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visai pamiršo.
“Kaip tai Sovietų Sąjun-' 

ga drįso įžengti Lenkijon!” 
Šaukia jie visuose kampuo- > 
se, keikiasi ir plūstasi, kaip Į 
amžini girtuokliai.♦ # #

Ir tegul jie šėlsta. To mes j 
tikėjomės. 0 mes žiūrėkime' 
į dalykus visai? šaltai ir;
blaivai.

Sovietai iš tiesų gi įžen-y 
gė į tuos kraštus, kuriuos 
imperialistinė Lenkija buvo 
pavergus ir prislėgus, bū
tent, į vakarinę Ukrainą ir 
Baltarusiją. Tų tautų žmoį 
nės dabar tapo suvienyti su 
savo tautiečiais Sovietų Są
jungoje. Kai Sovietų Sąjuni 
ga buvo silpnutė, spėkį, 
nuo jos tie kraštai buvo at
plėšti ir pavesti Lenkijos 
ponijai. Dabar jie sugrįžo 
prie savųjų.

*

Tai viena pusė medalio.! 
O kita, kuri yra milžiriiš-! 
kos istorinės svarbos, yra 
ta, kad vienuolika milionų 
žmonių tapo išplėšti ir iš
laisvinti iš kapitalistinės 
priespaudos. Ir tai padary-| 
ta vienu pasimojimu, beveik 
be jokio kraujo praliejimo!

Ve kas daugiausia į (paj 
siutimą varo parazitų pa
saulį. Jie negali ,šio fakto 
nei pamiršti, nei Nukniauk
ti.

Daugiausia jie to ir bijo
si. Mat, šitoks žygis skau
džiai muša jų klasinius in 
teresus. * * *

Popiežiaus organas “Os- 
servatore Romano” prakei
kia Sovietų Sąjungą, kam ji 
išlaisvino ukrainiečius ir 
baltarusius. Popiežius, ma
tyt, norėjo matyti tuos vie
nuolika milionų baltarusių 
ir ukrainiečių pamintais po 
nazių letena. 

* * *
Tą pačią giesmę užgie

dojo ir Trockis. Jis irgi So
vietų valdžią išvadino “kri- 
minalyste.” Ir tas sutvėri
mas, matyt, vėlino baltaru
siams ir ukrainiečiams iš 
po Lenkijos ponų letenos 
tiesiai patekti po nazių kru
vina letena. Jo troškimai 
neišsipildė.♦ * *

Atsimenate, kadaise troc- 
kistai irgi sakė, kad Rau
donoji Armija turėtų pa
traukti į kitas šalis ir jų 
liaudį išlaisvinti. Reikė Sta
liną,-būk jis tą principą iš
davęs.

Jie tą savo filosofiją va
dino “permanentinę revo
liuciją.” Girdi, Sovietų “Są
jungoje vienoje socializmo 
negalima įvesti.

Bet kai progai pasitai
kius Raudonoji Armija iš
laisvino vienuoliką milionų 
žmonių, tai tie politiniai su- 
smukėliai susiriesdami plu
sta Raudonąją Armiją.* * *

Sovietai, pamatysite, bus 
pirmutiniai stoti už Lenki
jos nepriklausomybės’ at- 
steigimą. Bet tai bus Tokia 
Lenkija, kokia ji ištjesų tu
rėtų būti: susidedanti tik iš
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BUVUSIOS LENKIJOS UKRAINAI IR BALTARU
SIAI SU DŽIAUGSMO AŠAROMIS SVEI

KINA RAUDONĄJĄ ARMIJA

Naujausios Žinios
Francijos ir Anglijos Atsakymas Hitleriui

LIETUVOS VALDŽIA VEDA DERYBAS SU SO
VIETAIS DEL VILNIAUS; LIETUVAI

TEKO 100 LENKIJOS TANKŲ (

100,000 LENKIJOS KAREIVIU PERBĖGO Į LIETUVA

Maskva. — “Pravda,” So
vietų Komunistų Partijos 
organas, siunčia Sovietijos 
sveikinimus ukrainams, bal
tarusiams ir kitoms tau
toms, kurias Raudonoji Ar
mija “liuosuoja nuo Lenki
jos ponų jungo.”

“Lenkijos valstybė,” — 
kaip rašo “Pravda,”—“bu
vo sulipdyta iš įvairių tau
tų; jinai ^rymojo ant prie
spaudos ir išnaudojimo tau
tinių mažumų. Tokia Lenki
jos valstybė pasirodė visai 
neturinti jėgos gyvuot; ji
nai buvo ištižus vidujiniai 
ir sugriuvo, kaip iš popieros 
kortų pastatytas namas.

“Lenkijos valdantieji ra
teliai nubankrūtaVb trum
piausiu laiku. Nelemtoji 
Lenkijos valdžia pabėgo, 
numesdama žmones likimo 
valiai.

“Lenkijos armija neturė
jo jokių karinių pasiseki
mų. Jinai buvo žymia da-

enky ir Kily Sovietam Priešingų Krašty Subma- 
rinai Skverbiasi į Baltijos Prieplaukas

Raudonoji Armija Žygiuoja Beveik be Kliūčių 
per Ukrainy-Baltarusiu Plotus Buvusios Lenkijos

Maskva. — Estijos val
džia sužiniai leido pabėgt 
Lenkijos submarinui “Or- 
zel’ui,” kuris buvo neva su
stabdytas Taline (Revelyj), 
Estijos prieplaukoje. Sovie
tai turi žinių, kad ir “kitų 
bepusiškų Baltijos kraštų 
prieplaukose slapstosi sub- 
marinai Lenkijos ir kitų 
(kariaujančių) šalių.”

■ Sovietinis karinis laivy
nas Baltijos Jūroje daro 
reikiamus žingsnius apva
lyt šią jūrą nuo tokių slapu
kų submarinų.

Pasaka apie Sovietų “Blo
kadą” prieš Estiją

Stockholm, Švedija.—Šve
dų laikraščiai pasakoja, 
būk Sovietų karo laivai blo- 
kaduoją Estijos prieplau
kos miestą Taliną ir nelei
džią jokiems laivams iš
plaukt bei įplaukt.

Estija Neturėjo Jokio Susi
kirtimo su Sovietais

Maskva. — Politiniai es
tų rateliai Maskvoj pareiš
kia, .kad dar nebuvo jokio 
susikiritimo tarp Estijos ir 
Sovietų Sąjungos. Jie neti
ki Anglijos ir Francijos 
Skleidžiamiem gandam, būk 

’Lenkijos kraštų ir tik iš 
lenkų, o ne iš svetimų kraš
tų' ir svetimų pavergtų 
žmonių.

Imperialistinė Lenkija 
žlugo. Atgims nauja ir tik
ra Lenkija!

lim sudaryta per prievartą 
iš tautinių mažumų, kurios 
neapkenčia ponų viešpatau
jamos Lenkijos.

“Mūsų broliai, vakariniai 
Ukrainai ir baltarusiai pa
sitinka didvyrišką Raudo
nąją Armiją džiaugsmin
gai ir iškilmingai... Dar
bo žmonės vakarinėj Uk
rainoj ir vakarinėj Balta
rusijoj su džiaugsmo aša
romis apsikabindami svei
kina Raudonosios Armijos 
komandierius ir kareivius.”t.

Jugoslavai Darysią Nepuoli
mo Sutartį su Sovietais
Belgrad, Jugoslavija. — 

Šio krašto valdžia iki šiol 
nepripažino Sovietų Sąjun
gos; bet dabar pradeda de
rybas dėlei Sovietų pripa
žinimo ir dėlei nepuolimo 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga. - • • X

Sovietai rengiąsi “užimt 
Estiją ir Latviją.”

SU ANGLIJOS KARO LAIVU 
NUSKANDINTA 578 .

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, kad vokiečių 
submarinas, nuskandinda
mas karinį Anglijos laivą 
“Courageous,” pražudė “tik 
578” jo jūrininkus, lakūnus 
bei oficierius. Išgelbėta 682 
“Courageous” įgulos nariai.

(Pirmiau buvo skaičiuos 
jama, kad su tuom Anglijos 
lėktuvlaiviu (plane carrier) 
žuvę iki 700 žmonių.)

Tai buvo 22,500 tonų įtal
pos laivas, kaštavęs 20 mi
lionų dolerių. Su juom pa
skendę ir 48 kariniai lėktu
vai.

Išlikęs Sveikas Submari
nas, Nuskandinęs Anglų 
Karo Laivą.

Berlin. — Anglai buvo 
paskleidę girdus,, kad jų 
kariniai laivai gal sunaikinę 
vokiečių submariną, kuris 
torpedavo , ir nuskandino 
Anglijos karo laivą “Cou
rageous.” Bet tas submari
nas, atlikęs savo darbą, iš
davė .raportą aukštajai ko
mandai Vokietijos karo lai
vyno. Taigi submarinas iš
liko sveikas.

Chungking, Chinija, rugs. 
20.—Chinų valdžia pareiš
kia, kad Sovietai ir toliau 
rems Chiniją kariniais reik
menimis.

Paryžius ir Londonas, rugs. 20—Francijos ir Anglijos 
valdovai pareiškė, kad jie kariausią, iki “hitlerizmas bus 
sunaikintas.” Taip Francija ir Anglija atsako į Hitlerio 
kalbą, pasakytą Danzige. Toj kalboj jis siūlė Anglijai 
taikytįs ir nereikalavo “nieko daugiau,” kaip tik tų že
mių, kurios pirm 1914 metų priklausė Vokietijai, o po 
pirmojo pasaulinio karo buvo pervestos Lenkijai.

Anglijos valdžia užreiškė, kad jie vesią karą, iki bus 
atsteigta “visa” Lenkija. Jie netiki Hitlerio žodžiu, kad 
jis nedarytų karo žygių prieš Angliją ir Franci ją po to, 
kai jis užims vakarinį Lenkijos ruožą.

Savo kalboj Danzige Hitleris, beje, sakė, kad jeigu 
Anglija nesitaikys, o norės kariaut, tai Vokietija, girdi, 
tęs karą “tris, septynis” ar daugiau metus. (Nepatikrin
tame greitame pranešime “L.” vakar buvo įdėta “70 
metų.”)

Nei Anglijos, nei Francijos valdovai dar nežada, skelbt 
Sovietam karą dėl to, kad Sovietai atsiima seniau pri
klausiusias Sovietijai ukrainiškas ir baltarusiškas žemes, 
kurias Lenkija buvo pasiglemžus 1920 metais.

Prancūzai Atmušę Tris Vokiečiu Kontr-Atakas
Paryžius, rugs. 20.—Prancūzai praneša, kad jie at

mušę tris* vokiečių artilerijos kontr-atakas Saar fronte 
ir atlaikę savo pozicijas, apart vienos vietos, kur vokie
čiai atėmę iš francūzų “kelis jardus” žemės.

Bijo, Kad Naziai Nesibriautu per Belgiją
London, rugs. 20.—Anglijos ir Francijos kariniai žino- 

vai bijo, kad vokiečiai galėsią sulaužyt Belgijos bepusiš- 
kumą, ir briautis per tą kraštą, jeigu vokiečiams bus 
persunku sulaužyt Francijos tvirtovių Maginot liniją.

Vokietija traukia šimtus tūkstančių savo armijos ir 
daugius karo pabūklų iš Lenkijos į vakarinį frontą prieš
Franci ją.

Žydą Respublika Buvusioj Lenkijos Žemėj (?)
London. — Pranešama, kad gal Sovietai susitarsią su 

Vokietija įkurtvžydų respubliką pietinėje buvusios Len
kijos dalyje trims milionams Lenkijos žydų.

Estija Užginčija Girdus apie Sovietą Blokadą
TalinXEstija,' rugs. 20.—Estijos valdžia užginčijo pa

saką Anglijos ir Francijos laikraščių, būk Sovietų karo 
laivai blokąduoją Estijos prieplauką Taliną.

is

Lietuvos ValdžiaPilsudskio Našle ir 
Dukterys Paspru

ko į Lietuvą
Kaunas.— Su kitais len

kininkais iš Vilniaus krašto 
perbėgo į Lietuvą taip pat 
Pilsudskienė^su dviem duk
terim. Jinai yra našlė Len
kijos maršalo J. Pilsudskio.

Pilsudskienė su dukteri
mis apsigyveno viename 
dvare savo giminaičio arti 
Raseinių. Jos internuotos, 
kaipo pabėgėlės iš kariavu
sio krašto į neutralę šalį, 
ir yra laikomos po tam tik
ra Lietuvos policijos prie
žiūra.
Anglija Grobia Krovinius 

Amerikos Laivų
London. — Anglų kari

niai laivai užgrobė krovi
nius dviejų Amerikos laivų, 
“Saccarappa” ir “Shickshi
nny”. šiedu laivai gabeno 
trąšas, varį, medvilnę (va
tą) ir kt. “nekarinius” daik
tus į “bepusiškas” šalis.

Norėtų Gaut Vilnių 
"Tik Rainiu Būdu”
Kaunas. — Lietuvos žmo

nės trokšta, kad būtų su
grąžintas Lietuvai Vilnius, 
senoji jos sostinė. Per Kau
no radio buvo pasakyta 
“pusiau-oficialė” kalba, iš- 
rodinėjanti, kodėl Vilnius 
turi vėl priklausyt Lietuvai. 
Bet, girdi,/ jis turi grįžt 
Lietuvai “ramiu būdu,” ka
dangi Lietuva laikosi bepu- 
siškumo ir nenorėtų kari
niais būdais atgriebt Vil
nių.
Anglų Premjeras Tik Tuš

čiai Plūsta Sovietus
/

London, rugs. 20.—Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain seime susiries
damas plūdo Sovietus (už 
tai, kad jie atsiima sau pri
klausomas žemes nuo Len
kijos). Bet Chamberlaįnas 
negrąsino skelbt karą prieš 
Sovietus.

Kaunas.—Sovietų Raudo
noji Armija užėmė visą Vil
nijos kraštą “be rimto pa
sipriešinimo” iš lenkų pu- 
-sės. O Vilnijos kraštas yra 
16,500 ketvirtainių mylių 
plotas. Pačiame Vilniuje 
yra 170,000 gyventojų. Apie 
pusė jų—žydai.

Lietuvos ir Sovietų diplo
matai šiomis dienomis svar
stys Vilniaus klausimą Ma
skvoje.

Kaune Sovietų atstovybės 
pirmasis sekretorius N. I. 
Pozdniakov pusę valandos 
kalbėjosi su Lietuvos užsie
nine ministerija apie Vil
niaus klausimo išsprendi
mą.

Užimant Raudonajai Ar
mijai Vilniaus kraštą, 100 
tūkstančių lenkų armijos su 
dešimčia generolų perbėgo 
per sieną į Lietuvą. Iš Vil
niaus lenkai pabėgo su liku
čiais savo tankų ir raitelių.

Maskva, rugs. 20.—Sovie
tų tankai ir raiteliai šian-

MUSSOLINIS, SAKOMA, GE
RINĄS! ANGLIJAI

Roma.-»---- Gal Italija ne
kariaus išvien su Hitleriu 
priešt Francija ir Angliją, 
jeigu Anglija duos Italijai 
daug biznio ir patenkins 
kai kuriuos “politinius” 
Mussolinio r e ik a lavimus, 
kaip praneša United Press.

Naujai paskirtas Italijos 
ambasadorius Anglijai G. 
Bastianinis, sakoma, ves de
rybas su Anglų valdžia tais 
klausimais.

Mussolinis, be kitko, per
šasi būt vadu “bepusiško” 
(neutralaus) šalių bloko 
Balkanuose: Jugoslavijos, 
Rumunijos ir kitų.

Varšavos Lenkai De
speratiškai šaukiasi 

Pagelbos
London, rugs. 20.—Liku

čiai lenkų armijos dar gina 
Varšavą nuo , vokiečių. Len
kai per gergždžiančią, vo
kiečių apdaužytą radio sto
tį šaukiasi Anglijos ir 
Francijos: “Dėl Dievo mei
lės, greičiau duokite pagel
bos! Vokietijos orlaiviai iš
žudė tūkstančius moterų ir 
vaikų!”

Ryga, Latvija.—Jau 82 
Lenkijos kariniai orlaiviai 
perbėgo į Latviją.

ORAS.—Giedra, vėsiau.

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. . Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Lietuva suėmė per 100 Len
kijos tankų.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius stengiasi papenėt išba
dėjusius lenkus kariškius ir 
civilius pabėgėlius. Lietuvos 
valdžia ketina įrengt jiems 
stovyklas Biržuose ir kitur.

Bėgant Lenkijos armijai 
iš Vilniaus, įvyko mieste 
daugmeniški plėšimai-“ru- 
bavojimai,” iki Raudonoji 
Armija juos nuslopino.

Naziai, pirmiau bombar
duodami Vilnių iš oro, su
naikino geležinkelio stotį, 
kareivines ir radio stotį; 
bet Vilniaus bažnyčios tebė
ra. sveikos, visai nepalies
tos.

Lenkų socialdemokratas 
advokatas Paginskis buvo 
sudaręs neva miliciją kovai 
prieš Sovietų raudonarmie
čius Vilniuje; bet jo “mili
cija” tuojau subyrėjo, be 
jokio atsižymėjimo prieš 
Raudonąją Armiją.

dien anksti užėmė priemies
čius Lwowo, Lenkijos uk- 
rainų didmiesčio. (Lwow 
turi 317,000 gyventojų ir 
buvo trečias didžiausias 
Lenkijos miestas.)

Per porą dienų Raudono
ji Armija numaršavo 120 
mylių ir daugiau per ukrai- 
njškas ir baltarusiškas dalis 
buvusios Lenkijos bent pen
kių šimtų mylių ilgio fron- 
tik

Raudonarmiečiai užėmė 
Vilnių tik po dviejų valan
dų susikirtimų su lenkų 
šauliais (kraštutiniais fa
šistais).

Sovietų armija įmaršavo 
į Brest Litovską (Lietuviš
kąją Brastą), kurią vokie
čiai jau pirmiau buvo už
kariavę.

Raudonarmiečiai užėmė 
visą Vilniją, Vladimirą Vo- 
lynskį, Sokalą (prie Bug 
upės), Brody ir desėtkus ki
tų miestų ir miestelių lietu
viškoj, baltarusiškoj ir uk- 
rainiškoj dalyse buvusios 
Lenkų valstybės.

Žmonės visur draugiškai 
pasitiko ir sveikino raudon
armiečius, mėtė jiems gė
les ir dalino obuolius, pieną 
ir cigaretus. Kai kurie tik 
skundėsi, kad Sovietai taip 
ilgai buvo “užmiršę” juos. 
Sako, jūs gynėte savo žmo
nes tolimajame Sibire nuo 
Japonijos, o štai buvote ap
leidę mus, artimuosius savo 
kaimynus ir brolius; bet 
ačiū, kad dabar jau paliuo- 
suojate mus nuo Lenkijos 
ponų.
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“Blitzkrieg” Taktika
“Blitzkrieg” — žaibo greitumo karo 

taktika nepavyko nei Italijos armijai 
Ethiopijoj, nei Japonijos—Chinijoj, nei 
Italijos ir Vokietijos—Ispanijoj, bet vo
kiečiams tas pavyko Lenkijoj. Vargiai 
tas jiems pavyks Vakarų Fronto kare 
prieš Franci ją.

Dabar ir karo specialistai pradeda nu
matyti, kad Lenkijos silpnumas buvo ne 
vien karinis, bet ir politinis. Karinis silp
numas tame, kad Pilsudskis ir dabarti
nis jo pavaduotojas maršalas Smigly- 
Ridz nebuvo šalininkai mechanizacijos. 
Lenkijos armija neužtektinai buvo aprū
pinta tankais, šarvuotais automobiliais, 
lėktuvais, artilerija mažai mechanizuota, 
daugiausia dėta vilties ant pėstijos, rai- 
tarijos, kuri organizuota senai atgyve
nusia sistema.

Geografinė silpnybė jos buvo tame, 
kad Vokietija buvo apsupus Lenkiją iš 
trijų pilsiu. Politinė silpnybė tame,’ kad 
Lenkijos valdonai smaugė tautų mažu
mas, kurios sudarė 40 nuošimčių visų 
Lenkijos gyventojų, iššaukė ukrainiečių, 

. baltarusių, žydų, Vokiečiu, .vengrų, lie
tuvių ir čekų nepasitenESŽfthą, o didelis 

? t . .dvarponių ir kapitalistų išnaudojimas 
; darbo žmonių iššaukė nepasitenkinimą 

ir tarpe pačių lenkų darbo žmonių. Prie 
to dar tenka pridėti, kad nevien valdžioj 

; sėdėjo daug svetimų elementų, bet ir ar- 
f mijoj. Iš pat karo pradžios didelė ar

mijos dalis buvo apsupta, spaudžiama iš 
Į. trijų pusių ir negalėjo išvystyti savo en- 
į ergijos. To pasekmėj per 10 dienų Len- 
•• kija buvo sumušta. Poniška valdžia pa
s' bėgo j Rumuniją, išsiveždama 400-tais 

t Jį automobilių ir trokų šalies auksą, brang- 
L ♦; daikčius, kailius, kas tik brangesnis, kas 

tik galima buvo suspėti. Paskui valdb- 
<■ nūs sekė ilga virtinė iš 10,000 automo

bilių Lenkijos kapitalistų, dvarponių, 
J kunigų, kurie vėl su turtais bėgo į Ru

muniją.
Kada ponai Moscickiai, Beckai, Smig- 

ly-Rydzai, jau buvo Rumunijoj, tuo>dar 
kartu gera dalis Lenkijos armijos apsup
ta prie Kutno vis kovėsi prieš vokiečius, 
gal nei nežinodama, kad jų valdonai juos 
paliko ir pabėgo.

—

Apie Raudonąją Armiją
“France Monde” sekamai apibūdina 

Sovietų Sąjungos apsigynimo jėgas. Dar-* 
bininkų ir Valstiečių Raudonąją Armiją* 
sudaro 2,000,000 vyrų. Viso Sovietų Są
junga gali pašaukti į armiją iki 25,000,- 
000 vyrų. Sovietai/turi 20,000 kanuolių; 
43,000 kulkasvaidžių; 27,000 apkasų mor- 
tirų ir prieštankinių kanuolių; apie 10,- 
000 šarvuotų automobilių ir tankų.

Pagal tas žinias, Sovietai turi nuo 2 
tonų iki 80 tonų tankų. Orlaivyne yra 
10,000 lėktuvų ir Sovietų fabrikai per 
metus gali pastyti 9,000 naujų lėktuvų. 
Išlavintų lakūnų skaičius siekia 100,000; 
o su įvairiais orlaivyno technikais iki 
250,000.A.

Raudonoji Armija yra gerai išlavinta, 
apginkluota, o jos stiprybė didžiausia 

j tame, kad ji gina darbo žmonių reika-' 
lūs. Tai k socialistinė armija. Raudono
sios Armijos įžengimas į vakarų Balta- 

I nisiją ir Ukrainą iššaukė tų kraštų gy- 
' ventojų didžiausį džiaugsmą. Gyventojai

A r Amerika Išvengs Karo?
Prezidentas Rooseveltas nori, kad iš

laikyti Jungtines Valstijas nuo karo. Bet 
amunicijos ir ginklų gamintojai, stam
būs kapitalistai, aliejaus ir plieno kara
liai, visi turčiai trokšta, kad kuo grei
čiau ir ši šalis būtų į karą įtraukta. Prie 
to Anglijos ir FrancįjošĮ milionai dolerių 
išleidžiama propagandai už jų interesus. 
Kas kapitalistams, turčiams, kad milio
nai žmonių, kare žūva! Karas tai jų ru
giapjūtė! Juk pereitas Pasaulinis Karas 
davė vien Jungtinėse Valstijose 30,000 

(naujų milionierių, kurie išaugo, nutuko 
žmonių krauju!

Dar visų atmintyj “Athenia” laivo 
katastrofa, kur žuvo apie 30 amerikie
čių. Dabar jos nelaimė norima paversti 
į “Lusitania” pavyzdį, kad Jungtines 
Valstijas įtraukus į karą. Dar tas klau
simas neužbaigtas. Vokietijos naziai 
griežtai tvirtina, kad “Athęnią” jų sub- 
marinai nenuskandino. Jie kaltina An
gliją, kad Anglija provokacijos tikslu 
pati U laiva mska?vlino.

Panašių atsitikimų bus daug. Štai 
šeštadienį? 16 d. rugsėjo, į New Yorko 
prieplauka atplaukė Anglijos didelis.ke
liauninkų laivas “Aquitania”. Jis gink
luotas kanuolėmis. Dvi 4-rių colių ger
klėmis kanuolės pastatytos ant denio. 
Ant laivo Anglijos karo laivyno koman- 
dieriai ir jūreiviai. Jis paverstas į kari
nį, pagelbinį laivą. Ginkluotus laivus, ne
paisant, kad jie ir pasažieriniai, priešin
ga kariaujanti pusė turi teisę skandinti 
be jokio persergėjimo. Nes toki laivai 
nustoja pasažierinių laivų teisių, kaip 
tik jie apsiginkluoja. Jie tam ir apsigin
kluoja, kad galėtų skandinti už save 
silpnesnius priešo laivus, ir ^ųbmąpnus.

Ant “Aquitania” laivo atplSufee iš Eu
ropos 669 amerikiečiai. Amerikiečius į 
laivą susodino šios šalies konsulas G. K. 
Donald, Southamptone, Anglijoj. Ir tas 
buvo atlikta prieš Jungt. Valstijų amba
sadoriaus pono Kennedy persergėjimą, 
kad amerikiečiai neplauktų šarvuotu 
Anglijos laivu. Tik pamąstykite, kad bū
tų atsitikę, jeigu vokiečių submarinas 
būtų nuskandinęs tą laivą su amerikie
čiais? Jeigu daugiau taip elgsis net kon
sulai, tai vargiai ilgai Amerika išsilaikys 
nuo karo.
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Athenia laivo pasažieriai, išlikę gyvi, kai laivas nugarinėjo jury dugnan, 
atvyko i Nova Scotia, Kanadon.

Kaip Amerika Atrodo 
Ne Amerikiečiui

Atrodo

Ameriko-

Nenori Sekti Lenkiją
Pasirodo, kad po to, kada Vokietija 

pasirašė su Sovietų Sąjunga nepuolimo 
sutartį, tai Anglijos imperialistai pradė
jo taikytis prie Japonijos, kurstyti ją 
prieš Sovietus ir žadėti Japonijai pagel- 
bą. Bet Japonijos imperialistai greitai 
padarė išvadas iš Anglijos ir Franci jos 
“pagelbos” Lenkijai ir jai užreiškė: “Pir
ma gelbėkit Lenkiją, kurią jūs apsiėmėte 
ginti!” Japonijai nėra paslaptis, kad An
glijos ir Francijos imperialistai nedavė 
Lenkijai pagalbos, kada ta pagalba dar 
galėjo šį-tą reikšti.

Gi Japonijos imperialistai, gavę smūgį 
nuo Raudonosios Armijos prie Zaozior- 
naja kalno ir Mongolijoj, patyrę ką reiš
kia Sovietų jėga, sutiko baigti karo pro
vokacijas prieš Sovietus ir Mongoliją.

Nenori Vilniaus/
Mūsų patriotai šaukė, kad jie niekados 

nenurims be Vilniaus. Dabar, kada Len
kijos poniška valdžia pabėgo, kada, kaip 
iš Kauno pranešė United Press žinių 
agentūra, lenkų sargai pabėgo ir nuo 
Lietuvos sienos, kada Sovietų Sąjunga 
pasiūlė Lietuvai, kad Vilnių pasiimtų, 
tai ta pati agentūra praneša: “Lietuvos 
valdžia užginčino, kad ji turi bent kokį 
pageidavimą atsiimti Vilnių, buvusią Lie
tuvos sostinę.”

Reiškia, Smetonos valdžia bijo atsiimtr 
nuo Lenkijos Vilniaus ir Vilnijos.

Apie Tai, Kas 
Keista

Neamerikiečiui 
j e keistų dalykų yra labai
daug. Sakysime,, kad ir tie 
judomųjų paveikslų teatrai, 
kuriuos mes Lietuvoje ki
nais vadiname. Juose sėdi
mos vietos neskirstomos į 
rūšis. Bilietą nusipirkai — 
ir kur nųri, ten sėskis, vi
sos vietos vienodai kaštuo- 

-ja. Iš pradžių aš maniau, 
kad tik prastuose teatruo
se tokia tvarka, bet kai pa- 
važinėjau po Ameriką, pa
mačiau, kad visur taip. 
New Yorke Radijo Miesto 
teatras Music Hall, galbūt, 
gražiausias pasaulyje, bet 
ir jame visi bilietai vienodi.

Lietuvoje, o taip pat ir 
kitose Europos šalyse, tea
truose yra trijų rūšių vie
tos. Pirma, pati geriausia, 
vieta kaštuoja 3 litus, an
tra, jau kiek prastesnė,—2 
ir trečia, pati prasčiausia,-*- 
vieną litą. Tad publika be
matant pasiskirsto. Turtin
gieji, arba kurie nori dėtis 
turtingais, sėda pirmon vie
ton, biednesni — antron ir 
biedniausi — trečiom Vietos 
viena nuo kitos atitvertos,' 
kad publika: kartais nesusi
maišytų.

Lietuvoje vargiai gali pa
sitaikyti, kad teatre ponia 
sėdėtų šalia savo tarnaitės, 
arba kaminkrėty šalia ko
kio nors departmento di
rektoriaus. Taip neesti. A- 
merikoje, milijonierių šaly
je, gali taip* būti. Čia batų 
valytojas gali atsisėsti ša
lia turtingiausio žmogaus 
arba šalia puošniausios lei
dęs, nes abu vienodai už bi
lietą moka ir abu sėda kur 
nori. Dėl to atrodo ir keis
ta.

Ne tik teatruose, bet ir

gu karininkas perka trečios 
klasės bilietą, pagal įstaty
mą jam leidžiama sėdėti an
tros klasės vagone. Vadina
si, net įstatymas saugo, kad 
jis tarp prastųjų nesimai- 
šytų. Amerikoje tokio gar
bės supratimo nėra. Čia 
žmogus žmogaus neturi 
saugotis vien dėl to, kad jis 
nedavi uniformos arba 
dirba paprastą fizinį darbą. 
Dėl to man Amerika patin
ka.

Kartą aš važiavau iš Fi
ladelfijos atgal į New Yor- 
ką. Užvažiavo m į tokį kai
melį, kur tik ministerial gy
vena, nes beveik prie kiek
vieno namo buvo didelėmis

iš proto išėjo?—paklausiau 
savo draugo, seno brookly- 
niečio, žiūrėdamas į gatvę, 
išmargintą visokiais 
kais daiktais.

—Tai žmona savo 
iš namų krausto.

Vadinas, taip pat
sas, tik jau nebetoks, kokį 
Detroite teko matyt.

Amerika plati, turtinga 
ir labai įdomi šalis, bet 
keistenybių ji taip pat ne
maža /turi. J. Jurginis.

Prisipažinimas
Girtas: “A, tai ponas 

' Slankius, mano brangusis 
I bičiulis. Aa! O tamsta, tur 
į būt nežinai, kas aš esu?

Užkalbintasai: “Nežinau, 
ir prašau mane praleisti.”

Girtasis: “Tuoj, tuoj pa
sakysiu! Aš esu tamstos 
skalbėjos vyras. Na, dabar 
jau tamsta ž-ži-nai!”

Užkalbintasai: “Na, tai 
gerai!”

Girtasis: “Tamsta sakai, 
kad gerai! Bet ar tamsta 
žinai, ko tamsta nežinai?

Užkalbintasai: “Na, kas 
man nežinoma?”

Girtasis: “Ogi tai, kad aš 
dėviu tamstos viršutinius 
marškinius!”

vyriš-

vyrą

divor-

Laikraštinė Antis
—Kas per dalykas yra 

toji “laikraštinė antis?”
—Mat, jei laikraščiai ra

šo, kad karvė apsiveršiavo 
penkiais veršiukais, tai ke
turi iš jų antys.

Boston, Mass
Laimėtojai Dovaną prie Įžan

gos Tikietų ALK Bostono 
Apskričio Piknike, Rugs, 

d., Voše Pavilion, 
Maynard, Mass.
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šeimos Ratelyje
Tėvas: “Jonuk, tu turi 

gyvenime aiškiai viską ma
tyti. Matyti, tai pats svar
biausias dalykas. Kas mato, 
tas gyvenime turi didžiausį 
pasisekimą.”

Dėdė: “Tavo tėvas teisin
gai sako. Neik kaip aklas 
per gyvenimą. Naudokis 
akimis!”

Teta: “Taip, taip vaikeli. 
Vaikai, kurie apdairiai mo
kosi, pamato daugiau, kaip 
kad vyresnieji įsivaizduoti 
gali.”

Mažasis Jonukas kitą 
dieną taria savo motinai: 
“Dėdė krepšyje turi pasislė
pęs kontrabandinio vyno, 
teta į stalčių įsidėjo gar
džių pyragaičių, o tėvas 
tarp rašomųjų popierių tu
ri pasislėpęs kortas.

Visa šeima kartu: “Na k 
ir landus šuniukas! Tikras 
šnipas!

(Surankiota)'

laimėjo T. Kudla,
St., W., Lynn, Mass.;
No. 226-10; išmokėta.

$10 laimėjo K. Balkus, 697 
Boston St., W. Lynn, Mass.; 
serijos No. 233-19 išmokėta.

$10 laimėjo K. Zinn, 10 Mi
chigan Ave., Dorchester, 
Mass.; serijos No. 407-16; ne
išmokėta.

$10
Loring
serijos 
ta.

$10
72

River
raidėmis užrašyta “Minis-.serijos
ter-marriage.” Tame kai/- 
mėly j e taip pat labai daug 
matėsi užrašų “rooms.”

Pasirodo, tame kaimelyje 
labai lengvai ir labai greitai 

įgalima apsivesti. Jaunave
džių patogumui “ten yra 
daug kambarių nakvynėms. 
Tie vedybų ministerial turi 
įgaliojimus ' apvezdinti po
ras. Žmonės pasakoja, kad 

bešokdama kokiam 
restorane, susitaria 

sėda automobiliu,

iuerikos geležinkeliai neda
linami klasėmis. Visi vago
nai vienodi? Tiesa, Pull
man vagonuose važiuoti 
brangiau, bet ten moki ne 
už klasę, o už patogumus. 
Europoje vagonai, padalinti 
klasėmis. Pirma klasė — 
puikiausia, antra pras
tesnė, trečia — prasčiausia. 
Kai kurių luomų žmonėms 
yra negarbė važiuoti tre
čia klase, kuria visoki nu- 
skurėliai važinėja. Tą gar
bę saugo ir karininkai, jei-

pora, 
nors 
vestis, 
nu dumia Pensylvanijon pas 
tuos ministerius ir apsive- 
da. Reikalingus liudininkus 
pats ministers parūpina. 
Pagal amerikonišką tempą, 
pasirodo, galima ir apsives
ti labai skubiai.

Amerikiečiai mėgsta vai
šes ir “good time.” Keletą 
“parių” aš esu matęs. Bet 
įdomiausia “parė” buvo iš
kelta Detroite. Ten skyrė
si vyras su žmona. Žmona 
apkaltino vyrą, kad jis 
naktimis nepaprašai knar
kiąs, ko ji negaliiyti pakęs
ti. Vyras sutiko eiti į teis
mą perskyrimo (jieskoti ir 
teismas juos išskyrė. Tada 
jie suruošė atsisveikinimo 
arba, kitaip sakant, “divor- 
so parę,” sukvietė savo.-pa
žįstamus ir kaimynus, 
rė” tęsėsi iki išnaktų^

O Brooklyne man 
matyti visai kitokias
skyraš. Eidamas gatve aš 
pamačiau tokį vaizdą, kurio 
Europoje. niekad nebuvau 
matęs. Moteris mėtė pro 
langą visokius vyriškus 
daiktus: skrybėles, batus, 
kaklaraiščius, kelnes, koji
nes, viską, ką tik sugriebė.

—Kas yra, ar ta moteris

“Pa

teko 
per-
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laimėjo V. Rimkus, 5
St., Hudson, Mass.;

No. 162-25; neišmokė-

laimėjo R. Morkūnas', 
Beacon St.,

Mass.; serijos No. 218-12; iš
mokėta.

$10 laimėjo B. Svirka, 6 
Burns St., W. Lynn, Mass.; 
serijos No. 231-22; išmokėta.

$5 laimėjo A. Januškevich,
3 Florida Ct., Maynaud, 
Mass.; serijos No. 178-13; iš
mokėta.

$5 laimėjo C. Sayman, 253 
Elm St., Cambridge, Mass.; 
serijos No. 428-24; išmokėta.

$5 laimėjo W. Ewasko, 79 
Rossmore Rd., Jamaica Plains, 
Mass.; serijos No. 409-8; iš
mokėta.

$5 laimėjo K. Urevich, Stur
gis St., Woburn, Mass.;
jos No. 432-24;

$5 laimėjo 
172 Exeter 
Mass.; serijos 
mokėta.

$5 laimėjo
Fox St.,
serijos No. 93-8; nemokėta.

$5 laimėjo J. Dbiankof, 5 
Fairful St., Maynard, Mass.; 
serijos No. 235-21; nemokėta.

$5 laimėjo D. Mikulsky, 70 
Hampshire St., Cambridge, 
Mass.; serijos No. 214-8; iš
mokėta.

$5 laimėjo A. Matuliauskie- 
nė, 250 Athens St., So. Bos
ton, Mass.; serijos No. 215-5; 
nemokėta. > .

Somerville

seri- 
išmokėta.

A. Rayman d, 
St., Fitchburg, 
No. 386-25; ii

N. A use jus, 75 
Worcester, Mass.;

$5 laimėjo L. Shyar, 34 
Moose St., Norwood, Mass.; 
serijos No. 45-16; nemokėta.

Kurie dar neatsiėmėt savo

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Man štai kas parūpo su
žinoti: Ar gali žmogus būti 
išrinktas Jungtinių Valsti
jų prezidentu, jeigu jis ne
priklauso prie jokios religi
nės bažnyčios? Kiek aš ži
nau, tokio atsitikimo Ame
rikos istorijoje dar 
buvę.

nėra

Su pagarba,

ATSAKYMAS:
Jungtinių Valstijų 

stitucija nereikalauja, 
kandidatas

kon- 
kad 

_______z į prezidentus 
būtinai būtų kokios nors 
bažnyčios arba parapijos 
narys. Vadinasi, prezidentu 
£ali būti išrinktas ir bedie
vis.

Netiesa, kad Amerikos 
istorijoje nėra - buvę tokio 
prezidento, kuris nebūtų 
būvęš kurios nors bažnyčios 
narys. Buvo net du tokie 
prezidentai, būtent, Thomas 
Jefferson ir Abraham Lin
coln. Jiedu nepriįdausč jo
kiai bažnyčiai. •
---- >-------------------------—---- ,---  
laimėtų pinigų, malonėkit at
sišaukti pas: S. Zavis, 1 Sym
phony Rd., Boston, Mass., 
ypatiškai, atsinešdami savo 
tikietą arba prisiųsdami per 
paštą, ir gausit savo pinigus.

Sekr. S. Zavis.

. ' ’ ’ .• ■ j , >■.. .■ ; < k
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žįstam ą pristatė varėniškią

nuei-ar

pusėj

kazarmes 
neseniai

jį iškirto ir 
šiemet įsilei- 
apskaičiuoti
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Per Baltai Žydinčią Dzūkiją
Varėnos Paligono Gyvento

jų Aktualijos
Varėnos miestelis su savo 

apylinkėmis — vienas iš 
biedniausių mūsų krašte, 
bet vis dėlto, kai turi gra
žią ir sveiką gamtą: ežerus, 
miškus ir baltuojančius 
smėlynus, tai tik malonu
mai kiekvieną sotų vilioja, 
pasigėrėti bent trumpą lai
ką. Pasigėrėti ta savotiška 
gamta malonu ypač grikių 
žydėjimo laiku—liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais, nes 
šiais mėnesiais Dzūkijos 
laukai ne tik apsikaišo bal
tai, bet ir žiedų kvapas vi
sur jaučiamas. Dzūkija žydi 
ir kvepia.

Su vienu atostogaujančiu 
tarnautoju nuvykstam į 
smiltyne dunkstantį Bobriš- 
kio kaimą, kuriame paligo
no laikais stovėdavo ka
riuomenė. Paskum į arti
miausių, ūkį. Šeimininkė pa
mačiusi šoka tvarkytis, 
griebusi mazgotę, užima 

• vyti į lauką muses. Juodą 
debesį priginus prie lango, 
visu smarkumu atsidau- 
čiant, kad langelio visi stik- 
lai išbyrėjo. Užraudus, su
mišta. O šeimininkas, pas
tebėjęs, ėmė jai išmėtinėti. 
Įžengiam į grįtelę, kaip į 
avilį. JJzūkai stovi apstulbę. 
Pasiprašom nakvynės. Mie
lai sutinka, bet vis dėlto iš 
anksto perspėja:

—Ponaičiai, užkūsc tai 
neturim ko, ba šešios dzi- 
džiulės asabos šeimynos, o 
karvutė viena. Mėsos netu
rim. Bekonų kiek nupenė- 
jom pardavėm ant reikalų. 
Turime tris mergaites, tai 
pasistraic nori. Užsidirbc 
nėra kur.

Toliau paaiškėja, kad ne
turi duonos ir net muilo 
nusiprausti. Dukterys, pa
laikydamos mus kavalie
riais, grįžę su pjautuvais 
rugius pjovę, nudūlino ka- 
marėlėn ir iš ten grįžo šven
tadieniais sijonais ir ruža- 
vais žandais ir lūpomis, bet 
tėvas neduoda pasvietėti, 
veda šeimą į laūkus parneš
ti pėdų ir prikulti duonos.

—Turiu valaką žemės. 
Supjoviau vienuoliką kapų 
rugių — užraudęs pasakoja 
dzūkas, — tai pamėgink 
pragyventi. Skurstam ir 
gatava. Prieš vainas mes 
gyvenom, ot jei būtut pa
taikę į svečius tada, ir kvor
tą ant stalo išmestau. Kas 
vasarą apie Varėną stovė
davo apie 50,000 vaisko, tąi 
Varėnos, Daugų, Valkinin-

ko ir net tolimesni valsčiai 
mažai žemės žiūrėjo, ba bu
vo uždarbių nors plyšk. At
eina pavasaris tai vežam 
šakas į paligoną barakams 
straiti. Kai manevruoja, 
renkam gilzas, ir kitokių 
zarabatkų pilna. Uždirbda- 
vom po 3-5 rublius į dieną. 
Nuėjai į Varėną, rinkos už
verstos duona, cukrum, mil
tais, /batais, šinieliais. Per
ki vis į zabescia, o jau vai
kai gyveno, kaip rojui, ba 
žinai ruskiai labai jautrūs 
žmonės. Pamatę vaikus, pri
siminė savuosius, tai ima 
ant rankų glamonėja, o ko 
jiems neduoda. ’

Buvo lengviau, kai ir Lie
tuvos vaiskas čia manievra- 
vo, bet kai paligonų panai
kino, gyvenc tiesiog nese
ka, ba kai nėra pievų ir ne
auga dobilai, tai grikaojais 
ir ruginiais šiaudais “ir kai j 
dar jų stinga, an 50 dzie- 
sencinų gaspadorius negali 
daugiau ištrivoc dzvi kar
ves ir vienų arkliūzų. Ciek 
žemės apdirbti, vis cik rei
kia dzvie vyriškių ir mote
rų. O tokiai šeimai kai mė
sa cik liekarstva, visą pie
ną suraitojam, todėl pieni
nės mums netinka. Kiaulių 
vieną kitą užscibnam, bet 
bėda kai prisieina parduoc. 
Į Alytų mums varėniškiams 
apie 60 km., tai važiuojam 
iš vakaro ir ant ryt išsto- 
vim visų dzienų. Ne gana 
to, dažnai išbrokuoja, tai 
tada dumi kai muilų suėdis. 
O gi reikalai nelaukia. Pa- 
popnioji nedėlių, kitų ir vėl 
veži, pasitaiko ir vėl randa 
brokų: tai per kūdas, tai 
per riebus, tai viriuotas, tai 
kitokis paibelis ir vėl stu
mi atgalios be dalios. .Ot, 
kai jūs intelegentai, su ju
mis? geriau skaitysis, tai da
rykit rodų, kad bekonų su
pirkimo punktą atidarytų 
prie Daugų kooperatyvo. 
Mes varėniškiai išvieno su 
daugiškiais, padedant agro
nomui ir kitiems, šitų rei
kalų mėginom klibinę, bet 
atsakė, kad ciek ir ciek yra 
išplėstas cinklas Suvalkijoj 
ir kitur, o tokiam biednam 
krašte neapsimoka. Pasaky
siu labai nespravedlyva, ba 
suvalkiečiai turi po kelis 
arklius ir gerus vežimus, 
veža iš rozo po keletą pe
nimių, tai galas negriebt, 
jei nuvežt į tolimesnę stotį. 
Tai ne mums silpnais veži
maičiais ir arkliūzais, ciek 
kelio grūscis.

Kaip žinom, tas padaryc

būtų nesunku, kai tokis 
punktas yra Merkinėj. Va- 
dzinas, paskelbia, kad tokių 
ir tokių dzienų bekonus 
perka. Dauguose iki 12 vai., 
o Merkinėj po dzviliktos. 
Gružo vi kas, Dauguose su
pirktais bekonais nuūžia į 
Merkinę, ten suima ir sau 
į Kauną.

—O jeigu jūsų žemę ge
rai patręštam: mėšlu, trą
šomis ar lubinais, kokį der
lių duotų — pertraukiau 
dzūkui nebaigtą temą. Dzū
kas pro nudribusius ūsus

—Prie Varėnos yra “Ban
dymo stotis” — tokis dzi- 
dziulis kultūringai vedamas 
ūkis, — susivertė dzūkas— 
tai jame visokį agronomai, 
instruktoriai, ko ne išmėgi
na. Branda, juo toliau, vis 
geriau. Šis tas pradeda aug- 
ci, bet kiek jie ten trąšų, 
procies ir išlaikymo išlaidų 
įklojo, galima būtų nupirkę 
visų Varėnų. O lubinus mes 
gi sėjam, be jų ir ciek ru
gių nesusigraibytum. Visa 
laimė, kad grikuciai mūs 
pėskelės nebrokina. Ar ma
tot, kap vasarojaus palet- 
kas baltuoja-pypkės cibuku 
rodydamas žydinčius gri
kių plotus, šypsojo dzūkas, 
kuriuos balkšvam -smėlynų 
fone nelengvai akis atsky
rė.

V a k a rienės j ieškodami, 
apsukom pusę kaimo, ko ne 
kiekvienas paklaustas nusi
skundė, kad darbymetis, tai 
žuvų ar grybų nepasirūpi
no, o mėsos ar pieno neturi, 
bet vis dėlto pas nurodytą 
trijų valakų gaspadorių ga
vome pieno, ir kas charak
teringa, kad išgėrę porą lit
rų, jokiu būdu užmokesčio 
neįsiūlinom.

—Iš pakeleivingo būtų 
grieka£>r sarmata imc za- 
plotą—atsakinėjo svetingi 
dzūkai.

Nakvynės grįžom pas pir
mąjį. Nuvedė į klojimą, ku
riame kampe draikėsi viks
vų, prišienautų iš kažkokio 
tolimo raisto. Išmiegoję ir 
ežere išsimaudę, pusryčia- 
vom Varėnoj. Ten vieną pa-

Meksikos Prezidentas Cardehaš sako kalbą parlia- 
mentui apie Meksikos vyriausybės nusistatymą dėl 

konfiskuotų aliejaus šaltinių.

—Kokia dabar Varėna 
ap du 1 k ė j u s, apšepus,—p ra
dėjo pasakoti šimtakvol- 
džiu placienkinu sijonu ir 
šimtais raukšlių išvagotu 
veidu moteris. — Kap pa
menu, Varėna tep nuskur
do. Prieš penkiasdešimt me
tų, kai dar čia nebuvo pali- 
gonų ir tai geriau gyve
nom, ba visų Varėnų supo 
dzidziuliai tankūs miškai. 
Būdavo vyrai paliavojo, žu
vaudavo, o už kailiukus pir- 
komės duoną, po miškus lai
kėme ožkas, tai buvome so
tūs: duona, mėsa ir pienu.

ir Giraitės ėjo dzirbc į Va
rėnos ir Mitraukos dvarus. 
Metiežius čia praėjo ramiai 
—baigė pasakojimą senutė.

Po karo varėniškiai kai 
paligonas buvo nenaudoja
mas, kur kas norėjo arė ir 
sėjo. Už geresnes žemes 
tarp savęs riejos, tik vėliau 
šį klausimą išaiškino ir 
proporcingai žemės pasida
lino, tačiau gyventojams iš 
vėjo pustomos žemės mažai 
džiaugsmo, būtų praktiš
kiau kai dabar mūsų krašte 
miškai išniokoti, Varėnos 
gyventojams duoti kad ir 
po mažą žemės kiekį sky
nimuose, d smėlynus apžel-

—Tai kur tie miškai pasi- dinti miškais, nes pušys ir 
dėjo?—neiš kenčiau nepa- lengviausiose žemėse 
klausęs.

—Kai rengė paligonus, iš-

išta-
kios auga.

Vasaros metu per Dzūki-
kirto ir skynimuose įrengė ją pervažiuoja daug eks- 

ku r si j ų. P ra važi u o j an ti em s 
atrodo, kad čia gyvenimas 
nėra skurdus, kai graži ža
vi gamta, o ir triobėsiai ge
riau atrodo nei Žemaitijoj, 
nes miškuos gyvendami, 
darbštūs dzūkai . namelius 
išsistatę pusėtinus, bet kai 
nėr kasdieninės duonos, gy
venimas neįmanomas.

J. žibainis.
Alytus, 1939.VII.5.

barakus, pastatė sandėlius: 
parako, šautuvų, rūbų, vi
sokių valgių ir vieną kitą 
kazarmę, ba ir žiemą reta 

- maskolių likdavo pilnavoc.
Ale tų miškų neškada, ba 
prie maskolių gyvenom kai 
meškos ausy. Tas 
ir sandėlius dar 
nugriovė.

—Lenkų pusėn
nat?—vėl paklausiau.

—Nueinam, ba toj 
turime laukus. Tenai tep 
skursta, kap ir čia. Po per
eitų metų Lietuvos su Len
kija p a d a r y t os zgados, 
mums škadų kad pridarė, 
tai pridarė. Anoj pusėj tu
rime apie 400 dziesencinų 
miško, lenkai 
išvežiojo. Cik 
do savininkus
kelmus ir apkainuoti, kiek, 
bet kur ten tokiose mario
se suvesi tolką ir kai legijo- 
nai liepia skubinti. Tai ren
giamės duoti į teismą cik iš 
akies.

—Kokia Varėna buvo se
nų senovėj ?— dar uždaviau, 
klausimą.

-—Sako, Varėna buvo dzk 
dziule, jų sunaikino per 
švedu yainų. Vėliau, anapus 
Merkio buvo Paliokiia, o ši
toj pusėj valdė ruskiai, tai, 
kai vyrus rekrūtan gaudė, 
bėgo į Lenki!os karalyste 
ir ten spakainiai gyveno. 
Pansčiznos čėsais prasčioku 
sodžiai: Babriškių. Mas- 
kurkos, Druskūnu, Ežerėnu

London. — Eina girdai, 
kati Holo n d i i os policija su
ėmė du Vokietiios šnipus, 
kurie šniukštinėjo Vokieti
ios ex-kaizerį ir jo' draugus 
Doorne.
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1, TURTINGIAUSIAS KAL
KĖMIS iš visų gamtinių val
gių, pienas yra pūikus daly
kas veido skaistumui, kada 
geriamas reguliariai. Gerk 
šviežią pieną kasdien!

Trečias puslapis

m. Niekas HEGfty

PIENIŠKAI MANKŠTINKIS
Geriau prisižiūrėk save, kai darai 
ką sunkaus. Išgerk po stiklą ar 
daugiau šviežio pieno kasdien. Tik 
per savaitę, ir džiaugkis didesne 
energija, stipresniais nervais.

3. JANE BRYAN, vaidinanti 
“SENMERGĘ,” Warner Bros, 
judyje, yra viena aktorė, kuri 
atrado, jog pienas yra tobu
las maistas palaikyt energiją, 
neinant riebyn.

THE STATE OF NEW YORK

2. SLOGOS daro kiekvieną 
i š s i blaškiusiu, susierzinusiu. 
Pradėk dabar būdavot atspir
tį prieš jas, gerdamas šviežią 
pieną, kraunantį kūne sandėlį 
apsaugojančio Vitamino A.
JŪSŲ pienininkas padaro 
taip, kad jūs galite gaut gry
ną, turtingą gerumais, švie
žią pieną taip pigiai, jog pie
nas yra vienas . pigiausių val
gių, kokius tik galėtumėt 
pirkti.

•• ■■ ■■ I’ <

BUREAU OF MI EK 
PUBLICITY, 
Albany. N. Y.. Dept. A-l 

Malonėkite atsiusti man kny
gelę, “Milk—the Way to Health 
and Beauty.” DOVANAI ir su 
jūsų apmokėtu prisiuntimu:

1 Vardas .......................................... ...
[ Adresas ...........................................

Miestas .............. Valstija..............
> RAŠYKITE DRUKO RAIDĖMIS,

Atrodyk geriau, 
Jauskis geriau, 

GERK ŠVIEŽIĄ PIENĄ

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

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

LIETI AIII -MASINIS SUSIRINKIMAS
šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Kuopa

Nedelioj, 24 Rugsėjo-Sept., 1939
2-rą valandą po pietų

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

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

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

šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija

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

LIETUVIŲ SVETAINĖJE •
29 Endicott St. Worcester, Mass

Šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Kuopa

Kalbės
ANTANAS BIMBAf t

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

Tai vis didžiausios svarbos klausimai. J juos visus atsakys savo prakalboje A. Bim
ba. Galėsite patys klausimus statyti ir išreikšti savo nuomonę.
Ateikite visi ir visos! Įžanga visiems veltui.
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"AVĖ VITA!’”
KARūžIS

(Tąsa)
Garsiai,—net šiurpu buvo klausyti!—

V x beveik suriko paskutinį kartą:
\ į —Pasa-kyk draugams!...v f\ l
r K?" ' -----------i r Koridoriuje garsiai nuaidi kiekvienas 
rf - žingsnis, kiekvienas žodis. Budėtojas tin

gi bėgti koridoriaus galan, jis stovi prie 
atrakintos kameros ir šaukia:

—Pone felčeri! Operacinė kviečia: li
gonis kraujuoja!
"Felčeris Veiverys, pasiruošęs išeiti, 

atsako iš kito galo koridoriaus nuo durų 
narvo:

—Nesvarbu, palauks, nenumirs!—ir 
kiek tyliau prideda:—O numirs, tiek ir 
bėdos,—palaidosim...

“Palaidosim”—pakartoja išgaubtos ko
ridoriaus lubos.

Domas nekenčia Veiverio, kaip ir visi 
'T - kaliniai. Veiverys ne tik cinikas, jis— 

sadistas. Jam kažkoks malonumas įžeis
ti, sugniaužti, prislėgti... Domas šaltu,

—Baikit! Baikit!—šaukia iš korido
riaus galo Veiverys.

—Baigta!—atsako Januška.
Domas sudeda drožlių krūvelę, ap

vynioja ligninu ir kaip pagalvėlę padeda 
galvogalin.

Bekeliant galvą, lavonas sujuda, ir iš 
pjūvio vėl ima bėgti raudonas dvokian
tis skystis, permerkęs Henriko drabužius 
ir drožles karste...>•! * *

Sunkiai, sunkiai, vos panešdamas 
kojas, svaigdamas iš nuovargio, Domas 
užlipa laiptais atgal. Felčeris, nepaten
kintas vis palaukia kiekvienoje aikšte
lėje ir, žiūrėdamas per petį žemyn, lipa 
toliau.

Domo rankos, rūbai—viskas persisun
kę lavono kvapu. Rodosi ir veidas visas 
raudonai nutaškytas.
• Ligoninės budėtojas pasitinka Veiverį 
klausimu:

Dizinfekciją darysit?
—O kam?—atsako klausimu Veiverys.

—Įleisk šitą kameron!
—Duokit bent apsiplauti,—sako Do

mas.
—Kameroj apsiplausi,—nukerta kalbą 

Veiverys.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Rašėjų Ratelio Na

rių ir Pritarėjų Atydai
Gerb. Draugai ir Drauges: 

Vasaros karščiams praėjus, 
piknikų sezonas į užsibaigė; 
oras pasidarė vėsesnis, į par
kus jau mažai kas benori iš
eiti. Dabar prasidės veikimas 
svetainėse. Organizacijos pra
deda rengties prie žieminio 
veikimo. Vienos rengiasi prie 
veikalų perstatymo, kitos — 
prie operečių, trečios rengs 
balius, šokius ir tt. Organiza
cijų veikėjai, artistai, daini
ninkai ir chorai rengiasi pa
švęst daug brangaus laiko, 
daug energijos priseis sueik- 
voti. Todėl, kad visas tas or
ganizacijų triūsas būtų publi
kos tinkamai įvertintas, t a i 
vienas iš svarbiausių dalykų 
yra tinkamai publiką pain

formuoti, supažindinti su or
ganizacijų veikimais. Tada 
mūsų parengimai bus skaitlin
gi publika.

Taigi, draugai, kad tą visą 
tinkamai nušvietus, mūsų 
spaudai reikalingi bendradar
biai, rašėjai, korespondentai.

Tokioj kolonijoj, kaip De
troitas, taip mažai yra, kurie 
rašo į mūsų laikraščius; tokius 
galima suskaityt ant vienos 
rankos pirštų. Kad tą viską 
pagerinti, mes turėtumėm 
veikti daugiau organizuotai, 
tada mūsų organizacijų veik
la bus plačiau nušviečiama, 
bus geresnės pasekmės.

Taigi, draugai, Detroito Ra
šėjų Ratelis tą viską galės da- 
pildyti. Tiesa, vasaros karš
čiams užėjus Ratelis neparo
dė veikimo. Buvo bandyta su
šaukti Ratelio susirinkimą, 
bet buvo be pasekmių. Da
bar, orui atvėsus, manom lai-

Svetainėj, 4097 Porter St., De 
troite. Sekr. J. Bubliauskas.

♦ 

kyti susirinkimus reguliariai.
^ajgi jsitėmykit; Detroito 

Rašėjų Ratelio susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 
d., 2 vai. po pietų, Draugijų “Gaukite “LaisveP Naujų 

Skaitytoju. 

“prigesintu” žvilgsniu žiūri į jo nuval
kiotą, išsemtą veidą, skystus, prilaižytus 

i ūsiukus ir sako, vengdamas pašaipios, 
viską niekinančios akies:

.—Reikia merlio ir karboliaus.
■—Nesvarbu, einam!
—Bet gi reikės dezinfekuoti!
—Einam, einam!!—pakelia toną Vei

verys :—Narvas, išleisk!
Narve užrakintas sargybinis įtraukia 

dunančias duris. Vienaakis kalifakto- 
rius Januška su bliūdu jau nukaukšėjo 
laiptais žemyn.

—Reikia nors formalino...
—Einam—einam—einam!!!
Ir sukandęs dantis, Domas eina.
Rūsy iš pradžios apanki, paskui akys 

apsipranta, prisitaiko. <
Tamsaus, siauro ir dvokiančio korido

riaus gale šviečia langas. Ten, prie išei
namos vietos budėtojas jau rakina lavo-

I nines duris... y
Belangė patalpa prikrauta iki pat lu- 

I bų: karstas ant karsto.
—Imkit šitą, nuplaukit.

• Januška užlipa ant tuščių karstų krū-
1 jVOS.

—Šitą.'
—Šitą.
Saugiai, kaip gyvą daiktą, Januška ap

kabina galą glėbiu ir pakelia. Domas 
d prilaiko kitą karsto galą ir nuleidžia ant 
p cementinių koridoriaus plytų. Nuima 

baltą, šiaip taip nuobliuotą dangtį, pas- 
Itato prie sienos... Salsterintis lavono 

kvapas atstumia; reikia prisiversti.
—Kur nešim?
—O kurgi nešit?! čia pat!—įsako Vei

verys ir pats nueina atokiau.
Ir Čia pat koridoriuje, netoli išeina

mos, pritraukę karstą prie sienos, jie 
apiplovė Baratinską paskutinį kartą.įz *<#

i Domas tik sykį su skausmu pasižiū
rėjo į jo veidą. Akių nebuvo matyti, ir

( viskas pakito: tai nebe Henrikas...
į Dirbo nebesijaudindamas, staiga atša- 
' lęs ir atbukęs viskam...

I
Anatomikume, matyt, skrodė net ne
nuvokdami: nustūmė marškinius į pa
kaklę ir rėžė. Ilgas pjūvis, šiaip taip su
kabintas siūlu, ėjo perdėm nuo pat krū
tinės.Svaiginantis lavono kvapas šliaužia 

y koridoriumi. Prieina kepėjai, baltais 
į žiurstais, užsiraitę rankoves. Nutraukia 

baltas kepurytes ųuo galvų ir žiūri.
—Kam gi pjovė?
Januška aiškina:
—Bacilų rado... Visur: ir kraujuj, ir 

selėj ir visos “liaukos”...
I /—Už ką sėdėjo?

—Politinis... Girdėjai Baratinską?
■Vajis...

—Na, tai ir jį palaidos! Visas miestas 
lydės, kaip Kranauską...

—Eik-eik... Kur gi leis? Naktį, slap
čia užkas ir kapo niekam nerodys...

Visi nutyla.
‘ i—Ale tai—jaunučiukas visai...

Vienas kepėjas nueina, pusbalsiu, lyg 
i maldą, murmėdamas:

—Gailu žiūrėt, negaliu...

Kiti kepėjai dar pastovi bent kiek ir 
atsitraukia tylūs ir prislėgti.

—Rūbai gi.
—Išsiplausi, nesvarbu...
Durys užsitrenkia. Iš nuovargio Do

mui nėra noro nei pasijudinti iš vietos. 
Jis atsišlieja durų staktos ir užsimerkia. 
Širdis smarkiai plaka: net smilkiniai ju
da. Girdėti, kaip už durų susirūpinęs 
budėtojas vėl mini “dizinfekciją”:

—Reikėtų, pone felčeri...
—Nesvarbu, nenumirs!—pakelia balsą 

felčeris ir nueina, garsindamas korido
riumi:—O numirs,—tiek ir bėdos—palai
dosim. ..

—Pasakyk draugams!—staiga vėl nu
skamba Domo ausyse.

Domas žino, ką pasakyti: tą patį,' ką 
pasakė ir Presmanas...

“Ka reiškia 19 metų? Beveik vaikas... 
Mėgo Janonį, atmintinai mokėjo “Avė, 
vita”. . .

“Aaa, gan! Kam dirginti nervus?...” 4
Pamėgino įprastu valios veiksmu nu

braukti viską, kaip trupinius nuo stalo,: 
“—Gan!” Norėjo nukreipti mintis apsu
kui, kur nors atokiau, kad nebeužkliūtų 
daugiau to. Bet tai labai sunku.

Mintys, lyg tyčia, ateina naktimis, kai 
negęstanti sargybų šviesa grotų šešė
liais suskaldo vienutės lubas ir pasidaro 
blanki, netikra, kaip sapno kliedėjimas, 
kalėjimo naktis, neduodanti nei atsigai
vinimo, nei poilsio.

Dvylika metų katorgos išsklaidė Do
mui visas iliuzijas. Viskas paliko ten— 
už sienų: darbas pulke, gruodžio per
versmas, areštai, slapta spaustuvė, karo 
lauko teismas, pusė metų nuolatiniame 
mirties baimės pavojuje—viskas buvo ir 
praėjo. Ir žmona ir sūnus buvo. Buvo! 
S.ūnus fnirė, žmona užmiršo, per tiek 
metų!... Paliko tik kamera, dvokianti, 
ankšta, vienodumu įsibjaure jusi vienutė 
ir dar... ilgi, ilgi metai priešakyj...

“Mes revoliucionieriai esam numirėliai 
atostogose!” Iš kur tai? Kur išskaityta? 
Mintis įtemptai įieško šaltinio, bet nesu
randa. “Atostogose!... Ilgos jos man... 
Pųesmarias baigė savas prieš du mėne
sius, o Baratinskas prieš dvi dienas... 
Kada mano eilė? /

“Kodėl tada nesušaudė? Kokia prasmė 
laikyti iki gyvos galvos? Laukia, kol pa
smaugs džiova? Kad pasibaisėtų kiti? 
Ne, nenusigąsta! Beveik kasdien ateina 
naujųį seni—jauni ir jauniausi, beveik 
vaikai.

“Presmanas buvo dar jaunesnis už 
Baratinską. Piešė, didino vaizdelius iš 
“Izvestijos” iškarpų: Leniną, ispanę 
mergaitę prie kulkosvydžio... ;Visą al
bumą paliko draugams kartu su testa
mentu, kreivom, kiekviena sau išsibė- 
giojančiom raidėm: “Negaliu rašyt, taip 
man sunku... Aš nepasidaviau, nemal
davau, nors žadėjo paleisti, girdi, laisvėj 
dar galėsi pagyt...”

Tai buvo nešant lavoną.
Siauruose, susuktuose laiptuose vos 

gali prasilenkti eilė žmonių ir neštuvai. 
Ties šeštu škyrium susispietė pastogėn 
varomi apmundiruoti naujokai. Naivūs, 
susirūpinę, koridoriaus niūrumo prislėg
ti veidai...

(Bus' daugiau)

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

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

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVcrgrccn 7-1645 License No. LT 886

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

wuMii ostiiimccc

“Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

%
Geo. Kaminskas

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

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

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.

Turime ptiikų sandėlį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 
visokiems reikalams.

Prašome įsitemyt vardą ii’ antrašą:

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

Namų Rakandų Krautuve

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

\

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street ' Telefonas
Brooklyn,N. Y. EVergreen 7-6673
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IGNAS SUTKUS
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 sandelis.

' i

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

irti tinii irwfcfWtiniiiZwWwwW

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 popiefcos. 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 šakinis 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 prašpme- 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 tūojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.
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Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS TR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI M®Š- 
LAŽARNĖS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievoles. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS

Ketvirtad., Rugs. 21, 1939
—1 1

Haverhill, Mass.
Didelis Išvažiavimas

Vietiniai draugai ir draugės 
gerai darbuojasi, kad gerai 
prisirengti prie keturių miestų 
būsiančio pikniko, kurį rengia 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos kuo
pos — Haverhill, Lawrence, 
Lowell, Mass., ir Nashua,/N. 
II. Piknikas atsibus šį sekma
dienį, rugsėjo 2 1 d., Lietuvių 
Piliečių Gedimino Kliubo Par
ke, Bradford, Mass.

Pradžia 10 vai. ryte ir te 
sis iki vėlai vakare.

Čia bus galima laimėti ge
ros dovanos tiem, kurie turės 
laimėjimo tikietą už 10 centų. 
Pirma dovana $2, antra $1 ir 
trečia $1.

Bus gera orkestrą. Pasi
linksminkime, užbaigdami 
šios vasaros piknikus!

. Darbininkė.

Pittsburgh, Pa
Svarbus Pranešimas Pittsbur

gh© Apylinkės KP nariams 
ir Simpatikams

KP Lietuvių Sekcijos biu
ras šaukia platų suvažiavimą 
šį sekmadieni, rugsėjo 24, 1 
vai. dieną, 1320 Medley St.,

Draugai ir draugės, prašo
me kreipti atydos, nes labai 
svarbių problemų yra < išrišti. 
Matome “Laisvės” praneši
muose, kad visuose miestuose 
rengia prakalbas, laiko dide
lius susirinkimus, svarbiausiai 
kas link dabartinės Europos 
padėties. Būtinai, draugai, 
turit dalyvauti iš šitų kuopų : 
North Side, Soho, Wilmer
ding, New Kensington ir Mc
Kees Rocks. Taipgi kviečia
me draugus, kurie dar nesate 
partijoj dėl šiokių bei tokių 
aplinkybių, bet esate simpa- 
tikai-rėmėjai darbininkų judė
jimo. , Tai svarbus piomentąs, 
nes pasaulis yra pragaro sū-' 
kuryj. Katras turi kiek’žmo
niškumo jausmų ir supratimo, 
tas negali snausti ramiai ran
kas nuleidęs.

I kovą, draugai! Organi- 
zuokimės ir vienykimės, kad 

/apgynus patyszsave ir gelbė- 
kim tiems, kurie jau kovoja.

Visus kviečia
Biuro Komitetas.

KAIP ILGAI GALI LEN-
> KŲ VALDOVAI BŪT

* RUMUNIJOJ
Rumunija yra laikoma 

dar bepusiška šalim. O pa
gal tarptautines teises, be- 
pusiškame krašte negali 
valdiškai veik kitos šalies 
viršininkai. Todėl Rumunų 
valdžia duosianti tik trum
pą laiką pabūt tiem Lenki
jos valdininkam Rumunijoj.

Pranešama, kad bent 50. 
tūkstančių Lenkų armijos 
įaip pat perbėgo į Rumuni
ją. Visi jie nuginkluoti ir 
būsią nelaisvėje laikomi 
kaip svetimo krašto kari
niai bėgliai.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII atsišaukė į ka
riaujančias šalis nežudyt 
bent civilių gyventojų, jei
gu jos ir negali baigt karo.

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

Tel.: MArkot 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iŠ New Britain 
Cremo “Connecticut Best” 
Pristato pareikalavimus: galiū

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

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

EAJS

Revoliucinis Judėjimas Vo
kietijoj prieš, Nazius

London, rugs. 19. — Pra
nešama, jog išsivysto platus 
žmonių bruzdėjimai prieš 
hitlerizmą Vokietijoj. Vo
kiečių Laisvės Partija slap
ta veikia per radio, lape
liais ir gyvu žodžiu prieš 
nazius.

Kai kur bruzdėjimai jau 
esą panašūs į sukilimus 
prieš Hitlerio valdžią.

Paryžius. — Pranešama, 
jog maršalas Kl. E. Voro- 
šilovas, Sovietų apsigynimo 
komisaras, nuskrido į Len
kijos frontą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
N. S. PITTSBURGH, PA.

L. K. Partijos L. Biuro yra šau
kiamas visuotinas suvažiavimas visų 
narių ir simpatikų. Dalyvaukime 
daugiausia kiek galima, turime la
bai svarbių reikalų kas link dabar
tinio karo. Šis svarbus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 24 d. rugsėjo, 2 
v. v. po pietų, 1320 Medley St. — 
Komitetas. (222-224)

DETROIT, MICH.
Detroito lietuvių nepartinis kliu- 

bas šaukia prieš rinkimus susirinki
mą, šeštadienį, rugsėjo 30 d., 10 vai. 
ryto. Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St. Susirinkimas labai svarbus, 
ateinančių rinkimų problema, rapor
tas senatoriaus Nowak, pikniko ir 
kiti svarbūs reikalai bus svarstomi.

Dalyvaukite patys ir naujų narių 
siveskite. — Pirm. J. Baronas.

at-

MONTELLO, MASS.
šeštadienį ir sekmadienį, rugsėjo 

23 ir 24 įvyks piknikas Lietuvių 
Namo Parke. šeštadienio vakare 
bus šokiai be įžangos, sekmadienį po 
pietų bus gera šokių muzika. Įvai
rių valgių ir gėrimų. Rengia Darb. 
Tarp. Organizacija. Kviečiame visus 
dalyvauti. (222-224)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugija rengia didelį 

šio sezono ’balių. Užkviečia visus Ro- 
chesterio lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti šiame baliuje, nes Gedemi
no svetainė yra naujai išpuošta ii’ 
bus smagu 
orkestrą, 
rugsėjo 23 
Švedienė.

pasilinksminti. Bus gera 
Balius įvyks šeštadienį, 
d. Įžanga veltui.’“ — N.

(222-223)

24 d., bus 
Komunistų

BINGHAMTON
Sekmadienį, rugsėjo 

apvaikščiojimas 20 m. 
Partijos gyvavimo. Pradžia 6 v. v.
Turėsime muzikališką programą, 
taipgi kalbės plačiai žinomas Peter 
Cacchione iš Brooklyn, N. Y. Lietu
vių Svetainėj, 315 Clinton St. Įžan
ga 15c. Kviečiame visuomenę daly
vauti. (222-223)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, 22 d. rugsėjo, Lie

tuvių Svetainėj, 29 Endicott St.„ 
rengiamas linksmas vakarėlis sw už
kandžiais ir muzikaliu programų. 
Šiame vakarėlyje, apart kitų pro
gramų 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-

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND

Fairview Restaurant & Bar

Vieta mašinom pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į fėrus.

110-62 Corona Ave.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

CORONA, L. L, N. Y
Telephone: Havemeyer 9-9115

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti. Ryto iki Vėlai Vakaro

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

• \

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,Jei jūs esate patiklus dėl

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

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už <$16.50

$19.50Vertes $25.00 uz
uz !

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

Vertes $30.00

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
2SS

gi apkalbėsime kitus svarbius rei-' 
kalus. — M. Kairis, Fin. Sekr. 

(221-223)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

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.
STOKES
kainp. Broadway

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr, 

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

Į VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

JONAS
Marion St., 

ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey ptočių BMT Line.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3G22

T 68 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRIŲL

UtUtnCjG' Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir iinpor-

CJbI degtinių, vi-
SOkių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

. ! i)
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Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

vzPRICE
SALE
mtterm-htiumg fjom icnri 

W ROGERS BROS. 
/IMJH IILVUHATK

' 50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
Open Stock Price $58-69

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalili 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 
kalikai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu. skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

APTIEKORIUS !>į

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

(Praktikuojąs jau 
27 Metus)

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

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 kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

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
?6-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I

vės 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 skaniausiu

i kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
i Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolleių
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE



šeštas puslapis LAISVE

New¥orko^ėž0fo7lrii(H
T

“Laisvės” Jubilėjinė 
Radio Programa

. “Laisvės” jubilėjinė progra
ma bus girdima rugsėjo- 23- 
čią, šį šeštadienį, Jono Valai
čio radio valandoje, iš stoties 
WCNW, 1500 k, 5:30 vai. po 
pietų.

Kalbės dienraščio “Laisvės” 
vyriausias redaktorius R. Mi- 
zara, dainuos Stasys Kuzmic
kas iš Shenandoah ir vietinė 
Lillian Kavaliauskaitė.

Nepamirškite šį šeštadienį 
užsistatyti stotį WCNW.

Ištraukė iš Upės Lavon?
Perpjauta Gerkle

Antradienį policija išėmė iš 
Hudson upės, ties 79th St.* ne
žinomo vyro lavoną. Matyt, 
jį kas nors nužudė ir įmetė 
upėn, nes žmogaus gerklė 
perpjauta. Policija j ieško 
tadario.

Vieša Padėka

pik-

Pirmojo Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimo šaukėjų Komi
tetas reiškiam viešą padėką 
poseiminio bankieto gaspadi- 
nėms, A. Kalakauskienei ir 
P. Vežlianskienei, taipgi jom 
pagelbėjusioms F. Kazakevi
čienei, O. Depsienei, K. Ta- 
landzevičienei ir O. Lapatai 
už pavyzdingai atliktą darbą, 
nors tam buvo nepaprastai 
sunkios sąlygos dėl nebaigtos 
paruošt svetainės ir pačių 
rengėjų negalėjimo kooperuot 
dėl šeiminių pareigų.

Komitetas.

Maspethe Masinės 
Prakalbos

šiandien vakare (rugsėjo 
21), 8 vai., Lenkų Svetainėj 
(ant Clinton A Ve., Maspethe), 
įvyksta masinės prakalbos, 
rengiamos rusų ir lenkų dar
bininkiškų organizacijų. Pra
kalbos ruošiamos ryšy su da
bartiniais įvykiais Lenkijoj.

Rengimo komitetas kviečia 
visus Maspetho lietuvius 
lyvaut šiose prakalbose, 
geri kalbėtojai. Pr.

MOTERŲ ATYDA1

da-
Bus

Dėl šį vakarą įvyksiančių 
prakalbų svarbiais europiniais 
klausimais^ Liet. Moterų Ap- 
svietos Kliubo „ susirinkimas 1 
nukeliamas į 28-tą rugsėjo. 

Sekr.

Svečiavosi Brooklyne
“Laisvės” skaitytojai L.

E. Šimoliūnai iš Binghamton, 
taipgi jų sūnus Stanley iš Al
bany, N. Y., pereitą savaitę 
lankė Pasaulio Parodą, taipgi 
didmiesčio žymesnes vietai 
Svečiavosi pas williamsburgie- 
čius Depsus.

—o—

ir

Arjau Visi Pasirengę?
Sekmadienis, rugsėjo 24 d., 

jau čia pat. O tai bus di
džioji dienraščio “Laisvės” iš- 
kilmė-bankielas. Jį rengia 
dienraščio direkcija, o remia 
visa pažangioji Brooklyn© vi
suomenė.

Tai bus bankietas paminė
jimui dienraščio “Laisvės” 
dvidešimties metų sukakties. 
Iš Chįcagos atvyksta bankiete 
specialiai dalyvauti L. Prūsei- 
ka. Bankiete dalyvaus ir pir
mutinis dienraščio “Laisvės” 
vyriausias redaktorius Vincas 
Paukštys. Jie norės susitikti 
su visais senais ir jaunais lais- 
viečiais ir pasidalinti minti
mis apie tuos senuosius lai-

kus, kai dienraštis kūrėsi, 
apie šių dienų audringus 
šaulio įvykius.

Garsinimuose matėte, 
bankiete bus taipgi graži 
nų ir muzikos programa.

Bankiete dalyvauti yra nuo
širdžiausiai kviečiami visi lie
tuviai ir lietuvės. Prašome 
tuojau įsigyti bankieto tikie- 
tus. Juos galite gauti pas ti- 
kietų platintojus, arba pačioje 
“Laisvės” įstaigoje. Kuriems 
paranku, užsukite ir pasipir- 
kite. Arba galite telefonu ti- 
kietus užsisakyti. Telefonuo- 
kit: Stagg 2-3878.

įžanga į vakarienę $1.25. 
Tik į šokius — 40c.

ir 
pa-

jog 
dai-

Sako Peter Cacchione Dolerinis Barometras

Žmonės Sukilo prieš Triukš
mingą Dirbtuvę.

Po No. 338 Berry St., Brook
lyne, tūlas Burwasser turi už
sidėjęs metalo dirbtuvę. Ir ta 
dirbtuvė taip triukšminga, jog 
apylinkės žmonės sukilo ir pa
traukė savininką teisman, 
žinia, kurią pusę teismas 
laikys. /

.Nc-
pa-

zmo-

Buržuazinių laikraščių lei
dėjai labai garsiai Sukauna 
apie savo sunkią ekonominę 
padėtį. Kaip tik Laikraštinin-

darbo sąlygų, tai dien- 
magnatai rėkia, 
ištesėti.
vargiai kuris
pagalvoja, kad

jog jie

Peter Cacchione, Brooklyn© 
komunistą kandidatas 

į miesto tarybą.

kų Gildija pareikalauja savo 
nariams didesnių algų ar ge
resnių 
raščių 
negalį 

Bet 
rimtai
neperka jų laikraščių 
kad tie laikraščiai žmones ap
gaudinėja. Už pavyzdį gali
me paimti “Brooklyn Daily 
Eagle.” Jo leidėjas labai no
ri laikraščio cirkuliaciją pa
kelti, bet bėdavoja, kad nesi
seka. Jis pamiršta pagalvo
ti, kad Brooklyn© žmonės yra 
pažangūs ir to reakcioniško 
dienraščio nenori skaityti.

Štai rugsėjo 6 d. savo edi- 
toriale “Daily Eagle” sušilęs 
bandė žmonėms įkalbėti, būk 
Sovietų Sąjunga esanti atsa- 
kominga už dabartinį karą 
Europoje. Kaip diena aiš
ku, kad toks laikraščio lei
dėjas, kuris šitaip bjauriai iš
kraipo faktus, negali tikėtis 
plačios visuomenės pritarimo. 
Juk ir pradinės mokyklos mo
kinys žino, kad karo sukūrė
jais yra Hitleris, Chamberlai- 
nas ir Daladien.

Galima drąsiai sakyti, kad 
jeigu mūsų didlapiai tursinsis

Mr. & Mrs. Zeller (žilins- jį prieš fašistus čionai Amerikoj 
kai), atvykę Lietuvių Dienon! ir tarnaus Hitleriui ir Cham- 
su pittsburghiečių ekskursija,' berlainui užsienyje, tai pa- 
pasiliko ilgiau, kad pamatytį prastoji liaudis vis daugiau ir 

~ daugiau atsisakys juos pirkti
ir skaityti.

Laimė, kad mes turime ge
rų dienraščių, kurie teisingai 
informuoja visuomenę. To
kiais dienraščiais yra “Daily 
Worker” anglų 
dienraštis 
kalboje.
tie supranta dalykus teisingai, 
nes jie yra teisingai informuo
jami apie įvykius Amerikoje 
ir visam pasaulyj.

3 vyrai užmušė vieną 
gų, bet policija suareštavo pen- 

gengstefius.
prokuroras 
tris atskir- 
gen gateriai

kius nužiūrimus 
Dabar Brooklyn© 
neišmano, kaip tuos 
ti iš tų penkių.. Visi 
sako esą nekalti.

New Dealeris Laimėjo

Kai kelios dienos atgal at
rodė, kad Hitleris užims Len
kiją ir bus karas baigtas, tai 
Wall Stryto biržoje šėrų kai
nos tragiškai nusmuko. Bet 
kai antradienį Hitleris pasa
kė prakalbą, kurioje aiškiai 
pabrėžiama, kad karas gali 
tęstis septynius metus, tai šė
rų kainos vėl nesvietiškai pra
dėjo kilti. Vadinasi, Wall 
Stryto parazitai mano daug 
pasipelnyti iš šito kruvino ka
ro.

Dvyliktam Assembly Dis- 
trikte ilgus metus demokra
tus valdė reakcionierius Ken- 
neally. Bet dabar jis tapo 
iššluotas ir vadovybė perėjo į 
rankas Naujosios Dalybos ša
lininko kongresmano Fay.

Už Jūrininkų Streiką

Gabeno Slaptai Amuniciją
Organizuoti jūrininkai laivo 

“The American Trader” atsi
sakė dirbti. Juos laivo savi
ninkai patraukė teisman. Bet 
teisme paaiškėjo, kad šis lai
vas slaptai gabeno amuniciją. 
Vadinasi, xlaivą galėjo vokie
čių submarinai nuskandinti. 
Galėjo žūti visi jūrininkai. O 
jų yra 61. \

Unijos 
algų ir 

pavojaus

National Maritime 
reikalavimus didesnių 
apdraudos iluo karo 
pradeda 'paremti ir kitos uni
jos. Prie to reikalavimo jau 
prisidėjo American Communi
cations Associations, Marine 
Engineers Beneficial Associa
tion ir Masters Mates and Pi
lots Association.

Jeigu laivų kompanijos nenu
sileis darbininkams, tai gali 

leidėjų j kilti didelis jūrininkų streikas, 
žmonės į Jūrininkai atsisako rizikuoti 

todėl,'savo gyvybę, plaukdami į karo 
zoną, be tam tinkamo atlygini
mo. Kompanijos grobia milži
niškus pelnus, pakeldamos kai
nas už pergabenimą tavorų ir 
žmonių, tačiau jos nori, .kad 
.darbininkai dirbtų už senas, mi- 
zernas algas.

Iš Washington© * pranešama, 
kad valdžia 
tuos ginčus, 
prezidentas 
teisę paimti 
priežiūrom

gali įsimaišyti į 
Pagal įstatymus, 
Rooseveltas turi 

laivus valdžios

Sveiksta
Po apie šešetos savaičių sun

kios ligos, draugės M. Mika
lauskienės sveikata gerėja. 
Jau po biskelį vaikščioja. 
Smagu buvo rast pakilusią iš 
lovbs. Linkiu greit atgaut li
goj prarastas spėkas.

D—gė.

daugiau Pasaulio Parodos ir 
didmiesčio. Jie svečiavosi pas 
dukterį Mrs. Myers, Rich
mond Hill, ir pas švogerį 
vi, Williamsburge.

Pradeda Atstatyti 
Coney Island

Gi-

su-Pereitos savaitės gaisro 
degintas medinis “boardwalk” 
Coney Island, pradėtas at
statyti. Viso išdegė arba ap
degė trys šimtai pėdų. Darbo 
imasi miesto parkų depart- 
mentas.

kalboje, o 
“Laisvė” lietuvių 

Kurie juos skaito,

New Yorko miesto, cenzo
riai buvo nusprendę neleisti 
čionai rodyti francūzų filmą 
“Harvest” (‘Rugiapjūtė’). Jie 
ją paskelbė nemorališka, nes 
joje jaunas vaikinas, kaimie
tis, ir jauna mergina, kaimie
tė, mylisi be apsivedimo. Ta
čiau valstijos filmų 
jimo taryba vietinių 
nuosprendį atmainė 
ši filmą bus ištisai
New Yorko teatruose.

peržiūrė- 
cenzorių 
ir dabar 
rodoma

Pereitą pirmadienį

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai su 

valiausiais įtaisymais, kaip tai garu 
ir šiltu vandeniu ir tt. Renda 3 
kambariams $25, o 4—$30. Randasi 
vienas blokas nuo Graham Ave. sto-

laivas ties (BMT subway). Prašome kreip- 
“Washingtonas” laimingai pa- tis prie namo prižiūrėtojaus: 677 
siekė New Yorką ir pargabeno Metropolitan Ave., Brooklyn, N Y.
• v v / l. ZJLu-’ZZ4! j
iš Europos 1,746 amerikiečjtis. -Me

Ketvirtad., Rugs. 21, 1939

RENGĖJAI.

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

nas iš sėkmingųjų "Laisvės’* 
platintojų.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedč- 
liomis atdaras 
nju o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Šį vakarą Lietuvių Piliečių Kliube lietuvių masinis susirinkimas 
Kalbės R. Mizara ir A. Bimba. Dalyvaukite visi ir visos. Iš
girskite vėliausius įvykius Europoje ir ką jie reiškia mums kai

po lietuviams ir kaipo amerikiečiams.

Harleme Naikins Lūšnyną
Prezidentas Rooseveltas už

gynė suteikimą New Yorko 
miestui paskolos naikinimui 
Harleme lūšnynų. Ten apgy
venta negrų ir susikimšimas 
nesvietiškas. Bus pastatyta 
daug moderniškų namų. Fede
ral© valdžia tam tikslui pa
skolina ^$6,631,000.

Išreikalavime šios paskolos 
labai daug pasidarbavo s kon
gresmenas Vito Marcantonio, 
prezidentas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo.

Bronxo pavieto prezidentas 
Lyons siūlo majorui LaGuardi- 
jai, kad jis reikalautų visas ve
dusias mokytojas rezignuoti iš 
savo vietų. Taip, girdi, bus 
sumažinta 'bedarbė tarpe moky
tojų.'

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 ’Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes elevelterlo stoties

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

I

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be j’okio mokesčio.

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

Telefonai EVergreen 7-1661

BAN KI ETAS
20 METŲ

L. PRUSEIKA
Ilgus metus buvęs “Laisvės 

redaktorium, dalyvauja 
šiame bankiete.

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

KAIP "LAISVĖ” EINA .DIENRAŠČIU /

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 24 Sept.
Prasidės 6 Valandą Vakare

Įžanga $1.25 Asmeniui

George Kazakevičiaus
ORKESTRĄ

Po Vakarienei Bus Šokiai
Vien Tik šokiam 40c

Šokiai Prasidės 8 Vai. Vakare

_________ ___ ______________________ Aldona Klimaitė
Dainuos solus šiame “Laisvės” 

bankiete.

Jubiliejinis 44Laisves” Bankietas Bus
IDEAL BALLROOM

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

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

Bus daug svečių iš kitų miestų.
Skaitlingai dalyvaukite šiame bankiete. Sveikinkime savo dienraštį 20 metų jubiliejum. Užtikrin 

kim jam ilgų* metų gyvavimą.




