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KRISLAI
Krausto Kišenius. 
Ir Skaityt ir Platint. 
K. P. Deklaracija. 
Ką Veikia Ta Jų LDD?

Rašo A. B.

Darbo žmonėms karas 
baisi nelaimė, o kapitalis
tams neapsakoma rugiapjū
tė. Štai ir dabar: pasinau
dodami Europos karu, šjos 
šalies pelnagrobiai kelia 
produktų kainas. Tai reiš
kia tą patį, kaip algų ka
pojimą.

Ir valdžia kol kas tyli. 
Tiesa, vienoj kitoj vietoje 
pradėta kainų kilimą tyri
nėti, bet iš to mažai nau
dos. Pelnagrobius pažaboti 
nesirengia.

Kova prieš kainų kilimą 
turėtų apjungti visus darbo 
žmones. Nes tas visu& ly
giai paliečia ir visiems ly
giai svarbus reikalas.

* sje *

“Ko Nori Kunigas Co- 
ughlinas?” brošiūra jau ga-

• tava. Joje d. Mizara plačiai 
nušviečia to fašistinio su
tvėrimo darbus ir misiją. 
Labai pravartu visiems lie
tuviams su tais faktais su
sipažinti.

Ši brošiūra turėtų pasi- 
skleisti kuoplačiausia. Ją 
reikia platinti kiekvienam 
masiniam mitinge, kiekvie
nam organizacijų susirinki
me.

*

būti

kai-

» * * *
“Laisvė” taipgi išleido 

gražios poezijos veikalėlį, 
pavadintą “Dingus Rožy
tė.” Tai eilėraščiai dar jau
no, bet darbštaus poeto 
Pranulio. Rinkinėlyje užei
name labai gražių poezijos 
kūrinių.

Ir ši knygelė turėtų 
masiniai paskleista.

Lietuva yra žinoma
po dainų kraštas. Lietuviai 
myli poeziją ir daina. Iš 
viršaus lietuviškas ’ būdas 
atrodo “šaltas,” bet viduje, 
sieloje, jis labai audringas 
ir jausmingas. “Dingusią 
Rožytę” daugelis, skaitvs ir 
mylės. Suteikime visiems 
progą ją įsigyti.* * *

Penktadienio “Laisvėie” 
tilpo Komunistu Partijos 
manifestas (deklaracija) i 
Amerikos liaudi. Tai labai 
svarbus istorinis dokumen
tas. Jis nustato klasiniai są
moningų darbininkų atsine- 
šimą linkui šio imperialis
tinio karo Europoje.

Ar visi atydžiai skaitėte?* * *
Amerikoje gvvuoia toks 

sutvėrimas, kaip “Lietuvių 
Darbininkų Draugiia.” Ka
daise ji buvo vien tik sklo- 
kininku (trockistų), bet da
bar jon susirašė ir broliai 
socialistai.

?Kai sklokininkai ją stei
gė, tai be galo daug na
riams žadėjo. Draugijos 
pamatan jie įdėjo knygų 

~ leidimo tikslą. Bandė pa
mėgdžioti Lietuvių Litera
tūros Draugiją.

Iš LDD narių duokles jos 
viršylos kasmet iškolektuo- 
ja. To jie niekados nepa
miršta.

Bet ką už tai nariai gau
na? Ką ta ju nelaiminga 
sosaidė veikia? Kur eina 
tos narių duoklės? Kur tos 
LDD knygos, kurias Stilso- 
nas ir Strazdas žadėjo savo 
nariams?

ginklų pardavi-ORAS. — Giedra.

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų vyriausybe daro pre
kybos sutartį su Sovietais..

London. — Povandeninis 
sproginys sužeidė karinį 
Anglijos laivuką “Kittiwa- 
ke,” arti Anglijos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne '$6.00 

Metama

SVETIMI SUBMARINAI SLANKIOJA 
AMERIKINIUOSE VANDENYSE, 

SAKO PREZ. ROOSEVELTAS
Boston, Mass.—Jūrinin

kai matė “kokios tai” sveti
mos šalies submariną neto
li Amerikos krantų.

Washington. — Preziden
tas, pagal gautus praneši
mus, sakė laikraščių kores
pondentams, kad buvę nutė- 
myta vienas svetimas sub- 
marinas arti Alaskos (pri
klausančios Amerikai) ir ki
tas—arti Kanados krantų.

(Menama, kad tai Vokie
tijos submarinai. Nazių su
bmarinai jau yra paskandi
nę kelis prekinius Anglijos 
laivus netoli nuo Pietinės 
Amerikos.)

VOKIEČIAI “BANGŲ
BANGOMIS” ATAKA

VO PRANCŪZUS

Paryžius. — Vokiečiai 
šeštadienį dar pirmą kartą 
daugmeniškai atakavo fran- 
cūzus ties Zweibrueckenu. 
Nazių pėstininkai “bangų 
bangomis” šturmavo fran- 
cūzų pozicijas.

Francūzų komandieriai 
sako, kad jie atsilankė prieš- 
vokiečius (bet pirmyn nepa
sivarė tą dieną.)

Italija “Šienaujasi” 
Europos Karo

lS

ka-Roma. — Prasidėjus 
fui, Italija už auksą parda
vinėja daugius reikmenų 
Anglijai ir Fra nei j ai.

Oficialiai Italijos valdžia 
vis dar skaitosi Vokietijos 
“drauge;” bet biznis yra 
biznis, ir Italija už auksą 
gabena, kokius tik išgali 
karo reikmenis Anglijai ir 
Franci j ai.

Sykiu Mussolinio valdžia 
per spaūdą kartotinai ragi
na Angliją ir Franciją susi
taikyti su Vokietija, ir va
dina dabartinį karą “ne
naudingu ir besmegenišku.” 
Nebėra Galimybes Atsteigt 

“Didžiąją” Lenkiją
Italų fašistų laikraščiai 

nurodo, kad Anglija ir 
Franci j a nieku būdu nega
lės ištesėt savo prižado—iš 
naujo atsteigt Lenkiją to
kią didelę, kaip jinai buvo. 
Pasak fašistų, jeigu Angli
ja ir Franci j a kariauja dė
lei tokios Lenkijos atsteigi- 
mo, tai, logiškai kalbant, 
jos turėtų kariaut ir prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri užė
mė ukrainiškas ir baltaru
siškas žemes,, didžiumą bu
vusios Lenkijos ploto.

Bet ir Italijos fašistai su
pranta, jog Anglija ir Fran
ci j a nieko nepeštų per karą' 
prieš Sovietus.

MUSSOLINIS DARYS “IS
TORINĮ” PAREIŠKIMĄ

Roma. — Mussolinis sa
ko, jog neužilgo padarysiąs 
labai svarbų istorinį pareiš
kimą. (Suprantama, kad 
pareiškimas bus apie Ita
lijos dalyvavimą ar nedaly
vavimą kare.)

“Ponai į Mišką!” Bet ir 
Ten Juos Randa Ukrai

nai ir Baltarusiai
Maskva. — Ukrainai ir 

baltarusiai kaimiečiai, atva
duoti nuo Lenkijos, sudarė 
savo batalionus ir gaudo ir 
areštuoja savo priešus, len
kus dvarininkus, generolus 
ir buvusius žiaurius fašisti
nius valdininkus. Daugelis 
tų ponų yra pabėgę į miš
kus ir pelkes.

Valstiečiai vien tik miš
ke prie Sapteovkos suėmė 
dešimt lenkų generolų.

Suimtieji žmonių priešai 
yra varomi į koncentraci
jos stovyklas ir kalėjimus.

Valstiečiai, susiorganiza
vę į komitetus bei tarybas, 
užėmė dvarus. Beveik visi 
buvusieji tų dvarų ponai iš
bėgiojo ir išsislapstė, kuo
met pamatė, kad nėra vil
ties atsilaikyti prieš Raudo
nąją Armiją.

Boston, Mass. — Kariniai 
Amerikos laivai medžioja 
nutėmytą submariną “ko
kios tai svetimos šalies.”

Didžiulė Spaustuvininkų Uni
ja Eisianti j CIO

Atlantic City, N. J.—Di
džiulė federacinė Spaustu
vių Darbininkų Unija New 
Yorke prisidės prie CIO, 
jeigu vadai Amerikos Dar
bo Federacijos nesivienys 
su CIO,1 pramoninių unijų 
organizacija. Taip pareiškė 
Elmer Brown, pirmininkas 
tos spaustuvininkų unijos, 
dabar kalbėdamas suvažia
vime Transporto Darbinin
kų Unijos.

Darbo Federacijos virši
ninkai suspendavo minimą 
spaustuvininkų uniją už tai, 
kad jinai atsisakė mokėt 
speciales duokles kovai 
prieš CIO.

London. — Anglijos val
džia nusprendė grobt ir 
maistų iš visų bepusiškų Ša
lių laivų; priskaito ir val
gių produktus prie “kari
nes kontrabandos.”

Vilniuje Kuriasi Lietuvių 
Ir Baltarusių Sovietai

Vilniuje ir apygardose 
biednųjų žmonių komitetai 
konfiskuoja įvairias turčių 
nuosavybes ir dvarus, kaip 
praneša United Press, ame
rikonų žinių agentūra. Vie
tiniai darbo žmonių komite
tai įsake iškelt raudonąją 
vėliavą ant visų namų. Jie 
gaudo ir areštuoja dvarpo
nius, buožes-kulokus ir fa
šistų vadus.

Berlin. — Politikai čionai 
supranta, jog Lietuvos val
džia nereikalaus, kad So
vietai pervestų Lietuvai 
Vilnių, nes Lietuva nenori 
būt įvelta į susikirtimą di
džiųjų valstybių, — rašo 
United Press.

London. — Pranešama, 
kad Vilniaus krašto lietu
viai ir baltarusiai jau įkūrė 
savo Tarybas-Sovietus.

(Praeito šeštadienio ra
dio pranešimai iš London 
skelbė, kad “Sovietų Sąjun
ga nutarus pervest Lietu
vai Vilnių.” Tie pranešimai 
nepasitvirtina.) ~

Rumunijoj Sušaudyta iki 
2,000 Naziškų Fašistų

Bucharest, Rumunija. — 
Po to, kai devyni rumuniš
ki naziai nužudė ministerį 
pirmininką Armandą Cali- 
nescu, tai valdžia suėmė ir 
sušaudė “320 iki 2,000” tau
tiečių nazių, kurie buvo na
riai, vadinamos “geležinės 
gvardijos.” Šie rumuniški 
naziai kėlė ermyderius, rei
kalaudami, kad Rumunija 
padarytų karinę sąjungą su 
Vokietija.

Vengrija Atnaujino Diploma
tinius Ryšius su SSRS

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų., valdžia atnaujino 
diplomatinius ryšius su So
vietais. Tie ryšiai buvo nu
trūkę pradžioj šių metų, 
kuomet Vengrija sutiko pa
sirašyt sutartį su Vokietija, 
Italija ir Japonija “prieš

Dar Nežinia, ar Amerikos Senatas Nutars 
Pardavinėt Ginklus Kariaujantiem Kraštam

Washington. — 44 sena
toriai remia prez. Roosę- 
velto reikalavimą pakeist 
bepusiškumo įstatymą taip, 
kad Amerika galėtų parda
vinėt lėktuvus, ginklus ir 
amuniciją visom kariaujan- 
čiom šalim, bet tos šalys .tu
rėtų tuoj aus užsimokėt už 
perkamus karo pabūklus ir 
išsigabent juos savais lai
vais (nd amerikiniais).

20 senatorių stoja už pa
laikymą ligšiolinio bepusiš
kumo įstatymo, kuris už
draudžia

organas 
aprašo

armija 
valandų

“PRAVDA” APIE VIL
NIAUS PAĖMIMĄ

Iš Maskvos praneša G. E. 
Gedye, “N. Y. Times” ko
respondentas, kad Komu
nistų Partijos 
“Pravda” sekamai 
Vilniaus paėmimą:

“Vilnių Sovietų 
paėmė po dviejų 
mūšio tarp lenkų artilerijos 
ir Sovietų tankų skyriaus. 
Kada Raudonoji Armija 
įžengė į miestą, tai tik iš
blaškyti lenkų snaiperiai iš 
pastogių šaudė, bet Vil
niaus gyventojai padėjo 
raudonarmiečiams juos su
rasti ir išgaudyti. Tuoj aus 
buvo atsteigta normalė mie
ste tvarka ir tik priemies-J 
čiai turi mūšių žymes.

“Laikinai miesto valdžios 
priešakyj stovi draugas Že- 
laninas ir jis veikia. Ėjęs 
rusų caristų laikraštis 
“Ruskoje Slovo” konfiskuo
tas ir grupė Maskvos žur
nalistų, kurie pribuvo su 
Raudonąja Armija, tuoj aus 
išleido pirmą numerį naujo 
laikraščio baltarusių kalboj, 
kuris užvadintas “Kovos 
Vėliava.” •

Lietuvos Atstovas Pabėgo 
Iš Varšavos į Karaliaučių
Karaliaučius, Vokietija.- 

Atstovai Lietuvos ir kitų 
bepusiškų šalių persikraus- 
tėriš Varšavęs į Karaliau
čių. Juos praleido ir palydė
jo vokiečiai iš apgultos ir 
šturmuojamos Varšavos.

Su diplomatiniais atsto
vais persikėlė į Karaliaučių 
ir 50 Amerikos piliečių.

Nazių Submarinai Paskandi
no du Finijos Laivus

London. — Vokiečių sub
marinai paskandino du Fi
nijos (Suomijos) prekinius 
laivus, “Martti-Ragnar” ir 
“Walma,” Baltijos Jūroj. 
Pirmasis vežė celiulozą į 
Angliją. Antrojo laivo kro
vinys dar nepaskelbtas. Vi
si abiejų laivų žmonės iš- 

Komunistų Internacionalą.” ‘ gelbėti.

nėjimą visoms oficialiai ka
riaujančioms šalims. Tarp 
šių 20 senatorių yra 8 repu- 
blikonai, 8 demokratai ir du 
farmeriai-darbiečiai.

32 kiti senatoriai dar ne
pasisakė, ar jie rems Roo- 
sevelto reikalavimą parda
vinėt ginklus kariaujan
tiems kraštams, ar balsuos 
prieš tą biznį.

Šiuo tarpu dar negalima 
pasakyt, ar bus priimtas ar
atmestas Roosevelto reika- piehos ii* kiti aukštieji len- 
lavimas. kų ponai.

SOVIETAI GLOBOJA PER 11 MILIŪNŲ 
UKRAINŲ,' BALTARUSIŲ IR KITŲ 

BUVUSIOJ RYTINĖJ LENKIJOJ
---------------------------------------------------------B 

VARŠAVOJ NESĄ NĖ 
VIENO SVEIKO NAMO

Varšava. — Pranešama, 
kad naziai kanuolėmis ir 
oro bombomis taip subom
bardavę Varšavą, kad joj 
“nelikę nė vieno sveiko na
mo.” Nuo nazių narsiausiai 
gina miestą darbininkų mi
licija.

Raudonarmiečiai Suėmė 
Daugius Lenką Karei

vių ir Ginklą
Maskva.—Raudonoji Ar

mija, užvaldydama didžiąją 
rytinę ukrainišką-baltaru- 
sišką “Lenkijos” dalį, pa
grobė per 380 kanuolių, 
1,400 kulkasvaidžių ir dau
gius kitų ginklų ir amuni
cijos ir suėmė į nelaisvę 
daugiau kaip 120 tūkstan
čių Lenkijos kareivių ir ofi- 
cierių.

(Kaip jau buvo “Laisvė
je” rašyta,, raudonarmiečiai 
tik nuginkluoja suimtus 
Lenkijos kareivius ir pa
leidžia.)

Suimta 70,000 Lenku 
Kariu prie Lvovo

Maskva. — Sovietų Rau
donoji Armija, užimdama 
Lvovą Vakarinėje Ukraino
je, apsupo šešias lenkų ar
mijos divizijas ir du pulkus 
(bent 70 tūkstančių karių), 
ir visus juos suėmė sykiu 
su generolu Langeriu, vy
riausiu jų komandierium.

Jugoslavija Jau Pripažin- 
sianti Sovietus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, kad Jugoslavi
ja jau pasiuntė atstovus į 
Maskvą ir greitai pripažin- 
sianti Sovietų valdžią. Ju
goslavija, mat, iki šiol vis 
nepripažino Sovietų.

Vokietija Turi Kelioliką 
Tūkstančių Lėktuvų

Washington. — Amerikos 
kariniai žinovai skaičiuoja, 
kad Vokietija turi apie 7,- 
000 naujoviškų karo orlai
vių ir apie 9,000 senesnių.

Pragaištingas Žemės Drebė
jimas Turkijoj

Istanbul, Turkija.—Per že
mės drebėjimą Smyrnos 
apygardoj, Turkijoj, žuvo 
200 žmonių ir tapo sunai
kinta tūkstantis namų.

Bucharest, Rumunija. — 
Iš Lenkijos perbėgo į Ru
muniją kunigaikščiai Liu- 
bomirskiai, J. Radvilas, Sa-

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

Maskva. — Sovietų Rau
donoji Armija paėmė į savo 
globą apie 100 tūkstančių 
ketvirtainių mylių plotą ry
tinėje dalyje buvusios Len
kijos. Tame plote gyvena 8 
milionaųukrainų, 3 milionai 
baltarusių, pusė miliono lie
tuvių ir diktokas skaičius 
žydų ir rusų, bet palygint 
nedaug lenkų.

Pagal susitarimą tarp So
vietų ir Vokietijos, linija 
tarp Raudonosios Armijos 
ir vokiečių armijos eina nuo 
Rytinės Prūsijos į pietus, 
iš pradžios palei Narev upę, 
paskui palei Vislą ir San 
upes iki Vengrijos rube- 
žiaus.

Sovietų atvaduotas nuo 
Lenkijos ukrainiškas plotas, 
toliau, rubežiuojasi su Ven
grija ir Rumunija. Tas plo
tas sudaro apie du trečda
lius visos žemės, kurią val
dė Lenkija.

Raudonoji Armija, anot 
pranešimų iš Berlyno, jau 
kontroliuoja ir rytinį Var-^ 
savos priemiestį Pragą. 
Raudonarmiečių žinyboje 
yra Gardinas, Bialystok 
(Baltstogė), Brest-Litovsk 
(Lietuviškoji Brasta), Pin
skas, Liublinas, Vladimiras, 
Lvovas, Rovno, Dubno, 
Tarnopolis ir eilė kitų svar
bių miestų.

Vokiečių kontrolėje lieka 
Lenkijos plotas į vakarus 
nuo viršminėtos linijos.
Busimoji Lenkų Valstybe

Berlin. —Pranešama, kad 
linija nustatyta tarp vokie
čių ir Sovietų armijų esanti 
dar negalutina ir kad toliau 
galės būt atsteigta Lenkija 
kaipo valstybė, bet tada ji
nai būsianti sudaryta tik
tai iš lenkų apgyvento plo
to. O jų tame plote esą 
apie 15 milionų.

Labai Susitraukę Italijos 
Laikraščiai

. Roma. — Italijos valdžią 
patvarkė, kad dienraščiai 
neturi būt didesni leidžiami 
kaip keturių puslapių; sa
ko, reikia taupyt medžiagą. 

Uždrausta paradvinėti 
mėsą ketvirtadieniais'' ‘ ir 
penktadieniais. UždraūdP 
mas paliečia ir valgytojus 
viešbučiuose.

Vokiečių Submariuas 
Arti Floridos

Washington. — Ameri
kos jūrininkai praneša, kad 
jie matę svetimą submariną 
ir Floridos pakraščiuose. 
Suprantama, jog tai Vokie
tijos submarinąs.

■ 
I

Berlin. — Per mūšius su 
lenkais tapo nukautas žy
mus Vokietijos generolas 
von Fritsch.

d'^W;
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Žmonės Nusivylę “Vieningo 
Darbo Vyriausybe”

Šiomis dienomis gavome Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komiteto orga
ną ‘Tiesą” (iš liepos 25 d.), leidžiamą 
Kaune. Be kitko, ten surandame rašinį 
iš Žemaitijos, kuriame skaitome:

“Provincijoj jaučias didelis nusivyd
amas taip vadinamąja “vieningojo dar
bo” vyriausybe. Nusivylimas įvyko 
dėlto, kad per keturių mėnesių savo 
gyvavimo laiką vyriausybė ne tik nič
nieko nedavė darbo liaudžiai, bet dar 
uždėjo naujų sunkumų. Vyriausybė 
parodė, kad ji nė kiek nesiskaito su 
visuomene ir kad ji nesiskiria nuo bu
vusių, grynai tautininkų vyriausybių. 
Savo nusivylimą ir net pasipiktinimą 
prieš vyriausybę darbo žmonės provin
cijoj jau pradėjo viešai rodyt. Pavyz
džiui, liepos mėnesio pradžioj žemės 
ūkio ministeris Krikščiūnas aplankė 
Mažeikius, kur kalbėjo dideliame su
sirinkime. Baigęs savo kalbą, jis kvie
tė susiriųkusius sušukt tris kart valio 
vyriausybei, bet tik;... prezidiumas. 
Antras pavyzdis: birželio pabaigoj ir 
liepos pradžioj bekonų priėmimo punk
tai Žemaitijoj beveik visai atsisakė 
priimt bekonus. Oficialiai priėmė, bet 
jie taip smarkiai brokijo, kad faktinai 
nepriėmė. Tai iššaukė didelį pasipikti
nimą valstiečių tarpe. Priėmimo punk
tuose valstiečiai labai murmėjo. Visur 
valstiečiai su pasipiktinimu kalbėjo 
tik apie bekonus. Dėlto liepos 7 d. pri
ėmimo punktai jau buvo priversti kiek 
daugiau bekonų priimt. Tie faktai kal
ba patys už save. Bendrai visi valstie
čiai su pasipiktinimu tvirtina, kad da
bartinė vyriausybė niekuo nesiskiria 
nuo tautininkų vyriausybės.”
Gen. Černiaus vyriausybė, pasirodo, 

labai nuvylė Lietuvos žmones, kurie ti
kėjosi, kad ji praves gyveniman naujų 
reformų, kurios palengvintų žmonių gy
venimą. Gen. Černius pasiliko paprastas 
“tautos vado” pėstininkas. Tokiai vy
riausybei, aišku, ateitis yra tamsi.

Remiam Visu Šimtu Nuošimčių
Pereitą ketvirtadienį prezidentas Roo- 

seveltas pasakė kalbą nepaprastoj USA 
kongreso sesijoj.

Jis kalbėjo apie pakeitimą neutralumo

akto ir apie tai, kad Jungtinės Valstijos 
nesikištų į europinį karą, kad josios būtų 
neutralės.

Su šiuo prezidento Roosevelto nusista
tymu sutiks kiekvienas Amerikos gyven
tojas, kuriam rūpi taika. Su juo gali ne
sutikti tik amunicijos ir ginklų dirbimo 
magnatai, su juo gali nesutikti tik 
Chamberlaino agentai, kurie nori įtrau- 
ti Ameriką į karą savo pusėn.

Einamasis Europoj karas yra imperia
listinis kara^. Jį suruošė Hitleriai, Cham- 
berlainai.ir Daladierai dėl pasaulio per
si dalinimo. Todėl mums nėra jokio rei
kalo į tą karą kištis.

Taigi mes pareiškiame, jog su šia pre
zidento Roosevelto politika sutinkame 
šimtu nuošimčių ir darbuosimės, kad ta
sai pareiškimas būtų išlaikytas.

Nuomones Apie Vilnių
Šiuo, metu lietuvių spaudoj daug ra

šoma apie Vilnių. Dėl jo likimo yra viso
kių spėliojimų ir pranašavimų. Andai 
“Naujienos” ir “Draugas” rašė, kad So
vietų Raudonoji Armija užėmė Vilnių, 
bet Lietuvai jį atiduodą vokiečiai...

Aišku tai padaryta tikslu, kad prisige
rinti vokiečiams ir sukelti savo skaity
tojus prieš Sovietus.

Tačiau, vėlesnėj laidoj ir “Draugas” 
jau kitaip pradėjo kalbėti. Štai jo filo- 
zofija:

“Įdomiausia žinia apie Vilnių atėjo 
antradienio vakare. Buvo pranešta, kad 
Rusijos raudonoji armija esanti Vilniaus 
priemiestyje ir laukianti Lietuvos ka
riuomenės ateinant užimt jį. Toliau bu
vo pranešama apie tai, kad gen. Stasys 
Raštikis sugrįžo Kaunan iš Vokietijos, 
kur jam Vokietijos karinė vadovybė pa
sakius užimti Vilnių.

“Sovietų atstovybė Kaune, patvirtinus 
Vokietijos patarimą ir gen. Raštikiui pa
sakius: ‘Eik ir pasiimk.’

“Taigi išrodė, kad Vilniaus klausimas 
oficialiai buvo rišamas. Išrodė, kad Lie
tuva jį gating su pritarimu Rusijos ir 
Vokietijos, nuo kurių Vilniaus likimas 
dabar priklauso.

“Tačiau jau ant rytojaus pranešta, 
kad po mūšio raudonoji armija užėmus 
Vilnių.” (“D-gas” iš rugs. 21 d.).

Taigi kunigų laikraštis pripažįsta vie
ną reikšmingą faktą: Raštikiui buvo siū
lyta užimti Vilnių, bet jis tai daryti at
sisakė.

Šiuos žodžius rašant, pranešimai skel
bia, kad Lietuvos užsienio reikalų minis
teris Urbšys atvykęs į Maskvą ir ten ta
riasi su Molotovu. Galimas daiktas, jog 
jie tariasi ir dėl Vilniaus.,

Kaip su Vilnium bus padaryta mes čia 
spręsti nesiimam. Užtenka priminti tai, 
jog Vilnius šiandien jau yra laisvas. Tą 
laisvę Vilnijos gyventojams atnešė Rau
donoji Armija. Lietuvių kalba ir kultū
ra, kurią buvę Lenkijos plėšikui taip per
sekiojo, tapo lietuviams atsteigta. Lenki
jos ponai, taip žiauriai išnaudoję Vilni
jos gyventojus, valstiečius, dabar suvar
žyti. Darbo žmonėms laisvė suteikta pla
čiausia.

Vilniaus pervedimo ar nepervedimo 
Lietuvai klausimą Sovietų vyriausybė, 
aišku, spręs išeidama iš visos eilės svar
bių sumetimų. Todėl mes dėl Vilniaus 
likimo galime būti pilnai ramūs. Vilnius 
yra globoje socialistinio .krašto, kuriam 
rūpi ne tautų vergimas, bet jų išlaisvini
mas.

; Klausimai ir Atsakymai *
Klausimas:

Ar išeiviai iš Lietuvos, 
kuri.e paliko Lietuvą pirm 
didžiojo karo, turi teises 
prie paliktos ten žemės, ir 
ar jie skaitomi Lietuvos pi
liečiais? O gal tokie yra vis
ką praradę? J. T. V.
Atsakymas:

Mums atrodo, kad šiais 
klausimais Lietuvos atsto
vybe turėtų padaryti viešą 
ir aišky pareiškimą. Labai 
daug Amerikoje yra lietu
vių, kuriems tie klausimai 
rūpi. Jie nežino, ar jie turi 
teisę prie ten paliktos savo 

nuosavybės ir ar jie tebe- 
skaitomi Lietuvos piliečiais.

Kiek mus žinoma, tai ro
dos, prieš didįjį karą atvy
kę lietuviai tebeturi teisę 
prie savo nuosavybės, pa
liktos Lietuvoje, bet jie ne- 
beskaitomi Lietuvos pilie
čiais.

London. — Anglų kari
niai laivai iki šiol suturėjo 
200 prekinių laivų, priklau
sančių bepusiškonis šalims. 
Anglai užgrobė krovinius 
aštuoniasdešimties iš tų lai
vų ; bijojo, kad kroviniai ne
patektų ^Vokietijai.

Prancūzai Bijo, Kad Naziai 
Žygiuosią per Belgiją

Paryžius. — Pranešama, 
kad Vokietija telkia dau
gius savo kariuomenės į 
Belgijos pasienį ties Aach- 
enu. Tai Francija netiki 
Vokietijos p a r e iškimais, 
kad naziai nesibriausią per 
Belgiją prieš Franciją.

Srtiarkėja Orlaivių Statyba 
Amerikoje

Stratford, Conn.—Vought 
-Sikorskio orlaiviu kompa
nija pasamdė dar 800 dar
bininkų. Dabar jinai stato 
Amerikos valdžiai ūž apie 
$2,000,000 lėktuvų.

LAISVI

Erškėčiuoti Varsavos 
Istoriniai Keliai

Varšuvos patekimas į sve
timas rankas nebus jokia 
jai naujenybė. Tas miestas 
per paskutinius tris šimtus 
metų yra perėjęs per tiek ir 
tiek visokių rankų. Štai 
trumpa sutrauka jo istori
jos:

1655 metais Švedijos ka
ralius Charles Gustavus at
ėmė Varšavą nuo lenkų. 
Bet 1656 metais lenkai vėl 
atsiėmė.

1702 metais prie Charles 
XII Švedija vėl Varšavą už
grobė. Bet 1703 metais len
kai ir vėl atsiėmė. Atrodo, 
kad švedai jokiu būdu ne
galėjo pasilikti Varšavoje 
ilgiau, kaip po vienus me
tus.

1764 metais rusai užgro
bė Varšavą, bet tuojau at
gal sugrąžino lenkam. Ta
čiau 1794 metais jie ir vėl 
užėmė Varšavą. Tačiau 
vieneriems metams praslin
kus, būtent, 1795 metais, 
Prūsija pasigrobė Varšavą. 
Tai buvo trečias Lenkijos

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas.— Rugpjūčio 20 d. 

Karaliaučiuj prasidėjo septy
nioliktoji Rytų mugė, kurioje 
dalyvauja ir Lietuva su savo 
pramonės gaminiais. Antrąją 
parodos dieną Karaliaučiuj 
įvtyko ūkiniai pasikalbėjimai 
tarp Lietuvos ir Vokietijos 
prekybos ir pramonės atsto
vų, kuriuose dalyvavo iš Lie
tuvos pusės prof, šalčius, pre
kybos ir pr,aiponės depart
ment© direktorius Juodeika ir 
prekybos, pramonės ir ama
tų rūmų patarėjas Gruodis ir 
eilė kitų prekybininkų bei 
pramonininkų, o iš Vokieti
jos pusės atstovai visų minis
terijų, kurios tvarko prekybą 
su Lietuva ir daugybė impor- 
tininkų bei eksportininkų. 
Lietuvos eksponatais parodoje 
susidomėjimas labai didelis ir 
visi stebisi, kad Lietuva turi 
susikūrusi tokią gražią savo 
pramonę.

Kaunas.— Respublikos pre
zidentas apdovanojo D. L. K. 
Gedemino ordinais pirmojo 
laipsnio Italijos propagandos 
ministrą Alfieri ir Italijos įga
liotą ministrą pasiuntinį Lie
tuvai barona Di Giura. V *.

Kaunas.— Mūrinei statybai 
Lietuvoje pagyvėjus, dauge
lyje Vietų tebejaučiamas di

Vaiždas' B Varšavos:
• ./■ v

liepsnoja riaffiAi, padegti brldivię boniboftiis. raltarą.

išdalinimas. Kartu, žinoma, 
buvo išdalinta ii- Lietuva.

Bet 1806 metais Napoleo
no kariuomenė užėmė Var
šavą. 1807 metais Tilžės 
mieste buvo padaryta su
tartis. Pagal tą sutartį, bu
vo įsteigta Varšavos kuni
gaikštystė su Varšava kai
po sostine. O pati,kunigaik
štystė buvo padėta po fran- 
cūzų protektoratu.

1809 metais austrai už
grobė Varšavą. Bet tais 
pačiais metais lenkai ją at
siėmė.

1813 metais Varšava pa
teko Rusijai ir ji ją išlaikė 
per suvirš šimtą metų. Tik 
1915 metais atėjo vokiečiai, 
išvijo Rusijos armiją ir už
ėmė Varšavą. Jie įsteigė 
taip vadinamą “Nepriklau
somą Lenkiją,” kuri, tačiau, 
buvo tik Vokietijos koloni
ja arba įrankis. Tiktai 1918 
metais Lenkija atgavo savo 
pilną nepriklausomybę su 
Varšava, kaipo sostine.

delis plytų trūkumas. Mo- 
lingcsnių vietų savininkai ūki
ninkai tuo pasinaudodami 
pradeda statyti daug kaimo 
plytinių ir šią vasarą jau daug 
kur tokių plytinių pastatyta, 
kas žymiai prisidės prie sta
tybinės medžiagos trūkumo 
pašalinimo ir ją atpigins.

Kaunas.—Iš Italijos atvyko 
į Kauną amerikietė lietuvaitė 
dainininkė Kastancija Menke- 
liūniūtė, kuri dar prieš did. 
karą buvo maža būdama iš
vykusi į Ameriką, ten 8 me
tus mokėsi dainuoti ir dar 4 
metus mokėsi Italijoje, kur 
yra jau pasirodžiusi ir ope
roje. Lietuvoje žada pabūti 
porą savaičių.

Kaunas. — Lietuvos filmų 
gamyba kinų kronikai buvo 
atiduota koncesininkui, s u 
kuriuo koncesijos sutartis 
baigiasi ateinantį balandžio 
mėnesį. Numatoma kino kro
niką ir bendrai filmų gamy
bą visiškai pertvarkyti pagal 
naujausių modernios kino 
technikos reikalavimus.

Kaunas.—Karštos dienos ir 
sausros su retkarčiais užei
nančiomis audromis vis dar 
nesibaigia. Nors visą rugpjū
čio mėnesį nusitęsęs ncpapras- 

tai gražus ir karštas oras pa
dėjo ūkininkams visus javus 
gerus nusiimti, tačiau prade
dama dejuoti dėl vandens 
trūkumo ir ganyklų sumenkė
jimo. Jei dar ilgiau toks oras 
nusitęs, gali visiškai pritrūkti 
vandens. Jau dabar daugelis 
gyventojų turi eiti skolintis 
vandens iš tolimesnių kaimy
nų. Mūsų sąlygoms neįprasti 
karščiai daug kam ir į svei
katą atsiliepė. Kaune dėl 
karščių išėjo iš proto vienas 
dantų gydytojas, o Palangoje 
psichiniai susirgo vienas ad
vokatas. Kalbama, kad dėl 
karščių yra ir daugiau nu
kentėjusių.

Šventoji. — “žuvies” ben
drovė, kuri Klaipėdoje turėjo 
didelį žuvų apdirbimo fabri
ką, jau prieš kiek laiko ten 
likviduota. Klaipėdoje bepasi
liko patalpos ir mašinos. Da
bar nutarta tokį fabriką sta
tyti šventojoj ir statybos dar
bus numatoma pradėti dar šį 
rudenį.

Kaunas. — Dar šiais metais 
žadama perplahuoti visus nu
degusius miestelius, kurių šią

■ vasarą Lietuvoje išdegė apie 
i 8. Tie miesteliai turės atsi
statyti pagal sudarytą planą 
ir numatytą tvarką, kad ir iš
vaizda būtų pavyzdingi ir ne
besudarytų gaisrams pavo
jaus.

Pancmunėlis. — Žemės Ūkio 
Rūmai čia yra prieš keletą 
metų įrengę pirmąjį Lietuvoje 
linų apdirbimo fabriką, kur 
ūkininkų suvežti linai yra spe
cialiai mirkomi ir minami, pa
ruošiant geras rūšis eksportui. 
Dabar tą fabriką perėmė Liet
ūkis ir žada ateityje steigti 
Lietuvoj daugiau tokių, koope
ratinių linų apdirbimo įmonių. 
Mažeikiškiai jau kreipėsi į 
Lietūkį, prašydami ir jiems 
įsteigti rajoninę linų apdirbi
mo įmonę. Tokią įmonę Įreng
ti pasisiūlė belgai, žemės ūkio 
ministerijos ir Lietūkio atsto
vai išvyko į Belgiją susipažin
ti su belgų linų apdirbimu. 
Belgija yra žinoma geriausiais 
Europoje linais.

įvedama Kortelės Visiem 
Valgiam Vokietijoj

Berlin. — Nuo šio šeš
tadienio bus Vokietijoj 
įvesta atskiros kortelės, pa
gal kurias galima bus gaut 
pirkt tiktai apribotas kie
kis mėsos ir kitų maisto 
produktų. Valgyklose taipgi 
įvedama kortelių sistema 
mėsai.

Grynos kavos negalima 
gaut net geriausiuose vieš
bučiuose. O mažesnieji res
toranai vietoj kaVt^s parda
vinėja gėralą, pagamintą iš 
pagruzdintų miežių.

Pirmadienis, Rugs. 25, 1939

—Girdėjau, kad tamsta 
atsakei kambarį savo nau
jajam nuomininkui?

—Taip, jis serga van
dens liga-

—Tikrai?
—Taip. Jau per pįrmą 

savaitę jis panoro du kartu 
išsimaudyti!

Brangus Raktas
Keli linksmi bičiuliai sė

di bare. Prieš dešimtą vie
nas pakyla ir taria:

—Aš turiu eiti namo!
—Kodėl?
—Dešimtą valandą užra

kina namo duris.
—Ar tu namo durų rak

to neturi?
—Mano raktas parduo

tas.
—Parduotas?
—Taip,—atsidūsta bičiu

lis, — už žmonos dalį aš 
atidaviau raktą.

Palyginimai
—Aš skaičiau romaną, 

kurio žymiausias veikėjas 
padovanojo savo žmonai 
tūkstančio litų vertės smei
gtuką. Kaip tai tau atrodo? 
—kalba žmona.

—Aš ir skaičiau, ir ten 
buvo parašyta, kad pats 
svarbiausias veikėjas kas
dien mušdavo savo žmoną. 
Kaip tau tas atrodo? — at
sako vyras.

Per Smalsi
—Kodėl tamsta atsisakei 

nuo ano kambario?
—Aš negalėjau pakęsti 

šeimininkės smalsumo!
—Na ir kuo ji taip do

mėjosi?
—Vis norėjo sužinoti, 

kada aš užmokėsiu kelis 
mėnesius užsitraukusią sko
lą.

Aprūpintas Gyvenimas
—Ar iš tikrųjų tu išteki 

už to vyruko, kuris pas ta
ve kambarį nuomavo? — 
klausia našlę Petraitienę 
jos draugė.

—O kaip gi! Išteku.
—Bet tu juk sakei, kad 

jis nė cento neturi. Tai iš 
ko apsivedę gyvensite?

—Bet mes tūrime susi
taupę daug pinigų. Iš tos 
sumos, kurią jis man sko
lingas už kambarį, mes ga
lime ilgą laiką gyventi.

(Surankiota)

Italijos Laivas Atmeta 
Kazius ir Cechus

, G --------- -
••1 kew York.—Italijos lai
vas “Rex”, pirnf išplaukda
mas iš New Yorko, praša
lino 30 keleivių, turinčių 
Vokietijos ir Čechoslovaki- 
jos pasportus. Italų vy
riausybė supranta, kad An
glijos karo laivai gali su
stabdyt šį Italijos laivą, pa
daryt jame kratą, ■ nuimt 
nuo jo keleivius su Vokie
tijos - čechoslovakijos pas- 
portais ir paimt juos į ne
laisvę.

Italijos laivai, plaukdami 
namo, turi praplaukt pro 
Gibraltaro sąsiaurį, atseit, 
vandens protaką tarp At
lanto Vandenyno ir Vidur
žemio Jūros. Kariniai Ang
lijos laivai griežtai peržiū
rinėja bepusiškų šalių lai
vus, plaukiančius pro Gib-
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Meno Skyriaus Dalis
Knygą 4CNansenas” 

Perskaičius
VINCO DUKTĖ

(Pabaiga)

Vengdami karo norvegai ramiu balsavimo 
būdu apsisprendė atsiskyrimą nuo Švedijos 
1905 metais.

Kilęs pasaulinis 1914 metų karas davė 
tūkstančius visoms tautoms karo belaisvių. 
1920 metais gegužės 19 d. Baltijos jūroje iš
plaukė pirmas laivas su belaisviais iš Sovietų 
Sąjungos. Iki tų pačių metų lapkričio mėne
sio jau 150 tūkstančių radosi Nanseno glo
boje, išimtų iš gyvųjų kapų—spygliuotų už
tvarų.

Pergyvenimai tų kalinių puslapyje 246 tik
rai šiurpulingai aprašoma. Sekančiais 1920-21 
metais Baltijos jūra pravešta 400 tūkstančių 
belaisvių.

Badas pasireiškęs 1919 metais Sovietų Ru
sijoje, tapo žymiai palengvintu per begalines 
pastangas Nanseno. Vien tik Saratovo srityje, 
kiek praneša rugsėjo spalio, lapkričio mėne
siuose, mirė 30,045 žmones, bet mirtingumas 
smarkiai didėjo. Gelbstint Sov. Sąjungos drau
gams, priekyje su d-gu čičerinu, jis įsigyja 
dokumentą, vadinamą “Nanseno Pasas,” kuris 
tarnauja kaip tarptautinio solidarumo žen
klas. Pats Nansenas % važiuoja skersai išilgai 
Europą rinkdamas aukas. Keletą kartų buvo 
atvykęs čia, į Ameriką.

Kiek apdirbęs, rengiasi grįžti prie savo 
mokslinės-tyrinėjimo eigos. Karas tarpe Tur

Kiekvienam Žinotini Dalykai 
Apie Cheminį Karą

(Pabaiga)

Apsauga. Dujokauke ir 
priešyperitiniai drabužiai, 
arba priešdujinė slėptuvė. 
Jei jų nėra, imtis tų pačių 
priemonių, kaip nuo troš
kinamųjų ir ašarinamųjų 
nuodų. Stengtis kuo grei
čiau išeiti iš apnuodytos 
vietos. Neliesti rankomis 
akių ir kitų kūno* vietų, nes 
rankos gali būti aplašintos 
šutinamaisiais nuodais.

Pagalba. Jei pastebima, 
kad ant rankų ar veido yra 
nukritęs šutinamų nuodų 
lašas, tai jį reikia kuo’ grei
čiau nusausinti—nugerti su 
sugeriamuoju popierių ar 
ligninu ir uždėt chlorkalkių, 
tirštai atmieštų vandeniu. 
Jei šutinamaisiais nuodais 
aplašinti drabužiai, tai juos 
reikia kuo greičiau nusi
vilkti. Išėjus iš apnuodytos 
vietos, reikia kuo greičiau 
išplauti akis, burną ir nosi 
3% sodos ar boro rūgšties 
skiediniu. Plaunant akis, 
reikia vengti nors ir ma
žiausio akių paspaudimo. 

Vienas vokiečių orlaivis, nušautas Lenkijoj 
pirmuosiuose mūšiuose.

Stengtis kuo greičiau nu
mazgoti visą kūną šiltu 
vandeniu ir žaliu muilu. 
Prieš mazgojant reikia kuo 
trumpiau nukirpti galvos 
plaukus, jei yra, barzdą ir 
ūsus. Akis plauti labai aty- 
džiai kelis kartus. Po išplo
vimų lašinti į akis cinko la
šų. Jei nėra kur išsimau
dyti, tai būtina reikia nu
plauti visą kūną stipriu 
skalbiamos sodos skiediniu, 
arba kalio permanganato 
į % skiediniu ir paskui per
sipjauti švariu vandeniu. 
Persivilkti švariais neap
nuodytais baltiniais ir dra
bužiais.

Jei akys paraudonuoja ir 
aptinsta, reikia kuo grei
čiau skubėti į sanitarinį 
punktą ar ligoninę.

Jei kurioje nors vietoje 
pradeda niežėti, tai reikia 
atminti, kad negalima ka
sytis, nes tas niežėjimas 
gali būti nuo šutinamųjų 
nuodų. Kasant tokią vietą, 
nuodai ištrinami plačiau ir 
įspaudžiami giliau. Tuomet

kijos ir Graikijos 1922 metais pertraukia jo 
darbą. Vėl pabėgėliai, vėl pagelba.

Turkijoje radosi 1,850,000 armėnų. 1915 
metais Vidaus Reikalų Ministerija išsiuntinė
jo telegramas, nurodančias, jogei reikalas su
naikinti armėnus. Kaipgi? žinoma, išžudyti. 
Po juo pasirašo Vidaus Reikalų Ministeris 
Tala’at. Puslapyje 305 skaitome: “Jau ba
landžio mėnesyje Konstantinopoly buvo areš
tuota šeši šimtai žymesniųjų, daugiau išsi
lavinusių armėnų, kurie buvo laikomi vadais. 
Iš pradžios jie visi buvo nugabenti į Mažąją 
Aziją, o ten išskirstyti grupelėmis po aštuo
nis, kareivių išvaryti į laukus ir sunaikinti, 
kaip valdžios nutarime pasakyta.”

Ir taip į trumpą laiką 1,000,000 armėnų iš
žudyta. Likusioji pabėgo į kitas valstybes. 
Benamiams esant, pirmoji auka kanuolėms. 
Likusiais rūpinasi Nansenas.

1924 metais, palei jų pačių sutikimą, įsteig
ta Pietų Kaukaze Armėnijos Respublika. Nors 
ir tyrumos, bet darbštumas .armėnų pergalėjo 
viską. Ir šiandien Armėnų Respublika yra 
dalimi SSRS šalies. Už jos pečių stovi neper
galima Sovietų Sąjungos apsigynimo jėga. 
Atskirai jos nieks nesunaikins.

Ir vėliai užbaigęs darbą grįžta į Norvegi
ją pas savo dukterį, kad tęstis toliau pradėtą
jį mokslinį darbą. Ir štai, gegužės 13 dieną, 
balkone bežaidžiant su savo anūke, šis tiek I 
daug gero žmonijai suteikęs asmuo, užmerkė 
akis amžinai.

Už surinkimą medžiagos, parašymą šios 
knygos, J. Jurginiui tenka didelis pagarbos 
žodis. Ir lai vietoje 100 kopijų išsiplatina 
1,000 ar daugiau šiaurės Amerikos lietuviuose. 
Perskaitę, delkogi nesiųsti šią taip vertingą 
knygą savo giminėms, bei pažįstamiems Lie
tuvon. Ten kaina 3 litai 50 centų, o čia leng
vai įsigyti už 85c. Nauda iš to bus didele.

sužalojimai bus sunkesni.
Jei kur nors ant odos nuo 

šutinamųjų nuodų atsiran
da paraudonavimų, tai pa
raudonavusias vietas reikia 
pamirkyti 10 minučių stip
riame šiltame chlorkalkių 
skiedinyje (po pusę chlor
kalkių ir vandens) ir pas
kui nuplauti šiltu vandeniu 
ir žaliu muilu. Tačiau jei 
ima rodytis ant odos pa- 
raudonavimai, pūslės ar 
opos, geriausia kuo grei
čiau skubėti ligoninėn. 1

Paraližuojamieji nuodai
Prie šių nuodų priskiria

mi ciano junginiai ir smal
kės. Daugumas ciano jun
ginių turi karčiųjų migdo
lų kvapą. Smalkės visai ne
turi kvapo. Šie nuodai ka
ro tikslams vargu ar bus 
panaudoti, nes jų garai 
lengvesni už orą ir jie kyla 

'aukštyn. Tačiau karo metu 
•apsinuodijimų , smalkėmis 
pasitaiko neretai. Apsinuo
dijimų smalkėmis pasitaiko 
ir kasdieniniame gyvenime. 
Smalkių visada atsiranda, 
jei per anksti uždaromos 
krosnys, arba karo metu po 
ilgo šaudymo apkasuose, 
kulkosvaidžių lizduose, tan
ku bokšteliuose ir kt. v

Apsinuodijus smalkėmis, 
kyla tokie liguisti reiški
niai: pradeda skaudėti gal
vą ir šie skausmai nuolatos 
smarkėja, zvimbia — cypia 
ausyse, sunkėja kvėpavi
mas, traukia vemti, silpnė
ja sąmonė, prasideda alpi
mai.

Apsauga. Dujokaukės 
smalkių nesulaiko.’ Ciano 
junginius sulaiko labai ge
rai. Jei būtų įtarta, kad 
kambaryje ar bute ar kito
kioje patalpoje yra smalkių, 
tai reikia kuo greičiau to
kias patalpas išvėdinti— 
atidaryti duris ir langus. 
Esant tokioje patalpoje, 
kur negalima atidaryti' du
rų ir langų, stengtis sukelti 
vėją mosuojant paklode ar 
panašiu daiktu, arba uždeg

ti didelį gniužulą popierų 
ar kitokios lengvai degan
čios medžiagos, neduodan
čios daug dūmų.

Pagalba. Kuo greičiau iš
nešti ar išvesti nukentėju
sius iš apnuodytų patalpų į 
gryną orą. Atpalaiduoti vi
sus drabužių suvaržymus. 
Dėti šiltus kompresus ant 
galvos, arba plauti galvą 
karštu vandeniu. Duoti ger
ti stiprios šiltos arbatos ar
ba kavos. Jei apnuodytieji 
yra silpni, žiūrėti, kad jie 
neperšaltų. Tokie žmonės 
dažnai vemia, tad negalima 
jų palikti jiei minutei be 
priežiūros, nes jie gali pa
springti vėmalais.

Jei apnuodytieji yra be 
sąmonės, bet 'kvėpuoja, tai 
juos, kol atsigaus, reikia 
laikyti gryname ore, atid
žiai prižiūrėti, kad vemda
mi nepaspringtų.

Jei yra apalpę ir nekvė
puoja, tai išnešus į gryną 
orą, reikia kuo greičiau da
ryti dirbtinį kvėpavimą. 
Dirbtinį kvėpavimą reikia 
daryti tol, kol ligonis ims 
pats kvėpuoti. Kartais net 
po valandos dirbtinio kvė
pavimo pavyksta ■ apnuody
tąjį atgaivinti. Atsigaivinus 
ir atgavus sąmonę, reikia 
duoti šiltos kavos ar arba
tos.

Apnuodytiems ciano jun
giniais pagalba teikiama to
kiu pat būdu, kaip ir ap
nuodytiems smalkėmis. Ta
čiau reikia pažymėti, kad 
sunkiau apsinuodiję ciano 
junginiais miršta staiga ir 
pagalbos suteikti nesuspėja
ma.

Šniukštas Skundžia žurna
lą, Kuris Rašė, kad Jis Pa

našus į Rooseveltą

Chicago, Ill.—Privatinis 
detektyvas Jack Young pa
traukė į teismą žurnalą 
“Life” ir reikalauja $200,- 
000 atlyginimo už tai, jog 
šis žurnalas rašė, kad J. 
Young panašus į prez. Roo
seveltą. Young skundžiasi, 
jog dabar dėl to jį “pajuo
ki ą jo draugai ir nenorį su 
juom bendrauti.”

Varšava, rūgs. 22.—Šio 
miesto gynimo vadas pulki
ninkas Lapinskis praneša, 
jog lenkai Varšuvoj iki šiol 
nukirto žemyn 75 Vokieti
jos orlaivius.

Kurių iš aukščiau minėtų knygų kaina yra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi 
ar daugiau, vieno dolerio vertės. Siųsdami mokestį pažymėkite kokių knygų no

rėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą 

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

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

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

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS

- kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

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

PITTSBURGH, PA,
DIDELĖS PRAKALBOS RUG
SĖJO 30, 8 VAL. VĄK.„ LMD 

NAME, 142 ORR STREET

Rengia LDS 8 Apskr., LLD 4 
Apskr. ir Liet. Kom. Biuras

Antras europinis kruvinas 
karas siaučia-liepsnoja visais 
garais. Mūsų gimtinė šalis 
Lietuva dreba nuo kanuolių 
baubimo. Mūsų gyvenimo ša
lis Jungtinės Valstijos gali 
būt įtrauktos į europinį karą. 
Ir tokiu būdu užsižiebs pasau
linis pragariškas naikinimo 
žmonių gyvasčių karas.

■Pasirašymas Sovietų su Vo
kietija nepuolimo sutarties ir 
Japonijos su Sovietais taika 
daugumui mūsų brolių ir sese
rų nėra gerai suprantama. O 
norime žinoti. Kaip tik šiais 
klausimais yra rengiamos šios 
prakalbos mūsų žymiam, ne
nuilstančiam rašytojui drau
gui L. Prūseikai, “Vilnies” re
daktoriui, iš Chicagos. Drg. 

Dovanos Seniems Skaitytojams
Seni skaitytojai, kurie laike vajaus at sinaujins “Laisvę” visiem metam, gaus 

dovanų $1.00 vertes knygų. Šios kny gos yra skiriamos dovanom:

Parašė Upton Sinclair 

Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo.
450 pusi. Kaina $1.00

• Mortos Vilkienės
Divorsas
Parašė Mikas Rasoda-Mizara 

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo.
314 pusi. Kaina $1.00

• Bešvintantis Rytas
Parašė St. Jasilionis 

Puikus eilių rinkinys. 
288 pusi. Kaina 50 Centų

• Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
Kaina 15 Centų

Prūseika yra visiem gerai ži
nomas, kaipo gabiausias lietu
vių kalbėtojas.

Kviečiame visus atsilankyti 
ir susipažinti su gręsiančia 
pasauline katastrofa.

Komitetas.

Detroit, Mich.
UAW ir CIO Laimėjo

Briggs Komp. automobilių 
darbininkai čionai rugsėjo 14 
turėjo balsavimus 'pasirinki
mui sau pageidaujamos uni
jos. Balsavime ėmė dalyvumą 
15,000 darbininkų. Už UAW- 
CIO pasisakė 13,000 darbi
ninkų. Martino unija gavo tik 
1,500. Apie 900 nenorėjo jo
kios unijos.

Martino sekėjai čionai nyks
ta, kaip sniegas pavasary. 
Martinas greit liks- generolu 
be armijos. J. B.

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

Chinai Atgriebė Kelis Mies
tus nuo Japonų

Chunking, Chinija.—Chi-' 
nai šturmavo japonus ka- 
nuolėmis ir kitais karo pa
būklais ir užėmė Lenfeng 

i miestą su geležinkelio sta
čia, arti Kaifengo, kuris 
yra japonų tvirtuma šiauri
nėj dalyj Honano provinci-, 
jos.

Chinai taip pat atkariavo 
Changkiapiangą, pietinėje 
Chinijoje, ir Wenchangą ir 
Sinlangą.

Vokietijos Suhmarinai Am
erikos Vandenyse (?)

Boston, Mass., rugs. 22. 
—Kai kurie Amerikos jūri
ninkai sako, kad jie matę 
Vokietijos submaripus pa
kraštiniuose Amerikos van
denyse. Pasiųsta Amerikos 
kariniai laivai tėmyt sveti
mus submarinus.

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas.

160 puslapių. Kaina 50 centų.

• Tūli Mūsų Parazitai
Parašė Dr. A. Petriką

Aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pa- 

‘ mokinimai kaip nuo jų apsivalyti.
122 puslapių. Kaina 50 centų.

• Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

42 puslapių. Kaina 15c.
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Keliones Įspūdžiai
Rašo V. Glaubicius

Apleidau New Yorką bir-l tuoj išėjau į gatvę, pasi- 
m j ėmiau “taksę”, kad nuvež

tų ant nurodytos gatvės. 
Bet matyt, kad vežėjas ne
žino, kur nurodyta gatvė 
randasi. Tai kitas jam nu
rodė ir—važiuojame. Priva
žiavome siaurą, tamsią gat
vę. Man liepė išlipti. Sako: 
“šičia, ponas.” Pastebėjęs 
jo negabumą, (tikriau žiop
lumą!) sakau: “suraskie 
namo numerį, tai pažiūrė
sime ar tie žmonės ten gy
vena, tai aš tada išlipsiu. 
Jei nesurasi—tai veškie ma
ne kur į viešbutį.” Kada 
jis ėmėsi j ieškoti namo nu
merio, tai surado, kad visai 
ne toji gatvė. Leidosi jieš- 
koti. Pavažiavus kokius še
šis tarpgatvius, surasta tik 
tada nurodyta gatvė. •

Čionais dar tamsiau, na
mai nuo gatvės aptverti 
aukšta lentų tvora, 
mano žioplas šoferis nesu
rado namo numerio, 
liepiau vežti mane kur į 
viešbutį. Nuvažiavus į vieš
butį, pirmieji 2 buvo užim
ti. Atvažiavus prie trečio, 
kaip šoferis paaiškino, 
“valstybės pirmos rūšies 
viešbutis,”—gaunu vietą są
lyginiai: Jeigu sutinku ap
leisti vietą 7 vai. ryte, nes, 
girdi, ant ryt privažiuos 
kokių tai aukštų kariuome
nės vadų, tai įsakyta turėti 
vietų dėl jų. Sutikau su są
lygomis. Čionais bus skai
tytojui įdomu sužinoti, ko
kis yra tas Kauno “pirmos 
rūšies” viešbutis. Kamba
rys nemažas, langai atsida
ro į lauko pusę. Languose 
nėra sietų. Musių, nors ne
daug, bet ^yra. Nėra kam
baryj toiletų; lova pataisy
ta gražiai, bet atsigulus, 
užmigti sunku, nes kaip tik 
pasijudini, tai sprendžinos 

apdirbtais medžiais. Matyt,’“gieda” visokiais balsais, 
kad tai popiermedis. Trau- kaip seni vargonai.
kiniu tik pervažiavus Tau- Atsikėliau kaip 6:30, nes, 
ragės stotį, kur dabar yra pagal sutartį, 7 vai. reikia 
Lietuvos ir Vokietijos rūbe- apleisti. Pradėjau dabintis, 
žius, pasitvirtino, kad tai —skustis, ale nėra muilo 
ta pati miško medžiaga su-nusiprausti. Man besiruo- 
krauta pagal gelžkelį. Ant-šiant, suskambėjo telefonas, 
ra stotis—Plungė, trečia—Paimu telefoną.’ Praneši- 
Telšiai. Vaizdas visur vie-mas—apleisti kambarį pa- 
nodas. Kaip man, nema-gal sutartį. Klausiu: “ko- 
čiusiam Lietuvos per 33 me- dėl nėra muilo nusiprausti? 
tus, tai tikrai pirmieji įs-Prašau ponų m’ūilo!” Neil- 
pūdžiai buvo labai įdomus. 
Namų stogai šiaudiniai 'ir 
toki žemi, kad, rodosi, visai 
į žemę sulindę. Langai toki 
maži, kad sunku atskirti, 
kuriam triobesyj žmonės 
gyvena. Vietomis nesimato 
nei ant vieno namo kamino. 
Užklausiau šalę sėdinčių 
keleivių: kam tie medžiai 
Čia taip prie gelžkelio su
versti? Atsako: 
siųs.” 
žmonės siunčia 
Užsienį, o nesistato patys 
sau.namus? Tik pažiūrėki
te, kokiuose namuose jie 
gyvena... visai sulūžę. Jie 
atsako, kad jiems litų la- 
bki reikia. Atrodo, kad čio
nais ar tik nebus prasčiau
sias Lietuvos vaizdas,—tai 
Žemaitija nuo Kretingos 
iki Šiaulių.

Kaunas.
Kauną pasiekėme 10:30 

vai. vakare. Žmonėmis buvo 
užsigrūdusi gelžkelio stotis. 
Mat, ant rytojaus, birželio 
24 d., buvo Šaulių organi
zacijos paroda. Aš turėjau 
vieno kauniečio adresą, tai

želio 12 d., švedų linijos lai
vu “Drottningholm”. Tai 
mažiausias švedų laivas, bet 
tvarka ir švara nei kiek 
neprastesnė, kaip ant dides

nių Švedijos laivų.
Kadangi vienas laivas

kęs su lietuvių ekskursija, 
o kitas ruošė antrą lietuvių 
ekskursiją ant liepos 1 d., 
tai šiame laive lietuviu ra
domes tik trys. Važiavo 
Vincas Orlauskas, 73 metų 
amžiaus. Jis Amerikoje iš
gyveno 33 metus, bet anglų 
kalbos visai neišmokęs. Jis 
vežė savo senus kaulus į 
ten, kur jis gimė ir augo. 
P.ersiskyrėme su juo trau
kinyje prie Telšių mieste
lio stoties,—ten jo gimtinė. 
Kita lietuvė, M. Buskaus- 
kienė iš Waterbury, Conn., 
važiavo pirmoj klasėj. Ant 
laivo su ja neteko susieiti; 
su ja susiėjau Švedijoj ir 
kartu važiavome per Balti
jos jūrą. Su ja persiskyrė
me Klaipėdoj.

Privažiavus Klaipėdos 
uostą, pasidarė koks tai lyg 
džiaugsmas, kad jau esame 
Lietuvoj. M. Buskauskienė 
irgi pradėjo išreikšti savo 
džiaugsmą šaukdama: “Jau 
mes Lietuvoj! Mes matome 
Lietuvą!” Aš jai pastebė
jau, kad dabar čionais yra 
kiti tvarkytojai... Kada 
laivas priplaukė, — neilgai 
trukus atėjo su žaliomis 
uniformomis 4 naziai, užė
jo ant laivo, apžiūrėjo ba
gažus, suskaitė pinigus. El
gėsi labai lėtai, ėmė apie 
porą valandų aptvarkyti 3 
žmones.

Klaipėdos uostas buvo už
kimštas Lietuvos medžiais. 
Prekybiniai laivai ir prie
plauka apversta vienodai

“į užsienį
Klausiu: kodėl tie 

medžius į

Tas

Tad

gai trukus, ateina tarnas 
raudonai pasipuošęs, kaip 
cirkininkas, atneša šmotelį 
muilo ir sako: “tai vienas 
litas, ponas.” Sakau, tai ko
kia čionais pas jus tvarka? 
Kam tas hotelis, kad nėra 
muilo nusiprausti?! Nuėjau 
žemyn užsimokėti ir pas-

1 portą atsiimti, (jie pasiima 
pasportą, jei nori ten nak
voti). Ten mane išlaikė 
apie pusę valandos. Rašti
nėje ką tai į knygas nusiko
pijavo, pasporto numerį ir 
daugiau ką. Ant pabaigos 
pasako; “kaina—15 litų.” 
Nors tas nachalas sakė, 
kad visos vietos yra užim
tos aukštais kariuomenės 
vadais, bet prašo, kad ant 
kitos nakties sugrįžčiau 
nakvoti. Atsakiau, kad ne
grįšiu. Šoferis paėmė 14 li
tų. Taigi, da tik išbuvau 
Kaune kokias 8 valandas, 
dar lietuviško maisto nepa
ragavau, o jau 29 litai (apie 
5 doleriai) išlaidų.

Nuėjęs į autobusų stotį, 
suvalgęs lietuviškus pusry
čius,—išvažiavau į Mari
jampolę. Man bevalgant, 
atėjo suvargus, su basomis 
kojomis, senyva moteris ir 

| bando restaurano savinin- 
i kui parduoti kokių tai žo
lių—lapų, rodos, kad rušky- 
nių. Ta vargšė moteris 
maldauja, kad duotų kiek 
daugiau; sako: “taip sun- 

1 kiai dirbau, pakol pririn
kau.” Bet ponai užsisuko, - 
nenori nė žiūrėti į suvar
gusią moterį. Padaviau jai 
litą, tai siekė ranką pabu
čiuoti. Autobusu ėmė į 
Marijampolę nuvažiuoti va
landą ir pusę. Važiuojant 
matėsi neblogas vaizdas,— 
didelis skirtumas nuo Že
maitijos. Ūkininkų triobė- 
siai gražesni, žemė lygi, ja
vai gražūs. Mažai matėsi 
šiaudinių stogų. Triobėsių 
matosi daug nudažytų, dau
giausia raudona spalva. 
Kiek teko patirti, tai, pa
gal kitų išsireiškimą, gra
žiausia ūkininkai gyvena 
Marijampolės ir Vilkaviš
kio apskričiuose.

Atvažiavęs į Marijampo
lę sužinojau, kad autobusas 
išvažiuos į Gudelius, kur 
tai buvo mano tėviškė, apie 
20 kilometrų į rytus, 4 vai. 
po pietų. Tad aš turėjau 5 
vai. laiko apžiūrėti Mari
jampolės piestą. Kaip suži
nota, tai šis miestas yra 
paaugęs trigubai; prieš ka
rą turėjo gyventojų 5 tūk
stančius, o dabar turi 15 
tūkstančių. Bet išrodo tik
tai suskurdęs miestelis. Ne
simato tokių gražių krautu
vių su dideliais langais, 
kaip kad Amerikoje. Gatvės 
išgrįstos akmenimis ir ne
simato jokio judėjimo. Ma
tėsi daug basų, apskurusių 
moterų šluojant miesto 
gatves. Užklausiau, kodėl 
čionais vyrai neatlieka mie
sto darbus, ale moterys. 
Mat, maniau, kad yra ap
mokamas darbas. Gaunu 
atsakymą, kad tos moterys 
tai yra žydų ir kitų vertei-

parvykimą, — užklausiau: 
“Ar pažįsti mane?” Lyg ir 
bailiai atsako—ne. Nepažįs
tąs. Tai didelis buvo susi
jaudinimas, kada pasisa-' 
kiau kuom aš esu. Nežinau, 
kaip tai yra, kad vietoj 
džiaugsmo, pasidaro jų pil
nos akys ašarų. Kada atėjo 
kitas brolis ir sesutė, kurią 
palikau tik 6 mėnesių, tai 
ji pradėjo pilnai verkti.

Ant rytojaus buvo sek
madienis, tai nuėjau aplan
kyti Gudelių bažnyčią. Tai 
ta pati vieta, kur savo vai
kystės dienose lankiau ir 
buvau mokinamas, kaip pa
žinti Dievą, būti ištikimu 
bažnyčiai, kunigams, po
nams ir kitiems išnaudoto
jams darbo žmonių. Bažny
čia buvo veik tuščia,—tik 
senyvų moterėlių kiek ma
tėsi vienam kamputyj ant 
grindų pritūpusių. Vyrų 
tai ant pirštų galima buvo 
suskaityti. Kunigas drožė 
pamokslą, bardamas žmo
nes, kad jie pergražiai rė
dosi, perdaug ir gerai val
go, o, girdi, vistiek nedrū
ti. Seniau prasčiau valgyda
vę, o, girdi, buvo drūtesni. 
Baugino tuos, kurie kalba 

kunigus.
kalbate, 
kalbate
Reikia

gų tarnautojos ir jos tuos 
darbus atlieka kaipo savo 
šeimininko užduotį. Mat, 
kiekvienas namo šeiminin
kas ar nuomotojas tur nu
valyti tam skirtą dalį gat
vės. O gatvės daugiausia 
užterštos arklių mėšlu. Čio
nais Amerikos lietuvės mo
terys turėtų susidomėti, 
prie kokios padėties Smeto
nos valdoma Lietuva prive
dė moterų padėtį.

Nuėjau ant paskirto lai
ko laukti autobuso. Bet 
praėjo laikas, o buso kaip 
nėra, taip nėra. Koks tai 
žmogus pranešė, kad busas 
neateis, nes jis sulūžo ir tą 
dieną neatvažiuos. Paklaus
ta ir per telefoną ir gauta 
atsakymas, kad tikrai bu
sas yra sugedęs, o kito bu
so ant to kelio nėra. Tada 
turėjau imti taksę, už ką 
reikėjo užmokėti 25 litai. 
Važiuojant Sovietų Sąjun
goj padirbtam automobilyj, 
kuris ne kiek nėra bloges
nis už amerikoniškus auto
mobilius, vaizdas į šią pusę 
vis darėsi prastesnis. Pri
važiavau, kur prieškari
niais laikais buvo dideli 
dvarai— Igliškio ir Jevoniš- 
kio dvarai,—tai dabar dide
li kaimai naujakurių. Nors 
tai jau daug metų praėjo, 
kaip tie dvarai išparceliuo
ti, bet atrodo, kad visai ne
senai įvyko. Prasčiausiai 
atrodo tai Skesbalių kai
mas, kur buvo Jevoniškio 
dvaras, hes žemė išparce
liuota į mažyčius sklypelius 
ir taip netvarkiai ūkininkai 
išsimėtę, kaip akmenuotoj 
dirvoj akmenys. Nors šioj 
apylinkėj yra daug didelių 
miškų, bet žmonės gyvena 
tokiose mizernose triobelėį 
se, kad sunku apie jų vaiz
dą ir aprašyti, i

Parvykus pas brolį, kurį tai atrodo vaikai—neparo- 
palikau išvykdamas į Ame- do jie savo amžiaus dėl su
riką apie 5 metų, ir kuris skurdimo. 14-15 metų, tai 
nieko nežinojo apie mano atrodo kaip 8 metų, palygi-

prieš bažnyčią ir 
Sako, jei jūs ką 
prieš kunigą, tai 
prieš patį Dievą, 
pasakyti, kad prieškariniais
laikais toji bažnyčia sek
madieniais būdavo užsigrū- 
dus žmonėmis.
Kaip Atrodo Lietuvos Vals

tiečiai Abelnai?
Iš karto jų išvaizda atro

do labai keista., Palyginus 
su Amerikos lietuviais, ro
dosi, kad skirtinga tauta. 
Kadangi jie labai suvargę. 
Veidai saulės nudeginti net 
juodai; o labiausia, tai keis-

Aukos Pasaulinėje Parodoje Lietuvos 
Favilijonui Išlaikyti

Lietuva pastatė, įrengė ir 
iki rugsėjo mėn. 15 d. išlaikė 
Lietuvos Pavilijoną savo lėšo
mis. Tačiau, Europos karas 
privertė Lietuvą taip sukaup
ti visas savo jėgas ir lėšas, 
kad tolimesnį jų siuntimą Pa- 
vilijonui išlaikyti teko sustab
dyti. Todėl nuo š. m. rugsėjo 
men. 15 dienos, 
statyta Pavilijoną

Sužinoję apie
asmenys ir organizacijos siun
čia Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke aukų 
tolimesniam Pavilijono išlai
kymui. Iš to galima daryti 
išvadą, kad Amerikos lietu-

tikslui 
po to,
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buvo nusi- 
uždaryti.
tai, atskiri

pasi-
Vals-

MOIKK.H

viai pageidauja, kad Pavilijo- 
nas ir toliau liktų atidarytas 
iki Pasaulinės Parodos užsida
rymo, t. y. iki š. m. spalių 
men. 30 dienos ir kad jie yra 
pasirįžę sukelti tam 
reikiamų lėšų, kurių,
kai ir Pasaulinės Parodos va
dovybė padarė stambių leng
vatų, reiktų apie vieną tūks
tantį dolerių su viršum.

Atsižvelgiant į uai, Pavili- 
jonas liks atidarytas ir to
liau, manant, kad Amerikos 
lietuviai yra suinteresuoti iš
laikyti Pavilijoną, kuris, kaip 
ir pati Lietuvos Diena, 
tarnavo ne tik Lietuvos
tybės, bet ir Amerikos lietu
vių garbei.

Aukas galima siųsti ' šiuo 
adresu: Consulate General of 
Lithuania, 16 West 75th St,., 
New York, N. Y.

žemiau skelbiamos iki šiam 
laikui gautos aukos:

Dr. J. Waluk,. Brooklyn, 
N. Y.........................   . . . $15.00

J. Atkočaitis ............. 1.00
Juozas Šiugžda, Stamford, 

Conn.................................. 5.00
Ansonia, Conn., lietu

vių kolonija (per J. žile-, 
levičių ir S. Bujanaus- 
ką) .............  50.00

Lietuvių Romos Katali
kų Susivienijimas Ameri
koje, Chicago, Ill. . . 100.00

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, Brooklyn,
N. Y................................. 50.00

Susirinkę Washingtone įvairių radijo kompanijų viršininkai nusitarė paduoti 
per radijus kaip galint tikslesnes žinias apie karą.

Viso $221.00 
1939-IX-21 d.

nūs su Amerikos vaikais. 
Tai faktas, kad taip yra. 
Aš keli metai atgal nusiun
čiau 12 metų vaiko eilutę 
drapanų, į kurią jis negalė
jo įsivilkti, nes buvo išau
gęs, na, o dabar brolis turi 
vaiką, kuris eina penkiolik-

tus metus ir dar negali dė
vėti—per didelė...

(Bus daugiau)

London, rugs. 21.—Kuni
gaikštis Windsor, — buvęs 
Anglijos karalius,—jau kai
po anglų generolas išvyko 
kariaut prieš Vokietiją.

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 Pasaulines Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

427 Lorimer Si.

9 >

Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

" MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergraen 7-1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVIL1ONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

$>'’V<<«.

Oficialis 
vardas

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

FRANK DOMIKA1TIS
REST AERACIJA

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.



Open Day and Night

Special Rates per Week

NOTARY 
PUBLIC

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue 

NEWARK, N. J.

Kviečiame Worcester!© 
visos apylinkės lietuvius dalyvau- 
Įžanga dykai. (224-226)

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

Sun. all day and night

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius

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

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir
Jei jūs esate patiklus del

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūšy krautuvę.
Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram

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.

i

Pirmadienis, Rugs. 25, 1939

Laisvoji Sakykla Rumford, Me

E. Arlington, Vermont

snic-

Vertės uz
Vertės uz

taip 
per-

o dabar
Tik nežinia, 

Gal iš tos prie- 
kad karas yra Euro- 
Amerikoj darbai ge-

kom- 
daro, 

Tuo blogiau tiems, 
kokia

NOTICE
GB10735 has been 
to sell beer ;
the Alcoholic 
380 Myrtle 
County ol

given that License No. 
issued to (he undersigned 
tail under Section 75 of 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

> be consumed off the

PĖDINI
Brooklyn, N. Y.

License No.
undersigned 

Section 75 of 
Control Law at 

609 E. 53rd St., 
County of Kings, 

the premises.
SLOTN1KOV

Rate Food Center) 
.and

Brooklyn, N. Y.

;80 Myrtle Ave.

NOTICE is hereby given that 
GB5395 lias been issued to the 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
5302Clarendon Rd. and 
Borough dV Brooklyn, 
to be consumed off

SOPHIE
(Great Ben’s Cut 

5302 Clarendon Rd 
609 E. 53rd St.

—0---
minėjau apie atsitiki-

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų, sveikatos stovį bu jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving 1’1.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

is hereby

at
: Beverage 
Ave., I

Kings, to

FRANK

kokia lietuviais 
kolonijų neatsi- 

žmonės lankėsi, 
prakalbos, dargi

knygelėms leisti. Mūsų 
Amerikos prenumeratoriai 
vilkina su atnaujinimu pre
numeratos “Laisvąja! Min
čiai.” Kauno Centras išleido 
dvi knygeles, kurias reikė
tų tarp Amerikos lietuvių 
plačiai išplatinti, bet nesi
randa platintojų. Vienas tik 
p. Antanas Jocius, ką atsi
davusiai platina knygelę: 
“Nuo Perkūno iki Bazili
kos;” kita knygelė: “Nuo 
Maldų prie Higienos” suvis 
neplatinama. Organas “L. 
Mintis” irgi nėra platina
mas taip uoliai, kaip turėtų 
būti platinamas.

Prie šitokių sąlygų ir iš- 
klerimo, nereikia stebėtis, 
kad buvęs laisvamanis 
prieš mirtį grįžta prie baž
nyčios ir mirus pasipalai- 
doja ant katalikiškų kapų, 
aprūpintas paskutiniu pate
pimu ir su ražančium ant 
rankų, iš kurio ražančiaus 
dar taip neseniai tyčiojosi.

Mat, Amerikos lietuviai 
veikia tik paviršutiniai, kad

mokslo žinias nuo burtų, 
prietarų, nuo liguisto įsi
vaizdavimo ir klaidingo są- 
moninimo. Ne kitaip!

Dr. A. L. Graičūnas.

ARKLIENA VARŠAVOJ 
75 CENTAI UŽ SVARĄ

Pas mus, Rumforde ir apy
linkėj, yra visokių p"arengimų 
ir visokių atsitikimų, bet laik
raščiuose nieko apie tai ne
simato. Iš Rumfordo arba 
Mexico apylinkės, berods, se
niau turėjom Meksikos Vaclo
vą, kuris kaip ką parašydavo. 
Ale dabar nesimatyti nė ano. 
Tai tokiu būdu esame visai 
“pašaliniai” žmonės. Tad rei
kia parašyti kaip ką, kad ir

Varsa va, rugs. 22.—Na- 
zių apgultai Varšavai trūk
sta duonos. Už arklių mėsą 
mokama po 75 
r ui (skaitant 
kais pinigais), 
lienos stinga.

centus sva- 
amerikoniš- 
bet, ir ark-'

įCJ] VIĘNATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

Darbai eina pusėtinai, nes 
Oxford Paper Co. dirba pen
kias dienas, o dabar mano 
dirbti po šešias, 
kaip ilgai, 
žasties, 
po j, tai 
rėja.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Antradienį, rugsėjo 26 d. įvyks 
prakalbos Lyric Svetainėje, Park ir 
kampas Broad Sts. 7:30 v. v. Įžan
ga veltui. Kviečiame visus dalyvauti 
išgirst svečią, “Vilnies” Redaktorių 
iš Chicagos, L. Prūseiką. Jis aiškins 
apie šių dienų svarbius įvykius. Ruo
šia ALDLD 68 kp. ir Kom. Partija.

(224-226)

STANLEY M1SUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Trio R. K. O. Republic Teatro

Laisvamanybė p a grįsta 
tyro mokslo žiniją nenuga
limai plėsis ir laisvins žmo
niją nuo vargo ir skurdo.

Kaip juokingai skaudu 
žiūrėti į mūsų brolius ir se
ses lietuvius. Čia rodosi 
šiame ar kitame klausime 
painformuoti — pilnai su
tinka; tik žiūrėk nespėjo 
ataušti jo omeny išgvilden
tas klausimas, su kurio 
klausimo išvada pilnai suti
ko — apsigrįžęs kitą gies
melę užgiedojo.

Noriu čia trumpai prisi
minti atvykimą Dr-o Jono 
Šliupo Amerikon ir jo mar
šrutą prakalbų. Kur jis ne
kalbėjo, į 
apgyventą 
lankė — 
klausė jo
entuziastiškai plojo katu
tes, pasižadėdami teikti pi
niginę paramą Kauno Cen
trui Laisvamanių Et. Kult. 
Draugijai. Noriai užsipre
numeravo “Laisvąją Mintį.” 
Bet nespėjo Dr-as Jonas
Šliupas sugrįžti Lietuvon,! svietui pasirodyti; bet sielo- 
kaip viską pamiršta 1 Many
tų, kad gal nepatenkinti ta
po išrinkime centro valdy
bos Amerikoje, kuri turėjo 
eiti pareigas ko-operuojant^t tas kūdikis pekla ir įgun- 
Lietuvos L. E. K. D-jai. Su
šauktas seimas Roselande 
ir perrinkta centro valdy- 
Amerikoje. Nieko neišėjo— 
vis tas pats. Kaip buvo 
prieš D-ro Jono Šliupo at
vykimą; kaip buvo ir per
rinktoji centro valdyba, 
taip ir pasiliko. Žadėta že
mę pajudinti; o čia ir patys 
savęs nesugeba, nepajėgia 
pajudinti.

A m e r i kos Laisvamanių 
Centras, kurio priešakyje 
stovi p. H. Jagminas pir
miausiai išleido vienkartinį 
leidinį “Laisvamanis.” Iki 
šiol nesugebėta nei 2,000 
kopijų išplatinti, nors kai
na tik 15c kopijai.

Šiaip taip — vargdis ne
galais, pasiųstas pats pirmi
ninkas pavažinėti po dides
nes lietuviais apgyventas 
kolonijas, tikslu organizuo
ti kuopas ir pakelti ūpą ir 
norą organizuotei veikti. 
Žinoma, ir čia pasižadėta, 
kai kur net ir kuopa susi
tvėrė — bet apčiuopiamo 
darbo nesimato.

O čia to darbo prisikrovė 
be galo daug. Čia reikia bū
tinai prirengti ir išleisti 
antrą laidą “Laisvamanis.” 
Pinigų nėra, nes pirmas lei
dinys dar neišparduotas. 
Čia reikalinga piniginė pa
rama Kauno centrui ir 
“Laisvosios Minties” priedo

j e kaip buvo netašytas, 
storžievis, baudžiauninkas, 
pilnas prietarų ir burtų, 
taip ir pasiliko. Įbaimintas

dintas dangaus karalyste. 
Prieš mirtį mėgina įsipirk
ti į dangaus karalystę, au
kaudamas duosniai dievo 
tarpininkui kunigui. Žino
ma, tas su pasididžiavimu 
apkrapina, aprūko, lotyniš
kai maldas atskaito ir į 
dangaus karalystę įleidžia. 
O kadangi mirusieji dau
giau negrįžta ant žemės, 
tai taip ir pasilieka tikre
nybė nuslėpta nuo vargšo 
žmogelio.

Mat, gyvas ir sveikas bū
damas jis nesugebėjo pastu
dijuoti, kas yra dangus ir 
pekla? Jis net mažyčių 
brošiūrėlių neįsigijo ir ne
skaitė. Iš kur atsirado die
vai, dangus ir pekla? Ir ka
da giltinė atsistojo prieš 
akis, tai baimė pomirtinio 
nežinomo gyvenimo jį gąs
dino; ir jis pasišaukė die
vo agentą, kad sutaikintų 
jį su dievu. Tas už riebią 
užmokestį sutaikė—suteikė 
paskutinį patepimą ir ap
ginklavęs ražančium paly
dėjo į anapus grabo nemok
šą, ubagą dvasios žmogelį.

Laisvamanybės turi būti 
rimtai, tyro mokslo pagrin
dais, lengvoje lietuvių kal
boje mokslinama liaudis.

Tada stik prasidės kūrybi
nė kultūra, kada kaimie
tis prasčiokas pajėgs są- 
m o n i n g a i atskirti tyro

Neradau Seny Draugų...
šis mažas miestelis labai 

gražiai apdovanotas gamtiš
kai: viduryj didžiausių, ža
liuojančių kalnų, kurių viršū
nėm debesys lenkiasi. Tie kal
nai žiemos metu puošiasi 
gu, o vasarą — gražiai 
liuojančiais medžiais. Ir 
eina per metų metus, be 
mainos.

Bet tarpe čionai gyvenančių 
mūsų brolių lietuvių yra dide
lės permainos... Atsimenu, 
kuomet aš nuvykau į Arling- 
toną 1911 m., o kiek vėliau 
atvyko draugai Juozas ir Do
mininkas Aleksiai, o dar vė
liau, 1912 m. — d. Baltrūnas 
(Ks. Karosienės tėvas),
imtasi apšvietos darbo. Tūo- 
jaus buvo įkurtas knygynas, 
pas d. Baltrūną ateidavo visi 
Amerikos lietuviški laikraščiai 
ir mes visi skaitydavome, kas 
Maikį su Tėvu, kas Rožytę su 
Mama. . .

Draugas Juozas Alekšis 
tuomet suorganizavo SLA 25 
kuopą, rengdavome paskaitas 
ir prakalbas. Buvo gražus vei
kimas.

Bet laikui bėgant, draugai 
išvažinėjo, d. Baltrūnas mirė. 
Ir taip, pamažu, viskas apmi
rė.

Ir štai dabar, gavęs savaitę 
atostogų, nuvažiavau aplan
kyt tą ramų miestelį, kuriame, 
atvykęs iš anapus Atlantiko, 
pirmą apsistojimą turėjau.

Miestukas tas pats, taip pat 
atrodo; bet ten mūsų gerųjų 
draugų jau nebėra. Prisimi
niau, jog mano geriausi drau
gai —Baltrūnas ir Alekšis — 
jau senokai ilsis kapuose. Lie
tuvių šeimynų yra likę tik 3 
šeimynos, kurių tik viena man 
žinoma, —Petras Mikitas; ki
tų 2 pavardžių nežinau.

Čionai randasi medžio dir
biniu dirbtuvė: dirbama kė- 

kitoki baldai.
pasakoja, kad 

buvo duodama 
3 dienas savai-

Kaip 
mus, arba parengimus, — jų 
būna.

Rugpjūčio 9 d. buvo sureng
tai ta dėl draugų A. ir L. Mo

tuzų 25 motų ženybinio gy
venimo sukaktis. Buvo suėję 
daug draugių ir draugų ir vi
si linksminos labai gražiai 
visą vakarą. Labai gražu tu
rėti šitokie parengimai! Drau
gai, turėjom atsiminti ir apie 
darbininkiškus reikalus, pa
rinkti aukų dėl darbininkiškų 
reikalų, tai būtų atrodę dar 
gražiau. Aš norėčiau primin
ti, kad ateityj kas rengs to
kias “pares,” kad nepamirštų 
ir darbininkiškų reikalų. Juk 
galima rinkti dėl Klaipėdos 
pabėgėlių, dėl Lietuvos poli
tinių kalinių, arba dėl Ispani
jos veteranų ir dar daug to
kių reikalų galėtumėm su
rasti ir pasidarbuoti.

Ten Buvęs.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Komunistų Kuopa rengia 

prakalbas, antradienį, rugsėjo 26 d., 
7:30 v. v. Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Kalbės drg. A. Bimba, vienas iš 
“Laisvės” redaktorių, iš Brooklyno. 
Jis kalbės šiais klausimais: “Karas 
Europoj dega.” “Žmonių gyvybės ir 
turtas sunaikinama.” “Politinis nusi
statymas šalių ir organizacijų turi 
būti aiškiai žinomas ir suprantamas 
visiems.” 
ir 
ti

MONTELLO, MASS.
Pirmadienį, rugsėjo 25 d., įvyks 

prakalbos, Lietuvių Tautiškam Na
me, 7:30 v. v. Kalbės A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. Visi būkite šiose 
prakalbose, išgirsite apie Sovietų 
Pasaulinę politiką linkui dabartinio 
karo ir kodėl Sovietai padarė ne
puolimo sutartį su Vokietijos na- 
ziais. Ruošia Komunistų Partija.

(223-225)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Ignas Urbonas
Profesionališkas Barberis

Plaukų kirpimo ir apsku- 
timo darba atliekam greit 

ir patenkinančiai.
BARBER SHOP

103 Steamboat Road
Great Neck, L. L, N. Y.

Telepnone 
STagg 2-5043

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

dės, šėpos ir 
Darbininkai 
šia vasara 
dirbti tik po
tėjo; dabar pradėjo dirbti po 
5 dienas. Darbininkai dejuo
ja, jog labai didelis išnaudo
jimas. Unijos nėra, tai 
panija su darbininkais 
ka nori,
kurie turi savo locną 
bakūžėlę, tai nepabėgsi. Ma
žu, laikui bėgant, susikurs ko
kia unija.

Jurgis Daugėla.

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas pasišaukė Landoną 
ir kitus republikonų parti
jos vadus, kad jie pritartų 
pakeitimui Amerikos neut
ralumo įstatymo. >

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 4 
madų ir dėl kokybės drabužio,

$22.50
$25.00
$30.00

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

Vertės

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

UZ

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

!> t !■

Londono žmonės daro praktikas: bėga į slėptuves nuo orlaivių bombų, kurių 
bile dieną (juo labiau nak tj) jie gali susilaukti.

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, Stolleih 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų1 pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Šį Vakarą Išgirskite Clarence Hathaway |

Prakalbą apie Padėtį Europoj
Federaliai Agentai 

Seka Šnipus
Pančiakiniy Unija Išrinko 

Naują Prezidentą

Jessie Wells, 25 metų, ra
dio ir vaudevilių aktorė, iššo
ko pro langą iš 9-to aukšto 
apartmento, 400 E. 52nd St., 
ir ant vietos užsimušė. Nese
nai turėtas vakaruos intensy
vus maršrutas paveikęs jos 
nervus.

IIMI IVIĮŲĮIQIRHMMM

E
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

vy- 
re- 
sa-

Hathaway,
Daily VVorkerio’

Williamsburge
Europos 

Sąjungos 
padėtyje,

Clarance
riausis
daktorius.
kys prakalbą apie
karą, apie Sovietų 
rolę dabartinėje 
apie tai, ką reiškia Sovietų 
atėjimas į buvusią po Lenki
ja sritį.

Lietuviams taipgi bus labai 
svarbu išgirsti, ką pasakys šis 
žymus laikraštininkas, kalbė- 

s tojas, politikas apie Vilniją, 
kuri dabar perėjo arba ti
kriau taiiant sugrįžo į Sovie
tų rankas. Šio karo išsirisi-Į sekcija.

mas, kaip žinia, gali vienaip 
ar kitaip paveikti ir į kau
niškę Lietuvą, jos nepriklau
somybę. Dėlto visiems svarini 
sekti-žinoti tą padėtį, nuola
tini jos keitimąsi. Tam kaip 
tik ir proga Hathaway pra
kalbose. Visi kviečiami daly
vauti.

Prakalbos įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 25-tą, 8 vai. vakaro, 
Grand Paradise Ballroom, 
kampas Grand ir Havemeyer 
St., Brooklyne. Įžanga nemo
kama. Rengia Am. Komunis
tų Partijos Brooklyno 60-ta*

Parėmė Lietuvių Kom 
Kuopos Veiklą

Lenkai Jūrininkai
Sukilo Porte

Sakoma, kad federalės val
džios agentai tėmiją New 
Yorko nazių lizdą—York vii lę 
— ir sąryšyje su tuo būsią iš
kelta stebinančių dalykų, nes 
ten esąs didžiausias nazių 
šnipų tinklas.

Federaliai agentai kol kas 
nieko nepatvirtinę nei užgin- 
činę, tačiau esą davinių, kad 
ten veikiantį tūla moteriškė, 
žinoma tik kaipo daktarė, ku
ri esanti perėmus šnipijados 
vadovybę, seniau buvusią Dr. 
Ignace T. Griebi Lankose. Jos 
centras esąs Yorkvillėj.

Kiti du šnipų lizdo žymie
ji asmenys esą žinomi tik kai
po “Oscky” ir “Volby. ”* Vie
nas nesenai atvykęs ir atvežęs 
daug pinigų papirkinėjimams 
ir prieš-žydiškai veiklai. Kitas 
esąs mažai žinomas kitu kuo
mi, kaip

Kojinių Mezgėjų Unijos 
konvencija^ posėdžiavus Park 
Central viešbutyje, N. Y., 
pereitą savaitę, vienbalsiai iš
rinko prezidentu Alexander 
McKeown, vieton Emil Rieve, 
atsisakiusio, pašvęst visą lai
ką Audėjų Unijai, kurios jis 
yra prezidentu.

McKeown nuo 13-kos metu 
amžiaus dirbąs pančiakinese. 
Nuo 1909 m. priklauso unijoj 
ir nuo J 917 metų užima kad 
ne vieną, tai kitą vietą valdy
boje.

Alf. Hoffman išrinktas pir
mu ir Ed. F. Gallaghan an
tru vice-prezidentais; Wm. | 
Smith išrinktas finansų sekre
torium.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

!
s 
$
s 
s

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.

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

Lietuviu
BAR

Uline

Restaurantas
ir GRILL
Gaminam valgius ir 
t u r im o Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

(Liquor#
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PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

Pereitą ketvirtadienį įvyku
siose prakalbose, Pil. Kliube, 
lėšoms padengti ir paremti 
Lietuvių Komunistų Kuopos 
darbą buvo surinkta aukų 
$26.62. Stambesnėmis sumo
mis aukojo sekami:

M. Liepa ir Granitskienė 
po $1. J. Ažius, Liepienė ir 
Skuodis po 50c; Vertelka 35c.

Po 25c: 
Stankaitienė, 
nė, Vaitkus,
L. Miller, Bondžinskaitė, 
bulskienė, Dobinienė, 
Simokaitis, Jotauta, Tarvydis, 
A. Briedis, Revys, Sinkevičie
nė, Urbonas, Balčiūnienė, Ta- 
landzevičius, Višni a u s k a s , 
Brusokas, Klimas, 
Grabauskas, Buknys
Kapickas, Gužas, O. žuraus- 

, T. žuraus- 
Verkutienė, 

M. Krauja- 
Menkeliūnas,

New " Yorko-New Jersey 
prieplaukose, netoli Palisades 
stovėjęs lenkų laivas Batory 
išplaukęs į Halifax tik su 
mažiau trečdalio įgulos ir tik 
po ilgų derybų su konsulu ir 
policijos įkalbinėjimu jūrinin
kams pasiduot, nes kitaip su 
jais būsią pasielgta kaipo su 
sukilėliais.

tik skandalais su 
moterų. Manoma, 
jo šnipinėjimo sri- 
per moteris.

J. Warren ir 
jauni vyrai, policijos 
įsi brio vu s 
Myrtle Ave. Suimti,
tai vagišius pastebėję 
tyčių, sustojus pi-ie 
šviesų.

Tamuliniūtė, 
Andriuškevičie- 
A. Kazlauskas, 

Ci-
česna,

kad tokia 
tis, veikti

Sakoma, kad moteriškė ir 
keli jos talkininkai norėję iš
važiuot italų laivu Rex, bet 
Italijos valdžia pabijojus, kad 
čia bus perdaug aiškus ben
dradarbiavimas su Hitleriu, 
tad įsakius neleist jos laivais 
važiuot įtariamiems asmenims.

F. McLean, 
užtikti 

krautuvėn, 294 
Policis- 
iš nc- 

trafiko

*
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Fairview Restaurant & Bar

Telephone: Havemeyer 9-9110

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Stoikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

f

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 Barheriai

Vieta mašinom pastatyt. Si Įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marinę bu- 
dinko, arti Corona entrance j fėrus.

110-62 Corona Ave.

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOMEKapitonas Borkowski ir 220 
jūrininkų pasilikę porte.

Jūrininkų sujudimas kilęs, 
kada kapitonui Borkowskiui 
per Lenkijos konsulą įsakyta 
apleist laivą (priežasties ne
sakoma). Kapitonas ramiai 
priėmęs įsakymą, bet jūrinin
kai sujudę atsisakė plaukt be 
kapitono, atsisakę vežt amu
niciją, atsisakę tarnaut Angli
jai.

Manoma, kad sukilimas įvy
kęs vyriausia dėl jūrininkų 
pasipiktinimo konsulo įsaky
mu tarnaut Anglijai. Jūrinin
kai išmetinėję: “Kodėl mes 
turėtume tarnaut Anglijai, 
kuri nieku nepatarnavo Len
kijai?” Spėjama, kad kapito
nas palaikęs jūrininkus.

Susilaukė Dukters
CORONA, L. L, N. Y

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

“Laisvės” kaimynų J. ir P. 
Vaitiekų šeima padaugėjo, jų 
duktė ir žentas Julija ir Jur
gis Matulevičiai susilaukė pir
magimės dukters, 6 su virš 
svarų. Ji pavadinta Petronė
le. Pabuvus virš savaitę laiko 
Bush wick ligoninėj, jauna 
motina su dukrele sugrįžo na
mo, 25 Stagg St., pereitą tre
čiadienį. Linkime laimingai 
išauklėti.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 

"į sudarau __ 
rikoniškais. _ 
kalui esant __ 

^padidinu tokio 
A dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES 
!<anų>. Broadway

GI

512

0
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Namą Rakandą Krautuve

Tęs WPA Streiką
Viešėjo Brooklyne

Divonai-Uždangai-LinolijosOna

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

S

5

5

5

būna
East

50 Court Streep 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Į

F. C. McMahon, 59 metų, 
nusinuodijus gasu savo namų 
skiepe, 264 Clinton Ave. Sa
koma, ji liūdėjus dėl brolio 
mirties.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei- 
ir

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

F. Fitzpatrick, 35 m., new- 
yorkietis, nukritęs ant bėgių 
Independent subvės 42nd St. 
stotyje ir tapo užmuštas trau
kinio.

Lankėsi “Laisvėje”

A-4

L. čelus, 
, Siurba,

Vaičių
fetf

Miliauskienė iš Ply- 
viešėjo porą sa- 
savo giminaitę 

Williamsburge.

JONAS
Marion St., 

ir Stono Avė., tarpo Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- < 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii į 
tt. Puikus steičius su naujausiais ; 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS į

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

B

mouth, Pa
voiXin -no

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

priežasties slogos—šalčio

•U. \

5

Is s

kas, V. šibeika, 
K. Laukaitienė, 
lis, J. Kezna, 
Rušinskas, Reinhardt, Lileikis, 
Zablackas, A. Balčiūnas, J. 
Steponaitis, J. Grybas, P. 
Poškaitis, Yokšienė, Mrs. Zin- 
kus, Poškaitienė, Čepulis. Mi
sevičius, Skirmontas, Anisi- 
moff, Ch. Yuknis, Sasna.

Jei kas iš aukojusių stam
biomis aukomis neužrašyta, 
malonėsit atleist, nes prie ge
riausių norų kaltais nepaste
bima, kiek kas aukojo.

Visiems minėtiems ir kitiems 
prisidėjusiems aukomis nuo
širdžiai esame dėkingi už pa
ramą.

Liet. Kom. Kuopa.

Sugrįžo Dar Keturi iš 
Franco Belaisvės

Prasidės Darbininkų 
Mokyklos Kursai

Penktadienį, laivu Schodak 
sugrįžo dar keturi amerikie- 
čįai veteranai, nesenai paleis
ti iš Franco belaisvės. Sugrį
žo Jack Steinberg iš Phila- 
delphijos, Alwyn Stevenson iš 
Bridgeport, Morris Tobman ir 
David H. Wallach iš New 
Yorko.

šeštadienio rytą lankėsi Jo
ana Rudaitis, laisviečio V. 
Rudaičio .duktė, iš Chicagos. 
Atostogų proga, ji viešėjo pas 
tėvą apie savaitę laiko, taip
gi lankėsi Pasaulio Parodoj ir 
miesto žymesnėse vietose.

Taipgi lankėsi Sofija Or- 
manienė iš Pittsburgh, Pa. 
Atvyko porai dienų apsilan
kyt pas sūnų Joną ir marčią 
Olgą Ormanus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS E 

E

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir 
po $2.45 į mėnesį

RIii z ...

Darbininkų Mokyklos rude
ninis terminas prasideda šian
dien, rugsėjo 25-tą. Pamokos, 
taipgi registracija tūliems dar 
nepripildytiems kursams 
mokyklos patalpose, 35 
12th St., New Yorke.

Apart daugybės kitų, 
pilietybės, teisių, ir

yra 
pilietybės, teisių, ir darbo 
įstatymų^ kursai. Jie duodama 
vakarais: teisių — ketvirta
dienių vakarais 7 vai., darbo 
įstatymų — ketvirtadienių va
karais, 8:40. Mokina žymūs 
darbininkų advokatai.

pas 
SimniŠkienę, 
Ji atvyko Moterų Seimo ir 
Lietuvių Dienos iškilmėms, 
po kurių pasiliko plačiau pa
matyt Pasaulio Parodą ir did- 

Į, o tiek pabuvus, ji sa
ko, negalima buvo praleist ir 
“Laisvės” jubilejinio bankie- 

— norėjosi jame dalyvaut 
rugsėjo 24 d.

Visi jie daug nukentėję dėl 
fašistu teroro, stokos maisto, 
nežmoniškų patalpų. Jie visi 
reikalingi geros priežiūros, 
kad atgaut suardytą sveika
tą. Jų, taipgi kitų veteranų 
paramai ruošiama šauni pra
moga — “Liberty Bell Fiesta” 
— spalių 6-tą, Manhattan 
Center, N. Y. Bilietai tik 50c 
ir jau dabar parduodami vi
suose darbininkų knygynuose, 
taipgi Lincolno Brigados 
Draugų centre, 125 W. 45th 
St., trečiam aukšte, N. Y.

" GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ii' lai

ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių . .. pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

s 
E

AF of L Bildingų Amatų 
Taryba nutarė tęst streiką 
prieš nukapojimą unijinių al
gų skalės WPA darbininkams. 
Manoma, kad tas bus laimėta 
bent North Beach Orporte, 
kuris daugiausia paliesta 
streiko.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 

.nuo 1 valandos

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.

Kaip užeisite, malonėkite klaupti

MR. CHARLES D’ORAZIO
664 GRAND ST. BROOKYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-6111

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2178

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaida.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673




