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Metams

Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Ar žinote, kad trockistai ir
menševikai jau visai palaido
jo Komunistų Internacionalą?
Jiems jau beveik nebeliko ko-

4‘ munistinės partijos visam pa
saulyje — jos visos suskilo, 
visų jų nariai išlakstė.

Taip gieda patsai Trockis.
Jam karštai prituravoja toks 
Pijus Grigaitis.

Jie, žinoma, to labai trokš
ta. Bet tame jų ir nelaimė. Jų 
visas pranašystes visados mar- 
gis ant uodegos nusineša.

Lenkų suimti vokiečiai ka
reiviai sako visai negirdėję, 
jog tikrai didelis karas jau 
prasidėjo. Jie visai nežiną, 
kad Anglija ir Francija pa
skelbusios Vokietijai karą. 
Mes, girdi, tik su lenkais per- 
siimsime ir kai su jais apsi
dirbsime, grįšime namo!

Tame yra Hitlerio stiprybė. 
Kareivis geresnis kareivis, 
kai jis pilnas vilties greitai 
nugalėti priešą. Bet tartie yra 
Hitlerio ir pavojingiausia silp
nybė. Juk kai kareivių masės 
patirs, kad prieš juos vėl sto
ja didelė dalis pasaulio, o ne 
viena Lenkija, jų dvasia su
šals.

Anglija, žinoma, gerai da
ro, milionus lapelių nunešda
mi a ir pasėdama ant Vokieti
jos. Propaganda svarbus fak
torius kiekvienam kare.

Deja, kol kas, Anglija dau
giau mažai ir teveikė nugalė
jimui nazių. O vien lapeliais 
jų nenugąsdinsi.

Buvęs Francijos liaudies 
valdžioj premjeras ir socialis
tų vadas Leon Blum turi tik
rai geras akis —- tikrai kiau
liškas akis. Jis į savo griekus 
visai nežiūri, o pas kitus juos 
suranda ir ten, kur jų visai 
nėra. Dabar Blum šunes karia 
ant komunistų ir Sovietų Są
jungos.

Betgi Blum yra tas žmogus, 
kurio istorija niekados neuž
mirš. Jis buvo vienas iš parda
vėjų Ispanijos liaudies Hitle
riui ir Mussoliniui. Jis buvo 
vienas iš pirmutiniu Chamber- 
laino ir Daladier Municho su
tarti su Hitleriu paskelbti mil
žinišku taikos laimėjimu.

Dabar jis turi drąsos nie
kinti socialistinę žemę, kuri 
atsisakė lieti savo vaikų krau
ją už imperialistinio pasaulio 
interesus.

Niekas neturi teisės rugoti 
ant jūreivių, kai jie reikalau
ja didesnio atlyginimo karo 
metu. Plaukdami į jūras jie 
rizikuoja savo gyvybę. Už tai 
turi gauti didesnį atlyginimą. 
To reikalauja Nacionalė Jū
reiviu Unija.

Tačiau laivų kompanijos 
apie tai nė klausyti nenori. 
Atrodo, kad jie jas streiku 
turės ant kelių paklupdyti.

Tarptautinė situacija labai 
sunki ir kebli. Ją reikia gerai 
patiems išsiaiškinti ir kitiems 
išaiškinti. Visur turėtu būt 
šaukiami masiniai mitingai 
apkalbėjimui ir diskusijoms 
visos tos situacijos/

Deja, iki šiol jų dar mažai 
tebuvo. Vienas buvo Brookly- 
ne, o kitas Chicagoje. Tai be
rods ir viskas.

Ko gaudžia darbininkiškos 
organizacijos? Kodėl tebe
miega draugai komunistai ?

Budapest, Vengrija.—Pa
sak radio ,iš Varšavos, tai 
net 15 metų berniukai ap
kasuose gina Varšavą nuo 
vokiečių.
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LENKAI SAKO, KAD JIE ATGRIEBĖ 
LODZIŲ; DIDVYRIŠKAI KOVOJA 
GINKLUOTI DARBININKŲ BŪRIAI 

s---------------------------------

LENKAI, SAKO “PRALAUŽĖ VOKIEČIU LINIJAS”

Budapest, rugs. 13. —Pa
gal radio pranešimą iš Var
šavos, tai devynios nazių 
armijos divizijos tapo iš
trauktos iš šio fronto ir pa
siųstos į vakarus prieš 
francūzus. Lenkam, todėl, 
pasidarę lengviau gint Var
šavą, ir jie atmetę vokie
čius atgal įvairiuose Var
šavos priemiesčiuose.

Varšavos miesto majoras 
J. Starzynski didžiuojas, 
kad ginkluoti darbininkų 
batalionai su begaline nar
sa kaujasi prieš nazius.

Varšava. — Lenkai sako, 
kad jie apsupę vokiečius 
ties Lodzium ir atgriebę tą 
antrą didžiausią Lenkijos 
miestą, už apie 80 mylių į 
pietų vakarus nuo Varša
vos.

Anot lenkų, tai jie ir ke
liose kitose vietose veja na
zius atgal, f > r

Dar Tiktai Pirmą Kartą 
Anglai Išstoja į Mū

šius prieš Nazius
Paryžius, rugs. 12.—šian

dien dar pirmą sykį‘ Angli
jos kariuomenė išstojo į 
mūšius vakariniamę fronte 
prieš Vokietiją.

London, rugs. 13. — An
glijos valdžia pareiškė savo 
seimui, kad Anglija išvien 
su Francija tol kariausian
čios prieš Vokietiją, kol bū
siąs nušluotas ten hitleriz- 
mas.

Lenkai Tebegina Gdynią
Lenkai dar tebegina Len

kijos priepląukos miestą 
Gdynią, nors šis miestas 
yra nazių atkirstas nuo vi
sos Lenkijos.

Rooseveltas Greit Praneš, 
Kada Šauks Kongresą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas žada greitu 
laiku pranešt, kada jis 
šauks nepaprastą sesiją 
Jungtinių Valstijų kongre
so. Jis tada reikalaus pa
taisyt Amerikos bepusišku- 
mo įstatymą taip, kad visos 
kariaujančios šalys galėtų 
pirkt lėktuvus, ginklus ir 
amuniciją iš Amerikos tik 
su ta sąlyga, kad jos tuo- 
jaus užsimokėtų ir savais 
laivais išsigabentų nupirk
tus karo įrankius.

Maskva. — Sovietai su
mažino skaičių mobilizuo
jamų į armiją rezervų (at
sarginių kareivių).

Kiek Lenkai Nukovė 
Ir Sužeidė Nazių

Radomo Frontas, Lenki
ja. — Lenkai skaičiuoja, 
kad Lenkijoj iki rugs. 12 d. 
buvo nukauta 1,500 iki 2,- 
000 vokiečių kareivių ir su
žeista virš 10,000, daugiau
sia per paskutines dvi die
nas.

Japonai Norį Taikos 
Su Sovietais, nes Jau 

Gana Gavo į Kailį
Tokio, rugs. 13. — Japo

nija pageidauja susitaikyt 
su Sovietais, kaip sako ge
nerolas Yoshikiro, ką tik 
paskirtas vyriausias japonų 
armijos komandierius Man- 
chukuo krašte. Anot jo, tai 
tik reikėtų per derybas 
tarp abiejų šalių galutinai 
nustatyt sieną tarp Sovietų 
Sibiro ir Išlaukinės Liau
diškos Mongolijos, iš vienos 
pusės, ir japoniško, Manchu- 
laio, iš antros puses; tuo
met, girdi, jau ir galėtų Ja
ponija laikytis “pastovios 
taikos” su Sovietais.

(Žymėtina, jog patys ja
ponai kartotinai briovėsi 
per Sovietų Sibiro ir Išlau
kinės Mongolijos rubežius. 
Japonų įsiveržimai į Išlau
kinę Mongoliją ir Sovietinį 
Sibirą buvo taip skaudžiai 
ištaškyti, kad japonai jau 
pamatė, jog jie ten nieko 
nepeš, ypač po to, kai Vo
kietija pasirašė nepuolimo 
sutartį su Sovietais. Tai to
dėl japonai dabar šneka 
apie taikymąsi su Sovie
tais.) x

Pradeda Atpigti Cukrus 
Po Roosevelto Įsakymo
Washington. '— Mažu-pa- 

mąžu vėl' pradeda pigti cuk
rus, kad prezidentas Roose
veltas nusprendė įleist į 
Jungtines Valstijas tiek 
neapdirbto cukraus iš Ku
bos ir kitų kraštų, kiek tik 
jie nori ar gali įvežt į šią 
šalį.

Naziai Blogai Apsisaugoję 
Nuo Priešą Orlaivių

London. — Anglijos lakū
nai, kurie sėjo Vokietijon 
lapelius - atsišaukimus sa
ko, kad Vokietija visai pra
stai apsiginklavus priešor- 
laivinėmis kanuolėmis; nie
kur vokiečiai nepaspėję 
šaudyt į tuos lapelių sėji
kus, ir priešorlaiviniai na
zių švyturiai Ubai blogai 
veikę. z

LENKAI PASPRUKĘ Iš NAZIŲ SLĄSTŲ, BET 
NAZIAI TATAI UŽGINČIJA

London, rugs. 13. — Radio iš Varšavos praneša, kad 
buvusi nazių apsupta lenkų armija Poznanėje prasilaužė 
pro vokiečių linijas ir jau padeda kitai lenkų kariuome
nei ginti Varšavą.

ROOSEVELTAS PERSERGĖTA NAZIUS: 
ŠALIN NAGUS NUO AMERIKINIŲ 
KRAŠTŲ, YPAČ NUO KANADOS!

------------------------------------- o
Berlin, rugs. 13. — Pasak nazių, tai lenkų armija iš 

Poznanės tik mėgino prasiveržt per ją apsupančias vo
kiečių eiles, bet naziai atrėmę tuos lenkus ir daugelį iš- 
žudę.

NAZIAI SKELBIA, KAD JIE APSUPĘ VARŠAVĄ
Berlin, rugs. 13. — Vokiečiai praneša, kad jie. “ap

supę Varšavą iš rytų šono,” už 40 mylių nuo to miesto. 
Pasak vokiečių, tai šturmuojanti jų armija giliau įsiver
žus į Varšavą iš rytų puses.

Be to, naziai užėmę Sambor ir Javorov miestus pie
tinėje Lenkijoje ir jau pasiekę didelį miestą Lwową, tu
rintį 317,000 gyventojų. Vokiečiai taip pat “sukriušinę” 
lenkų armiją, kurią jie apsupę į pietus nuo Radomo, 60 
mylių nuo Varšavos.

SLOVAKAI SU NAZIAIS SUMUŠĘ LENKUS
Bratislava, rugs. 13. — Slovakų armija, veikdama 

išvien su vokiečiais, atėmė iš lenkų tą slovakų žemę, 
kuri buvo tekus Lenkijai po Čechoslovakijos išdraskymo. 
Slovakai, be to, užėmę ir didesnį plotą, kurį naziai jiems 
pripažinsią.

London, rugs. 13. — Pranešama, kad 10,000 Slovaki
jos kareivių perbėgę į Vengriją ir tapę sulaikyti ir inter
nuoti kaip belaisviai.

PRANCŪZAI DAR NEPASIEKĖ SAARBRUECKENO 
I

Paryžius, rugs. 13. — Prancūzai per dieną pasivarė 
“pusantro tūkstančio jardų” pirmyn prieš vokiečius, va
kariniame fronte.

Jie dar nepasiekė ' vokiečių Saarbruecken miesto, 
nors jau rugs. 12 d. buvo neoficialiai pranešta, būk fran- 
cūzai užėmę tą svarbų pramones miestą, į vakarus nuo 
Vokietijos tvirtovių sienos.

Dar tik antra diena, kai vokiečiai pradėjo kanuolė- 
mis atsišaudyti prieš francūzų artileriją. Bet francūzai 
sako atsilaiką prieš nazių kanuolių ugnį.

Anot francūzų, tai per dieną jie nušovę žemyn du 
ar tris Vokietijos orlaivius.

LENKAI BLOGAI PRIRUOŠTI KARUI
Krakov, rugs. 13. — Vokiečiai stebisi, kad Lenkija 

taip silpnai buvo pasirengus karui. Lenkai neturi net 
cementinių budelių (pillbaksių), o bando gintis tik iš 
paprastų žemės apkasų.

Budapest, rugs. 13. — Vokiečiai ir orlaiviais siunčia 
savo kareivius užpakalin lenkų karo fronto. Tie- karei
viai parašiutais nusileidžia žemyn. Lenkai jau suėmė 
tūlą skaičių jų.

Silpnas Lenką Orlaivynas, 
Bet Ją Kanuoles Geros

Maskva. — Bepusiškų 
kraštų diplomatai, atvykę 
iš Varšavos į Maskvą, sako, 
kad Lenkijos lėktuvai nė 
vieną sykį nemėgino išstot 
į kovą prieš/Vokietijos or
laivius; bet lenkų priešor- 
laivinės kanuoles gerai vei
kė, ir nukirto žemyn “labai 
daug” vokiečių orlaivių.

Maskva, rugs. 13. — Čia 
atvyko grupė inžinierių iš 
Vokietijos dėlei biznio rei
kalų pagal prekybos sutar
tį Vokietijos su Sovietų Są
junga. •

ORAS. — Šilčiau ir būsią 
lietaus.

Dar Nevisa Pomoržė Esanti' 
Nazią Užimta

Vilnius. — Vietinis lenkų 
radio tvirtina, kad lenkai 
dar kariauja su vokiečiais 
tūlose dalyse Pomoržės, ar
ba Lenkų Koridoriaus.

, Mexico City. — Meksikos 
valdžia reikalauja, kad da
bartinė konferencija visų 
amerikinių kraštų Panamo
je nutartų laikytis nuošaliai 
nuo europinio karo.

New York. — Vis aukš
tyn eina kainos plieno ir 
automobilių kompanijų še-

* \ I trų.
Šerų pirkėjai ir savinin

kai tikisi pasipelnyt iš ka
ro. ' \

V

Italija per Karą
Prarastų Ethiopiją

London. — Jeigu Italija 
išstotų karan prieš Angli
ją ir Franci ją, tai įvairių 
šalių diplomatai supranta, 
kad Mussolinis prarastų 
Ethiopiją ir, turbūt, savo 
šiaur- afrikinę Koloniją Li
biją.

Nazių Submarinai Pas
kandino 100,000 Tonų 

v*'

Įtalpos Anglų Laivų
London.— Vokietijos sub

marinai iki rugsėjo 12 d. 
paskandino šešioliką preki
nių Anglijos laivų su apie 
100 tūkstančių tonų įtalpos 
iš viso. Tuom tarpu anglai 
paskandino penkis preki
nius nazių laivus su apie 13 
tūkstančių tonų įtalpos.
Vokiečių Mina Paskandino 

Finij Laivą
Atsitiktinai užplaukė ant 

vokiečių minų Baltijos Jū
roj Finijos laivas “Olive- 
bank,” 2,795 tonų įtalpos. 
Laivas susprogo ir nusken
do su 14 žmonių; kiti 7 iš
gelbėti.

Hitleris Liepia Naikint Civi
lius Lenkus Kovotojus

Vokiečių Frontas Lenki
joj, rugs.-43. — Hitleris įsa
kė savo lakūnams ir artile
rijai be gailesčio naikint 
tuos lenkų kaimus ir mies
tus, kur civiliai gyventojai 
kovos prieš vokiečius.

Sukilo Ukrainai prieš Len
kus Dvarininkus

Maskva, rugs. 13. — Uk
rainai valstiečiai pradėjo 
didelius maištus prieš len
kus ponus pietiniai-rytinėje 
Lenkijos dalyje; grobia ir 
degina ponų dvarus.

Anglija irTrancija Slaptai 
Derisi su Italija

Roma. — Pranešama, kad 
Mussolinis vėl siūlo Angli
jai ir Franci j ai taikytis su 
Vokietija ir pripažint Hit
leriui kai kuriuos vakari
nius Lenkijos plotus. Angli
jos ambasadorius Sir P. 
Loraine dėl to veda slaptas 
derybas su Italijos užsieni
niu ministeriu Ciano. Pra
eitą savaitę Francijos am
basadorius panašiai derėjo
si su Ciano.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Washington. — Jungtinės 
Valstijos neleistų Vokieti
jai užimt jokių žemių Ka
nadoj bei Centralinėj ar 
Pietinėj Amerikose net, jei
gu Vokietija laimėtų karą 
Europoj, kaip pareiškė pre
zidentas Rooseveltas. Čia 
jis turėjo mintyje žemes, 
kurios dabar priklauso An
glijai, Francijai ir Holan- 
dijai šiaurinėje, Centrali
nėje ir Pietinėje Amerikose.’

Prezidentas pabrėžė, kad 
Jungtinės Valstijos ypač 
gintų Kanados čielybę nuo 
Vokietijos, norsl Kanada, 
dalis Anglijos imperijos, ir 
paskelbė karą prieš Vokie
tiją.

Jungtinės Valstijos, pagal 
Monroe taisyklę, kariautų 
ir prieš bet kokią kitą “se
nojo pasaulio” šalį, kuri 
mėgintų kariškai įsibriaut į 
bile kraštą šiaurinėj, Pieti
nėj ar Centralinėj Ameri
koj.

Sovietai Sučiupo 200 
Lenkijos ir Anglijos

Karinių Šnipų
Maskva. — Sovietai suė

mė daugiau kaip 200 šnipų 
palei Sovietų sieną su Len
kija. Tai daugiausia Lenki
jos ir Anglijos kariniai šni
pai.

Vienas jų, kuris vadinosi 
Tgnat,” ir šeši kiti jau su
šaudyti.

Briaujasi šnipai į Sovie
tus ir per Rumunijos sieną. 
Ten Sovietai taipgi suėmė 
pustuzinį šnipų.

Sugrįžo Namo Buvęs Ang
lijos Karalius

London. — \ Sugrįžo iŠ \ 
Francijos kunig. Windsor, 
buvęs Anglijos karalius Ed
ward VIII.

Jis apie 3 metai atgal ap
leido ^sostą dėl amerikietes 
“gyvanašlės” Simpsonienės- 
Warfieldienes.

Jis dabar siūlosi tarnaut 
savo šaliai bet kokiose par
eigose, kurias jam skirs 
Anglijos valdžia.

Turką Ministerio Draugiš
kumo Kelionė j Maskvą i
Angora, Turkija. — Pra

nešama, jog Turkijos užsiė- 
ninis ministeris Sukru Sa- 
racoglu rengiasi važiuot į' 
Maskvą dėlei draugiškumo 
ženklo tarp Turkijos ir So
vietų Sąjungos.

i
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Geras Atsakymas Paikiems 
Pranašams

Tuojau po to, kai buvo pasirašyta 
SSSR-Vokietijos nepuolimo sutartis, ko
munistų priešai skelbė: dabar tai iš ti
krųjų USA Komunistų Partija susmuks. 
Girdi, tūkstančiai jos narių išbėgios, ir 
tt., ir tt. Mes tada sakėme, kad šitos rū
šies pranašai yra niekas daugiau, kaip 
žmonės, kurie nieko nepamiršo ir nieko 
neišmoko. Jie pranašauja tik tai, kaip 
kad jie norėtų kad būtų. Jie nori matyt 
komunistinį judėjimą sumenkintą. Jie to
dėl ir sako, jog taip bus.

Faktai betgi rodo ką kitą. Štai du 
geri pavyzdžiai:

1. Rugsėjo mėn. 1 d. Čikagoje įvyko 
masinis mitingas USA Komunistų Par
tijos .20 metų sukakčiai paminėti. Da
lyvavo tarpe 16-17 tūkstančių žmonių. 
Entuziazmas buvo milžiniškas. Tie 
tūkstančiai (reikia, beje, priminti, kad 
kiekvienas masinio mitingo dalyvis turė
jo užsimokėti įžangą) dideliu entuziaz
mu užgyrė Sovietų Sąjungos politiką 
taikos klausimu; ‘jie Užgyrė ^ USA Ko
munistų Partijos nusistatymą.

2. Rugs. 11 d. New Yorke Madison 
Square Gardene komunistai suruošė ma
sinį mitingą tuo pačiu tikslu. Dalyvavo 
20,000 žmonių ir keli tūkstančiai nebetil
po. Toji minia karščiausiu entuziazmu 
užgyrė Sovietų Sąjungos-Vokietijos ne
puolimo sutartį ir USA Komunistų Par-

i • tijos nusistatymą taikos išlaikymo klau
simu.

Be to, New Yorko masiniam mitinge 
j tapo įvezdinta į USA Komunistų Parti

ją 2,500 naujų narių, tik ką šiomis die
nomis įsirašiusių.

Taigi visi komunistinio judėjimo 
priešų džiaugsmai nuėjo niekais. Jų 
svajonės,nesipildo. Komunistinis judėji
mas auga, o ne puola, kaip kad jie trokš
ta.

Tie netikri pranašai turi nors kartą 
suprasti, kad komunistinis judėjimas yra 
susidaręs ne prievartos pagrindų, o 
draugišku susitarimu, susiklausymu. Ir 
šį judėjimą sudaro darbo žmonės, kurie 
yra apsišvietę politiniai, kurie dalykus 
supranta, kurių joki Grigaičiai neigi Vi- 
taičiai suklaidinti negalės!

perskaitęs USA Komunistų 
laišką prezidentui Rooseveltui

skaitytojams tąjį laišką išsikirpti 
rėti su savim. Kur tik pasitaiky

Duokit ir Kitiems Skaityt
Vakar dienos “Laisvėje” gerbiamas 

skaitytojas, be abejo, bus pastebėjęs ir 
' rskaitęs USA Komunistų Partijos 

i ir kongre- 
If so nariams. Mes patariame draugams

i. ir tu- 
pasitaikys pro

ga—duokit jį paskaityti tiems žmonėms, 
kurie jo nebus skaitę.

Šis laiškas suglaustoj formoj pasako 
visą Komunistų Partijos nusistatymą 
linkui šiandieninės padėties, linkui to 
krizio, kuris viešpatauja pasaulyj, kaipo 
paseka imperialistinių agresorių suruoš
to karo. Partija pasisako, kad ji vie
ningai stovi su prezidentu Rooseveltu ir 
visa Amerikos liaudimi, kuriai rūpi iš
laikyti taika. “Mes savo balsais ^priside
dame prie žmonių, kurie smerkia visus 
mėginančius asmeniškai pasipelnyti arba 
ką tokio siaurai partijiniai sau laimėti 
šiose pasaulinio krizio sąlygose, kurios
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stipriai paliečia ir mūsų žmones,” sako 
kolektyvus USA Komunistų Partijos 
•balsas. 

I 1Mūsų nuomone, Partijos Nacįonalis 
Komitetas labai gerai pasielgė šį laišką 
pasiųsdamas prezidentui Rooseveltui ir 
paskelbdamas jį spaudoj. Jis puikiai pa
rodo, kur stovi komunistai. Jis tiesiog 
užduoda smūgį visokiems Diesams ir 
Gitlowams ir kitiems, kurie bando iš Ko
munistų Partijos padaryti baubą Ame
rikos žmonėms. Kiekvienas laiške žodis, 
kiekvienas sakinys kalba už tai, kad A- 
merikos žmonėms reikalinga tautinė 
vienybė, — vienybė daugumos Amerikos 
žmonių “gint šios šalies reikalus, sti- 
print ir platint taikos idėją ir rūpintis 
tuom, kaip užtikrinti Amerikai visuome
ninį ir tautinį saugumą.”

Kiekvienas mąstąs Amerikos gyvento
jas sutiks, sakysim, su tokiu pareiški
mu:

“Mes kreipiame dėmesį į faktą, jog 
mūsų šalis, galingiausia pasaulyje, yra 
nusistačius linkui pasaulinio karo pavo
jaus, svarbiausiais atžvilgiais, panašiai 
kaip yra nusistačius antra galingiausia 
valstybė, Sovietų Sąjunga. Viena ir an
tra šalis yra bepusiškos (neutralės) kas 
liečia pasinešimus ir siekimus besivar
žančių imperialistų; abidvi užjaučia tau
tas, kurių nepriklausomybei gręsia pa
vojus; abidvi karštai trokšta tvarkaus ir 
taikaus pasaulio; abidvi nori padaryt 
pasaulį saugiu žmoniškai kultūrai, mok
slui, darbui ir žmonių laimei. Šis ben
dras nusistatymas dviejų didžiausių pa
saulyje valstybių atspindi gilius bendrus 
tautinius reikalus, ir jie turės anksčiau 
ar vėliau,—geriau anksčiau,—pasireikšt 
bendroj politikoj ir bendrame veikime, 
sykiu su visomis panašiai nusistačiusio- 
mis tautomis ir valdžiomis, politikoje, 
siekiančioje pašalint naikinimo jėgas nuo 
žemės, įsteigt tvarkius tarptautinius 
santikius, užtikrint pasaulinę taiką.”

Pakartojame: būtinai duokit paskaity
ti šį laišką tiems žmonėms, kurie jo dar 
nėra skaitę!

LAISVI

EUROPOS PAŽANGIOJI SPAUDA UŽ 
SOVIETU-VOKIETIJOS SUTARTĮ

Smerkia Chamberlaino Veidmainystes; Užgina Sovietu Rolę

Kad Kliedą, Tai Kliedą!
Gitlowas dar kartą “liudijo” Dieso 

komitetui. Šiuo kartu (pereitą pirma
dienį) jįs sakė, kad vyriausi CIO orga
nizatoriai buvę komunistai, o jiems pa
dėjo liberališkoji prez. Roosevelto ad
ministracija !

Ar ne įdomus dalykas? Argi čia Git
lowas nekalba tą patį, ką plepėjo ir ple
pa stambiausieji -šio krašto kapitalistai 
ir reakcininkai? Viskas panašu, kaip du 
vandens lašai. Ne veltui reakcininkas 
Diesas ir kiti jo komiteto nariai dėkojo 
Gitlowui.
. Toliau Gitlowas plepėjo, būk tuomet, 
kai CIO ir ADF susijungs, tai prieš ko
munistus bus pradėtas darbo unijose ka
ras ir jie būsią iš darbo unijų išmesti. 
Tai kita nesąmonė. Komunistai šiuo tar
pu yra karščiausi vienybės tarp ADF ir 
CIO šalininkai. Kovodami už vienybę, 
jie puikiai žino, kad tuo pasitarnaus 
bendriems Amerikos žmonių reikalams, 
pasitarnaus demokratijos palaikymui 
Amerikoj.

Taigi visiškai sugedęs Gitlowas pil
niausiai parodė pilną savo veidą, —vei
dą reakcininko, veidą fašizmo šalininko. 
Jam, kaip visam Dieso komitetui, mat, 
rūpėjo ir teberūpi pažeisti visą CIO, vi
sų pažangųjį Amerikos darbo žmonių 
judėjimą. Komunizmą jis tam naudoja 
tik kaipo priedangą. Komunizmas šian
dien juk nėra jokisT Amerikai problemą. 
Komunistinis judėjimas eina išvien su 
demokratinėm jėgom, kovodamas už tai
ką ir demokratiją.

Komunistų Partijos laiškas, kurį pirm. 
Foster ir sekretorius Browder pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui, aiškiausiai įro
do, kur jie stovi šiuo taip nepaprastu 
kraštui ir pasauliui momentu. Komunis
tai jokių dalykų, kurie reikėtų slėpti nuo 
plačiosios visuomenės, neturėjo ir neturi. 
Tad ir tas “tyrinėjimas,” kuris šiuo me
tu Wash ingtone yra vedamas, mūsų nuo
mone, yra niekas daugiau, kaip tik visų 
reakcinių jėgų pastangos diskredituoti 
prez. Rooseveltą, diskredituoti CIO, dis
kredituoti ir pakenkti viską, kas tik yra 
pažangu ir naudinga Amerikos žmo
nėms!

Suvėluoti pranešimai iš 
Europos, kurie mus tik da
bar tepasiekė, rodo, kad 
Europos socialistų ir net 
kai kurių buržuazinių žur
nalistų nuomonės kalba už 
Sovietų-Vokietijos nepuoli
mo sutartį. Sovietų rolę jie 
skaito kaip taikos priemo
nę.

Šveicarijos spauda, ko
mentuodama (rugp. 24 d.) 
apie Sovietų-Vokieti jos su
tartį, užgiria tą Sov. Są
jungos žygį ir smerkia Lon
done ir Paryžiaus diploma
tų “gudravojimus.”

Ernst Weber, redaktorius 
socialistinio laikraščio ‘Az,’ 
išeinančio Basle, rašo:

“Mums atrodo, jog visas 
neaiškumas glūdi Londono 
diplomatijoj, kurP atsisako 
priimt Maskvos formulavi
mus. Klausimas ‘nedalomos 
taikos’ pas rusus buvo pa
matiniu dalyku. Ir aišku 
buvo, kad bile atsitikime 
Sovietų Sąjunga pasirengu
si kariauti mažųjų valsty
bių pusėje, prieš galingą ir 
žiaurią agresorių jėgą.

“Britanija " nenori priža
dėt pagelbos Rusijai jos 
konflikte Tolimuose Rytuo
se, o Jungt. Am. Valstijos 
aprūpina Japoniją visokia 
būtinai karui reikalinga ža
liava, visokia medžiaga bei 
produktais. Akyvaizdoj to
kio šimtaprocentinio anglų- 
saksų kapitalistų nusistaty
mo, Rusija ųegalėjo aštriai 
ir plačiai įsitraukti karan 
su Japonija Chino-Manchu- 
kuo - Mongolijos - Vladivo
stoko - Sachalino fronte, 
kuomet tuom pačiu sykių 
didžiosios demokratijos Va
karuose vengė konflikto su 
Vokietija, ir reikalavo, kad 
Sovietai visomis jėgomis iš
stotų Lenkų-Baltijos ar 
Balkanų mūšių lauke, ku
riuose jai būt prisiėję muš
tis veik vienai pačiai.”*

Kas dėl “pavedimo” ma
žųjų šalių Hitleriui, tas 
laikraštis sako:

“Mes netikime apie pakei

timą pozicijos... Net ir po 
nepuolimo sutarties, Sovie
tų Sąjunga nepaduos Len
kijos ar Rumunijos na- 
ziams.”

Baselyj išeinantis “Natio- 
nal-Zeitung” teigia:

“Maskva laimėjo dvejo
pai: Visų pirma, Vakarų 
valstybės gavo įspėjimą pa
siskubinti, ir anfra, tas Sov. 
S-gos manevras įnešė su
irutę į eiles ašininkų, ir su
silpnino Rusijos priešą Toli
muose Rytuose.”

To paties laikraščio ko
respondentas iš Berlyno ra
šo, kad Sovietų Sąjungos 
diplomatija be jokių didelių 
ceremonijų sudaužė anti- 
Kominterno trikampį susi
tarimą, privertė “didžių 
tradicijų” šalių diplomatus 
skubotai vykti Mąfekvon pa
sitarimams, nors ^as, žino
ma, nėra sveika jų presty- 
žui.

Darbininkiškas savaitraš
tis “Tribune” (London) sa
ko, kad Chamberlainas savo 
besilankymais pas Hitlerį 
manė jį sukurstyti prieš 
Sov. Sąjungą., Bet nuvyko 
kitaip, nes “Hitleris seniai 
žinojo, jog galybė Sovietų 
Sąjungos paremta ant vie
nybės šalies žmonių,” ant 
ekonominių išteklių. Jis 
taipgi žinojo Sov, Sąjungos 
rimtą ir gerą prisirengimą 
užpuolikui iškelti gerą pir
tį. Todėl Hitleris ten savo 
nosies ir nekišo. Ir vargiai 
jis kada nors gaus progą 
tai padaryti...

“Sovietų Sąjungos pasi
rašytoji nepuolimo sutartis 
su Vokietija,” rašo tas laik
raštis, “bus stipria jėga pa
laikymui taikos Rytų Euro
poje. Tuom pačiu sykiu, 
yra melas, kuomet pasako
jama, būk Sovietai palieka 
liuosas rankas Hitleriui 
puolimui Lenkijos ar bet 
kurios kitos šalies.

“Sovietų Sąjunga,” pridu
ria tas darb. savaitraštis, 
“neturi intencijos graibsty
ti sau kaštonus iš žarijų

svetimomis rankomis.”
Tai taip kalba Europos 

socialistinė ir pažangioji 
spauda apie Sovietų Sąjun
gos nepuolimo sutartį su 
Vokietija.

Kažin, ar mūsiškiai “so
cialistai” iš “Naujienų” ir 
“N. Gadynės” ir juos ap
kaltins “pasibučiavime” su 
Hitleriu ?

P. Balsys.

Karas—Wall Strytui 
Rugiapjūtė

Karui užsiliepsnojus Eu
ropoj, Amerikos pelnagro- 
biai plėšikiškai pasimojo 
ant šios šalies gyventojų 
kišenių! Visu ciniškumu 
pradėta kelti kainos ant bū
tiniausių gyvenimo reikme
nų. Iš visos šalies kampų 
ateina žinios, kad speku
liantai supirkinėja įvairius 
maisto produktus neva tai 
atsargai, bet tai daroma 
pasipelnijimui a p i p lėšiant 
milionus žmonių.

Gyventojuose, ypač bied- 
nuomenėje, kylm nerimas ir 
panika, o tuom pačiu sykiu 
Wall Streetas ir įvairūs 
spekuliantai džiaugsmu ne
sitveria dėl besiartinančios] 
jiems “prosperity.”

Kaip matome, karas Eu
ropoje — rugiapjūtė Ame-' 
rikos pinigų ryklėms, o bai
si rykštė milionams gyven
tojų.

Ar ištikrųjų šalyje yra 
maisto ir kitokių produktų 
trūkumas? Ne. Čia yra vis
ko perviršius. Dėl pasakiš
kai susikaupusio pervir- 
šiaus milionai žmonių vaik
što be daEbo, be progos 
gyventi. Ir tuom pačiu sy
kiu pelnagrobiai pasimojo 
žmonių skurdą dar labiau 
pagilinti...

Ar šios šalies valdžia leis 
Wall streeto ryklėms tukti 
milionų žmonių skurdu ir 
alkiu? Ar nepastos kelio 
tiems begėdiškiems plėši
kams, besikėsinantiems ant 
žmonių kišenių?

Į tuos klausimus dar kol 
kas sunku atsakyti. Tiek 
žinoma, kad tuo klausimu 
jau prabilo šalies preziden
tas Rooseveltas. Pereitą 
penktadienį spaudos atsto-l

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama !-L.” Redakci
ja: Aš gyvenu tarpe lenkų. 
Jie visada giriasi, kad jie 
sumušė bolševikus po Var- 
šava ir suvarė juos į pelkes 
ir upę ir prigirdė. Tai taip 
dabar padarysią ir su vo
kiečiais.

Aš nepamenu gerai, man 
rodos, .kad bolševikai patys 
apleido Varšavą, ją atiduo- 
darni lenkams. Aš berods 
taip tą dalyką skaičiau 
“Laisvėje,” bet' nebegaliu 
gerai atsiminti. Malonėkite 
trumpai atsakyti.

A. Kupchunas.
Atsakymas

Mes neatsimename, jog 
kada nors taip būtų buvę 
rašyta “Laisvėje.” .

Iš tiesų buvo šitaip: Tais 
laikais Raudonoji Armija 
buvo privijus lenkus prie 
pat V^cšavos, bet Varšavos 
nebuvo užėmę. Tuo tarpu 
Varšavon jau buvo pribu
vus Francijos didelė gink
luota pagelba. Ypatingai f
moderniškų karo pabūklų A
buvo daug prigabenta. O 
lenkų militarinėm spėkom 
Varšavoje vadovauti buvo 
pastatytas francūzų gene
rolas Veygandas. Raudono
ji Armija pajuto nepajėg
sianti miestą paimti ir pa
sitraukė. Be to, Sovietų 
valdžia neturėjo tikslo, už
imti Lenkiją. Ji kariavo su 
lenkais, kai lenkai padarė 
ant Sovietų užpuolimą.

Lenkijos propagandistai, 
žinoma, giriasi, kad būk 
lenkai vieni patys nugalė- 
ję Raudonąją Armiją.
vams. Jis.‘Užtikrinančiai pa- v4 
reiškė, kad šioje šalyje nėra 
jokio trūkumo'maisto pro
duktų bei kitų gyvenimui 
būtinai reikalingų dalykų.
Jis pareiškė, ant kažkurių 
dalykų kainos gal kiek ir 
galės pakilti, bet negalimą 
daleisti, kad jos siektų sto
gus, kaip kad buvo 1917-18 
metais. Prezidentas pareiš
kė, kad įstatymai prieš peL 
nagrobius jau ruošiami ir 
bus tinkamai atkreipti prieš 
pelnagrobius.

Pagyvensim—pamatysim.
P. B.

Iš LIETUVIŲ DIENOS PASAULIO PARODOJ

k Vaizdas iš Lietuvių Dienos New Yorko Pasaulio Parodoj, rugs. 10 d. Susirinkusi minia j 
Taikos Kiemą, kur buvo laikoma programa.

y
* ./



Trečias puslapis
Įggan____ 1 i ..... ....■■■■■■.■■». Ii '.į m ... į i . ................ ..........J —

Svarbios Prakalbos Šių Dienu Svarbiais
Visuomeniniais Klausimais

Jau karas Europoj liepsnoja, žmonių gyvybės ir turtas 
naikinama. Politinis šalių ir organizacijų nusistatymas turi 
būti aiškiai žinomas ir suprantamas.

Kad supažindinti lietuvių visuomenę su šių dienų iškilu
siais klausimais, yra rengiamos prakalbos visose didesnėse 
lietuvių kolonijose Massachusetts valstijoj. Kalbėtojas bus 
draugas Antanas Bimba, Lietuvių Komunistų Centro Biuro 
Sekretorius, iš Brooklyno.

Prakalbos įvyks šiuose miestuose ir šiomis dienomis:
Norwood, Mass., rugsėjo-September 23 d., Lietuvių Sve

tainėj, 8 vai. vakare.
So. Boston, rugs. 2 1, Liet. Svetainėj, 2 vai. po pietų.
Lawrence, rugs. 24, Liet. Kliube, 7 :30 vakare.
Montello, rugs. 25, Lietuvių Svetainėj, 7:30 vakare.
Worcester, rugs. 26, Lietuvių Svetainėj, 7:30 vakare.

. Prakalbas rengkit Lietuvių komunistų ar ALDLD kuo
pos vardu.

Tuojau paimkit svetaines, pažymėkit laiką, kokiu įvyks 
prakalbos, ir svetainės antrašą, taipgi kas rengia, ir tuojau 
pasiuskit į “Laisvę.” “Laisvė” atspausdins plakatus ir prisius 
jums dėl išplatinimo.

Darbuokitės greitai ir energingai. Taipgi praneškit ir 
man, rengiate ar ne?

Draugiškai,
Liet. Kom. Pirmo Distr. Biuro Sekr.,

J. Grybas.
1190 Washington St.
Norwood, Mass.

FAKTAI Iš LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVES ISTORIJOS

J

(Pabaiga)

Kl. Tos organizacijos ne
duoda jokio pelno bendrovei? 
Ats. Jos tebegyvuoja.

Kl. Jos tebegyvuoja tik ta 
prasme, kad jos yra sukurtos, 
bet jos negamina jokių finan
sinių rezultatų bendrovei ? 
Ats. Jos nebegamina.

Kl. Leisk man Tamstos pa
klausti šį klausimą: kokiems 
tikslams ši bendrovė buvo vy
riausiai sukurta? Ats. Atsta
tyti Lietuvą bendrai.

Kl. Jūs pardavėte apie 
$400,000 šios bendrovės kapi
talo akcijų? Ats. Taip.

Kl. Bendrovė buvo suorga
nizuota vienam milionui dole
rių ?

. Ats. Inkorporuota, taip, 
Tamsta.

Kl. Akcijų kapitalas vienas 
milionas dolerių, sudarytas iš 
100,000 Šerų po $10.00 par 
vertės? Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Suorganizuota pagal 
Delaware Valstybės įstaty
mus? Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Vienintelis turtas, kokį 
bendrovė dabar turi, yra ekvi- 
tetas namuose adrešuz294 8th 
Avenue? Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Iš kurio yra apytikriai 
$8500 brutto pajamų į me
tus? Ats. Mes turime sutartį 
nuomai (lease) tuose namuo
se dešimčiai metų, kuri moka 
$7,000.

Kl. Tatai yra jūsų pajamų 
dalis? Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Koks bankas yra jūsų 
nuomininkas? Ats. The Bal
tic States Bank.

Kl. Jie moka $7000 į me
tus? Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Jūs neturite jokio kito 
turto, apart intereso tuose na
muose? Ats. Mes turime akci
jų tame banke.

Kl. Jūs nięko negavote iš 
akcijų šėrų ? Ats. Dar ne, 
bankas tėra jaunas, tik dviejų 
metų.

Kl. Kiek akciįų šėrų tame 
banke jūs turite? Ats. 1923 
m. gruodžio 31 dieną mes tu
rėjome savo šėrų, bet dabar 
juos pardavėm. Mes nebeturi
me akcijų dabartiniu laiku, 
bet aš kalbu kaip kad 1923 
m. gruodžio 31 d.

Kl. Jūsų balanso lapas 
1923 m. gruodžio 31 d. turi 
įrašą apie akcijas Baltic ban
ke už $54,860? Ats. Taip, 
Tamsta.

Kl. Ar ši bendrovė tebėra 
savininkė akcijų Baltic States 
banke? Ats. Dabartiniu laiku, 
ne. H

Kl. Kada bendrovė nusikra
tė šių banko akcijų? Ats.

Kl. Jūs pardavinėjote jas 
mažais kiekiais, po 5-10 šėrų 
kas sykį ? Ats. Taip.

Kl. Kiek šėrininkų jūs turi
te? Ats. 6,300. šešiasdešimt 
tris šimtus.

Kl. Jūsų akcijų pardavinė
jimas apribotas visoms Jung
tinėms Valstybėms?

Ats. Taip, Tamsta, bet dau
giausia New York’o valsty
bėje.

Kl. Bendrovė investavo di
džiumą savo pinigų Lietuvoje, 
aš spėju? Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Jie pirko akcijas ketu
riose bendrovėse? Ats. Taip, 
Tamsta.

Kl. Koks buvo šių keturių 
bendrovių biznio pobūdis? 
Ats. Viena jų yra ūkio padar
gų dirbtuvė — viena yra sė
menų aliejaus (linseed oil) 
dirbtuvė ir trečioji yra impor
to ir eksporto organizacija. 
Ketvirtoji yra kredito ban
kas.

Kl. Kiek pinigų buvo inves
tuota į šias bendroves? Ats. 
Apie $200,000.

Kl. Paaiškink aplinkybes, 
kokios privedė prie nuostolių 
dėl jų investavimo šiose ketu
riose bendrovėse ? Ats. Kai jie 
investavo 1918-1919 metais, 
jie mokėjo $37.50 už vieną 
tūkstantį markių ir 1,922 me
tais aš nežinau kiek buvo rin
ka verta.

,K1. Tatgi dėl užsienių valiu
tos rinkos jie neteko savo pi
nigų. Ats. Taip, Tamsta. Mes 
taipgi investavome kitose spe
kuliacijose.

Kl. Kokiose spekuliacijose? 
Ats. Resocino gamyboje, tas 
yra vartojama kaip dažas. Ta
tai buvo apie $80,000, ir mes 
įdėjome $18,000 į Laisvės Bo
nus, ant kurių turėjome mažą 
nuostolį.

Atidėta ligi pirmadienio, 
kovo 10 d., tikslu pasirašyti šį 
parodymą.

(pasirašė) A. B. Strimaitis.
ŠIUOMI SUTARIAMA, kad 

minėtas atsakovas sutinka su
silaikyti nuo pardavinėjimo 
betkokių akcijų šėrų aukščiau 
minėtoje korporacijoje, ir kad 
(teismo) orderis ta prasme 
būtų duotas šioje byloje, be 
pranešimo.

Datuota: New York, N. Y., 
1924 m. kovo 7 d.

(pas.) Ai B. Strimaitis, 
Lietuvos Atstatymo B-vės 

Sekretorius.
New York’o Valstybė )

) s:
New York’o Apskritis )

Atitinkamai prisaikdintas, 
Abraham Rosenthal pareiš
kia :

Aš esu New York’o Valsty
bės Vyriausio Valstybės Gy
nėjo Padėjėjas ir rūpinuosi 
bei vedu šią bylą Vyr. Valsty
bės Gynėjo, Hon. Carl Sher
man, vardu.

Aš iškvočiau Andicat’ą Ben
jaminą Stremaitį 1924 m. sau
sio 14, sausio 16 ir kovo 7 die
nomis ir, pasiremdamas minė
tu parodymu, tikiu, kad atsa
kovė korporacija yra beviltiš
kai nepajėgi skolas sumokėti 
(hopelessly insolvent) ir ne
gali padengti savo atsakomy
bės savo akcininkams dėl to 
fakto, kad jų atsakomybė už 
akcijas yra apie $358,000, gi 
jų turtas nesiektų daugiau 
kaip $120,000, jei minėtojo 
Stremaičio parodymai būtų 
imami kaip tikras pinigas 
(face value). Kad tolimesnis 
minėtos atsakovės korporaci
jos kapitalo akcijų pardavinė« 
j imas būtų visuomenės pri* 
gaudinėjimas (fraud upon the 
public),, atsižvelgiant,į faktą, 
kad šiuo laiku bendrovė ne
gali pilnai padengti savo obli
gacijų savo akcininkams, ir 
todėl visuomenės geriausi in
teresai reikalauja, kad drau
džiantis įsakymas būtų tučtuo
jau duotas, draudžiant minė
tai atsakovei derėti, pardavi
nėti ar siūlyti parduoti bet ko
kias savo kapitalo akcijas vi
suomenei.

Kad čia jungiamas atsako-

1924 m. sausio mėn. 11 d. 
Kl. Kam ir už kokią sumą? 
Ats. Kam, aš negalėčiau pasa
kyt. Tatai buvo žmonių gru
pė, kurie nupirko akcijas, ke
turi ar penki'žmonės.

Kl. Kiek jie užmokėjp ben
drovei? Ats. Po $135.00 už 
šėrą už 422 Šerus.

Kl. Kur yra šie pinigai? 
Ats. Banke.

Kl. Deponuoti bendrovės 
kreditan ? Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Jie dar nėra niekieno 
sunaudoti? Ats. Ne.

Kl. Ką manoma daryti su 
šiais pinigais? Ats. Investuoti 
į tulus namus Newark’e.

Kl.' Taip kad jūsų turtą su
daro jūsų turimi banke pini
gai ir pajamos iš namų ? Ats. 
Taip, Tamsta.

Kl. Kiek sudaro jūsų visas 
turtas (assets) ? Ats. $120,- 
000.

Kl. Kaip Tamsta apskai
čiuoji jūsų turtą esant $120,- 
000 ? Ats. Ekvitetas šiuose 
namuose, $30,000; banke 
apie $50,000.

Kl. Tatai yra tiktai $80,- 
000 ? Ats. Taip, Tamsta.
” Kl. Tai kodėl Tamsta sa
kai, kad jūsų turtas yra 
$120,000? Ats. Mes turime 
daugiau turto (assets) Euro
poje.

Kl. Kokį turtą jūs turite 
Europoje? Ats. $40,000.

Kl. Kas sudaro jūsų turtą 
Europoje? Ats. Lietuvos bo- 
nai, lietuviški europiniai in- 
vestmentai.

Kl. Jie neturi jokios ver
tės? Ats. Jie tenai tebėra.

Kl. Kaip ten bebūtų, netgi 
jei mes imtume Tamstos skait
menis, jūsų europiniai ir jūsų 
lietuviški bonai krūvon sudė
jus, plius jūsų turimi banke 
pinigai, ir jūsų ekvitetas šio
je nuosavybėje 8-je Avenue, 
visa jūsų turto (assets) suma, 
pagal Tamstos paties skaitme
nis, tebūtų apie $120,000? 
Ats. Taip, Tamsta.

Kl. Ir prieš šitus kreditus 
jūs turite $438,000 atsakomy
bę už akcijas, ar tas tiesa? 
Ats. Ne, $358,138.

Kl. Tad jūsų įmonė yra vi
siškai nepajėgi skolas mokėti 
(absolutely* insolvent) šiuo 
laiku? Ats. Ne, ji nėrą.

Kl. Aš kalbu kiek liečia jū
sų atsakomybę už akcijas? 
Ats. Taip.

Kl. Kokiai žmonių rūšiai 
jūs pardavėte šias akcijas? 
Atš. Bendrai.

Kl. Argi jūs neapsiribavote 
šių akcijų pardavimu lietu
viams? Ats. Taip, Tamsta.

LAISVI

vės šioje byloje, Lietuvos At
statymo Bendrovės, sekreto
riaus pasirašytas susitarimas, 
Nutinkant, kad minėta bendro
vė susilaikys nuo tolimesnio 
savo kapitalo akcijų pardavi
mo ir kad įsakymas ta prasme 
būtų duotas be pranešimo.

Kad jokio ankstyvesnio 
prašymo šiam įsakymui gauti 
nebuvo paduota.

(pas.)
Abraham Rosenthal.

Prisiekta mano akivaizdoje 
šią 1924.m. kovo 7 d.

Alfred W. Jones 
Commissioner of Deeds, 
City of New York.
SUPREME COURT-
NEW YORK COUNTY
THE PEOPLE OF THE 
STATE OF NEW YORK, 

Plaintiffs, 
—against— '
Index No. 8810-1924.

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 
CORPORATION,

Defendant,

Pasiremiant čia prijungtu 
afideivitu Abraham Rosen- 
thal’o, New Yorko Valstybės 
Vyr. Valstybės Gynėjo Padė
jėjo, prisiektu 1924 m. kovo 
7 d., A. B. Strimaičio paro
dymu, datuotu 1924 m. sausio 
14, 1924 m. sausio 16 ir 1924 

CONN. VALSTIJOS SPAUDOS

Rengia Conn, valstijos LLD, LDS ir LMS Apskričiai *

Įvyks Sekmadieni Rugs.-Sepi. 17,1939
Lietuvių Parke - Light House Grove, Hartford, Conn.

| Jaunuolių Echo Choras, Torrington, Conn. 
Daina Choras, New Haven, Conn.

1 Laisves Stygų Orkestrą, Hartford, Conn.

Programą pildys Connecticut valstijos darbininkiški chorai: 
Vilijos Choras, Waterbury, Conn. 
Laisves Choras, 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, “Laisves,” “Vilnies” skaitytojai, rėmėjai, ne vien patys atvy
kite, bet ir kitus raginkite, kad atvyktų. Įžanga 25 centai asmeniui. Prasidės 12 vai. dieną

GĖRIMŲ, VALGIŲ BUS 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, 12:30 val.; 57 Park St., Hartford, 1 val.

KELRODIS: Pikniko vieta randasi East Hartforde; iš E. Hartfordo imkite No. 15, kelią, link Glastonbury, 
davažiavę stotį 24 rasite iškabas, nurodančias kur sukti,, ir važiuoti iki pikniko vietos. ;

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vajų, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais 
f I

Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

m. kovo 7 dd., ir susitarimu, 
datuotu 1924 m. kovo 7 d., 
kas viskas čia prijungta, iš 
ko atrodo, kad New Yorko 
Valstybės Vyriausias Gynėjas 
tiki, kad VISUOMENĖS GE
RIAUSIAM INTERESUI yra 
reikalinga, kad indžionkšinas 
būtų išduotas, sulaikąs aukš
čiau minėtą atsakovą nuo to
limesnio savo kapitalo akcijų 
pardavimo, šiuomi

ĮSAKOMA, Kad atsakovas, 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, 
jos agentai, tarnautojai ir 
samdiniai būtų ir šiuomi jiems 
DRAUDŽIAMA IR SULAIKO
MA nuo savo kapitalo akcijų 
derėjimo, pardavinėjimo ar 
siūlymo parduoti New Yorko 
Valstybės žmonėms;

Datuota: New York, N. Y., 
1924 m. kovo mėn. 7 d.

(pas.)
GEORGE V. MILLAN, 

J. S. C.
(Aukšč. Teismo Teisėjas) 

Įrekorduota 1924 m.
kovo 11 d.

New Yorko Apskrities 
Klerko Raštinėje.
PRIERAŠAS: šios bylos duo

menys parodo, kad dabar ve
damos bylos J. Dumčiaus, vi
sų akcininkų vardu, pareiški
mas, kad atsakovai B-vės tur
tą laiko savo asmeninio turto 
dalimi (žr. Strimaičio parody- 

1 mą “MANO biznio”) yra

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes Barre ir Plačios Apy

linkės Lietuvių Žiniai
ALDLD 12 Apskritys * ren

gia labai didelį koncertą, ko- 
“kio dar nebuvo pirmiau šioje 
apylinkėje. Įvyks spalio 15 d. 
Šis koncertas bus labai turtin
gas—didelė programa, nes čia 
bus sutraukta svarbiausios 
meno spėkos.

Noriu pranešti visuomenei, 
kokias spėkas mes čia turėsi
me programos pildyme. Pir- 
miaušia imsim drauges-drau- 
gus iš toliaus, kurie dalyvaus 
programoj.

Lillian Kavaliauskiutė ir 
Buknienė, iš Brooklyn, N. Y.

S. Kuzmickas su savo drau
ge iš Shenandoah, Pa.

V. Valiukas su savo jaunuo
liais, iš Scranton, Pa.

tiesa. B-vė buvo, Valstybės 
Gynėjo žodžiais, “HOPE
LESSLY INSOLVENT” 1924 
METŲ PRADŽIOJE, bet jos 
direktoriai tebežaidė toliau 
smulkių investorių taupmeno
mis. Akcininkai, stokite skun
dėjo pusėn!

L. A. B. šėrininkų 
Komitetas.'

359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Ketvirtad., Rugs. 14, 1939

O. Vanagaitė, iš Scranton, 
Pa.

Taipgi yra žinių, kad da
lyvaus ir garsi smuikininkė 
Indruliūtė, iš Scranton, Pa., V. 
Radišauskiūtė, iš Wyoming, 
Pa. ir John Mouldowney, iš 
Wilkes Barre, Pa.

Bus pasakyta gražių dekla
macijų per jaunas mergaites, 
kurias mokina M. Radzevi
čiūtė.

Šiame koncerte bus suvai
dinta labai juokingas veika- 
liukas; taipogi bus ir “Maikis 
su Tėvu.”

Tai tiek apie programą 
tuom sykiu.

Po koncertui bus muzika 
šokiams, ir kurie norės, galės 
visi savo kojas pamiklinti.

Kaip matote, koncertas bus 
didelis ir su daugeliu meno 
spėkų. Todėl visose LLD kuo
pose būtinai reikia darbuotis, 
—gerai išgarsinti šį koncertą 
ir plačiai pardavinėti tikietus. 
Įžanga labai prieinama —tik 
35 centai.

Kviečiame visoje apylinkė
je drauges ir draugus darbuo
tis šiuom taip svarbiu koncer
to reikalu, kad sutrauktum 
tiek publikos šiame koncerte, 
kaip niekad pirmiau.

12-to Apskr. Valdyba.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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Detroito Žinios
Progresyvių Organizacijų 

Veikimo

Rugsėjo 3 d., 1939 
21 kuopos atsibuvo 
mas, kuriame narių 
vidutiniai. Dabar eina vajus 
už, prirašymą naujų narių į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą. Šiame vajuje yra geriau
sia proga įsirašyt į šią organi
zaciją; įstojimo mokestys į ap- 
draudos skyrius yra visai nu
mažintos, tai ir mažai uždir
bantiems proga įsirašyti, save 
apsidrausti, kad ištikus nelai
mei gavus pašelpą ar pomirti
nę. Mėnesinės mokestys yra 
žemesnės, kaip bile kurioj kitoj 

. centralizuotoj savišalpos ir ap- 
draudos organizacijoj. Todėl, 
kurie da nepriklausot, turėtu
mėt šia proga pasinaudoti-pri- 
sirašyti.

LDS organizacija visuomet, 
patikus nelaimei, savo nariams 
išmoka teisingai ir greitai pa
šelpą ar pomirtinę.

Kuopa turi išrinkusi keletą 
vajininkų, bet šiame susirinki
me naujų narių negauta. Vaji-i 
ninkai praneš, kad turi prisiža
dėjusių sekančiam susirinkimui] 
naujų narių.

Buvo pakeltas klausimas per į 
pramogų komisiją, kad būtinai) 
reik surasti tinkamą svetainę 
dėl didesnių parengimų, šis i 
klausimas buvo plačiai apkalbę-i 
tas ir nutarta palikti valdybos! 
ir pramogų komisijos nuožiūrai 
suradimą tinkamos svetainės. Į

Į pramogų komisiją įeina 
veiklūs nariai, tai patiekia ge
rų sumanymų. |-

Buvo paduotas sumanymas,! 
kad Detroite lietuvių organiza-j.1 
cijos surengtų bent vieną pa 
rengimą, panašų, kaip kad bu 
vo pereitą 
“Student 
tinkamesnį 
vių vardu, 
prie tokioi 
vių Detroito lietuvių organiza
cijas, nežiūrint kokių įsitikini
mų jos yra, nes galima dailės 
srityje visoms veikti sykiu, f 
tokius parengimus būt galima 
sutraukti skaitlingą Detroito 
publiką. Lietuviai pasirodytų 
tarp svetimtaučių, kad jie dai
lės srityje yra gabūs žmonės. 
Tai gražus sumanymas, jeigu 
pavyks įvykdinti gyveniman. 
šis klausimas paverta valdybai 
ir pramogų komisijai — susiži
noti su kitom organizacijom.

m., LDS 
susirinki- 
dalyvavo

žiemą surengta 
Prince” arba dar 
visų Detroito lietu- 
Pakviesti prisidėti 

surengimo visų sro-

dinimo jausmą pasielgimu Sov. 
Sąjungos padaryme nepuolimo 
sutarties su Vokietija. Visi jau
čia, kad darbininkų šalies vy
riausybė pasielgė didvyriškai, 
laikydamos neutraliai nuo ka
pitalistų peštynių.

Piknikas tęsėsi iki vėlybo va
karo.

Nors publikos neperdaugiau- 
siai dalyvavo, bet visi gražiai 
linksminosi, ir rengėjai mano, 
kad kuopoms liks po keletą do
lerių pelno.

vo ALDLD reikaluose pažy
mėta “Laisvėje” ir “Vilnyje” 
Centro Sekretoriaus.

Taigi, tėvai, kurie turite 
užaugusius sūnus arba dukte
ris,—pakalbinkit prisirašyti į 
ALDLD organizaciją.

Sekr. J. Bubliauskas.

Newark N. J

pasismaginimui.
Kaip greit grįžo iš savo ve

dybinių atostogų, taip greit 
vėl atėjo į Laisvės Choro pa
mokas ir ima dalyvumą dai
navime. Iš to galima suprasti, 
kaip 
myli 
ma. 
tyje
ninkiško judėjimo rėmėjai.

Linkiu' jiems laimingo ir 
gražaus šeimyninio sugyvepi- 
mo!

tuodu jaunuoliai stipriai 
dailę ir kultūrinį veiki- 

Galima tikėtis, kad atei- 
jie bus nuolatiniai darbi-

Cleveland, Ohio

Labor Dąy rugsėjo 4 d., lie
tus pylė, kaip iš viedro. Apie 
3-čią • vai. po pietų nustojo li- 
jus. Tai paroda U. A. W.- 
CIO įvyko vėliau, kaip buvo 
rengtasi. UAW-C10 unijų ap- 
skaitliavimu, parodoj dalyvavo 
apie 100,000 unijistų.

Maršuotojai nešė iškabas, 
smerkiančias Detroito miesto 
majorą ir policijos komisionie- 
rių, už jų veikimą prieš orga
nizuotus darbininkus.

Taipgi maršuotojai griaus
mingai dainavo “Solidarity.”

Visi kalbėtojai smerkė karo Į 
i su rengėjus, kur bus išžudyta Į 
milijonai nekaltų gyvasčių už į 
kapitalistų reikalus.

Pradėkim Žieminį Darbą

Mano manymu, jau pailsė- 
jom, vasaros laikas jau bai
giasi, todėl eikime prie darbų, 
kurių tiek daug turime.

Visų pirma, tai geros pra
kalbos mūsų apylinkėj labai 
reikalingos. Momentas taip 
svarbus, reikia jį išnaudoti. 
Karas Europoj užsikūrė, kaip 
ir galima buvo laukti; žmonės 
čion nežino tikrų priežasčių ir 
karo eigos. Reikalinga jiems 
plataus paaiškinimo, supažin
dinimo su tikra padėčia, nes 
kapitalistų spauda dalykų ne- 
nušviečia, o priešingai — dau- 
giaus aptemdo, supainioja 
skaitytoją. Draugai! galvo
kim rimtai ir veikime visuo
menės labui.

Rugp. 24 d. čia lankėsi jau
nuolis d. Walter Kubilius. Jis 
yra “Laisvės” angliško sky
riaus redaktorius. Pasinaudo
damas savo atostogų proga, 
čL Kubilius sakė pavažinėsiąs 
pd Naująją Angliją ir užve- 
siąs naujų pažinčių su jaunuo
liais. Ypač bandysiąs raginti 
juos, kad rašinėtų į “Laisvės” 
Jaunimo Skyrių (Youth Sec
tion). čia sustojęs tik trum
pam laikui.

Tuom 
Laisvės 
mokos, 
Kubilių 
giečiais
d. V. Visockiu.

pačiu sykiu buvo 
Stygų Orkestros pa
tai turėjau progą d. 
supažindinti su sty- 
ir jų mok into jum —

LLD 5 Kp. Išvažiavimas

Ant draugės Mason (Mes- 
j laižkienės) farmos, kuopa 
i rengia smagų pažmonį rugsė- 

Rugsėjo 17 d., Beechnut jo-Sept. 17 dieną, Vaux Hali
Grove Parke yra rengiamas Ai-1 Goad, Union, N. J. Čia bus 
do Choro piknikas. Iš pačių ] prakalbėlių ir įvairių žaismių, 
rengėjų pranešimo, tai bus pa-: Taipgi užkandžių ir išsigert 
skutinis šios vasaros sezono! unt vietos, 
piknikas, žaislų bus įvairiausių, 
tad visi dalyviai bus užganė

dinti. Geriausiai pas i žymėj u-
■ siems bus duodamos dovanos.

Muzika dėl šokių susidės net 
dešimties kavalkų, tai verta 

| būtinai
■ lyvautį 
leisti.

visiems lietuviams da- 
ir linksmai laiką pra-

Rugsėjo 3-čią d., ALDLD 52 
ir LDS 21 kuopos įvyko pik
nikas ant Beechnut Grove. Pub
likos dalyvavo neperdaugiau- 
siai; mat, tą pačią dieną įvyko 
3 piknikai, tai publika pasidali- 

•no.
Dabar, kur tik sueina grupė 

žmonių, visi užinteresuoti pra
sidėjusiu karu tarp Vokietijos,

/ Lenkijos, Anglijos ir Franci-
jos. Lietuviai reiškia pasiganė-į daug vietos laikraštyje, o bu-

ALDLD Nariams Žinotina
ALDLD 52 kuopos mėnesi

nis ^susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugsėjo 16 d., 1939,
7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter St. Vi-- 
si nariai būtinai dalyvauki.!, 
nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėti. Draugai mokėkitės 
duokles už šiuos metus, o kny
ga “Lietuvių Tautinio Atbudi
mo Pionieriąi” tuojau bus na
riams prisiųsta. Taigi, kad 
gauti šią taip svarbią knygą, 
pirma reik pasimokėti duo
kles.

Anglų kalboj ALDLD Cen
tras turi labai gerų knygų net 
5-kis skirtingus setus.

Galima pasirinkti “History 
of the Communist Party iof 
the Sov. Union”, 364 pusi., 
“Fight for Peace,” by E. 
Browder, 212 ps. Abi knygos 
apdarytos kietais viršeliais; 
bus duodamos tiems nariams, 
kurie tik anglų kalboj gal 
skaityti. Sekančius setus nepa
žymėjau dėlto, kad užimtų

Netekom Veiklaus Draugo

Pora savaičių atgal, apleido 
Newarka draugai Dobiniai. 
Gaila. Jau čia per laikus sto- 
kavo gerų veiklių draugų. Gi 
draugas Dobinis buvo vienas 
veikliausių. O su tėvu ir sū
naus netekom; jis Sietyno ge
ras tenoras. Draugai Dobiniai 
išsikėlė per Hudsono upę į 
Brooklyną, kur ir taip yra 
kam darbuotis visuomenės dir
voje. Apleidus nkūs geriau
siam Newarko darbuotojui, 
liekasi mums, draugės ir drau
gai, padidint savo eiles nau
jais darbuotojais ir patiems 
sunkiau padirbėti, kad atpil- 
džius draugų Dobinių paliktą 
spragą.

Energingai Rengiasi

Rūgs. 7 d. įvyko įvairių 
draugijų atstovų posėdis, ku
riame išrinkta komisija suren
gimui Spaudos Pikniko. Mini
mas piknikas įvyks rugs. 17 
d., Lietuvių Sąryšio Darže, E. 
Hartforde.

Susirinkime dalyvavo apie 
20 atstovų nuo įvairių organi
zacijų. Dalykai buvo svarsto
mi rimtai ir draugiškoj nuo
taikoj. Mūsų darbščiosios šei
mininkės pranešė, kad šiemet 
mūsų rėmėjai gausiai aukoja 
pikniko paramai. Jos kreipėsi, 
prašydamos dar daugiau pa
ge! bos.

Broliai Ir seserys, kurie dar 
neesate skyrę savo dalį tik to
dėl, kad pas jus Rinkikai ne
pasisuko (del laiko stokos), 
tai prašom savo dalį atvesti

Aukos Agitacijos Fondui iš 
Vestuvių

Rugsėjo 2 d. apsivedė d. P. 
Boiko su d. E. Martinkiene. 
Vestuvių sueigoj draugai link
sminosi ir velijo dd. Boikam 
linksmo ir laimingo gyvenimo. 
Tarpe tų linksmybių ir gero 
velijimų, d. Boiko užsiminė d. 
Rudžiui apie svarbą pergyve
namo laikotarpio. Drg. Rudis 
pakalbėjo į susirinkusius ir 
patarė atžymėti šias vestuves 
su aukomis Agitacijos Fondui, 
kuris stengiasi supažindinti 
lietuvių visuomenę su reikšme 
visų svarbių įvykių kaip tarpe 
lietuvių, taip ir tarptautine 
plotme. Draugai tuoj atsiliepė 
su dolerinėmis, kurių surinko
me lygiai $10 ir priduodame į 
Agitacijos Fondą.

Aukavusiems tariame šir
dingą ačiū, o dd. Boikam ve- 
lijam laimingo šeimyniško gy
venimo ir pageidaujame, kad 
dar su didesne energija dirbtų 
darbininkiškose organizacijo
se ! Abu draugai yra nariais 
įvairių darbininkiškų organi
zacijų kaip lietuviškų, taip ir 
kitų, ir rimtai svarsto visus 
klausinius. Drg. Boiko jau 
per keletą metų yra ALDLD 
15 Apskričio iždininku.

Pasisekimo ir energijos 
jums, draugai!

Vardai Aukavusių

Po $1: Boikai, J. Žebraus
kas, P. Lesnikauskas, J. No
reika, A. Žukas, P. Karulis, 
M. Noreikienė, K. Romondie
nė ir A. Jasunas; po 50c: P. 
Bekevičius ir J. Rudis. Viso— 
$10. Perduoti Agitacijos Fon
dui.

K. Romondienė

tiesiog į pikniką, kuomet į jį 
važiuosite.

Visų aukos bus pagarsintos 
dienraštyje “Laisvėj.”

Nemunas.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Albinas.

Hartford, Conn
Vestuvės

Rugpjūčio 26 d. apsivedė d. 
F. Ramanauskas, Jr., su d-ge 
M. Dagiliūte/ Jaunuoliai abu 
yra per ilgą laiką Laisvės 
Choro nariai. Abu auklėti 
progresyvių tėvų, tai ir vedė 
be bažnytinių ceremonijų ir 
apsiėjo be triukšmingų vestu
vių. Sukvietė tik savo artimus 
gimines ir šiaip artimus žmo
nes atžymėjimui vestuvių.

Po vestuvių jaunavedžiai iš
vyko savaitei laiko liuosam

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo’ atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tėl.: STagg 2-8842

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Seattle, Wash., prie orlaivių stoties amerikonai pikietuoja Japonijos 
ninkus, 1<brie tik buvo nusileidę. Pikietininkai protestuoja 

prieš japonų vedamą karą Chinijoje.

orlaivi-

p f. U H U -it

Tci.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRAUK AUSK AS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit? mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo

SODftS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

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 
įvairiom spalvom.

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

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
■ f ' : ( f I ■ ■

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:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

IGN. SUTKUS
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.

MM MM MM MM

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie VVINE^T

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
AND

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Stoikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt, fii {staiga 
yra skersai gatyę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance j forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Ilavemeyer 9-9115

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūnų 
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.

Geo. Kaminskas

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

-.’į*#*-’*-*' • '. <• ■■ — * *-•*"•» «•■ * • i » » *- •
Turime puikų sandėli gatavų drabužių vyrams, moterims Ir vaikams, 

visokiems reikalams.
Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

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

*.«•••• -'Ai* --...aAU.. •ĮAri'tf •*
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Eltos Žinios iš Lietuvos Fuksiewiecz, kuris jau laukia
mas Kaune.

simokėti metines duokles. Pereitas 
susirinkimas neįvyko iš priežasties 
Kom. Partijos pikniko. — J. M. L.

(215-216)

Kaunas. — Centrinio Sta
tistikos Biuro duomenimis, 
natūralinis gyventojų judėji
mas Lietuvoje 1939 m. sausio 
ir birželio mėnesiais buvo 
toks: per 1939 m. birželio 
mėn. visoje valstybėje buvo 
1,189 jungtuvės, gimė 4,396 
kūdikiai, mirė 2,237 asmenys 
ir priaugo 2,159 asmenys. Iš 
viso per 1939 m. pirmus 6 
mėnesius buvo 10,638 jungtu
vės, gimė 28,753 Kūdikiai, mi
rė 18,445 asmenys ir priaugo 
10,308 asmenys.

grįžo į Kauną cirkas “Auš
ra.” Sukrovęs į vieną sunk
vežimį visą cirko mantą ir 
viršum susodinęs visus cirko 
artistus apie 18 žmonių, prie 
vairo sėdėjo pats cirko savi
ninkas Pr. Gudauskas. Įva
žiavus į posūkį mašina ėmė

Kaunas. — Bekeliaudamas 
po Europą, amerikietis lakū
nas Charles' Huntingtonas iš 
Los Angeles šiomis dienomis 
Kaune išmoko sklandyti ir 
įgijo Lietuvos Aero Kliubo 
sklandytojo požymį.

Kaunas.—Besiruošiant sta
tyti pirmąjį cemento fabriką, 
Skirsnemunėje daromi papil
domi esamos fabriko gamy
bai žaliavos išteklių tikrini
mai. Kaip tikrinimai rodo, 
cemento fabrikui Skirsnemu
nėje statyti sąlygos yra vi
siškai geros. Įdomu tai, kad 
betikrinant randami nauji 
žaliavos klodai.

riedėti grioviu. Gudauskas 
griebėsi stabdžių, bet sunkve
žimis tuo tarpu su visa man
ta ir žmonėmis visu smarku
mu virto ant šono, prislėgda
mas sėdėjusius ant jo kelei
vius. Nelaimės pasėkoje 12 
sužeistų ir 1 užmuštas. Iš 
sužeistųjų 8 labai sunkiai — 
išsukinėtos ir sulaužytos ran
kos ir kojos, sutriuškinti šon
kauliai, praskeltos galvos. 
Nelaimės ištiktuosius nugabe
no į Utenos apskrities ligoni
nę tuo metu pravažiuojąs iš 
Dusetų į Kauną autobusas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas neįvyko 
pripuolamoj dienoj, nes buvo ameri
koniška šventė, todėl dabar susi
rinkimas įvyks 18 d. rugsėjo, 8 vai. 
vak., Liaudies Name. Visi draugai 
kviečiami dalyvauti ir užsimokėti 
duokles ir atsiveskite į kuopą naujų 
narių. Bus taip pat išduotas labai 
svarbus raportas iš Liet. Moterų 
seimo. — Sekr. (216-218)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namas rengia pikni

ką, rugsėjo 16 d. ir 17 d. Bus gera 
muzika ir šiaip pasilinksminimas.— 
Kviečia Kom. (216-217)

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso, N. 

J. Valstijos Apskričio Komiteto pla
tus posėdis įvyks sekmadienį, 17 d. 
rugsėjo, 9:30 vai. ryto, Lietuvių Sve
tainėj, 180 New York Avė. Visi ko
miteto nariai dalyvaukite, o jei ku
rie negalėsit, tai prisiųskite į savo 
vietą kitą draugą. Posėdis bus la
bai svarbus. Kas ir atvirutes ne
gaus, tai šitas pakvietimas bus taip 
geras. (215-217)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. draugiška Party įvyks 

sekmadienį, 17 d., A. Mason ūkėj, 
2275 Vaux Hall Rd., Union, N. J. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Draugai, 
kviečiame visus atsilankyt ir links
mai laiką praleist tyrame ore tuo 
pat katrų paremsite ir organizaciją. 
Įžanga vyram $1.00, moterim 50c 
Gėrimas ir užkandžiai veltui. — 
Kom. (215-217)

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

uline

ILiquor#

Gaminam valgius ir 
t u r im c Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Šiauliai.—Šiaulių miesto sa
vivaldybė pradėjo reprezen
tacinio viešbučio statybą. 
Naujasis viešbutis bus di
džiausias Lietuvoje ir užims 
veik visą kvartalo pusę iš Pa- 
gyžių (tarp Višinskio ir Da
riaus-Girėno gatvių). Visi 
viešbučio įrengimai bus pa
daryti pagal paskutinius 
technikos reikalavimus. Be 
keliasdešimt kambarių sve
čiams, taip pat bus alaus ba-1 
ras, restoranas ir kt.

Kaunas. — Praėjusiais me
tais Lietuvoje lankėsi du Ame
rikos lietuviai filmininkai — 
Januškevičius ir Motuzas. 
Šiemet atvažiavo tik vienas 
Januškevičius, kuris jau eilė 
metų verčiasi filmų bizniu: 
kasmet atvyksta į Lietuvą, fil
muoja įvairius įvykius, šven
tes, vaizdus ir paskui, važinė
damas po lietuvių kolonijas, 
tas filmas rodo Amerikos lie
tuviams. šiemet Januškevičius 
padarė įvairiose Lietuvos vie
tose gana daug nusisekusių 
nuotraukų. Jis džiaugiasi, 
kad vasara buvo palanki fil
muoti. Januškevičius gamina 
spalvuotą filmą.

WASHINGTON, PA.
LLD 236 kp. ruošia pikniką 17 d. 

rugsėjo. Įvyks pas Janavičius ant 
ūkės. Visi kviečiami dalyvauti, pra
leisti smagiai laiką. — Kom. 
(216-218)

TORRINGTON, CONN.
Lietuvių Echo Choras dalyvaus 

Conn. Apskričių Spaudos piknike, 
Glastonburyje, rugsėjo 17 d. Du bu- 
sai išeis nuo Lietuvių Svetainės, 125 
Beechwood Ave., 1 vai. po pietų. 
Kelionė į abi puses 75c, išskiriant 
choristus ir garbės narius.

(216-217)

WILKES-BARRE, PA.
Penktadienį, rugsėjo 15 d. įvyks 

LLD 43 kp. susirinkimas, visiems 
žinomoj vietoj ir paprastu laiku. To
dėl vietiniai ir iš toliau nariai daly
vaukite .atsiveskite ir naujų narių. 
—Koresp. (215-217)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas (už 

rugpjūčio mėnesį) įvyks 14 d. rug
sėjo, 7:30 v. v., 29 Endicott St. Visi 
nariai dalyvaukite ir stengkitčs už-

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

z Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
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.

Kaunas.—Liepos mėn. eks
portas siekė. 17.2 mil. lt., o 
importas 17.4 mil. lt. Tuo 
būdu prekybos balansas jau 
antras mėnuo išlaiko lygsva- : 
rą. Per š. m. septynis mėn. 
išvežimas pasiekė 124.4 mil. , 
lt., o įvežimas 110 mil. lt. ir 
balanso aktyvas 14.4 mil. lt. 
1938 m. pirmųjų'“ septynių 
mėn. respektyvūs skaitmenys 
buvo 137.5 mil. lt., 128.5 mil. 

.lt. ir 9 mil. lt.

Kaunas, r— šiemet išvežta 
į užsienius jau daugiau kaip 
81 mil. kiaušinių. Lyginant 
su praėjusiais metais, šiemet, 
jau išvežta 7 mil. kiaušinių 
daugiau kaip pernai. Per sa
vaitę dar išvežama po 2 mil. 
kiaušinių.

Kaunas. — šiuo metu, ne
žiūrint karščių, Kaune vieši 
labai daug užsienio pirklių iš 
užsienio. Yra atvykę keli 
olandai, kurie norėtų užpirkti 
javų, bei kitų žemės ūkio pro
duktų; prekybininkai iš Vo
kietijos, Lenkijos, Turkijos, 
Francijos, Belgijos, Švedijos 
ir kitų kraštų.

' Klaipėda. Rytprūsių ir Klai
pėdos krašto gauleiteris Erich 
Koch paskelbė straipsnį žur
nale “Wille und Macht” (Va
lia ir Jėga), kuriame rašo, 
kad artimiausiu laiku reikės 
kolonizuoti Vokietijos rytų- 
šiaurės pasienį — Rytprūsiuo
se ne mažiau 2 milijonų žmo
nių iš Reicho gilumos. —

............ ■■■ '

Kaunas. — Anglijos parla
mento narių grupė, jų tarpe 
Mander, Vedgewood Brenn, 
Cook ir kiti žada rugsėjo 
mėn. apsilankyti Baltijos vals
tybėse, jie būsią ir Kaune bei 
mūsų pajūryje. Tai daugiau
sia tokie parlamentarai, ku
rie įdomaujasi Baltijos vals
tybėmis ir žinomi savo drau
giškumu Lietuvai.

Kaunas. — šių metų pra
džioje Lietuvos skautai pa
skelbė geležies vajų — talką 
atliekamam metalui rinkti. 
Kaip žinoma, Lietuva turi im
portuoti visus metalo dirbi
nius ir metalo žaliava savo 
pramonei iš užsienio, nes sa
vų kasyklų neturi. Vien už 
neapdirbtą metalą kasmet iš
mokama užsieniams per 20 
mil. lt. arba dešimtąją dalį 
viso importo. Tuo tarpu pilni 
užkampiai mėtosi įvairių me
talo dirbinių liekanų ir visa 
tai-ilgainiui žūva. Skautai per 
ištisą vasarąs rinko geležį, 
plieną, spyžių, varį, bronzą, 
žalvarį, aliuminių, šviną, nike
lį, ciną ir alavą. Iš surinktos 
medžiagos skautai nori padi
dinti kariuomenėje naudoja
mos žaliavos atsargą ir nulie
dinti savo bičiuliams kaime— 
jauniesiems ūkininkams—plū
gą ir akėčias.

Kaunas. — Rugpjūčio 20 d. 
prasideda Vokietijos Rytų 
mugė Karaliaučiuje, kurioje ir 
Lietuva dalyvauja su savo 
pramonės gaminiais. Parodo
je išstatoma 18 Lietuvos "fir
mų pavyzdžių, būtent: “Pie

nocentro,” “Maisto,” “Lietū
kio,” ' “Sodybos,’ ’ “Ringuvos,” 
“Prekybos,” “Bato,” “Mas
čio,” “Nemuno,” “Drobės,” 
“Kauno Audinių,” “Margi
nių” ir kt.

Kaunas. — Paskelbtas pre
kybos susitarimas su Graiki
ja. Susitarta taikyti didžiau
sio palankumo principą vis
kam, kas liečia prekybą, pra
monę ir laivybą, tačiau iš di
džiausio palankumo išskiria
mos lengvatos, taikomos pa
sienio susisiekimui, ir tos, 
kurias Lietuva suteikė arba 
galėtų sukeikti Latvijai ar 
Estijai.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PA VILIOKAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

. PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

sF STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg- St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Leliūna (Utenos apskr.).— 
Rugpjūčio 18 d. Kauno-Zara- 
sų plento sąsūkoje ties Leliū
nais įvyko skaudi susisiekimo 
nelaimė. Tuo metu iš Zara
sų po garsių žolinės atlaidų

Kaunas. — Ispanijos pa
siuntiniu Lietuvai paskirtas 
Don Louis de Olivarez Cande 
de Artazes, kuris rugpjūčio 
mėn. pradžioje atvažiuoja į 
Kauną įteikti šavo skiriamuo
sius raštus. Naujas Ispanijos 
pasiuntinys nuolat reziduos 
Rygoje. Lenkijos pasiuntiny
bės Lietuvai I sekretorius M. 
Zalienskis atšauktas iš savo 
vietos ir paskirtas I sekreto
rium Lenkijos pasiuntinybėje 
Helsinkyje. Naujuoju Lenki
jos pasiuntinybės Kaune I se
kretorium paskirtas Varšuvos 
U. R. M. patarėjas Bernard

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kurnas padare naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų par apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvlano: 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 dėžute apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutes, 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.

tarpę 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.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

■/
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena;

- gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

❖
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
i

1 , ■ ■ —— ............................................-.-r. .. 1 ~

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR. ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MfiŠ- 
LAŽARNĖS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievoles. Daromi Kraujo ir 

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

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 

; 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.

i Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato* 
Ant jųsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Slaes Street Brooklyn. N. V. 
‘ SKELBKITES “LAISVĖJE”
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New Zl nios Nepasisekė

Dvidešimties Mėty 
Sukakties Bank'etas

Atsisveikiname su 
Svečiais

Tuojau Gal Reikėsią Ap
sieiti Be Cukraus

Pasaulinė Paroda Užsidarys 
Spaliy 31 dieną

Rugsėjo 24 dieną Brookly
ne įvyks tasai didysis pažriio- 
jiys, kurio visi jau seniai lau
kia. Tai bus paminėjimas 
dienraščio “Laisvės” dvide
šimties metų sukakties. Jį 
rengia paties dienraščio direk
toriai. \

Tai nebus vien tik E>*rookly- 
no laisviečių sueiga, bet poki- 
]is visų lietuvių ir iŠ visos pla
čios apylinkės. Į šį sukaktu
vių pokilį yra specialiai kvie
čiami dalyvauti dienraščio 
pirmieji redaktoriai L. Prusei- 
ka ir V. Paukštys. Jie užtikri
no, kad bankiete dalyvaus.

Raginame visus stengtis įsi
gyt tikietus iš anksto. Galite 
gauti arba “Laisvės” ofise, ar
ba pas tikietų platintojus.

Atsiminkite rugsėjo 24 die
ną! .

Brooklynas jau pradėjo 
“aptuštėti.” Mūsų tolimieji 
svečiai, kurie įvairiais reika
lais buvo aplankę šį didmies
tį, jau apleido arba šiomis 
dienomis apleidžia ir traukia 
atgal namo. Svečių buvo daug 
ir visi jie mums buvo mylimi. 
^Turėjome svečių net iš Chica- 
gos, Clevelando ir kitų tolimų 
punktų. Jie aplankė “Laisvę” 
ir palinkėjo jai gražaus ir ilgo 
gyvenimo.

Atsisveikindami su svečiais, 
mes irgi visiems kartu vėlina
me laimingos kelionės pasiek
ti savo namus, o ten vėl dar
buotis visuomenės labui, kaip 
ir pirmiau — gal dar geriau 
ir smarkiau, nes toks pasivaži
nėjimas, pamatymas platesnio 
svieto žmogui priduoda dau
giau energijos ir pasirįžimo.

Cukraus kaina kyla iki pat 
debesų, šio miesto cukraus 
kompanijos meluoja, kai jos 
sako, kad x cukraus nebeturi 
pristatyti žmonėms. Taip sako 
New Yorko valstijos C.I.O. 
unijų vadas Allan S. Hay
wood. Jis reikalauja, kad val
džia paimtų nagan tuos pel- 
nagrobius.

Pasaulinės Parodos korpo
racijos direktorių pirmininkas 
ponas Gibson praneša, kad 
Paroda bus uždaryta 31 dieną 
spalių. Vadinasi, dar liko sep
tynios savaitės. Dėl patrauki
mo žmonių, Gibson sako, bus 
pridėta dar keletas judamų 
paveikslų, kuriuos žmonės ga
lės pamatyti visai veltui.

Brooklyno kriaučiai plačiai 
kalba, kad “Vienybės” pikni
ke pereitą šeštadienį buvo tik 
keletas “ponų” be žmonių. O 
rengėjai tikėjosi gerai pasi
pelnyti iš (atvykusių svečių į 
Pasaulinę Parodą Lietuvių 
Dienoje. Bėda jiems, Ameri
kos lietuvių visuomenė suka 
jiems nugarą.

Lankėsi “Laisvėje”

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.) |

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 g

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo! J 

Krautuvėj. >

Manhattan Liquor Store E

Išgirskite Įspūdžius iš 
Lietuvos

Dr. Šliupas Grįžta 
Lietuvon

Ar Plaukios Laivai? Ar Sugrįš Amerikie
čiai Lietuviai iš Europos? /

Daugelis Amerikos lietuvių 
likę Lietuvoje viešėtis, kiti bu
vo jau užsiregistravę grįžti, 
bet dėl stokos laivuose vietos 
-—prisiėjo palaukti; kiti liko 
Latvijoj, kiti Švedijoj.

Vakar specialiai tuo klausi
mu teiravausi švedų Linijos 
kontoroje New Yorke, kurie 
informavo, jog švedų Ameri
kos Linija, kaip dabar dalykų 
padėtis atrodo, susisiekimo 
nenutrauks. Lietuviai, Ameri
kos piliečiai, užtikrinami, jog 
sekančiais laivais sugrįš.

Per Klaipėdą, tiesa, susisie
kimas nutrūkęs, ir nuo Klai
pėdos į Švediją jokie keleivi
niai laivai neplaukioja. Ta
čiau per Latviją—Rygą, Lie
poją—susisiekimas iš Lietuvos 
tebėra.

Laivas “Kungsholm,” kuris 
atplaukė 11-tą rugsėjo, —se
kantį šeštadienį, tai yra 16-tą 
rugs., grįžta atgal į Švediją.

Laivas “Drottningholm” iš
plauktais Švedijos 12-tą rug
sėjo ir apie 21-mą, manoma, 
bus New Yorke, šiame laive, 
be abejonės' bus gerokas skai
čius lietuvių. Kiti laivai, ma
noma, plaukios punktualiai.

Kurie buvo pirkę laivakor
tes per Vokietiją, tie turėjo 
pirktis laivakortes iš naujo 
per Švediją. Tačiau, manoma, 
kad už laivakortes pinigus 
grąžins Vokietijos laivakorčių 
agentūros Amerikoje.

Iš Europos į Ameriką Švedų 
Linija laivakortės pabrango 
apie $70. Laivai rizikuoja 
plaukdami per Atlantiką'; 
taipgi laivų darbininkai irgi 
rizikuoja savo likimą; jiems 
algos kiek didesnės mokama 
ir tt. Iš Amerikos .plaukiant į 
Europą — laivakortė mažiau 
pabrango — tik $40.

Dar keleivių skaičius nesu
talpinamas švedų laivuose ir 
todėl, kadangi tokie didžiuliai 
laivai sustojo vaikščioti,^kaip 
Francijos “Normandie,” Vo
kietijos “Europa,” Anglijos 
“Queen. Mary” ir kt. O pasta
raisiais laivais plaukiojo daug 
net ir mūsų lietuvių; taipgi 
daug latvių, lenkų ir kt.

Šiuo tarpu net buvę Vokie
tijoj Amerikos piliečiai grįžta 
per Švediją, — Vokietijos ru-. 
bežiai aklai uždaryti, — ypa
tingai į jūras.

P. Baranauskas.

Tik užvakar sugrįžo iš Lie
tuvos P. Baranauskas, “Lais
vės” spaustuvės darbininkas. 
Kas tik jį susitinka, tuojau 
užduoda įvairiausių klausimų, 
ypač apie Lietuvos kaimiečių 
gyvenimą. Taigi, kad nereikė
tų kiekvienam atskirai atpa- 
sakot savo įspūdžius, Bara
nauskas apsiėmė tą padaryt 
bendrai visiem, kas tik tuomi 
interesuojasi. Taigi, ateikit šį 
šeštadienį “Laisvės” svetai
nėn, 419 Lorimer St., kaip 
7:30 vai. vak., kur Baranaus
kas plačiau papasakos jojo 
visos vasaros įspūdžius Lietu
voj. Susirinkę galės duot klau
simų, ant kurių bus atsakyta 
visiem kartu.

Po išklausymo įspūdžių ga
lėsim šiaip padiskusuot, pasi
kalbėt tarp savęs ir be to dar 
išsigert bej užsikąst,
kas norės.

Būkite visi!

Praslinko Pro Pavojus ir 
Atgabeno Amerikiečius

šį šeštadienį, švedų laivu 
“Kungsholm” grįžta Lietuvon 
Dr. šliupas su savo žmona ir 
sūnum. Kai atvažiavo, buvo 
manęs čionai pabuvoti nors 
porą mėnesių. Bet kilęs karas 
suardė jo planus. Dar buvo 
manyta, gal vienoj kitoje vie
toj pasakys prakalbą. Taipgi 
buvo manyta, kad Lietuvių 
Dienos Komitetas leis jam pa
kalbėti Pasaulinėje Parodoje, 
tačiau neleido. Tai didelis 
įžeidimas tam senam lietuvi
ninkui ir tolimam svečiui.

Dr. šliupo išleidimui jo se
nas prietelius Ambraziejus 
rengia vakarienę rytoj, penk
tadienį, Tony restaurante, 
Broadway, tarp DriggS|jir Bed
ford Ave. Įžanga į Vakarienę 
$1.25. Vakarienė būsianti vie
ša ir galėsią įeiti visi, kas tik 
užsimokės įžangą.

Rep.

Literatūros Draugijos 
Nariams

Antradienį lankėsi Ona Mi
liauskienė iš Plymouth, Pa., 
sykiu su drg. Mozuraitiene iš 
Wilkes-Barre, Pa. Jos apžiū
rėjo spaustuvę ir drg. Miliaus
kiene užsimokėjo už prenu
meratą.

Pirmadienį lankėsi A. Va- 
linčius ir J. Vitkūnas iš Pitts
ton, Pa. Paaukuojo po $1.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GftRIMŲ

Kriaučių Balius Brooklyn© Sveikata

Antradienį New Yorką lai
mingai pasiekė laivas “Aran- 
dora Star,” pargabendamas 
net 260 Amerikos piliečių. Jie 
visi pabijojo karo pavojaus ir 
atsiskubino namo. Kelionė 
vandeniu ėmusi dešimt dienų. 
Laivas turėjo sukinėtis jūrose, 
idant nepatekus į nazių sub- 
marinų nagus.

Šis laivas taipgi atgabeno 
keletą šmotų aukso, vertės 
$3,500,000.

Yra 20,000 Darby, Bet Jy
Neduoda Darbininkams

Lietuvių Kriaučių 54 Skyrius 
Rengia Ketvirtą Metinį Balių;

Įvyks 14 d. Spalių, 1939
Godojami Brooklyno ir to

limesnių apylinkių lietuvės ir 
lietuviai!

Turime už garbę pranešti, 
’ kad kriaučių baliai būna ne 

tik skaitlingi, bet neapsako
mai draugiški.

Taigi širdingai kviečiame 
dalyvauti ir prašome visų at
sivesti savo draugus bei pa
žįstamus kartu linksmai lai
ką praleisti, ir prie puikios 
J. Navicko orkestros be per
traukos , linksmai pasišokti. 
Įžanga tik 25 centai.

Dar turiu priminti, kad tu
rime tik kelias savaites ligi 
mūsų baliaus, bet jau kriau
čiai budriai rengiasi, ir mes 
užtikriname iš kalno, kad bū
site visi atsilankiusieji užga
nėdinti.

Baliaus pirm. K. Kundrotas.

New Yorko sveikatos ko
misionierius Dr. Rice rapor
tuoja, kad Brooklyne per 
pereitą savaitę, pasibaigusią 
rugsėjo 9 d., viso mirė 367 
žmonės. Tai aštuoniais ma
žiau, kaip savaitėje prieš tai. 
Tai mažiausia mirčių per šiuos 
metus. Pernai per tą pačią 
savaitę’ mirė 362 žmonės.

Gi gimimų buvo daug dau
giau, negu mirimų, būtent, 
per pereitą savaitę gimė 624 
kūdikiai. O tai buvo 62 ma
žiau, kaip savaitėje prieš tai. 
Pernai per tą pačią savaitę 
gimė 886. . '

Keletas žmonių mirė nuo 
užkrečiamų ligų. Būtent: pik
tuoju kosuliu 20, difterija 7, 
karščiu 10. Automobiliai už
mušė 4 žmones.

New Yorko Workers Al
liance sekr. Wiseman padarė 
rimtą kaltinimą valdininkams, 
kurie kontroliuoja WPA dar
bus šiame mieste. Jis sako, 
kad WPA darbuose yra apie 
20,000 tuščių vietų, bet dar
bininkai jų negauna.

A1'
Tai daugiausia lavintų dar

bininkų vietos. Tačiau tiek 
daug iš tų darbininkų reika
laujama visokių kvalifikacijų, 
jog keli šimtai tūkstančių dar
bininkų, kurie įgyvena iš pa
šalpos, tų darbų negali pa
siekti. Jis reikalauja pakeiti
mo priėmimo darban sistemos.

Šį vakarą “Laisves” sve
tainėje įvyksta labai svarbus 
Pirmos Kuopos susirinkirpas. 
Visi nariai ir nares dalyvau
kite. Gausite Draugijos tik iš 
spaudos išėjusią naują knygą 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai.”

Drg. Šolomskas, Draugijos 
sekretorius, kalbės apie Euro
pos karo Reikalus. Paskui bus 
diskusijos.

Kurie dar nepasimokėjote 
narinių duoklių už 1939 me
tus, pasimokėkite. Knygą 
gaus tik nariai, kurie yraz duo
kles jau pasimokėję arįba pa
simokęs šio vakaro kuopos su
sirinkime.

Org.

Rinks Parašus už “Maisto 
Ženklelius”

Workers Alliance praneša,, 
kad 'jis pradėjo rinkti New 
Yorke žmonių parašus už rei
kalavimą, idant ir čia valdžia 
įvestų taip vadinamus “mais
to ženklelius.” Tokia sistema 
yra įvesta Rochester, N. Y. ir 
puikiai veikia. Tai didelė pa- 
gelba bedarbiams ir taipgi 
smulkiems biznieriams, kurių 
krautuvės pilnos, bet nėra

Antradienį lankėsi “Lais
vės” įstaigoj iš Pittsburgh o 
dd. J. Sherpenskas, Kentra, d. 
Sliekienė ir kita draugė, ku
rios pavardės neteko sužinot. 
Svečiai apžiūrėjo “L.” įstai
gą, nusipirko po ’ Pasaulinės 
Parodos Albumą ir dd. Ken
tra ir Sliekienė paaukojo po 
$1.

Taipgi lankėsi Kazys Miko- 
laitis iš Baltimore, Md. Įstai
gai padovanojo $1.

Atsidarys Vakarinės 
Mokyklos

.Buvo prisibijoma, kad dėl 
pinigų stokos šiemet vakarinių 
mokyklų nebebus. Tačiau 
žmonių protestai paveikė ir 
dabar mokyklų sistemos vir
šytos pranešė, kad vakarinės 
mokyklos atsidarys.

Pasikorė, kad Išvengus 
Sing Sing Kalėjimo

Tūlas John Battista, kuris 
gyveno po num. 340 E. 107th 
St., turėjo grįžti į Sing Sing 
kalėjimą. Jis neprisilaikė pa
leidimo iš kalėjimo taisyklių, 
vėl nusižengė įstatymams. Bet 
vietoj grįžti į Sing Sing, Bat
tista Bronx pavieto kalėjime 
pasikorė.

Vandens, Elektros ir Gaso^ 
Pristatymo komisionierius po
nas Goodman sako, kad jam 
pavyko miestui sutaupyti 
$559,024 per metus. jis 
privertė kompanijas pigiau 
parduoti gasą ir elektrą mies
to namams ir parkams.

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytoju

PARDAVIMAI
Parsiduoda namų rakandai: keletas 
krėslų, siuvamoji mašina, dvi kamo- 
dčs, elektrikinis prosas ir kiti reik- 
menai. Kaina prieinama. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės pas: Pe
trai Skrihska, 276 Wythe Ave., 
kampas Metropolitan Ave., Brook
lyn, N. Y. (216-218)

Nepaleidžia Nažiy Vado

LaGuardija Gavo Medalį /kam tuos maisto produktus 
pirkti.

iš-

Bravarų darbininkų unija 
laiko konferenciją. Dalyvauja 
226 delegatų.

Konvencija pasisakė už rei
kalavimą, kad Rooseveltas 
kandidatuotų trečiu kartu į

Amerikos vokiečių • nazių 
Bundo iždininkas Wheeler- 
Hill bandė pasprukti Vokieti
jon. Apie tai sužinojo valdžia 
ir sulaikė. Jis dabar turi užsi- 
statyti $5,000 nepapraątos 
kaucijos, jeigu nori išeiti iš 
kalėjimo.

Grupė čechoslovakų apdo
vanojo majorą LaGuardiją 
gražiai padarytu medaliu. Tai 
jų padėkavonė jam už pasi
darbavimą dėl įrengimo ir pa
laikymo čechoslovakijos Pavi- 
liono Pasaulinėj Parodoje.

Pranešimas
LDS TRECIO APSKRIČIO 

KOMITETO ATYDAI!
'Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 10 v. 

ryto, įvyks LDS Trečio Apskričio 
Komiteto posėdis, Laisvės salėje. Vi
si komiteto nariai būtinai dalyvau
kite. —■ Sekretorius.

(216-217)
Pirmas Italy Laivas

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
r ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertes $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

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

Brooklyn, N. Y.
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Namų Rakandų Krautuve

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

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui 

•

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

Darbai prie naujai statomo 
kelio, . kuris z eis aplinkui 
Queens ir Brooklyną, jau ge
rokai pasistumėję pirmyn. 
Komisionierius Moses sako, 
Lad jau 38 riuoš. viso kelio 
nutiesta. Darbas busiąs baig
tas liepos 1, 1940. Visas pro
jektas kaštuos ffriestui 28 mi- 
lionus dolerių.

Antradienį New Yorką ap
leido italų laivas “Roma.” Iš
vežė tik 285 pasažierius. Jų 
tarpe randasi 50 deportuoja
mų italų, kurie čią buvo nele- 
gališkai apsigyvenę.

Tai pirmas itąlų laivas ap
leisti šį uostą nuo pradžios 
karo tarpe Lenkijos ir Vokie
tijos.

- , ------------------- -

Jau prasidėjo naujas mok
slo metas. New Yorke šį sezo
ną mokyklas lankys 1,099,450 
mokinių; ' '. »

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amalgameitų kriaučių lo- 

kalas 54, rengia metinį balių, spalių 
14 d. Grand Paradise Svetainėje, 
318 Grand St., kampas Havemeyer 
St. Visi lietuviai gerai žino, kad 
Kriaučių Baliai yra linksmi ir 
skaitlingi. Gros Jono Navicko ir jo 
Naktinių Pelėdų Orkestrą. Įžanga 
yra 25c asmeniui. Durys atdaros 
6:30 v. v. Kviečiame visus dalyvau
ti. — Baliaus sekr. A. Linkus, Jr.

(215-216)
■___________ ______________ :__ i-_______

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Kętvirtadienį, 14 z rugsėjo, 8 vaĮ. 
vakaro, Zabelskio svetainėj Įvyks 
ALDLD 138-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvaut. —- Sekr. (215-216)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-9608
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