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

Vargiai kas tikėjosi, kad 
net- Grigaitis dasileistų prie 
tokiij piktų darbų. 0 pri
sileido ir padarė.

Štai jis, visai niekeno ne- 
rinktas į Amerikos Lietu
vių Kongreso Centro Komi-* 
tetą, susišaukia savo kama- 
rotus Dr. Montvidą ir Mi- 
kužiūtę. Poniškai jie pasi
taria ir vienu šūviu nutaria 
visą Kongresą likviduoti. 
Jie kalba viso Komiteto
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Anglija Sako, kad Sunaikinus “Tam Tikrą 
Skaičių” Vokietijos Submarinų

Vokiečių Lakūnai Bombardavo 
V ilnių

Prez. Rooseveltas Ginsiąs Amerikos Tei- £
sės Vandenyne ir už Šimtų Mylių

vardu.
—o—

Apsidirbę su patim Kon
gresu, šitie žmonės vardty' 
viso Kongreso Centro Kor 
miteto priima karo reika^ 
lais rezoliuciją. Joje jie 
protestuoja prieš Sovietiį 
Sąjungą ir ją amžinai pral 
keikia. \

Dar ir to negana. PolitiJ 
ka svarbu, žinoma, bet kas 
kita tiem žmonėm dar svar] 
biau. Jie nutaria ir išpiški/- 
na tuojau prisakymus, vij- 
siškai netiesotai, Kongreso 
apskričiams tuojau ištuštin
ti savo iždus ir jų “Centro 
Komitetui,” kurį pirmam 
tarime likvidavo, susiųsti 
visus savo pinigus! I

Užmiršta Grigaitis ir jb 
kamarotai, kad jie turi su
dėję prižadus nieko vieni 
sauvaliai nedaryti, kad visi! 
Centro Komiteto tarimai ’ 
turi būt daromi~susitarimu 
su komunistines srovėsi 
žmonėrhis Komitete. Užį 
miršta jie, kad jie garsiau
sia šūkavo .nekišti KongreJ 
san kitų reikalų, apart Lief 
tuvos. Pamiršta jie, kad jie 
jokios teisės neturi prie ap-i 
skričių iždų.

—o—
Kas jiems pasidarė? Ar 

jie visai pablūdo, ar jiems 
visai galvas sumaišė jų pa
čių ambicijos?

Kongreso apskričiai, apsi
saugokite! Nei cento ne
siųskite Grigaičio klikutei!

Tegul legališkai susiren
ka visas Kongreso Centro 
Komitetas. Tegul visi jie 
pasitaria ir susitaria. Tik 
tokie tarimai bus tiesoti. j

Jau įsisiūbuoja lietuvių 
masiniai mitingai dabarti
nės rūsčios situacijos reika
lais. Brooklyno apylinkėn 
atvažiuoja drg. L. Prūsei- 
ka. Jis čia pasakys eilę 
prakalbų. Jis žada patrauk
ti Connecticut ir New 
Jersey valstijosna.

Bostono apylinkėn man 
prisieina važiuoti. Ten 
įvyks keturi ar penki ma
siniai mitingai: Norwoode 
rugsėjo 23, So. Bostone 

-^rugsėjo 24, Montelloj rugs.
25, Worcesteryj rugs. 26.

Visus masinius mitingus 
reikia gerai išgarsinti. Juk 
be galo svarbu lietuviams 
teisingai susipažinti su nau
jo karo eiga ir. visais su 
juo surištais reikalais.

Drg. R. Mizara parašė 
brošiūrą apie kun. Cough- 
liną. Ją išleido “Laisvė.” 
Brošiūra parsiduoda už 
penkis centus. Ją ffiikia 
plačiai pasileisti. Visuose

N A Z I Ų SUBMARINAI 
NUSKANDINĘ DAR KE

LIS ANGLŲ LAIVUS

London. — Anglijos ka
riniai laivai naikintuvai jau 
paskandino “tam tikrą skai
čių” Vokietijos submarinų, 
kaip sako anglų laivyno mi
nisterija. Anglai, “kur tik 
buvo galima, išgelbėjo tų 
submarinų jūrininkus ir 
paėmė į nelaisvę.”

Bet Anglijos valdžia ne
pasako, kiek sunaikino na- 
zių submarinų; todėl dau
gelis anglų abejoja apie 
tuos žygius prieš Vokietijos 
submarinus.
Naujos Submarinų Aukos

Tuo tarpu vokiečių sub-

Užginčija Girdus Apie 
Sovietų Nepuolimo 
Sutartį su Japonais..
Maskva. — Užsienių laik

raščiuose paskleista girdai, 
būk Japonijos taikymasis 
su Sovietais kas liečia ru- 
bežių tarp Manchukuo ir 
Išlaukinės Mongolijos tai, 
girdi, esąs nurodymas, kad 
Sovietai darysią nepuolimo 
sutartį su Japonija. *

New Yorko Times mas
kviškis korespondentas Ge- 
dye, tačiau, rašo, jog “dar
nėra jokio pagrindo spėt, 
kad Sovietai darysią nepuo- 
imo sutartį su Japonija.”

Sovietai Nutupdė Karinį 
Vokietijos Lėktuvą

Maskva. — Sovietų karei
viai, šaudydami kulkasvai- 
džiais, privertė nusileist 
vieną didelį nazių karinį 
lėktuvą. Jis, perlėkęs iš 
Lenkijos, skrido virš Olevs- 
ko miestelio, Sovietinėje 
Ukrainoje. Sovietai sulaikė 
lėktuvą su penkiais jo įgu
los nariais.

masiniuose mitinguose ji 
turi būt energingai platina
ma.

Užsakymus siųskit‘“Lais
vės” Administracijai.

Pirmas Amerikos Lietu
vių Moterų Seimas praėjo. 
Buvo didelis ir gražus. Sei
mo rengėjos nesitikėjo to
kio pasisekimo.

Seimas išrinko Moterų 
Tarybą, kuri subendriūs 
lietuvių moterų organizaci
jų veikimą, pagelbės joms 
kultūriniuose darbuose.

Tegul mūsų draugės dar
buojasi. Geriausio joms pa
sisekimo! Mes joms visur 
pagelbėkime,

marinas nuskandino Angli
jos prekybos laivą “Fanad 
Head,” plaukusį iš Kanados 
į Šiaurinę Airiją. Šis laivas 
nugramzdintas neper toli 
nuo Kanados.

Liverpool. — Nazių sub- 
marinas pasiuntė jūros dug
nan Anglijos žvejų laivą 
“Davara” netoli Anglijos 
pakraščių. Visa jo įgula, 12 
vyrų, išgelbėta.

Galimas daiktas, kad vo
kiečių submarinai nuskan
dino ir dar du .ar tris An
glijos laivus netoli Šiauri
nės Amerikos. Nes buvo 
girdimi keli SOS radio at- 
sišaukim'ai kaipo nuo torpe
duotų ir skęstančių laivų, i

LINDBERGH ŠAUKIA USA 
VENGT KARO, NEPASI

DUOT PROPAGANDAI
Į --1,7 .i< . y . y,*.

Washington;l — Lakūnas 
pulk. Charles A. Lindbergh 
atsišaukė per radio į Ame
rikos žmones išlaikyt šią 
šalį nuo įsivėlimo į Europos 
karą. Sako: “Jei mes va
žiuosime kariaut už demo
kratiją Europoj, tai galime 
prarast demokratiją pačioj 
Amerikoj.”

Jeigu Jungtinės Valstijos 
įstotų į tą karą, tai neuž
tektų iš čia pasiųst tiktai 
kelis tūkstančius lėktuvų ir 
kanuolių, kaip nurodė Lind- 
berghas. Amerika tada tu
rėtų įsitraukt į karą “iki 
ausų,” ir “mes galėtume 
prarast ten milioną, gal ke
lis milionus amerikiečių 
jaunuolių.” O ir laimėjus 
karą, vėl susidarytų koks 
naujas “Lenkų Koridorius,” 
kaipo priežastis dar kitam 
karui,—perspėjo Lindbetgh.

Jis taip pat persergėjo 
a m e r i kiečius .nepasiduot 
svetimai propagandai, kuri 
vedania per Amerikos laik
raščius, radio ir judamuo
sius paveikslus už įtrauki
mą šios šalies į karą (išvien 
su Anglija ir Franci j a) 
prieš Vokietiją. Lindber- 
ghas sakė, kad didelė dalis 
žinių laikraščiuose dabar iš 
tikro nėra žinios, o tiktai 
propaganda, siekianti įvelt 
Ameriką į karą.

Extra!
Berlin, rugs. 17. — Pra

nešama, kad Sovietų ka
riuomenė perėjus per sieną 
į Lenkiją. Sovietai laiką 
Lenkijos valdžią jau negy
vuojančia ir pasak vokiečių 
imsią sau buvusius sovieti
nius plotus.

(Pranešimas der nepa
tvirtintas.) '

Paryžius. -j- Įvyko pirmas didelis mūšis tarp francūzų 
ir vokiečių vakariniame fronte. Mūšyje dalyvavę “šimtai 
tūkstančių” kariuomenės. Francūzai į pirmą ugnį siuntė 
savo afrikiečius maurus. Smarkiai vieni kitus bombar
davo didžiomis kanuolėmis iš priešingų tvirtovių linijų; 
įnirtusiai kovėsi tankai ir pėstininkai.
Galų gale, vokiečiaai buvo priversti pasitraukti atgal 

kai kur iki ketvirtadalio mylios. Prancūzai laimėjo porą 
kaimų.

Smarkiausios kautynės įvyko prie Nied ir Saar upių 
susiliejimo, prie Sierck ir už penketo mylių nuo Saar- 
brueckeno.

Berlin. — Vokiečiai praneša, kad jie atmušę francū- 
zus vakariniame fronte ir atkariavę nuo francūzų kai 
kurias pozicijas Žemutinio Perl srityje.

NAZIAI NUMETĖ ŠIMTUS BOMBŲ ANT VILNIAUS
Varšava. — Aštuoniolika Vokietijos orlaivių šeštadie

nį bombardavo Vilnių; numetė į miestą daugiau kaip 
200 bombų..

VOKIEČIAI UŽĖMĖ BIALYSTOKĄ IR PRZEM YSLĄ! 
LENKAI DESPERATIŠKAI GINA VARŠAVĄ

Berlin. — Vokiečiai atėmė iš lenkų miestus Bialystoką 
ir Przemyslą, ir šturmuoja “paskutinę” Lenkijos tvirto
vę Brest-Litovską (Lietuvių Brastą^.

Vokiečių apsupti iš visų, pusių Lwowe, Varšavoj ir į 
vakarus nūo> Varšavos, lenkai vis dar desperatiškai, mir
tinai ginasi.

Vokiečiai praneša, kad jie suėmę apie 8 tūkstančius 
lenkų kareivių ir pagrobę 126 kanuoles Kutno srity j, į 
vakarus nuo Varšavos.

Į rytus nuo -savo apsupto Lwowo vokiečiai nužygiavo 
50 mylių, beveik iki Tarnopolio.

NAZIAI ORO BOMBOMIS SUPLEŠKINO LIETUVOS 
ATSTOVYBĘ VARŠAVOJE

Budapest, Vengrija. — Pranešama, jog vokiečių or
laiviai visiškai sunaikino Lietuvos atstovybės namą Var
šavoj e.

200 didžiųjų Vokietijos kanuolių ir daugiai orlaivių be 
atlaidos bombarduoja Varšavą.

NAZIAI PRANEŠA, KAi/nAIKINS VARŠAVĄ

Berlin. — Vokiečiai per radio ir pasėtais iš oro lape
liais šeštadienį šaukė visus nekariškius Varšavos gyven
tojus išsikraustyt iš miesto, nes ant rytojaus vokiečiai 
kanuolėmis ir oro bombomis naikins Varšavą, jeigu dar 
nepasiduos lenkų kariuomenė, kuri gina tą miestą.

PASKANDINTA JAU 21 ANGLIJOS LAIVAS
London. — Per dvi pirmąsias karo savaites, nazių sub

marinai paskandino 21-ną Anglijos laivą, viso 122,843 to-' 
nų įtalpos.

Jūroje arti Anglijos paskendo ir Belgijos laivas “Alex 
Van Opstal,” 8,000 tonų įtalpos. Anglai sako, kad tai na
zių mina ar submarinas paskandino šį laivą.

LENKIJOS AUKSAS VEŽAMAS Į LONDONĄ
Budapest. —- Pranešama, kad Lenkija išvežė savo auk

są į Rumuniją, o vienas anglų laivas gabena tą auksą iš 
Rumunijos į Londoną.

LENKŲ VALDŽIA PRIE PAT RUMUNŲ SIENOS
Lenkijos valdžia dabar laikinai apsibuvo dviejuose 

miesteliuose, Zaleszczyki ir Kuty, prie pat Rumunijos ru- 
bežiaus. Beveik visų svetimų šalių atstovybės jau persi
kraustė iš Lenkijos į Rumuniją.

1 - 1 &............
LENKŲ VALDŽIA REN

GIASI PABĖGT

Budapest. — Pranešama, 
kad Lenkijos prezidentas 
Ig. Moscickis jau persikėlė 
į Rumuniją. Lenkų aukštie
ji* valdiųįnkai svarsto,, kur 
geriau būtų pabėgt, ar į 
Londoną ar į Paryžių.

LONDON. — Anglija at
metė Lenkijos prašymą 
duot lenkam karinių orlai
vių. Anglija sako, kad tai 
būtų “nepraktiška.”

London. — Tarp Anglijos 
valdininkų viešpatauja su
pratimas, kad Sovietai nesi- 
kiš į dabartinį kkrą nei už 
nei prieš Vokietiją. .

BET ANGLAI GALĖSIĄ 
GROBT AMERIKOS LAI

VŲ KROVINIUS /
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, besikalbė
damas šu laikraščių repor
teriais, pareiškė, jog Ame
rikos valdžia gins savo ša
lies prekybą ir amerikiečių 
teisę keliauti vandenynais, 
kad ir už šimtų mylių nuo 
Jungtinių Valstijų, taigi ir 
“bepusiškuose,” bendruose 
vandenyse.

Vienas punktas tarptau
tinių įstatymų sako, kad 
bile šaliai priklauso tiktai 
pakraštinis trijų mylių jū
rų ruožas; kitas*gi tų įsta
tymų punktas teigia, jog bi

JAPONIJA TAIKOSI SU SO
VIETAIS^ KAS LIEČIA MAN

CHUKUO RUBEŽIŲ
Maskva, rugs. 16. — Ja

ponija per savo ambasado
rių Sh. Togo susitarė su 
Sovietų vyriausybe, kad 
abidvi šalys tuojaus sustab
dys karo veiksmus palei sie
ną Manchukuo ir Išlaukinės 
Mongolijos Liaudiškos Res
publikos. — Ši respublika 
yra Sovietų remiama.

Japonijos ir Sovietų ar
mijos pasiliks tose pat po
zicijose, kur šios armijos 
buvo laike paliaubų (per- 
taikos) pasirašymo.

Bus sudaryta'-taikos ko
misija, į kurią įeis du Sovie
tų ir du Japonijos atstovai. 
Jie turės nužymėt pastovią 
rubežiaus liniją tarp japo
niško 'Manchukuo ir Liau
diškos Mongolijos.

Palei tą rubežių kartojo
si susikirtimai nuo gegužės 
11 d.

(Susikirtimus iššaukė ja
ponai, nuolat darydami ban
dymus įsiveržt į Išlaukinę 
Mongoliją.)

Paryžius. — Skaičiuoja
ma, jog Lenkijoj iki šiol bu
vo užmušta bei sužeista iki 
100 tūkstančių vokiečių ka
reivių.

Berlin.—Pranešama, kad 
mūšyje Lenkijoj žuvo anū
kas buvusio Vokietijos kai
zerio Oskaras.

Tokio, rugs. 1. — Japoni
jos valdovai sako, kad nėra 
nei kalbos apie darymą ne- 
kariavimo-nepuolimo sutar
ties su Sovietais. K

London. — Anglai, be- 
krėsdami vieną Holandijos 
laivą, suėmė du nazių šni
pus.

Berlin. — Įvyko smarki 
eksplozija rūme nazių oro 
laivyno ministerijos.

le šaliai priklauso tokio plo
čio jūrų ruožas, kiek laivas 
per valandą gali nuplauktu

Laikraščių atstovai pasta
tė prezidentui klausimą, ar 
Amerika pakęs, jeigu An
glija, blokaduodama nazius, 
stabdys Amerikos prekinius 
laivus ir grobs jų krovinius. 
Rooseveltas atsakė, jog, pa
gal tarptautines teises, blo- 
kaduojanti šalis gali taip 
daryt, kol tęsiasi karas. Su
lig tų teisių, tai Anglija ga
linti stabdyt net laivus, 
plaukiančiusv į bepusiškas 
šalis ir grobt jų krovinius.

Šiame prezidento pareiš
kime matoma USA valdžios 
parama Anglijos blokadai 
prieš Vokietiją.

N. J. Nuskendo Valtis 
Su Miltais Anglijai;

Gal Naziu Paskandinta
Jersey City, N. J. — Ne

žinia kodėl staiga nuskendo 
didelė valtis su miltais, par
duotais Anglijai. Valtyje 
buvo 104,000 svarų miltų. 
Jinai priklausė Lehigh Val
ley geležinkeliui.

Federaliai valdžios agen
tai j ieško kaltininkų; spė
ja, kad gal tai Vokietijos 
šnipai prisitaikę ir paskan
dinę tą valtį su miltais 
Anglijai.

Anglija ir Francija Stengias 
{traukt USA į Karą

New York. — Anglija ir 
Francija suvežė 5 bilionus 
savo aukso į New Yorko 
bankus; tai beveik visas 
auksas, kiek tos dvi šalys 
turi.

Anglų ir francūzų valdo
vai sugabeno savo auksą į 
New Yorką pirkiniams gin
klų, amunicijos ir kitų karo 
reikmenų iš A m e r i k os. 
Tuom auksu jie taip pat 
nori įtikint Jungtines Vals
tijas, kiek ši šalis turėtų 
biznio, jeigu išvien su An
glija ir Francija išstotų ka- 
ran prieš Vokietiją.

(Yra spėjimų, kad Angli
jos ir Francijos valdovai 
papirkinėja ir Amerikos 
laikraščius, idant sukelt 
Jungtinėse Valstijose karo 
karštį prieš Vokietiją.)

Susprogo Karinis Francijos 
Laivas; žuvo šimtai .

Jūrininkų

Paryžius, -y Bedėlioda- 
mas minas susprogo karinis 
Francijos laivas “Pluton.” 
žuvo “100 iki 400 jūriniiif 
kų.” Jo paties mina pražu- 
dė tą laivą.

į I
■r



J

jįAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2-8878

President ----- Jos. Kairys 
Vice-President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer • J. Gasiunas 
Editor ------ Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United. States, per year _______  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............. $6.00
Foreign countries, per year ....... $6.50
Canada and Brazil, per year — $5.50 
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

•Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

tiesa dar ir tame, kad Chamberlainas su 
Daladieriu nedavė iki šiol jokios ryškes
nės pagalbos (kurią buvo žadėję) Len
kijos žmonėms. Tačiau tai dar toli gra
žu ne visos priežastys, nusakančios Len
kijos silpnumą.

Viena iš pamatinių priežasčių, kodėl 
Lenkija silpna, yra tas faktas, kad ji 
turi pavergusi daug tautų ir tosios tau
tos, karo metu, Varsa vos vyriausybei 
niekad nuoširdžiai negelbės. Lenkai pa
vergę milijonus ukrainiečių, milijonus 
baltarusių, milijonus žydų, daugybę lie
tuvių ir kitų tautų.

Tuo reikalu davė išsamų straipsnį 
Maskvos “Pravda” (rugsėjo 16 d. lai
doj). Tasai dienraštis nurodo, kad šiuo 
metu Lenkijoj, be kitų tautų, yra apie 
8,000,000 ukrainiečių ir 3,000,000 balta
rusių. Iš viso Lenkija turi pavergusi 
daugiau kitų tautų žmonių negu Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir Suomijos gyven
tojai sudėjus kartu!

Karo Specialistai Apie Karą
Kol kas cĮideli mūšiai einą 

tik Lenkijoj. Tarpe Fran
ci jos ir Vokietijos armijų 
eina apsišaudymai, prisi
rengimai ir kartu spaudoj 
ir radio pasigyrimų propa
ganda. Virš dvi savaitės 
Francijos, Anglijos ir Vo
kietijos orlaivynai “miego
jo,” o pirmiau buvo garsiai 
kalbama, kad Francija ir 
Anglija smarkiai užpuls 
Vokietiją lėktuvais.

Eina spėliojimas, kad Ita
lijos fašistai tyčia nestojo 
karan, nes jų “neutralite
tas” daugiau Hitleriui gel
bėja karo pradžioj, kaip 
karo veiksmai. Italija nu
silpo EthiOpijoj, Ispanijoj. 
Jos armija yra išmėtyta —Kaip Bus su Vilniumi?

Spauda skelbia, kad Lietuvos vyriau- 
' sybė reikalaujanti grąžinti Lietuvai Vil

nių ir Vilniją, kurią Lenkija smurtu už
grobė 1920 metais.

Taip pat žinios skelbia, kad Lenkijos 
pavergtoj Ukrainoj ir Baltarusijoj kyla 
neramumai, judėjimas prieš lenkus 
dvarponius, kurie per 20 metų slėgė ir 
išnaudojo tų kraštų žmones.

Yra spėjimų, būk, jeigu Lenkija da
rys taiką su Vokietija, tai ji būsianti 
palikta savo tikrojoj teritorijoj—tikro
joj Lenkijoj, o tie kraštai, kuriuos ji tu
rėjo pavergusi, bus atimti ir atiduoti, 
kam jie priklauso.

Nesiimam būti pranašais ir nesako
me, kaip ten viskas išeis. Šiandien, mat, 
pranašauti yra labai sunku, nežinant vi
sų tų žygių, kurie yra atliekami prie 
uždarų durų.

Tačiau mes imam pačią klausimo es
mę, būtent, ar Vilnijos gyventojai, ukrai
niečiai ir baltarusiai turi teisę reikalau
ti sau laisvės, atsiskyrimo nu6 Lenkijos? 
Mes manome, jog taip. Jie turi politinę ir 
moralę teisę tą padaryti. Vilnija, Bal
tarusija ir Ukraina juk nėra Lenkijos 
žemės. Tai yra kraštai, kuriuos Len
kijos dvarponiai ir fabrikantai pasivogė 
iš kitų, pasigrobė. Tai kraštai, kurie per 
20 metų kentė didelę priespaudą po 
Lenkijos ponų jungu. Tai kraštai, ku
riems buvo atimta visokios teisės, kur 
viešpatavo Lenkijos ponai ir jų ištikimi 
lekajai, slėgę ir persekioję baltarusius, 
ukrainiečius ir lietuvius.

Jeigu Lenkija pralaimės kare su Vo
kietija (o kad ji gali pralaimėt, tai la
bai galimas, nors apgailėtinas, daiktas) 
ir bandys padaryti taikos sutartį su Vo
kietija, tai visai natūralu, kad pavergti 
kraštai turėtų reikalauti atsiskyrimo 
nuo Lenkijos ir apsisprendimo savo li
kimu.

Dėl Lenkijos karo pralaimėjimo nėra 
kulta nei Sovietų Sąjunga, nei Lietuva. 
Del Lenkijos karo pralaimėjimo yra kalti 
patys Lenkijos valdytojai, Beckai ir 

; jiems 'panašūs, ir Municho didvyriai, 
• Chamberlainas su Daladieriu.

Tą turi įsitėmyti kiekvienas!

t

Lenkija Braška—Kodėl Ji Silpna?
k - • -r

Viskas rodo, kad Lenkijos padėtis yra 
baisi: vokiečiai veržiasi gilyn ir gilyn, o 
Lenkijos kariuomenė nebegali atsilaiky-

Tosios tautinės mažumos per visą Len
kijos nepriklausomą gyvenimą buvo pa
vergtos,—taip šiurkščiai su jomis apsiei
ta, kaip niekur turbūt kitur. Lenkijos 
ponai laikė tasias tautas prislėgtas, kaip 
carizmas Rusijoj.

» Iš kiekvieno šimto dabartines Lenki
jos gyventojų tik 60 yra lenkai, o 40— 
kitos tautos, — ukrainiečiai, baltarusiai, 
lietuviai, žydai ir tt.

Turint tiek daug tautų pavergtų, be 
jokios laisvės, negi galima sudaryti sti
pri valstybė, kuri galėtų gintis, kai ant 
jos užpuola priešas, nurodo laikraštis.

Mūsų skaitytojai geriausiai gali su
prasti Lenkijos tautinių mažumų padė
tį, kai jie pasigilins į Vilnijos lietuvių 
padėtį. Vilniją Lenkijos ponai pasigro
bė smurtu. Vilnijos lietuviams šiandien 
yra atimtos elementarinės tautinės tei
sės. Spauda, kokia ji kada pasirodo, 
persekiojama; mokyklos uždarytos, lie
tuvių kalba persekiojama; lietuviai ne- 
prileidžiami prie atsakomingesnių vietų; 
lietuvis Lenkijoj šiandien yra sunkesnė j 
padėtyj negu jis buvo caristinėj Rusi- 
joj! . .

Ar Varšavos vyriausybe, šitaip elgda
mosi su lietuviais, gali tikėtis iš jų nuo
širdžios ir uolios pagalbos? Aišku, ne! 
Panašiai ir su kitom tautom, esančiom 
Lenkijos “globoj.”

Lenkija—jauna valstybė. Lenkija pa
ti ilgai buvo pavergta kitų. Tačiau ji, 
pasigrobusi visą eilę tautinių mažumų, 
su jomis pati elgėsi ir elgiasi nežmoniš
kai, neleistinai. Tiesa, dėlto mes ne
kaltinom ir nekaltinam Lenkijos liau
dies; kalti josios valdytojai; kalti ponai 
ir fabrikantai, sėdį Lenkijos valdžioj; 
kalta visa Lenkijos ponų politika.

Lenkijos ponai niekad neparodė nuo
širdumo linkui kitų tautų, silpnesnių 
kaimynų. Gerai atsimenam, kai Hitle
ris, remiamas Chamberlaino ir Daladie- 
rio, užpuolė Čechoslovakijos respubliką. 
Užuot stojus Čechoslovakijai pagalbon ir 
bendrai kovojus prieš bendrą priešą, 
Lenkijos valdžia pati pirmoji pasiuntė 
savo ginkluotas jėgas į Čechoslovakija 
ir pasigrobė Teščeną! Kitais žodžiais, 
Varšava tada padėjo Čechoslovakija su- 
mėsinėti.

Štai kame kėri dabartinis Lenkijos 
silpnumas! Štai kame josios vyriausia 
nelaimė! • / 1

Ispanijoj ir ant Dodecanese 
salų. Francijos ir Anglijos 
laivynai galėtų ją užbloka- 
duoti, sumušti armiją sky
rium ir pačią Italiją įveik
ti. O per Italiją galėtų įsi
veržti į Austriją ir Čecho- 
slovakiją, ktir rastų gyven
tojus nepasitenkinusius Vo
kietijos fašistais, kur gautų 
pagelbą karui prieš Hitlerį. 
Italijos fašistai, būdami 
“neutrališki,” geriau ruo
šiasi karui ir aprūpina Hit
lerį medžiaga, prie to, jų 
“neutralitetas” dengia silp- 
niausį Hitlerio frontą nuo 
Italijos pusės.

Ką Sako Specialistai?
Į Maskvą, Sovietų Sąjun

gos sostinę, atvyko visa eilė 
įvairių šalių karo specialis
tų iš Lenkijos, kurie ten 
buvo atačėmis (karo speci
alistais) prie savo atstovy
bių. Jie sako, kad Lenkijos 
priešorlaivinės kanuolės ge
rai veikia ir numušė nema
žą skaičių vokiečių lėktuvų, 
bet jie nematė nei vieno 
Lenkijos orlaivių susikirti
mo su vokiečių orlaiviais. 
Jie mano, kad Lenkijos or
laiviai seni ir lakūnai neiš
lavinti.

Toliau jie pasakoja, kad 
Lenkija turėjo apie 2,0Q0 
orlaivių. Dalis iš jų, kaip 
“Los,” buvo geri, turėjo po 
du motorus ir galėjo daryti 
po 460 kilometrų į valan
dą; “PZL” ir PZL-24” iš
vystydavo nuo 340 iki 430
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kilometrų į valandą; tai 
greiti, bet, veikiausiai, Len
kija jų turėjo permažai. 
Taipgi praneša, khd vokie
čių ' haziaį turėjo ‘ Lenkijoj“ 
šnipų, kurie nuo žemes jvai- 
riais signalais davė vokie
čių lėktuvams žinias ir tie 
daug sudegino lenkų lėktu
vų orlaivių laukuose.

Amerikiečių Nuomone
Įvairūs Amerikos karo 

specialistai daro visokių iš
vadų apie Vokietijos-Lenki- 
jos karą. ?

George Fielding Eliot 
mato, kad didelį pasisekimą 

Vokiečiai turi naudodami 
“kanų” (replių) taktiką 
prieš lenkus. Vokiečių ar
mija visai nepaiso centro, 
bet supa lenkus iš abiejų 
pusių, spaudžia, kaip replė
mis ir muša. Tai taktika 
Hannibalo, kuris 216 metų 

.pirm Kristaus gadynės, lai
mėjo pergalę prie Cannae 
ant savo priešų prisilaiky
damas tos taktikos.

Jis numato, kad Vokieti
jos karo komanda pasitiki 
sumušti Lenkijos armiją 
pirm Anglija ir Francija iš
sijudins į rimtus mūšius. 
Vokiečiam^ naziams pavy
ko užimti Lenkijos industri
nius centrus, karo reikme
nų fabrikus ir jie turi viltį, 
kad kada Lenkija bus su
mušta, tai Francija ir An
glija užbaigs karą.

Kapitonas John Houston 
Craige mano, kad Varšava 
gali virsti Lenkijai tuo pat, 
kuo Ispanijos liaudiečiams 
buvo Madridas. Varšava 
yra didelis miestas. Į šiaur
vakarius, ant Vislos ir Bu- 
go susiliejimo yra dar ru
sų išbudavota tvirtuma 
Modlinas (buvę Novogeor- 
gevskas), kuri 1915 metais 
turėjo 1,246 įvairias kanuo- 
les. Kiek į pietus nuo Var
šavos yra Demblin. (buvęs 
Ivangorod), kuris 1915 me
tais turėjo 186 kanuolės. 
Tos tvirtumos buvo ap
griautos, bet lenkai jas mo
dernizavo. Pati Varšava ir
gi kiek apginkluota. Imant 
atydon, kad lenkai prie 
Varšavos sutraukė daug 
lauko kanuolių, tai ten yra 
galinga kanuolių ugnis. Ta

kanuolių ugnis ir sulaikė 
vokiečių armiją. Todėl na- 
ziai bando apsupti Varšu
vą, atkertant ją nuo kitų 
-Lenkijos dalių.

Claude A. Jagger mano, 
kad Anglija ir Franci j a tu
ri 'daug pirmenybių karą 
laimėti. Jos bent 10 kartų 
galingesnės žaliaja medžia
ga, užima didžiausius pa
saulio plotus, turi apie 6 
kartus tiek gyventojų, kaip 
Vokietija, kontroliuoja jū
ras, gali pirkti iš kitų šalių 
karo reikmenis, vien New 
Yorke turi $4,766,000,000 
aukso vertės.

Guido Enderis mano, kad 
Anglijos ir Francijos jūrų 
blokada nebus pasekminga 
prieš Vokietiją, nes Vokie
tija įveiks Lenkiją, paims 
jos anglies, žibalo, duonos 
šaltinius, kas suteiks Vo
kietijai daug pagelbos. Vo
kietija kontroliuos ir Balti
jos Jūras, todėl galės parsi
vežti reikmenų iš Švedijos 
ir Norvegijos. Ji ves biznį 
ir su Balkanų šalimis, jeigu 
pastarąsias Franci ja ir An
glija neįtrauks į karą.

Edgar Ansel Mowrer ma
no, kad Vokietija galų gale 
bus sumušta. Tada ne tik 
Lenkija atgaus savo žemę, 
bet bus atsteigta nepriklau
somos Austrija ir Čechoslo- 
vakija.

Merryll Stanley Rukey- 
ser mano, kad dabar Vokie
tija yra galinga. Ji su Aus
trija ir Čechoslovakija turi 
86,665,000 gyventojų, tame 
skaičiuje 28,000,000 darbi
ninkų, kurie ne vien karo 
frontuose mušis, bet ir ga-1 
mins ginklus ir amuniciją. 
Bet vis tiek Francijos ir 
Anglijos pusėj yra didelė 
pirmenybė, ne vien tame, 
kad jos daug skaitlingesnę 
armiją gali pastatyti, bet ir 
tame, kad joms nestokuoja 
medžiagų, kad jos kontro
liuoja jūras.
Leitenantas Basil C. Walk

er mano, kad lenkų atspa
rumas prie Varšavos gali 
sugadinti visus Vokietijos 
nazių planus, ne vien “žai
bo karui,” bet ir abelnai ka
ro laimėjimui. Jis mano, 
kad lenkai pasitraukė pagal

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Atsiminkim, kad prieš susirėmimą su 
vokiečiais naziais Lenkijos vyriausybė ir 
spauda smarkiai didžiavosi. Buvo skelb- 

E ta, kad Lenkija turi galingą armiją, sti
prią karinę techniką ir visą, kas reika
linga priešui atmušti, jei jis įsiveržtų į 
jos teritoriją.

Kai Sovietų vyriausybė siūlė Lenkijai 
pagalbą, tai josios vyriausybė, esanti 
įtakoj Chamberlaino ir ilgai flirtavusi 
su naziais, pareiškė, kad tos pagalbos 
Lenkija' nenorinti, kad ji neįsileisianti 
nei vieno SSSR raudonarmiečio!

Na, ir kai Hitleris paleido savo armi
jas į Lenkiją, pastaroji pasirodė visiš
kai silpna grumtis su agresoriumi. Ji 
pasirodė bejėgė. . Tiesa, kai kuriuose 
fnūšiuose Lenkijos kareiviai laikėsi ge
rai; tiesa ir tai, kad Vokietijos karinė 
technika daug aukštesnė negu Lenkijos;
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Tautiški Barškalai
Žmonės, kurie sukinėjasi apie “Vieny

bę” tikėjosi didelį biznį padaryt iš Lie
tuvos dienos parodoje. Jie ir savo ženk
lelius tai dienai išleido ir tos dienos iš
vakarėse suruošė negirdėtą, neregėtą 
pasaulio lietuvių susipažinimo pikniką. 
Nenorėdami aiškiai pasakyti, kad to pik
niko rengėjai yra tie patys “nusipelnę” 
tautininkų veikėjai, skelbė, kad tą pik
niką rengia kažkoks komitetas, kuriame 
atstovaujama daug įvairių grūpių. O kai 
kas manė, kad tą pikniką surengė lietu
vių dienos komitetas.

Vienu žodžiu, užsimojimas žmones 
klaidinti ir juos medžioti savo bizniui 
buvo labai didelis. Bet pats piknikas tų 
visų “pasaulio lietuvių” buvo nuostabiai 
mažas. Slėpk neslėpęs savo veidą, visur 
jis matosi ir visiems jis nepatinka. Jei
gu jau tautininkai ką nors rengia, žmo
nės neina ir tiek, nors juos su pyragu 
vyliok arba botagu varyk. Tas rodo, ko-

Scena Wall gatvėj, kur susirinkę spekuliantai džiaugiasi serų kilimu kaipo Eu
ropinio karo pasėka.
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Pranešimas iš Šiaulių

Aukštai išaukštinti ponai, 
aš žemai nužemintas jūsų tar
nas iš Šiaulių, labai atsipra
šau, kad sutingėjau jus daž
niau painformuoti apie būdin
gesnius Šiaulių nusidavimus. 
Taip pat atsiprašau Gerb. 
Šiaulių miesto visuomenę.

Priežastys tokios. Pas mus 
buvo dideli karščiai, išdžiūvo 
net rašalas. Bet tai niekis. 
Nuėjau pasimaudyti ties Fren
keliu į prūdelį — reprezenta- 
tinę miesto maudyklę, bet ne
laimė — užpuolė brudas: pri
simetė kažkoks suskis ir blusų 
įsiveisiau. Dievo rankai globo
jant vėl pasitaisiau ir pasiža
dėjau visus metus geriau ne- 
simaudęs būti, bet į maudy
kles neiti. Dabar vėl sveikas 
ir paprabavosiu ką parašyti.

Jei kam geros veislės šunų 
reik—į Šiaulius eik. Čia gyve
nimas šunims: nereikia jiems 
mokesčių mokėti, nes beveik 
visi be medalių, šungaudžiai 
neturi gerų įtaisų jiems gau
dyti, o, be to, ar Dievo galy
bę žmogus gali išgaudyti? 
Dėl to jiems čia gera: kelia 
balius tiesiog gatvėse ir kuk
lesnius žmones, ypač paneles, 
susarmatija. Eina mergelė su 
ponais, "b čia. . . nežinai nei 
kur akis dėti. Reikėtų nusiže
minti į Kauną. Ten anie šun
gaudžiai turi geras įtaisas ir 
specialų vežimą. Ot prigau
dyt!

Skoningi ponai vartoja sko
ningus kvepalus. Šiaulių mies
to valdyba savo gerb. visuo
menę aprūpina tai veltui. Yra 
mieste daug skylių, iš kur ky
la stipraus skonio aromatiniai 
sintetiniai svaiginanti garai. 
Kaip Parnaso kalno. Sodink 
ant grotų pitiją ir lengvai iš
spręs Dancigo klausimą. Tuo 
geriau, kad tokių skylių yra 
daug ir centre. Tik sunku su
sigaudyti, kurioj skylėj ge
resnis skonis. Už tai, Šiaulių 
M-to V-bai visuomenė reiškia 
viešą padėką.

Kas nevalgo—gyventi nenori. 
Šiauliečiai dėl to nusiskųsti ne
gali. Yra ir užkandinių ir 
valgyklų. Reprezentantinė — 
Bubių užkandinė.. Šiaip čia 
nieko sau, tik antras kartais 
būna susenęs ar labai kietas. 
Anksčiau, kol atnešdavo į sta
lą, galėjai perskaityti rytinę 
ir popietinę Liet. Aido laidas, 
bet dabar jau susitvarkė be 
Kuntaplio įsikišimo. Kitur — 
blogiau.

Vienoje valgykloje pietus 
valgiau taip: atnešė varškė
čius — išvalgiau, laukiu an
tro. Atneša kavos. Pradėjau 
galvot, ar kava vietoj sriubos, 
ar čia trečią duoda prieš an
trą. Išgėrus kavą dar pasiū
lė. Atsisakiau. Tada gavau 
dar kisieliaus. Užmokėjau už 
pietus litą ir ėjau jieškoti, gal 
kur gausiu pavalgyti pietų. *

Dar vienoj kitoj valgykloj 
maitinaus, be pabūgau be lai
ko pas Abraomą nuvažiuoti. 
Valgysi — sirgsi, nevalgysi— 
mirsi. Nežinau iš kur tos val
gyklos gauna tiek senos mėsos 
antram.

šiam kartui pakaks, vėliau 
vėl apsiznaimysiu.

Su pagarba Šiaulių Dulkė.
(Iš “Kuntaplio”)

kia įtaka naudojasi tautininkai Ameri
kos lietuvių tarpe. Lietuvių dienos pro-< 
ga tautininkai ruošė įvairius savo orga
nizacijų suvažiavimus, bet tų suvažiavi

mų dalyvių buvo tiek mažai, kad piknike 
ir jų buvo bematyti. Tautiški barškalai 
skardenasi, barška, tik, deja, jų niekas 
neklauso.

Quito, Ecuador. — Val
džia šios Piet-Amerikinės ' 
respublikos atmes bet ko
kius nazių planus, siekian
čius įsteigt prieplaukas Vo
kietijos submarinams ar 
stovyklas nazių orlaiviams 
Ecuadore. < *
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Karo Specialistai Apie Karą
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

planą. Jie vadavosi: (1) iš
gelbėti savo armiją, kurios 
užpakalyj yra apie 35 divi
zijos; (2) lenkai yra dauge- 
lyj mūšių įveikti, bet nesu
naikinti — jie nebėga be
tvarkėj, bet net į kontr-ata- 
kas pereina; (3) Visla-Bu- 
gas sudaro galingą Lenki
jos apsigynimo liniją, ir (4) 
Lenkijos armijos ir žmonių 
moralas aukštas. !

Jo supratimu, Francija ir 
Anglija kariaus iki perga
lės. Jos vartos: (1) galin
gesnę armiją, sieks sudary
ti didesnį orlaivyną už vo
kiečių ir sistemačiai puls 
priešą; (2) naudos savo ka
ro laivynus blokadavimui 
Vokietijos, kad ji negautų 
reikmenų iš užsienio; (3) 
naudos konvojų sistemą, 
kad apsaugojus prekybos 
laivus nuo vokiečių subma- 
rinų, ir (4) marinimas Vo
kietijos yra svarbesnis dar
bas, kad ją privertus pasi
duoti, kaip teritorijos užė
mimas.

Lowell Limpus mano, kad 
Vokietijos gerai išlavinta 
armija yra apie 3,000,000, o 
Lenkijos 2,000,000. Rezervų 

''vokiečiai turi daugiau. Bet 
prieš juos kariauja Franci
ja ir Anglija, tat Vokietijos 
priešai yra galingesni. Vo
kiečiai puola pagelba tankų 
ir mechanizuotų armijos 
dalių. Vislos, Bugo ir Na
revo pakraščiuose tos dalys 
susidurs su keblumais, kur 
keliai prasti, purvynas, 
daug upių ir upelių, tiltai 
mediniai. Lenkai turi apie 
150,000 rai tari jos ir ta rai- 
tarija galės suvaidinti labai 
svarbią rolę balose ir miš- 

' kuose. Kada vokiečių armi
ja atsidurs tokioj padėtyj, 
kad jos užfrontėj bus keli 
šimtai mylių prastų kelių, 
tai jai pritruks žibalo, 
amunicijos, lenkai galės 
pereiti į kontr-ofensyvą ir 
varyti vokiečius atgal. Kol 
kas sunku pasakyti, ar jau 
sustojimas vokiečių prie 
Varšavos vartų yra išsisė
mimas jų spėkų, ar tai jų 
strategija, kad atsikvėpus 
po didelio bėgimo pirmyn, 
kad lenkus apsupus. Jeigu 
tai pirmas dalykas, tai Len
kija dar nežuvus.

Hanson W. Baldwin ap- 
skaitliuoja, kad. Vokietija 
gali pastatyti iki 9,000,000 
armiją, nes milionai darbi
ninkų-reikės palikti gaminti 
ginklus ir amuniciją. Ji tu- 

xri nuo 6,500 iki 9,000 or
laivių; gali pasigaminti nuo 
1,000 iki 2,500 orlaivių į mė
nesį; turi 4,000 tankų ir ge
rai mechanizuotas armijos 
dalis.

Francija, Anglija ir Len
kija gali pastatyti iki 15,- 
000,000 armiją; turi nuo 6,- 
600 iki 12,000 orlaivių, apie 
8,000 tankų; gali į mėnesį 
pastatyti nuo 2,000 iki 3,200 
naujų orlaivių; valdo jūras, 
nes jų karo laivynai bent 6 
kartus didesni už Vokieti
jos. Vienok jis mano, kad 
šis karas gali būti ilgas, nes 
Francija ir Anglija negalės 
išgelbėti Lenkiją. O kada 
Vokietija, paims Lenkiją, 
tai jos policija bus gan ga
linga ir, d&ug laiko reikės, 
kad sulaužius jos karo ma
šiną. ' ' .

Visos virš privestos išva
dos yra grynai automatiš
kos karinės. Visi specialis- 

Ztai į karą žiūri senomis

akimis. Jie mato tik 
žmonių, skaičių karo 
kių, bet nemato tų, 
įrankius paleidžia darban— 
žmonių, žmonių, kurie ne
bus visą laiką paklusnūs ki
tų rankose, kurie yra gyvi, 
moka protauti, šptą jau yra 
išmokę iš pirmojo pasauli
nio karo, šiokį-tokį klasinį 
supratimą įgavę. O tie žmo
nės tai ir bus sprendžiamo
ji jėga. Dešimtys milionų 
mobilizuotų, suvarytų į 
daiktą, priverstų vargti, žu
dytis, kraują lieti neatsisa
kys-protauti! Jie galų ga
le atsuks jiems duotą gin
klą prieš visus savo neprie
telius. D. M. š.

įran- 
kas

Wilkes-Barre, Pa.
koncertas, kurį 
12-tas apskritys, 
Įvyks spalio-Oct.

Didžiulis 
rengia LLD 
jau artinasi. 
15 dieną.

Tai bus viena iš didelių iš
kilmių, kokios čia nebuvo 
pirmiau; nes čia bus sutrauk
ta gabiausios meno spėkos 
šiam koncertui. Tai bus nepa
prastas šio rudens sezono ati
darymas dėl žieminės veiklos.

Pelnas nuo šio koncerto yra 
skiriamas labai svarbiam tik
slui — paremt mūsų dienraš
tį “Laisvę,” kaipo atzymėjimą 
20-ties mietų sukakties.

• Tuom pačiu sykiu atpildysi- 
me LLD 12-to Apskričio iždą, 
kuris prisiėjo ištuštinti per tą 
užpuolimą laike pikniko, ku
ris buvo rengiamas dėl para
mos “Laisvei.”

Todėl visos ir visi LLD kuo
pose nariai ir visi dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai prašomi 
darbuotis, kad pasiekt plačią 
lietuvių visuomenę, ' pakvie
čiant juos atsilankyti į šį taip 
svarbų koncertą. Kitos tokios 
progos mūsų apylinkėje ilgai 
nebus. Mes čia atsilankę išgir
sim nepaprastai gražią pro
gramą ir tuom pačiu sykiu pa- 
remsim viršminėtas įstaigas.

Įžanga į šį koncertą vi
siems prieinama, tik 35c.

Todėl, vietos ir apylinkės 
drauges ir draugus kviečiame 
darbuotis šiuo taip svarbiu 
reikalu.

Apskričio Valdyba.

Francija Smarkiai Aptak- 
suoja Pelnagrobius

Paryžius. — Juo daugiau 
kuri kompanija ar pavienis 
fabrikantas ar kitoks biz
nierius, gaus pelno laike ka
ro, tuo aukštesnius mokes
čius turės mokėt Franci jos 
valdžiai nuo savo pelnų.

0 patys didieji pelnai taip 
aptaksuojami, kad net pusė 
jų bus imama į valdžios iž-

Visoms ALDLD Kuo
poms ir Nariams

Draugės ir Draugai!
Šių metų mūsų knyga 

“Lietuviu Tautinio Atbudi
mo Pionieriai” jau gatava 
ir kuopoms išsiuntinėta. 
Šiemet labai anksti išleido
me knygą. Dar veik pusė 
narių nesumokėję duokles, 
todėb centre pasidarė daug 
skolų. Mes manome, kad 
knygą gavę kuopos pasiųs 
komisijas pas tuos narius, 
kurie dar nemokėjo ir iš
rinks jų duokles.

Pirmą knygų ekspediciją 
darant siuntėme tik toms 
kuopoms, iš kurių gauta 
nors kiek duoklių. Kuopos, 
kurios dar nieko nemokėjo 
už 1939 metus, negauna 
knygos. Nedaug perviršiaus 
siuntėme knygų, kaip narių 
yra pasimokėjusių. Antrą 
ekspediciją darant bus pa
pildyta.

Centro Komitetas prašo 
visus draugus ir i 
kurie dar nesate mokėję i 
duokles, kuogreičiausiai tą

atlikite. Mes tu^me pa
dengti bilas už knygos 
spausdinimą ir apdarymą.

Nariai, kurie nori gauti 
knygą kietais audeklo vir
šeliais, tai dar gali gauti, 
bet turi mokėti 25 centus 
priedo prie duoklių.

Jaunuoliams anglų kalboj 
knygos nupirktos ir kaip 
tik gausime jų duokles, tai 
tuo jaus ir knygos bus iš
siųstos. c

“Šviesos” No. 3 atspaus
dintas ir išsiuntinėtas. Jei
gu kuri kuopa negavo arba 
neužtektinai knygų aplaikė, 
tai prašome apie tai pra
nešti į centrą.

Visi skaitykite knygą, 
parašykite atsiliepimų, gau
kite naujų narių, gaukite 
atgal į ALDLD tuos narius, 
kurie seniau priklausę ir 
dėl vienų ar kitų priežas- 

drauges, I čių išsibraukė. <
D. M. šolomskas,

ALDLD CK Sekretorius.

Pittsburgh, Pa žada dar mokintis, kad pa
siekti aukštesnį rangą.

87 Mėty Senis Anglijoj 
Pašauktas į Kary

London. — Jau 30 metų 
atgal atsitarnavęs, vienas 
Anglijos karų veteranas, 87 
metų amžiaus, buvo dabar 
vėl pašauktas į armiją. Kai 
karininkai pamatė šį senį, 
s k u b i ai pasiteisino, kad 
laiškas, šaukiantis į armiją, 
“buvo taikomas jo anūkui, 
o ne jam.”

USA Ambasadorius Lenkijai 
Pervažiavo j Rumuniją

Bucharest, Rumunija. — 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Lenkijai, Anthony J. 
Drexel Biddle su šeimyna 
atvyko į Rumuniją. Jo šei
myna pasiliks Rumunijoj, o 
jis (gal) dar grįšiąs į Len- 
Biją.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie WINEV'

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
AND

•VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Si {staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance J fčrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

Visokios Žinios

šiomis dienomis įvyko LDS 
160 kp. susirinkimas. Dalyva
vo apie 15 narių. Įstojo 2 nau
ji nariai ir prižadėjo įstoti 4. 
Apkalbėtas ateinantis išvažia
vimas ir išrinkti darbininkai. 
Ligonių komitetas raportavo, 
kad k p. narys K. Alinskas dar 
tebeserga. Išrinkti dalyvauti 
LDS Aštunto Apskr. posėdyj 
kp. pirmininkas ir sekretorius.

Neseniai čionai buvo prieš
rinkiminiai (primary) balsavi
mai kandidatų į miesto vald- 
vietes. Nominacijas laimėjo 
dauguma senųjų. Rengiamasi 
prie ateinančio rudens rinki
mų. Numatoma, kad laimės 
demokratai.

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 Barberlai

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIU
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Ant rugsėjo 24 d. yra šau
kiamas K. P. narių- ir simpati- 
kų susirinkimas, kuris įvyks 
po num. 1320 Middle St. PL2-_ 
džia 2 vai. po pietų. Prašchni 
visi 'dalyvauti, nes yra labai 
svarbu.

10 d. turėjome LDS 
išvažiavimą.' žmonių 
pribuvo. Tam prie- 
buvo šaltas oras ir

Rugs. 
160 kp. 
ne daug 
žastis —
daug nutraukė tą dieną bu
vęs orlaivių parodavimas. Bet 
nuostolių išvažiavimas neduos.

Neseniai ’ čionai apsivedė 
valgyklos savininkė Zidelienė 
su J. Stankum iš S.S. Vedė 
pas kun. Kazėną, o vestuvių 
iškilmes turėjo Piliečių Svetai
nėj, South Side.

šiomis dienomis čionai bu
vo parvažiavęs iš Panamos 
Kanalo Petras Lekavičius, sū
nus D. Lekavičiaus. Jis, yra 
Jung. Valst. kareivis. Pabuvo
jo tik vieną dieną ir išvažiavo 
į stovyklą Sheridan, III., kur 
bėgyje 9 mėn. baigs savo tar- 
nystą. Jis baigia jau 4-tą ter
miną. Jis yra-Instruktorium ir

fronte stebi, kaip chiniečiai 
pasiruošę mušti Japonijos įsiveržėlius.

Gen. Čiang-kai-šekas karo

Rugsėjo 7-8 d d. čionai ita
lai katalikai apvaikščiojo, 
kaip mes lietuviai sakome, Ši
lines, arba Dievo motinos gi
mimą. Turėjo visokių keiste
nybių : ėjo gatvėmis basi, su 
žvakėmis ir t.p. O jau prie 
bažnyčios — tai tikras jomar- 
kas buvo! žmoneliai ten pali- 

I ko labai daug pinigų viso
kiems “laimėjimams,” iš ku
rių kunigams bus nemažai 
naudos.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves5 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

D. P. L.

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 Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Pilono APplegate 7-8889^

M. Berger
MALIAVOS

Sienom Popiera
Aliejai ir Varnišiai

2659 Pitkin Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Vergreen 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.

/

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūmj

Geo. Kaminskas

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

■wrwmww 1 isum a ri
turimo puikų sandėli gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 

visokiems reikalams.
Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

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

-----------------------------—j------------------------------------------------

Lietuvių 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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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.

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name 
•ž* ❖ 4* *

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 
4* 4* 4*

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Pasižymėjimai Grįžtant iš Kauno 
į New Yorką

Rugpjūčio 25-tą dieną iš
važiuojam iš Kauno į Klai
pėdą. Tarpe Kauno ir Klai
pėdos nėra trijų šimtų ki
lometrų; mes važiuojam 
apie arti 9-nias valandas 
moderniškais “greitaisiais” 
Lietuvos traukiniais (pa
sak “Vienybės”). Ant vo
kiečių rubežiaus grąžina ke
letą keleivių, kurie buvo ne 
Amerikos piliečiai, nes kai 
tik tuo momentu buvo už
daromi vokiečių rubežiai 
dėlei dabar einamo karo. 
Ant rubežiaus skaitomi pi
nigai, bet iš mūs keleivių 
mažai kas jų teturėjo. Vo
kiečiai su mumis apsieina 
gana švelniai — ypatingai 
su amerikonais.

. Pribuvus į Klaipėdos uos
tą, matosi gatvėmis slan- 
k i o j a nt kariški tankai; 
prieplauka užbugdyta ka
riškais laivais; svastikos, 
svastikos ir dar sykį svasti
kos; padangėje perkūniškas 
ūžimas nuo kariškų orlai
vių, kurie tartum kregždės 
siuva virš mūsų “lietuviš
kos” Klaipėdos. Taipgi ma
tosi keli submarinai.

Įlipę į nedidelį Švedijos 
laivelį, visi laisvai atsidu- 
some—ištrūkę iš Lietuvos 
ir pervažiavę per tą gar
siąją Klaipėdą. Plaukdami 
per Baltijos jūrą, mes, 
amerikonai, dalinomės Lie
tuvoje įgytais įspūdžiais, 
skundėmės visi nukentėję 
nuo blusų, musių, o dar 
daugiau nuo caro likučių— 
“aukštų” Lietuvos ponų. 
Viena' jauna ponia net 
mums matant kratė laive 
suknelę, norėdama iškratyt 
lietuviškas blusas, kurią pa
starosios vos iš proto neiš
varė.

Čia podraug važiuoja ir 
viena ponia iš Brooklyn©, 
narė tautiškos “Moterų Vie
nybės”; pastaroji irgi smar
kiai rūgo j o ant Lietuvos po
nų, sakydama, kad Lietu
vos ponai ilgai miega, ir sa
ko, kad pastarieji nesisku
bina patenkinti net iš Ame
rikos parvažiavusias poniai 
ir paneles! Tai ne juokas! 
Įsivaizdinkite!...

Artinantis j Švedijos sos
tinę Stokholmą, plaukėme 
apie tris valandas pro įvai
raus didumo salas ir salu
tes, kurios pasakiškai suda
rė gražų vaizdą: ant tų sa
lų marguoja įvairiausios 
spalvos įvairaus modelio 
namai ir nameliai, o tuosl

namelius puošia tartum 
natūralūs lietsargiai lapuo
čiai medžiai. O ant vande
nio slankioja visokio didu
mo, ir visokio margumo lai
vai ir laiveliai. Ypatingai 
laivelių tirštai matėsi arti
nantis prie Stokholmo.
Kaip Atrodo Stokholmas?

Žiūrint iš aukštos vietos 
į Stokholmo miestą, tai ma
tosi didelis skirtumas nuo 
New Yorko. Skirtumas ta
me, kad dangorėžių tokių 
nėra. Tačiaus vaikščiojant 
po Stokholmo miestą vidu
je, nežiūrint į namų aukštį 
—Stokholmas galima lygin
ti prie New Yorko. Švedai 
tai' yra ypatingi žmonės 
darbštume, švaroje ir tei
singume. Bendrai žmonės 
atrodo pasirėdę pusėtinai 
puošniai; didžiumoj aukšti, 
gražūs—ypač tuo pasižymi 
merginos.

Šalygatviais vaikšto sku
biai. Ne tik važiuoti, bet ir 
pėstininkai griežtai prisilai
ko “trafiko” taisyklių. Au
tomobilių žymiai mažiau, 
negu bent kuriame Ameri
kos mieste; didžiausią pro
centą važiuojančių sudaro 
dviratininkai; dviračiais va
žiuoja tiek vyrai, tiek mo
terys. Pažymėtina, kad la
bai daug merginų važinėja 
dviračiais. Merginos kaip 
akrobatai, taip mikliai ant 
dviračių sukinėjasi aplink 
automobilius, kad kartais 
net šiurpu darosi. Tiesa, 
švedų dviračiai atrodo leng
vučiai, daug patogesni len
gviems susisiekimams už 
amerikoniškus ar vokiškus. 
Beje, merginos netik kad 
akrobatiškai moka jodinėti 
dviračiais, bet teko matyt 
daug ir sunkvežimius vai
ruojant bei kitokius vyriš
kus darbus dirbant.

Bendrai Stokholmas atro
do švarus ir tvarkingas 
miestas; krautuvės gana 
tvarkingos; languose ma
tyti gražių drapanų, čeve- 
rykų ir kitokių dalykų. Už 
dolerį Švedijoj moka 4 kro
nus ir penkis arus (tokie 
švediškų pinigų vardai). Už 
vidutinišką vyrišką kostiu
mą (siūtą) reikia mokėti 
85 kronai; už čeverykus— 
20 kronų. Beje, Stokholme 
ant šalygatvių matosi dau- 
gokai automatų, kuriuose 
įstūmus 10 ar 25 arus, gali
ma išsitraukti obuolinio

blyno, saldainių ar kitokių 
užkandžių.

Mums nepaprastai pati
ko Stokholme daržovių tur
gavietės. Netoli nuo viešbu
čio, kuriame mes buvome 
apsistoję (Park Hotel), 
randasi ilgas, stiklinėm sie
nom namas, vardu — “Kla- 
rahaller,” pilnas užkrautas 
įvairiausių gėlių; bet tarp 
gėlių matosi ir kai kurių 
daržovių. Viskas sudėliota 
labai tvarkiai. Teko ir dau
giau panašių daržovių san
dėlių matyti.

Stokholmas Apsuptas 
Vandenų

Kaip jau minėta, plau
kiant į Stokholmą, matosi 
šimtai salelių; pats Stokhol
mo miestas irgi randasi ant 
salelių; arba kitaip sakant 
vandenų apsuptas, todėl čia 
naujam pribuvėliui yra 
proga akis pašerti įvairiau
sios konstrukcijos tiltais ir 
tilteliais. Stokholmo mieste 
yra apie 41 tiltas; pačio 
miesto rezidencijoje randa
si apie 70 salukių; mieste 
vandens pakraščiai užbug- 
$yti laiveliais.

Nors Stokholme judėji
mas gana didelis, tačiaus 
automobilių žymiai mažiau 
kaip Amerikoje, ir tie patys 
daugiausiai Amerikos išdir- 
bystės.

Atsižvelgiant į Stokhol
mo miesto didumą^ .reikia 
pasakyti, kad nėra perdaug 
dūmų. Tačiaus matosi dau- 
gokai dirbtuvių, o dar dau
giau tai žuvų sandėlių, ka
dangi Stokholmas daugiau 
rymo ant žuvų pramonės. 
Bendrai mieste tvarka la
bai pavyzdinga: judėjimas 
gerai sutvarkytas; per tris 
dienas Stokholme esant, 
beveik* pačiame miesto vi
duje, neteko matyt jokių 
automobilių susidūrimų net 
ir dviratininkų. Netgi ne
teko matyti su apdraskytais 
šonais automobilių kaip 
kad New Yorke bile mo
mentu tą gali matyti. Taip
gi turiu dar pridurti, kad 
Stokholme neteko matyti 
nei krautuvėse, neigi šiaip 
kur prekiaujant jokio žy
dų tautybės žmogaus.

Kelionė Skersai Švediją
Rugpjūčio 29 d., mūs bū

relis Amerikos lietuvių, va
žiavome traukiniu iš Stok
holmo į Goteburgą; tarp

Vaizdas iš Jungtinių Valstijų laivo Manhattan, kuris pargabeno 1,573 ame
rikiečius, pabėgusius iš Europos nuo karo. Laivas pargabeno pasažierių dau
giau, negu jiems buvo paruošta vietų, todėl/jie nepaisė kur ir kaip laive gu- 
y * les; džiaugėsi bile tik gali sugrįžti. .

šių miestų yra virš 300 
amerikoniškų mylių; kelio
nė truko šešias valandas, 
įskaitant ir s u s t o jimus. 
Traukinio vagonai patogūs, 
minkštos sėdynės, visur 
švara, jaukumas; viduje vi
sokiausi patogumai, kad 
kartais nežinai nei kaip su 
jais naudotis. Traukinys va
roma elektros jėga, važiuo
ja smarkiai, tačiaus viduje 
bildesys visai mažas.

Beje, mums važiuojant 
per visą Švediją senukas 
tikrino berods du sykiu bi
lietus, na, o pervažiuojant 
per Lietuvą (nuo Kauno iki 
Klaipėdai) mus tikrino keli 
guzikuoti-medalikuoti ponai 
kuo ne kas pusvalandis.

Važiuojant per Švediją 
traukiniu tenka matyti sta- 
čiai žavėtini vaizdai. Ūki
ninkų triobesiai daugiausiai 
raudonai nudažyti. — trio- 
bos, kluonai, tvartai ir kt. 
Langai, sąsparos (triobe- 
sių kampai), ir stogų kraš
tai — daugiausiai baltai 
nudažyti. /

Mes Lietuvoje palikom 
jau mėnuo laiko atgal su
dorota veik visi nuo lauko 
javai, ypatingai Dzūkijoj. 
(Tiesa, važiuojant per Klai- 
pėdiją dar matėsi keliose 
vietose nukirstos avižos ir 
kt. vasarojai). Na,1 o Švedi
joj, kaip tik šiuo tarpu bu
vo pati avižapjūtė. Netgi ki
tokių javų mažai ir matėsi. 
Švedijoj, ypatingai pietinia- 
tne gale, klimatas skirtin
gas nuo Lietuvos, kadangi 
Lietuvoje palikom pilkus, 
sausus laukus, žolės paru
dę, nuvytę; medžiai irgi pa
rudavę, jau matėsi kai kur 
ir lapai nukritę. O Švedijoj 
visur žalia, liekna, tos gėlės 
tartum kalbėte kalba— tiek 
žalios, tiek skaisčiai žydi, i

Čia važiuojant matosi 
daug ganyklų, kuriose ga- ‘ 
nosi, arba geriau sakant 
braidžioja po dobilus gra
žios, riebios švediškos kar
vės. Beje, pažymėtina, kad 
kiekvienoje ganykloje kar
vės visos vienodos spalvos, 
t. y.: jeigu žalos, tai visos 
žalos/ jeigu juodai margos 
—tai visos taip margos, bet 
mišrios spalvos nesimatė. 
Daugiausiai teko matyt ga
nyklose karvių didelius bū
rius.

Arkliai daugiausiai belgų 
veislės: platūs, dideli; gra
žaus subudavojimo. Ir men
kų arklių neteko matyti nei 
vieno, kuomet mūsų sosti
nėj Kaune, pačiame Metro-1 
poly j, ant Laisvės alėjos, 
vos gyvos kumelaitės ply
tas, bonkas ir kitokį materi- 
jolą vežioja.

Keliai Švedijoj neperdaug- 
platūs, "bet daugelis yra as
faltinių, o jeigu ir žvyriaus 
keliai, tai važiuojant nesi
mato tokių debesų' dulkių, 
kaip kad Lietuvoj pravažia
vus automobiliui, susimaišo 
žemė su dangum.

Švedija yra akmęninga 
šalis: kaip kur matosi dide
lės akmeninės uolos, skalos 
ir šiaip ant laukų matosi 
galybės akmenų, kad iš to
liau atrodo; kaip avių kai
menės, o

Švedijoj yra dar daug gi
rių, ir švedai sako, kad me
džias pas juos nebrangus, 
bet jie į užsienį jo daug ne
leidžia, nebent, kad popierio 
formoj jo kiek daugiau į už
sienį išplaukia.

P. Baranauskas.
(Bus daugiau)

WIENER’S
Maliavų Krautuvė

Visokios medžiagos prie namų 
dabinimų.

WALL PAPER
Sanitas

Main Store
1672 BROADWAY

Brooklyn, N. Y.
FOxcroft 9-4610

Branch
65-03 GRAND AVE.

Maspeth, L. I.
IIAvemeyer 8-2370

Telefonas: Humboldt 2-7964

DrJ.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

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

alaus.

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
• V E R T E I V I S

Divoiiai-Uždaugai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

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

i

So. Boston - Montello - Worcester
Įvyks Prakalbos Labai Svarbiais Klausimais

Antras Pasaulinis Karas!
Ateikite išgirsti; kas stovi prieš jus šiuom momentu

LIETUVIŲ MASINIS SUSIRINKIMAS
Šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Kuopa

Nedėlioja 24 Rugsejo-SepĮ1939
2-rą valandą po pietų y

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E. ir Silver Streets - So. Boston, Mass.

Pirmadienį, 25 Rugsėjo-Sept., 1939
7:30 Valandą Vakare

Lietuvių tautiško Namo Apatinėje Svetainėje
Kampas North Main ir Vine Streets, Montello, Mass.

Šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija

Antradienį, 26 Rugsėjo-Sept., 1939
7:30 Valandą Vakare

• LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott St. Worcester, Mass.

. šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Kuopa
_ . -- - ■ - . ■ —----------------------------------------- ----------------------- 4------——

Kalbės
NTANAS BIMBA

iš Brooklyn, N. Y.
..- ____________________________ V—------------------------------------------------------------------------

Mieli broliai ir seserys lietuviai! Jau prasidėjo antras baisus pasaulinis karas, jau 
griūva miestai ir kaimai, jau žūsta tūkstančiai žmonių Lenkijos laukuose. Kanuolių 
baubimas jau girdis ir Lietuvoje. Visas pasaulis susijaudinęs ir susirūpinęs. Susirin
kime ir svarstykime tuos klausimus. Kas kaltas už, šitą naują karą? Prie< ko jis veda? 
Kaip pasiekti taiką? Ką turime daryti mes lietuviai? Ką turi daiyt Ameiikos žmonės? 
Kuriuo keliu eisime? Kodėl Sovietų Sąjunga padarė nepuolimo sutartį su Vokietija? 
Ką veikia Anglijos, Francijos ir Lenkijos diplomatijos? Kodėl jos nepriėmė Sovietų Są
jungos pagelbos kovai prieš Hitlerį?

’ Tai vis didžiausios svarbos klausimai. Į juos visus atsakys savo prakalboje A. Bim
ba. Gąlėsite patys klausimus statyti ir išreikšti savo nuomonę.
Ateikite visi ir visos! ' , Įžanga visiems veltui.
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Pirmadienis, Rugs. 18, 1939

Vaizdas iš miesto Saarbruckeno,. kurį francūzai sakosi greit paimsią iš vokiečių.

Iš Lietuvos Draugy Komiteto Raštinės
—o— H---- -------------------------------- ----

š. m., Lietuvių Svetainėje, 407 
Lafayette St., Bridgeport, 
Conn.

Lietuvos Draugų Komiteto 
Atskaita už Balandžio, Ge
gužės ir Birželio Mėnesius, 

1939 Metų

Bridgeport, Conn.

ĮPLAUKOS balandžio 
MĖNESIO

* Bloomfield, N. J., per J.
* Gabal. $1.50.

Chicago, 111., per “Vilnį,”
$8.00.

Hudson, Mass., per J. Jas-
kevičių, $15.00.

New Haven, Conn., per J.
Didjuną, $10.00.

Brooklyn, N. Y., per K.
Mockų, $1.00.

Jersey City, N. J., per A. A.
Bagdoną, $1.00.

Bay Terrace, N. Y., per 
Chas. Ruck, $1.00.

Rochester, N. Y., per J.
Stančiką, $13.35.

Viso $50.85.
ĮPLAUKOS GEGUŽĖS 

MĖNESIO
♦ Bridgeport, -Conn., ..per J.

Pudimą, $6.02.
^Waterbury, Conn., per P.

Boką, $10.00.
Pittsfield, Mass., per L.

Bagdoną, $2.00.
Harrisop, N. J., per V. Ze- 

lin, $6.68.
Viso $24.70.

ĮPLAUKOS birželio 
MĖNESIO

San Francisco, Cal., per V.
Sutkienę, $2.50.

Detroit, Mich., per M. Kve- 
derą, 50c.

Lowell, Mass., per V. Pras-
V~ Tavičių, $2.00.

Brooklyn, N. Y., per M. Ri-
> siavich, 50c.
* Viso $5.50.

Išlaidų balandžio męn. ne
buvo.

IŠLAIDOS GEGUŽĖS 
MĖNESIO

•' Gegužės 31 d. spaudai už
5 pakvitavimų knygeles $4.08

Birželio men. išlaidų nebu
vo.

SUTRAUKA
Viso įplaukų per tris mė

nesius $81.05.
Kovo mėnesį ižde buvo

$317.02.
Sykiu $398.07.
Išlaidy per tris mėnesius

* buvo $4.08.
* Ižde lieka $393.99.

Sekr. J. Weiss.
Ižd. S. Sasna.

Organizacine Veikla
Rugsėjo 11 d. įvyko LDS 

74 kp. susirinkimas Lietuvių 
Svetainėje. »

Padaryta keliolika gerų ta
rimų, tarp kurių nutarta su
rengti smagus išvažiavimas 
užbaigimui vasaros sezono. 
Tokis išvažiavimas įvyks rug
sėjo 24 d., Glatkauskų farmo- 
jc. Tai bus nepaprastai sma
gus išvažiavimas. Apylinkės 
lietuviams bus gera proga su
važinėt ir linksmai praleist 
laika, c

Taipgi smagu pranešti, kad 
kuopon įstojo keturi nauji na
riai, būtent: Liudvisė Mockai- 
tienė, Alvinas Valatka (jau
nuolis) ir dd. Glatkauskai, 
kurių ūkyje progr. organizaci
jos laiko savo vasarinius pa
rengimus. žymėtina, kad dd. 
Glatkauskai vietą parengi
mams duoda veltui, be atlygi-* 
nimo. Malonu tokius žmones 
turėti organizacijoj.

Skaitytas laiškas nuo 
Bridgeporto Liet. Dr-jų Viešo 
Knygyno. Laiške užkviečia- 
ma LDS 74 kuopa dalyvauti 
Knygyno rengiamoj pramo
goj. Knygynas rengia 15-kos 
metų atžymėjimą savo gyve
nimo. šis knygynas daug gel
bėjo mūsų broliams ir sesu
tėms apsišvietimo reikale.

LDS 74 k p. tą Knygyno 
laišką maloniai priėmė ir nu
tarė imti dalyvumą sukakties 
minėjime, paskirdama atsto
vais dd. A. Mureikienę ir M. 
Arisoną. Taipgi paskirta ir pi
niginė dovana.
Viešo Knygyno sukakties mi

nėjimas įvyks rugsėjo 30 d.,

Taipgi buvo svarstyta apie 
Spaudos Pikniką (rugs. 17-tos 
dienos). Tam buvo renkamos 
aukos. Kaip žinoma, Hartfor
do draugės visuomet rengia 
gražų stalą, tai ir bridgepor- 
tietės neužsileidžia — prisi
dėjo ir jos tam gražiam daly
kui. Tam dalykui aukojo: po 
$1: A. Mureikienė, A. Kati
nas, A. Jocis, J. J. Mockaitis, 
M. Valatkienė ir M. Arisonas; 
po 50c—O. Arisonienė ir P. 
Katinicnė.

Visiems' aukautojams spau
dos vardu širdingai ačių!

M. Arison..

Lewiston, Maine
APIE VISKĄ

Rugsėjo 2 d. atsibuvo vestu
vės: draugas J. Bučionis ap
sivedė su d. Elena Deringai- 
te. Kadangi J. Bučionio tė
vai yra smarkūs katalikai, tai, 
kad neįžeisti jų tikėjimo jaus
mų, Elenos Dėringaitės moti
na savo dukrelei' davė tokį 
patarimą: “Jeigu jums pa
tinka, jūs galite eiti į baž
nyčią ir imti šliūbą pas ku
nigą.” Ant šio patarimo jos 
dukrelė, Elena, atsako moti
nai taip: Brangi motynėle, 
juk bažnytinį šliūbą įvedė 
kunigai į žmonių gyvenimą, 
kaip istorija vadina, viduri
niuose arba tamsybės am
žiuose (šimtmečiuose). Ir 
jūs, motinėle, duodate laisvę 
man ir mano gyvenimo drau
gui prisilaikyti prie tų vidu
rinių amžių prietarų?...

Todėl šliūbą ėmė civilį.
Iš šių jaunuolės išsireiški

mų prieini prie išvados, kokia 
tai gyvenimo ironija, —r ty
kių ir netrokštančių jokios 
garbės tėvų jaunuoliai turi to-

EA1S

gyvenimo!
—o—

RHEA

Special Rates per Week

N.

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

kalbėti su keliais “Ke- 
skaitytojais, kurie iš-

ALDLD 
Susirin- 
su tiks-

Bu- 
že-

Endicott St. 
malonėkite

Org.
(219-220)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Amerikos Lietuvių Kongreso vie
tinio skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 19 d., 7:30 v.v., 
Lietuvių Svetainėj, 29 
Visi draugijų atstovai 
dalyvauti.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avchue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

FOLICK and IDA BLOCfc 
Ave. Brooklyn, N. Y.

that License No.

Section 75 of 
Control Law at

the

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

Sun. all day and night

kias prakilnias mintis, kaip 
religiniuose, taip ir socialiuose 
(draugijiniuose) gyvenimo 
klausimuose! Ne taip, kaip 
kurių, neva laisvamanių vai
kai, kurie ne tik kad patys 
neina civilizacijos ir pirmyn- 
žangos keliais, bet dar ir savo 
tėvus priverčia lankyti bažny
čias . . .

Nuo savęs draugams 
čioniams linkiu laimingo 
nybinio

Teko 
leivio” 
sireiškė, kad jie juodesnio ir 
purvinesnio straipsnio nesą 
skaitę jokiame faašistuojau
čiame laikraštyje už tą, ku
ris tilpęs “Keleivio*’ No. 36, 
po antgalviu: “Lietuvių Soci
alistų Pareiškimas,” kuriame 
neteisingiausiai esanti šmei
žiama Sovietų Sąjunga.

1 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.
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j Tel. Virginia 7-4499
1

---- O-----

Rugsėjo 8 d. įvyko 
31 kp. susirinkimas, 
kimas buvo sušauktas
lu apkalbėti ir surengti dėl 
laikraščio “Laisvės” pikniką. 
Kadangi, kaip vieną sykį drg. 
Senas Vincas jumoristiškai 
pavadino mūsų Maine valstiją 
“Amerikonišku Sibiru,” nes 
čia, mat, anksčiau apsilanko 
ruduo ir žiema, negu kitose 
valstijose,—tai ir mes susirin
kime priėjome prie išvados, 
kad pikniką rengti jau yra 
per vėlu, ir gali būt nepasek- 
mingas. Vietoje pikniko, nu
tarėm paaukoti iš kuopos iždo 
$5 ir pasiųsti “Laisvei” sykiu 
su pasveikinimu “Laisvės” 20 
metų sukaktuvėms.

Gamtos Sūnus.

the
849 Marcy
County of 
premises.

JULIUS 
849 Marcy

NOTICE is hereby given
GB5154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS GOLDBERG 
78 Montague St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to he consumed on the 
premises. z

HERMAN MEYERDIERKS ( 
388 Ridgew.ood Ave. Brooklyn,] N. Y.

12PRKE 
SALE
“ITTDM-1ITIIIIG FIOM ACHTI

1847 BOGERS BROS
j yjMuy fininuri

IWff.w
MUUX

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Open Stock Price $58.69

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 
STagg 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 muš, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Roose vėl tas Vėl Būtų Iš
rinktas, Jei Išvengtų Karo
New York. — Jeigu ka

ras Europoj dar tęstųsi, o 
prezidentas Rooseveltas iš
laikytų Ameriką nuo karo, 
tai jis lengvai galėtų būt 
išrinktas prezidentu trečiai 
tarnybai, kaip kad patyrė 
newyorkiniu laikraščių at
stovai, apklausinėdami pi- 

- X liečius įvairiose valstijose.

Pasauline Paroda
, < b f "5 4. •» • t. >4 r A 4

Jūsų Namuose
N<?w Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto • i / m i • t y •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 KNYGĄ 
•

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. i

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.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
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 ęnetų... 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 nuo 
aptraukimo 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 xGRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite ši skelbimą ir gaukite 

nuolaida.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Galės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Sbšlrinkimų ir 
tt. Puikus steiČius šu naujausiais 
įtaisymais. Keturios bblių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te!.: STagg 2-8842

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IlE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jdm prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, ^-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgallą. . IŠTYRIMAS DOVANAI

B VB B (Praktikuojąs jau
JLfII.. JLto £jJLL 1 k? 27 Metus)

PASEKMINGĄ VAKARIENE

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

wdlAM PAS2 NOR

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų ru^ių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raism duona. Taipgi ke- 

. pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
i kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cakę, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 

(Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolle.
i Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie, svorį ir kaina.,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y.
I _____ !___- t_________-r •- •____ < * ___________t_____ _A2______ , -t * ' ' U. t

SKELBKITES “LAISVĖJE
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Dar Nepasirodė Laivas 
“Aquitania”

Tokie Rabinai Klaidina 
Žmones

Susipažinkite!
Šį rudenį New York o Mies

to Tarybos rinkimai turės be 
galo didelės politinės svarbos. 
Peter V. Cacchione yra 
Brooklyne komunistų kandi
datas į Miesto Tarybą. Jis yra 
Komunistų Partijos Kings 
County pirmininkas. Du metai 
atgal jis buvo komunistų kan
didatu ir surinko 41,000 bal
sų. Tapo neišrinktas tiktai 350

Washingtona 1933 m. ir 1934 
metais.

Tai tokia yra trumpa bio
grafija šio dar jauno, energin
go darbo žmogaus. Jis supran
ta darbininkų reikalus, nes jis 
pats yra darbininkas. Jis įsto
jo į komunistų eiles, kai pilnai 
įsitikino, jog tik tuo Keliu ei
damas jis daugiausia pasitar
naus savo darbininkų klasei.

LaGuardia Važiuosiąs Piety Amerikon

t .

Peter V. Cacchione

Mokyklų Viršylos Nesutinka 
Nusikapoti Savo Algas

j ------------------

Pasaulinės Parodos gaspa- 
dorius ponas Whalen išvažia
vo Europon. Jis bandysiąs ten 
suagituoti įvairias šalis palai
kyti savo pavilionus 1940 me
tais nepaisant karo.

Bet Whalen sako, kad ir 
majoras LaGuardia labai susi
rūpinęs Pasaulinės Parodos li
kimu. Pats majoras pradžioje 
ateinančių metų važiuosiąs 
Pietų Amerikon ir jieškosiąs 
amerikinių respublikų para
mos.
' Dalykas, mat, tame, l<ad iki

šiol Pasaulinė Paroda 
dengė tų kaštų, kurie 
padaryti ją rengiant.
metais ji gal apsimokėtų. Bet 
dėl karinio neramumo pasau
lyje, įvairios šalys žada atei
nančiais metais nebedalyvau
ti. O be svetimų šalių pavilio- 
nų Paroda pasiliktų 
mė. Todėl Rooseveltas
įvairus kraštus palikti 
pavilionus. Todėl dabar Wha
len ir LaGuardia sušilę jieško 
paramos.

nepa
buvo 

Kitais

bereikš- 
prašė 
savo

Šiuos žodžius rašant, šešta
dienio ryte, dar nebuvo'girdė
tis, kur randasi laivas “Aqui
tania” su 1,633 pasažierių. 
Jau pavėlavo pasiekti New 
Yorko uostą net penkias de
šimtis valandų. Bijoma, kad 
tik nebūtų submarinų nuskan
dintas.

Apvogė Sutkų
penktadienio j šeštadienį,
4 ir 6 valandos nakčia,

Tai reiškia migdymą žmo
nių. Kaip tik to ir nori tie pa
tys naziai, kuriuos-tie patys 
rabinai taip aštriai smerkia. 
Tokie raginimai žmonių nesi
rūpinti savo medžiaginiais rei
kalais patarnauja žmonių iš
naudotojams.

Pasirodo, kad tame klausi
me didelio skirtumo nėra tar
pe kitų tikėjimų kunigų ir ra
binų. Jeigu jie stengtųsi rim
tai ir teisingai savo pasekėjus 
apšviesti, tai pasaulyje būtų 
daug ramiau ir maloniau gy- 

Įventi. Rep.

Proga žydų Naujų Metų 
šventės, New Yorko rabinai 
sakė pamokslus apie svietiš
kus reikalus. Jie smerkė na- 
zizmą, ir tas labai gerai. Bet 
jie paklydo, kai pradėjo jieš- 
koti nazizmo šaknų. Naziz- 
mas, girdi, atsirado todėl, kad 
žmonės perdaug susirūpino 
svietiškais, medžiaginiais rei- 

ikalais. Ir kad išsigelbėti nuo 
jtos pavietrės, tai reikią nusi
kreipti nuo žemiškų reikalų ir
svajoti apie dvasines gyveni-! Garsinkite savo biznį dien 
mo vertybes. raštyje “Laisvėje”.

1

i

balsų.
Šiuose rinkimuose Brookly- 

no žmonės turi puikiausią pro
gą pasiųsti į Miesto Tarybą 
šitą nenuilstantį savo draugą 
ir prietelių, tikrą kovotoją už 
darbo žmonių interesus. Ka
dangi pats Peter Cacchione 
yra ateivių tėvų sūnus, tai ji
sai labai puikiai supranta 
ateivių reikalus taipgi. Jis pa
siryžęs, jei būtų išrinktas, vi
sais būdais ginti visas ateivių 
teises prieš pasikėsinirpus 
reakcijos pusės.

Tipiškas Amerikonas

Peter V. Cacchione yra 
piškas amerikonas.
41 metas atgal mieste 
cuse, N. Y., kaipo sūnus italų 

* tėvų. Paskui jo šeima persi
kraustė gyventi į Pennsylvani- 
jos valstiją, kai Peter tebuvo 
penkių metų amžiaus. Jis už
augo ir mokyklą perėjo mies
telyje Sayre. Vidurinę moky
klą (High School) baigė 1915 
metais.

Mokyklų superintendentas 
ponas Campbell sako, kad jo 
atsišaukimas į mokyklų virši
ninkus nusikapoti sau algas 
neduoda pasekmių. O prašyti 
buvo nusikapoti algas tik tie, 
kurie gauna į metus penkius 
tūkstančius ar daugiau dole
rių. Tokių aukštai apmokamų 
žmonių mokyklų sistemoje 
New Yorke esą 1,307. Iš jų 
tik 194 sutikę algas nusikapę- 
ti, idarjt padėjus mokyklų ta
rybai išrišti finansinę proble
ma.

Pasekmės prastos,' sako p. 
Campbell. Jis buvo manęs, 
kad tokiu algų , nusikapojimu 
bus sutaupyta apie $450,000. 
Gi dabar pasirodo, kad tebus 
sutaupyta apie $90,000. Tai 
labai mažai.

‘Baltakalnieriai’ Kovos 
Prieš Maisto Brangumą

Tūkstančiai Nori Tapti 
Amerikos Piliečiais

tarp
per užpakalinį langą įsilaužė 
plėšikai į Sutkaus restauran- 
tą, 492 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Išlaužė muzikos auto
matą — Nickelodeon. Mano
ma kad mašinoje rado apie 
$5. Buvo degtinės, bet palikę. 
Pasiėmė tik keletą bonkų. Tą 
pačią naktj apiplėšė ir kelias 
kitas vietas.

/..............--— ■■ ' ------------------------

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,

iš

ti-
Jis gimė

Syra-

Dar berniuku tebebūdamas 
Peter jau buvo vadu. Jis lošė 
sveidinio (baseball) lošimuo
se ir vėliau tapo direktorium 
jaunimo sporto dėl Katalikų 
Gerovės Tarybos. Jis suorgani
zavo sviedinio lygą dėl ber
niukų tarpe 13 ir 17 metų 
amžiaus'.

Pirmiausias Peterio darbas 
buvo tai geležinkelių jarde. O 
jis ten dirbti pradėjo sulaukęs 
17 metų amžiaus. Tuojau jis 
įstojo į Geležinkeliečių Broli
ją.

Kai pagaliau Jungtinės Val
stijos įstojo į karą, Peter 
vanoriai įstojo į armiją, 
mijoj jis tarnavo iki karo 
baigai ir buvo iš armijos
leistas su garbingu pažymėji
mu. »

Peter greitai suprato, kad 
geležinkeliečio darbas nėra 
joks rojus. Jis pradėjo galvoti 
apie pagerinimą savo ir visos

sa-

pa
pa-

Jau Pribuvo 40 Išsigelbėju- 
siy Nuo Laivo “Athenia”
Kaip žinoma, laivu “Athe

nia” važiavo keletas šimtų 
amerikiečių. Kai laivas buvo 
nuskandintas, tai buvo many
ta, kad daug žuvo ir ameri
kiečių. Viso su laivu žuvo 
apie šimtas žmonių. Kiek iš 
tiesų žuvo amerikiečių, niekas 
dar nežino. Bet kurie išliko 
gyvi, išsigelbėjo, tie pradeda 
sugrįšti Amerikon. Apie 40 
tokių laimingų jau sugrįžo. Jų 
giminės ir pažįstami 
sitiko. Jie visi buvo 
džiaugsmo ašaromis.

Kiti atėję pasitikti
ir jų neradę verkė iš nuliūdi
mo. Jie nežino, ar jų artimie
ji tebėra kur nors ant laivų, 
ar jau amžinai ilsis dugne di
džiojo Atlantiko.

juos pa- 
apsipylę

saviškius

LaGuardija Šaukia Majorų 
Konferenciją

Majoras LaGuardia šaukia 
Washingtonan 60 miestų ma
jorų dėl pasitarimo. Pasitari
mas įvyks šį antradienį. Jis 
sako, kad jis šaukia majorus 
apsvarstymui karo situacijos, 
kiek jį paliečia maisto pa
brangimą Amerikoje. Miestų 
majorai yra atsakomingi virši
ninkai ir jie turi daryti ką 
nors prieš maisto spekuliantus 
ir pelnagrobius.

Radio Pranešimas
Vokietijos

1S

Raštinių ir Profesionališkų 
Darbininkų Unija (CIO) rei
kalauja, kad prezidentas Roo- 
seveltas griebtųsi žygių prieš 
maisto kainų kilimą. Tokį rei
kalavimą prezidentui pasiuntė 
tos unijos sekretorius Louis 
Lehman varde 16.000 organi
zuotų baltkalnierių darbinin
kų.

ši unija taipgi ragina visą 
Industrinių Organizacijų Kon
gresą (CIO) mestis į kovą 
prieš spekuliantus ir pelna
grobius. Kai Europoje prasi
dėjo karas, tai čionai maistas 
tuojau labai pabrango. Jeigu 
tam nebus pastotas kelias, sa
ko unija, tai tuojau Amerikos 
žmonėms prisieis pusbadžiai 
gyventi.

Sustreikavo Jūrininkai
Pereitą penktadienį paskel

bė sėdėjimo streiką šimtas jū
rininkų, kurie dirba ant 
United States Line laivų.

Darbininkai sako, kad jie 
paskelbė streiką, kai laivų 
bosai atsisakė išpildyt jų rei
kalavimus. O jie reikalauja 
pakėlimo algų 40,nuoš. ir ap- 
draudos ant $25,000 už kiek
vieną jūreivį ir po $250 bonų 
už plaukimą į karo paliestą 
zoną. Jūrininkai rizikuoja sa
vo gyvybę ir už tai nori ata- 
tinkamo^apsaugojimo ir atly
ginimo. Kai laivų kompanijos 
žinos, kad už kiekvieną žuvu
sį jūrininką joms reikės išmo
kėti $25,000, tai bus atsarges
nės ir nelys ten, kur yra sub- 
marinų pavojus.

Lankėsi “Laisvėje”
Penktadienį po pietų lankė- 
“Laisvės” įstaigoj plačiai

Ellis Island viršininkai sa
ko, kad pribuvę iš Europos 
pabėgėliai tuojau skubinasi 
tapti Jungtinių Valstijų pilie
čiais. Girdi, dar tik spėję iš
lipti iš lavų, jau duoda prašy
mus šios šalies pilietybės. To
kių atsiranda tūkstančiai ir 
valdžios raštininkai nespėja 
jų aplikacijas sutvarkyti.

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. ir RICHMOND HILL

Trečiadienį, 20 d. rugsėjo, 8 v.v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent I 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD I 
185 kp. susirinkimas. Šiame susirin
kime nariai gaus šių metų laidos 
knygą. Visi atsilankykite.

V. Paukštys.
(219-220)

Jei jūs esate patiklus dėl
tai jūs turėtumėte atsilankyti Į mūsų krautuvę.
Mes turimo sizij pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
, ir pritaikymu modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame^ 

drabužį dideliais kiekiais.

' Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$16.50

už $19.50
Vertes

Vertes

am-Mollie Rykis, 40 motų 
žiaus, motina dviejų vaikų, iš
gėrė gerą dožą iodino ir pa
skui iššoko per langą. Bet li
ko gyva ir tapo nugabenta li
goninėn.

išrandavojiMai
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai su 

vėliausiais įtaisymais, kaip tai garu 
ir šiltu vandeniu ir tt. Renda 3 
kambariams .$25, o 4—$30. Randasi 
vienas blokas nuo Graham Avė. sto
ties (BMT subway). Prašome kreip
tis prie namo prižiūrėtojaus: 677 
Metropolitan Ave., Brooklyn, *N. Y.

(219-224)
-Me

B

a
I a

$22.50

$25.00
u z

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

BANK IETAS
*

20 METŲ

i a 
*
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KAIP "LAISVĖ” EINA DIENRAŠČIU

Įvyks Sekmadienį

■zRugsėjo 24 Sept
Prasidės 6 Valandą Vakare v

Įžanga $1.25 Asmeniui

si 
žinomi bostoniečiai — radiju- 
šai pp. S. ir V. Minkai. Jie > 
čia viešėjo per savaitę laiko. 
Aplankė Pasaulinę Parodą ir 
lietuviškas . įstaigas Broo
klyne. Keletą metų 'atgal, p. 
Minkienė gyveno Brooklyne, 
ją brooklyniečiai pažinojo 
kaipo Paltanavičiūtę - pianis
tę. Tuoj po apžiūrėjimo spau
stuvės išvyko namon, nes rei
kia prisirengt prie radio dar
bo.

L. PRUSEIKA
Ilgus metus buvęs “Laisvės 

redaktorium, dalyvauja 
šiame bankiete.

V. PAUKŠTYS, vienas iš 
“Laisvės” įsteigėjų ir pir
masis vyriausias dienraščio 
“Laisvės” redaktorius irgi 
dalyvauja šiame bankiete. 
Bus ir daugiau “Laisvės” 
veteranų.

George Kazakevičiaus
ORKESTRĄ

Po Vakarienei Bus Šokiai
Vien Tik šokiam 40c

Šokiai Prasidės 8 Vai. Vakare

Gaudo ir Tuos Darbininkus

girdėt 
iš Vo- 

rengiasi

Šiandien Coney Islande ’ bus 
laikoma kūdikių pąroda. Tokia 
kūdikių paroda esti laikoma 

1 kasmet šiuo laiku.

mkHMmI

Į
.darbininkų klasės būklės. 

yt,a

Iš sykio, kai susilaukė pilnų 
metų, Peter balsavo tai už de
mokratus, tai už republiko- 
nus. Tačįau greitai suprato, 
kad abi šios partijos neatsto
vauja darbo žmonių interesų.

1928 metais d. Cacchione 
suorganizuoja miestelyj Sayre 
progresyvę grupę kovai su re- 

ine Hooverio valdžios poli- 
. 1932 metais jisai dalyva- 

bedarbių * rųaršavime į 
ishingtoną. Jis jau stovėjo 
iešakyje Amerikos Eks-Ka- 

j Lygos ir dalyvavo eks- 
eivių maršavimuose

Pereitą savaitę buvo 
pranešimas per radio 
kietijos, • kad naziai 
naudot nuodingus gazus karui
prieš Lenkiją. O pateisinimui 
to savo barbariško /žygio, jie 
kaltina lenkus. Jie sako, būk 
lenkai jau pradėję naudoti 
gazus ir todėl naziai būsią 
priversti griebtis tų pačių ka
ro priemonių, “apsigynimui.”

Brooklyno policija suarešta
vo jaunuolius Anthony Lanza, 
21 metų ir Dominick Petrizzo, 
17 metų. Jie kaltinami nužu
dyme krautuvės savininko, su 
kuriuo jie būvę labai geri drau
gai.

Per neatsargumą ir gerašir
dystę prižiūrėtojų, net ' 3,500 
WPA darbininkų nebuvo pa
leista iš darbo, kai paleido vi
sus kitus, kurie buvo prie 
WPA išdirbę aštuonioliką mė
nesių ar daugiau. Dabar tie 
darbininkai išrankiojamr ir 
Taleidžiami iŠ darbo.

_______ ___________ ________________ Aldona Klimaite
Dainuos solus šiame "Laisvės” 

bankiete. .

Jubiliejinis ‘•'•Laisves” Bankietas Bus
IDEAL BALLROOM

151 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y
t Kampas Flushing Ave., Ridgewood

Gera vakariene ir prie valgio bus duodama alaus kiek tik kas norės 
Puiki dailės programa, kurią išpildys Aid. Klimaite ir S. Kuzmickas. 

Bus daug svečių iš Įeitų miestų.

S. Kuzmickas, baritonas
Iš Shenandoah, Pa. dainuos Jubi
liejiniame bankiete. Jis yra vie

nas iš sėkmingųjų "Laisvės” 
platintojų.

Skaitlingai dalyvaukite šiame bankiete. Sveikinkime savo dienraštį 20 metų jubiliejum. Užtikrin- 
kim jam ilgų metų gyvavimą. , RENGĖJAI.




