveikinimą jos pa
ruošė jai, bet ir entuziastiškas 
diskusijas už tęsimą ir plėti
mą moterų darbo. Tiek daug 
buvo užsiregistravusių, kad 
diskusijų tąsa palikta seka
mos dienos sesijoms, apie ku
rias bus rašoma ryt dienos 
“Laisvėj.” Iš viso ko atrodo, 
kad šis Seimas neišsiskirstys 
nepalikęs ko nors, kas koordi
nuotų ir akstintų moterų darbą 
po Seimo. Delegatės davė gra
žių raportų apie moterų darbą 
tose kolonijose, kur gyvuoja ir 
veikia įvairios moterų organi
zacijos; o neturinčios tokių or
ganizacijų pareiškė pasirįžimą 
sugrįžusios darbuotis, kad įstei
gus tokias organizacijas savo 
kolonijose. Rep.

Šeimininkės Labai Susirūpi
nusios Maisto Brangimu
New Yorko ir Brooklyn© 

šeimininkės labai susirūpinu
sios maisto kainų pakilimu. 
Profitieriai ir raketieriai lo
šia karo krizių ir jau dabar 
pradeda kelti kainas ant įvai
rių produktų. K

Kaip atrodo, tai žmonės tu
rės griežtai kovoti prieš kai
nų kėlimą. Nes uždarbiai dar 
nepakilo nei vienu centu.

Už Rooseveltą
Pereitą . penktadienį New 

Yorke susirinko daugiau kaip 
keturi tūkstančiai United 
Wholesale and Warehouse 
Employees, Lokalo 65, CIO, 
'darbininkų ir pareiškė, kad 
jie nori, kad Rooseveltas kan
didatuotų treciu kartu į pre
zidentus. ’Me sako, kad tik 
jis gali rimtai pravesti Nau
josios Daly^OįS politiką.

Užvakar Dr. A. Petriką ga
vo nelauktą laišką iš Dancigo. 
Atplėšęs rado anglų kalba pa
rašytą vokiečių atsišaukimą. 
Atsišaukimas atspauzdintas 
spaustuvėje. Jame aiškinama, 
kodėl Dancigas ir vadinama
sis Lenkų Koridorius turi pri
klausyti vokiečiams. Griežtais 
žodžiais pasisakoma prieš 
lenkus.

Apie šitokį vokiečių agita
cijos būdą buvo anksčiau ra
šyta francūzų ir anglų laik
raščiuose, nes tie atsišaukimai 
buvo siuntinėjami laiškuose į 
Francūziją, Angliją ir kitas 
šalis. Francūzų paštas tuos 
agitacinius laiškus pažino ir 
ėmė juos konfiskuoti. Tada 
vokiečiai tokių laiškų keletą 
tonų išvežė į Olandiją ir Da
niją ir iš ten pasiuntė.

Dabar tenka atspėti, iš kur 
jie gauna žymesnių žmonių 
adresus. Adresus gauti jiems 
labai lengva. Jų agentai gali 
nusiųsti telefono abonentų 
knygą ir ten gali rasti adresų 
kiek tik nori. Be to, kitus 
adresus jie gali nusirašyti nuo 
laiškų, einančių per Vokietiją, 
nes daug kas deda savo adre
są, kad laiškas, adresanto ne
radęs, .galėtų grįžti atgal. 
Reikia manyti, kad į< Ameriką 
tokių agitacinių laiškų yra 
daugiau pasiųsta.

Vakar Išplaukė Švedu 
Laivas Gripsholm

Švedų linijos susisiekimas 
su Europa nors ir labai ap
sunkintas, bet visiškai nenu
trauktas. švedų laivai mano 
plaukioti ir karo metu. Tik 
kelionė jais pabrangsta 70 
dolerių, nes laivų ir jūrinin
kų apdraudimas nuo pavijų 
dabar daug didesnis. Vakar 
išplaukė ir keletas lietuvių. 
Jų palydėti giminės ir pažįs
tami negalėjo,1 nes vidun į 
prieplauką įl-eidžiami tik ke
leiviai. Tokia tvarka įvesta 
dėl karo stovio. Sargyba uos
te taip pat sustiprinta.

Protestuoja prieš Gabenimą 
Darbininkų iš Kitur

Čeverykų unija reikalauja 
valdžios, kad uždraustų Ba
ta Shoe kompanijai įgabenti 
iš užsienio kelis šimtus darbi
ninkų. Kompanija steigia 
naują dirbtuvę Belcamp, Md. 
Unija sako, kad Amerikoje 
yra pakankamaai labai gerų 
to amato darbininkų..

Puikiai Laimėjo CIO Unija
^Brewster Aeronautical Cor- ' r . : i ’ ; • ’ .

poration darbininkai 680 bal
sų prieš 241 nubalsavo prisi
dėti prie United Auto Work
ers Unijos. Mažuma balsavo 
už prisidėjimą prie Martįino 
grupės, ši orlaivių kompani
ja randasi Long Island City,

Šiandien vakare New Yorke įvyksta paminėjimas Komunistų Partijos dvidešim
ties metų sukakties. Paminėjimas įvyks Madison Square Garden svetainėje, kam
pas 50th St. ir 8th Ave., New Yorke. Ten susirinks tūkstančiai ir tūkstančiai žmo
nių. Taipgi nuoširdžiausiai yra kviečiair i paminėjime dalyvauti ir Didžiojo New
Yorko-Brooklyno lietuviai. ' >

Vyriausią prakalbą pasakys Earl Brow &ris temoje: “Kaip Pasiekti Pasaulyje 
Taiką?” Bus labai gražus masinis perstatymas didžiulio veikalo In Full Devotion.’

Janush iš Scranton, Pa. Sakė 
pabus kelias dienas ir apžiū
rės New Yorke Pasaulinę Pa
rodą.

Atvykus Moterų Seiman, 
prie progos pereitą šeštadienį 
aplankė ir “Laisvę” 'Pittsbur- 
gho veikėja. Količienė. Ji 
smarkiai darbuojasi Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje.

Aplankė “Laisvę” ^vorceste- 
rietė Dovidonienė, ta nenu
ilstanti veikėja ir viena iš 
nuoširdžiausių mūsų dienraš
čio vajininkių ir rėmėjų. La
bai malonu tokia viešnia susi
tikti kaip tik toj įstaigoje, dėl 
kurios ji taip daug ir 'taip pa
sišventusiai darbuojasi.

—o—
Apsilankė į ^Laisvę” mai- 

nierys. Ijžsimokėjo metam 
už dienraštį • ir $5 paaukojo 
minėjimui Jubilėjaųs. Išeida
mas pareiškė: “Mano vardo 
neskelbkite.”

—o—
Atvyko Jonas Juškevičius ir 

Vincas Gilys iš Nanticoke, Pa. 
Jiedu jieško New Yorke dar
bo, ir jei susiras darbus, ap
sigyvens.

—o—
Iš Philadelphijos ant lietu

vių dienos atvažiavo draugė 
Gėgžnienė su dviem dukte
rim ir draugė Adomaitienė su 
sūnum. Kartu su jais atva
žiavo jauna mergaitė Kra
sauskaitė. Jie pranešė, kad 
draugai Gėgžna, Adomaitis ir 
daugiau philadelphiečių atva
žiuos sekmadienio ryte?

—o—
šeštadienį 'atvyko Parodos 

pamatyti p h i 1 a d elphiečiai: 
Mickus, Mulokaitė ir Dauba
rienė.

—o—-
Taipgi apdovanojo savo 

dienraštį J. Stančikas iš Chi- 
cagos sų $1.00 ir N^ary Peši- 
nienė is So. Bostono su 50c.

Lankėsi ir Marijona ir Juo
zas žiedeliai iš Lynn, Mass. 
Padovanojo $1.00. Jie važiuo
ja aplankyt Pasaulinę Paro
da.

Majoras Grūmoja New 
Yorko Pelnagrobiam
New Yorke jau /prasidėjo 

spekuliantų rugiapjūtė. Sako
ma, kad tam tikrus maisto 
produktus, kuriuos galima il
gai palaikyti padėjus, tie pel- 
nagrobiai krauna į sandėlius 
ir laukia kainų pabrangimo. 
Mat, karui siaučiant, , visko 
gali būti.

Majoras LaGuardia grūmo
ja tiems pelnagrobiams. Jis 
sako, kad jeigu jie geruoju 
nesiliaus ir savo grobimu .kels 
miesto kainas, tai jis bus pri
verstas juos paimti už apy
kaklės.

Paroda Išgelbės Daug 
Meno Kūrinių

New Yorko Pasaulinė Pa
roda dar ir štai ką gero pa
darys. čionai įvairios šalys 
yra surinkę ir sugabenę labai 
daug vertingų meno kūrinių. 
Kai kurie jų būtų žuvę, jei
gu būtų pasilikę Europoje 
per karą. Dabar gi jie ran
dasi saugioje vietoje ir kai 
karas pasibaigs, galės su
grįžti atgal Europon.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugsėjo 13 d. 
pas drg. Burneikį,' 76 Hudson Ave., 
7:30 vai. vak. Visi nariai būkite lai
ku. Valdyba. (213-15)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grocery ir Delicates

sen. Pardavimo priežastis, savinin
kas nesveikuoja. Dėl \daugiau infor
macijų kreipkitės prie: Trogel, 292 
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(211-213)

f . Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

"’’Sys.*'

S

E 
S 
S 
s REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį.

Štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar... $14.50

$16.50
Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar.. $>18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabar..

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
V E R T E I V I S

Divonai-Uždaugai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui 

•

301 Grand Street Telefonas
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
| <JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Stdam Boiler)
• • • S

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokayimus be jokio mokesčio, 

•

TRU-EMBER FUEL CO.. INC.
485 Grand Street Brooklyn, N V

Telefonai, EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai {rengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties 

t

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, ,N. Y.
Tel Evergreen 4-8508

t




