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KRISLAI
Prasti Susisiekimai.
“Dingus Rožytė.”
Tik Už Penkių Dienų. 
Baltarusiai.

Rašo R. Mizara.

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

Jau bus apie trys savai
tes, kai mes negaunam 
Lietuvos spaudos. Veikiau
siai, Lietuva negauna ir 
mūsų spaudos. Atrodo, kad 
susisiekimai tarp mūs ir 
Lietuvos bus labai sunkūs 
per visą laiką, kol Europoj 
karas tęsis.

Tai bloga! Mums šiuo 
metu labai rūpi, ką mano 
Lietuvos žmonės apie visą 
padėtį. Reikia nepamiršti, 
kad dabar Lietuvos pasie
niuose verda mūšiai. Ka
nuolių baubimas, be abejo, 
girdimas ir Lietuvoj. O 
Vilnių keliais atvejais na
ziai buvo smarkiai iš oro 
bombardavę.* * «

Kai Europoj karas tęsia
si, tai visų mūsų dėmesis 
vyriausiai yra nukreiptas į 
tai, kaip viskas išeis, kaip 
ten bus. Karo manija daug 
žmonių apėmė. Kūrybinis 
darbas šiandien daug sun
kiau dirbti, negu taikos me
tu.

O visgi dėlto mes turime 
surasti liuoslaikio pasiskai
tymui ir grožinės literatū
ros. Ir tas mane veda prie 
sekamo: Štai “Laisvė” išlei
do Pranulio eilių rinkinį — 
“DINGUS ROŽYTĖ.” Tai 
gražus leidinėlis. Tai patys 
geriausi Pranulio,.— jauno 
mūsų poeto—darbai. Kaina 
tik 15c.

Patariu kiekvienam gro
žinės literatūros mėgėjui 
įsigyti šį gražų leidinį. : O 
tėvai turėtų nupirkti “Din
gus Rožytė” savo vaikams 
pasiskaityti. ♦ * *

Už penkių dienų bus 
mūsų bankietas “Laisvės” 
dienraščio 20 metų gyvavi
mui paminėti.

Brooklyniečiai šiuo ban- 
kietu ypačiai turi susidomė
ti. “Laisvė” juk jiems ge
riausiai pasitarnauja- “Lai
svė” jau per 25-kerius me
tus išeidinėja Brooklyne. 
“Laisvė” patapo Brooklyno 
lietuvių (žinoma, ir visų 
rytinių valstijų lietuvių) 
mylimiausiu dienraščiu.

Tik pagalvokit, ką jūs 
šiandien darytumėt, jei 
dienraščio “Laisvės” nebū
tų.

Štai kodėl ji reikia stip
rinti, kodėl ji reikia parem
ti!

Francija Nenori Ka
riaut; Suėmė Tik 
Du Nazių Karius

Paryžius, rugs. 18.—Ap
tilo mūšiai tarp francūzų ir 
vokiečių vakariniame fron
te. Vokiečiai porą kartų 
smarkiai kanuolėmis kontr
atakavo francūzus. Prancū
zai sako, kad jie atmušė 
nazių kontr-atakas ir atlai
kė savo pozicijas. Prancū
zai iki šiol suėmė tik du na- 
zius į belaisvę.

Keliolika Šimtu Lenki
jos Valdininkų Pa

bėgo į Rumuniją
Cernauti, Rumunija, rug

sėjo 18.—Lenkijos preziden
tas Ig. Moscicki ir užsieni
nis ministeris J. Beck jau 
pirmiau perbėgo į Rumu
niją. O paskui jau kelioli
ka šimtų aukštųjų ir žemes
nių Lenkijos valdininkų ke
turiais šimtais automobilių 
pervažiavo į Rumuniją. Sy
kiu jie persigabeno daugiuš 
visokio turto.

NAZIŲ SUBMARINAS 
PASKANDINO DIDĮ AN

GLŲ KARO LAIVĄ

Kalba Molotovo, Sovietų Komisarą Pirmininko, apie Lenkijos Ukrainą ir Baltarusių 
Paliuosavimą ir apie Raudonosios Armijos Pareigas

* * *
Argentinos “Momentas” 

praneša, kad ten jau tris 
metus gražiai gyvuoja bal
tarusių laikraštis “Novaja 
Gazeta.”

Jungtinėse Valstijose 
baltarusių gyvena nemažai, 
deja jie čia nesudaro jokio 
didesnio judėjimo. Jie išsi- 

1 sklaidę. Vieni baltarusių 
priklauso lenkams, kiti uk- 
raipamš, treti rusams; kiti 
šiaip sau merdi, neįsitrau
kę į jokį savo tautinį judė
jimą.

Tik Sovietuose, Baltaru
sijoj, baltarusių kultūra žy
di, z ♦ * *

Kai šių žodžių rašytojas 
buvo Sovietų Baltarusijoj, 
jam teko susieiti su eile vei- 
kėjų, kurie labai norėjo su
sisiekti su baltarusiais, gy
venančiais Amerikoj ir čia 
jiems padėti savo tautinę 
kultūrą pakelti. Bet, matyt, 
nieko iš to neišėjo.

London, rugs. 18.—Visai 
arti Anglijos kranto, nazių 
submarinas paskandino An
glijos karo laivą “Coura
geous,” 22,500 tonų įtalpos 
ir kaštavusį 20 milionų do
lerių.

Šis Anglijos karinis lai
vas buvo paskirtas kovai 
prieš vokiečių submarinus- 
Anglų karo laivas “Coura
geous” sykiu buvo orlaivių 
išvažiotojas. Ant jo galėjo 
sutilpti iki šimto karinių 
lėktuvų.

Anglijos valdžia sako, 
kad kiti kariniai jos laivai 
naikintuvai paskui atakavę 
nazių submariną ir “gal 
būt” jį paskandinę.

“Courageous” laive buvo 
1,216 Anglijos jūrininkų ir 
lakūnų. Pranešama, kad jie 
esą išgelbėti, nes vokiečių 
submarinas davė laiko jiem 
susėsti į valtis ir su jomis 
nusileisti ant vandens.

“Courageous” buvo gink
luotas ' šešiolika kanuolių, 
šaudančių šoviniais apie 5 
colių storio.

Bucharest, Rumunija. — 
Bent 50 karinių Lenkijos 
orlaivių perlėkė į Rumuni
ją

A

• Gal būt, kai trys milijo
nai pavergtų baltarusių po 
Lenkija susivienys su So
vietine Baltarusija (kas 
anksčiau ar vėliau turės 
įvykti), gal tik tuomet ir 
Amerikos baltarusiai uoliau 
imsis darbuotis savistoviai.

Maskva. — Sovietų komisarų tarybos pirmininkas 
Viačeslav M. Molotov, sykiu ir užsieninis komisaras, 
rugs. 17 d. pasakė sekamą kalbą per radio:

MOLOTOVO KALBOS TEKSTAS: 1
Draugai, piliečiai, vyrai ir moterys mūsų didžios ša

lies !
Įvykiai, iššaukti Lenkų-Vokiečių karo, (parodė vidu

jinį nusigyvenimą ir aiškų bankrūtą Lenkų valstybės. 
Valdantieji Lenkijos rateliai nubankrūtavp. Tatai at
sitiko labai trumpu laiku. . •

Pora savaičių tepraėjo, ir Lenkija'jau prarado visus 
savo pramonės centrus, prarado didelį skaičių savo 
stambių miestų ir didelių centrų. Varšava jau negy
vuoja kaip Lenkų valstybės sostinė. Niekas nežino, 
kur Lenkijos valdžia /dabar randasi.

Nelemti (lenkų) vadai pametė Lenkijos gyventojus 
likimo valiai. Lenkų valstybė ir jos valdžia faktinai jau 
negyvuoja.

Atsižvelgiant į šitokią padėtį, sutartys, pirmiau pa
darytos tarp Sovietų Sąjungos ir Lenkijos, nustojo vei
kusios. Lenkijoj susidarė padėtis, kuri reikalauja, kad 
Sovietų vyriausybė kreiptų ypatingą domę į savo vals
tybės saugumą* Lenkija virto patogiu lauku visokiems 
pripuolamiems įvykiams ir staigmenomšį^fcūrie galėtų 
sukelt pavojų Sovietų Sąjungai.

Sovietų vyriausybė iki pat paskutinio momento buvo 
bepusiška (neutrali). Bet akivaizdoj viršminėtų aplin
kybių, jinai jau negali toliau laikytis bępusiško nu
sistatymo linkui susidariusios padėties. /Taip pat . ne
galima reikalaut, kad Sovietų vyriausybė abejutiškai 
žiūrėtų į likimą tikrų savo brolių, ukrainų ir baltaru
sių, kurie gyvena Lenkijoj ir kurie pirmiau gyveno 
kaipo beteisės’tautos, bet vis dėlto nebuvo tada visiš
kai pavestos likimo valiai.

Sovietų vyriausybė laiko šventa savo pareiga ištiest 
pagelbos ranką savo broliams ukrainams ir broliams 
baltarusiams, gyvenantiems Lenkijoj. .♦

Į visą tai atsižvelgdama, Sovietų vyriausybė šį rytą 
įteikė Lenkijos ambasadoriui Maskvoje notą, kurioje 
pareiškė, jog Sovietų vyriausybė davė patyarkymą' 
aukštajai komandai Raudonosios Armijos įsakyt mūsų 
kariuomenei pereit rubežių ir paimt į savo apgynimą 
gyvybes ir nuosavybę žmonių Vakarinėje Ukrainoje 
ir Vakarinėje Baltarusijoje.

Sovietų vyriausybė taip pat pareiškė šioje notoje, 
kad ji žada tuo pačiu laiku daryt visus žingsnius, rei
kalingus gelbėt Lenkijos žmonėms iš nelaimingojo ka
ro, į kurį juos įstūmė neprotingi jų vadai, ir sudaryt 
galimybę tiem žmonėm gyvent taikos gyvenimu.

Pirmomis rugsėjo dienomis, kuomet įvyko dalinis 
mobilizavimas atsarginių (rezervistų) į Raudonąją 
Armiją (sovietinėj) Ukrainoj, Baltarusijoj ir keturio
se kitose karinėse srityse, padėtis Lenkijoj buvo neaiš
ki. Tie atsarginiai buvo pašaukti kaip atsargos žings
nis. Niekas nebūtų’galėjęs pamąstyt, jog Lęnkų vals
tybė pasirodytų tokia bejėgė ir taip susmuktų, kaip 
kad dabar visoj Lenkijoj.

Bet kadangi jinai yra taip susmukus, o Lenkų vals
tybės vyrai (valdovai) visiškai nubankrūtavo ir neturi 
gabumo pakeist padėtį Lenkijoj, tai mūsų Raudonoji 
Armija, drūčiai sustiprinta per paskutinį pašaukimą 
atsarginių, turi su garbe atlikt garbingąją pareigą.

Sovietų vyriausybė išreiškia stiprų įsitikinimą, jog 
darbininkų ir valstiečių Raudonoji Armija šiame atsi
tikime taipgi parodys savo jėgą kaipo kovotojai, paro
dys klasinę sąmonę ir discipliną, ir kad atlikdama šį 
didį laisvinimo uždavinį jinai pasipuoš naujais žy
giais didvyriškumo ir garbės.

Tuo pačiu laiku, Sovietų vyriausybė pasiuntė kopi
jas savo notos, įteiktos Lenkų ambasadoriui, taip pat 
visom kitom valdžiom, su kuriomis Sovietų Sąjunga 
palaiko diplomatinius santikius, ir dar pareiškėy jog 
Sovietų vyriausybė laikysis bepusiškumo (neutralu
mo) politikos linkui visų tų šalių. • ,v

Tatai nuątato vėliausią mūsų žingsnį srityje užsie-.. 
nines politikos.

Sovietų vyriausybė taip pat kreipiasi su sekamais

paaiškinimo žodžiais į Sovietų Sąjungos piliečius:
Ryšyje su atsarginių pašaukimu, buvo .pastebėta, jog 

kai kurie mūsų piliečiai stengiasi prisikraut daugius 
maisto produktų ir kitų reikmenų, bijodami, kad bū
sianti įvesta kortelių sistema.

Ši vyriausybė mato reikalą pareikšt, jog jinai neturi 
intencijos įvest kortelių sistemos, apribojančios gavi
mą maisto ir pramonės produktų, net tokiame atsitiki
me, jeigu dar tūlį laiką toliau nusitęstų valstybės 
žingsniai, iššaukti užsieninių įvykių.

Aš prisibijau, jog dėl perdidelio supirkinėjimo mais
to produktų ir kitų reikmenų nukentės tiktai tie asme
nys, kurie kraunasi bereikalingus šių daiktų daugius, 
nes tie reikmenys galės sugesti.

Mūsų šalyje yra užtikrinta įvalias visokių reikmenų, 
ir jinai gali apsieiti be kortelių sistemos.

Mūsų uždavinys dabar, uždavinys kiekvieno darbi
ninko ir valstiečio, kiekvieno raštinės tarnautojo ir 
intelektualo, yra dirbti savo vietoj teisingai ir su pa
siaukojimu, ir tuo būdu padėti Raudonajai Armijai.

Kas liečia vyrus mūsų garbingos Raudonosios Armi
jos, aš neabejoju, kad jie atliks savo pareigą su garbe 
ir šlove.

•Tautos, gyvenančios Sovietų Sąjungoje, visi mūsų 
šalies piliečiai, vyrai ir moterys, vyrai Raudonosios 
Armijos ir Raudonojo Laivyno, yra susitelkę “dar vie- 
ningiau-solidariau, negu bet kada pirma, apie Sovietų 
vyriausybę, apie mūsų Bolševikų Partiją^ apie mūsų 
didį ir išmintingą vadą, draugą Staliną, už naujus, 
dar niekur negirdėtus pasiekimus darbe, pramonėje ir 
kolektyviuose ūkiuose, už naujas garbingas Raudono
sios armijos pergales mūšių frontuose.

SOVIETAI UŽTIKRINA BEPUSIŠKUMA 
LIETUVAI IR EILEI KITŲ ŠALIŲ

Maskva. — Sovietų ko
misarų tarybos pirmininkas 
V. Molotov, įteikęs rugs. 17 
d- notą-pareiškimą Lenkijos 
ambasadoriui su paaiškini
mu, kodėl Raudonoji Armi
ja turi maršuot per buvu
sios Lenkijos sieną, pridavė 
kopijas tos notos ir atsto
vams Lietuvos, Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Franci- 
jos, Vokietijos, • K Italijos, 
Chinijos, Japonijos, Turki
jos, Finijos (Suomijos), 
Bulgarijos, Latvijos, Išlau
kinės Mongolijos Liaudiš
kos Respublikos, Danijos, 
Estijos, Švedijos, Graikijos, 
Belgijos, Rumunijos, Irano 
(Persijos), Norvegijos ir 
Vengrijos.

Prie notos kopijos Lenkų 
ambasadoriui -Molotovas, 
Sovietų komisarų pirminin
kas, pridėjo pareiškimą, 
kad Sovietai laikysis bepu- 
siškuma (neutralumo) kas 
liečia Lietuvą, Jungtines į 
Valstijas ir kitas čia pami
nėtas šalis.

“Ponas Ambasadoriau! 
Lenki jos-Vokieti jos karas 
parodė vidujinį susmukimą 
Lenkų valstybės. 1 4

“Per 10 dienų karo, Len
kija prarado visas savo 
pramoniškas sritis ir kultū
ros centrus. Varšava, kaipo 
Lenkijos sostinė, jau negy
vuoja. Lenkų valdžia subiro

ir neparodo jokių gyvybės 
ženklų.

“Tatai reiškia, kad Len
kų valstybė ir valdžia tik
rumoj jau nustojo gyvavus.

“Tu būdu sutartys, pada
rytos tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos, prarado sa
vo veikmę.

“Pavesta likimo valiai, 
palikta be vadovybės, Len
kija tapo derlinga dirva bet 
kokiam pripuolamam, neti
kėtam įvykiui, kuris gali 
sudaryt pavojų Sovietų Są
jungai. Todėl, nors Sovietų 
vyriausybė iki šiol buvo be
pusiška, dabar jau negali I 
toliau laikytis bepusiškumo 
nuotaikos kas liečia šiuos 
faktus. Neigi gali Sovietų 
valdžia pro pirštus žiūrėt į 
tikruosius1 savo brolius--uk- 
rainus ir baltarusius, gyve
nančius Lenkijos plote, ka
dangi jie yra palikti valiai 
likimo ir be apsaugos.

“Atsižvelgiant į, tokį da
lykų stovį, Sovietų vyriau
sybė, todėl, patvarkė, kad 
Raudonosios Armijos aukš
toji komanda įsakytų savo 
kariuomenei pereit per sie
ną ir paimt savo globon gy
vastis ir nuosavybę Vakari
nės Ukrainos ir Vakarinės 
Baltarusijos gyventojų.

V. M. Molotov.

- ORAS — Antradienį šil
čiau ir apsiniaukę.

Pranešama, kad Sovie
tai Pervedę Lietuvai j

Vilnių
London ir Budapest, rug

sėjo 18.—Iš Anglijos ir 
Vengrijos sostinių praneša
ma, kad Sovietų Raudonoji 
Armija atmaršavo į Vilnių, 
pašaukė Lietuvos armijų 
užimt Vilnių, ir Lietuvos 
armija jau užėmus Vilnių.

(Šie pranešimai dar ne-

Sovietai Išgelbėjo Len
kijos Ukrainus ir Bal

tarusius nuo Nazių
Jeigu Sovietai nebūtų už

ėmę Sovieti j ai priklausiu
sius Lenkijos plotus, apgy
ventus ukrainų ir baltaru
sių, tai Vokietijos naziai 
būtų užvaldę tuos plotus.
SOVIETŲ ARMIJA UŽ
ĖMĖ KELIOLIKA MIES

TŲ LENKIJOJE v
Maskva, rugs. 18.—Sovie

tų Raudonoji Armija nužy
giavo 62 iki 75 mylių, atva
duodama ukrainų ir balta
rusių plotus rytinėje Lenki
joje. žmonės su džiaugsmu 
sveikina raudonarmiečius, 
kaip paliuosuotojus iš Len
kijos ponų nevalios.

Daugelyj vietų Lenkijos 
kareiviai pėstininkai prisi
deda prie motorizuotos So
vietų armijos ir sykiu su ja 
maršuoja pirmyn.

Raudonoji Armija atva
davo Vilnių nuo Lenkijos ir 
Dubno, Rovno ir kelioliką 
kitų miestų.

Bucharest, Rumunija. —- 
Pranešama, kad jeigu kur 
Sovietų kanuolės. ir šaudo 
į dar besipriešinartęius Len
kijos kareivius, tai tiktai 
tuščiais šoviniais, išduodan
čiais garsą, bet nedaran
čiais jokios žalos. Raudon
armiečiai kalba į lenkus 
kaip į draugus.

KABLEGRAMA Iš 
KAUNO

' (Per gen. Lietuvos Kon
sulatą New Yorke).

Kaunas, rugs. 17 d.—Lie
tuva saugumo sumetimais 
pašaukė kitą atsarginių da
lį. Be to, uždarė adminis- 
tratinę liniją su Lenkija. 
Lietuva tvirtai nusistačiusi 
laikytis neutralumo ir rei
kalui esant jį gins visomis 
priemonėmis.

Min. pirm. gen. Černius 
pareiškia, kad sustiprini
mas apsaugos priemonių 
nėra rengimasis agresijai; 
nors ir turime neišspjęstų 
problemų, bet rūpinamasi 
jas tiktai taikingu būdu . 
spręsti.

So v. Sąjunga patvirtino 
gerbsianti Lietuvos neutra
lumą. ,

s

t
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bąr, negu pirmiau, šis karė paliaubų su 
Sovietais pasirašymas dar kartą uždavė 
Japonijos imperializmui didelį smūgį. 
Juk Sovietai niekad nebandė veržtis į 
Mančiuko arba Japonijos teritoriją. Jie 
visuomet pareiškė norą taikiai sugyven
ti. Bet Japonijos imperialistai nuolat ir 
nuolat veržėsi į Mongoliją, kurią Sovie
tai pasižadėjo ginti. Na, ir dabar, paga
liau, jie buvo priversti prašyti iš Sovietų 
taikos!

Pasižymėjimai Grįžtant iš Kauno
į New Yorką

Daugumos švedų triobe- karą su lenkais; paeipę jau tojų. Tai
V • v — — 1 • it. • . 1 • • 1 • J 11sius puošia 

darželiai

i-truputį skirtumas 
tuo klausimu nuo mūs 
“kultūringos” Lietuvos! Ar 
ne?
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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

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

Act of March 3, 1879.

Komunistai Vokietijoj Veikia
Iš Hollandijos pranešama, kad šiuo 

metu Vokietijos komunistai smarkiai su
stiprino savo veiklą Ruhro, Pareinio ir 
Cologne srityse (Vokietijoj). Įdomu tas, 
kad jiems So vietų-Vokieti jos nepuolimo 
sutartis tarnauja dideliu ginklu Vokie
tijos žmonėms prieš Hitlerį. Vokietijos 
komunistams šiandien kur kas lengviau 
prieiti prie Vokietijos žmonių, negu buvo 
pirmiau. Jie sako jiems: per ilgą laiką 
skelbęs, būk Sovietų Sąjunga yra di
džiausias Sovietų Sąjungos priešas, Hit
leris pagaliau turėjo siūlyti tiems pa
tiems Sovietams nepuolimo sutartį. Tuo- 
mi jis pats pripažino, jog Sovietų Są
junga nebuvo ir nėra Vokietijos žmonių 
priešas. Jei Vokietijoj viešpatautų de
mokratinė santvarka, tai Sovietai būtų 
geriausiais josios draugais, kaip buvo 
prieš Hitlerio galios pasigrobimą.

Kai tik toji sutartis buvo padaryta, 
mes skelbėme, kad ji pasitarnaus Vokie
tijos liaudžiai atsikratyti Hitlerio. Da
bar tatai pilniausiai pasitvirtina.

• i . i.’. / *

Hitleris įvėlė vokiečitf' tautą į naują 
skerdynę. Vokietijos žmonės, kad ir prie 
sunkių sąlygų, bruzdės ir Hitlerį nuvers!

Sovietą su Japonija Karo 
Paliaubos

y Pasaulis mažai žinojo apie tąjį karą, 
'kuris per pastaruosius penkeris mėne
sius buvo vedamas Tolimuose Rytuose 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Japonijos. O 
tas karas tęsėsi. Tasai karas, matyt, lė- 
šavo nemažai gyvybių ir turto.

Japonijos imperialistai, matydami, kad 
jie nieko iš to karo nepeš, matydami, 
kad jie jį prakiš, pasiūlė Sovietams karo 
pąliąubas.

Sovietų Sąjunga, visuomet laikydamo
si taikos principo, tąjį pasiūlymą nega
lėjo atmesti. Jie tatai priėmė ir karo 
paliaubos tapo pasirašytos. Sekami yra 
susitarimo vyriausi punktai:

1. Visu frontu mūšiai sulaikomi rugs. 
16 (L 2 v. Maskvos laiku.

2. Japonų-Mančiuko ir Sovietų-Mongo- 
lų kariuomenės pasilieka tose vietose, 
kur jos buvo rųgą. 15 d. 1 v. p. p. Mask
vos laiku.

3. Abiejų kariuomenių atstovai turi 
tuojau pravestPgyveniman pirmąjį ir an
trąjį sutarties punktą^

Ą. Karp nelaisviais ir žuvusiųjų karių 
kiįpąis abi valstybes zapsimainys tuč-tuo- 

PO pasirašymo šitos sutarties.
Prie to, abi valstybes paskirs po du 

atstovus, kurie tuojau pradės pasitari
mus ir nustatys pastovią sieną (rūbe- 
Sų).

Šis karo paliaubų pasirašymas dar 
kartą parodo, kad Sovietams niekas dau
giau nerūpi, kaip tik taika, taikus gyve
nimas ir ramus socializmo kūrimo dar
bas.

, Japonai, sakoma, siūlę Sovietams, kad 
jie atsisakytų teikti Chinijos liaudžiai 
medžiaginės paramos. Tatai Sovietai 
griežtai atmetė ir jie, aišku, Chinijai ga
lės suteikti pagalbos kur Įsas daugiau da-

Nėra Orlaiviams Vietą....
Tragiškai-juokingos žinios ateina iš 

Londono: Anglija teisinasi, kad ji ne- 
siunčianti Lenkijon orlaivių agresoriui' 
(naziams) sumušti todėl, kad ten nesa
ma vietų orlaiviams nusileisti... Girdi, 
jei tokių orlaivių būtų pasiųsta, tai jie 
neturėtų didelės karinės vertės.

Argi tai ne juokingas teisinimasis? Ar 
gi tai ne parodymas, kad Anglijos vy
riausybei nerūpi Lenkijos gynimas? Jei
gu Lenkijoj nėra aerodromų, jeigu nega
lima orlaiviais Lenkija gint, tai kur buvo 
pirmiau Lenkijos.vyriausybė? Kur buvo 
pirmiau Anglijos ir Francijos karo stra
tegai, kai jie ruošėsi Lenkiją ginti? Ko
dėl gi jie nepasirūpino pirmiau tuo taip 
svarbiu reikalu, gerai žinodami, kad An
glijos ir Francijos kąjt’iuomenių į Lenki
ją nebus galima pasiųsti, kad Lenkijai 
geriausia pagalba sunkiose jos dienose 
tegalės būti teikiama tik orlaiviais?!

Podraug su tuo iškyla ir kitas klausi
mas. Kai tarpe Sovietų Sąjungos ir An
glijos ir Francijos ėjo pasitarimai dėl 
Lenkijos apgynimo, tai Chamberlaino 
pasiuntiniai sakė Sovietams: jūs nesiųs
kite savo Raudonosios Armijos į Lenkiją 
agresoriui sumušti; girdi, užteks, jei jūs, 
Sovietai, pasiųsite ten užtenkamai oro 
jėgų, kurios suvaidins milžinišką rolę ko
voje su agresoriais, naziais.

Argi dabar neaišku, kad ir tos kalbos 
buvo tik pasakos? Kur gt Sovietu būtų 
savo orlaivius siuntę, jeigu-Lfetikfja ‘ne
turi jiems aerodromų, jeigu neturi prie- 

) monių sugedusioms orlaiviams pataisy
ti? Jeigu Anglija ir Francija negali pa
siųst Lenkijai orlaivių dėlto, kad ten nesą 
aerodromų, tai kaip Sovietai juos būtų- 
pasiuntę ? V-

Šitie dalykai aiškiau negu kas kitas 
numaskuoja Chamberlaino valdžios ne
norėjimą Lenkijai padėti apsiginti.

Kam Atsukti Nągarą?
Cleveland© “Dirvos” Karpiukas ragi

na Amerikos lietuvius “atsukti komunis
tams nugarą” dėlto, kam Sovietų Sąjun
ga negynė Lenkijos. Karpiukas ir jo ša
lininkai per ilgą laiką buvo didžiausi 
Lenkijos priešai (bent jie taip sakėsi). 
Dabargi jam jau “parūpo” Lenkijos ap
gynimas.

Jeigu Karpiukas norėtų ištįkrųjų ži
noti, kodėl Sovietai negynė Lenkijos, tai 
jis turėtų pasiklausti Lenkijos įonų ir 
Chamberlaino. Sovietai norėjo Lenkiją 
ginti. Jie siūlė savo galingąją Raudoną
ją Armiją, jie* siūlė visokeriausią Lenki
jai pagalbą agresoriųf atmušti. Bet Len
kijos ponai, draūge su Chamberlainu, 
pasakė: nei vienas raudonarmietis ne
peržengs Lenkijos sienos... Mes Sovie
tų pagalbos nenorime. Tatai buvo dary
ta tuo sumetimu, kad Chamberlainas, 
įpratęs visą pasaulį komanduoti, norėjo 
tą patį padaryti su Sovietų Sąjunga. 
Jam rūpėjo ne Lenkijos apgynimas, o su- 
pjudymas Sovietų su Vokietija, kad jie 
griebtųsi už gerklių, o jis paskui iš to 
pasinaudotų.

Deja, ne tie laikai, kada Anglijos im
perialistai gali šokdinti per virvutę visą 
pasaulį. Sovįetų kraštas ne tam yra 
įkurtas. Socializmo kraštas netarnavo 
Anglijos imperializmui ir netarnaus!

Taigi dėlto, kad Sovietų Sąjunga ne
tarnauja Anglijos imperialistų intere
sams, Amerikos lietuviai komunistams 
nugaros neatąuks. Atžagariai, jie atsuks 
nugarą tiems, kuriems rūpi Sovietų Są
jungos nųsilpniniipas ir sunąikįnimąs. 
Jię ątsuks nubarą tokiems Ęąrpiukams.

ŠYPSENOS

gražūs gėlių keletą miestelių ir kaimų; 
bet dar daugiau męs klausinėjame savo 

tos gėlės visiškai neaptver- agentus apie tenaitinę pa- 
tos, o jų tiek daug pakelė-j dėtį, bet pastarieji sako, 
mis, prie triobėsių ir par-;jog( negauną konkrečių ži- 
kuose... nių, nes ten griežtas karo
Kaip Atrodo Goteburgas? ,s^ov^s ir akla cenzūra, čia 

atvažiuoja būrelis iš Vokie- 
Goteburg.as tai antras j tijos (vokiečių) Amerikos 

Švedijos miestas po Stok-| piliečių, kurie buvo viešėtis 
holmp; vienok savo puošnu-! Vokietijoje, bet jie irgi jau' 
mu nei kiek neprąstesnis (negalėjo grįžti Vokietijos1 
už Stokholmą. Goteburge j laivais; juos išleido tik į . v r .

i Švediją. Taipgi čia pribuvo buvo virs ©6 laivo dai- 
kelėtas lenkų amerikonų,; bminkų, o jų ^vietoj, Jaive, 
estų, finų ir latvių.

Visi nori kuo greičiausiai 
plaukti į Ameriką, bet čia 
numatoma, perdidelis skai
čius keleiviu. Švedai ame- 

I rikonai, kad ir savo šalyje,

mis, ;
kuose...

yra didžiausios švedų prie-i 
plaukos; dirbtuvių irgi yra j 
daugiau negu Stokholme. 
Čia gražios, plačios, šimt
metiniais medžiais puošia
mos gatvės. Pažymėtina, 
kad mums, būreliui ameri
kiečių, bevaikščiojant po
miestą, teko matyti tokiųpajutę neramumą, sku- 
gražių ir daug’ baldų, ka,di pinasi išsinešti savo kuda- 
musų sankeleiviai, kuriel§ius i§ Švedijos. Sako: “Am- 
yra pervažiavę kitus pašau- ei.ikoje vistiek ramiau L 
liniai žymius miestus, kaip i saugiau.” 
Paryžius, Londonas ir kt.,' 
jie pripažino, jog tokių gra-į 
žiu baldų nesą matę, kaip;
Goteburge.

Tiesa, čia netrūksta ir 
drapanų ir kitokių prekių 
krautuvėse, tačiaus paėmus 
dolerio kursą, Švedijoj kaip 
kurie dalykai net brangiau 
kaip Amerikoje.

Goteburge Sąjūdis
x Mums begyvenant viena

me Gotebųfgo viešbutyje, 
rugsėjo 1-rrią dieną atva
žiavo dar būrelis amerikie
čių lietuvių? pastarieji at
važiavo jau per Latviją, 
nes paskutįųis laivas L

ir

Gražūs Goteburgo 
Priemiesčiai

i Rugsėjo 1-mą dieną, šve- 
idų Amerikos kontora pri-
siuntė autobusą prie vieš
bučio ir paėmė mus pave
žioti po Goteburgą ir jo 
apylinkes. B e v a žinėjant, 
mes, turistai ‘ įsitikinome, 
jog švedų miestai (turint 
mintyje Stokholmą ir Gote
burgą), pralenkia savo pui
kumu ir Amerikos kai ku
riuos miestus.

Vežiojo mus po darbinin
kais apgyventus kvartalus; 
vidutinės klasės apgyventus 
kvartalus; taipgi ir po rėži

nės paskutiųis laivas iš dencijąs, gurios aristokra- 
Klaipėdos atplaukė į Stok-^ais apgyventos.
holmą 26 d. rugpjūčio ir tą 
pat dieną užsidarė visiškai 
Vokietijos rubežiai. Kai ku
rie iš naujai/ipribuvusių yra 
nusipirkę laivakortes vokie
čių linija, bet užsidarius 
Vokietijos rubežiams, jie

diją ir iš naujo pirktis lai
vakortes; kiti tokiame at
sitikime subankrutavo, tu
rėjo skolintis pinigų pas sa
vo draugus ir tam panašiai. 
Sakoma, kad dar keletas li
kę Stokholme, o dar kiti 
Rygoj ir kitur, nes su se
kančiu laivu negalėjo plauk
ti dėl stokos laive vietų.

Atvažiavę keleiviai mums 
papasakojo, kad daug ame
rikonų Lietuvoje paliko su
sirūpinę, kurie nebuvo ank
sčiai užsiregistravę laivų 
kontorose. Mums beesant 
Goteburge atėjo žinios, kad
jau vokiečiai pradėjo pilną suvirs šešių milionų gyven-

Bendrai miestų namai 
skoningi, puošnūs, visur 
švara, medžiai, gėlės ir t.t.

Goteburgas turi 300,000 
gyventojų; pagal gyventojų 
skaičių, čia yra daug ligoni
nių, prieglaudų (vaikams), 
senelių namų, muziejų, te
atrų ir kitokių įstaigų. Arti 
Gotebųrgo miesto randasi 
plieno kasyklos, kuriose iš
kasama garsiausias ir ge
riausias pasaulyje plienas; 
to plieno švedai išveža po 
15,000,000 tonų kas metai į 
užsienį.

Vadas aiškino, kad Šve
dijoj randasi stipri darbi
ninkų unija, kuriai praklau
so virš 800,000 darbininkų- 
narių. Švedai turi didelį pi
nigų fondą dėl bedarbių ir 
sveikatos nustojusiems pi
liečiams. Beje, visoje Šve
dijoje randasi tik 1,644 ka
liniai, o šalis susideda iš

“Kųngsholm”
Išleisti laivą “Kungs- 

holm” nuo krašto privažia
vo ir priėjo didžiausia mi
nia publikos; laivas dėl to- 

' kio didelio užsigrūdini© ne- 
i galėjo nustatytu laiku išeiti 
—valandą pavėlavo. Palik-

buvo pasamdyta jauni.vai
kėzai kai kurį lengvą darbą 
dirbti; tie vaikai buvo šve
dų keleivių; keleivių buvo 
apie 1,500; sakoma, kad tai 
toks atsitiktinas keleivių 
skaičius šiame laive.

Mes, lietuviai, susiskaito- 
me savo būrelyje apie 20 
keleivių; susirinkę ant de
nio diskusuojamės apie Eu
ropoje siaučiantį karą ir ki
tus klausimus; gaunam kas
dieną radio buletiną — mi- 
meografuotoj formoj, trijų 
puslapių laikraįčiuką; ži
nios per radio daugiausiai 
gaunama iš Anglijos; kaip 
kada iš Amerikos stočių.

Laive turėjo pora asme
nų ir privačių radio priim
tuvų; apie tokį radio nuo
latos apspitę būrys keleivių 
—klausosi, o paskui karštai 
diskusuoja.

P. Baranauskas.
(Bus daugiau)

Sėkminga Pamoka
Plikis už girtavimą atsi

dūrė teisme. Jo žmonos ad
vokatas ėmė jį kaltinti ir 
taip apkaltino, kad niekas 
nė vienu žodžiu nebegalėjo 
Plikio užtarti. Advokatas 
tarė, kad girtavimas — tai 
sveikatos griovimas, girta
vimas — šeimos^ ardymas, 
girtavimas — kelias į pra
garą. Be to, girtuoklis tai 
blogiausias pavyzdys ki
tiems.

Kolegos ėmė sveikinti ad
vokatą už tokią nusisekusią 
kalbą.

—Sakyk, iš kur tu prisi
rinkai tokių gražių palygi
nimų?—klausia jie.

Advokatas į tai atsake:
— Vakar, kai vėlai grį

žau namo, visa tai man ma
no žmona susakė, ir aš ta 
pamoka dabar pasinaudo
jau.

Amžina Tiesa
— Patarlė “pasitenkini

mas visada vertesnis, kaip 
pinigai,” atrodo, taip ir pa
siliks amžinai teisinga.

— Tikrai kad taip. Pasi
tenkinimo niekas negali pa
siskolinti !

Nervai
—Tamstos svainis dantų 

gydytojas, ar ne teisybė?
—Taip, ir nuo to darbo 

pakriko jo nervai. Kai va
kar nuėjau pas jį arbatos, 
tai jis, padavęs arbatos sti
klinę, tarė. man: “Prašau 
paskalauti burną!”

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
! tų valdžią, ir sako, kad ta 
į valdžia, su diktatorium Sta- 
i linu priešakyje, nusimaska- 
■ vo viso pasaulio akyse, kai
po agresorių talkininkas ir 
demokratijos priešas.”

Skaitau aš ir negaliu su- 
| prasti, kaip tai Kongreso 
I Centro Komitetas, ’kuriame 
I įeina ir komunistai, galėjo 

L tokią prakeiktą 
Rezoliucija spaustu-; kontr-revoliųcinę rezoliuci- 

vėje spausdinta. Jeigu ne- ją? Kibą yra kokia nors 
klystu, tai buvo spaus- klasta? O gal tyčia kokie 
dinta “Naujienų” spaustu- piktos valios fašistai ją iš- 

i kepė ir siuntinėja lietu
viams ?

Ką jūs apie tai žinote? 
Būkite tokie geri ir kuo- 
greičiausia per “Laisvę” 
viską išaiškinkite.

Su pagarba, J. M.
ATSAKYMAS .

Tai darbas ne kokių ten 
fašistų, bet mažytės politi
niai sugedusių ’ menševikų 

! klikutės. Grigaitis, Montvi- 
das.vr Mikužiūtė susirinko, 
dar pasikvietė talkon Šniu- 
ką, ir varde Centro Komi
teto visokių šunybių prida
rė. Jie sauvališkai nutarė 
likviduoti patį Kongresą, 
jie iškepė šitą šarlatanišką 
rezoliuciją ir dar nutarė pa
reikalauti iš Kongreso ap
skričių, kad jie tai klikutei 
tuojau susiųstų savo iždus.

Su jais nieko bendro ne
turėjo ir jų susirinkime vi
sai nedalyvavo Kongreso 
Komiteto komunistinių pa
žiūrų nariai.

Tokio politinio chuliga
nizmo, kokį iškirto Grigai
tis su savo saujale pakali
kų, Amerikos lietuviai dar 
nebuvo nei matę, nei girdė
ję. Jų šiais darbais pasi
piktins visa Amerikos lietu
vių pažangioji visuomenė.

I^LAUSIMAS
Gerbiama “L.” Redakci

ja: Man iš Chicagos pri-I 
siuntė rezoliuciją, kuri yra! 
pavadinta “Amerikos Lie
tuvių Kongreso Centro Ko
miteto^/Rezoliucija.” Po ja| 
data padėta: ?1939 m. rug
sėjo 6 d., Chicago, Ill.” 

f i -
Bet po ja niekas nepasi-| priimti 

rašo.

ve j e.
Kas svarbiausia, tai kad 

ta rezoliucija yra nukreip
ta prieš Sovietų Sąjungą. 
Jos vienas punktas skamba 
sekamai:

“Tebūnie nutarta, kad A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Centro Komitetas reiškia 
griežčiausią protestą prieš 
komunistinę Rusijos sovie-

r
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And then there’s the one in 
“Pins and Needles’’ about Hitler 
“Danzig with tears in his eyes...”

/ _____________________

To a Philanthropist:—There is an 
old Chinese proverb about a mil
lionaire whose heart bled at the 
sight of poverty and distress. So in 
order that his heart no longer be 
broken by the knowledge of illness 
and despair, he ordered his servants 
to keep all beggars at least one 
mile from his home ...

From a trade union journal: 
“H stands for Hostile.
I

E
R

stands
stands
stands
stands
stands

Well,11 guess that sums it up.

for Insincere.
for Tyranical
for Looney
for Egotistical 
for Ruthless”

By what he reads you shall know 
him: Joe Sacal came to the office 
last week and slapped a pile' of 
books upon the desk, asking us to 
take good care of them till he sends 
for ’em. So in case any of you want 
to know what the 
Town” reads in his 
here it is:

“Lincoln” by Emil
“The Imperialist War” by Lenin
“I Change Worlds” by Anna Lou

ise Strong
“Book of the XV Brigade” by the 

veterans
"The First American Revolution’./ 

by Jack Hardy.

“Man About 
leisure time,

Ludwig

By WALTER KUBILIUS

Peter Gustaitis:—It is bruited 
about that you are on a committee 
to arrange for a large affair late 
this year to greet delegates to the 
L.D.S. Eastern Seaboard Confe
rence. If possible, try to arrange 
for a hotel that has Room No. 541 
vacant. The boys in Massachusetts 
have a sentimental attachment for 
that number (shades of Pitts
burgh!).

Also on our desk at the moment, 
is a portfolio of paintings on 
Spanish War. Anyone wishing to 
them is invited to drop in. ..

the 
see

Sitting forRememberance:
three hours in a boat and catch
ing only one eel—and trying to 
understand what is there about 
fishing that gets ’em ...

Keistutis Michelson:—When you 
go to Columbia this fall keep an 
open eye for Lith-Americans. The 
famed football team may again star 
some Li th lad...

“Poland Requests British 
—news item. By ail means 
should send another urgent 
It is entirely conceivable
Chamberlain will realize there is 
a war going on. It’s never too 
late, you know . . .

Aid” 
they 
note, 
that

No news from Lithuania at the 
time of this writing. But our eyes 
are still peeled on Vilna .. .

War is Hell!
(Memoirs of the Spanish Conflict)

by Joseph Sacal

The man be- 
literally quivering with 
He has 
only to 

first time
I’m not afraid.”

only arrived 
be expected. 
I have 
I think 

I

been 
how 
had 
and 
feel

The command to get ready to go 
over is given. The feeling is half 
surprise, half relief, 
sides me is 
excitement?
today. “It’s 
This is the 
over.
different are our reactions, 
been expecting to feel excited 
afraid at this moment, yet I 
cold . . . every impression is vivid. 
The sun shining on the littered 
trenches, the bearded chins, a sand
bag fallen in the trench, the 
of the 
pockets.

I get 
buttress 
and the 
front.

“Right! Over you go!” With a 
leap I get over the sandbags. Still 
this cold expectancy. Ahead of me 
four men, running, running.

Then it 
ahead drop 
olive trees, 
against the 
has earth piled at its foot; I quickly 
drop down behind it. This all seems 
strangely unreal. Like play acting. 
I have the same amused feeling 
inside me that I had when we were 
out dqing manoeuvres in the days 
back at the training base. I pull up 
my rifle and fire ahead.

A man drops down beside me on 
my left, he crawls close to my 
legs.
tinue 
prise 
have 
reload.
wiped out by a terrific roar. The 
whole world shakes. My head feels 
as if it was blown off its shoulders. 
Have I been hit? I can feel nothing 
but this intense numbness in the 
head,, yet I remember someone say
ing that a wound gives no pain for 
the first hour or two. I shake my 
head. It seems sound. I drop my 
head to the ground to think. I can 
see one of the men grouped around 
the tree in front glaring fiercely 
back at the man beside me. Re
alization dawns. The terrific roar 
was caused by the man beside me 
firing his rifle with the muzzle 
close to my ear. He must have just 
missed the man in front. Yes, that 
is it. Bloody fool.

This tin hat is a nuisance. Each 
time I lift my .head to fire, ^e back 
edge touches my shoulders( find tips 
it over my eyes.

Bullets are spitting up dust every
where.

The man on my left cries "Oh!” 
T^ere is agony in his voice. His 
voice quickly fades to a moan and 
dies out. I call back "Is that man 
wounded?” The man on my right 
is emphatic, 
prise 
head 
is no 
spurt 
arm close.

The man on my right
“What’s the matter? are you hit?” 
He replies "Oh, they got me pal, 
they got me!” I smother a desire to 
laugh, His reply is exactly in the 
vein of the boys when they are skit-

extra ammunition
weight 
in my

up with one foot 
at the back of the 
other on a slope 

Crouched down I wait.

on' the 
trench 
at the

starts. The four men 
behind the boles of the 
pressing themselves flat 
soil. The nearest tree

Another on my right.- I con- 
firing. Get a feeling of sur- 
to find my rifle empty. Must 
fired more than I thought. I

Suddenly, everything is

He’s dead.” The sur
is almost physical. I drop my 
once more. This is real. This 
play acting. At my 
of dust goes up. I

elbow a 
jerk my

groans.

TWICE 4 WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W 8

OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES

Friendly Advice 
For Choristers

has

se- 
we 
en-

members (and they

do wish 
refrain 

so rude- 
until in

would be an

stuff—on the 
been learning

BROOKLYN, N. Y. — War 
been declared in the chorus as well 
as abroad. An ^ultimatum has been 
handed down—sing! If everyone
took our Friday rehearsals as 
riously as our teacher does, 
would have a better and more 
joyable time. '

The male
know who I mean) ought to pay 
a little more attention to teach and 
try to be less annoying. I 
certain sopranos would 
from talking and giggling 
ly. Can’t you people wait
termission? Or if you must speak, 
lowering your voice 
ideal suggestion.

But enough of this 
whole our chorus has
quite a number of new songs and 
they sing them pretty well, by now. 
It would be nice to have all our 
new and old members, too, attend
ing all future rehearsals. How about 
it, folks? Don’t disappoint me, for 
it would be a , wonderful surprise 
to teach.

P. S. And please try to return af
ter Intermission instead of going 
home. Good-bye until next time.

— L. S.

‘Golden Boy” 
Vow on the Screen

legitimate stage should 
the Music Hall and take 
the excellent job 
made of Clifford 
“Golden Boy.”

Holly-
Odets’

ting the ten cent war thriller. "Oh, 
pal, they got me!” I ask him where 
he has been hit. "Oh my elbow, my- 
.elbow.” I feel he is not seriously 
hurt.

Over to my left I can see smoke 
rising from the body of a man ly
ing in the open. I watch with 
horror. Incendiary bullets. Now 
flame bursts from him. The breeze 
wafts over the smell of burning 
flesh. Everywhere are lying men. 
Men with a curious ruffled look, 
like a dead bird. They are still. 
Their stillness contrasts strangely 
with the noise and turmoil in 
air around them. They seem i 
mindful of it all.

Little bursts of dust spit 
around the tree behind which 
cover. I press 
earth. With my 
the tick of the 
gives a strange 
it sounds like the tick of the alarm 
clock in the bedroom at home. The 
house where I spent so many happy 
holidays. The present fades away. 
The memory grows strong. The cool 
whiteness of the walls, with the 
framed photograph of the five ge
nerations. The latticed windows. 
Old Johnnie. The chest in the cor
ner filled with worthless books and 
lumber. The beam across the fire
place where I always banged' my 
head. The cool Cotswold breezes. 
The sunny afternoons. I dream hap
pily.

I am aroused by the silence. A 
plane is passing over the Fascist 
lines and the machine guns are 
silent. Our own men in the trench 
behind are silent, too, watching the 
plane. The wounded man has gone 
from the side of me. A man comes 
slowly past, working his way back 
with his belly pressed close to the 
ground. He .shouts something about 
"Retreat.”

Fifteen yards to the right, I can 
see Mac creeping slowly back. Be
hind him he pulls a wounded com
rade. I watch detachedly. Poor 
Mac! he does not look like a hero. 
There is fear written all over his 

, face. He persists, gradually ap
proaches the parapet. He is over! 
His arm is gropping over the sand
bags fqr 
man. He 
over.

I begin 
careful movements, I move 
wards, this is not fear I feel. Rather 
a feeling of guilt like a boy steal
ing apples from an orchard when 
a farmer appears. Must not get 
caught.

The plane is covering their 
trenches. I can make more pro
gress. As I pass the dead man who 
was beside me, I study his features 
fascinated. His eyes are shut and 
his features bloodless and drawn. 
I do not recognize him, thouth I 
feel I should. Then I remember. 
It is the boy who was so excited 
about his first attack.

Slowly, slowly. I make progress. 
Am near the parapet. Without 
willing it, without conscious voli
tion, I get to my feet and rusių 
over. As I spring, there is an agon
ized cry beneath me. 
man is lying below, surrounded by Graves arę being dug. Slowly, 
his comrades trying to help him. sadly, we place the poor torn bodies 
His cries wring the heart. Theyin them.

the
un-

up 
I 

my body into the 
head pressed down, 
watch on my wrist 
comfort. So close,

the feet of the wqunded 
has him! He pulls

to crawl back. With

Trečias puslapis
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War Changes Puns 
In “Pins & Needles”

NEW YORK, N. Y. — The Four 
Little Angels of Peace in “Pins and 
Needles,” once Hitler, Mussolini, 
Chamberlain and a Japanese, 
now only Three Little Angels, 
trio, minus Chamberlain, still 
of their desire 
promote wars 
the words are 
new situation.

for peace while 
here and there, 
different to meet

are 
The 
sing 
they 
but 
the

Hitler no longer predicts “Ans
chluss with Mars” but® sadly ad
mits:

“Though I’ve started the war
In the Poles’ corridor,
Believe me, it’s quite a surprise;
The allies got tough
And at last called my bluff—
Now I’m Danzig with tears in my 

eyes.”
In the “Rod Mikado” the old ver

sion had a Prime Minister singing 
I Gilbert and Sullivan’s “titwillow” 
song, before plunging into “the 
watery grave” to the refrain, “Oh 
Munich, Oh Munich, Oh Munich.”

Now a Rhine maiden sits near a 
tree by the Danube, sobbing “We’ve 
got a substitute for every produce,” 
and the stanza that brings down the 
house with the curtain has 
enough to keep the writer 
Hitler’s Germany forever:
“I don’t mind if our clothes

, paper and sand,
If for dinnęr we roast up 

rubber, band,
But instead of a man at the head 

of our land
We’ve got ersatz, oh ersatz, 

ersatz!”

wallop 
out of

are all

an old
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WHICH WAY FOR AMERICA?
Famed People’s Leader Discusses Facts 
Of Europe’s War; America for Neutrality

the news
Some people have a knack of pub

lic speaking, some are goodlie speaking, some are good ball 
players, others are clever at ana- 

• i liri kazaI { f i o 1 hi 11 when 
three

Hard boiled theatre fans who in
sist that the movies can’t measure 
up to the 
drop in on 
a look at 
wood has 
stage hit,

Except for a few spots, the 
has faithfully transcribed 
everything that made “Golden Boy” 
outstanding, including Odets’ crack
ling New York dialogue and swift 
pace. A happy ending is tackled 
on, but surprisingly it takes little 
away from the effect of this story 
of a young musician abandoning his 
violin to get easy money in the prize 
ring.

William Holdan plays the part of 
young Joe Bonaparte, ' who finds he 
can earn more money in a few mi
nutes in the ring than ten hours 
practicing the fiddle. Hating the 
ring, he goes on fighting in order to 
prove himself in- the eyes of the 
girl he loves (Barbara Stanwyck).

Young Joe finds himself tied up 
with 
what 
man 
cides 
takes 
cliff, 
back 
with

screen
nearly

gangsters before he realizes 
is happening. When he kills a 

in the ring accidentally he de
not to go on. In the play he 
his girl and drives over a 

but the movie hasv him going 
to his father and his music—• 
the girl.

herBarbara Stanwyck gave 
makeup girl, Dot Ponedel, a tailored 
suit as a token of appreciation for 
the work she’s done for her while 
Barbara’s been making “Remember 
the Night,” her current Paramount 
picture.

Activity Picks Up 
After Winter’s lag

a

weather we’re having

sky, 
nigh,

lyzing the political scene, but 
you have a combination of the 
plus a very deep-rooted belief based 
on knowledge concerning the youth 
movement—you have a. leader.

In the Mid-West, particularly in 
Chicago, the most outstanding per
sonality in the youth circles is Matt 
Sholomskas. I’ve seen him at work 
with groups of. young people and 
individual members of choruses, 
LDS youth branches, and I can very 
safely say that of all young people 
in the Mid-West Matt enjoys the 
greatest popularity and has the 
confidence of all the Lith.-American 
young generation in his particular 
circle. Even those youths who are 
connected with other organizations 
have known the steady yet forceful 
character of Matt, and have 
pected him and his opinions 
though politically they may 
agree on principle points.

Matt hasn’t had an easy 
that is why perhaps he is so 
cerned with the youth problem, 
employment and the 
pects of this world, 
tries sincerely, 
the cost of 
to improve 
generation.
’ He is no 

not inclined to be out-and-out poli-; 
tical at'till times. I’ve seen him give 
quip for quip on a gay and rollick
ing picnic gathering. He’s been a 
good sportman in his day before the 
serious aspects of life took up most

res-
al- 

dis-

his 
the

and 
own 
lot

life ; 
con-
un- 
as- 
he 
at

political 
insofar as 
sometimes 
personal life,

of the young

‘bookish person, he is

non

draw 
made 
play

gently chide him. "Now, Dutch. 
Now Dutch.” They are cutting away ' 
the leg of his trousers. I prepare 
myself. A shattered ankle is re
vealed. An ' explosive bullet. A re
pulsive tangle of flesh, sinews and 
bone. I feel quite unmoved. Strange 
how quckly I grow callous.

Returning up the trench, I hear 
my name called. Another wounded 
man lying on his side. His arm is 
bandaged. I go up to him. He 
cannot breathe he says. Can I turn 
him on his back? I call the First 
Aid man. We stoop down baside 
him, and I give him a drink from 
my bottle. I hold up his wounded 
arm so that he can breathe better, 
but he says this is no use. He has 
a second wound in the shoulder. His 
coat is, cut away and a gaping 
wound can be seen in the top of 
his shoulder. It is dressed. Soon,, 
he too is carried away. He is stran
gely resigned and silent.' The hands 
of the ambulance man are ęed with 
blood.

In the trench the men are sitting 
around dispiritedly. Over the pa- 

.rapet can be seen the dead, lying 
quite still in little groups. The 
light is failing.* * *

After the rain of the night, the 
sun broke through the clouds, and 
slightly warmed, the bitter cold of 
the morning. During the night, our 
dead have 1 been brought in. They 
are lying opposite, at the back of 
the trenches, in queer unnatural at
titudes. One is lying with his face 
up, his fist held up in a grotesque 
Red Front Salute. Queer waxen 
features. Broken /lolls. A boy is 
saying brokenly. “They killed my 

A wounded buddy; they killed my buddy.”

WORCESTER, Mass. — Here’s 
harvest of news' from the town of 
the Sleeping Beauties. It seems as 
though some Prince has visited here. 
Can it be possible that the local 
L.D.S. branch has awakened? Or is 
it the swell 
out here:— 

“Clear blue 
No cloud is
Autumn will soon be near 
Bringing with it lusty gusts 
Of September cheer.” 
Quite a poet 

ginai too.
The local boy 

nothing 
too!

Open 
Lowell 
“Deal’ Friends:

It is good to hear that you 
functioning and progressing so 
pidly. Of course you will help out in 
the membership drive,

Having lost the addresses of your.' 
secretaries, our secretary couldn’t 
write to you personally. So I shall 
do my good deed for the

Sunday, Sept. 24, the 
Lancers invite you to 
roast and hike. The hike 
at 10 o’clock from Endicott 
and we .will go to Greenhill 
Bring your swim suits, tennis 
racquets, and golf clubs. A 
time will be had by all. If it should 
rain, please come the next Sunday.

Thank you, Lawrence, for 
invite, and we’ll all be there 
bells on.

am I not? It’s ori-

him

slow 
back

on us.

letter 
and So.

who made good has 
We’re making good

to Lawrence 
Boston.—

day.

and

are
ra-

Worcester 
a 
will

wienie 
begin
Hall 

Park, 
balls, 
good

your 
with

By the By 
as well confess, my 

at writing was an awful
firstI may 

attempt 
flop, but that gives nobody the pri
vilege to show the letter to some
one else to laugh at. i

In a Lighter Vein:
Why don’t you members all come 

' to meetings when we have them ? 
| It seems to me that 'it’s your duty 
as well as ours to be there, altho 
I missed a meeting.

I’m sure- glad to know that pret
ty J. S. comes regular. Isn’t she 
someone to look at, eh fellars ?

Pretty ni.ee of Julia W. to serve 
that marvelous repast last meeting 
—cake, candy, cookies and coffee. 
Oh, boyj what the rest missed!

Possibly that will' bring to you 
the importance of appearing regu
larly at the meetings.

Important: /
Next meeting will be at Albert 

Dupsha’s house at 14 Harlem St. 
October 2, 1939. Don’t forget tq 
come. . ' x

Haven’t received an answer from 
Montello and Stoughton for our 
hike but the committee is still hop
ing to hear from them.

If I’ve missed any news it’s cause 
I’m in a hurry. »

^o Ibng,
„—Renegade'Heporter.

Z?y Harry Gannes
NEW YORK. — Earl Browder, Genera] Secretary of the Com

munist Party, replying- to questions raised by newspapermen at 
the packed Madison Square Garden Anniversary meeting, contri
buted some highly important clarifications of significant por
tions of his now famous address.

In an interview' with Brow-S 
der, I put to him two questions 
which were the center of a good 
deal of discussion at the pres.4 table 
at the Garden, where 20,000 per
sons gathered and enthusiastically 
acclaimed the Soviet-German 
aggression pact.

“What consequences do you 
from the statement that you 
last night, namely, "Britain is
ing the same game with Poland in 
1939 which she played with Bel
gium in 1914?”

To this Browder replied:
“That statement means that the 

character of the war now develop
ing is that of a struggle between 
two rival imperialist1 groups for the 
domination of the world. Poland has 
been made the excuse for the out
break of this war as Belgium be
came the pretext for the develop
ment of the last world war.

“An even more shameful game is 
being played with Poland because 
not only is there not the slightest 
effort to prevent a wholesale des
truction of the life of the Polish 
people, but the British and French 
governments, with the connivance of 
the Polish government itself, refus
ed the plan which would have pro
vided the guarantee, not alone of 
Polish independence, but, in all pro
bability of the 
peace, at least for

Poles Refused
“If we want to 

the Polish government played

see valid grounds for suspecting that 
behind the President’s declaration 
of neutrality is a hidden desire to 
engage the United States in this im
perialist war.

“It is true, and we have recognized 
it, that among those who support 
the revision of the Neutrality Act 
there arc circles and influences 
which do so with the hope that this 
will open the door for th£ gradual 
involvement of America on the side 
of the British Empire. But such a 
consequence is not inherent in the 
revision or repeal of the Neutrality 
Act.It can, on the contrary, serve 
to strengthen the position of the 
United States as a force making 
for the limitation of this war, 
strengthening, moreover, America’s 
ability to defeat all propaganda for 
involvement. Finally, it can serve 
greatly to crystallize the sentiment 
of the American masses not only for 
peace in general, but for America’s 
firm and 
from both 
conflict.

“What 
unclear 
not only 
the masses of people, 
expressed in the government, but al-

unconditional detachment 
sides of this imperialist

America’s policy 
there is at wofk

makes
is that
the desires and demands of 

imperfectly

maintenance 
the time being.
Soviet Aid

jso powerful American imperialist 
of forces which see in neutrality only 

a period of great profits from the 
wars of others as a preliminary to 
American intervention in the war

understand why itself.
the “The task of all true progressives

role that it did in the game of Mr. is to carefully distinguish between 
the forces at work, no matter how 
much the imperialists may hide 
themselves behind temporary slo
gans of ‘neutrality’.”government of Poland 

was a government 
few months ago par- 
Hitler in the dismem-

MATT SHOLOMSKAS 
of his time, but life and even 
doesn’t find him on the side-lines. 
He is there with the rest of the 
boys, enjoying himself and with the 
girls, carrying on in a light-hearted, 
humorous vein, I think Matt is a 
romantic sort of fellow, if you get 
what I mean.

He has no particular preferences, 
his dream girl could be blonde, 
brunette or titian, but she must fit 
into the picture of a help-mate, 
willing to share all trouble and even 
struggle albng, if necessary, to 
make a home and a family life. 
And as long as his heart is free 
just at present all you gals have a 
pretty fair chance at making it 
flutter for the one-and-only.

I think one of the outstanding 
qualities that Matt has is that he 
impresses one as a person who will 
fight for. what .has been decided 
upon. Politically, he knows his oats 
and he has a pretty good idea of 

Į what the young people like and just 
how to go about organizing them. 
Once he has made a decision, you 
know he won’t veer from the path, 
but will hold consistently until the 
matter is finished.

Perhaps his greatest fault is his 
sensitiveness. He is so sincere about 
what he is doing that he some
times feels hurt when others can’t 
see his point of view or criticize 
his work. But I think his sense of 
humor, his ability to laugh at him
self occasionally, will carry him- 
through. At this point I must 
that Matt may not 
on some things but 
own opinion.

For a while his ill
about by his disregard of himself, 
pulled him down, but he is on his 
feet again and is strong, husky and 
a follower of "early to bed, early 
to rise.”

In a few words, Matt may be

agree with 
I’m giving

love

add 
me' 
my

health, brought

Chamberlain and M. Daladier, to 
the destruction of its own country, 
we have to refer to the fascist cha
racter of the 
itself. This 
which only a 
ticipated with
berment of Czechoslovakia. This go
vernment in the past oppressed and 
still continues up to the present, to 
oppress nationalities within its own 
frontiers. It has now climaxed this 
by unconditionally following the 
instructions of Chamberlain, to the 
destruction of Polish independence.

“These things have finally made 
clear beyond all possibility of doubt 
that what we have to deal with is 
an imperialist war in which the 
rulers of both sides are equally 
guilty: it is not a war waged for 
the destruction of fascism, but is 
carried on to extend and perpe
tuate imperialist control over the 
world.

"The character of this war in no 
principle respect can be said to dif
fer from that of the last World 
War.

“This war has nothing to offer 
the masses of any participating 
country except death and destruc
tion, further miseries and

MAN
ABOUT
TOWN

burdens.”
Neutrality 

question 
Comrade 
you mean 
to place

which I
Browder 

when you 
on record

The second 
transmitted tb 
was: "What did 
said, “We wish
our firm accord with the stand of 
the President of our country against 
American involvement in the war, 
or in the rivalries and antagonisms 
which have led much of Europe into 
chaos?’ Does this mean that we do 
not accept Senator Borah’s declara
tion that President Roosevelt is try
ing to get America into the war by 
gradual stages?”

“The answer to that is we do not

‘Were Just Waiting 
7or a Street Car”

The anti-KENOSHA, Wis.
labor Wisconsin Republican legisla
ture ^outlawed many customary 
forms of picketing but it forgot to 
specify that waiting for a street-car 
in front of a non-union shop is also 
against the law.

So 50 beauticians union members 
(AFL) waited 2*6 hours in front of 
the Ritz and Gateway beauty shops. 
The two shops just happened to be 
the only scab joints in town. The 
union girls, in working uniform, 
waited and waited for that street

termed a "regular” fellow, with a . car. No street cars came because 
penchant and an ability for politics, I they had been replaced by trackless 
who dominates in the leadership trolleys several years ago. 
field in Chicago and the Mid-West. But the girls waited just 

—Birute Fulton, same.

Oddities in Proof Reading
In reading the proofs previous to 

the publishing of Walter Kubilius’ 
“Open Road” in the LYS one runs 
across some juicy items. Before 
proceeding to the original reading, 
or wording, as it ,appeared on the 
proof, a note of explanation is nece
ssary in order to clarify several 
points. In the first place the term - 
“dog” is used quite frequently in 
New York, in order to distinguish 
a pretty girl from one not so pretty 
In other words—a homely girl is 
called a “dog.” The word “dame,” 
as it appears here was later cor
rected with the proper word, “dane.” 
We now proceed to the column . . .
Frank and Flo of So. Boston: . . ,

I took the bus after all. It hap
pened like this: I left Mattapan and, 
it being a beautiful day, decided 
to walk at least part of the dis
tance. On the road a big dame 
kept me company and every few 
minutes it would run onto the high
way and snarl traffic. The cars 
would screech to a halt and each 
driver would unleash a roW of 
choice comments about people who 
take dogs for walks on state high
ways. It was no use . . . "We 
sympathize with you, Walt!”

Several weeks ago, France and B 
Great Britain "declared” war on 
Germany. Now after two weeks 
of "aid” to Poland, by these not
able nations, an appeal for assist- ; 
ance is launched by the Polish I 
government. Wonder who’s crazy...

Several organizations to replace | 
the now defunct Polo-Professors 
club have been established recently 
in Brooklyn. Heading the newly 
formed organizations are . , , AJ < 
Dobinis and A1 Purvenas.

the outbreak of 
uncertainty about

Despite 
abroad and 
ther foreign markets will be 
and to what extent, Charlie Chaplin 
is going ahead with production of ’ 
"The Dictator,” without any chang
es. The picture is to start this 
we?k, in Hollywood. The film no 

doubt will be of much more value
thein fighting Hitlerism than Chamber- 

lain and Daladier. —J. S. I

war 
whe- 
ope#<3
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Nravitsia mne evo strogoje lico į 

golova florentinca epochi Vozroždeni- 
ja.—Maksim Gorkij.

(Patinka man jo griežtas veidas ir 
galva, kaip Atgimimo epochos floren- 
tiečio.—Maksimas Gorkis.)

Jaunasis kalėjimo daktaras ėjo tarny
bon labai susikrimtęs. Jis buvo nevykė
lis: namie jam su tėvais amžinai nesise
kė, meilėje su moterimis nesisekė, kar
jeroje taip pat nesisekė... Gyvenimas 
atrodė jam begėdiškas, tuščias ir bemaž 
nusikalstamas dalykas. Kartais, baigęs 
lankyti ligoninę, savo kambaryje plauda- 
masis rankas, jis leisdavo pafilosofuoti 
ligoninės kalifaktoriui—senam, kalėjime 
jau amžių baigiančiam banditui. Bandi
tas buvo skeptikas: “—Nieko gero, po
nas daktare, nėra ant svieto... Išgyve
nai dieną, tai ir tavo. Ar teisingai, ar 
neteisingai, — kas numieruos ? Stiprus, 
tai ir teisingas. Kenčia ne kaltas, o pa
gautas. .. Ir vogti neuždrausta, pone, tik 
pakliūti uždrausta...” \

“Galvota bestija, — pasakė sau dakta
ras, prisiminęs banditą;—O kaip gi ki
taip jis galvos? Laisvėje nebaudžiamu 
vagių šimtą kartų daugiau, negu nu
baustų kalėjime. Oficialioji moralė yra 

. seniai bankrutavusi. Ar beliko nors 
viena nesuteršta moralinė vertybė? Ne. 
Stiprus, tai ir teisus. Išvada? O išvada? 
Tfiu! Visa ta katorginė filosofija len
da galvon neišmiegojus... Po velnių, ne
sisekė ...”

Daktarui ir vėl nepasisekė. Moteris 
nesiskaitė su juo: jo išvaizdą gadino 
didelė priplota nosis, dėl kurios dar 
gimnazistės prava.rdžiojo jį ančiasnapiu.

“O kuo aš blogesnis už kitus? Kursą 
baigiau gerai. Buvau užsienyje, buvau 
net Paryžiuje... Bet ką jau, ar prisi
gretino Aluntos valsčiaus molio Motiejus 
prie Montmartro gracijų?”... Prisimi
nė, kaip bėgdavo prie teatro pasižiūrėti 
Paryžiaus gražuolių. Jautėsi be galo pa
niekintas, nužemintas: “Niekad man jų 
nepasiekti, niekad, niekad per visą gy
venimą. Na, ir spjaut! Jos tuščiavidu
rės, šaltaširdės! Pinigas—štai kelias į jų 
širdį! Reikia padėties, pinigų, karjeros! 
Karjeros! Taip, karjera mane ir pra
žudė...” Daktaras progarsiu nusikeikė 
tam tikru kalėjimišku žodžiu.

Kažkoks praeivis nustebino jį keistu 
klausiamu žvilgsniu.

“Ko gi žiūri tas kvailys?—susierzino 
daktaras ir tuoj pagavo save: “Juk tai 
chuliganizmas, atvirai kalbant... Aš dar 
neblaivus”... Liko nesmagu. “Bet ką? 
Mat juos velniai!”—drąsino save, bet vis 
dėlto buvo nesmagu.

“Kur aš patekau? Kas per kompani
ja? Viršininkas—išeikvotojas, padėjėjai
— išeikvotojai, valdininkai — išeikvoto
jai... Vienas felčeris—kokainistas,/bai
gia pustyti aptieką, reikia išvyt, antras
— kyšininkas, trečias — pakvaišęs se
nis... Ne, perdedu! Jis neblogas... 
Tai vienintelis žmogus ligoninėje. Užtat 
daktaras, vyriausias daktaras, cinikas, 
“mordoboica,” despotas — personalui ir 
batlaižis—administracijai... šlykštu. Ir 
visi kaip parinkti. Kur aš patekau?...” 
—mąstė jis, eidamas nuleidęs galvą.— 
Kiaulystė! Kiaulystė visa tai! — garsiai 
pasakė jis, nejausdamas, kad priėjo prie 
pat kalėjimo vartų.

Vartininkas nustebęs pasižiūrėjo į jį 
pro užpintą grotomis langelį, pasuko 
raktą ir kojomis spirdamasis į žemę, at
vėrė duris kartu su visu narvu, kuriame 
pats buvo užrakintas. Daktaras įėjo į 
pirmąjį, administracijos kiemą. Ties 
raštine stovinėjo du jauni karininkai ir 
budėtojas—naujokas iš “nusilatravusių” 
studentų.

Valdininkas tarytum jo tik ir laukė:
—-Pone daktare!—priėjo jis:—Ar gali

ma atvesti kalinį Baratinską iš ligoni
nės? Čia reikia jo parašo dėl kaltinamo 
akto... Nauja byla...

—Baratinską? — daktaras pakreipė 
antakius:—Jis gi negali paeiti! Nebent 
su neštuvais atnešit?... Aaa... Tegu 
dar palaukia, kad jau tiek laukti galė-

*“Ave, Vita”—pirmieji žodžiai iš Jano
nio eilėraščio: ““Sveikas, gyvenime!”

jo...
Ir, metęs kreivą žvilgsnį karininkams, 

daktaras nuėjo per kiemą prie antrųjų 
vartų.

Iš už sienos sklido garsi komanda: 
“Vienas-du!” Dundėjo klumpės ant ce
mento plytų, — prižiūrėtojai mankštino 
kalinius... Daktaras murmėdamas pra
ėjo antrąjį kiemą, palaukė, kol atrakins 
korpuso duris ir vis labiau širsdamas 
ėmė kopti stačiais nepatogiais laiptais 
į trečią aukštą.

“Ar ne kiaulystė? Neduoda ramiai 
numirti! Tie išblizginti leitenantukai 
kelia tam vaikigaliui bylą! Ir už ką? 
Vėl už birželį?”... j.

Birželio prisiminimas Adsados erzino 
daktarą: “Taip, buvo du birželiai: tasai 
bergždžias mėginimas ginklo jėga paso
dinti sostan Voldemarą ir dar antras 
birželis—visai beginklės minios birželis: 
kelios dienos viešpatavimo sostinėje!... 
Apgaulingos, temperamentą slepiančios 
gatvės atgręžė išvirkščią gyvenimo pusę, 
parodė jėgą, kuri tik laukia savo die
nos ateinant... O anas birželis? Kortų 
namukas... Iš pat pradžios buvo jau 
pasmerktas pralaimėti, dar nepradėjus 
žygio... Taip, taip... Anas birželis ga
lėjo tapti jų birželiu: gatvės'būtų pasu
kusios prieš mus... Ir tie vaikigaliai... 
Bet tie vaikigaliai!!... Nors, ką gali tie 
vaikigaliai...

—o—
Paprastas emaliuotas valgomas bliū- 

das pastatytas galvūgalyje lovos. Ligo
nis spjaudė kraujais ir pūliais. Bliūdas 
su skrepliais ir ligninu nemaloniai pri
minė daktarui pietų trečią baltą pudin
gą su vyšnių padažu. “Veikia. Tas ne
gerai. Koks aš medikas?”—pagalvojo 
jis.

Ligonis atrodė labai blogai.
—Paklausykite manęs, Baratinskai... 

Aš visai neturiu jokio uždavinio: manęs 
nesiuntė .nei viršininkas, nei kunigas. 
Aš kalbu tik savo vardu...

Baratinskas pasuko galvą.
—Apie ką jūs kalbėsite? Apie pra

šymą? Aš neklausysiu... '
Balsas silpnas, ošiantis.
Daktaras užkando lūpą: “Pasakyti 

jam apie naują bylą?”—pagalvojo jis ir. 
susigėdą: “—Ne...”

Paėmė jo ranką. Pulsas vos bemušė. 
Didelės pilkos akys švytėjo negęstančia 
liepsnele, kaip visų džiovininkų iki pat 
galo...

Ir daktaras ryžosi dar kartą:
' —Jūs turite motiną... Jūs turite, be 
abejo, ir merginą, draugę laisvėje... 
Kodėl jūs čia norite nusibaigti? Laisvė
je sanatorija, oras, maistas,—greit atsi
gausite. Aš parašysiu, jums teks tik at
likti tuščią formalumą, tik...

Kalinys sukosėjo ir pakratė galvą: 
—Ne!
—Ką pasakys jūsų motina?
—Ji?—kalinys pakėlė galvą nuo prie- 

galvės:—Ji mane supras. Nekamuokit 
manęs daugiau...

Atsilošė atgal, išbalęs, nusilpęs...
Daktaras išėjo suerzintas ir nepasise

kimo prislėgtas. Tylėdamas sugrįžo 
ambulatorijon ir kai plovėsi rankas, pri
siminė krauju priskrepliūotą bliūdą...

“Nusibaigs, o nepasiduos... Bet vis 
dėlto turėtų bijoti, turėtų kabintis į pa
skutinę viltį, į paskutinę priemonę! O 
gal dar pasisektų?” Jį masino rungty
nių įtampa, erzino iššaukiamai žibančios 
džiovininko akys.x“Pažiūrėsim!”

-ro—
—Tai jūsų skundas?
—Taip, mano.
Domas stovėjo prieš daktarą kariškai 

išsitiesęs, o akimis sekė debesį, šliaužian
tį administracijos korpuso stogu. Galvo
jo: “Nesijaudinsiu, bet išrėšiu iki galo...” 

—Aš turiu skųstis. Tai neįmanomas 
dalykas. Silpniausi ligonys turi teisę 
gauti pasimatymūs su giminėmis pačio
je palatoje, o Baratinską administracija 
verčia eiti į bendrą patalpą kieme. Iš 
trečio aukšto lipti žemyn ir paskui 
aukštyn kopti, jis negali... Juk jūs ži
not, kad jis marinamas ligonis.

Rimtu ir skaudžiu priekaištu skambė
ję jo balsas:—Ir tai dar ne viskas. Aš 
jo vardu surašiau pareiškimą, kad leistų 
jam produktus iš laisvės, o administraci
ja ir valdišką davinį atėmė ir iš laisvės 
neleido įnešti. Mirštantis ligonis kelias 
dienas negavo maisto.

(Bus daugiau)
1

WILKES BARRE, PA.
Visko Po Biskį iš Mūsų Miesto

Workers Alliance organiza
cija daug darbuojasi už WPA 
darbininkų algas, kurias jiem 
ir vėl nukramte.

Rugsėjo 9 diena buvo susi
rinkimas Kirbi’s Parke, kur 
po prakalbų delegacija buvo 
pilnai sutvarkyta važiuot į 
Harrisburg apgynimui dirban
čių darb. algų. Tuom pačiu 
sykiu bus vedama kova ir už 
bedarbių reikalus.

* ❖ *
Darbo Dienoje (Labor 

Day) buvo gana didelis pik
nikas visos šios apylinkės lie
tuvių katalikų San-Souci Par
ke. Dalyvavo visų parapijų 
chorai'ir visi bendrai dainavo.

mo ir dauguma dainų buvo 
sudainuotos gerai. Tik jau tas 
choristų prisirengimas pradėt 
dainuot — tai buvo visai nedi
sciplinuotas.

Tarpe dainų, buvo pasaky
ta pora trumpų prakalbėlių. 
Pirmas kalbėjo M. Zujus, 
“Garso” redaktorius; kitas 
buvo svečias iš Lietuvos, J. 
Valentukonis, kuris yra vienas 
iš verslininkų organizacijos.

Piknikas buvo pavyzdingas, 
nebuvo girtų, kaip kitais sy
kiais.

* * *
Rugsėjo 9-tą 'dąčią buvo iš

leista •»visos šios apylinkės pa
rapijų chorai ir jųjų simpati- 
kai į pasaulinę parodą daly- 
vaut Lietuvių Dienoje. Visi 
busai buvo sustoję ant West 
Market St. tilto, ir aš maniau,

kaip dėl visos šios apylinkės 
parapijų chorų ir jųjų simpa- 
tikų. Bet mano buvo apsirik
ta : išviso tų keliauninkų bu
vo vos 8-ni busai. Ir tai sykiu 
katalikų, tautininkų ir šiaip 
sau biznierių. Tai gana maža

atstovybė iš šios apylinkės, 
nuo tiek daug lietuvių.

Viską Matęs.

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

Choruose yra gražaus jaurp- kad tai bus daugybė busų

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

SVARBIOS KNYGOS
I ' Dar turime keletą knygų ’ J

•NANSENAS
PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilevves eleveitcrlo stoties

Lietu viii Kuro Kompanija
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

, (Steam Boiler) t

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 EVcrgreen 7-1661

NAUJIENA NEWARKUI!

Geo. Kaminskas

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.

■ .................................. t

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

turime puikų sandėlį 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.

Namų Rakandų Krautuvė
___________ 1---------------------------------------- - ----- --------------------------------------------------------

V E R T E I V I S

Divbnai- Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

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

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIU 32, KAINA 15c.

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

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1U
GRAŽUS PA VILKINĄS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai,. Degtinės, Vynai ir Alus

Oficialia 
vardas STEAMBOAT INN

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.
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Cleveland, Ohio
SVARBU

Europinis karas, Sovietų Są
jungos-Vokieti jos nepuolimo
sutartis ir daugelis kitų bė- 
zgamojo momento 

. stovi prieš mūsų 
klausimai prašyte 
lukštenimo.

Am. K. P. 20-ties 
kakties proga čionai 
giamos prakalbos 
momento klausimų 
Jos įvyks 
dieni ruj 
Auditorium patalpoje,

dengia tiems, kurie mažiau 
apie tai supranta teisingai; 
bet yra tokių, kurie lyg pa
samdyti viską verčia atbulai. 
O kas blogiausia, kad 
tina Sovietų Sąjungą
me” Lenkijos. Tokiomis kal
bomis užsiima visi Sovietų 
Sąjungos ir demokratijos prie
šai.

jie kal- 
“išdavi-

klausimų 
akis, šie 

prašosi

metu su-1
v i

yra ren- 
svarbiųjų 

rišimui.
ateinantį ketvirta- 
ėjo 21 d. Public 

lygiai

Brow-

čio rengiamas koncertas jau 
artinasi. Įvyks spalio (Oct.) 
15 dieną. Tai bus vienas iš 
didelių koncertų, kokio šios 
apylinkės lietuviai jau seniai 
laukia.

Viską Sužinojęs.

Visi draugijų atstovai malonėkite 
dalyvauti. Org.

(219-220)

Baltimore, Md
—o---

Nors šio naujo karo dar tik 
pradžią girdim, bet jau žmo
nės šioj šalyj pradėjo atjausi., 
o daugiausia bedarbiai, nes vi
sokis maistas labai pabrango. 
Vieni kitų klausia: Kaip bus 
galima palaikyt savo gyvybę? 
Pirmiau viskas buvo pigiau, o 
reikėjo pusiau badauti, o da- 

busbar, viskam pabrangus, 
labai vargas gyventi.

—o—
WPA darbuose, kurie 

b a ir kurie turės progos
dėt dirbt vėliau,— jau turės

Lietuvių Komunistų Parti
jos susirinkimas įvyks trečia 
ketvirtadienį šio menesio, tai 
yra rugsėjo 21, Lietuvių Sve
tainėj, 853 Hollins 'St., 7:30 
vakare.

Taigi,' nariai ir nares, malo
nėkite visi susirinkti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. , V. 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
Marlon St., kainp. Broadway 

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

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

512

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Ą VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

dir-
pra-

Roma. — Italijos valdžia 
“patarė” visiem Japonijos 
piliečiams kraustytis namo 
iš Italijos.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Kalbėtojuni bus Earl 
der, generalis Komunistų Par
tijos sekretorius. Jis yra žy
mus kalbėtojas ir analizuoto
jas tarptautinės situacijos.

Po So v. Sąjungos-Vokieti- 
jos nepuolimo sutarties pasi
rašymo, reakciniai elementai1 dirbt daug pigiau, kaip p ir 
paleido daug melagingų spė- miau kad buvo, 
liejimų, ir visokių prasimany- liance 
mų apie Am. Kom. Partiją, si atgaut senas algas. 
Į šiuos reakcinius puolimus klausimas: ar pavyks? 
Earl Browderis duos tinka- —o—
mus paaiškinimus. > Kaip šis karas prasidėjo,

Apart d. Earl Browderio, | tai vietos kapitalistų spauda 
bus ir daugiau kalbėtojų, pradėjo rašyti, kad dabar tai 
Taipgi dainuos žymi daininin- į jau bus tikras gerlaikis, nes 

anglies kompanijos gausian
čios užsakymų iš Kanados ir 
iš kitur ir darbo 'užteksią vi
siems. Taipgi sakoma, kad 
didelis skaičius gelžkelio va
gonų bus taisoma.

—o—
Didžiulis LLD 12-to apskri-

kė ukrainiškai, angliškai ir 
ispaniškai Elizabeth’a Popo
vich, narė Kanados Operos 
kompanijos.

Kviečiami visi ir visos da
lyvauti ! A. M.

Rochester, N. Y
Kalbės L. Prūseika

I ioc h este r i e č i a i, gy ve n d a- 
mi atstume nuo didžiųjų lie
tuviškų kolonijų, turi retes
nius viešus parengimus, kaip 
kulturiškus, taip ir pasilinks
minimo; bet progai pasitai
kius, visuomet būna pasinau
dota.

Viena iš gerų progų įvyks 
pėtnyčioj vakare, rugsėjo 22 
d., Gedemino Svetainėj.

Iš Chicagos pravažiuoja 
pro mūsų miestą “Vilnies” 
redaktorius L. Prūseika; tai
gi virš minėtos dienos vakare 
Prūseika pasakys čionai pra

to mos : 
tarpe 

Sąjun- 
palies

kalbas. Prakalbų 
“Nepuolimo sutartis 
Vokietijos ir Sovietų 
gos ir kaip šis karas
Lietuvos reikalus. Temos yra 
dabartinio laiko, ir šiuomi lai

šku gana labai 
Patartina visiems 
kalbas atsilankyti, 
bų bus klausimai 
bus koki neaiškumai prakal
bose, tai klausimuose bus iš
aiškinama.

M. Duseika.

žingeidžios. 
į šias pra- 
Po prakal

iu jei kam

Wilkes-Barre, Pa
Visokios Žineles iš Mūsų 

Miesto
apylinkėje pradėjo 

kasyklų dirbt, kurios 
uždarytos trejetą mė- 
Džiaugiasi tie, kurie 

savo
tie, 

progų sugrįžt į

pra- 
skai- 

žiniomis iš

Workers Al- 
organizacija d a rl? u o j a - 

Bet

PRANEŠIMAI IŠ KITUR |
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 19 d., 8 
v. v., 329 Broadway (Liberty Hali). 
Visi nariai būkite, nes šiame susirin
kime gausite knygų. — Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiantis Komitetas 

šaukia nepaprastą susirinkimą, ket
virtadienį, 21 d. rugsėjo, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Prašo
me narių dalyvauti. — Kom.

(220-221.)

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių^Kongreso vie

tinio skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 19 d., 7:30 v.v., 

Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Šioje 
keletas 
stovėjo 
nėšių, 
turėjo 
darbus.

Nors tos kasyklos ir 
dėjo dirbti, bet bedarbių 
čius nesumažėjo, 
pašeipos stoties, didelis skai
čius padaugėjo reikalaujan
čių pašelpos šiame apskrity
je.

Kaip pirmiau rašyta, kad 
aukštutinėje dalyje Wilkes- 
Barre, Parsons ir Miners 
Mills buvo vedama kova gaut 
nemokamų transportaciją mo
kiniams, kurie, turi pąsiekt 
aukštesnes mokyklas centre 
miesto; jųjų kova buvo laimė
ta; dabar 700 mokinių va
žiuoja nemokamai į moky
klas.

—o---
Tarpe žmonių dabar eina 

visokių diskusijų karo klausi
me. Yra žmonių apsiskaičiu

siuos dalykus ati-kurie

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

micE
S A L F
MTTEIM-HTIIJMG FiOM ACTITI 

1847 BOGEBS BROS. 
IMIIICA J FIMin ULVlifUTĮ

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Open Slock Price $58.69

•v
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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 mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

rūsių gėrimų

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3G22

168 Gr^nd Street 
BropįcĮyji, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telefonas: Hųmboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puiku?, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai 5r barščiai. 

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus del madų ir; dėl kokybęs drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsiląpkyti j mūsų krautuvę.
t * z •

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaughno žmonėm.

Virš '30 metų patyrimas rinkimuose vilppnįų drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

Siūtai ir Oyerkotąi Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertes $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.

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

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, Vi
sokių vynų lr gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

DUodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Upton
įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

4

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaida.

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Chroniškos 1 jgos 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 prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI
(Praktikuojąs jau

27 Metus)DR. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sokmad. 10 iki 2

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

f Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas ]
® NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Keptuves

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senyi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Cbffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Applę Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N, Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE”



Įvyks Sekmadienį

Šokiai Prasidės 8 Vai. Vakare

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

nas iš sėkmingųjų “Laisvės1 
platintojų.

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

Bus daug svečių iš kitų miestų.

Sestas puslapis

-r-

merikos lietuvius,, ir visą pa-

1

Nedaug Publikos Parodoje

ŽINIŲ ŽINELES

■aaJ

Union 
svarbus 
masinis

taikos politiką, 
sveikina prezi- 

pastangas išlai- 
nuo karo ir už 
reakcionierius.

pro-
nes

p i r k T i 
elektriki-

pabė- 
kaipo 

Kas 
Kaip

kuris 
pereitą

War- 
siūlo 
šešių 
prieš

Policija sulaiko jaunuolius 
William Diel, 19 metų, ir Do
nald Menter, 22 metų. Kalti
na juos užmušime 58 metų 
krautuvininko Sindlinger.

vena po num. 389 E. 48th St., 
Brooklyne. Piktadarys įtempė 
ją į tuščią lotą ir bjauriai ap- 
žalojo. Mergina randasi ligoni
nėje ir kovoja su mirčia.

mokestis. Iš- 
New Yorko į 
Kabiu klase

2. Nesiskubinkite 
mechaniškus arba 
nius įrengimus.

t
3. Su atsargumu

te pirkdami drapanas ir 
verykus. Nesiskubinkite.

4. Tikėkitės visos eilės 
dūktų kainų nukritimo,

Laivu 
pasiekė New 
savaitę labai 
atgabenta iš 
rininkai. Jie
vokiečius jūrininkus, 
tie anglai darbininkai tuojau 
sustreikavo. Jie pareikalavo 
amerikoniškų algų ir apdrau- 
dos nuo karo pavojaus.

pasirlnki- 
če-

Sovietų Sąjungos Raudono-
Armija atėjo išgelbėti vie-

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. ir RICHMOND HILL

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

V. Paukštys.
(219-220)

Lenkijos valdžia jau 
go. Taigi, Lenkijos, 
valstybės, jau nebėra, 
bus su pačia Lenkija?
dabar bus su karu tarpe Vo-

L. PRUSEIKA
Ilgus metus buvęs “Laisvės 

redaktorium, dalyvauja 
šiame bankiete.

Piliečių Kliube ant 
Avė. įvyks labai 
Brooklyno lietuvių 
susirinkimas. Jis šaukiamas
apkalbėjimui susidariusios Eu
ropoje nepaprastos situaci
jos. O ta situacija labai arti-

Pereitą ketvirtadienį kažin 
koks piktadarys užpuolė ,ant

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai su 

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

(219-224)
-Me

iiZ.i-t.. iijt-au, -L ....

LAISVĖ Antradienis, Rugs. 19, 1939

New Yorko^ nios
Unija Boikotuoja 
Standard Oi! Co.

Atsisveikinom Daktarą 
Šliupą

Pereitą šeštadienį švedų lai
vu Kungsholm išvažiavo auš
rininkas d-ras Jonas šliupas. 
Per Švediją jis tikisi pasiekti 
Lietuvą. Penktadienio vakare 
būrys jo asmeninių ir ideolo
ginių draugų susirinko į Tony 
restoraną atsisveikinti seną 
mūsų veteraną ir palinkėti 
jam laimingos kelionės.

D-ras šliupas neatsisveikino 
amerikiečius ant visados; jis 
žadėjo dar kartą čia grįžti, 
nes negalįs užmiršti Ameri
kos, kurioj rado prieglaudą ir 
praleido geriausią savo gyve
nimo dalį. Mieli jam esą ir 
šios šalies lietuviai, su kuriais 
teko tiek daug metų dirbti. 
Atsisveikindamas senukas 
tiek su_sįjaa-<tiTfof kad per aša
ras net kalbėti negalėjo. Ra
gino amerikiečius mažinti 
tarpusavio ginčus, o daugiau 
dirbti kultūros darbo.

Nrs d-ras šliupas jau eina 
80-sius metus, bet visi vakaro 
dalyviai reiškė vilties pamaty
ti jį dar kartą Amerikoje. D- 
ras manė pabūti šioj šalyj 
bent porą mėnesių, bet karo 
padėties dėlei — turėjo ūmai 
ir netikėtai išvažiuoti. Gaila!

Laimingiausios jam kelionės 
ir iki pasimatymo! P.

Paroda Užsidarysianti 
Spalių Mėn. Pabaigoj

Pasaulinės Parodos viršylos 
paskelbė, jog Paroda būsianti 
oficialiai uždaryta paskutinė
je dienoje spalių mėnesio. 
Vadinasi, Paroda bus dar at
dara kokias šešias savaites.

Kelionės į Lietuvą 
Reikalu

Kaip ir kitos Trans Atlan- 
f tinęs linijos, šyedų Amerikos 

Linijos raštinė New Yorke 
praneša, kad laivakortės nuo 
rugsėjo 6 d. pabrangintos.

Prie esamos kainos, galioje 
dabar, dar reikalinga primo
kėti pried inis 
plaukimas iš 
Gathen burgą:
$75, Turistų klase $55, Tre
čia klase $45, išplaukiant M. 
S. Kungsholm ir Gripsholm. 
Kabin klase $60, Trečia klase 
$45, išplaukiant S. S. Drott- 
ningholm. Išplaukimams iš 
Gothenburgo j New Yorką: 
Kabin klase $110, _• Turistų 
klase $80, Trečia klase $70, 
išplaukiant M.' S. Kungsholm 
ir Gripsholm. Kabin klase 
$90, Trečia klalse $68, išplau
kiant S. S. Drottningholm 
laivu.

švedų Amerikos Linija, dėl 
atsargos ir palaikymui laivų 
kursavimo, rado būtinu reika- 

, lu prisilaikyti kariaujančių 
valstybių nurodymų: laikinai 
nukrypti nuo reguliarios lini- 
jos arti Britanijos salų ir šiau
rės jūros. Š. A. L laivai iki 
vėlesnio pranešimo pakryps 
daugiau į šiaurę, į Norvegi
jos ir Švedijos teritorijos neu- 
trales jūras. Dėl šio pakeiti
mo, apskaičiuojama, ims dau- 
giau laiko perplaukti Atlantą, 
todėl ir prisiėjo padaryti kaip 
kurių š. A. L. laivų išplauki
mu pakeitimus, a

Turizmo Žinios.

GREITAS BROOKLYNO LIETUVIŲ 
MASINIS MITINGAS

nuoliką milionų ukrainiečių ir 
baltgudžių. Ką tai reiškia 
tarptautinėje politikoje? Ką 
parodo kapitalistinės spaudos 
staugimas prieš Sovietų Są
jungą? Kodėl kapitalistai no
rėjo, kad Vokietija pasiimtų 
visą Lenkiją?

Ir daugybė kitų be galo 
svarbių klausimų iškyla šian
dien. Su jais reikia mums vi
siems nuodugniai susipažinti.

Todėl visi ir visos susirin
kite ketvirtadienio vakare Pi
liečių Kliubo svetainėn.

Susirinkime kalbės, nuodug
niai ir plačiai visus klausi
mus nušvies R. Mizara ir A. 
Bimba.

įžanga visiems veltui.

EKONOMISTAS MOKINA KAIP KO 
VOTĮ SU KAINU KILIMU '

Jungtinių Valstijų Vartotojų 
Unijos prezidentas Dr. 
ne, 'kaipo ekonomistas, 
vartotojams sekamą 
punktų programą kovai 
kainų kilimą :

1. Nepirkite ir nekraukite 
bereikalingai maisto produk-

dėl kilusio karo Europoje tų 
produktų 'nebėgalima išvežti.

5. Neprisidėkite prie speku
liavimo. '

6. Pagelbėkite valdžiai su
laikyti spekuliaciją ir kainų 
kėlimą.

Sustreikavo ir Anglai 
Jūrininkai
Aquitania,

Yorką 
pavėluotai, tapo 
Anglijos 69 jū- 
turėjo pavaduoti

Bet ši-

Mačiau Kaip Padaro 
Šilką

Besibastydamas po kitus pa- 
vilijonus Pasaulinėje Parodo
je, užkliuvau ir į Japonijos 
Pavilijoną. Ten pamačiau la
bai įdomų dalyką, būtent, 
kaip padaro šilką. Pirmiau 
nebuvau matęs ir tikrai neži
nojau. Buvau net įsivaizdi
nęs, kad šilkas suverpiamas 
taip, kaip ir iš vatos siūlai. 
Bet pasirodė visai kitoks pro
cesas.

Pasirodo, kad šilkas ištrau
kiamas iš tam tikros “belin
kės,” kurios viduje yra kir
mėlė ir kokie penki šimtai, 
jardų be galo plonučio šilki
nio siūlo. O galas to siūlo iš
sikišęs iš tos boliukės. Penki 
tokie siūlai, susukti į daiktą, 
padaro vieną vidutinio storio 
šilko siūlą, paprastai vartoja
mo audimui bei siuvimui.

Tikrai įdomus procesas.
Rep.

Policijos komisionierius Va
lentine disciplinuoja tinginius 
policistus. Jis atstatė iš vietos 
policistą FFanndry už tai, kad 
šis per penkias dienas nepasi
rodė darbe.

Ponia Engel-Kron, 36 metų 
amžiaus, prisipažino pavogus 
nuo E. I. DuPont kompanijos 
$40,000 ir tapo nubausta pus
antrų metų kalėjimu.

Pereito šeštadienio 3:30 
vai. ryte automobilio nelaimė
je užsimušė Joseph Schmidt, 
19 metų amžiaus, kuris gyve
no po num. 288 Stagg St., 
Brooklyne. Jo gi žmona, su 
kuria jis buvo apsivedęs dieno 
anksčiau, išliko tik menkai 
sužeista. Nelaimė įvyko “be- 
šumijant” po vedybų ceremo
nijų.

Unijistai už Roosevelto 
Taikos Politiką

Architektų, Inžinierių, Che
mikų ir Technikų Federacijos 
Pild. Taryba užgyrė preziden
to Roosevelto 
Šitie unijistai 
dentą už jo 
kyti Ameriką 
jo kovą prieš

Pereitas sekmadienis buvo 
nekoks dėl Pasaulinės Paro
dos. Mat, nieko tokio patrau
kiančio nebuvo duota žmo
nėms. Be to, oras buvo pu
sėtinai nepastovus — grūmo
jo lietum. Tędėl į Parodą te
susirinko 260,000 žmonių. O 
buvo tikėtasi daug daugiau.

Gražiai Pavykęs 
xVakaras

Pereito šeštadienio vakare 
“Laisvės” svetainėj Lietuvių 
Komunistų Kuopa buvo suruo- 

kuriame 
sugrįžęs 
Susirin- 

pūblikos.

Nacionalė Jūrininkų Unija 
praneša, kad'jinai veda boi
kotą prieš Standard Oil Co. 
of New Jersey. Šita kompa
nija nepripažįsta unijos ne tik 
savo šapose, bet taipgi ant 
savo laivų, kuriais žibalą ga
bena.

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų AND

Fairview Restaurant & Bar

šus viešą vakarą, 
kalbėjo iš Lietuvos 
Petras Baranauskas, 
ko pusėtinas būrys
O Petras labai vaizdingai nu
piešė savo kelių mėnesių įspū
džius iš Lietuvos. Jo pasako
jimai publikai labai patiko.

Drg. Baranauskas savo pa
tyrimus Lietuvoje aprašinėja^ 
“Laisvėje.” šeštadienio susi
rinkime jis juos padavė tiktai 
labai trumpoje sutraukoje.

Parengime buvo valgių ir 
gėrimų. Taipgi buvo renka
mos aukos padengimui susi
rinkimo kaštų. Aukojo seka
mai :

J. Ažius 55c.
Po 25c: Bovinienė, 

M. Klimas, LeVanda, 
vičienė, Draugas, G. 
Jeskevičiūtė, Tauras,
žurauskas, šukaitienė, Sasna, 
Zablackienė, Visockienė, P. 
Buknys, V. Rudaitis, M. No- 
rušienė, Wm. šibeika, Mileriu- 
kas, W. Šimoni k, Alekna, 
Bondžinskaitė. Viso su smul
kiomis surinkta $8.65.

WIENER’S
Maliavų Krautuvė

Visokios medžiagos prie narni; 
dabinimų.

WALL PAPER
Sanitas

Main Store
1672 BROADWAY

Brooklyn, N. Y.
FOxcroft 9-4610

Branch 
65-03 GRAND AVE. 

Maspetb, L. L 
IIAvemeyer 8-2370 E

E
Kuodis, 
Karpa- 
Klimas, 
Mizara,

Brooklyno kolegija atidarė 
savo dešimtą mokslo sezoną. 
Joje šiemet bus 12,000 stu
dentu. 4.

Phone APpIegate 7-8889

M. Berger
MALIAVOS

Sienom Popiera
Aliejai ir Varnišiai

2659 Pitkin Ave
Brooklyn, N. Y.

£ 
E

E
I 
E
E 
E
E

Vieta ' mašinom pastatyt. Ai įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu
čiuko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

VALILION1S ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Telephone: Havemeyer 9-9115

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Vu vu VU rtbH ini shi iirv Mintini įmini tnuniinitniiAiiniiniiAiiniini..

BANK IETAS
20 METŲ

Aldona Klimaitė
Dainuos solus šiame “Laisves 

bankiete.

KAIP “LAISVĖ“ EINA DIENRAŠČIU

Rugsėjo 24 Sept
Prasidės 6 Valandą Vakare

I

Įžanga $1.!25 Asmeniui

George Kazakevičiaus 
ORKESTRĄ

Po Vakarienei Bus Šokiai
Vien Tik šokiam 40c

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

Jubiliejinis ^Laisves’’ Bankietas Bus
IDEAL BALLROOM

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

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




