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bininkų streiką mes iki šiol 
labai mažai tebuvome 
ję. Tasai streikas tęsėsi 
nias dienas.

Tik šiomis dienomis
ji “Tiesa,” LKP Centro Ko
miteto organas, plačiai rašo 
apie tąjį streiką, apie kurį 
cenzūra neleido rašyti legalei 
spaudai.

KRISLAI
Balsai iš Kauno.
Jie Niekad To Nemanė.
Privalo Apsidairyti ir

Pamąstyti!
Europos Centras.
Mes Tatai Sakėme.

Rašo R. Mizara.

Pasirodo, kad streikierius 
baisiai persekiojo “vieningojo 
darbo vyriausybė.” Jie buvo 
mušami ir kalinami. Daugybė 
streikierių tapo sukišta į ka
lėjimus arba koncentracijos 
liogerius.

Pikčiausias asmuo, žiau
riausiai streikierius persekio
jęs buvo gen. Skučas, vidaus 
reikalų ministeris. “Tiesa” 
mano, kad jis nebuvo nei 
kiek švelnesnis už žandarą 
Čiapliką, Skučo pirmtakūną.

Kai Kauno darbininkai bu
vo terorizuojami, tai pasauli
nė situacija dar nebuvo tame 
Jaipsnyj, kokiame ji yra šian
dien. Lietuva buvo apsupta 
naziškos Vokietijos ir Lenki
jos. Kauno ponai turbūt nie
kad nemanė, kad prie Lietu
vos sienų stovės Raudonoji 
Armija, — armija, kuri laisvi
na darbo žmones; armija, ku
rios tik prisiminimas 
nuošė darbo žmonių 
mintį apie laisvę!

Nors nūnai Kauno 
jai turkių pagalvoti,
terorizuodami darbininkus dėl 
pastarųjų kuklių reikalavimų, 
veją sėja ir audrą gali prisi-' 
eiti pjauti.

Jie turėtų tuč tuojau išlais
vinti tuos streikierius ir visus 
politinius anti-fašistus kali
nius !

“Vieningo darbo vyriausy
bė” privalo atsiminti, kad ji 
teroru krašto ilgai nevaldys!

m ii i j o-, 
sukelia

vaįdyto- 
kad jie.

Lietuvos ministeris Urbšys 
Maskvoje.

Estijos ministeris nuvyko į 
Maskvą.

Turkijos ministeris • taipgi 
išvyko į Maskvą.

Maskva šiandien darosi cen
tru visos Rytų Europos. Mas
kvos žodis šiandien yra reikš
mingesnis, negu kurios kitos 
Europos valstybės!

O ar senai čionai į Maskvą 
buvo žiūrėta, kaipo į sostinę, 
kuri atstovauja “tik suirutę ir 
chaosą”?!

Buvo žmonių, kurie manė 
(įr tatai kitiems skelbė), kad 
Maskva niekad nevaidins pa
saulyj svarbesnės rolės, nes 
“civilizuotas pasaulis” su ja 
nenorėsiąs skaitytis.

Šiandien tasai “civilizuota
sis pasaulis” (imperialistiniai 
kraštai) maudosi'darbo žmo
nių kraujuje ir ”karo liepsno
se, o socializmo kraštas auga, 
bujoja, klesti, štai kodėl jo 
žodis svarbus, štai kodėl į So
vietų Sąjungą šiandien 
mą taip, o ne kitaip!

žiūri-

teigė-

įvykių, 
pasaulį” 

vargiai

Mes, aišku, visuomet 
me, jog anksčiau ar vėliau tas 
bus. Mes manome, kad neuž
ilgo įvyks dar tokių 
kurie “civilizuotąjį 
sukres taip, kad jis 
begales atsikelti!

DEGĄ PUSĖ VISŲ NAMŲ 
VARŠAVOJE

Varšava, rugs. 25.— Len
kų radio sako, kad vokie
čiai oro bombomis ir kanuo
lių šoviniais uždegę bent 
pusę visų Varšavos namų. 
Miestas skęsta liepsnose.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Lloyd George Sveiki 
na Sovietinių Žemių 
Atėmimų iš Lenkijos

Philadelphia, Pa. — Vie
tinis dienraštis “Record” iš
spausdino straipsnį labai 
žymaus Anglijos politiko 
Lloyd George’o, kur jis už
giriu, jog Sovietai atvadavo 
nuo Lenkijos ukrainiškas ir 
baltarusiškas žeme s.—L. 
George buvo Anglijos mi
nisteris pirmininkas laike 
pasaulinio karo.

Jis smerkia dabartinę 
Anglijos valdžią, kad “jinai 
beveik tyčia” leido Vokieti
jai nukariaut Lenkiją.

Iš pradžių buvo manoma 
Londone, būk Sovietai, atsi
imdami nuo Lenkijos seniau 

’priklausiusias Sovietijai že
mes, tuomi, girdi, “bendra
darbiavę” su vokiečiais. Bet 
“dabar beveik jau visiškai 
persimainė tokis many
mas,” rašo Lloyd George.

Jis sako, kad Sovietai 
tuom žygiu užrėže Vokieti
jai: “tik iki (čia, ir nėkiek 
toliau.”

Jeigu dabar Sovietų rau
donarmiečiai užima 'ir kokį 
lenkų plotą, tai Sovietai už
tikrina ten lenkam tautines 
teises, sako Lloyd George ir 
primena štai ką iš praei
ties:

“V y r iausioji Talkininkų 
Taryba, posėdžiaudama Pa
ryžiuje 1919 metais, griež
tai protestavo prieš Pilsud
skį, kad jis per prievartą 
prijungė tas (ukrainiškas ir 
baltarusiškas Sovietų že
mes prie Lenkijos). Versa
lės sūtartis nepripažino to 
grobikiško žingsnio. Tą pa-

Sovietų Veikla Paliuo- 
suotoj Baltrusijoj

Maskva. — Sverdlinas, 
pirmininkas Vakarinės Bal
tarusijos Sovieto, atsiuntė 
pranešimus, kaip veikia 23 
vietiniai Sovietai toje srity
je, atvaduotoje nuo Lenki
jos. Jie atsteigė geležinke
lių judėjimą, užėmė lenkų 
ponų dvarus, paėmė jų gy
vulius, ir visa tai padalino 
tarp kaimiečių. Dvarų že
mės pirmiausiai gavo bied- 
niausi bežemiai ir mažaže
miai valstiečiai.

Sovietų vyriausybė pas
kui jiem davė arklius ir rei
kalingus įrankius bei įren
ginius ūkiui vesti.

Veikliai skleidžiama 
vietinė literatūra tarp 
miečių.

SO- 
kai-

LENKAI Į FRANCŪZŲ
ARMIJĄ

Paryžius. — Francija ims 
į armiją visus tinkamus ka
rui lenkus iš 800,000 lenkų, 
gyvenančių Francijoj. Tai 
pagal nutarimą Lenkijos 
“valdžios.”

tį reikia pasakyt ir apie Vil
nių, kuris buvo prijungtas 
prie Lenkijos, nežiūrint, jog 
Tautų Lyga oficialiai už
protestavo prieš tą žygį.”

SOVIETAI NELEIS SVE
TIMU laivų J NEVOS UPĘ

Maskva. — Pranešama, 
kad Sovietai uždarę Finijos 
laivams praplaukimą iš La
dogos ežero, Nevos upę, į 
Leningradą. Kitas praneši
mas sako, kad Sovietai jau 
neleidžia jokiem svetimiem 
laivam įplaukt į Nevos upę. 
Ši upė teka iš Ladogos eže
ro per Leningradą į Finijos 
Užlają, kuri yra Baltijos 
Jūros Įlanka. Dalis Lado
gos ežero priklauso Finijai.

Finija (kitaip vadinama 
Suomija) skubotai kasa ap
kasus ir stato fortus palei 
visą savo rubežių su Sovie
tais. O Sovietai sustiprinę 
savo sienos sargybą.

(Vieni tai kiti imperialis
tai jau senai planuoja pa
naudot Finiją kaip karo 
stovyklą prieš Sovietus.)

Lenkai Laiko Sovietų 
Atstovybės Narius Var- 
šavoj Kaip Belaisvius
Maskva.— čia gauta pra

nešimai, kad ginkluoti len
kai suvarė į skiepus 60 na
rių sovietinės atstovybės 
Varšavoje ir laiko juos ten 
kaip belaisvius. Iki šiol su
grįžo iš Lenkijos tiktai So
vietų ambasadorius ir kari
nis narys tenaitinės Sovietų 
atstovybės.

Sovietuose dar tebėra 
daugiau kaip šimtas narių 
Lenkijos ambasados ir kon
sulatų. Esą suprantama, 
kad Sovietai neleis jiem iš
važiuot tol, kol bus paleisti 
Sovietų ambasados nariai 
Varšavoj. Vokiečiai sutinka 
juos saugiai praleist, bet 
lenkai vis dar laįko skie
puose tuos narius sovieti
nės ambasados.

Su žaudy t a 3 iki 4 Tuksian
čią Rumuną Nazią?

Bucharest, Rumunija. — 
Skaičiuojama, kad Rumuni
jos valdžia sušaudė 3 iki 4 
tūkstančių rumuniškų na
zių, vadinamų “geležinių 
gvardiečių.” Tuom valdžia 
keršija jiems už tai, kad de
vyni rumuniški naziai nu
žudė ministerį pirmininką 
Armandą Calinescu.

Calinescu laidotuvėse da
lyvavo pats karalius Karo
lis ir visi kiti aukšti Rumu
nijos valdovai.

Berlin, rugs. 25. — Vyriausia Vokietijos armijos ko
manda praneša, kad nazių submarinas paskandinęs An
glijos karinį laivą naikintuvą.—Tai būtų jau antras 
Anglijos karo laivas, paskandintas vokiečių subma- 
rinų. Pirmasis; buvo “Courageous.”

(Anglijos' ir Francijos valdovai kol kas neužginčija 
ir nepatvirtina šio pranešimo.)

Naziy Submarinai Sunaikino dar 3 Prekinius Laivus
London, rugs. 25. — Vokietijos submarinai paskan

dino Anglijos prekybos laivą “Hazelside,” 4,646 tonų įtal
pos; vieną Francijos prekinį laivą ir Švedijos laivą “Ger
trud.” Pastarasis gabeno medžius į Angliją.

Shanghai, rugs. 25.—Chirrijos valdžia, sako, kad jos 
armija atmušė japonų ofensyvą Hunan provincijoj.

Vokiečiai Sako Nušovę Kelis Francūzų Lėktuvus
Berlin, rugs. 25. — Nazių komanda praneša, kad 

kiečiai nušovę žemyn aštuonis Francijos lėktuvus vaka
riniame fronte.

vo-

Paryžius,, rugs. 25.—Prancūzai sako, kad jie nukirtę 
vieną vokiečių lėktuvą.

NORI KONFERENCIJOS SU SOVIETAIS
Londonas ir Paryžius, rugs. 25.—Anglijos ir Franci

jos užsieniniai ministerial pasikvietė Sovietų ambasado
rius pasitarti. Pranešama, kad Anglija ir Franci j a nori 
konferencijos su Sovietais kas liečia karo klausimus.

Vis Dar Nieko Naujo Vakarų Fronte
Paryžius, rugs. 25.—Vokiečiui kanuolėmis bombar

duoja francūzų pozicijas Bliess upės klonyje. Francūzai 
sako atmušę nazių atakas ir kai kur pagerinę savo 
liniją.

Berlin, rugs. 25.—Vokiečiai praneša, kad jie atrėmę 
francūzų kontr-atakas, o pietinėje fronto dalyje vienoj 
vietoj jau įsiveržę į Francijos žemę.

London, rugs. 25.—Anglijos kariuomenė, nusiųsta į 
Franciją, vis dar tik “rengiasi” į mūšius. Anglų karei
viai iki šiol dar visai nedalyvavo veiksmuose prieš 
kiečius.

vo-

Darbininkų Milicija Žūt 
Būt Gina Varšavą

Varšava, rugs. 25. — Na
ziai be atlaidos bombarduo
ja Varšavą kanuolėmis ir 
lėktuvų bombomis. Vietinė 
vyriausybė dar nepasiduo
dančių Varšavoj lenkų sa
ko, kad taip naziai užmušę 
daugiau kaip tūkstantį ne- 
kariškių lenkų. Jie štur
muoja kiekvieną namą, ir 
sudaužė kelias ligonines.

Varšavos darbininkų mi
licija pareiškė, kad jinai 
iki mirties kovosianti.

Lenkai dar laikosi Modili- 
no tvirtovėje, 15 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Varšu
vos ir Hela pusiausalyje, 
Gdynios srityje.

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad jie viso suėmė per 420,- 
000 lenkų .kareivių.

Naziai Pagerbė Savo Nu
šautą. Anglijos Lakūną

Berlin. — Naziai su ka
rine pagarba palaidojo An
glijos lakūną, kuris buvo 
nušautas, kada Anglijos or
laiviai (rugs. 4 d.) bombar
davo Vokietijos prieplau
kas. -

Vyskupai Šaukia Žmo
nes Pasiaukot Hitleriui

Berlin. — Visi Vokietijos 
katalikų vyskupai ir protes- 
tonų bažnyčių viršininkai 
išleido atsišaukimus, kur 
ragina tikinčiuosius kariaut 
kaip “Mykolas archange
las,” kad Vokietija laimėtų 
karą. Katalikų vyskupų* 
bendras pareiškimas, skai
tytas per pamokslus bažny
čiose, šaukia katalikus ka
reivius visame kame klau
syt “vądo” (Hitlerio) ir au
kot visą savo asmenį.

Katalikų vyskupai taip 
pat atsišaukė, kad visi ti
kintieji melstųsi, idant Die
vas padėtų Vokietijai lai
mėti karą ir naudingą jai 
taiką.

Kaunas, rugsėjo 21 d.— 
Sovietų kariuomenė prisi
artino prie Lietuvos - Len
kijos administracijos lini
jos. Susitikimas su Lietu
vos kariuomene visur buvo 
taisyklingas ir draugiškas. 
Ta pačia proga Sovietų Są
jungos karo atstovai parei
škė, kad gerbs Lietuvos ne
utralumą.

ORAS.—apsiniaukę, vešiau, ima viršų ant nazių įtakos. Vokietijoj. 
>k

Anglai ir Francūzai 
Atmetė Mussolinio 
Siūlymų Taikytis

London, rugs. 25. — An
glijos valdžia atmetė Mus- 
solinio pasiūlymą Anglijai 
ir Franci jai taikytis su Vo
kietija. Tame pasiūlyme

GERĖJA ESTIJOS SANTI
MAI SU SOVIETAIS

Maskva. — Sovietai šil
tai priėmė atvykusį užsie
ninį Estijos ministerį Kar
lą Selterį. Geležinkelio sto
tis buvo papuošta vėliavo
mis Estijos ir Sovietų.

Tas ministeris ir kiti Es
tijos pasiuntiniai veda de
rybas dėl prekybos sutar
ties su Sovietais. Bet tėmy- 
tojai spėja, kad gal būsian
ti padaryta ir kokia politinė 
sutartis tarp Estijos ir So
vietų Sąjungos.

(Estija tiesioginiai rube- 
žiuojasi su Sovietais iš ry
tų pusės. Jinai randasi prie 
Baltijos Jūros ir Finijos 
Užlajos (arba įlankos). Es
tija turi 18,355 ketvirtaines 
mylias ploto ir 1,126,400 gy
ventojų (pagal 1934 metų 
sąrašą).

Raudonarmiečiai Suėmė 
Dar 18,000 Lenkų Ka

reivių j Nelaisvę
Maskva. — Sovietų Rau

donoji Armija prie Kovelio 
suėmė į nelaisvę 8,000 Len
kijos kareivių, 2000 karinių 
arklių, daug kanuolių, kul- 
kasvaidžių ir “tūlą skaičių 
karinių traukini^.”

B r e s t-Litvosko srityje 
raudonarmiečiai paėmė 10,- 
000 lenkų kariuomenės į 
nelaisvę.

(Paimtus į nelaisvę Len
kijos kareivius 'raudonar
miečiai tik nuginkluoja, 
duoda jiem tinkamų pasisT 
kaitymų ir paliuosuoja. Bet 
naziai suimtus į nelaisvę 
lenkus tuoj aus varo į sun
kiuosius darbus ir po griež
ta prievartas verčia juos 
dirbti.)

Bulgarij os-Sovietų Preky
ba ir Oro Linija

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia sėkmingai ve
da derybas dėl prekybos su
tarties su Sovietais. Bul
garijos oro laivyno galva 
pulkininkas Vas. Boidev iš
vyko į Sovietus susitart 
apie įsteigimą reguliarės 
oro kelionių linijos tarp 
Sovietų Sąjungos ir Bulga
rijos.

Jaučiama, jog
Copenhagen, Danija, rug

sėjo 25.
Vokietija bijo, kad Sovietų 
įtaka Balkanų kraštuose

saXssafc

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

Mussolinis sako, kad An
glija ir Francija turėtų 
skaitytis su faktu, jog vo
kiečiai užkariavo vieną tik
rąją Lenkiją, o Sovietai at
kirto nuo Lenkijos visus 
ukrainiškus ir baltarusiš
kus plotus.

Mussolinis nurodė, jog 
Anglija ir Francija elgiasi 
nelogiškai, kuomet jos ka
riauja tik prieš Vokietiją 
dėlei “visos” Lenkijos at
steigimo, o neskelbia karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

1

Paryžius. — Francūzų 
valdžios įkvėpti laikraščiai 
atmeta Mussolinio pasiūly
mą Francijai ir Anglijai 
taikytis su Vokietija, atsi
žvelgiant, kad Lenkijos, 
kaipo valstybės, jau nebėra. 
Jie rašo, kad Francija ir 
Anglija kovosiančios iki bus 
iš naujo subudavota “di
džioji” Lenkija, kokia jinai 
buvo pirm Šio karo. Bet 
kaip Anglija ir Francjja 
galėtų sugrąžint Lenkijai 
ukrainiškas ir baltarusiš
kas -žemes, kurias Sovietai 
atvadavo nuo Lenkijos? Šio 
klausimo tai vengia Franci
jos laikraščiai, skelbiantieji 
“karą iki galo,” iki “didžio
sios” Lenkijos atsteigimo.

NETIKĘS LENKŲ 
KOMANDIERIUS

Bucharest, Rumunija. — 
Karo žinovai sako, kad na
ziai taip greit sukriušino 
Lenkus žymia dalim todėl, 
kad netikęs buvo vyriausias 
Lenkijos armijų komandie- 
rius Smigly-Rydz.

Italų Fašistai Kursto Karą 
prieš Sovietus

Roma, rugs. 25.— “Štam
pą” ir kiti Italijos fašistų 
laikraščiai ragina Angliją 
ir Franciją susitaikyt su 
Hitleriu, o kursto jas ka- 
ran prieš Sovietus.

Priešai Bombardavo 
Nazių Zeppelinų 

Fabriką
Zurich, Šveicarija, rugs. 

25. — Pranešama, kad An
glijos (ar Francijos) lėktu
vai numetę 30 bombų ant 
Vokietijos Zeppelinų (ba- 
liūninių orlaivių) fabriko 
Friedrichshavene, ir kelios 
bombos pataikiusios, ir dėl 
to įvykę sprogimai fabrike. 
(Pranešimas n e patvirtin
tas.)

Berlin, rugs. 25. — Vo
kiečiai užginčija, kad An- ' 
glijos (ar Francijos) lėktu
vai bombardavę Zeppelinų 
f a b riką Friedrichshavene,
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Sovietų armija pastatė sargus aplinkui 
viešas įstaigas. Visos krautuvės, bankai, 
didelės sankrovos yra konfiskuota ir bus 
perduotos Sovietų valdžiai.”

Tuo kartu iš Berlyno ta pati agentūra 
praneša:

“čionai manoma, kad Lietuvos valdžia 
nereikalaus iš Sovietų Vilniaus, nes Lie
tuva nenori būti įvelta į susikirtimą di
džiųjų valstybių.”

Iš tų telegramų atrodo, kad Vilniuje 
ir Vilnijoje bus lietuvių Sovietų valdžia. 
Lietuvai buvo proga imti Vilnių, Sovie
tų karo komanda net ragino ją prie to, 
bet Lietuvos dabartinė Smetonos valdžia 
atsisakė tai daryti.

Kada Vilnių užėmė Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija, tai vietos darbo liau
dis* nusprendė kartą ant visados pasi- 
liuosuoti iš išnaudojimo ir, matyt, kuria 
savo Sovietus.

BsifR

Vaizdas iš Munhall, Pa., kur plieno fabrikai, gavę užsakymą iš Europos, pradė
jo atsidaryti ir šaukti darbininkus darban.

MM^y****

suburti visus jūrininkus ir 
jiems duoti profesinio darbo; 5. 
Motorizuoti žvejybą; 6. Steigti 
navigacijos institutą; 7. Vasa
rotojus kreipti į pajūrį; 8. Kas
met ruošti jūros dienas; 9. Pro
paguoti vandens sportą. ;

Kaunas.—šiemet padvigubė
jo žemės ūkio ir pramonės 
mašinų pirkimas. Ligi šiol šių 
mašinų jau parduota daugiau 
kaip už penkis milijonus litų, 
o pernai tik už 2.5 mil. litų. 
Kai kurios žemės ūkio maši
nos jau gaminamos Lietuvoje.

Kas Karą Laimės?
Nesiimame spėlioti, kas karą laimės, 

nes dar peranksti. Bet nemažai kapita
listinių laikraščių jau daro išvadas. 
“Daily News” savo editoriale nustebo 
iš pono Chamberlaino pasiryžimo ir da
ro palyginimą.

Šis laikraštis lygina Anglijos ir Vo
kietijos pozicijas 1914 m. ir dabarti
niame kare. 1914-1918 metais Anglijos 
pusėj buvo ne vien Francija, bet Italija 
ir kas svarbiausiai Rusija su didžiausia 
armija, kuri ir laikė per kelius metus 
frontą, o paskui atėjo talkininkams į 
pagelba Jungtinės Valstijos. Ir tai, jei
gu ne revoliucija Vokietijoj, kurią pri- 
greitino rusų revoliucija, tai karas dar 
būtų ilgai užsitęsęs.

Dabar Vokietija yra daug didesnė, 
įnirtus prieš Franciją ir Angliją, kurios 
po pereito karo Vokietijos liaudį baision 
bėdon įstūmė. Ji turi prieš Franci jos Ma
ginote fortų liniją savo fortus ir tvirtu
mas, ant kurių gali, kaip karo specialis
tai mano, kelis metus francūzus ir an
glus išlaikyti. Pereitame kare Baltijos 
jūrose prieš vokiečius veikė Rusijos lai
vynas, o dabar ten laisvai veikia vokie
čiai ir jie gali parsivežti reikmenų iš Da
nijos, Švedijos, Suomijos, Sovietų, Esti
jos, Latvijos. Reiškia, dabar Anglijos ir 
Francijos jūrinė blokada neturi tos reik
šmės, kokią turėjo 1914-1918 metų kare.

Minėtas laikraštis toliau rašo: “Mes 
manome, kad Anglija ir Francija negali 
be Jungtinių Valstijų karo prieš Vokie
tiją išlaimėt!; ir mes manome, kad jos tą 
gerai žino. Mes manome, kad jos pla
nuoja mus įtraukti į karą savo pusėn.”

Aišku, kad taip. Dabartinė kapitalisti
nė spauda už Angliją ir Franciją ne vel
tui rašo. Tik tais sumetimais amerikie
čiai yra kemšami ant Anglijos ginkluotų 
laivų.

Minėtas laikraštis mano, kad karas ga
li baigtis abiejų pusių pralaimėjimu, bai
siu šalių sunaikinimu ir proletarine re
voliucija. Jis to tai labiausiai ir bijo, kad 
darbo žmonės nenušluotų kapitalistinį 
viešpatavimą.

—i—-----
Vilnijoj Jau Sovietai

Vilniaus krašto lietuviai ir baltaru
siai jau įkūrė savo Sovietus. Iš Londo
no United Press pranešė “New Yorko 
Post” laikraščiui:

“Maskvos radio praneša, kad vakarų 
Ukrainoj ir Baltarusijoj biednų žmonių 
komitetai konfiskuoja turčių nuosavybę, 
gaudo ir areštuoja dvarponius, kulokus 
ir stambius biznierius.

“Vilniuje darbininkai konfiskavo laik
raščių spaustuvę ir jau išleido pirmą ko
piją “Vilenskaja Pravda” (“Vilniaus Tie
sa”), kuri gausiai platinama ir pašvęsta 
Sovietų premjero Molotovo kalbos aiš
kinimui, taip pat įtalpino kėlės trumpas 
pasakaites ir poemas, parašytas vietos 
asmenų.

“Lokaliniai komitetais (Sovietai) yra 
įsakę, kad raudonoji vėliava būtų iškel
ta ant visų namų. Nuosavybė buvusių 
dvarponių yra konfiskuota kaip ir žemė 
ir galvijai ir dalinama tarp valstiečių.”

Antra United Press agentūros žinia 
atėjo iš Londono, kuri skamba:

“Maskvos radio rugsėjo 22 dieną pra
nešė, kad vietos revoliucionierių vadai 
paėmė galią Vilniuje į savo rankas ir

Francija ir Kolonijos
Francija ir Anglija “valdo” jūras ir 

todėl jos deda daug svarbos ant savo 
milžiniškų kolonijų, ant kolonialių ver
gų. Francijos kolonijos 23 kartus dides
nės už pačią Franciją, o gyventojais pus
antro karto yra skaitlingesnės. Francija 
valdo pusę Afrikos. Ji turi kolonijų ir 
Azijoj.

Pereitame kare Francija iš savo kolo
nijų turėjo mūšių laukuose 587,500 ka
reivių ir 200,000 vyrų apkasams kasti. 
Morokiečiai, senegaliečiai ir kiti kolonijų 
kareiviai neišpasakytai žiauriai mušėsi. 
Dabar Francija mano iš kolonijų gfauti 
apie 2,000,000 kareivių ir 500,000 vyrų 
prie įvairių karinių darbų.

Prie to, iš tų kolonijų Francija gauna 
ryžius, bananas, kukurūzus, cukrų, ar
batą, kavą, gumą, nikelį, varį, manganą 
ir daug kitų žalių medžiagų, kurios bū
tinos sekmingafn karo vedimui.

Tokiais planais save maitina Francijos 
vaidmainiška buržuazija. Bet klausimas 
ant kiek kolonijų vergai bus ištikimi. 
Juk po pereito karo Francijos imperia- ■ 
listai budeliškai žudė Morokos sukilė
lius. Juk jie žiauriausiai slopino ir Si
rijoj sukilimus. Veikiausiai, tų kolonijų 
žmonės kaip ką išmoko. Mums atrodo, 
kad jeigu Francija pralaimės karą, tai 
ji pralaimės ir kolonijas, nes tūlos iš jų 
atsimes nuo jos. Taigi, kolonijų gyven
tojai vien savo laisvės sumetimais ne visi 
bus Francijai ištikimi.

Melai ir Propaganda
Atrodo, kad Francijos generalinis šta

bas pasimokino iš Japonijos štabo melų 
kampanijos. Kada Sovietai pliekė japo
nus Mongolijoj, tai Japonijos generalis 
štabas iš kailio nėrėsi ir skelbė melusį 
kad jie šimtais naikiną Sovietų lėktu
vus.

Dabar tokius melus skleidžia Franci
jos ir Anglijos valdonai. Jie leidžia vie
ną po kitam pranešimą, kad “eina pir
myn,” o tuo kartu stovi už savo tvirtu
mų ir nesijudina. Pirma garsiai gyrėsi, 
kad lėktuvais puls Vokietiją, bet tų puo
limų ir nėra. Abi pusės skleidžia melus, 
bet dabartiniu laiku, rodosi, Francijos ir 
Anglijos imperialistai šioj srityj pralen
kia Vokietijos imperialistus. Būkime at
sargesni.

Kaip Tai Jiems Nesmagu!
Sovietų priešai buvo įsikandę dainelę, 

būk Sovietų Raudonoji Armija neturi 
karinio gabumo. Jau pereitais metais 
prie Zaoziornaja ir šiemet Mongolijoj 
prieš japonus ji parodė, ką gali. Bet 
tiems plunksnabraižoms vis buvo maža.

Dabar ir kapitalistiniai koresponden
tai iš Lenkijos praneša, kad Raudonoji 
Armija. labai vikri, gabi, veikia, kaip 
žaibas. Jos tankai ir lėktuvai labai “ga
būs.” Tik į kėlės dienas suėmė per 60,000 
lenkų kareivių, 280 kanuolių; 120 lėktu
vų ir daug kitų karo medžiagų.

O ir Vokietijos naziai turi daugiau ir 
daugiau Sovietams nusileisti. Bijodami 
Raudonosios Armijos jėgos, jie išsižadė
jo pirmesnių Hitlerio pasakų, paprašė 
nepuolimo sutarties. Dabar vis didesnius 
plotus buvusius po Lenkija užleidžia So
vietams. Nesmagu tiems “pranašams,” 

oi, nesmagu! k

..A.

Kodėl Prausiamės

M. ILJINAS
sideda iš labai mažų muilo 
burbulėlių, iš mažų oro ru
tuliukų, kurių plėvelė pasi
dariusi iš vandens. Ir štai 
šitie burbuliukai nustveria 
suodžius ir išneša juos. Suo
džių k r u o p e 1 ės prilimpa 
prie putų burbuliukų, o pu
tas nuplauti esti jau visiš
kai nesunku.

Tą patį daro ir fabrikuo
se, kada nori atskirti rūdis 
nuo “prastų priemaišų” —

Kodėl vanduo nuplauna 
nešvarumus? Gal būt jis 
nuneša juos taip, kaip upė 
nuneša įmestą šapą?

Patikrinkite. Palaikykite 
purviną ranką po kranu. Ar 
ji pasidarys dėl to baltes
ne?

Manau, kad ne. Juk taip 
niekas nesiprausia. Kada 
mes prausiamės, mes būti
nai vieną ranką triname į 
kitą. O dėl ko? Dėl to, kad 
mitrintume, sueižytume ne
švarumus.

Tas pats darosi ir su 
skalbiniais. Skalbėjos ne pa
prastai deda drabužius į 
vandenį, o trina juos ran
komis ir kai kada net še
pečiais. Plauti skalbinius 
reiškia nutrinti nuo jų ne
švarumus, panašiai kaip gu
ma triname nuo popierio 
pieštuku parašytus nereika
lingus daiktus. O kai nešva
rumai esti nutrinti, vande
niui ' jau nesunku esti nu
nešti juos šalin.
Kaip žmogus Privertė Tar

nauti Muilo Burbulus
Bet čia mes užmiršome 

vieną daiktą, be kurio nie
kad nemazgojama.

Kas gi tas daiktas?
Muilas.
Jeigu mes skalbtume dra

bužius arba praustame be 
muilo,! mes visada vaikščio
tume murzini. Muilas-pats 
aršiausias nešvarumų prie
šas. Štai pavyzdžiui suo- 

. džiai. Juos nepaprastai sun
ku numazgoti. Suodžiai- 
mažos anglies dulkės su aš
triais nelygiais kraštais. 
Tos anglies kruopelės įlen
da į odos duobeles, įsikim
ba ir sunku. jas*iš ten iš
krapštyti. x

Bet išmuilinkite gerai 
rankas. Muilas užpuola suo
džius, įsikimba į juos, iš
traukia iš odos duobelių ir 
išmeta lauk.

Kaip gi muilas tą daro?
Dėl ko jis mazgoja?
Štai, imkime ir pagalvo

kime.
Kuris muilas geriau maz

goja? Tas, kuris • daugiau 
duoda putų, ar tas, kuris 
visai neputoja?

Tas, kuris daugiau duoda 
putų. ' v. ' v.

Bet reikalas čia žinoma 
ne putose.

Bet, kas gi fos putos? (tymais leidimo svetimos valsty- 
Patyrinėkime jas. Jos su-,bes kariuomenėje, kariniame

akmenų. Ir rūdys ir akme
nys vandenyje skęsta. Bet 
putose, jeigu jas gerai iš- 

| plauti, tie daiktai neskęsta.
Putų burbulai labai stiprus. 
Jie pakelia ir gabalėlius ru
džių ir gabalėlius akmens ir 

i iškelia juos viršun. Ir čia 
prasideda jų atrinkimas. 
Akmens gabaliukai negali 
ilgai laikytis ant burbulo 
paviršiaus ir skęsta žemyn. 
O rudžių dalelės neskęsta. 
Ir galų gale tam prietaise 
gaunasi rudžių pluta, kurią’ 
labai lengva nuimti.

Vadinas, muilo burbulai 
tinka ne tiktai žaislams. 
Žmonės gudrūs—jie ir mui
lo burbulus priverčia sau 
tarnauti.

Kiek Metų?
—Panele Julia, kiek tam

stai metų?
—Dvidešimts dveji.
—O kiek metų tamstos 

jaunesnei sesutei.
—Ji eina dvidešimts pen

ktus. ..

Būt Gerai, Jei...
—Na, vyreli, ar tau pa

tiko šiandieniniai pietūs?
—Taip, jei sriuba būtų 

buvusi tokia karšta, kaip 
vynas, vynas toks senas, 
kaip žąsis, žąsis tokia riebi, 
kaip šeimininkė, tai 
buvę visai gerai.

butų

Eltos Žinios iš Lietuvos

Klaida
_—Tu, atrodo, jau 

po pantofeliu patekai, 
kar mačiau, kaip siuvai į 
savo apsiaustą sagą.

—Tu labai klysti, mano 
bičiuli. A

—^Nekalbėk, aš ; tikrai
mačiau.

—Mateei,- tai matei, bet

visai 
Va-

KAUNAS. — šiomis dieno- laivyne arba kitoje karinėje ar 
mis Ręspublikos prezidentas karinio 
paskelbė Lietuvos pilietybės įs- je; 
tatymą. Pagal šį įstatymą pilie- šauktas nestoja atlikti karinės 

s prievolės; pabėga į užsienį iš 
, kariuomenės, iš karinio laivyno 
> ar iš .kitokios karinės tarnybos; 

įstoja civilinei! svetimos valsty- 
■ bes tarnybon, esant tai valsty

bei karo padėtyje su Lietuva, 
arba, tokiai padėčiai atsiradus, 
neišstoja iš anos valstybės civi
linės tarnybos arba padaro kokį 
veiksmą prieš valstybės saugu
mą ir už tai teismo nusmeigia
mas kalėti sunkiųjų darbų ka
lėjime.

Lietuvoje apsigyvenusi mote
ris, susituokdama netekusi Lie
tuvos pilietybės gali ją atgauti, 
jei yra našlė ar perskirta, arba 
jos santuoka yra pripažinta ne
tikra.

KAUNAS. — švietimo Minis
terija kreipėsi į Ministrų Tary
bą, prašydama Kaune leisti įs
teigti valstybinę mergaičių 
amatų mokyklą. Pradžioje toje 
mokykloje būtų praeinamas au-l 
dimo, mezgimo ir siuvimo sky
rių kursas. Vėliau galėtų būti 
įsteigti ir kiti skyriai. — Šiau
lių atitinkamos organizacijos 
įteikė švietimo Ministerijos spe
cialių mokslą departamentui 
prašymą įsteigti Šiauliuose mer
gaitėms siuvimo mokyklą. Pra
šymas svarstomas. , 

' KAUNAS. — “Mūsų Jūros” 
antras numeris, skirtas Jūros 
savaitei, išėjo su šūkiu, kad jū
rą mylėtumėme, vertintume ir 
saugotume, kaip gimtąją žemę, 
kad pajūrys mums būtų ne sie
na, bet toji vieta, nuo kurios 
Lietuvos valstybės erdvė prasi
deda ir tęsiasi tiek toli ir pla
čiai, kiek toli ir plačiai tęsiasi 
jūros vandenynai. Klaipėdos ___ _______ ____
netekimui išlyginti laikraštis Į smūgiu” nepralaužtų Fran 
siūlo:, 1. šventosios vietoje cijos Maginot tvirtovių lini 
stiegti didelį, modernų lietuviš
ką uostą—miestą; 2. Pagreitin
ti modernaus žvejų uosto staty
bą; 3. Prekybos laivyną padi
dinti bent iki 60,000 tonų; 4.
Įsteigti jūrininkystes mokyklą, gišką Varšavos gynimą.

tybę įgyja šeiminiu ryšiu: ne 
Lietuvos pilietė, susituokdama 
su Lietuvos piliečiu; priimto 
Lietuvos piliečiu žmona, jei ji 
pareiškia norą tą pilietybę įgy
ti ; priimto Lietuvos piliečiu 
vaikai, nesukakę 18 m. amž., jei 
jie yra priimtojo tėviškoje val
džioje ir jei priimtasis pareiš
kia norįs, kad jie tą pilietybę 
įgytų; 
vusios 
18 m. 
vusios 
gu atgavusioj! pareiškia norinti, 
kad jie tą pilietybę- įgytų; ne 
Lietuvos pilietės vaikas, kuris 
įteisinamas ligi 18 metų am
žiaus, jei jo tėvas Lietuvos pi
lietis.

Ne Lietuvos piliečio vaikas, 
sukakęs 18 m. amž., per viene
rius metus nuo sukakime gali 
įgyti Lietuvos pilietybę optavi- 
mu, jei jis, ligi sukakdamas 18 
m. am., apsigyvena Lietuvoje su 
savo motina, atgavusia Lietu
vos pilietybę ir turinčia jam tė
višką valdžią.

Lietuvos pilietis,' priėmęs 
svetimos valstybės pilietybę, Vi
daus Reikalų ministro leidimu 
gali pasilikti Lietuvos pilietybę.

Lietuvos pilietis,gali būti pri
pažintas netekusiu Lietuvos pi
lietybės, jeigu jis bent dvejus 
metus negyvena Lietuvoje ir 
nutrūksta ryšius su Lietuvos 
gyvenimu. '

Nutrūkusiu ryšius su Lietu
vos gyvenimu laikomas pilietis, 
jei jis: gyvena užseienyje be 
užsienio paso arba su nustoju
siu galios užsieniniu pasu, arba, 
būdamas priimtas Lietuvos pi
liečiu, išgyvena savo • kiltojoje 
valstybėje bent dvejus metus be 
pertraukos

Lietuvos pilietybė gali būti 
atimta, jei pilietis: tarnauja ar 
yra tarnavęs be nustatymo įsta-

Lietuvos pilietybę atga- 
moters vaikai, nesukakę 
amž., jeigu jis yra atga- 
tėviškoje valdžioje ir jei-

..LJj pobūdžio organizacijo-' ■ , . . .. ,
; gyvendamas . užsienyje, pa-į apsiaustas buvo ne mano, o

’ 1 ‘ ‘ žmonos.

Nesusikalbėjo
Banko tarnautojas: “Mes 

negalėsime tamstai išmokė
ti pinigų, jei nesurasi žmo- 
įgaus, kuris patvirtintų 
tamstos tapatybę.”

Klientas: “Ką tas reiš
kia?”

, Banko tarnautojas: 
“Tamsta turi atsivesti žmo
gų, kuris paliudytų, kad 
tamsta tikrai esi Petras 
Plaukius.”

Klientas: “Keistas daly
kas, ar tik jums neatrodo, 
kad aš pats savęs nežinau?”

5,000 NAZIŲ LĖKTUVŲ. 
ATAKAVĘ LENKIJĄ

Paryžius. — Vokiečiai 
vartojo apie 5,000 orlaivių 
prieš Lenkiją, kaip sako A. 
J. Drexel Biddle, buvęs 
Amerikos a m b a s adonius 
Varšuvoj.

Anglijos Ponas Padovanojo 
Mussoliniui Vilią

Roma. — Karštas Musso- 
linio garbintojas, Anglijos 
ponas Neil McEacharin pa
dovanojo Mussoliniui savo 
vilią, puikų vasarnamį prie 
Maggiore, Italijoj.

(Tarp Anglijos didžponių 
yra “tiek ir tiek” Mussoli- 
nio garbintojų.)

London, rugs. 19. — Kai 
kurie Anglijos valdininkai 
bijo, kad vokiečiai “žaibo

cijos Maginot tvirtovių lini 
ją-

Budapest, Vengrija. -į- 
Vietinė Vengrų radio stotis 
sveikino lenkus už karžy-
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And then there’s the fellow in 
the subway who, after looking 
through a newspaper, turned to 
me and said, "Just another war 
scare.”

Germany. Evidently they don’t read 
the British newspapers ...

Armchair generals and strategists 
will have the time of their lives 
now. Each 
large scale 
theatre of 
front...

Tragedy of our times: Lucius 
Beebe, stuffed shirt commentator 
on the antics of the rich, will not 
be able to get grouse ..for ..his 
table because of the war.. .

newspaper is publishing 
“authentic” maps of the 
action on the Western

Great Neck, 
commenting 
more inter- 
L.D.S. Me-

in 
the news

LEON YONIK, ,Jr.

BRITISH WRITER TELLS REASON
OF SOVIET PACT IN LETTER WHICH.

THE N. Y. TIMES SUPPRESSED

Rernernbcranre: — The meow
ing despair of a caged jaguar as 
it watches the pigeons in the zoo 
court of Central Park.

Insulin and sugar treatments, re
ports Bellevue Hospital, are now 
used for severe cases of alcoholic in
toxication. “Drink at 
50 c. c. of glucose with 
and soda.”

Barney’s — 
every scotch

you this oneWe may have told 
before, but we’ll repeat it as it 
expresses the sentiments of many 
visiting New York for the first 
time. "Gotham,” an alias for New 
York, is a contraction of “God 
damm ...”

Jeanie and Rita of 
L. I., have written 
upon the necessity of 
branch activity in the
tropolitan area so the youth groups 
could get. to know each other bet
ter. Practically all branches hold 
their meetings the first week of the 
month and plan their activity se
veral weeks in advance. It might 
be a feasible idea if the Metropoli
tan Council would, every four weeks 
or so, mimeograph a one page list
ing of activities for that month in 
the Metropolitan section, and dis
tribute that page among the 
branches.

Such a method would remind 
members of the activity their own 
branch is conducting 
stand as an ever-open 
attend the socials and 
by other branches in 
What say, councilmen?

and would 
invitation to 
affairs held 
the vicinity.

* •

We question this old theory of 
aesthetics, but as yet haven’t found 
the right answer: Women use make
up and cosmetics in order to im
prove upon the poor job nature 
did ...

Goering can do a mean nude 
at times with his brush. General 
Gamelin is just waiting to get 
back to the easel, and Hitler will 
spend the ripe years of his life 
doing some serious painting. Just 
a group of bohemians whose ar
tistic talents have been sublimat
ed, no doubt...

German soldiers, captured on the 
front line, claimed no knowledge 
that a war was going on and de

In read-Warning to Readers: 
ing bourgeois newspapers it must be 
constantly remembered that all re
ports coming from Europe are sub
ject to censorship both at place of 
origin and the editor’s desk. For 
best reports on European events 
read the Daily Worker in 
the Daily Record in the 
and the People’s World on 
Coast...

“How can I respect a man who lets a union bulldoze him?

the East, 
Midwest 

the West Lithuanian Culture War Forum Tomor
Writers: — A weekly 
this cartoon which strikes 
marrow of our bones: a 
working in the appropriate

On the Air row by BuiLDerSFellow 
slick has 
the very 
writer is
environment, the attic, and his wife 
is speaking to a friend, “They don’t 
send him rejection slips anymore, 

manded that the French stop fool- His stories just come back marked 
ing around and return them to ‘opened by mistake’.”

NEW YORK. — A fifteen minute 
talk on the culture of Lithuania 
will be given* by Vytautas Vizbara 
over station W. I. N. S., Sunday, 
October 1, at 7:15 p. m.

The program is being held under 
the auspices of the Biosophical In
stitute and will feature the high
lights of Lithuania’s gifts to the 
world in the way of culture.

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

... There’s something absolutely 
blissful about sleep. You lie down. 
Everything is quiet. You think 
about the pleasant and unpleasant 

i things that happened today or yes- 
Ifnrrlnv Vrxn fhinlz ohnui

No matter how much one may 
try to isolate himself from the ra
vages of war, discussions do arise 
that inevitably lead to it in one 
form or another. For this reason 
it is something new when one can’terday or before. You think about 
develop a line of thought that is | what may happen tomorrow or 
a bit on the brighter aspects of life.

Sy Hayseed, with whom I had a 
chat the other evening and with 
which I tend to agree, dealt on the 
interesting subject of sleep. Person
ally I think it rather crude to steal 
another man’s philosophy, yet I 
think it rather selfish for one indi
vidual to keep such clever analysis 
to himself. For that reason I re
peat his philosophy and outlook on 
one of the most important issues of 
the day. Since the war has broken 
out, since food prices due to war 
profiteering have climbed steadily 
upward, since there is a possibility 
of the U. S. entering the war many 
of us have lost plenty of that pre
cious substance we call sleep be
cause of these conditions. It is with 
joy that I can bring back, at least 
to a small degree the importance 
of sleep, even though we’ve had 
none.

Did it ever occur to you that 
Sleep may be the most important 
thing in the world? There’s a good 
reason to believe that it is. ... The 
earth turns and night falls. Why? 
So we can sleep... We work hard 
all day and get tired. Why? To 
make a living? No. So we can sleep.

... Men and women spend their 
lives writing dull books and columns. 
Why? So people can read them in 
bed and be put to sleep.

... Considerable time and evolu
tion were involved in the develop
ment of the creature we 
Why? So we can count 
thus bring on sleep.

... Trees grow. Why ? 
in the lumber business 
them and make money? No. So we 
can make beds out of them. To 
sleep in. ... The world becomes 
quiet at night. Birds and animals 
that stay out at night slink and go 
about quietly. Why? So they won’t 
disturb our sleep.

... Cats, for example, prowl at 
night. Why do they have cushioned 
paws? Why do they have paws in
stead of hooves ? To enable them 
to creep up on a drowsy mouse ? 
No. So they won’t wake us up... 
so we can sleep. ... Men who prowl 
around at night get arrested. Why? 
Because they - might steal the sil
verware? No. They’re locked.up so 
they won’t interrupt our sleep.

Maspeth Cavalcades won 
the LDS Metropolitan Softball 
Championship 
beating 
Stars in 
ful nine 

The 
brought
which broke the three-inning 
tie, winning the game for the 
Maspeth LDS’ers.

BROOKLYN, N. Y.—In- order to 
better understand the startling 
events in Europe the Brooklyn 
Builders are holding a forum and 
discussion on the “War in Europe” 
tomorrow evening at 8 p. m. in 
Laisve Hall.

Among those who will participate 
and lead discussion are Keistutis
Michelson, President of the LDS
Builders, Walter Kubilius, editor of 
the Laisve Youth'Section, and Vete
Zablackas, Secretary of the LDS
Metropolitan Council.

All Builders are invited to bring 
any interested friends to this im- 
poi'tant and vital discussion of 
world events.
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later.
Į ... You can usually find some
thing good to think about. Then 
from all around you comes a sort of

į a pleasant smiling cloud. It closes in 
on you. You feel glad and peaceful 
and gooch And you go to sleep.

Į ... And while you’re asleep you 
, can dream the boldest adventures 
ever attempted by man or woman.

Į You can conquer the world. You can 
'make millions of dollars. You can
tour the world. All in a few minutes. 
All possible because of sleep.

... Sleep takes the chains off 
your mind. Sleep lifts the weights 

t off your body. Sleep relaxes your
I muscles and your brain. Sleep 
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... We spend one 
lives enjoying sleep. 
Perhaps the world’s 
thing. There may be two sides to 
this question. But I am absolutely 
and irrevocably Pro-Sleep.

This in essence is the philosophy 
of Sy Hayseed. After nights of 
meetings and days of labor we tend 
to agree heartily. Gee, I wish I 
could get some slee ... zzzzzzzzzzzz

of a 
whose 

seamen 
sort of

For a number of years the water
front on the eastern seaboard has 
been under the domination 
racketeering union outfit 
main task was to prevent 
and longshormen from any
movement that would better their 
working conditions. All attempts 
toward a real union organization 
were met by beating and .coercion 
indescribable. Members of this 
union were strongarmed by its top 
leadership who, working hand in 
hand with the ship owners, made 
sure that all democratic procedure 
was suspended in order to maintain 
control. z

Heading this strongarm union ,was 
an individual by the 
Joseph P. Ryan, 
and acting quite 
isting situation 
vehemently any
racketeering movement when faced 
on many occasions by a rank and 
file movement which had worked 
its way upward despite the terror- sident of the longshormen’s 
ism. and "suspected” hand in the

At the. head of one rank and file pearance of Pete Panto.

name of 
Although appearing 
naive over the ex- 
he also denounced 
complicity in this

group in New York an 
young man by the name 
Panto who, because of his 
and effort to dislodge this
ary leadership, disappeared, 
word has been heard of him for se
veral months. Foul play is suspect
ed. The finger of suspicion points 
in the direction of Joseph P. Ryan 
and his “goon squad” (musclemen). 
So far the District Attorney who is 
investigating has unearthed no defi
nite evidence on the case. In con
nection with this, it is interesting

the New York Journal American of 
Sept. 21st and deals with the mon
strous funeral of the millionaire 
mobster, Frenchy de Mange, called 
Big Frenchy more intimately.

Big Frenchy also had another 
name, George Fox. He was register
ed under this name when they 
found his stiff stark body in one of 
New York's uptown hotels.

Big Frenchy, alias Frenchy de 
Mange, alias George Fox, etc. died 
an unnatural death, the newspapers 
say. He died of a heart attack. Most 
of his /pals had gone along the re
gular road, somewhat heavier dead 
than when alive, because of lead 
deposited in their carcasses.

Now that we’ve beat around the 
bush long enough to give every
one a semblence of an idea, you 
probably are wondering what this 
has to do with the disappearance of 
Peter Panto and Joseph P. Ryan’s 
connection with the case. Here we 
proceed to the mourners that at
tended the funeral- of Big Frenchy. 
As was to be expected, Owney Mad
den the former “beer baron” and 
racketeer was present with his group 
of gunmen. Six cars were required 
to transport the flowers sent in 
memory of this dear departed thug 
by “the gang.” However the things 
that strikes one’s eye is that, one 
of the “noted” mourners present 
was Joseph P. Ryan, so called pre
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® Several years ago Kaunas 
gan an ambitious motion-picture 
plan to film the life and time of 
Grand Duke Vytautas the Great. 
But not having the spare cash 
that flows so freely Jn Hollywood 
the project collected dust and is 
now as good as dead.

Poland (the one that was) used 
Lithuano-Pole history as a source 
of plots for her films. The intrigues 
of the court and the social struggles 
of that time are rich in entertain
ment value. We wonder if Holly
wood will ever see the light. ..
® Bang! Bang! And another Filipi
no hit the dust! If you like that 
sort of stuff Gary 
good performance 
Glory”. But if you 
more in your films 
it’s neither real nor

Historical facts may be impqrtant, 
but Sammy Goldwyn can ignore 
them. The “Big stick” policy is 
evident thruout: the natives are 
quite incapable ol governing them
selves without the 
troops. However, credit 
for the good acting.
• Give “The Women” 
stars it deserves — it’s 
that’s a honey, to sąy 
It’s not often that the 
able to combine comedy 
social satire, 
makes a good

And if you 
tion as far as 
“The Women” supplies you with 
every aspect of feminine character, 
from catty viciousness to the 
heights of domestic fidelity and love. 
By all means see it, the satire
comedy of Park Avenue is one of 
the best that Hollywood 
leased. ,
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JF YOU’VE heard the expression, 
“Chip off the old block” you will 

get what I mean when I say Leon 
Yonik, Jr. resembles his father in 
almost every way outside of being 
Senior himself in his hey-day. His 
father works in the Vilnis editorial 
office and keeps a weather-beaten 
eye on his son who can be found in 
the youth editorial office almost 
every afternoon, helping Matt Sho- 
lomskas and writing articles to meet 
the deadline.

Leon is a clean cut. American fel
low who’s ipterestedi in writing and 
I suspect that the little vein of 
cynicism that colors all his work is 
only a cover-up for a sensitive, 
easily hurt and shocked nature that 
is still full of ideals and naivencss a 
youngster his age experiences be
fore life knocks it out of him.

A quality anyone can admire is 
his ability to sit down, concentrate 
and put out a piece of work to 
everyone’s satisfaction on a mo
ment’s notice. He has been known 
to save many a situation when the 
dead-line looms big in the youth 
editor’s eyes and when the expected 
correspondence doesn’t appear and 
a lot of space has to be filled. Leon 
will write a good piece of observa
tion on almost anything within his 
realm of knowledge and the “fill- 
in” becomes more than that, stand
ing in good worth on its own me
rits.

He is very intent upon everything 
he does. For a ■ fellow of his tender 
years he is unusually clever and far 
advanced mentally. However, he 
hasn’t yet gotten a tolerance for 
human beings and their frailties and 
is very strict in his- judgements, 
which I think will mellow as time 
goes on.

He has a mind of his own; he 
absorbs, weighs and judges before 
accepting and his curious mind will 
imediately pick out the flaw in an
other’s arguments.

I recall a discussion which was 
going a little flat because of the 
rather evident unanimity of opinion, 
when Leon came out with a surpris
ing statement, backed up by facts, 
which sent the discussion into 
healthy and interesting channels 
and saved what might have been a 
boring evening. This gives you an 
idea of his courage in thought.

Physically he ranks with a much 
more mature fellow. He’s rather 
tall, very brown hair, eyes, com
plexion (tanned in the summer) 
and reminds ope of a college stu
dent who majored in journalism and 
is just becoming aware of the pos
sibilities of life and the written 
word.

He’s almost careless of his dress. 
He’s always clean and neat looking, 
although he doesn’t go out of his 
way to appear so— finding comfort
able, loose clothes very much to 
his liking and movements. He 
doesn’t care if his girl friends are 
in the latest style. He doesn’t even 
notice what they wear, but is a 
stickler for beauty of face, and fi
gure and for charm.

I don’t know what hopes and 
dreams Leon has, but whatever he 
does lock up in that sturdy chest 
of his is not wild, fantastic, or im
possible. He always prefers the 
background but the Chicago and 
Mid-West people have Pead his 
stuff, always under a pseudo-name 
and have followed the articles se
riously and sometimes with a 
twinkle in their eyes.

Leon is intellectually bent without 
realizing it. Discussions, writing, 
life, attract him without his know
ing why. He just naturally leans in 
that direction and no one is sur
prised because no one is surprised 
ever at Leon; he’s that quiet and 
that intent and true to his charact
er. .

Leon believes in the real things 
in life and I think he has a very 
fine conception of what is real and 
what is sham, but he never follows 
conventions because they are there, 
have been placed there by society. 
He is most oblivious to the fact 
that he has to adhere to anything 
because other people have done so 
and he, by virtue of that fact, 
must. He’ll flaunt the convention 
that is artificial without giving a 
thought to it and not for the sake 
of defying it to appear different, 
but because according to his stand
ards it is unnecessary.

In many little ways, Leon has 
broken and ignored the “rules” 
without flickering an eyelash, but 
those rules that are for the pro
tection of mankind, brought down 
not because of a certain society 
living at a certain age, but because 
of a universal logic thąt holds true 
to keep society civilized, Leon rėš-

LONDON.— George Bernard 
Shaw is not worried about the 
advance of the Soviet Red Ar
my into Western Ukraine and Bye- 
lo-Russia. He has written a letter 
to the editor of the London Times, 
declaring that the news from Rus
sia is “good news.” His letter fol
lows :

“May I again point out that the 
news from Russia is good news for 
us as far as any war news can be 
called good?

“The question for us is not 
whether Mr. Molotov’s speech re
sembles certain utterances of Herr 
Hitler or not. What concerns us is 
whether Mr. Molotov’s statements 
are true or not.

“They are obviously true to the 
last syllable. We have encouraged 
Poland to fight by our pledge to 
support her; and we have en-
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USSR Policy in 
Poland Same as 
USA in Canada

PHILADELPHIA, Pa. — Philadel
phia papers and local radio broad
casts featured the following state
ment issued by Sam Adams Darcy, 
State Secretary for Eastern Penn
sylvania and Carl Reeve, Educa
tional Director, in regard to the act
ion of the Soviet Union in Poland.

“The action of the Soviet Union 
with regard to the West Ukrainians 
and White Russians is the exact 
counterpart of the policy which 
President Roosevelt announced with 
regard to Canada. President Roose
velt’s policy was hailed by all Ame
rica. We Americans can therefore 
regard with great sympathy the 
action of the Soviet Union.”

Choruses 
Note!

The 2nd dist. LMS meeting
will take place on Sunday, 
October 8th at ten o’clock at 
the Lithuanian Club at 376 
Broadway, South Boston.

In Connecticut a woman who 
quits her job to get married is en
titled to unemployment compensa
tion, the state has ruled.

This decision may discourage 
those wives who have maintained 
that housekeeping is bard work— 
deserving of pay.

pects and holds.
Leon is at the threshhold. Much 

depends upon how firmly he holds 
to himself those concepts of life he 
has already. His writing can be 
developed into something very dear 
and useful. In Chicago every effort 
is made to develop future writers 
and as a first candidate I nomi
nate, Leon Yonik, Jr.

—Birute Fulton.

couraged ourselves by silly reports 
that the Polish Army was un
broken and that the Poles were 
performing prodigies of valor.

“The truth, as we now have to 
admit, and as Mr. Molotov notes, 
is that our support has so entirely 
failed that the Polish resistance 
has been wiped out and with it the 
Polish Army and the Polish Govern
ment, leaving Poland a derelict to 
be picked up and put on by Hitler 
as a shepherd ‘putteth on his gar
ment.’

“At this point, we being helpless, 
Mr. Stalin steps in and says ‘not 
quite. If the Ukraine and White 
Russia are going begging Russia will 
occupy them, Hitler or no Hitler.

“No sooner said than done. The 
Red Army is in occupation. Stalin, 
who was very explicit as to his 
objection to be made a catspaw to 
take our chestnuts out of the fire 
has no objection whatever to using 
Hitler as a catspaw. The unfor
tunate Fuehrer is compelled to 
disgorge half of his booty and face 
yet another army that is saying 
‘thus far and no farther.’

“And instead of giving three 
cheers for Stalin twe are shrieking 
that all is lost.

“Stalin lately sent us a photo
graph of himself laughing at us. 
When will we learn to laugh at 
ourselves?”

The N. Y. Times, pro-Chamber- 
lain in its policy, printed this letter 
in its early edition but omitted it 
from following editions.

WHY DID POLAND 
COLLAPSE?

MOSCOW. — The leading Soviet 
newspapers, Pravda and Isvestia, 
published reviews on the military 
operations in the German-Polish 
war. Pravda writes:

A review of military operations 
between Germany and Poland dur
ing the first days shows an ex
tremely rapid advance of German 
troops.

The main reasons which have led 
to Poland losing practically all its 
political and economic centers are:

1. The absence of sufficiently 
powerful fortified regions on the 
western frontiers of Poland: (Ed. 
note: Poland placed strong fortifi
cations in the east, folowing the 
Chamberlain plan to attack the So
viet Union.)

2. Superiority of German air for
ces, which in the very first days of 
military operations succe’eded in de
livering heavy blows to Polish avia
tion at its bases (airdromes) and by 
incessant bombardments in dis
organizing the Polish rear.

This deprived the Polish com
mand of the possibility of carrying 
out a rapid regrouping and concen
tration of forces.

3. Superiority in land military 
technique, mainly tanks and heavy 
artillery.

4. Lack of effective assistance 
from Britain and France to Poland.

When speaking of Poland’s ’ fur
ther perspectives in the war, it can 
be stated that despite the preser
vation of some small areas Polish 
Command will hardly be able to put 
up serious resistance, since they 
have .lost practically their entire mi
litary economic base.

Izvestia, in its review, draws the 
following conclusion: .. ..

The further strategic plan of the 
German command evidently will be 
to close the ring of its troops, 
somewhere to the east of Warsaw. 
Should this maneouver succeed the 
Polish troops, numbering approx
imately 200,000 to 250,000 men, 
operating in Poznan, Lodz and War
saw provinces to the west of War
saw, will find themselves surround
ed. (Ed. note: This has already 
happened as we go to press.)

The first ten days of the war in 
Poland have resulted in the latter 
losing a considerable part of its 
territory, its key industrial districts 
and big manufacturing and cultural 
centers.

Poland has been cut off from 
sea. Practically the entire 
industry is concentrated in 
which are completely or partly 
cupied by Germans. Silesia and 
browa districts are Poland’s 
for fuel and raw materials 
center of her heavy industry 
letsko-Radomsko district is the 
ter of her war industry; Lodz 
textile center, etc.

The entire coal deposit in 
reckoned at 60,000,000,000 
which more than 96 percent 
centra ted in the occupied 
In upper Silesia alone 
ly three-fourths of all of 
heavy industry is concentrated.
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Kelionės Įspūdžiai
Rašo V. Glaubičius

(Tąsa)

Jaunimas, taip ir karei
viai, atrodo menkučiai lyg 
ir nesubrendę, panašūs į 
16-17 metų vaikėzus. Ka
dangi tenais vaikas 14 me
tų yra panašus į 8 metų vai
ką palyginus su Amerikos 
vaikais, tai kaip jis ten pa- 

' siekia 21 metus, atrodo kaip 
17 m. Jie tik pasirodo pana
šūs į vyrus, kaip pasiekia 
kokius 25 metus. Kodėl taip 
yra? Atsakymas lengvas: 
vargas, skurdas ir netinka
mas kūdikių prižiūrėjimas.
Ūkiai ir ūkininkų Tvarka

Paėmus tą laikotarpį ir 
palyginus per tą laiką pa
darytą pažangą Amerikoj 
ir ir kitose šalyse, tai Lie
tuvoj pažengta labai mažai. 
Žemės našumas javų žy
miai yra didesnis. Išmokę 
žemę apdirbti kiek geriau, 
bet ir tai da nevisi. Kas- 
link prastumo triobesių, tai 
reikia apkaltinti dabartinę 
Smetonos tvarką, nes ji ne
duoda valstiečiams progre
suoti su tomis nežmoniš
komis miškų medžiagos var
žytinėmis, apie ką parašy
siu vėliaus. Dabar yra Lie
tuvoj visokių lavintų ama
tininkų ir statytojų, ką ga
li pastatus padaryti neblo
giau, kaip kad Amerikoje.

Kad ir nenorėdamas, bet 
būtinai reikia nupiešti ir 
ūkininkų apsileidimus; o to 
ten'yra labai daug. Pirmas, 
tai valgio atžvilgiu, kas 
jiems yra lengvai prieina
ma atsiekti. Ant ūkių gy-' 
vendami ir neturi daržovių 
ant stalo nė vasaros laiku! 
Paklausk jų, kodėl jie ne
vartoja įvairias daržoves,— 
salotas, pamidorus, ropes, 
morkas ir kitokias,—tai jie 
atsako, kad toksai maistas 
tik dykūnams. Jie tuom 
klausimu taip senoviškai 
užsigrūdinę, kad, jei jiems 
nepadės ant stalo lašinių ir 
rūgščios sriubos, tai jau ne 
valgis. Q kaip daug jie su
valgo, ir toki liesi! Keistas 
dalykas, kad yra tokių, ką 
nevalgo zuikio mėsos ir ne
mėgsta vištienos.

Musės, Kiti Parazitai ir 
Kova su Jais

Daugiausiai ten nuvyku
sius amerikiečius prikanki
na lietuviškos musės. Ro
dosi ten būt galima prie vi
sokių sąlygų prisitaikyti, 
bet tos musės tai nepaken- 
čiamiausias dalykas! Atsi
sėsi prie stalo valgyti, tai 
jų apgula ant maisto tiek 
daug, kad nežinai ar tu tą 
maistą valgai ar musės; bet 
da jos apspinta ant galvos, 
kanda į- kojas, kad net ne
turi kur dėtis. Reikia anks
ti eiti gulti, jei nori kiek 
pamiegoti, nes musės kelia 
labai anksti, kaip tik pra
deda švisti, apie trečią va
landą ryte. Tai nori nenori 
turi keltis sykiu su jomis... 
O kaip jos mus išvesdavo iš 
kantrybės, tai mes joms pa
skelbdavome karą. Uždaro
me langus, tik vieną palik
dami atdarą ir pasiėmę po 
kokį įnagį “visas išvejame” 
laukan. Bet kad durys at
daros, tai už 3-4 minutų tos 
pačios musės ir vėl sueina, 
bet jau daug kerštingesnės. 
Vartojama ir kitokios prie
monės jų naikinimui, bet 
viskas veltui. Geriausia 
priemonė tai visai jų į stu-

bą neįsileisti, sudedant į 
langus ir duris sietus. Bet 
Lietuvoj to nėra. Keista, 
kad apsileidę tuo atžvilgiu 
ir tie, kurie yra gyvenę 
Amerikoj ir dabar apsigy
venę Lietuvoj. Ir jų ten yra 
nemažai.

Daugelis apsileidėlių ūki
ninkų neturi sau reikalin- 
giausio dalyko, tai šulinio. 
Neša vandenį 4-5 gyvento
jai iš vieno šulinio. Neku- 
riems vanduo taip toli, kad 
ima kokią 10 minutų, kol 
nueini į vieną pusę. Beje, 
vyrai mažai kada eina van
denio parnešti, — tą dau
giausia turi atlikti moterys. 
Tad jie ir nesirūpina šuli
nius pasidaryti. Purvas ir 
liūgynai ant kiemų, dau
giausia prie vartų, kur dau
giausia tenka vaikščioti. 
Ūkininkams yra uždėta to
kia prievolė, kad karts į 
kartą jie turi važiuoti ke
lius taisyti, žvyruoti. Jie tą 
atlieka verstinai, o kadangi 
jų niekas neverčia savo 
kiemą išsižvyruoti, tai ir 
klampoja po purvyną. Bet 
turiu pažymėti, kad yra ir 
pavyzdingai gyve nančių 
ūkininkų. Kur gerai tvar
kantis ūkininkas, tai paste
bima visais atžvilgiais. Ja
vai gražesni už kitų, tro
besiai aptvarkyti, gyvuliai 
gražūs ir jų priauginama 
pagal išgalę. Tokie ūkinin
kai neblogai stovi ir eko
nominiai.

Moterų Vargai
Gal daugeliui iš mūs yra 

žinoma, kad Lietuvos mote
rys atlikdavo tokius dar
bus: reikėdavo iš žolės-li- 
no padaryti visai šeimai 
drapanas. Bet tai, sakysi
me, tas tada buvo, kada ne
būva pasaulyj technika iš
vystyta. Nebuvo ar mažai 
buvo mašinų, kurios galėjo 
suverpti ir išausti. Bet jų 
dabar yra. Yra labai daug, 
prekėmis užversti vis pa
saulio kampai. Yra jų ir 
Lietuvoj. Bet Lietuvos mo
teris dar vis turi tą žolę- 
liną nurauti ir perdirbti su 
savo grynomis rankomis ir 
pati pasiūti visai šeimai ap
sirengimą. Labai keistas bū
na vaizdas, kaip pamatai 
moterį verpiant arba au- 
džiant. Ir tik tada ateina 
mintjs į galvą, kad parvy- 
kai į vargo ir skurdo šalį, 
kur galima pavadinti, kad 
čionais moterų vergija.

Moterys gimdo kūdikius 
be daktaro. Man ten parvy- 
kus, mano vieno brolio 
žmona pagimdė kūdikį. 
Brolis tą dieną turėjo rei
kalų važiuoti į miestą, tai 
ir aš sykiu su juom išva
žiavau. Sugrįžus gana ank
sti, radome “bobutę” ir jau 
gimusį kūdikį. Pamatęs, 
kad ten nėra šeimininkės 
nuėjau pabūti pas kitą bro
lį. Už trijų dienų nueinu 
pažiūrėti, kaip ten viskas 
einasi; nagi žiūriu, kad 
brolienė išeina iš kambario 
ir klausia juokdamosi iš 
manęs, kam aš pabėgau. 
Kadangi tuom laiku buvo 
didžiausia darbymetė — ru
gių pjovimas — tai į kokią 
penktą dieną ji išėjo rugių 
grėbti.

Važiuoju Atgal į Kauną
Gaunu savo kaimyno an

trašą, kuris dabar gyvena

Kaune. Išvykstu apžiūrėti 
Lietuvos sostinę. Nusita- 
riaus, kad daugiau neisiu į 
tuos pirmos rūšės viešbu
čius, kur nachališkai api
plėšia amerikonus; sužino* 
jau, kad nuo lietuvos pilie
čių ima tik po penkis litus 
už pernakvojimą, o, nuo 
amerikono—15 litų.

Atvykęs Kaunan, užėjau 
į tą patį restauraną, kur 
valgiau pirmus Lietuvoj 
pusryčius. Užklausiau savi
ninko, kur randasi Servitu
tų gatvė. Sako, ponas turi 
paklausti policisto, tai jis 
viską žino, tai pasakys. Ir 
pats pašaukė ten arti sto
vintį policistą. Klausiu po
licisto, kur ta gatvė yra. 
Policistas atsivedė mane 
prie sienos, kur yra viso 
miesto mapa ir gatvių su
rašąs, peržiūrėjęs, sako, 
nėra tokios gatvės. Aš sa
kau, kad yra. Jis, da kartą 
pažiūrėjęs, sako, kad nėra 
tokios gatvės. Pažiūrėjau ir 
aš, ir parodžiau, kad štai 
užrašyta toji gatvė. Pažiū
rėjęs jis mapą sako, tai 
randasi šeštam miesto for
te ir patarė kokiu auto-bu- 
su galima pasiekti. Bet pa
matęs, kad tas policistas ir 
už žioplį žioplesnis, tai iš
ėjęs į gatvę paklausiau ci
vilio žmogaus, kuris ten ant 
vietos turėjo nešiojamą pe
čių ir gamino karštas deš
reles, kaip kad čia vadina 
“hot dogs.” Šis žmogus pa
rodė kurį busą imti ir už 
kelių minutų suradau pir
miau nesurastus žmones. 
Paviešėjęs kelias dienas, su
siradau ir buvusį savo kai
myną.

Aplankiau s v a r biausias 
Kauno vietas. Nežinomo 
Kareivio kapą, tuom laiku, 
kaip yra atliekamos cere
monijos, nuleidžiamos vė
liavos. Nuėjau pažiūrėti ki
no (krutamu paveikslų), 
kur buvo rodoma Sovietų 
Sąjungos filmą “Puškinas 
Kaukaze.” Bilietą perkant 
klausė, į kokią klasę noriu. 
O kiek klasių ten yra ir ko
kios jų kainos? Trys kla
sės; ir pasakė kainas. Įėjęs 
dairausi, kur yra tos klasės, 
kad tik vienas mažas kam
barys. Kažin ar sutilptų 2 
šimtai žmonių. “Klasės” 
padalintos taip: arčiausia 
prie estrados—trečia; per 
vidurį—antra'; toliausia — 
pirma. Lankytojų buvo apie 
50. Paveikslai buvo gražūs 
ir įdomūs.

Aplankiau Žaliąjį Kalną, 
kur yra statoma milžiniška 
nauja Aušros Vartų bažny
čia. Kaune bažnyčių tiek 
daug, kad jų užtektų milio- 
nui maldininkų. Tik vienam 
senamiestyj apie 7 bažny
čios. Rotušės aikštėj ant 
kiekvieno kampo, ir tos 
bažnyčios tokios didelės, 
kad į vieną sutilptų pusė 
Kauno maldininkų. Mat, tos 
bažnyčios buvo išbudavotos 
rusų laikais, tai didžiausi 
mūrai. Naujai statoma mil
žiniška bažnyčia atminčiai 
Lietuvos 20 metų nepri
klausomybės.

Vilijampolė. Čionais gali
ma pasakyti, kad kas ne
matė šio Kauno priemies
čio, tai nematė pasaulio. 
Nemanau, kad kur nors pa
saulyj rastųsi kitas pana
šus vaizdas. Teko matyti 
judamuose p a v e i ksluose 
apie Indijos gyventojus, ir 
matyti pasaulyje visokių 
lūšnų, bet tokio vaizdo -dar
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nebuvau matęs; niekad ne
rodo tokių vaizdų nė juda- 

'muose paveiksluose... Su
lūžę, sukrypę, gal šimtas 
metų kaip statytos ir vi
saip suramstytos, bet, ma
tyti, kad visur apgyvendin
ta. Kas ten gyvena? Aišku, 
kad biednuomenė, skurdžiai 
darbininkai. Tai gėda visai 
Lietuvai. Da giriasi tie me
lagiai, kad šalis progresuo
ja. Tas aišku, koks progre
sas. ..

“Lietuvos žinių” 
Redakcijoj

Įėjus į “Lietuvos Žinių” 
redakciją, persistačiau, kad 
esu parvykęs iš Amerikos 
aplankyti Lietuvą ir patirti 
ant kiek Lietuvos žmonės 
sukultūrėjo. Paklausiau, ko
kia šio laikraščio cirkulia
cija. Administratorius p. 
Balys Paramskas, tiar jau
nas ir labai malonaus būdo 
inteligentas, paaiškino, kad 
Varpo Bendrovė leidžia 
“Lietuvos Žinias” ir “Lietu
vos Ūkininką”; ir, kaipo 

^opozicija dabartinės Lietu
voj tvarkos, turi spaudimo 
iš valdžios pusės, bet ver
čiasi n e b 1 o gai. Aiškino, 
kad “Liet. Žinios” turi dau
giau skaitytojų už oficiozą 
“Lietuvos Aidą.” Taipgi 
“Liet. Ūkininkas” turi dau
giau skaitytojų už “Ūkinin
ko Patarėją.” Vyriausias 
“L. Žinių” redaktorius p. 
Kardelis tuomet buvo išvy
kęs į Lenkiją. B. Params
kas supažindino mane su 
senele Bartkevičiene, kuri 
populiariškiausia mote ris 
Lietuvoj ir didelė demokra
tijos šalininkė. B. Params
kas sako: “mes turime da
bar Lietuvoj pamokytų mo
terų, bet tokių idealisčių, 
tai nėra.” Sako, jaunos in
teligentės per daug užsiima 
sportu. Aprodinėjo visą re
dakcijos inventorių. Vienas 
labai įdomus aparatas. Pa
ramskas sako, kad jūs ir 
Amerikoj tokio neturite. 
Tas aparatas ųžrekorduoja, 
kada yra kalbamasi per te
lefoną.

Birštono Kurortai
Atvykus į Birštoną, rei

kia užsiregistruoti policijos 
nuovadoj ir valdžiai su
mokėti tam tikrą mokestį. 
Man už prabuvimą 7 dienų 
reikėjo sumokėti 4 litus. 
Vasarotojų ir sveikatos j ie
škotojų šiais metais ten 
lankėsi nuolatiniai apie du 
tūkstančiai. Daugiausia tai 
žydų,—kokis 75 nuošimtis. 
Kiti, tai valdininkai, moky
tojai, buhalteriai ir jų žmo
nos. Daugiausia tai dėlei 
sveikatos pataisymo, eina į 
vones. x

(Bus daugiau)

Berlin, rugs. 18. — Neži
nia keno padėta bomba eks- 
plodavo policijos centre. 
Diena pirmiau sprogo bom
ba nazių oro ministerijos 
rūme.

Binghamton, N. Y.
Unijinis Klausimas

Unijinis klausimas atėjo į 
mūsų dienotvarkį. Jau bus 
suvirs metai laiko, kaip klau
simas už uniją ar prieš uniją 
yra rišamas Endicott-Johnson 
darbininkuose. Pasirodė dvie
jų unijų organizatoriai, pa
sireiškė ir kompanijos pakali
kų prieš-unijinis veiksmas. 
Prieš-unijinio veiksmo lapeliai 
ir prakalbos, rodės, nušluos 
unijinį judėjimą ne tik čio
nai, bet “įtikins” ir visą svie
tą, kacl be unijų gyventi yra 
geriau. . .

O betgi neįtikino. . . Tas 
veiksmas buvo sudraustas 
Nacionalės Darbo Santikių 
Tarybos. Dar daugiau, kom
panija buvo priversta viešai 
pareikšti, kad už organizaci
nį veikimą nei vienas darbi
ninkas nebus pašalintas iš 
darbo.

Šiandien darbininkuose yra 
daug didesnis sentimentas už 
uniją, negu jis buvo metai at
gal. Gyvenimo sąlygos sunkė
ja, o darbdaviai dalinasi rie
biu pelnu, šiandien darbinin
kai jau daugiau diskusuoja 
ne už uniją ar prieš uniją, 
bet katrą uniją pasirinkti, nes 
peršasi dvi: Boot and Shoe 
Workers Union, skyrius Ame
rikos Darbo Federacijos (A. 
F. of L.), ir United Shoe 
Workers of America, skyrius 

! C. I. O. Abi unijos leidžia 
savaitinius laikraščius, abi aiš
kinasi kuogeriausia ginančios 
darbininku reikalus.

Paskiausiu laiku Boot and 
Shoe Workers Union laikraš
tis “Triple Cities Labor He
rald” prapliupo v atakuoti 
United Workers of America. 
Tai atakai panaudojo melus 
ir šmeižtus, rišdami tą uniją 
su Komunistų Partija, sakyda
mi, kad tos unijos veikėjai 
dirbą Maskvai, kad iš Mask
vos gauną atlyginimą, o savų 
“faktų” patvirtinimui rodo į 
didelį renegatą Gitlovvą.

Kas komunizmo baubu pra
deda gązdinti darbininkus, 
tas — reikia suprast — neturi 
kuom pateisint savo silpnumo. 
Kas dideliu ‘riksmu ir purvo 
gniūžtėmis bando nuveikti sa
vo oponentą, tas yra menkas 
kovotojas. Tokiu menku ko
votoju yra ir Boot and Shoe 
Workers unija, kuomet ji 
gązdina darbininkus nesamais 
baubais, ir kuomet ji savo 
oponentą—United Shoe Work
ers of America, C. 1. O. *— 
drabsto purvais ir kelia riks
mą. Lietuviai darbininkai 
daug tiesos išgirs apie uniji
nį klausimą, jei jie lankysis į 
C. L O. susirinkimus. Vienas 
gana skaitlingas susirinkimas 
įvyko Lietuvių Svetainėj, rug
sėjo 19 d., kiti įvyksta unijos 
svetainėje, 91-93 State Street, 
žiūrėkite pranešimus laikraš
ty “E-J Union News,” kuris 
būna dalinamas pas dirbtuves 

■kiekvieną savaitę.
Kurie dar neišpildėte kor

čiukių — pasižadėjimo stoti 
į uniją — išpildykite neatidė
liojant. Juo greičiau, tuo ge
riau. 1 Žmona.

Harrisburg, Pa. — 106 
metų senelė Barbara Mille- 
rienė smerkia dabartinį Eu
ropos karą.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Suliejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Lenkijoj Žuvo Giminaitis 
Vokietijos Oro Tūzo

Berlin. — Lenkijoj tapo 
nukautas vokiečių kapito
nas Woflgang Richthofen, 
giminaitis barono Manfre

do Richthofeno. Pastarasis 
buvo Vokietijos lakūnų tū
zas praeitame pasauliniame 
kare. Baronas Richthofe- 
nas tada nukirto žemyn ke
lis desėtkus talkininkų or
laivių.

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 j; 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą < 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA ;!

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

Prašome” tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu: ;!

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

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

(Steam Boiler)

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė' baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Oficialis 
vardas

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
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 ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

i -J
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Laisvoji Sakykla
Žmogus sveikai protaujantis 

nori pirmiausiai pats patenki
nančiai gyventi. Bet jis jo
kiais sumetimais ar išrokavi- 
mais nenori, kad iš jo prie
žasties kas nors būtų skriau
džiamas ar nuskriaustas. Vie
nok praktiškame gyvenime ne 
visi iš vieno ir to paties gy
venimo taško žiūri ir atsine
ša į kylančias gyvenimo pro
blemas. Idealictai, pasišventė
liai aukaujasi save, kad ki
tiems būtų gyvenimo našta 
lengvesnė. Ir nemažas skait
lius randasi taip vadinamų 
parazitų, kurie iš kito triūso 
sau puikią gyvenimo aplinku
mą susitveria. Tai išnaudoto
jų grupė. Ir prieš tokią iš
naudotojų grupę kariauja pir
miausiai idealistai, 
kai kada dalinai 
sveikai protaujanti

ir jiems 
prigelbsti

žmonės, 
kurie spėjo pirmiausiai patys
sau pasidaryti patenkinančią 
gyvenimo aplinkumą.

Mūsų Amerikoje lietuviška
me gyvenime tas aiškiai ir 
apčiuopiamai apsireiškia. Mes 
matom, kad gerai pasiturintis 
biznismanas ar profesionalas, 
pritardamas vienai ar kitai 
politinės srovės pusei,—remia 
ją pinigiškai. Ir tuom paleng
vina suteikdamas progą tai 
srovei siekti užbrėžto tikslo. 
Mes turim galingą “naujienie- 
čių” grupę; mes turim ne
menką grupę “vilniečių” ir 
“laisviečių,” grupę, kuri žy
giuoja prie komunizmo/ Mes 
turim sandariecių-tautininkų 
grupę. Ir mes turim klerika
lų grupę, kurie, apšimaskavę 
katalikybe, paklusniems savo 
vergams žada po mirties dan
gaus karalystę. Tos visos po
litinės grupės turi pasekėjų. 
Kiekviena tųjų politinės sro
vės grupių žada savo pasekė
jams savotiškos rūšies žmogui 
gerbūvį. O kas iš mūsų ne
nori susilaukti gerbūvio?

Yra dar žymi kūrybinės 
kultūros grupė, kuri nenei
gia politinės srovės grupes,— 
tik skelbia ir reikalauja žmo
nių persiauklėjimo toje kryp
tyje, kad jis pajėgtų pats už 
save protauti-mintyti ir pats 
sau, pagal savo sugabumą, 
vairuotų savo gyvenimo lai
vą, o ne kokis su ginklu ran
koje apsišaukęs “tautos va
das” tavo gyvenimo laivui nu
statytų kompasą, kur link tu 
turi irkluoti!

Toji kūrybinės kultūros 
draugija, kuri išdrįsta paro
dyti politinėms srovėms nevy
kusį ar klaidingą irklavimą, 
ar, ant galo, net žalos atne
šantį visai tautai ir podraug 
žmonijai, vadinasi: Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija, 
su jos plačiai išsiplėtusiais 
skyriais po visą Motulės Lie
tuvos žemelę. Ir mūsų ameri- šių narių išsireikšti, kaip jie 
kiečių yra šventa pareiga tą- atsineša į Sovietų Sąjungos 
ją LĖK D ir jos skyrius remti padarytą nepuolimo sutartį su 
ir šelpti pinigiškai ir mora- hitlerine Vokietija ir šiandie-

liškai tvirtinti. LEKD skyriai, 
iš savo pusės, blaško miglas 
tamsos, kurios per šimtmečius 
buvo apgulusios Lietuvos vai
kus. Skyriai blaško tamsos 
miglas, teikdami kaimie
čiams ir miestų žemutiniam 
darbininkų sluoksniui prelek- 
cijas iš socialio sugyvenimo 
klausimų; steigia knygynė
lius, laisvus kapus ir ' u g d o 
skyrius statyti sau kultūros 
tvirtoves — Liaudies Namus, 
vieton bažnyčių, čia sutelpa 
visos politinės srovės. Ir yra 
per visas politines sroves ne
tik toleruojama, bet ir remia
ma, apart klerikalų srovės, 
kuri po priedanga katalikybės 
savo pasekėjus gundo prie ne
kultūringų pasipriešinimų, 
prie smurto ir net kraujo 
praliejimo. Tai peiktinas ir 
negražus elgėsis iš pusės ka
talikiškos kunigijos, kuri būk 
tai Kristaus mokinimą skelbia 
pasaulio žmonijai. Ne vien 
tik mums lietuviams. Berašant 
šį straipsnelį man prisiminė 
kun. Antanas Strazdelis, kurį 
kunigų luomas ir ponai neap-| 
kentė vien už tai, kad jisį 
artoją, berną ir mergą užtar
davo . Kada gyveno kun. Ant. 
Strazdelis, tais laikais 
tavo baudžiava. Ir 
prasčiokas - kaimietis 
laikomas - skaitomas 
mi. Baudžiava nugalėta. Nu
galėti bus ir posūniai iš po 
patiltės 
rankose, 
Lietuvos 
“tautos vadu

viešpa- 
lietuvis 
nebuvo 
žmogu-

išlindę su ginklu 
dabartiniai Motulės 
valdonai su savo 

priešakyje.
Dr. A. L. Graičūnas.

Minersville, Pa.

nebuvo 
na- 

bet buvo gyvas, kaip 
momentu. Tiesa, jis ga- 
būti dvigubai skaitlinges- 
nariais. Nežinia kodėl,

kai kurių narių lyg koks

ant darbininkų 
tai nekreipia 
Mat, dar per 

nemato

Rugsėjo 19 d. įvyko Lietu
vių Komunistų Kuopos susi
rinkamas. Nors ir 
skaitlingas susirinkimas 
p a is, 
šiuo 
Įėjo 
n is 
ant
apsnūdimas užėjęs. Nors mo
mentas labai svarbus ir laikas 
pilnai pribrendęs susirinki
muose diskusuoti kritišką pa
saulinę padėtį, kuri daugiau
sia atsiliepė 
klasės, bet į 
rimtos domės,
langą savo bakūžės 
nuklotą lauką darbo žmonių 
lavonais. Gėda už tokį apsi
leidimą darbininkams, o dar 
didesnė gėda partijiečiams už 
tingų lankymąsi į susirinki
mus ir už nekreipimą domės 
į dienos klausimus.

Tiek to, nors ir nebuvo 
skaitlingas susirinkimas, bet 
pravesta gerų tarimų. Pir
mininkas paprašė susirinku-

ninę padėtį Lenkijoje. Taipgi 
svarstyta: ar gerai padarė So
vietų Sąjunga, užstodama 
baltgudžius ir ukrainiečius? 
Ant šių klausimų kiekvienas 
atskirai išreiškė savo nuomo
nes.

Svarbiausias šio susirinkimo 
klausimas, tai kaip mes atsi
nešam į vajų Komunistų Par
tijos organo “Daily Worke- 
rio” ? Juk mes žinom, kad 
“D. W.” lošia didžiausią ro
lę, traukdamas narius į Ko
munistų Partiją. Be savo išti
kimo organo, partija nebujo
tų. O KP šiandien didžiau
sią rolę lošia darbininkų vie
nijime apsigynimui nuo viso
kių puolimų kapitalistinių ry
klių. Taigi, Partija ir jos or
ganas stovi ant sargybos dar
bininkus apginti. Šitą spaudą 
ir partiją turi palaikyti pa
tys darbininkai savo lėšomis. 
Mums reikia gintis nuo to pa
vojaus 1

Visiems gerai žinoma, kad 
anglių srityj bedarbė viešpa
tauja, Į Partiją labai žema 
mokestis,- bet ir ta nėra taip 
lengva išsimokėti. Mūsų kuo
pa pasibrėžė sukelti nors 100 
dolerių parėmimui “Daily 
Workerio.” Na, kaip dabar jį 
sukelti? Mes žinom, kad mes 
visi neturtingi, neišgalim au
kauti po didelę sumą. Tai ar 
žinot, ką mes sumanėm ?

Vasaros sezonas jau pasi
baigė. Ant lauko susieit ir 
pasilinksmint jau nėra jauku. 
Todėl mes sumanėm surengti 
kitokį pasilinksminimą—balių 
pradžiai žieminio sezono.

Balių rengsim rugsėjo 30 d., 
Piliečių Kliubo svetainėj.

Įžanga bus labai žema, 
15 centų. Orkestrą bus
bai gera, tai norintiems pasi
šokti bus labai vietoj. Na, o 
užkandžius ar gėrimus ne
reikia daug girti,—visi žino, 
kad mūsų gaspadinės moka 
padaryt labai skanius valgius. 
Svetainė bus atdara nuo 7-tos 
valandos, o orkestrą' pradės 
grot, kaip rasis šokikų .

Tai šitokią linksmą žinią 
galiu pranešti ne tik miners- 
villiečiams, bot ir apylinkės 
lietuviams.

J. Ramanauskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR i
CLEVELAND, OHIO I

Amerikos lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks rugsėjo 28 d., 920 
E. 79th St., 7:30 v. v. Kviečiame 
nares dalyvauti susirinkime, atsi
veskite ir savo drauges. Šiame susi
rinkime bus išduotas raportas nuo 
Moterų Seimo, kuris įvyko Brookly- 
nc. — M. R. Sekr. (226-228)

var- 
ko-

nuo

čionai yra čeverykų fabri
kėlis. Jame dirba daugelis 
merginų ir dalis darbininkų 
yra vyrai. Bosai paleido ant 
“vekeišino” dešimčiai dienų, 
be jokio užmokesties už “ve«- 
keišiną.” Jie neturi jokios 
unijos, todėl kaip nori, taip 
ir išnaudoja. Jau randasi to
kių darbininkų, kurie sako, 
kad mes jau negalime pakęsti 
tokios tvarkos. Jeigu nori pa
siskųsti dėl darbo, tai bose
liai arba superintendentai sa
ko : “Gali kvitinti, kad tau ne
gerai.” Mat, žino, kad už 
tų daugiau vergų laukia 
kio nebūt darbo.

Užmokestis labai maža,
$10 iki $21 per dvi savaites. 
Tai tokios čionai užmokestys, 
o paklausus, kodėl neorgani- 
zuojatės, atsako, kad negali
ma susiorganizuoti. Paklau
sus, kas do priežastis, aiškina, 
kąd darbininkai nesutinka 
vienas su kitu. Mano nuomo
ne, tai kaltė tų pačių darbi
ninkų, kad jie taip apsilei
džia.

Čeverykinėj daugiausia dir
ba čion gimę ir augę ateivių 
vaikai. Tūli iš jų sako, kad 
jiems nereikią nei kokios or
ganizacijos, jiems geri super
intendentai ir boseliai, ale 
kaip paleido ant “vekeišino” 
ir be užmokesčio, dėlto neuž
ganėdinti, kaip girdi, kad ki
ti gauna už
gą. Nekurie tiki, 
p a ge r i n i m a i s turinti 
valdžia, o patys 
laukti, kad kas 
mu rūpintųsi.

Dar ir “social

vekeišinus” al- 
kad visais 

rūpintis 
tik sėdėti ir

kitas jų liki-

tik
la-

Springfield, 111
lie-

Dar
Pa-

security” 
turi, kuri jau yra mokama 
tiems darbininkams, kaip 
mainieriams. Kas uždirba 
daugiau, tas daugiau ir gau
na. Pereitais metais uždirbę 
daugiau tūkstančio gauna į 
savaitę po $16 irę daugiau, o 
kas neuždirbo daugiau per du 
šimtus, tas neką ir gauna iš 
socialės apsaugos fondo. Tai 
tokis šių dienų darbininkų pa
dėties pagerinimas. Mes nega
lime laukti, kad kas ją mums 
pagerins, turime patys gerin
ti. Mos darbininkai turime 
savo vienintelę partiją, tai 
Komunistų Partiją. Stokime 
į ją ir darbuokimės, kiek ka
tras galime, nes tik tokiu bū
du išsikovosime darbininkams 
geresnes sąlygas.

Malvina Laguniene.

lie

ki-

Ir vėl pasimirė vienas 
tuvis, Ignacas Laurukitis. 
neseniausis buvo žmogus, 
liko dideliam liūdėsyj moterį,
brolį ir seserį, kitus sename 
krajuje. Nepatyriau, iš kokio 
krašto iš Lietuvos. Kadangi 
šeimynos neprigyveno, todėl 
vienai jo moteriai prisiėjo vis
ką aprūpinti. Buvo religingas, 
tapo palaidotas Kalvarijos 
Kapinėse. Kad ir buvo reli
gingas, ale vis mylėjo ir nie
kados neatsisakydavo parem
ti visuomeniškus parengimus.

Jo moteriai Antaninai reiš
kiame giliausią užuojautą ne
tekus savo mylimo draugo. 
Ilsėkis, Ignacai, šios šalies že
melėj !

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

iQi VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

a

NOTARY 
PUBLIC

RHEA

Special Rates per Week

SKELBKITE “LAISVĖJE

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
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HARTFORD, CONN.
Antradienį, rugsėjo 26 d. įvyks 

prakalbos Lyric Svetainėje, Park iri 
kampas Broad Sts. 7:30 v. v. Įžan-■ 
ga veltui. Kviečiame visus dalyvauti; 
išgirst svečią, “Vilnies” Redaktorių 
iš Chicagos, L. Prūseiką. Jis aiškinsi 
apie šių dienų svarbius įvykius. Ruo
šia ALDLD 68 kp. ir Kom. Partija.

(224-226)

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.” — Kviečiame Worccstcrio 
ir visos apylinkės lietuvius dalyvau
ti. Įžanga dykai. (224-226)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
B

0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Ignas Urbonas
Profesionališkas Barberis

timo darbą atliekam greit 
ir patenkinančiai.

BARBER SHOP
103 Steamboat Road 

Great Neck, L. I.

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.

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone 
STagg 2-5043
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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

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

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

Sun. all day and night

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

Jei jūs esate patiklus dėl 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į 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 cash perkame 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
už $16.50 
už $19.50

Vertės
Vertės

Parode^, N. Y., iškilmes pagerbt Thomas G.
Masaryk, buvusį Čechoslovakijos respublikos prez.-atsteigėją (gyvenusį 1850-1937)

$22.50
$25.00

Vertės $30.00 v/uz
Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abolnas 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 be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 30 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.

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y. ■'W
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LAISVE

NewWko^^^Zinios
“Laisvės” Bankiete Daug Tolimi] ir 
Artimų Svečių, Smagi Nuotaika

Nežiūrint daugio pramogų 
ir sunkaus nedarbo, “Laisvės” 
jubiliejinis bankietas, įvykęs 
pereitą sekmadienį, Ideal 
Ballroom, buvo turtingas sve
čiais iš gana tolimų ir apylin
kės kolonijų, taipgi pačiais 
brooklyniečiais.

Dar anksti vakarą, apie 6 
vai., jau buvo daug publikos 
ir neilgai laukus ji pakviesta 
prie stalų, ant kurių bema
tant atsirado dešrų ir įvairių 
kitų bankietuose žinomų pri- 
dėčkų, taipgi iki sočiai alaus.

Svečiams kiek užkandus, R. 
Mizara, “Laisvės” vyriausis 
redaktorius, paskelbė vakaro 
programą.

Pirmasis palinksmint ir taip 
jau linksmai vakaruojančius 
svečius išėjo Stasys Kuzmic
kas, iš Shenandoah. Jis, Aldo
nai Žilinskaitei akompanuo
jant, šauniai sudainavo keletą 
dainų. Publika nenorėjo jo 
paleisti nuo scenos ir tik pir
mininkui pasakius, kad jis vė
liau vėl dainuos, apsiramino.

Sekamas pakviesta pirmasis 
“Laisvės” redaktorius Vincas 
Paukštys. Jis norėjo ant vietos 
stovėdamas žodį kitą tarti, ta
čiau publika nepaliovė plojus 
iki jis nuėjo ant estrados. Jis 
trumpai, gyvai sveikino dien
raštį ir jubiliejų minėt susirin
kusius svečius, linkėdamas su
laukt dar kito jubiliejaus. Po 
jo iššaukta Tarnas 
vienas iš pirmųjų 
direktorių, kuris 
mis stambiomis 
pagelbėjo “Laisvei
išsilaikyti sunkiausiose jai die
nose.

Vėlesnėje vakaro eigoje 
, buvo iššauktas J. Naudžius, 
vienas iš ankstybųjų “Lais
vės” administracijos darbinin
kų, ilgus metus dirbęs “L”; 
P. šolomskas, dirbąs spaustu
vėj per 20 metų; J. Nalivai- 
ka, ilgametis “L.” direktorius 
bei direktorių sekretorius; Dr.
J. J. Kaškiaučius, nuo pra
džios ir iki šių dienų atėjęs 
“Laisvei” pagelbon stambio
mis aukomis jos kritiškuose 
momentuose, taipgi nuolatinis

.bendradarbis; A. Stripeika,
K. Žukauskienė, A. J. Smitas, 
per daug metų žymūs “Lais
vės” vajininkai, be kurių (ir 
daugelio 'kitų, kaip jie) pasi- 
šventusio darbo “Laisvė” ne
galėtų pasiekti lietuvių mi
nias; Dr. A. Petriką, žymus 
bendradarbis; J. Stasiukaitis, 
ilgametis “L.” rėmėjas, kuris, 
kaip ir daugelis kitų širdingų 
“L.” rėprėjų biznierių visuo
met daboja savo dienraščio fi
nansinį pulsą, jam gelbsti; D. 
M. šolomskas ir J. Siurba nuo 
didžiųjų lietuvių organizacijų 
—Liet. Literatūros D-jos ir

sykiu trumpai atžymėdamas 
svarbiuosius pasaulinius įvy
kius ii- primindamas, kad 
“Laisvė” buvo ir yra teisingu 
vadu lietuvių liaudžiai 
audringų nuotikių 
Tai dėlto, Jis sako, 
gos linijos “Laisvė” 
veno masėse, jos 
palaiko ir palaikys 
daug metų ateityje.

Drg. Prūseika atvežė chica
giečių linkėjimus ir su tais 
linkėjimais $50 aukų “Lais
vės” paramai.

Prieš baigiant programą, 
Aldona Klimaitė, taipgi S. 
Kuzmickas, solistai, akompa
nuojant Aid. Žilinskaitei, 
kiekvienas sudainavo po kele
tą dainų.

TELEGRAMA

šioje 
gadynėj, 

dėl teisin- 
taip įsigy
ja remia, 
dar per

Antradienis, Rugš. 26, 1939

Laivai Atvežė Daug 
Amerikonų

Prekinis laivas Schodack at
vežė 64 keleivius, tame skai
čiuje ir kelis paliuosuotus iš 
Franco belaisvės Lincolno Bri
gados veteranus.

Švedų laivas Drotningholm 
atvežė 543 amerikonus ir 335 
svetimšalius. Jo kelionė buvus 
400 mylių ir 36 valandas il
gesnė, negu paprastai.

Išplaukė laivas Washington, 
taipgi eilė kitų mažesnių lai
vų, kurie vyriausiai esą siun
čiami parvežti amerikiečus.

Svečiai-Viešnios

Ščegauskienė Gražiai 
Palaidota L. I.

Pa- 
Vik- 

, po tėvais 
nejudo-

Lisajus, 
“Laisvės” 

asmeniško- 
paskolomis 

įsikurti,

Programos eigoje gauta ir 
perskaityta sekama telegra
ma :

“Ši vakarą susirinkę pas lin- 
deniečius draugus Juozą ir J. 
Uškurėnus pagerbt jų vedybi
nio gyvenimo sidabrine su
kaktimi, svečiai siunčia $10.60 
sykiu su širdingiausiais linkė
jimais “Laisvės” denraščiui jo 
dvidešimties metų jubiliejaus 
proga.—Svečiai.’ ’

DAUG TOLIMŲ SVEČIŲ
Einant tarp stalų laike va

karienės, veik atsimušiau į 
šviesiaplaukį žiurstuotą vaiki
ną (jų buvo daug, nes aidie- 
čiai vaikinai ir merginos pa- 
tarnavo-padavė valgį-gėrimus 
ant stalų), ir nustebau. Tai 
buvo Bunni Sovietsky, atvykęs 
svečiuosna iš Chicagos ir jau 
spėjęs pasistvert už 
darbo.

J. S. Rainys, žymusis LDS 
vajininkas, ir J. Masionis iš 
Philadelphijos aplankė “Lais
vės” ir LDS įstaigas šeštadie
nio rytą. Abu paaukojo po 
$1. pasveikint “L.” su jubilie
jumi, o Rainys dar atvežė ir 
prenumeratą.

Lankėsi A. A. Lideikienė, 
greatneckietė. Pranešė nega
lėsianti dalyvaut “L.” bankie-' 
te, tad palinkėdama sėkmin
go bankieto paaukojo “L.” 
reikalams $1.

šeštadienio rytą lankėsi 
Pranas Bankus iš Montreal, 
Canada. Pasisvečiavęs pas sa
vo draugę Liliją porą dienų, 
išvyko atgal sekmadienį.

Lankėsi Leonas Prūseika, 
atvykęs 1 čion su sveikinimais 
“L.” jubiliejiniam bankietur

Neteko

Pereitą penktadienį, 
tchogue, L. L, palaidota 
torija ščegauskienė 
Gailevičiūtė, žinomo
mu turtu pirkliautojo 
gausko žmona, vos sulaukus 
apie 43 m. šeimoj išgyvenę 
keliolika metų. Palaidota gre
ta seniau mirusio savo tėvo. 
Laidotuvėms patarnavo laido
tuvių direktorius J. Garšva.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime vyrą, motiną, 3 se
seris, du brolius ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
kurie jos karstą gausiai pa
puošė gėlėmis, taipgi skaitlin
gai palydėjo. Iš Chicagos į i 
šermenis atvyko švogerka B. 1 
Rakauskienė.

Reiškiu užuojautą liūdesio 
ištiktai šeimai.

Rep.

Kovos prieš Rainy Kėlėjus
T u rga vi e č i ų D e p artm en tas

sudarė nepaprastos padėties 
tarybą iš savo departmento 
viršininkų ir urmo, taipgi 
mažmenomis parduotuvių at
stovų. Tarybos pareiga bū
sianti kasdien sužiūrėti pirki
nių kainas ir kovot prieš ne
pamatuotus kainų kėlimus 
paskalos.

MUZIKOS PROGRAMA 
NEMOKAMAI

žiursto ir

buvo ir 
Rakaus- 

o į savo 
šer-

Beje, iš Chicagos 
viešnia, Benedikta 
kienė. Ji čia atvyk 
brolienės Ščegauskienės
menis. Užbaigus liūdnąsias 
pareigas, ji su savo sesute 
Ona Urbaitiene atvyko ir 
“Laisvės” bankietan.

ir

pa- 
mu-

CFii-

nuo chicagiečių.
tirt, kaip ilgai liksis su 
mis.

Taipgi lankėsi jaunas
cagietis svečias B. Sovietsky. 
Jisai užsiliks čionai tūla laika 
ir lankysis po įvairias įstaigas 
medžagos apie Amerikos lie

tuvius WPA leidžiamai kny
gai.

Naturalės Istorijos Muzie
juje, N. Y., Mexican Hali, bus 
veltui duodama 
programos 3 vai. 
pradedant rugsėjo 
giant spalių 8-ta.

muzikai ės 
po pietų, 
2 6-ta, b ai-

“Gaukite “Laisvei'1 Naujų 
Sknitviolu

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, Rugsėjo 27 d., 7.30 v. v., Pi
liečių Kliubo Svet., 280 Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. — 
Sekr. Ch. Nechunskas.

(226-227)

Telephone: EVergreen 8,-9770

J. GARŠVA 
Grabelius (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.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Kiquow

Gaminam valgius ir 
t u r iin o Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuoti]! degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

■

Liet. Darbininkų S-mo.
Audrą sveikinimų sukėlė 

įspūdingas susitikimas ant es
trados seniausio “Laisvės” 
bendradarbio J; Ramanausko 
ir jauno, Amerikos lietuvių 
trečiosios gentkartės atstovo, 
“Laisvės” bendradarbio K. 
Michelsono. Senukui Rama
nauskui baigus kalbą, pa
kviestas kžrtbėt Michelsonas 
atėjęs ant estrados širdingai 
pasveikino ir pabučiavo senu
ką Ramanauską, sakydamas, 
kad mums jauniems yra garbė

! laimė turėt su savim tokius 
uvių kultūros pionierius ir 

jaunimas nenuleis rankų, 
t dirbs tų pionierių pradėtą 
Urbą, kad “Laisvė” susilauk- 

dar daug kitų juibliejų.
Leonas Prūseika, svečias iš 
licagos, buvęs ilgus metus 

s” redaktoriumi, da- 
Vilnies” redaktorius, 

velkino bankieto dalyvius,

Iš Philadelphijos dalyvavo 
A. J. ir J. Smitai, N. Šapra- 
nauskienė, Lomsargienė, ir kt.

Iš Elizabetho vajininkas A. 
Stripeika irgi pribuvo su ge
roku būriu draugų-draugių. 
Po nemažą atstovybę buvo iš 
Great Neck, Newarko, Ba
yonne, Jersey City, Cliffside 
ir kitų apylinkės miestų ir 
miestelių.

Aldona Veiveriūtė iš Hart
ford, Conn., atostogomis atvy
ko apsilankyt pas savo mamy
tę d. O. Lapatą. Ta proga 
jauna viešnia dalyvavo ir 
“L.” bankiete.

Beje, matėsi ir svečių iš už- 
rubežio-Kanados, montrealie- 
čiai broliai, Pranas ir Valis 
Bunkai, tik gaila, kad Pranas 
anksti \turėjo išsikubint trau
kinio.

Be abejo, bus buvę ir dau
giau tolimų svečių, kurie pa
šventė nemažai laiko ir lėšų 
asmeniškai pasveikint “Lais
vę” jos jubiliejaus proga, ta
čiau tokioj skaitlingoj publi
koj buvo neįmanoma visus su
eit, sužinot, tad malonės at
leist, kad negaliu atžymėt, 
kaip kad ir masinio būrio vie
tinių darbininkų, biznierių bei 
didžiųjų organizacijų darbuo
tojų, kurie taip gražiai prisi
dėjo prie šio bankieto sėkmin
gumo.

Po programos, salėj tęsėsi 
smagūs šokiai prie Geo. Ka
zakevičiaus orkestros, o. gre
ta esamuose kambariuose — 
tąsėsi vaišės ir linksmos dai
nos iki vėlumos.

Nepamiršta Savo Dienraščio
į “Laisvės” bankietą buvo 

atvykę visa eilė draugų ir 
draugių iš kitų miestų. Be 
kitų, atvyko Vincas Atkočai- 
tis, iš Salem, N. Y., su savo 
uošviene Mironiene, sena gera 
laisviete, iš Hudson Falls,

Drg. V. Atkočaitis paauko
jo vieną dolerį dienraščiui ir 
pažadėjo toliau “Laisvę” rem
ti. V. Atkočaitis yra augęs 
Brooklyne ir čia lankęs Atei
ties žiedo Vaikų Draugijėlės 
lietuvių kalbos pamokas. Jo 
motina yra taipgi gera veikė
ja. N.

BARRY P. SHALINS 
' (Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

\
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus, 
perkėlė savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

S
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PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

AND

Fairview Restaurant & Bar

Vieta mašinom pastatyt. Al {staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave. %
CORONA, L. I., N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Fatryę Barberiai

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Stoikai ir Kiloki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

r 
u

Telephone: Uavemeyer 9-9115

512

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus f am iii jų, ves
tuvių, kitokių

S

Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai, 
įmokėti $2.45 ir 

po $2.45 j mėnesį

GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

grupių ir 
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 

&sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
E
E 
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OKYN, N. Y.
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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 klausti

Divonai-Uždangai-Linolijos

Oil (MVMT OlMlUiliA co

Telefonas
EVergreen 7-6673

įsteigta nuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173 ,

EKSPERTAI TAISYME •
Kita krautuvė randasi 

PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

—______________ ____________ i_______ ,_______________________________ _

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

MR. CHARLES D’ORAZIO
664 GRAND ST. ^B

Telefonas EVergreen 7-61

Namu Rakandų Krautuvė

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
•> I

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

rūsių gėrimųDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Rep.

■■lAi VUi.

Special

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

■/ 'Al

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.




