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“Raudonoji Armija eina pa- 
tfelbon broliškom tautom — 
ukrainams ir baltagudžiams,” 
— pareiškia V. M. Molotovas. 
Trumpas, bet labai reikšmin
gas pasakymas. Sovietų Są
jungos žodžiai ir darbai ėjo ir 
eina sykiu. Veiksmus, taktiką 
jie (Sovietai) keičia, bet prin
cipus — ne. Sov. Sąjunga eina 
pagelbon ne ponijai, bet žmo
nėms, liaudžiai.

Lenkijos ponų valdžia pa-
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KRISLAI
Gelbsti, Bet Ne Ponus... 
Gina Nuo Grobikų, 
žmones Juos Myli.
Jie Rėks.
Atsisako.
Skėtis ir Maska.
Atgausime Vilnių?

Rašo Proncė.

krikime. Ponai ministerial ir 
kiti “tautos vadai“ neša savo 
kudašių, palikdami viską liki
mo valiai, teisingiau — Vo
kietijos nazių valiai. Sovietų 
Raudonoji Armija pastoja na
zių agresijai kelią. Ukrainos 
ir Baltgudijos užėmimas yra 
liudijimu, kad Sovietų Sąjun
ga gins tas tautas nuo vokiš
kojo imperializmo.

šis Sov. Sąjungos žygis nėra 
imperialistinis grobuonišku
mas, ar noras ką nors paverg
ti. Lenkijos ponų pavergtus 
Ukrainos ir Baltgudijos plo
tus Sov. Raudonoji Armija 
paima laikinam palaikymui, 
kad vėliau tą žemę atiduoti 
tikram jos savininkui — liau
džiai, valstiečiams ir darbinin
kams. Apsimetėliai “tautos 
vadai” tuomi didžiu Sov. Są
jungos žygiu nesidžiaugs...

Iš spaudos pranešimų mato
me, kad Raudonosios Armijos 
jėgos Ukrainoj ir Baltgudi- 
joj žmonių pasitinkamos su 
džiaugsmu, žmonės^žino, jog 
Sovietai atėjo jiems pagelbon 
pasiliuosavimui iš savo poni
jos jungo.

Viso pasaulio buržuazinė 
spauda dabar kels didžiausią 
lermą, kaltindama Sovietų Są
jungą grobime. Rėks ir lietu
viškoji geltonoji spauda. Bet, 
te jie sau rėks! Sovietai gro
bia žemių plotus nuo grobikų 
ir atiduos tas žemes jų tik
riems savininkams!

-------------------- %

Iš Paryžiaus žinios skelbia, 
kad Francijos socialistų vadas 
Blum atsisakė priimt jam siū
lomą vietą Edouard’o Dala- 
diero kabinete. Sakoma, kad 
tokio nusistatymo laikosi ir ki
ti socialistai. Reiškia, Daladie- 
r’o išvirta košė paliekama jam 
pačiam iškabyti...

Visi žinome, kad pirmiau p. 
Neville čamberlainas visuo
met su savim nešiojosi skėtį 
(ambrelių), o dabar jau ne
šiojasi maską apsisaugojimui 
nuo dujų.

Rašant šiuos žodžius, iš 
Europos žinios sako,'kad So: 
vietų Sąjunga skatina lietu
vius pasiimti Vilnių ir Vilniją. 
Žinant Sov. Sąjungos teisingą 
ir nuoširdų nusistatymą linkui 
mažųjų tautų, šioms žinioms 
pilnai galimu tikėti.

Kas-žin, kaip jausis dabar 
tie “galvočiai,” kurie pasako
jo, kad Vilniaus atgavimo rei
kalas buvo Vokietijos ‘ ranko
se; o Klaipėdos—Lenkijos? ♦

Kiek Užmušta Kare Tarp 
Vokietijos ir Lenkijos

Cernauti, Rumunija. — 
Pabėgę į Rumuniją, Lenki
jos oficieriai skaičiuoja, jog 
ikare su vokiečiais buvę už
mušta 50 iki 100 tūkstan
čių Lenkijos kareivių ir 35 
iki 50 tūkstančių Vokietijos 
kareivių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

ME ATIMT VILNIŲ IŠ LENKIJOS
_____ L a----------------------------------------

Lenky Valdininkai Skubiai 
Pabėgo iš Vilniaus

Kaunas.—Lietuva sumo
bilizavo visus atsarginius 
(rezervistus) iki 40 metų 
amžiaus.

Lietuvos valdininkai už- 
reiškė, kad Lietuvos vyriau
sybė neturi jokios intenci
jos mėgint atgaut Vilnių; 
jie nenorį dalyvauti padali
nime Lenkijos valdytų že
mių, kaip praneša United 
Press, amerikontj žinių 
agentūra.

Bet patys Lietuvos žmo
nės karštai pageidauja at
griebt Vilnių.

Lietuvos ministeris pir
mininkas gen. Jonas Čer
nius sakė per radio, kad 
Lietuva mobilizuoja, savo 
armiją tiktai, idant sustip- 
rint savo rubežius ir apsau
got šalies nepriklausomybę.

Lenkų Valdininkai iš 
Anksto Pabėgo

Dar Sovietų Raudonoji 
Armija buvo neprisiartinus 
prie Vilniaus, o lenkas Vil
niaus gubernatorius jau ne
žinia kur pasišalino. Vieti
nė lenkų valdžia iškriko ir 
nustojo veikus pirma, negu 
galima buvo užmatyt rau
donarmiečius. 4

Lenkų valdininkai ir kiti 
apspito Generalį Lietuvos 
Konsulatą Vilniuje, prašy
dami duot jiem praleidimus 
į Didžiąją Lietuvą. Bet 
konsulatas davė tik nedau
gelį praleidimų, kur matė 
būtiną reikalą.

VOKIETIJA GRŪMOJA 
AMERIKAI

Berlin. — Jeigu Amerika 
pataisys savo bepusiškumo 
įstatymą, ir leis visom ka- 
riaujančiom šalim laisvai 
pirkt ginklus i r. amuniciją 
iš Amerikos, tai Vokietija 
galės susikibt ir su Ameri
ka, kaip^ grūmoja naziai. 
Nes, pagal tokį Amerikos 
įstatymo pataisymą, tik An
glija ir Francija galėtų pa
sinaudot karo pabūklais iš 
Amerikos.

Visi Ex-Kaizerio Sūnūs ir 
Anūkai Kariauja

Berlin. — Visi aštuoni 
sūnūs ir anūkai buvusio 
Vokietijos kaizerio Viliaus 
dalyvauja kaip oficieriai bei 
lakūnai karo * frontuose 
Lenkijoj ir prieš Franciją.

ORAS.—Būsią lietuko ir 
šilčiau.

Lenkijos Submarino Jūrei
viai Nušovę Kelis Estus
Talinas, Estija, rugs. 19. 

Vienas Lenkijos submari- 
nas buvo atplaukęs čia jieš- 
kot prieglaudos Estijoj. Es
tų kariniai laivukai mėgi
no suimt submaniną ir in- 
ternuot. Tada Lenkijos sub
marino jūrininkai ^mė šau
dyti ir nukovė kelis estus.

Prieštaraują Prane
šimai apie Vilnią
Paryžius. — Iš čia buvo 

pranešta; kad Sovietų ka
riuomenė užėmus Vilnių 
jau rugsėjo 18 d.

Maskva, įrugs., J9.-(tSovie- 
tų generalis štabas prane
šė, kad Raudonoji Armija 
tą dieną tik artinosi .prie 
Vilniaus ir užėmė Švenčio
nis, 50 mylių į šiaurių rytus 
nuo Vilniaus.

(“Laisvė” vakarykščiame 
numeryje pažymėjo, jog 
dar nepatikrinti buvo pra
nešimai, kad Raudonoji Ar
mija atėmus Vilnių nuo 
Lenkijos ir pašaukus Lietu
vos kariuomenę užimt tą 
senąją Lietuvos sostinę.)

London.—Svetimšaliai tė- 
mytojai Londone spėja, kad 
Vilnius būsiąs sugrąžintas 
Lietuvai.

Daugybė Lenkų Valdi
ninkų ir Pony Per

bėgo į Rumuniją
* ■

Cernauti, Rumunija. — 
Apie 500 karinių Lenkijos 
lėktuvų perskrido į Rumu
niją.

Dvylika tūkstančių auto
mobilių pervažiavo iš Len
kijos į Rumuniją. Tais au
tomobiliais pabėgo didelis 
skaičius Lenkijos valdinin
kų ir turtingesnių žmonių.

Pranešama, kad lenkų 
valdininkai iš Varšavos 
persivežė 37 milionus dole
rių aukso į Rumuniją. Į sa
vo automobilius ir trokus 
jie taipgi buvo prisikrovę 
brangių kailių ir kitų ver
tingų daiktų.

Budapest, Vengrija, rugs. 
19. — Vengru valdžia bijo, 
kad naziai gali kariškai įsi
veržt ir į Vengriją.

London, rugs. 19.-—Vokie
tijos submarinai paskandi
no dar du Anglų laivus.

Kaunas, rugs. 19.—Ofi
cialiai pranešama, jog So
vietų Raudonėj! Armija jau 
užėmė Vilnių.

(Lietuvos ministeris pir
mininkas Černius pareiškė, 
kad Lietuva nenorėsianti 
pasinaudot Lenkijos “nelai
me” ir nusiusianti savo ar
mijos užimt Vilnių.

(Pagal pirmesnius prane
šimus, tai Sovietai pasiūlė 

Estijon Spiečiasi Prieš-Sovietiniai Submarinai
Maskva, rugs. 19.—Sovietų valdžia nepatenkinta, kad 

Estija pradėjo priimt “Lenkijos” sfcbmarinus į Estijos 
prieplaukas. Po priedanga “Lenkijis” submarinų gali 
būt ir Anglijos ir Francijos submarinai, siunčjami prieš 
Sovietus.

Tarpsavinės Lenky Skerdynės Varšavoje ' ' v
Varšava, rugs. 19.—Skerdžiasi mieste patys lenkai, 

kaudamiesi vieni su kitais. Vieni reikalauja pervest 
Varšavą naziams; kiti gint iki paskutinio kraujo lašo.

180,000 Lenity Dar Kovoja prieš Vokiečius
Varšavoj ir plote į vakarus nuo Varšavos dar kaujasi 

apie 180,000 Lenkijos armijos prieš vokiečius. Daugiai 
lenkų civilių taipgi kariauja prieš nazius.

.-Naziai, todęjLjšėlo oro bombomisfnaikinti Varšavą.

Berlin, rugs. 19.—Naziai sako, kad lenkai Varšavos 
srityje naudoję nuodingas karo dujas prieš vokiečius.

Vokiečiai Suėmė 70,000 Lenky į Nelaisvę
Berlin, rugs. 19.—Pranešama, jog naziai suėmė į ne

laisvę 50 tūkstančių lenkų kareivių prie Bzura, 60 mylių 
į vakarus nuo Varšavos, ir sučiupę 20 tūkstančių Len
kijos kariuomenės prie Lwowo.

Naziy Kanuolės Šaudo Prancūzus per 35 Mylias
Paryžius, rugs. 19.—Vokiečiai sugabeno didžiausias 

kanuolės į savo tvirtovių'liniją, “Vakarų Sieną.” Tomis 
kanuolėmis jie daužo francūzų pozicijas už 35 mylių rluo 
paties fronto. Bet francūzai sakosi atsilaiką.

Oro mūšiuose žuvo pora Vokietijos ir tiek pat Fran
cijos lėktuvų.

Moscickis Sako, Būk Lenky Valdžia Dar “Gyvuojanti”
Bucharest, Rumuniją, rugs. 19.—Lenkijos buvęs prezi

dentas Ig. Moscicki slapta perbėgo iš Rumunijos per 
sieną į Lenkijos pusę ir miestelyje Kosowe pasirašė pa
reiškimą, kad Lenkijos valdžia “dar gyvuojanti.”

Jis ir kiti buvę Lenkijos vąldovai Puošiasi skrist į Pa
ryžių ir įsteigt -ten savo “valdžią.” \

Pranešama, :kad Rumunijoj smarkiaDsrisipyko marša
las Smigly-Rydz, buvęs vyriausias Lenkijos armijos ko- 
mandierius, su buvusiu Lenkijos prezidentu Moscickiu, 
abudu pabėgę iš Lenkijos.

NAZIAI KARIAUSIĄ KAD IR “70 METŲ”
Danzig, rugs. 19.—Čia kalbėdamas, Hitleris užreiškė, 

kad Vokietija pasirengus kariauj nors ir “70 metų.” Tuo
mi jis atsakė į Anglų valdžios pareiškimą, kad Anglija 
kariausianti kad ir “10 metų,” iki sunaikinsianti hitle- 
rizmą. * /

Hitleris sakė, kad Vokietija norėtų taikytis su Angli
ja ir Francija. Bet jeigu jos nesitaikys^ tai naciai ka
riaus, ir daugiau neims jokių Anglijos įsakymų.

........      ,, „i, ...     .4-      ..—i    —* ■■—o ■ .i■ ■■■■.....................................

230,000 Lenky Kareiviy Suvaryta į Naziy Stovyklas
Boma. — Pranešama, jog 230 tūkstančių suimtų į ne- 

vbkiečiai jau suvarę į savo laisvę lenkų 'kareivių ir ofi- 
koncentracijos stovyklas cięrių.

Kaunui atsiust savo kariuo
menę ir užimt Vilnių Lietu- 
vąi. Vokietija, kaip prane
šama,- taipgi sutiktų per- 
vest Lietuvai Vilnių. Bet 
Smetonos valdžia nusigan
do, kad Francija ir Anglija 
gali kartais laimėt karą 
prieš Vokietiją ir “atsteigt 
didžiąją Lenkiją.” Todėl 
Smetona, kaip matoma, net 
atsikalbinėja nuo Vilniaus.)

700 SU ANGLIJOS KARO LAIVU
-------------------------------------□

Lenkai Sugadino Naziam 
Turtingą Angliakasyklą
Lenkai, pirm pasitrauk

dami iš vienos turtingos 
angliakasy klos S i 1 e z ijoj, 
taip užplukdė kasyklą van
deniu, kad naziams reikės 
bent vienus metus pumpuot 
vandenį laukan pirma,' ne
gu jie galės pradėt gaut 
anglies iš tos kasyklos.

/

Sovietai Saugo Lai
vus nuo Anglą Nagą

Istanbul, Turkija. — Pro 
čia buvo praplaukę du so
vietiniai laivai, prikrauti 
druskos ir gazolino. Jiedu 
plaukė į Vladivostoką, bet 
sugrįžo atgal per Bospofo 
protaką, neiškraudami ve
žamų daiktų.

Abudu šie laivai, “Voro- 
šilov” ir “Sovietskaja 
Neft,” yra ūaujoviški, mo
toriniai; vienas 3,908 tonų 
įtalpos, antras 8,228 tonų.

(Suprantama, kad Angli
jos karo laivai būtų mėginę 
suimt šiuos Sovietų laivus, 
jeigu jie būtų plaukę per 
Viduržemio Jūrą.)

Raudonarmiečiai Perėję Į 
Bessarabiją, Rumunijoj (?)

♦

Cernauti, Rumunija, 
rugs. 19. — Pranešama, 
kad vienas būrys Raudono
sios Armijos jau perėjęs 
per sieną į Rumuniją (tur
būt, į Bessarabiją, rusiškai 
ukrainišką guberniją. Ru
munija buvo andai pagro
bus tą guberniją nuo Sovie-' 
tų, kuomet caristai-balta- 
gvardiečiai ir svetimšaliai 
imperialistai kariavo prieš 
Sovietus.)

Francija Šaukia Armijon Jau 
19-kos Mėty Vyrukus
Paryžius, . rugs. 19.— 

Francija šaukia į armiją 
jaunuolius jau nuo 19-kos 
metų amžiaus. Numato il
gą karą su Vokietija.

Francijos žvalgai nuste
bėjo naujus šimtus tūks
tančių Vokietijos armijos, 
kuri iš Lenkijos maršuoja į 
vakarų frontą prieš Fran
ci ją.

Vatikanas. — Popiežiaus 
laikraštis “Osservatore Ro
mano” smerkia Sovietus, 
kad jie atsiima baltarusiš
kas , ir ukrainiškai-rusiškas- 
žemes nuo Lenkijos.

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

Anglija Provokuoja Jungti
nes Valstijas j Karą

London, rugs. 19.—Nau
jausiomis skaitlinėmis, tai 
Vokietijos submarinas, tor- 
peduodamas Anglijos kari
nį laivą-lėktuvų išvažiotoją 
“Courageous,” paskandino 
iki 700 Anglijos jūrininkų 
ir lakūnų. Su šiuom laivu 
taip nugrimzdo 48 Anglijos 
orlaiviai.

Anglijos šarvuotlaiviai 
po to medžiojo nazių sub- 
mariną, leisdami bombas į 
jūrą, ir sako, kad, “galbūt,” 
sunaikinę tą submariną.

(Pirmiau. buvo pranešta, 
kad Vokietijos submarinas 
davęs laiko išsigelbėti žmo
nėms iš to Anglijos karinio 
laivo.)

New York. — Anglijos 
keleivinis laivas “Aquita- • 
nia” atgabeno apie 600 am
erikiečių. “Aquitania” gin
kluota dviem kanuolėm. 
Taigi naziai gali laikyt ją 
kariniu Anglijos .laivu, ir 
Vokietijos submarinai ga
lėjo skandint jį be persergė
jimo.—Tu r būt, Anglija to 
ir norėjo, tikėdamasi įtrau
kti Jungtines Valstijas į 
karą, jeigu keliavusieji 
“Aquitania” amerikiečiai 
būtų paskandinti.

Lenky Kareiviai Bro- 
liauja su Sovietų 
Raudonarmiečiais

Cernauti, Rumunija.—Vy
resnysis karininkas W. H. 
Colbern, narys Jungtinių 
Valstijų atstovybės, kalbė
josi su Sovietų tankų ko- 
mandierium, būdamas dar 
Lenkijos pusėje. Colbern sa
ko, jog sovietinis komandie- 
rius pareiškė, kad “mes ei
name prieš vokiečius.”

Amerikonas karininkas 
Colbern praneša, kad Len-' 
kijos kariuomenė “broliau- 
ja su rusais ir davė jiem 
cigaretų.”

/

Vokiečių Artilerija Iš
mušė' Prancūzus i&

Perl Miestelio
Luxemburg.— Francūzai 

buvo užėmę pasieninį Vokie-. 
tijos miestelį Perl rytinia
me šone Moselle upės; bet 
vokiečiai, per dvi valandas 
bombarduodami kanuolėmis 
francūzus, vėl išvijo juos iš .1 
Perlo.
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Socialistinė Pagalbos Ranka Pa
vergtoms ir Apleistoms Tautoms
Rišant šių dienų bėgamuosius didelius 

klausimus, vienas dalykas tenka žinoti: 
nereikia karščiuotis, bet reikia viskas 
imti šaltai ir apgalvotai. Dėl Sovietų 
Raudonosios Armijos įžengimo Baltaru- 
sijon ir Ukrainon ne vienas žmogus gali 
susiklaidint!, jei jis nepaims dalyko šal
tai. Reikia nepamiršti, kad Sovietų že
mės priešai tą įvykį išnaudoja labai uo
liai; jie išnaudoja, žinoma, savo naudai. 
Jiems rūpėjo ir rūpi Sovietus šmeižti, 

‘ todėl jie ir šį įvykį bando išnaudoti savo
# tikslams, skelbdami, būk Sovietai grobią 
' “Lenta jos žemes.”

Šaltai pagalvojęs, kiekvienas supras, 
jog tai didžiausias melas. Sovietai jokių 
Lenkijos žemių negrobia. Vakarų Balta
rusija ir Vakarų Ukraina priklauso ne 
Lenkijai, bet Sovietų Sąjungai. Tos sri
tys buvo Lenkijos užgrobtos.

Kol Lenkijos Valdžia dar gyvavo, kol 
- ji nebuvo pasprukusi į užsienį, t. y., ne

buvo pasitraukusi, Sovietai nieko neda- 
<rS, nes buvo su Lenkijos valdžią pasira
usytos tam tikros sutartys. Kai'ioji vald

žia pabėgo, tai visos sutartys pasinaiki
no ir Sovietai turi pilną teisę apsaugoti 
broliškas tautas, ištiesti joms brolišką 
ranką.

Kas gi dabar būtų buvę, jei Sovietai 
J nebūtų įsikišę į tą reikalą? Ogi tuosius, 

kraštus būtų pasiėmęs Hitleris.
Kuris skaitytojas dar neskaitė vaka- 

..ryksčioj “Laisvėj” tilpusios V. Molotovo 
.kalbos, mes patariame' ją perskaityti.

į : Įsidėmėtini šie Alolotovo žodžiai:
J “Nelemti (lenkų) vadai pametė Len- 
[• : kijos gyventojus likimo valiai. Lenkų 

•valstybė ir jos valdžia faktinai jau ne-
Ipįgyvuoja.
\ " “Atsižvelgiant į šitokią padėtį, sutar

tys, pirmiau padarytos tarp Sovietų Są-
f jungos ir Lenkijos, nustojo veikusios, 
r. vLenkijoj susidarė padėtis, kuri reikalau- 
j. ja, kad Sovietų vyriausybė kreiptų ypa

tingą domę į savo valstybės saugumą. 
Lenkija virto patogiu lauku visokiems 
pripuolamiems įvykiams ir staigmenoms, 

‘kurie galėtų sukelt pavojų Sovietų Są
jungai.

“Sovietų vyriausybė iki pat paskuti
nio momento buvo bepusiška (neutrali).

■ Bet akivaizdoj viršminėtų aplinkybių,
* jinai jau negali toliau laikytis bepusiš- 

ko nusistatymo linkui susidariusios pa- 
dėties. Taip pat negalima reikalaut, kad 
Sovietų vyriausybė abejutiškai žiūrėtų

f ; į likimą tikrų savo brolių, ukrainų ir bal
tarusių, kurie gyvena Lenkijoj ir kurie- 

, pirmiau gyveno kaipo beteisės tautos, 
l bet vis dėlto nebuvo tada visiškai paves

tos likimo valiai.
r • “Sovietų vyriausybė laiko šventa savo 

areiga ištiest pagelbos ranką savo bro
liams ukrainams ir broliams baltaru-

F “ siams, gyvenantiems Lenkijoj.”
’ . Sovietų Sąjunga neturėjo ir neturi jo
kių užgrobikiškų interesų. Josios tikslas 

"'yra tik padėti pavergtoms tautoms, pa- 
į vergtiems žmonėms pagerinti savo gy

venimą, padėti išsilaisvinti. Ji siūlė pa-' 
galįą ir pačiai Lenkijai, bet paiki jo- 

Zsios valdytojai,' įsikibę į Chamberlaino 
skvernus, atsisakė ją priimti.

\ Ukrainų ir Baltarusių masės pasitiko • 
/ Raudonąją Armiją kaipo laisvintoją, pa* 

risitako ją kaipo jėgą, nukreiptą neteisy- 
’ Mins pašalint ir žmonėms iš vargo iš-

> vaduoti. \

K

Šis Sovietų žygis, todėl, yra niekas 
daugiau, kaip praplėtimas socializmo sie
nų, padėjimas milijonams žmonių, kurie 
buvo iki šiol/sunkiai pavergti, atsistoti 
ir laimingesnin gyvenim’an įžengti.

to- 
to-

Ar Jie Buvo Verti 
i Kraštą Valdyti?!

Turbūt pasaulis dar nėra matęs 
kio ištižimo, tokios trumparegystės,
kio savanaudiškumo, kokį parodė Len
kijos valdytojai. Juk tai dėka tom jų 
“dorybėm” Lenkija buvo privesta prie 
tokios tragedijos, kokioj šiandien ji at
sidūrė ! 1

Kiekvienas kiek, tiek prasitrynęs akis 
žmogus jau per metų eilę • matė, kad 
Lenkijos nepriklausomybei vyriausias 
pavojus grūmoja iš Vokietijos nazių pu
sės. Bet Lenkijoš ponai to nematė. Jie 
bičiuliavosi su Hitleriu; Lenkijoj Goe- 

/ ringas medžiodavo ir medžiodavo, o Be- 
ckas dažnus svečias buvo Berlyne.

Kai Hitleris užgrobė Čechoslovakiją, 
kiekvienas nujautė ir net suprato, kad 
sekanti Hitlerio sąraše bus Lenkija. • Bet 
Lenkijos ponai to nenumatė. Užuot su
sidėjus su cechais ir išvien kovojus prieš 
bendrą priešą, Beckai ir jiems panašūs 
padėjo Hitleriui sumėsinėti Čechoslova
kiją.

Lenkijos ponai smurtu užgrobė Vil
nių; jie dar bjauriau pasielgė 1938 me
tais, kai buvo pasimoję Kauną pasiimti. 
Užgrobę daugybę kitų tautų, tie ponai 
jąsias slėgė žiauriai ir bjauriai,/suvaržy
dami pačias elementariškiausias tauti
nes jųjų teises.

Kai pažangesniuose kraštuose buvo 
pravesta žemės reforma, tai Lenkijoj te
beviešpatavo dvarponiai, kaip ir viešpa
tavę, o milionai žmonių vilko sunkų jun
gą didžiausioj biednatvėj.

Rodosi ir aklas galėjo matyti, jog 
Lenkijos valdytojai turėjo iškėstomis 
rankomis priimti Sovietų siūlomą pagal
bą, bet jie to nedarė. Klausydami direk
tyvų išdaviko Chamberlaino, jie Sovietų 
pagalbos ranką atmetė, pareikšdami, kad 

"Jie patys, girdi, apsiginsią nuo agreso- 
J riaus. Prie to, jie gausią pagalbos iš 
Chamberlaino. . " ‘ ‘

Na, ir ta visa bjauri politika šiandien 
privedė Lenkiją prie baisios katastro
fos. Per desėtką dienų ji tapo užkariau
ta, nugalėta.

Tie patys akli valdovai, kurie įvedė 
kraštą į katastrofą, užuot buvus su savo 
žmonėmis'ir kovojus, patys pirmutiniai 
sėdo į orlaivius, automębilius ir pabėgo 
į Rumuniją! Pabėgo, palikdami milio- 
nus žmonių “Dievo, valiai.”

Kur jūs matėt kitus didesnius sava
naudžius, kaip šitie Lenkijos ponai!

Apie SLA Reikalus
“Vilnyj” Profesionalas rašo:
“Šiomis dienomis teko sužinoti, 

socialistų kandidatai į SLA centro 
sininkus sekantiems rinkimams bus

“Bagočius,
“Gugis,
“Mažukna,
“Mikužiutė — visi dabar esanti.
“Į centro sekretorių, vieton D iv Vini- 

ko, statoma Dr. Pilka, iš So. Bostono.
“Į S. Mockaus vietą statoma P. Dar- 

gis, iš Pittsburgho.
“Daktaru-kvotėju irgi senas, o jei ne- 

apsiims, dėl tos vietos nesivaržoma.”
Padavęs tai, p. Profesionalas klausia: 

“Ar socialistai gali tikėtis patys vieni 
. savo kandidatus išrinkti?” Ir jis atsako :x

“Negali. Retas blaiviai mąstančių tiki, 
kad jie rinkimus laimės, bet taip užsispy
rė jų vadas P. Grigaitis ir jiems reikia 
arba skirtis su juo, eiti į peštynes, arba 
priimti jo parinktą kandidatų sąrašą.”

Mums rodosi, ne tiek svarbu, ar so
cialistai tokį savo sąrašą pravestų ar ne- 
pravestų. Svarbesnis klausimas tai yra 
tas: ar tokia pild. taryba, jei ji būtų iš
rinkta, būtų naudinga Susivienijimui? 
Mums atrodo, jog ne. Ji ne tik nebūtų 
naudinga, bet būtų žalinga.

SLA sudaro visokių sriovių žmonės, 
tad ir pild. taryba turėtų būt sudarytą 
iš| visokių sriovių žmonių,—sakysim, 
bent iš trijų sriovių žmonių,.—• san- 
darieeių, socialistu ir komunistų. Tik 
tuomet ji turėtų SLA nariuose pasitikė
jimo; tik tokia pild. taryba galėtų atsto
vauti milžiniškos SLA narių' daugumos 
norus. ’

Bet Grigaičiui, kaip jau ne kartą bu-

. ,i. ■. ................................................. ■ —

jog 
vir- 
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Pasižymėjimai Grįžtant iš Kauno 
į New Yorką 

ta Anglijos laivas “Athe- ii(Pabaiga)
Apart kitų lietuvių laive, 

važiuoja vienas čikagietis, 
stambus biznierius (o gal 
jau milionierius?). Jam be 
galo patikę Lietuvos tvar
ka; jam labai patikę, kuo
met aukšti valdininkai ir 
kitokį ponai apie jį ant pir
štų vaikščioję, žemai nusi
lenkdavę; jis labai apgailė
jo ponios prezidentienės, 
kad pastaroji šėrė kiaules, 
kuomet jis nuvažiavęs su 
savo brangiu “Cadillac” 
pas prezidentą pasikalbėti, 
arba, ot sau, arbatėlės pa
gurkšnoti, pasidalinti tomis 
pačiomis mintimis su prez. 
Smetona. Bet ponas Barš
tis nepasigailėjo koliojaučių 
žodelių dėl Lietuvos ūkinin
kėlių ir tų, kurie- iš savo 

f penkių pirštų duoninę pel

 

nosi. Sako: “Tinginiai ap
sileidėliai!” ir 1.1. nas 
Barštis sakė, kad kiekvie
nam važiuojant į Lietuvą 
apsimoka vežtis naujas au
tomobilis “Buic” ir ten par
duoti, nes ten pirkėjų to
kiems automobiliams yra 
tiek ir'tiek...

Plaukėme su Baime
r Atsitolinus mūsų laivui 

nuo uosto iš Goteburgo, 
pradėjo suktis tolokai po 
dešinei, apsilenkdamas An
glijos pakraščių kokiais tri- 
mi šimtais mylių, kad ne
susitikus vokiškų subųiari- 
nų, ar kad neifžvąžiavus 
ąnt kokių minų. Kuomet 
musų keleiviai sužinojo, 
kad jau mes'plaukiam nau
jais keliais—kilo tarp jų 
neramumas, ypatingai mū
sų lepios poniutės ameriko- 
nės labai nūsiminė. Bet vie
ną dieną buvo suruošta di
delės mišios ir visos maldos 
buvo paaukauta, idant Die
vas apsaugotų mūsų laivą 
nuo kokios nelaimės, ir nuo 
to išlepusios poniutės pasi
darė kiek ramesnės; liko 
bent kiek susirūpinę tik 
“netikėliai”...

Bet ye, • gaunam radio 
pranešimą, kad nuskandin-1

nia”, su didoku skaičium 
keleivių—mūsų tos poniu
tės, nežiūrint kad ir po tų 
pamaldų, vėl pradėjo apalp- 
dinėti iš baimės.

Apie vidurį jūros vanduo 
buvo be galo neramus; sir
guliavo didokas skaičius ke
leivių—ypatingai trečiakla
siai, kadangi jų buvo tvan
kūs kambariai, o dar bjau
resnis dalykas, kad trečios 
klasės keleiviai turi ant lai
vo 'denio labai mažai vietos 
pasivaikščioti ir ta pati ne
aptverta—salta, na o tuom 
pačiu kartu “turistų” klasė
je yra puikiausias, didelis 
denis pasivaikščioti, kuria
me ir vėjas neužpučia; šis 
denis veik nuolatos tuščias, 
tačiaus trečiaklasių jokiu 
būdu neleidžia pas “turis
tus,” nebent tik specialiai 
leidimą išsiėmus.

Taipgi visa atmosfera pas 
“turistus,” o ypatingai pir
moj klasėj, visai skirtinga 
nuo trečios klasės: žmonių 
tiek mažai, bet čia ir žuvy
tės tam tikruose aruoduose 
plaukioja, ir paukščiai už
tvertuose gardeliuose po 
stiklais čiulba, ir bibliotekos 
užpildytos tomais įvairiau
sių knygų, ir gyvos gėlės 
aplink žydi, žaliuoja, ir sie
nos kitur stirnų kailiais iš
muštos, o trečioj klasėj 
žmonių susikimšimas, tvan
ku ...

Vienok, nežiūrint į tai, 
trečios klasės keleiviai at
rodo naturališkesni, kiti 

 

dar turj šiek j£iek ir raudo
numo ; dąugiaUsiai visi 
linksmi, ilni energijos, 
draugiški, \o pirmoj ir ant
roj klasėj keleiviai atrodo 
kaip iš ligoninės parvaryti: 
arba perdaug išblyškę, ar-

nesimato pas juos jokio 
ūpo, jokios energijos.

Nežiūrint, kad už kokio 
tūkstančio mylių nuo mūs 
laivo nekalti žmonės para
ko dūmuose troškinami, bet 
mes kasdien laive turėjome 
šokius, krutamus paveikslus

✓

ir kitokius žaislus.
Plaukiant pro New Foun- 

dland atskrido iš kažin-kur 
orlaivis; mūsų publikos kai 
kurie nusigando, bet tas or
laivis paskraidęs virš mū
sų "įlaivo—nuskrido savais

Visi be galo nudžiugome 
priplaukę dūmuose pasken
dusį New Yorką.

P. Baranauskas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar lenkų ir vokiečių val
džios iš užgrobtų Lietuvos 
kraštų ima lietuvių jauni
mą į savo kariuomenę?

Atsakymas
Veikiausia jūs turit min

tyje Klaipėdos ir Vilnijos 
lietuvius gyventojus. Vilni
jos lietuviai buvo skaitomi 
Lenkijos valstybės pilie
čiais. Tad, aišku, kas priva
loma vieniems Lenkijos pi
liečiams, tas privaloma ir 
kitiems. Kaip lenkai jau
nuoliai buvo imami kariuo
menėn, taip ir lietuviai.

Tokia pat padėtis ir 
Klaipėdos krašto lietuvių 
jaunuolių, kurie ten gimę ir 
augę. Kai Klaipėdą pasiėmė 
nazių Vokietija, tai Klaipė
dos krašto gyventojai tapo 
Vokietijos piliečiais.

KARTAIS ŠITAIP 
ATSITINKA

Kodėl gi aš kaime turiu 
vargti vienas

Ir prakaite mirkti per išti
sas dienas?

Kada miesto žmonės, kurie 
tik prekiauja,

Vien šilkuose šlama ir tur
tus sukrauja;

Neviens skurdžium buvęs, 
už bekono skūrą,

Turi pasistatęs baltuojantį 
mūra. c.

Ir tie, kurie karpo ir ma
tuoja drobę,

Šiandieną jau matos visi jie 
pralobę. ?

Tik man ši žemelė neatne
ša pelno,

Nors sunkiai reik dirbti ir 
pūslės ant delno.

Ir vargšė žmonelė su grėb
liu linguoja,

O jos buvę draugės gamake 
siūbuoja;

Ją, vargšę, kankina did
žiausias pavydas,

Kad aš ne čigonas ar ne 
“koksai žydas.”

Nors žemelės turi apie du 
valakus,

Bet kasdien verkšlena, i 
kaimą patekus.

Taip man liūdnos mintys 
galvoj susipynė,

Kad aš visai driskius, o ji 
kaip sukynė.

Ir Nekleiza snaudęs staiga 
atsibudo,

Minia uždainavo, iš vietos 
sujudo;

O trūba pareiškė eit* į ge
gužinę,

Kur žymiai pigesnis alus ir 
degtinė.

Nekleiza ' pagundžiau pasi
naudot proga,—

Po kelias čėrkeles nubįjom, 
kaip uogą.

Įdubę mūs akys visiškai ap
temo,

‘/NuVdrgę galvelės tuoj pa
siekė žemę.

Per mjegus užgirdau ulbant 
karvelėlį.

Sako: ko čia dripsot, latrai, 
pasigėrę?

Iš kur karvelėlis tasai atsi
rado ?

Jutau, kąip su batais į sė
dynę bado.

Ir praktikos turi greitai at
gaivinti,

Už plaukų paėmęs staiga 
pasodinti.'

Snapelį prikišęs, ką gėriau 
pauostė,

Su lazda gumine taip švel
niai paglostė.
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* Ryga.—Eskandronąs Len
kijos per
skrido į Latviją. Visi jų la
kūnai sulaikyti 
niai bėgliai.

Dzūkų kooperacijos šventes 
proga,

Susirgau truputį sloga,
Kai Užpečkių kaime buvau 

sveikas, gyvas,
Prisiuntė kvietimą man ko

operatyvas.
Kvietė dalyvauti ' su visa 

šeimyna.
Sako, pasikviesti gali ir kai

myną.
Tai aš, pasikvietęs Neklei- 

zą Tamošių,
Nuėję jau radom didžiausią 

kermošių.
Po gatves žygiuojant, 
Daineles dainuojant;
Kur dulkių daugiausia, 
Tenai apsistojant.
Išgirdau aš medyj taip kal

bančią trūbą.
Sako: kada pirksi batus ar-y 

ba rūbą, v
Nepirkie pas žydą, ten gali 

apgauti,
O kooperatyve visko gali 

gauti.
Kai trūba kalbėjo, tai Ne

kleiza snaudė,
O man, rodos, širdį kas 

replėm suspaudė.

■V^r

URG

BERLIN

* TT7f T1 

BREMEN

GERMAN 
WEST WALL

‘V Aessen:■ t i i ' ' r ’\eOUESSELOORF

R M AI o FRA N K FORT ^Liliui
I I 'NUREMBERG, U 1.11111 l±L?BOURG

I8UR3

BASLE 
1 'A »«_.. berime . yi

R A N\ C feE ../s^neiuANP

INNSBRUCK.
JJjCHTFNJTfll(.

LIEdCalais

HAVRE STENA

PARIS

( 'K O AT H' -S£A

ROTTERDA

O k .

UI

. LILLE 
MAUBEUGE.

’LUX

REIMS °V»RDUN
M
TOUl

ORLEANS

TOURS

’ EPINAL ,
(MAGINOT LINKh 

C MULHOUSE 
X 'BCLFORT

0IJ0No 
Bes,

VENICE

°TOULOU5E

' r* ' I

i Q SO _ .

Žemlapis parodo, kur francūzai sako mušą 
vokiečius Saar srityj, Vokietijoj.

nr.wur
MTUHty. TURIM

Kaip parotos.
Žiūriu per langelį — geleži

nės grotos.
Kaip smirdančios blakės 

pradėj’ gnaibyt skūrą,
Tai Nekleiza keikė tą mies

to kultūrą.
-Dabar vėl Užpečkių kaime- 

lyj gyvuoju
Ir ponam už vaišes šią dai

ną dainuoju.
Kaip sloga nesirgsiu ir ne

bedejuosiu,
Tai tuokart linksmesnes 

daineles dainuosiu.
1939-VII-17 P. G.

Miklusėnai. Alytus.

vo įrodyta, SLA narių labas nerupi. Jam 
rūpi pravesti pavo paiką politiką; jam 
rūpi bosauti SLA. Štai kodėl jis taip už
sispyrusiai stoja už vienos^sriovės tary
bą. Susivienijime. ... / /

. Grigaitis niekur neparodė konstruk- 
tyvio darbo ir iniciatyvos. Kur jis savo

rankų prikišo, ten buvo skandalas, ten 
buvo sukrikimas. To jis, matyt, su savo 
politika siekia ir SLA. -

Apie tai teks pakalbėti vėliau plačiau. 
Šiuo kartu mes sakome: SLA nariai tu
ri pasisaugoti ir nesiduoti Čikagos, men
ševikų lyderiui save už nosių veažioti.

Naziai Naujina Prekybos 
Sutartį su Rumunija

Bucharest, Rumunija. — 
Čia atvyko Hitlerio pasiun
tiniai panaujint prekybos 
sutartį tarp Vokietijos ir 
Rumunijos.



Trečias puslapis

Motery Seimo paskaitos, sukėlusio^ 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina* 
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitų reikalaukite pas 
Moterų Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

i gMtp'

ma
ni o terų.

srovių 
mes tu- 
bile ku-

naudodami Europos karu, taip 
beprotiškai brangina 
produktus ir kitus 1 
nius
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Moterų Seimas, įvykęs rugsėjo 7-9, 
Brooklyne, nutarė įsteigt Moterų Tarybą, 
kurioj galės priklausyt visokios moterų 
organizacijos. Kuri draugija piunutinė 
įvykins Seimo tarimą—įstos Tarybon?

1 į • 1 Prezidento Amerikos Lietuvių Moterų Tary
Suvaldyt Kainui Kėlėjus

Rezoliucija Prieš Kėlimą Kainų ant Maisto ir Kitų 
Reikmenų, Pasiųsta Prezidentui Laike Moterų Seimo

Gerbiamam Prezidentui 
Rooseveltui:

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kongresas, vykstąs Brooklyn© 
Muziejuje, rugsėjo 7-8-9 die
nomis, 1939 m., nutariame at
sišaukti į Tamstą pavartoti 
Tamstos įtaką ir galią suval
dyti ir nubausti pelnagrobius 
ir spekuliantus, kurie, pasi-

maisto 
kasdieni- 

gyvenimo reikmenis.
Su pagarba, 
Rezoliucijų Kom.:

A. Jonikiene,
V. J. Količienė, 
A. Urlakiūtč.
S. Petkienė.

Pasikalbėjus su W. Lynu, 
Mass., Delegatėmis

turėjo 
kontes- 
Moterų 

pirma

Pasikalbėjime su Lietuvių 
Moterų 1-mo Seimo ir Ban- 
kieto delegatėmis Mrs. Mary 
Genkins ir Tekia Buzas, su 
kuriomis teko sykiu valgyti, 
paklausiau, iš kur ir kokią or
ganizaciją atstovauja? Atsa
ko, kad Lietuvių Moterų Pi
liečių Kliubą, kuris gyvuoja 
ir auga pasekmingai antrus 
metus, veikia tarpe lietuvių, 
ir turi ryšius su amerikoniš
kais ir kitų tautų kliubais. De
legatės pareiškė, kad 
visokių rankų darbų 
tą, parodą, Lietuvių 
Piliečių Kliubui teko 
dovana.

Organizuojant Kliubą, pilie
čių buvo mažiau nei pusė, -— 
dabar jau tiktai trečdalis ne- 
pilietės. Narių turi 63, viso
kių pažvalgų. Sugyvenimas 
labai draugiškas, yra narįų, 
kurios ir bažnyčią lanko ir 
Kliube pavyzdingos.

Mrs. Genkins čia augusi 
jauna našlė, turi anglių ir 
aliejaus biznį, kuris buvo pra
dėtas jos mirusio draugo, — 
dabar vieną veda pasekmin
gai. Pusė visos parduodamos 
anglies — Rusijos anglis.

Įspūdžius iš Seimo ir Ban- 
kieto turėjo labai gerus.

Delegatės dalyvavo ir Pa
saulio Parodoj, pasisvečiavo ir 
grįžo namo prie kasdieninio 
užsiėmimo. Tuom pasibaigė 
pasikalbėjimas.

D.

NELAIMĖS NAMUOSE
Bėgiu pereitų metų namuo

se nelaimės palietė 4,772,500 
asmenų ir jais daugumoje bu
vo moterys, kadangi jos dau
giausia- būna namie. Tai 1,- 
700,000 daugiau nelaimių, ne
gu nuo automobilių ir indus
trijoj.
įvyko paslydus ant karpetu- 
kų bei vaškuotų grindų, sli
džiose maudynėse, paskui ap- 
siplikinus, apsideginus, taipgi 
pavirtus ne gana apšviestuose 
kampuose.

Didžiumoj nelaimės

Šeimininkėms
Kas mėgsta naujoviškus 

skonius, ras skanią pakaitą 
kepsnyje, jei kepant pečiuje 
palaistys su ananaso 
apple) sunka, atskiesta 
siau su vandeniu.

(pine- 
pu-

Mėsai malt mašinėlė leng
viau išsivalo, jei baigiant 
malt perleisit per ją senos 
duonos plutą.

bos Komiteto Pareiškimas
Moterų Seimas Šaukė Toleruot 

ir Gerbt Kitų Įsitikinimus

SOFIJA PETKIENĖ
Pirmojo Amerikos Lietuvių 

Moterų Seimo rezoliucijų 
komisijos narė.

Pasikalbėjus su Newarko 
Delegatėmis

Moterų Seimo posėdžių per
traukose netikėtai teko susi
pažinti ir plačiai išsikalbėti su 
simpatinga ir savo draugijos 
reikalais rūpestinga Petronėle 
Kruniene. Jinai newarkiečių 
moterų Birutės Draugijos 
vice-pirmininkė jau 6-ti metai.

Birutės Draugija, sako Kru- 
nienė, mažai apie save kalba, 
bet daug dirba narių labui. Ir 
mūsų raporte šiam Seimui, sa
ko delegatė, toli negana mes 
paskome apie savo Birutės 
Draugiją. Ji narių turi apie 
50 su virš', ir yra labdaringa. 
Draugija šelpia kožną narę 
bedarbę, katros vyras nedir
ba, negali šeimos užlaikyt, jei
gu narė iš draugijos pašalpos 
pareikalauja. Pašalpai pinigus 
ar reikalingus daiktus ir pa
čios narės aukauja, ir pramo
gomis bei atsikreipus į visuo
menę sukelia. Ji sako, nar.ės 
savo draugiją aukštai įvertina 
ir norėtų, kad visuomenė apie 
ją žinotų.

Pirmas Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimas jau praeities 
dalykas, bet jo priimti planai 
tai ateities darbas, kuris rei
kalaus visų mūsų pasiryžimo, 
kad tinkamai pravedus.

Amerikos Lietuvių Moterų 
Tarybos Komitetas, kurį išrin
ko minėtas Seimas, šiuomi at-' 
sišaukiame į plačią Amerikos 
ir Kanados lietuvių visuome
nę, o ypatingai į moteris, kad 
padėtumėt komitetui vykinti 
Seimo tarimus. Jei visos 130 
delegačių, dalyvavusios Sei
me, širdingai imsis už darbo 
sugryžusios į savo kolonijas 
ir į savo organizacijas, gali
ma bus tikėtis gražių rezulta
tų vienijime Amerikos ir Ka
nados lietuvių moterų sutarti
nam darbui visais svarbiais 
klausimais, kuriuos Seimas 
diskusavo.

Tris dienas po viena pasto
ge, viename kambaryje, įvai
rių pažiūrų ir įsitikinimų lie
tuvės kalbėjome, tarėmės, ir 
svarstėme visoms svarbius 
klausimus. Dabar taip vienin
gai ir sutartinai įdirbkime, 
kad dar platesnes mases lie
tuvių moterų įtraukus į tą 
vieningą ir bendrą darbą. 
Bendro darbo, kuris atneš 
naudą kaip mūsų tautai, taip 
ir kiekvienai mūsų šeimynai, 
nestokuos, jei mes mokėsime 
jo jieškoti ir mokėsime sutar
tinai veikti.

Visų pirma, Tarybos Komi
tetas ragina visas organizaci
jas sušaukti plačius susirinki
mus savo narių ir šiaip lietu
vių moterų ir diskusuoti pa
matinę rezoliuciją: “Moterims 
Reikia Organizacijos ir Vien
ingos Veiklos už Darbus, Ger- 
buvingą Gyvenimą Šeimynai 
ir Šaliai., už Pasaulinę Taiką.” 

ši rezoliucija tai pagrindas 
viso veikimo, kurį Tarybos 
Komitetas rūpinsis pravesti 
pagal atsibuvusio Seimo nuta
rimą. Aišku, visų darbų arba

klausimų, suminėtų rezoliuci
joj, negalima vykinti vienu ir 
tuo pačiu laiku, bot reikia pa
sirinkti tuos klausimus, kurie 
pagal organizacijų kolonijos 
padėtį pasirodys svarbiausi ir 
bus priimti visų kaipo tinka
mi vykinti gyvenimam Taikos 
klausimas šiandien yra toks 
degantis ir svarbus, jog rodos 
jis visur ir visoms tiks ben
dram veikimui.

Organizacijos, užgyrusios 
mūsų Seimo pradėtą darbą, 
yra raginamos stoti į Ameri
kos Lietuvių Moterų Tarybą, 
užsimokant $1 metinę duoklę. 
Tapusi Tarybos nare, organi
zacija aplaikys visą Tarybos 
išleistą literatūrą, buktiną, 
paskaitas, referatus ir tt. Tam 
reikalui ir bus naudojamos 
duoklės.

Organizacijos, kurios šauks 
platesnius mitingus išdavimui 
delegačių raportų ir Seimo 
apkalbėjimui, gali gauti bile 
referatą, ar paskaitą^ skaity
tą Seime, atsikreipiant pas 
Tarybos sekretorę, 
kienę, 221 S. 4th

mas išrinko komitetą iš septy
nių. Bet nutarta darinkti iš 
kiekvienos didesnės Amerikos 
ir Kanados lietuvių kolonijos 
nares į komitetą. Šitą galima 
atlikti sušaukiant miestų mo
terų organizacijų ir šiaip vei
klių moterų konferencijas, 
kuriose galima išrinkti narę į 
Tarybos Komitetą ir pranešti 
Seimo Komiteto sekretorei, 
aukščiau minėtu antrašu.

Tarpsroviniy Moterų Santikių
Pirmojo į draugiškumo, prie didžiausios 
Moterų

R.

So. Boston, Mass.
moterų 

ketvirta- 
7:30 va-

bus pra- 
atsibuvusio

LLD 2-ros kuopos 
susirinkimas įvyks 
dienį, rugsėjo 21 d., 
karo, 376 Broadway, 

šiame susirinkime 
nešimų iš ką tik
visuotino Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimo, ir daug kitų 
svarbių dalykų. Todėl visos 
draugės dalyvaukite.

Org. H. T.

K. Petri-
St., Brook-

kurios ne- 
Seimą, bet 
Seimas nu-

Organizacijos, 
siuntė delegatės į 
norėtų žinoti, ką, 
veikė, gali pasikviesti bile ką
iš delegačių, kuri ? dalyvavo 
Seime, kad išduotų raportą 
arba atpasakotų, ką Seimas 
tarė, ir ką mano toliaus veik
ti.

Kur nėra moterų kliubų bei 
organizacijų, ten mišrių drau
gijų moterys gali imtis už dar
bo, kad sušaukus moterų mi
tingą ir apkalbėjus ar ne ge- 
riaus galima būtų moterims 
veikti, jei būtų moterų kliubas 
ir priėjus prie išvados, daryti 
žingsnius vienaip ar kitaip: 
tverti kliubą arba Seimo ta
rimus vykinti mišrių organiza
cijų narėms.

Nutaręs tverti Amerikos 
Lietuvių Moterų Tarybą, Sei-

Moterų Poseimines Problemos

Viešai nieko neskelbiant, 
New Yorko ligoninės mobili
zuoja daktarus ir slauges dėl 
“nepaprastų įvykių.’’ Jie pasi
žada tuojau atsiliept į pašau
kimą, jeigu, pavyzdžiui, “prie
šo” orlaiviai atskristų ir pra
dėtų New Yorka bombarduo-. 
ti.

Geriausi svogūnai turi skais
čią lupyną, yra kieti ir sau
si, beveik bė kakliukų. Ilgais, 
storais kaklais svogūnai yrą 
prastos rūšies. ’

Šiame skyriuje talpiname 
gausą raštų buvusio Moterų 
Seimo ir jo sukurtos Tarybos 
reikalais. Daugelis kitų raštų, 
taipgi Seimo paveikslas ir at
skirų'darbuotojų ir Moterų 
Tarybos Komiteto nariį pa
veikslų liekasi sekamoms šio 
skyriaus laidoms. Dėkingos 
esam Seimo 'bei Tarybos > ko
mitetams už suteikimą taip 
vertingų medžiagų ir prašo-, 
me šio skyriaus skaitytojus 
atydžiai tuos raštus sekti, 
taipgi pasitaupinti iškarpas 
peržvalgai ateities darbuose.

Iš telpančio Moterų Tary
bos Komiteto atsišaukimo, 
Moterų ‘Seimo Protokolo ir 
poros rezoliucijų, taipgi perei
tame skyriuje tilpušios rezo
liucijos, kolonijų veikėjos jau 
gali pasisemti gana medžiagos 
planams savo kolonijose dar
buotei. Toliau matysit 
giau. /

Pirmieji svarbiausi 
niai, kaip rodo Moterų
tarimai, rezoliucijos, ' taipgi 
Moterų Tarybos Komiteto at
sišaukimas, yra sekami:

Skaitlingi motery mitingai 
išklausyt delegačių raportų ir 
išdirbi planus kolonijos vei
klai.

Tarybon.
Seime girdėtos paskaitos 

ruošiamos išleist sąsiuviniuose, 
taipgi skubiai ruošiama spau
dai Seimo 
gaus visos
sios draugijos.
dabar pagalvoti ir duoti už
sakymus masiniam platinimui. 
Už savaitės kitos bus numaty
ta

rograma, kurią 
eime dalyvavu-

Reikėtų jau

knygelės įtalpa ir kaina.

Brooklynietėms

dau-

žings- 
Seimo

Svogūnų skystis galima iš 
anksto pasidaryt, perpjovus 
pusiau su visa lupyna ištrint 
ant sunkos spaustuvo ir pasi
dėt butelyje vėlesniam varto-' 
jimui.

Dalyvavusių Seime ir kitų 
draugijų įtraukimas Moterų

Lai gyvuoja sutartinas ir 
vieningas Amerikos ir Kana
dos lietuvių moterų veikimas!

Amerikos Lietuvių Moterų 
Tarybos Komitetas:

A. Jonikienė, pirm.
V. J. Količienė, vice pirm.

Petrikienė, sekr.
Skeberdytė., fin. sekr.

M. K. Sukackienė, ižd. 
Narės: O. Stelmokaitė ir 
M. Dundulienė.

K

Rezoliucija del
Męs, delegatės 

Amerikos Lietuvių 
Seimo, įvykusio Brooklyno
Muziejuje, 185 Eastern Park
way, Brooklyn, N. Y., rugsė
jo 7-8-9 dienomis, 1939 m., 
susirinkusios pamatiniai tam, 
kad išrišus klausimą, kaip su
jungti įvairių pažiūrų lietuvių 
moterų draugijas ir kliubus 
vieningam veikimui visų mūsų 
svarbiais reikalais, kaip tai : 
Lietuvos ir lietuvybės klausi
me, taikos klausime, mūsų ir 
mūsų, vaikučių sveikatos' klau
sime ir abelnai visų socialės 
gerovės klausimu, turim su- 
grįžusios dėti visas pastangas, 
kad sutraukus visas savų mie
stų organizacijas į esamus vie
tinius sąryšius ir, pagaliaus, į 
Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

Kad tą pasiekus, 
me pratintis prie

tolerancijos link kitaip 
n ančių 
Besitariant 
narėm bile 
rime vengti 
rios moters

kal- 
ku- 
Jei

Moterų

mes turi- 
didžiausio

ir veikiančių 
su įvairių 
klausimu, 
palietimo
įsitikinimų, ar tai 

religinių ar politinių, ir 
bėti vien tik klausimu, 
riuom norime 'susitarti.
kyla diskusijos, reikia guodo- 
ti kitų nuomonę ant tiek, kad 
neišeitų piktumas, nors ir at
virai. kalbant.

Geri pavyzdžiai, nuoširdus 
draugiškumas ir rišimas tokių 
klausimų, kurie visoms bus 
bendri ir svarbūs, suartins ir 
suvienys visų srovių lietuves 
moteris už bendrus tikslus.

Rezoliucijų Kom.:
A. Jonikiene, 
V. J. Količienė, 
A. Urlakiutė, 
S. Petkienė.'

Protokolas Pirmo Amer. Lietuvių Moterų Seimo
Įvykusio Rugsėjo 7, 8 ir 9 dienomis, 1939 m., Brooklyno Muziejuje, 

185 Eastern Parkway, Brooklyn, NewTork

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas, kuriame 
bus išduotas raportas iš Mo
terų Seimo, nukeliamas į rug
sėjo 28-tą. .Priežastis: šį ket
virtadienį, rugsėjo 21mą, Pil. 
Kliube, dėl 
įvyks labai 
bos, kurias 
girst. Visos
rengtis skaitlingam 
mui rugsėjo 28-tą.

padėties Europoj 
svarbios prakal- 
kliubietės nori iš- 
draugės prašomos 

susirinki-

Sekr.

Visoki mėlonai gerai laiko
si atvirame ore ir paprastoj 
temperatūroj, nereikia laikyt 
šaldytuve. Atšaldyt gerai tik 
prieš duodant stalan.

^Sūdyta mėsa reikia ilgiau 
virt už šviežią. Geriausia vi
rinta labai pamažu.

Septintą rugsėjo, pusė vie
nuoliktos, Alice Jonikienė, 
pirmininkė Komiteto šauki
mui Amerikos Lietuvių Mote
rų Seimo, oficialiai atidarė 
Pirmąjį Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimą. Jonikienė savo 
kalboje pabrėžė svarbesnius 
įvykius lietuvių moterų veiklo
je, pradedant nuo 1907 metų, 
kuomet? įvyko pirmas Lietuvos 
Moterų Seimas Kaune, ir 
1908 metais sušauktas Brook
lyno Lietuvaičių Draugijos 
seimas, kuriame buvo sutver
tas Lietuvių Moterų Progresy- 
vis Susivienijimas, suvaidinęs 
Amerikos lietuvių moterų ei
lėse labai svarbų vaidmenį.

Laikina Seimo pirmininkė 
paskyrė Bujauskienę iš She
nandoah, Pa., ir Yrlokiutę iš 
Philadelphijos, mandatų su
tvarkymui. Pakol komisija 
mandatus sutvarkė, pakviesta 
pakalbėti M. Sukackienė iš 
Worcester, Mass., M. Dundu
lienė iš Hart, Mich., M. Ja
nonienė iš Pasadena, Md., P. 
Matulaitytė iš Montreal, Ca
nada, J. Skeberdytė iš Chica
go, Ill., V. J. Količienė iš 
Pittsburgh, Pa., M. Rama
nauskienė iš Minersville, Pa. 
ir M. Kemešienė iš Detroit, 
Mich.

Mandatų komisija raportą-, 
vo, jog sulyg prisiųstų manda
tą randasi 128 atstovės nuo 
31 moterų draugijos ir 39 mi
šrių draugijų, tai yra draugi
jų, kuriose priklauso vyrai ir 
moterys. Skaitant atstovių 
vardošaukį, į pirmąją' (sesiją 
pribuvo 98. < \

Nutarta pasiųst nuo Reinio 
dalyvių telegrama simpatiją 
A. Misčikaitienei į Chicago, Ill. 
ir U. Litvinienei į Detroit, 
Mich., kurios dėlei ligos nega
lėjo seime dalyvauti.

Nutarta padaryt pietums 
pertrauka valandai laiko.

Sesija Antra '
Pribuvo kelios pasivėlavu

sios atstovės į Seimą. Prezidi
umo rinkimai. Seimo pirminin
ke išrinkta vienbalsiai M. Su
kackienė.

Vice pirmininke išrinkta J. 
Skėberdytė.

Seimo sekretore išrinkta K. 
Petrikienė.

Sekretorės pagelbininke iš
rinkta P. Matulaitytė.

Į rezoliucijų ir įnešimų ko-

MARĖ JANONIENĖ 
Lietuvių velionio poeto Juliaus 
Janonio motina, iš Pasadena, 
Md., Pirmajame Amerikos 
Lietuvių Moterų Seime pa
gerbta išrinkimu į Seimo 

garbės prezidiumą.

misiją išrinkta V. J. Količienė, 
A. Jonikienė, S. Petkienė ir 
A. Yrlokiutė.

Tvarkos prižiūrovėmis 
rinkta O. Depsienė ir 
zokienė. y

Duota įnešimas, kad
mas pagerbimui mūs

F.

Skaityta eilė Seimui prisiųs
tų pasveikinimų, kurie su di
deliu entuziazmu priimti.

K. Petrikienė davė paskai
tą apie Amerikos Moteris, pa
žymint, kaip eilė metų atgal 
buvo sunkus jų visuomeninis 
darbas ir kokis dabar yra pla
tus Amerikos moterų 
mas visuomeniniame 
me.

Plačiai diskusuota

judėji 
gyveni

klausi
mas, kaip amerikietės galėtų 
daugiau bendradarbiauti su 
Lietuvos moterimis. Diskusijo
se pareikštose nuomonėse vi
sos rodė pageidavimą arti
mesnio susisiekimo su Lietu
vos moterimis, bet kadangi 
mūs, amerikiečių, nevisi leidi
niai įsileidžiami į Lietuvą, tai 
diskusantės pasireiškė išnau
doti visokius būdus susisieki
mui su Lietuvos moterimis, ar 
tai būt spausdintu ar asmeni
niu žodžiu. Nutarta, kad re
zoliucijų komisija pagamintų 
rezoliuciją tuomj klausimu.

Sesija Trečia, Rugsėjo 8 d.
Seimo pirmininkė M. Su

kackienė trečią sesiją atidarė
•v i pusė vienuoliktos ryte. 1S- i • •K Į Skaityta eilė pasveikinimų, 

j kurie'entuziastiškai priimti.
O. Stelmokaitė davė įdomią 

paskaitą, kaip moterys turėtų 
kooperuoti su jaunimu visuo
meniniame darbe. Prelegentė J 
savo paskaitoje apščiai davė 
nurodymų Seimo dalyvėms, 
kaip įvairiame 
reaguoti, 
nuolius į 
skaita su 
priimta.

Jaunu 
Sąjungos 
davė platų -pranešimą apie jų 
organizacijos darbuotę, nuro
dant, kaip nekuriais klausi
mais mūs moterų organizaci
jos galėtų kartu su jų sąjunga 
kooperuoti. Viešnia pabrėžė, 
kad jų organizacija deda pa
stangas išvystyti darbą nevien 
tik tarpe amerikonių moterų, 
bet bandoma susisiekti ir su 
ateivių moterų organizacijo
mis, kas duoda teigiamas pa
sekmes.

Sveikina Seimą p-lė Jose
phine Schain, amerikinės Ka-

(Pabaiga 4 pusi.)

Sei-šis 
senes

niųjų darbuotojų, jas išrinktų 
į Seimo garbės prezidiumą. Į- 
nešimas vienbalsiai priimtas. 
Nominuota žymaus lietuvių 
poeto, velionio Juliaus Jano
nio motina — M. Janonienė, 
žymi meno srityje darbuotoja 
—M. Dundulienė, M. Rama
nauskienė ir Eva Simans. Vi
sos nominuotos vienbalsiai už-

M. Sukackienė, užėmus ofi- 
cialės Seimo pirmininkės vie
tą, dėkodama Seimo dalyvėms 
už jai suteiktą garbę būti Pir
mojo Amerikos Lietuvių Mo
terų Seimo pirmininke, kvietė 
Seimo dalyves rimtai ir 
dugniai svarstyti Seimui 
tiektus klausimus.

Sekretorė K. Petrikienė
nešė apie Muziejuje išstatytą 
lietuvių moterų dirbinių paro
dą, pažymint, kad gera dalis 
dirbinių nebuvo galima paro
doje sutalpinti dėlei vietos 
stokos.

nuo-
pa-

pra-

darbe reikia 
norint įtraukti jau- 
platų judėjimą. Pa- 
dideliu entuziazmu

Moterų 
atstovė,

Krikščionių
Ada Bess,
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"AVĖ VITA!” >
KARūžIS

(Tąsa)

Daktaras susiraukė.
—Aš darau viską, ką tik galiu... Dėk 

pasimatymo toks yra viršininko parėdy
mas... Bet su maistu tai tikras nesusi
pratimas.

—Ne, pone daktare, tokie dalykai ne
galima pavadinti nesusipratimais.

—Na, ką jūs, ką jūs!... Geriausia 
jam būtų pasiprašyti, kad išleistų... Ką 
jūs čia kalėjime išprotestuosit? Čia juk 
tyčia toks režimas. Mes gydome ne tam, 
kad išgydytame, o tik gyvybę palaiko
me...

Patylėjo, paskui paklausė:
—Jūs ir dabar toje pat vienutėje su 

Baratinsku ?... Ko jūs ten pasilikote? 
Jūs ketverius metus buvot pats gydo
mas. Manote, kad visai išgydytas? Jūsų 
tuberkuliozė uždaroje formoje, bet jums 
labai lengva apsikrėsti vėl. Jūs galite 
gauti ligą visai atviroje formoje. Jūs su
prantate, kas yra liga visai atviroje for
moje ? Kartu miegate, kartu čia pat val
gote. .. Analizė nustatė, kad be viso ko, 
Baratinskas turi dar viduritfsiltinę. Ar 
jūs suprantate pavojų? Visas tas ligo
ninės kampas yra lyg raupsotųjų kolo
nija: sanitarai ir prižiūrėtojai bijo oro 
įkvėpti eidami pro šalį... O jūs, lyg 
apdraustas nuo mirties, užsimanėte būt 
kartu su juo ir baigta... Kad taip ma
no valia...—jis nutilo.

—Kad taip mano valia... Žiųote, aš 
jus paleisčiau!—netikėtai užbaigė jis ir 
dar patylėjęs pridūrė:—Jus ir dabar 
galima paleisti, jei jūs paprašysite.

—Aš nieko neprašysiu.
—Be reikalo. Daug paleista, labai 

daug... į
—Ne tiek jau daug, visi hitlerininkai 

ir voldemarininkai...
Pats to nežinodamas, Domas palietė 

daktaro žaizdą. Daktaras užkaito: jis 
simpatizavo voldemarininkams.
..—O ką voldemarininkai? Kodėl jūs 

—Statote juos į vieną gretą su hitlerinin- 
, zkais? Ar gi jie to verti? Ką jie jums 

blogo padarė?
—Nieko blogo, jei neskaitysim, J<ad 

vieną kartą jau buvo nuteisę sušaudyti... 1 
Šiandieną jie kalėjime, o ryt—vėl admi
nistracijoje, vėl suiminės ir teis...

—O kur kitaip? Visur taip... Tik 
vienoj Rusijoj kitaip: ten šiandien admi
nistracijoj, o ryt kalėjime... Ar gi ne 
tas pats: vis ta pati loterija...— piktai 

. pašiepė daktaras...
—Netiesa, ne ta pati.
—Tiesa, patikėkite, viskas tiesa. Poli

tikoje taip pat, kaip meilėje: “viskas 
melas ir viskas tiesa/’ — už įžeidimą 
daktaras norėjo atsilyginti įžeidimu: — 
Draugystę laiko glėby išdavimas. Drąsa 
ir baimė, herojizmas ir niekšybė, šviesa 
ir šešėliai puikiai sutelpa vienoje parti
joje tol, kol atsiranda reikalas vienai 
partijos vadų daliai nukirsti galvas... 

t Ar jūs manote, kad su paskutiniais šau
dymais galutinai palaidota tamsybė ir 
liko tiktai skaisti šviesa? Ko jūs vargs-i

tate? Supraskite, aš kalbu kaip žmo
gus, ne kaip valdininkas ir jūsų vyresny
sis. Man neaišku, kodėl jūs taip aklai 
užsispyrę? Kokia iš to nauda? Kam? 
Kas jus supras? Kas jus pateisins?

X

—Istorija, pone daktare.
Jų akys susitiko. Daktaras dar paty

lėjo ir, ironiškai palingavęs galva, nu
tęsė:

—Gaaaal...
—0—

—Domi-nin-kėli, gert...
Tamsioj, tylioj vienutėj taip aiškiai 

nuskambėjo vardas, kad nubudęs Domas 
atsisėdo ir pasilenkęs pajieškojo žvilgs
niu anoj tuščioj lovoj. Jis jieškojo žmo
gaus, kurio nebebuvo.

Vis dar nesitikėjo...
Naktį, vienumoj įsiklausius į prislėgtą 

kalėjimo dusulį, iškyla prisiminimai ir 
atkuria praslinkusio gyvenimo vaizdą. 
Vakarykštė diena stoja akyse, kaip dar 
neužbaigtas aktas, ir vėl nenoromis per
gyveni tai, kas jau priklauso praeičiai. 
Pasilenki prie lovos, kur susmukęs, pa
tale pranykęs, merdi ligonis ir klausaisi, 
ar tebekvėpuoja, ar blėstanti sąmonė ne
sukrutins lūpas, ar priešmirčio siaubu 
vėl nesuoš toks pažįstamas balsas:

—Domininkėli, pabūk, nenueik...
Rodos turi vėl sužibėti tos puikios 

akys, ilgų, išlenktų—mergiškų blakstie
nų šešėly. Tik tos akys ir buvo likę ne- 
pasikeitusios baisiame, ligos sunaikinta
me veide...

—o—
Rytą temperatūra "buvo labai pašokusi. 

Henrikas smarkiai prakaitavo. Domas 
nespėjo maiAyti ir džiauti jo marškinius. 
Aišku buvo: galas arti.

Lėtai ir sunkiai praėjo ta diena, kuri 
niekados nebegrįš ir niekados neišnyks 
atmintyje.

Atidundėjo koridoriais patikrinimas: 
kamera po kameros, skyrius po skyriaus. 
Priėjo ligoninę ir nutilo: palatose grotų 
nedaužė.

Įėjęs kameron, valdininkas metė 
žvilgsnį į lovą:

—Dar gyvas?
Domas neatsakė. *
Išėjo. Už durų sargybįnis progąrsiu 

paklausė:
—Ar rakinti, ponas valdininke? Bai

giasi visai...
Užrakino, bet šviesą paliko net po 

signalo gulti...
Domas sėdėjo prie lovos ir laikė ran

kose jo galvą. Ta graži, lyg nutekinta, 
galva neįmanomai pasikeitė, liko tary
tum odos aptraukta kaukuolė.

Henrikas nebegalėjo kalbėti,—tik ošė 
vos girdimai: — Nenueik, Domininkėli, 
nenueik.,. Pabūk! Kur tu ?

—Aš čia, brolau! Vagi sėdžiu, va...
—Pabūk... pabūk...
Lėtai slinko valandos, lėtai geso žmo

gus. Rodėsi, sutirps tyliai, be garso, lyg 
žvakė, išnyks, atomais išsisklaidžiusi 
būtybė ir neliks nieko. Paglostė Henriko 
galvą, kad dingtų nejauki vienuma, pa
silenkė prie veido,' žiūrėjo tyliai, ilgai...

Henriką staiga sukratė.
/ —Domai!

—Čia aš, čia.
(Bus daugiau)

Protokolas Pirmo Amer. Lietuviu Motery Seimo
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ro Priežastim Surast ir Jom 
Prašalint organizacijos atsto
vė. Ji savo energingoje kalbo
je ragino lietuves moteris im
tis plačios veiklos už taiką ir 
už išlaikymą Amerikos nuo 
įsitnaųkimo į karą. Jos kalba 
sukėlė didelių ovacijų.

Padaryta pietums pertrau
ka.

IIAISl

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų ;į Į

PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

O. Stelmokaitė,

IGNAS SUTKUS

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

'Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai- Linoli jos

$1

3
3
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Oficialia 
vardas

J. Skeberdytę,
M. Sukackienę,
V. J. Količienę,

apie 
De

li ž

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

kyti,.ries nevisos draugijos pa
žymėjo savo narių skaitlinę. 
Vėlesniam moterų skyriaus 
numeryje tilps sąrašas atsto
vių ir draugijų, kurios buvo 
Seime reprezentuojamos.

K. Petrikiene,.
Seimo sekretorė.

Telefonas
EVergreen 7-6673

(

Seime dalyvavo 127 atsto
vės nuo 68 draugijų, tarpe 
kurių buvo atstovaujama 35 
moterų draugijos ir 32 ben
dros draugijos; tai yra, kurio
se priklauso vyrai ir moterys. 
Kiek viso narių buvo repre
zentuojama, yra sunku pasa-

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

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius

KAINA $1.00

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.

• DINGUS ROŽYTĖ
Paraše Pranulis 

eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis
“Laisvė.”

Geo. Kaminskas

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

Turimo 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.

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Ketvirtas pu&mpiB ,
.....M, . ................ ...........................

klausimu rezoliuciją, kuri 
vienbalsiai likosi priimta.

Nutarta Tvert Motery 
Tarybą

Duota sumanymas tverti 
Amerikos Lietuvių Moterų Ta
rybą. Sumanymas vienbalsiai 
priimtas. Įnešimų ir rezoliuci
jų komisija rekomenduoja, 
kad tokios Tarybos Komite
tas būt renkamas moterų Sei
muose, iš septynių narių, ir 
kad prie tų septynių narių 
kožna kolonija, kur tik yra 
kiek platesnis moterų judėji
mas, išrinktų po vieną atstovę 
su lygiomis teisėmis prie Sei
me išrinkto komiteto. Reko
mendacija vienbalsiai priimta.

Rezoliucijų ir įnešimų ko
misija rekomendavo sekamas 
kandidates į Tarybos, Komite
tą :

kliu metams mokėtų vieną do
lerį padengimui Tarybos dar
buotėje susidariusių išlaidų.

Nutarta pasiųsti šalies pre
zidentui F. D. Rooseveltui tele
grama, prašant, idant jis dary
tų žygius sustabdymui pragy
venimui reikmenų kėlimo kai
nų, iš priežasties Europoje ki
lusio karo.

Skaityta ir vienbalsiai pri
imta sekamos rezoliucijos:

Mūs Veiklos Kiaušiniu.
Karo Klausimu. /

/

Jaunimo Darbuotės Klausi
mu.

Pragyvenimui Reikmenų Ki
limo Klausimu.

Steigimui Seneliams Prie
glaudos Klausimu.

Moksleivių šelpimo Klausi
mu.

Skaityta dar keli pasveiki
nimai. Užbaigiant Seimą, pir
mininkė pakvietė kelias atsto
ves trumpai pakalbėt 
Seime įgytus įspūdžius, 
kodama Seimo dalyvėms
laike Seimo sesijų didžiai pa
reikšta solidarumą, Seimą už- 
darė 3:45 po pietų, kviečiant 
atstoves ir svečius eiti į kon
certų svetainę, kur Seimo da
lyvių pagerbimui bus duoda
mas koncertas.

Seimui prisiųsta 67 telegra-

K emisijos rėk o m e n d ac i j a
vienbalsiai priimta.

Nutarta, kad visokios mote
rų ir bendros draugijos, tai 
yra draugijos, kuriose pri-i momis ir laiškais pasveikinimai
klauso vyrai ir moterys, duo-‘su $287.85 aukų.

B

S 
5 
5

PUSLAPIŲ 32, K ALNA 15c.

3 
3

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:
9 9

Brooklyn, N. Y.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOcIy
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

I pirmininkė A. Jonikienė davė 
platų pranešimą apie lietuvių 
moterų judėjimą praeityje ir 
dabar, patiekiant sugestijų 
mūs tolimesnei darbuotei. Po 
Jonikienės pranešimo sekė 
plačios diskusijos už tęsimą ir 
platinimą darbo tarpe mote
rų. Nutarta diskusijas baigti 
sekamos dienos sesijoje. Sesi
ja baigta 4:15 vai., pakvie
čiant Seimo dalyves ir svečius 
artimesniam susipažinimui, į 
Muziejaus restoraną ant arba
tos.

Sesija Penkta, Rugsėjo 9 d.
Sesiją atidarė Seimo pirmi

ninkė 10:15. Skaityta eilė pa
sveikinimų.

Margaret Gudzinskaitė da
vė įdomią paskaitą temoje, 
Gimdymo Kontrolės Istorija. 
Po jos paskaitai sekė ponios 
C. S. Livermore kalba. Seimo

pa-

reiškė, kad reikia daugiau 
tuomi klausimu per spaudą ir 
žodžiu kalbėti. Reikia reika
lauti, idant būt steigiamos kli
nikos, kur motinoms būt tei
kiama reikalingos infor/naci- 
jos.

Padaryta pusės valandos 
pertrauka pietums. ■r

Sesija Ketvirta
Seimą sveikina naujai pri

buvus atstove O. šnaiderienė 
iš Kanados. Taipgi pribuvus 
atstovė K. Talandzevičienė iš 
Great Neck, N. Y., nuo vieti
nio choro.
' Kompozitorė B. šaknaitė 
trumpoje sutraukoje davė nu
rodymų, kokią rolę moterys 
vaidina meno srityje. Jos kal
ba buvo turtinga su daugeliu 
praktiškų nurodymų.

Seimo- šaukėjų Komiteto | atstovės savo diskusijose 
IK1

I

Seimo pirmininkė atidarius 
sesiją pranešė, jog gėlės, ku
rios puošia Seimo svetainę, 
yra dovana nuo Great Necko 
dalyvaujančių Seime atstovių. 
Paskiausiai atnešta puokštė 
yra nuo Eva Si mans, kuri su 
gėlėmis 
ves.

Imta 
sesijoje 
Motery 
zacinės
diskusijų, rezoliucijų ir įneši
mų komisija pateikė tuomi

sveikino Seimo daly-

diskusijoms ketvirtoje 
nebaigtas klausimas:
Kultūrines ir Organi-
Problemos. Po ilgu

fiini-nwrruaai

1 ■

* **

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.
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So. Boston, Mass.
Massachusetts Kolonijų 

Atydai
Am. L. Kongreso Bostono 

Apskričio pikniko atskaita ir 
konferencija jvyjes rugsėjo 24 
d. (šį sekmadienį), 11 vai. iš 
ryto, Hudsono Piliečių Kliube, 
17 School St., Hudson, Mass.

Visos bilos bus išmokėtos 
ten pat ant vietos, ir visi, ku
rie dar turite nepridavę pini
gų, priklausančių pikniko ko
mitetui, — malonėkite galuti
nai sutvarkyti ir priduoti.

Taipgi geistina būtų, kad 
visos kolonijos prisiųstų nors 
po vieną delegatą, jei daugiau 
negalima, nes iš priežasties 
pasireiškusio noro mūsų Cen- 
traliniam Komitete, Chicagoj, 
Kongresą likviduoti, mes turė
sim aptarti ir nustatyti mūsų 
Bostono Apskričio tolimesnę 
orientaciją ir organizacijos 
forma. Sekr. S. Zavis.

jokios progos išsireikšti savo 
nuomonę, nes bijo, kad negau
tų apkulti. Tai tokiu būdu ir 
kontroliuoja AF of L. Tą se
kretorių jo moteris apskundė 
ir j ieško perskyrų. Ji sako, 
kad jos vyro įeigos siekia 1.2 
ir 25 tūkstančių į metus. Jo 
vardas yra F. W. Brewster, 
išvežiotojų unijos vadas, pri
guli AF of L. Tai ką gali dar
bininkai norėt iš tokių virši
ninkų? Jiems tik rūpi jų rie
bios algos... O jeigu tokiam 
ką .raportuoji, tai jis tik iš
juokia savo narį, sako, tu nie
ko nesupranti apie uniją 1 Pa
kolei mes juos šersim tūkstan
čiais, tolei neturėsim vienybės 
tarpe mūs unijos.

Senas Grinorius.

Klem. Kvedarui, mirtinai jp 
primušdama. Nelaimingasai 
spėta nugabenti ligoninėn, bet 
sekmadienio vakare (rugs. 10 
d.), 10:30 vai. mirė.

Velionis paliko savo myli
mus tėvelius, 3 brolius ir se
sutę didžiam nuliūdime.

Palaidotas rugsėjo 13 d.
Liūdi netekus nario ir drau

go visa LDS 150-toji kuopa 
ir reiškia didelę užuojautą jo 
tėveliams, broliams ir sesu
tei! V. Jonikas.

”l«Ai^lMAnšKlW~
WORCESTER, MASS.

Penktadieni, 22 d. rugsėjo, Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St.,, 
rengiamas linksmas vakarėlis su už
kandžiais ir muzikaliu programų. 
Šiame vakarėlyje, apart kitų pro-

JNTame, 735 Fairmount Ave. Prašo
me narių dalyvauti. — Konv 

' (220-221)

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

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

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

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

Seattle, Wash.
Darbo Dienos Parodos

CIO komitetas šaukė uni
jas, kad dalyvautų parodoje, 

• kad parodyt darbdaviam dar
bininkų vieningumą. Paroda 
įvyko. Dalyvavo apie 10 tūk
stančių organizuotų darbinin
kų. Jie pasirodė, kaip stovi 
unijos. Bet Seattle Centralinis 
Komitetas, kurį kontroliuoja 
AFL, išėjo prieš parodos ren
gimą. Jie pagarsino per lai
kraštį, kad Darb. Federacija 
nedalyvaus parodoj.. O jeigu 
kuris dalyvaus, tai tas "bus 
prašalintas iš unijos. Tokiu 
būdu, daug žmonių sulaikė 
nuo dalyvavimo parodoje. 
Mūs mieste yra 2 centraiiniai 
komitetai, — vienas CIO, o 
antras Amerikos Darbo Fede
racijos. Bet CIO jau beveik 
pralenkia, nes vis daugiau ir 
daugiau delegatų prisiunčia į’ 
CIO Komitetą, negu į AFL. 
Vadai ardo vienybę tarpe dar
bininkų : kur tik įvyksta strei
kas, tai vis daugiausiai būna, 
kad vieni nori, kad prigulėtų 
brie AF of L, o kiti,—kad būt 
prie CIO. Tokiu būdu kanki
na tuos vargšus žmonelius. 
Mums darbininkams, nėra 
skirtumo ar mes priklausom 
prie CIO unijos ar prie AB5 of 
L. Mūs vienodi reikalavimai: 
nėra skirtumo, katroj unijoj 
priklausome. 

* O
Darbo Dienoje klausau per 

radio W. Greeno kalbą. Gyrė 
savo uniją, niekino CIO kiek 
galėdamas; niekino Sovietų 
Sąjungą, nori kad tik kiek 
įtiktų publikai. Bet apie savo 
narius nieko; nepasakė kaip 
gali darb. iškovot geresnį j 
duonos kąsnį. Tas Mr. Gree-: 
nui nerūpi, nes jis gauna tūk- j 
stančius dol. į metus, — ką jis 
paiso, kad paprastas žmogelis 
dirba už vieną dolerį į dieną.

Pusė valandos vėliau kalbė
jo Lewis, CIO lyderis. Tas bis- 
kį geriau nukalbėjo. Bet ir šis 
antras neperdaug rūpinasi 
darbininkų būvio pagerinimu. 
Bet jis vistiek sako, kad turi 
organizuot neorganizuotus 
darbininkus.

Mums, darbininkams, ne
reikėtų tų aukštų vadų, kurie 
minta iš mūs sunkiai uždirbtų 
centų ir ardo vienybę tarpe 
vargšų žmonelių; Pakolei mes 
mokėsim savo vadam po 25 
tūkstančius dol. į metus, tolei 
mes neturėsim vienybės tarpe 
savęs.

Tymsterių unijos sekreto
rius, kurio alga siekia 12 tūk
stančių į metus, teisybė, turi 
drūtą uniją. Turi susiorgani
zavęs būrį, kuris mitinge sėdi 
vienoj vietoj ir, jeigu koks 
delegatas kokį žodį išsitarė 
prieš juos arba prieš jų vado
vybę, tai tą “pasitinka” einant 
lauk. . .

Centraliniame Komitete joks 
progresyvis unijistas neturi

Atlasburg, Pa.
Žuvo Nelaimėj Klem. 

Kvedaras
Su širdgėla tenka pranešti, 

kad čionai nelaimėj liko už
muštas Klem. Kvedar. Jis 
buvo LDS 150 kp. narys ir 
pažangus žmogus, žuvo su
laukęs 25 metų amžiaus.

šios nelaimės priežastis to
kia: Iš mainu laukan keliant 
reles per šaftą, viena relė lū
žo ir, puldama 284 pėdas 
žemyn, pataikė apačioje tuo 
syk dirbusiam mūsų draugui

gramo kavalkų, delegatės iš atsi
buvusio Moterų Seimo pasakys savo 
įgytus . įspūdžius. (221-223)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 22 d. ,7:30 v. 
v., 407 Lafayette St. Visi nariai atei
kite, gausite po naują knygą. Taip
gi apkalbėsime kitus svarbius rei
kalus. — M. Kairis, Fi$ Sekr.

(221-223)

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

PASAULINĘ PARODĄ
Pasaulinių Forų AND

Fairview Restaurant & Bar

Vieta, mašinom pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai g;
dinko,

ę nuo Marine bu- 
arti Coroha entrance į forus.

110-6Ž\ Corona Ave.

WALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

CORONA,L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir OVER KOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybes drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į pj,ūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

(f
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 '
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

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

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

Brooklyn, N. Y*

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

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 Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

Į}--------------------------------------------------

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
A ....................      B

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUBį 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Lupi oro

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai 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.

i Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaida.

: Vincas/J., 
------- 1-----------------— ,APTIEkORĮ.Ų§. ' •

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

*BED FORD^AVEr 
PASJNORTH. GAYvfts-

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ- 1 
LAŽARNES NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 1 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 1 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai, Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

| } | L/TivrO (Praktikuojąs jau
Oil. 10 27 Mčtus)

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

,Qi VIENATINIS lietuviškas
1 Oi. I* i rv

KABARETAS

NOTARY 
PUBLIC

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

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 kainą.

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

Open Day and Night

Managed by 

RHEA TEITELBAUM 
— i IB

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5038 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

SKI .LBKH RS ' L \IS\T.JE"
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< Nph ŽiniosV
Lankėsi “Laisvėje” Groserninkai Remia Workers 

Alliance Vajų
bantiems žmonėms. Taipgi pa
didintų smulkių biznierių biz
nį.

i

I

Išgirskite apie Tai, Kur Link Eina Europa
Rytoj, ketvirtadienį, Lietu

vių Piliečių 
Union Avė. 
nepaprastai 
no lietuvių

Kliiibe, kampas 
ir Stagg St., įvyks 
svarbus Brookly- 
masinis mitingas.

savo armijas j francūziju fron-

Amerikos Gydytojai Sovietų Pavilijone

Kuopa.
Šio susirinkimo tikslas yra 

pažvelgti plačiau į dabartinį 
karą Europoje. Nauji dalykai 
ir klausimai iškyla kasdien., 
Raudonoji Armija jau išlaisvi
no vienuolika milionų baltaru-

buvę pavergti Lenkijos 
kratijos per dvidešimt 
su džiaugsmu ir daina 
ko Raudonąją Armiją.

Lenkijos valstybė,, kuri bu
vo sukurta Versalio taikoje, 
jau nušluota nuo žemės pa
viršiaus. Vokiečiai perkelia

pluto- 
metų,

Visa tai sudaro visai nau
ją situaciją. Į tą sūkurį įeina 
ir Lietuva ir visos Pabaltijos 
valstybės. Prie ko tai visa ve
da? Kokių nustebinimų dar 
galima laukti ir tikėtis greito
je ateityje?

Šiame susirinkime visos tos 
padėtys ir visi tie klausimai 
bus plačiai nušviesta. Prakal
bas sakys “Laisvės” vyriau
sias redaktorius Roy* Mizara ir 
Lietuvių Komunistų Centro 
Biuro sekretorius A. Bimba.

Visus laisviečius prašome šį 
susirinkimą smarkiai pagar
sinti tarpe savo pažįstamų ir 
kaimynų. Būkite susirinkime 
visi ir visos. Įžanga visiems

Pirmadienį Sovietų Pavili- 
jono vedėjai buvo pakvietę 
Amerikos gydytojus į svečius. 
Dalyvavo per tris šimtus gy
dytojų. Tai buvo nepaprastas 
amerikiečių pasirodymas.

Gydytojai plačiai apžiūrinė
jo Sovietų Pavilijoną ir buvo 
tikrai nustebinti jo gražumu 
ir įrengimu.

žymus Sovietų Sąjungos 
surgikas Dr. A. D. Ochkin pa
sakė Amerikos gydytojams 
prakalbą apie liaudies sveika
tos reikalus socialistiniam

krašte. Jis nurodė, kad So
vietų žemėje žmonių sveika
tos aprūpinimas yra svarbiau
sias reikalas. Konstitucija lai
duoja kiekvienam žmogui tei
sę gauti visus gydymo aptar
navimus veltui. Tokios teisės 
neturi žmonės’ jokioj kitoj ša
lyj.

Sovietų valdžios kova su 
taip vadinamomis socialinėmis 
ligomis taip pasekminga, jog, 
pasak Dr. Ochkino, tokios li
gos, kaip sifilis ir trachoma, 
beveik visai išnyko.

J. Žilinskas iš Suffield, 
Conn., aplankė savo dienraš
čio įstaigą ir Jubilėjum pa
sveikino $5 auka.

Draugas Žilinskas važinėjo 
po Pennsylvanijos valstija ir 
iš ten prisiuntė savo dienraš
čiui naują prenumeratą. Jis 
apie savaitę laiko praleido 
New Yorko mieste ir Pasau
linėj Parodoj. Pirmadienio 
popietį užsuko į savo dienraš
čio įstaigą. Tuojau turėję 
grįžti į namus, tai labai trum
pai tebuvo “Laisvėje.”

Pereitą pirmadienį '“Laisvė- 
lankėsi advokatas1 Jokšas

Marlbo- 
Pasaulio 
į Wash- 
jie ten

Independent Grocery Asso
ciation, kuri turi 10 tūkstan
čiu ' nariu New Yorke ir 
Brooklyne, nutarė remti 
Workers Alliance kampaniją 
už įvedimą maisto ženklų sis
temos. Ta sistema pagelbėtų 
bedarbiams ir mažai uždir-

Philip Caruso buvo nuteistas 
nuo- dešimties iki dvidešimt me
tų kalėti už apiplėšimą. Išsėdė
jus aštuonius mėnesius, pasiro
dė, kad jis nekaltas. Buvo su
imti du tikrieji kaltininkai. Ca
ruso paleistas, o anie du nu
teisti ilgiems metams kalėti.

1
I I

Lietuviai Komunistai Diskusavo Europinę Padėtį

įvyku- 
M. šo- 
prane- 
nuoti- 

taip, o

siėmė platint partijos valstiji- 
nio komiteto išleistą brošiūrą 
“America and the Second 
Imperialist War,” irgi Brow- 
derio parašytą. Turėdami to
kios puikios literatūros, parti- 
jiečiai suspėja susipažint su 
sparčiai besikeičiančia pasau
line politika, kuri be galo 
svarbu žinoti kiekvienam. N.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

I
I

Komunistų Partijos 
Deklaracija

Užsipuola ant “Daily 
Workerio”

Parti- 
etas iš-

Amerikos Kom 
jos Nacionalis 
leido platų atsiša 
merikos žmones. Visi New 
Yorko ir Brobklyno komunis
tai mobilizuojami tos deklara
cijos masiniam platinimui. 
Manoma, vien tik New Yorke 
šios deklaracijos išplatinti mi- 
lioną kopijų.

Visi lietuviai 
simpatikai yra 
kon. Tegul ši 
klaracija pasiekia 
šio didmiesčio stubą!

komunistai ir 
prašomi tal- 

komunistų de- 
kiekvieną

je
su motina ir sesute, iš 
ro, Mass. Jie pamatys 
parodą, paskui važiuos 
ingtoną. Ketvirtadienį

atsidarys nepaprasta /Valstijų kongreso se-
bus, kai 
Jungtinių 
sija.

Draugė 
“Laisvėje’

Lietuvių Komunistų 5-tos 
kuopos susirinkimai būna sa
vo rūšies pamokomis, nes 
kiekviename plačiai disfkusuo- 
jama syarbūs pasauliniai nuo- 
tikiai, kurių dabar nestoka.

i Pirmadienio vakara 
šiame susirinkime,. D. 
lomskas padarė platų 
Šimą apie vėliausius 
kius Europoj ir dėlko
ne kitaip dėjosi, kokios per
spektyvos galimos netolimoje 
ateityje. Jisai atsinešė pasi
gaminęs net žemlapį, paro
dantį, iš ko susidėjo buvusio
ji Lenkija ir kaip poniškoji 
Lenkijos valdžia privedė ją 
prie dabartinės padėties, o 
pati auksu vežina išbėgo į

- Rumuniją. Po jo kalbos buvo 
klausimų, taipgi išsireiškimų.

Kuopos rengiamoms prakal
boms šį ketvirtadienį, rugsėjo 
21-mą, Pil. Kliubo salėj, ko
munistai energingai rengiasi, 
nariai ir simpatikai pasidali
no lapelių išnešiot po namus 
ir stubas. Prakalbas sakys A. 
Bimba ir R. Mizara.

Kuopon įsirašė viena nauja 
narė.

Nutarta neužilgo surengt 
kokią pramogą Kom. Partijos 
20-ties metų 
mėti, taipgi 

_ surengt visų 
nistų vardu
nors vėliau, gal po naujų me
tų. Nariai gavo partijos ge- 
neralio sekretoriaus 
Browderio raportą,
Workers Library Publishers 
ką tik išleido brošiūroj, už
vardintoj “Unity for Peace 
and Democracy.” Taipgi pa-

Jaunieji Komunistai 
Lavinasi

Philadelphijos Lietuvis 
Ristikas Brooklyne

New Yorko kapitalistiniai 
didlapiai pradėjo atakas ant 
komunistų “Daily Workerio.” 
Beveik visi tie laikraščiai pri
metė komunistų dienraščiui 
slėpimą žinių apie Sovietų ir 
Japonų pertraukimą mūšių 
ant Mongolijos rubežiaus ir 
kitais tarptautiniais reikalais.

Bet tai grynas melas. “Dai
ly Workerio” redaktorius 
Hathaway pataria didlapių 
redaktoriams rimtai paskaity
ti “Daily Worker),” o jie su
ras, kad jie nesisarmatydami 
meluoja. ’

sukakčiai atžy- 
išrinkta komisija 

lietuvių komu- 
bankietą kada

Earl 
kurį

Reikalauja Tyrinėt Ameri
kos Armiją

Negrų organizacija Nation
al Association for the Ad- 

' vancement of Colored People 
sako, kad Amerikos Armijoje 
yra išsivystęs rasinis persekio
jimas. Organizacija pasiuntė 
reikalavimą prezidentui Roo- 
seveltui, kad jis pravestų ty
rinėjimą ir kaltininkus rasi
nės neapykantos skelbimo 
prašalintų.

Ponia Šmugeliavo ir Pakliuvo
New Yorko turtinga našlė 

ponia Ayer nelegališkai gabe
no iš Europos drabužius ir 
brangakmenis. Federalės val
džios agentai ją sučiupo ir 
patraukė atsakomybėn. Fede- 
ralis teismas nubaudė ponią 
Ayer užsimokėti $10,000. Jei 
dar kartą tokį biznį varys 
bus sugauta, tai turės eiti 
giems metams kalėti.

ir
il-

New Yorko distrikto Jaunų
jų Komunistų Lyga nusprendė 
sumobilizuoti 1,5.00 savo narių 
į Workers School. Pernai tik 
pusė, tiek telankė šią mokyklą.

Workers School duoda pamo
kas iš politikos ir ekonomijos. 
Taipgi yra kursai anglų, 1 
bos, dramos, literatūros ir

kal- 
■ tt.

Vaina dėl Republikonų 
Vadovybės

šiol New Yorko pavietoIki 
republikonų vadu buvo Kenneth 
F. Simpson. Jis yra skaitomas 
LaGuardijos pasekėju ir libe
ralu. Tas, žinoma, nepatinka 
patiems reakcioniškiausiems 
elementams, todėl jie prieš jį 
eina į griežtą kovą. Toje kovo
je bando išvengti paremti vie
ną ar kitą pusę republikonų šu
las prokuroras Dewey. Jis, mat, 
žada 1940 m. bandyt gauti re
publikonų kandidatūrą- į prezi
dentus, todėl 
siems.

Ar Simpson 
to vadovybėje,
greitai ateitis turės parodyti.

Angly Savaitraštis Atsikelia 
New Yorkan

pataikauja vi-

išsilaikys pavie- 
ar 'bus išėstas,

laikraštis 
išeidinėti 
nedidelis 

pagarsėjo

Londono žinių 
“The Week” pradės 
ir New Yorke, šis 
laikraštukas labai
savo raštais apie kapitalistų 
visokius skymus. Jis turi pasi
tikimus bendradarbius aukš
tose valdvietėse. “The W^ek” 
pirmutinis išvertė aikštėn
Mussolinio skymą užgrobti
Albaniją ir Anglijos kara
liaus Edward VIII susimylavi- 
mą su ponia Simpsoniene.

Aktoriai Jau Susitaikė

Jokšienė nėra buvusi 
nuo 1914 metų, tad 

jai buvo įdomu pamatyti mūsų 
įstaigą ir tas priemones, kurio
mis mes laikraštį ir knygas 
spausdiname. Paskui draugė 
Jokšienė užsimokėjo “Laisvės” 
prenumeratą ir visi trys sve
čiai laimingai išvyko.

>
Miestas Atperka Subves

Eleveiterius
ir

Pagal sutartį su Rapid 
Transit kompanija ir Manhat
tan Railway kompanija, mies
to valdžia pradeda atpirkti jų 
Šerus. Miesto iždininkas po
nas McGoldrick pareiškė, kad 
jis tam tikslui gali tuojau iš
leisti 10 milionų dolerių.

426 Šouth 5th Street

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys. užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties
Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

ii

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamu 
“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 EVJergreen 7-1661

N.į

kartų pasiro-

tankiai claly- 
Baltimorėje, 

savo mieste

Jaunas Philadelphijos lietu
vis ristikas George (Red) Ryan 
pereitą šeštadienį ritosi su Joe 
Dusek Broadway Arenoje 
Brooklyne ir gerai pasirodė, 
šį penktadienį jis /isis Jamaica 
Arenoje ir šią žiemą jis mano 
Brooklyne daug 
dyt.

Prie to, Ryan 
vau j a ristynėse 
Washingtone ir 
Philadelphijoj.

George Ryan yra tikrai ai
riška pavardė, bet jis yra čio
nai augęs lietuvis ir lietuviškai 
gerai kalba. Jo tikra pavardė 
yra Jurgis Wilis ir jo tėvas 
Philadelphijoj turi garadžių 
netoli vidurmiesčio.

George Ryan ristynių išmoko 
nuo žymaus lietuvio' ristiko Ka
rolio Požėlos, su kuriuo apva
žiavo visą Ameriką su ristynė- 
mis ir paskutinius septynius 
metus beveik vien iš ristynių 
gyvena.

Keli metai atgal Wilis su Po
žėla ritosi “Laisvės” piknike 
Klaščiaus parke.’

Philadelphijos lietuviams 
Jurgis ir jo tėvas yra labai ge
rai žinomi. Ateityje tikimasi, 
kad ir Brooklyno lietuviai pa
žins jį tankiau matydami 
Broadway Arenoje ir Jamaico- 
je, nes jis ritasi smarkiai 'ir 
švariai, kas žmonėms patinka.

Norintiems Mokintis 
Muzikos

Po num. 68 East 12th St. 
New Yorke atsidaro Metropoli
tan Music mokykla. Dabar stu
dentai registruojasi. Pamokos 
prasidės rugsėjo 25 d. Mokina 
ant visų instrumentų. Sakoma, 
kad sąlygos labai prieinamos.

Taipgi po num. 31 East 21st 
St. Photo League duos pamo
kas photografystėje. Sąlygos 
irgi prieinamos.Kilus smarki kova aktorių 

unijoje pasibaigė. Laimėjo ei
liniai unijistai, kurių priešakin 
atsistojo Eddie Cantor, kaipo 
prez. American Guild or 
Variety Artists. Panelė Sophie 
Tucker nusileido. Jeigu unija ‘tiesTBMT’subway)7Prašome kreip- 
būtų buvus sugriauta, tai bū-j tis prie^naąio^ prižiūrėtojaus^ C77 
tų pasinaudoję tiktai judžių ir 
teatrų savininkai.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai su 

vėliausiais įtaisymais, kaip tai garu 
I ir šiltu vandeniu ir tt. Renda 3 
' kambariams $25, p 4—$30. Randasi 
j vienas blokas nuo*Graham Avė. sto-

: 677
. ' Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

I < (219-224)
-Me

BAN K IETAS
20 METŲ KAIP “

irgi 
bankiete. 
“Laisvės”

ĖAISVE” EINA DIENRAŠČIU

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 24 Sept
Prasidės 6 Valandą Vakare

Įžanga $1.25 Asmeniui

George Kazakevičiaus
ORKESTRĄ
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L. PRUSEIKA
Ilgus metus buvęs “Laisvės 

redaktorium, dalyvauja 
šiame bankiete.

V. PAUKŠTYS, vienas iš 
“Laisvės”- įsteigėjų ir pir
masis vyriausias dienraščio 
“Laisvės” redaktorius 
dalyvauja šiame 

»Bus ir daugiau 
veteranų.

■ ;

Po Vakarienei Bus Šokiai
Vien Tik šokiam 40c

Šokiai Prasidės 8 Vai. Vakare •

•• Aldona Klimaitė
Dainuos solus šiame “Laisvės” 

bankiete.

Jubiliejinis 44Laišveš” Bankietas Bus
IDEAL BALLROOM

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

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

nas iš sėkmingųjų “Laisvės” 
platintojų.
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Skaitlingai dalyvaukite šiame 'bankietę. Sveikinkime savo dienraštį 20 metų jubiliejum. Užtikrin- 
kim jam ilgų metų gyvavimų. ‘ RENGĖJAI. <




