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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pirmadienį iš Kauno šitokia 
kablegrama atėjo:

“Lietuvos vyriausybė šian
dien paskelbė daliną kariuo
menės paleidimą, nurodyda
ma, jog dabar Lietuvos saugu
mui pavojus sumažėjo.

Tai įdomi ir svarbi 
Ką gi ji parodo?
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KRISLAI
Demobilizuoja.
Raudonoji Armija Sei

nuose ir Augustave.
Kurkulis-Vardūnas Rašo.
Ruduo Ateina—‘Europoj’ 

Paukščiai Skrenda.
Rašo R. Mizara.

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

žinia. 
O gi tai, 

kad tuomet, kai rytiniu ir pie
tiniu Lietuvos pasieniu viešpa
tavo Lenkija, Lietuvai pavojus 
buvo didelis. Dabar, kai tas 
vietas užėmė Raudonoji Ar
mija, — pavojus pasišalino.

Vadinasi, Sovietų Sąjungos- 
Vokietijos nepuolimo sutartis 
labai daug pasitarnavo ir Lie
tuvai, josios saugumui.

Beje, pirmadienį Raudonoji 
Armija užėmė ir Seinus ir 
Augustavą. Kai šiuos žodžius 

•skaitytojas skaitys, veikiau
siai, Raudonoji Armija bus ir 
Suvalkuose.

Taigi Šiandien gali džiaug
tis tiek Vilnijos, tiek buvusios 
Suvalkijos dzūkai, kuriuos il
gai teriojo Lenkijos 
niai.

Bloga ten bus tik 
niams, kurių dvarus 
kumečiai ir biednieji
čiai. Bet jų niekas ir nepaiso. 
Užtenkamai jie prisisiurbė 
mūsų brolių prakaito ir krau
jo! Tam anksčiau ar vėliau 
galas turėjo būti padarytas!

dvarpo- 
pasiims 
valstie-

Daug mūsų draugų atsime
na Petrą Kurkulį (Vardūną),

SUMANYMAS AMERIKOS BEPUSIŠ- 
KUMO ĮSTATYMUI PAKEISTI

Washington. — Dešimt 
demokratų senatorių įnešė 
kongresui sumanymą pa
keist Amerikos bepusišku- 
mo įstatymą. Sumanymas 
atsako prezidento Roosevel- 
to minčiai ir reikalauja ši
tokio įstatymo:

P a r d a vinėt ginklus ir 
amuniciją visom kariaujan- 
čiom šalim, bet jos turi iš
siveži savais laivais visus 
tokius pirkinius iš Ameri
kos; uždraust šios šalies 
laivams gabent bet kokius 
daiktus ar keleivius į ka
riaujančių kraštų prieplau
kas; duot kariaujančioms 
šalims laiko iki 90 dienų 
apmokėt už perkamus iš 
Amerikos reikmenis; už
draust Amerikos piliečiams 
keliaut kariaujančių kraš
tų laivais, darant išimtį tik 
laikraščių korespondentams 
ir tiems amerikonams, ku-

Lenkai Laiko Raudonarmie
čius Žmoniškesniais

Varšava. — Sovietų Rau
donoji Armija maršuoja 
artyn rytinio V a r š avos 
priemiesčio Pragos. Bet len
kai, sakoma, nesiruošia . į 
mūšius prieš raudonarmie
čius. Lenkai supranta, kad 
raudonarmiečiai n e p adės 
naziams šturmuot Varšavą.

Numirė Laisvamanis 
Kunigas Mockus
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LIETUVA IR LATVIJA 
PASU IKI SOVIETAIS

SOVIETAI PASTOJO VOKIETIJAI 
KELIA Į JUODĄSIAS MARIAS 

------------------------------------------------------ --------H __________

Kaunas. 4- Lietuvos armijos vyriausioji komanda 
pareiškė, kad “padėtis rytinėj Europoj paaiškėjo, ir nė
ra pavojaus Lietuvos nepriklausomybei.” Todėl Lietuva 
jau paleidžia iš armijos daugius sumobilizuotų atsargi
nių (rezervistų).

Ryga, Latvija. — Latvių vyriausybė tiki, kad nėra 
Latvijai jokio pavojaus iš Sovietų pusės; todėl atšaukė 
buvusią sustiprintą sargybą iš Sovietijos pasienio.

Maskva, nigs. 26.—Raudonoji Armija užėmė Suval
kų miestą, kurį valdė Lenkija iki paskutinių savaičių. 
Raudonarmiečiam dabar telieka tik 10 mylių iki Rytų 
Prūsijos rubežiaus.

Raudonoji Armija taipgi paėmė Augustavą ir Sei
nus.

Karščiai Numarino 100 
Žmonių Californijoj

Los Angeles, Calif.—Per 
savaitę pirm dabartinės 
pragaištingos audros, dide
li karščiai svilino Los An- 
gelesą ir daugelį kitų mies
tų ir miestelių plačioje apy
gardoje. Karščiai siekė 106 
iki 118 laipsnių ir numari
no apie 100 žmonių.

Mirties Bausmė Žmog
žudžiui Kunigui

huvusj "Kovos” administrate-1 riem keliong tokiaig ]aivaig 
nų. J Rusiją jis išvyko 19171 
metais. Kai trockįįzmas tep 
pradėjo kelti galvą, tai Kur- 
kulis buvo pakrypęs į trockiz- 
mo pusę. Tūli Sovietų Sąjun
gos priešai skelbė, būk Kur- 
kulio jau nebesą, būk jis jau 
“sulikviduotas.”

Bet Kurkulis gyvas ir svei
kas ir gyvena Maskvoj, šiomis 
dienomis jis parašė 
Petrikai laišką.

d r.

laikraš- 
kai jau

Gavome Lietuvos 
čių, išėjusių po to, 
buvo prasidėjęs imperialistinis 
karas.

Prieš pat karo pradžią 
“Lietuvos žinios” rašė:

“Vakar pro Kauną pakeliui 
iš Helsinkio į Varšuvą pra
skrido keturi Japonijos diplo
matai ir karininkai.

“Japonai skrenda į Varšu
vą, vokiečiai į Maskvą. Neži
nia, kur “skris” Frankas ir 
vengrai.

“Gal į Paryžių, ar į Lon
doną. Tai būtų išdaiga.

“Tokį jau laiką gyvename. 
Niekas nežino, kur jis rytoj 
“skris” ar tiesiog nudardės.

“Visiškas chaosas.”
Šiam straipsneliui laikraštis 

antraštę uždėjo tokią: “Ru
duo Artinasi, Skrenda Paukš
čiai.”

būtinai reikalinga; uždraust 
Amerikoj rinkt pinigus bet 
kuriam kariaujančiam kraš
tui; ir neleist į šios šalies 
prieplaukas svetimų sub
marinų ir kariškai ginkluo
tų prekinių ar keleivinių 
laivų; baust tokio įstatymo 
laužytojus $10,000 iki $50,- 
000 piniginiai ir 2 iki 5 me
tų kalėjimo; uždraust ame
rikiniams laivams ginkluo
tis kitaip, kaip tik mažais 
ginklais, kurie galėtų būt 
reikalingi “tvarkos palaiky
mui laive.”

. Naujosios Dalybos demo
kratai tikisi, kad su šitokiu 
įstatymu Amerika geriau
siai galėtų išvengt įsivėlimo 
į Europos karą.

Chicago, Ill. — Rugs. 23. 
d. mire kunigas M. X. Moc
kus, žinomas laisvamanybes 
skelbėjas, sulaukęs apie 70 
metų amžiaus. Užbaigė sa
vo dienas senelių prieglau
dos namuose, kaip pavargė
lis, neturėdamas nė cento. 
Taigi prisiėjo rinkti aukas 
jam palaidoti.,.'. .

----------------------------I------------------

Lenkų Oficieriai iš Ka
tedros Žudė Raudonar
miečių Komandierius
London. — Kada Sovietų 

Raudonoji Armija įmarša- 
vo į Gardiną, tai lenkų ofi- 
cieriai ir dvarininkai susi
būrė į katedrą, ir laukė, kol 
prisiartins Soviėtų tankai. 
Tada ponai ir oficieriai per 
langus iš katedros ėmė ran
kinėmis granatomis bom- 
barduot tankus ir šaudyt 
ypač raudonarmiečių ko- 
mandierius.

Republikonai ir kiti “de- Daugelis lenkų oficierių
mokratai” mobilizuojasi at
mest tokį pasiūlymą ir pa
laikyt ligšiolinį bepusišku- 
mo įstatymą, kuriuom yra 
uždraudžiama pardavinėji
mas ginklų bei amunicijos 
visom oficialiai kariaujan- 
čiom valstybėm.

Naujausios Žinios
Anglija Nesitiki Greit Laimėt Prieš Nazius

London, rugs. 26.—Anglijos ministeris pirmininkas 
Chamberiamas persergėjo, kad piliečiai nesitikėtų, kad 
Anglija ir Franci j a greitai sumuš nazius. Jis nurodė, jog 
naziai turi išanksto pasirūpinę didelius sandėlius karo 
medžiagų ir įvairių reikmenų.

Chamberfeinas gyrė lenkus už didvyrišką Varšavos 
gynimą. Pranešė, kad Anglijos karo laivai atakuoją 
Vokietijos submarinus (bet jau nesakė, “kiek jie sunai
kiną nazių submarinų”). Jis tvirtino, kad francūzai “at
laiką” savo laimėjimus, nežiūrint kontr-atakų iš nazių 
puses. .

Nazių Submarinai Paskandino 4 Neutralius Laivus
Berlin, rugs. 26.—Vokietijos subnormal paskandino 

Švedijos laivus su medžiais ir du Finijos laivus sudu 
celiulozu. Tie kroviniai, gabenami Anglijai, galėję būt 
panaudoti kaip karo medžiagos.

Camden, N. J., rugs. 26.— 
Valstijos prokuroras reika
lauja numarint elektros kė
dėje lenką baptistų kunigą 
Dvorzeckį, kurio pasamdy
tas “burdingierius” nužudė 
to kunigo dukterį. Kun. 
Dvorzeckis norėjo gaut $5,- 
000 apdraudos pinigų už sa
vo dukterį, nužudytą sam
dytomis rankomis.

London, rugs. 26.—Kai 
kurie Anglijos laikraščiai 
rašo, jog Sovietų ambasa
dorius Iv. Maiskis užtikri
no užsieniniam Anglijos mi- 
nisteriui lordui Halifax’ui, 
kad Sovietai laikysis bepu- 
siškumo ir nekariaus išvien 
su Vokietija.

Sovietai, užimdami balta
rusiškus ir ukrainiškus plo
tus buvusios Lenkijos vals
tybės, siekė šitokių tikslų: 
atvaduot buvusias sovieti
nes. žemes ir neprileist Vo
kietijos nazių prie Juodųjų 
Marių.

(Paimdami ukrainišką 
pietinę dalį buvusios “di- • 
džiosios” Lenkijos, Sovietai 
visai atitvėrė Vokietiją nuo 
Rumunijos ir užkirto na-

prie Juodųjų Marių.)

Sovietai Sumuša Gandus, 
Būk Jie Gręsią Rumunam

•'
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Naziai Išterioję “Ke
lis” Tūkstančius Len

kų Varšavoje

Taip, skrenda tie paukš
čiai! Skrido jų daug per Lie
tuvą prieš karo apskelbimą, 
skrenda jų dar1 daugiau da
bar, karą apskelbus, šiuo me
tu po Europą “paukščiai” 
skraido toki, kurių paleistos 
bombos palieka milžiniškas 
duobes, kur seniau stovėjo di
deli pastatai!

Laiminga Lietuva, kad į ją 
tje paukščiai savo kiaušinių 
nemėto!. . .

O kai dėlei “visiško chao
so,” tai “Lietuvos žinios” pri
valo žinoti, jog ir chaosas turi 
savo sistemą.

Sovietų Užtikrinimo 
Sąlygos Turkijai

Maskva, rugs. 26.—Atvy
ko užsieninis Turkijos mi- 
nisteris Šukru Saracoglu.

Washington. — Sužinota, 
kad Sovietai siūlo užtikrint 
Turkiją nuo nazių įsivyra
vimo Juodosiose Mariose, 
jeigu Turkija laikysis bepū- 
siškai dabartiniame kare ir 
jeigu uždarys praplaukimą 
bet kurios kariaujančios 
šalies karo laivam į Juodą
sias Marias.

taipgi buvo susimetę į dva
rą kunigaikščio Lubomirs- 
kio arti Gardino ir stengė
si parodyt savo smarkumą 
akyse to didžponio; ir kaip 
lenkai praneša per radio, 
tai jų oficieriai per dviejų 
dienų kovą tame dvare iš- 
žudę “daug Raudonosios 
Armijos karininkų.”

Galų gale, raudonarmie
čiai suėmė visus tuos len
kų oficierius ir patį kuni
gaikštį, ir anot lenkų pra
nešimų, tuomet,, girdi, rau
donarmiečiai “sušaudę vi
sus suimtus lenkų oficie
rius ir kunigaikštį Lubo- 
mirskį.” Bet raudonarmie
čiai nebaudė nė vieną par 
prastą lenkų kareivį. /

PATYS NAZIAI NUŽUDĘ 
GENEROLĄ FRITSCHĄ

Varšava, dabar naikina
ma nazių, turėjo 1,232,000 
gyventojų pirm karo.

V ■.**'

Berlin. — Naziai paėmė 
Moko towski tvirtumą Var
šavos priemiestyje.

London, rugs. 26.—Len
kai tvirtina, kad patys hit
lerininkai nužudę Vokieti
jos generolą Wernerį von 
Fritschą, Lenkijos fronte, 
nes jis prieštaravo naziams.

FRANCŪZŲ ŽUVĘ DAUGIAU NEGU VOKIEČIŲ
Basle, Šveicarija, rugs. 26.—Pranešama, kad fran

cūzai atėmę iš nazių puspenktos mylios vieškelio tarp 
Saarbrueckeno ir Zweibrueckeno; bet naziai užmušę bei 
sužeidę iki tūkstančio francūzų.

Pagal pranešimus iš Berlyno, tai francūzai nukovę 
bei sužeidę “tiktai apie šimtą” vokiečių. 

I

New York, rugs. 26.—Žymiai nupuolė beveik visų 
kompanijų Šerai: nesitiki ilgo karo.

New York, rugs. 26.—Pasaulinės Parodos Korpora
cija nutarė palaikyt parodą ir sekantiems metams.

KRUVINIAUSIOS KAUTYNES CALIF. AUDROJ ŽUVO KE- 
TARP JAPONU IR CHINŲ LI TUZINAI ŽMONIŲ

Los Angeles, Calif.—Au-

Budapest. — Per radio iš 
Varšavos praneštą, jog vo
kiečiai, bomba rduodami 
Varšavą per trejetą dienų, 
išžudę kelis tūkstančius ne- 
kariškių gyventojų.” Ka- 
nuolių šoviniais ir oro bom
bomis naziai sunaikinę pa- 
locius, geležinkelio stotis, 
muzėjus, mokyklas, senas 
istorines bažnyčias ir dau
gelį kitų pastatų.

Mieste siaučią bent . 100 
gaisrų. Pagaliau, nutilo ir 
Varšavos radio stotis.

Baigiasi lenkų amunicija; 
tai jie rengiasi jau durk
lais, kardais ir peiliais kau
tis prieš’ nazius.

Lenkai praneša, kad jie 
šturmavę vokiečius Varša
vos priemiesčiuose ir kelio
se vietose atmušę juos at-

Franci j os, Anglijos ir 
Švedijos radio ir laikraščiai 
pabrėždami skelbė, būk So
vietai telkia savo armiją Į 
Rumunijos pasienius, būk 
jie rengiąsi karan prieš Ru
muniją ir būk jau uždarę 
sieną tarp Sovietų Sąjungos 
ir Rumunijos. Bet štai ką 
sako valdiškas pranešimas 
iš Bucharesto, Rumunijos 
sostinės:

Bucharest, rugs. 26.—So
vietų vyriausybė užtikrino, 
kad Sovietai gerbs Rumu
nijos bepusiškumą ir neda
rys karo žingsnių prieš ją.

“Negyva” Karvė Sužeidė 
Savo Skūrlupį

■
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Shanghai, Chinija, rugs.
26. — Įvyko vienas iš kru- dra pietinės Californijos 
viniausių mūšių tarp japo
nų ir chinų, kautynėse dėl 
Changsha miesto, Kiangsi 
provincijoj. Tose kautynėse 
žuvo 10 tūkstančių chinų ir 
tiek pat japonų. Mūšiai šė
lo 300 mylių ilgio linijose.

Japonai sako, kad dasi- 
grūmę iki 25 mylių nuo 
Chang'šhos. Chinai gi pra
nešė, kad jie atmušė ir su
stabdė japonus už 60 mylių 
nuo to miesto.

pakraštyje sudaužė bei ap
vožė daugiau kaip 20 valčių 
ir prigirdė bent 43 asmenis, 
kurie buvo jomis išplaukę į 
jūrą pasilinksmint.

Dar nėra žinios apie tu
zinus kitų žmonių, buvusių 
keturiolikoje kitų valčių.

Sveikinimas iš Verduno
Paryžius. — Miesto Ver

duno majoras per radio 
sveikino Varšavą už gyni
mąsi; sako, kad lenkai giną 
Varšavą taip karžygiškai, 
kaip francūzai Verduną 
praeitame kare.

DIES PASIMOJA PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Berlin. — Naziai skelbia, 
kad jie užėmę vieną lenkų 
tvirtumą Varšavoj.

< i ' i • I K’ 1 " ’ <
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Washington. — Kongre
sinė Dieso komisija reika
lauja, kąd kongresas išleis
tų įstatymą išmest iš val
džios tarnybų “komunistus 
ir fašistus.”

a^4I’.viki • '■ <. A--.4:<. .ū:; - ‘r

Bucharest, R u m u n ija, 
rugs. 26. — Nusišovė bu
vęs gubernatorius Pozna
nės, buvusios Lenkijos gu- 
bernijosį vardu Bocianskis, 
nusiminęs dėl lenkų pralai
mėjimo. '

ORAS.—Būsią lietaus.

:*>r.

Wodsworth, Nevada. — 
Farmerys Matley '‘nušovė” 
savo karvę ir pradėjo lupt 
jos odą. Lupama karvė,- ta
čiau, dar smarkiai spyrė, 
pataikė į farmerio peilį, ir 
peilis rėžė farmeriui į vei
dą, ir labai jį sužeidė.

Farmerys nuvyko į ligo
ninę, palikdamas kitiem 
pribaigt karvę.

Desėtkai Tūkstančių 
Vadaviečių Taip Pat 
Paspruko į Lietuvą
Budapest.—Pasirodo, jog 

! ir iš Varšavos desėtkai 
tūkstančių lenkų pabėgo į 
Lietuvą. Jie pasiskubino 
pirma, negu Raudonoji Ar
mija užkirto lenkam perėji
mą į Lietuvą.

(O iš Vilniaus krašto, 
kaip pirmiau pranešta, per
bėgo į Lietuvą 75 iki 100 
tūkstančių Lenkijos karei
vių ir civilių.)
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Neutralybė, Maisto Klausimas 
Lietuvoj

Gauti Lietuvos laikraščiai, išėję tuo
jau po imperialistinio karo paskelbimo 
Europoj, rodo, kad Lietuva turi laikytis 
griežto neutralumo ir saugoti savo ne
priklausomybę. Neutralumo išlaikymo 
klausimu rašo spauda, skelbia ir valdžia.

Kitas klausimas, kuriuo tuč-tuojau la
bai susidėmėta, tai nustatymas kainų ir 
patvarkymas apie maistą. Štai kokį įsa
kymą Kainų tvarkytojas paskelbė Lietu
vos miestų gyventojams:

“1. Vartotojams prekės gali būti par
davinėjamos tik tokiais kiekiais, kurie 
reikalingi normaliai paklausai patenkint.

“2. Druska, cukrus ir žibalas tegalima 
pardavinėti tik savo klijentams pagal jų 
normalų pirkimą. Parduotuvės įpareigo
jamos sekti, kad vartotojai negalėtų su
darinėti prekių atsargų ir už tai jos yra 
atsakingos.

“3. Malūnai įpareigojami aprūpinti 
kepyklas ir parduotuves tokiais miltų 
kiekiais, kuriais patenkinamas normalus 
jų pareikalavimas.

“4. Kepyklos įpareigojamos aprūpinti 
parduotuves duona tokiais kiekiais, kad 
jos galėtų patenkinti normalų vartotojų 
pareikalavimą.

**5. Draudžiama parduotuvėms sudari
nėti bet kurių prekių atsargas, jei var
totojų paklausa dar nėra pilnai paten
kinta. Taip pat vartotojams draudžia- 
ma Sudarinėti prekių atsargas.

“6. Visos prekės turi būti pardavinė
jamos ligšiolinėmis kainomis. Kainų kė
limas ar prekybos sąlygų sunkinimas be 
mano leidimo draudžiamas.

“7. Nusižengusius šiam įstatymui bau
siu bauda ligi 15 tūkst. Lt ir prekes kon
fiskuosiu.

“8. Šis įsakymas veikia nuo paskelbi- 
•mo dienos.”

Žmonės, kuriems neteko išgyventi toki 
karo laikotarpiai, kokius išgyveno Eu
ropos valstybės per pereitą pasaulinį ka
rą, gal nei nepagalvoja, kodėl reikėtų 
bet kokis pareiškimas dėl maisto parda
vimo ir supirkimo išleisti. Lietuvoj, de
ja, daugelis žmonių puikiai atsimena, kas

■ buvo 1914-1918 metais, todėl jie, bile ka
ro pavojui pasireiškus, ir skubi pirktis 
atsargai maisto.

,. Sunku šiandien ir įsivaizduoti, kokį 
didelį pavojų Lietuvos žmonės išgyveno 
tuojau po to, kai prasidėjo imperialisti
nis Europos karas. Šiandien, kai prie 
Lietuvos sienų atžygiavo Raudonoji Ar
mija, matyt, išgąstis išnyko; dauguma 
Lietuvos žmonių puikiai žino, kad jie sa- 

rvo kaimynu turi galingą ir draugišką 
socializmo kraštą.

Valstiečiai Ima Žemes
Valstiečių Sukilimai

Vakarų Baltarusijos ir Ukrainos vai-i 
stiečiai susilaukė savo laisvės. Kai tik 
prisiartino Raudonoji Armija, jie paėmė 
už sprandų darbo žmonių kraujo siurbė
les.

' United Press žinių agentūra praneša 
iš Vereczke miestelio, Vengrijos, kur at- - 
bėgo daug lenkų armijos. Lenkų raitari- 
jos oficierius pasakojo:

“Kada mes bėgome nuo Lwovo, tai ke-

.;\

lyj ant Stryj radome apkasus prie Mi- 
kolajav sodžiaus, kurių virš buvo iš
kelta didelė iškaba: “Lai Gyvuoja Ukrai
nos Respublika!”

Toliau jis pasakojo, kad sodžiuj atra
do keletą užmuštų lenkų ir jų tarpe vie
ną turčių. Ir sako: “Mes atsteigėme 
tvarką, kaip geriausiai galėjome, sušau- 
dėme visus teroristus... Tą naktį, mes 
bėgome į pietus, ir radome kelis degan
čius sodžius.”

Iš šio pasakojimo matome, kad valstie
čiai sukilo, ėmė į savo rankas galią, de
gino dvarus, o lenkų poniška armija, 
bėgdama, juos šaudė.

Džiaugsmui Nėra Ribų
Sovietų Raudonoji Armija lengvai ap

sidirba su Lenkijos poniška armija. Tik 
į keturias dienas suėmė 120,000 lenkų 
kareivių į nelaisvę. Lenkams nesiseka, 
nes daug kareivių atsisako kariauti prieš 
Raudonąją Armiją.

Sovietų Sąjungos laikraščiai pilni pa
sveikinimų, rezoliucijų iš vakarų Balta
rusijos ir Ukrainos. Tų kraštų valstie
čiai, darbininkai, inteligentai dėkavoja 
Sovietams už jų išgelbėjimą iš po lenkų 
jungo ir nuo Vokietijos nazių. Žmonės 
bučiuoja raudonarmiečius, apkaišo gėlė
mis jų arklius, tankus, vežimus, kviečia 
juos į namus, gelbėja, kaip tik gali. 
Džiaugsmui nėra ribų.

Ima žemes
Iš Maskvos praneša, kad ne vien va

karų ukrainiečiai ir baltarusiai, bet ir 
lenkai valstiečiai gaudo ponus, kurie bu
vo išbėgioję į girias ir balas ir areštuoja. 
Ponai vežami į Šepetovką, kur įsteigta 
koncentracijos kempė, kur specialė ko
misija kiekvieną ištyrinės, kas jis buvo 
praeityj.

Valstiečiai jau kraustosi į dvarponių 
gražius namus ir apsigyvena. Jie orga
nizavo savo batalionus, kurių uždavi
niu yra rūpintis saugumu ir tvarka. Jie 
rūpinasi gaudymais ir dvarponių bei ka
pitalistų.

Rovno mieste toki biednųjų valstiečių 
ir darbininkų batalionai prašė, kad Rau
donoji Armija leistų jiems eiti išvien su 
raudonarmiečiais apj ieškojimui stuba 
nuo stubos, kur buvo nemažai pasislė
pusių lenkų žandarų. Tiems batalionams 
ir raudonarmiečiams pavyko surasti de
šimts lenkų generolų besislapstančių.

Visoj vakarų Baltarusijoj ir Ukrainoj, 
kur tik įžengė Raudonoji Armija, ten iš 
vietos darbo žmonių susitvėrė' vietos So
vietai ir jie veikia su pagelba Raudono
sios Armijos politinių komisarų. Barcevo 
miestelyj buvusią jo tarybą pakeitė nau
jas Sovietas, kurį sudaro du valstiečiai, 
vienas dailydė ir keli kitų amatų darbi
ninkai. Visur iškelta raudonoji vėliava. 
Biednųjų sudaryti Jcoipitetai konfiskuo
ja ponų žemes, namus, galvijus, mašinas 
ir dalina valstiečiams.

Iš tikrųjų, visai neįstabu, kad išlais
vinti valstiečiai ir darbininkai taip 
džiaugiasi. Kas gi nesidžiaugtų?!

Demobilizuoja
Šiuo metu Lietuva turbūt bus pirmoji 

valstybė Europoje, kuri pradėjo demobi
lizuoti savo armiją (paleisti iš tarnybos 
atsarginius).

Gautoji Lietuvos spauda rašo, kad tuo
jau, kai tik prasidėjo europinis karas, 
tai ir Lietuva sušaukė atsarginius į ka
riuomenę. Daugelį autobusu ir traukinių 
Lietuvos vyriausybė ištraukė iš visuome
ninio aptarnavimo tarnybos ir patiekė 
išimtinai karinei tarnybai.

Buvo manyta, kad kariuomenė ir ša
lies resursai mębilizuojami tam, kad, kai 
tik proga pasitaikys, Lietuvos vyriausy
bė panaudos tatai Vilniui atimti: Deja, 
Vilnių pasiimti ji atsisakė, bijodama už
rūstinti lenkų ponus, Chąmberlainą ir 
Daladierą. Tuomet Vilnių užėmė Raudo
noji Armija.

Aišku, šiuo metu Lietuvei kariuome
nei nebėra kas veikti. Kiek tai liečia ne
priklausomybės saugumą jis šiuo metu 
atrodo pilnai saugus. Sovietų Sąjunga 
juk Lietuvos nepūs, o Vokietija turi pil
nas rankas darbo vakarų fronte. Paga
liau, Vokietijos naziai nepuls Lietuvos 
dar ir dėl to, kad jie bijosis Sovietų Są
jungos.

Ten, Kur Raudonoji
Armija Maršuoja

Sovietų Sąjungos laikraš
čiai užpildyti rezoliucijomis 
ir pasveikinimais iš vaka
ru Ukrainos ir Baltarusi
jos. Vietos gyventojai dė
kavoja Sovietams, kad juos 
Raudonoji Armija išgelbėjo 
iš po lenkų ponų jungo ir 
taip pat besiartinančio vo
kiečių nazių pavojaus. Čia 
mes paduosime visą eilę 
faktu.

Baranovičiuose
“Pravdos” koresponden

tas Užklausė Raudonosios 
Armijos komisaro drg. Ro- 
žkovo Baranovičiuose, ku- 
Tiuos užėmė Sovietų armi
ja: Gal draugas galėtumėt 
suteikti žinių apie miesto 
užėmimą?

—Taip,—atsakė komisa
ras,—rajone Neskvižio len
kų armija bandė sulaikyti 
mūsų jėgas. Pirmas į ata
ką puolė politinis komisa
ras drg. Timošinas, kuris 
prasilaužė pro spyglių tvo
rą ir paėmė į nelaisvę tris 
lenkus kareivius ir jų kul- 
kasvaidį. Paskui Timošiną 
sekė jo armijos dalis. Len
kai pradėjo bėgti.

—Kaip dalykai mieste?
—Paskutiniu laiku lenkų 

valdžia pabėgo iš miesto. 
Ligoninės ir mokyklos buvo 
uždarytos. Tarpe vietos gy
ventojų iš priežasties neda- 
valgymo siautė ligos. Bailūs 
lenkų viršininkai paliko ir 
savo sužeistuosius be jokios 
priežiūros. Vietos daktarai 
patys? stojo į pagelba. Ben
drai, Baranovičių inteligen
tija, kaip ir darbo masės, 
su džiaugsmu mus pasitiko 
ir kiekvienoj progoj gelbė
jo.

“Su pagelba vietos dak
tarų mums tuojaits pavyko 
aprūpinti sužeistus ir ligo- 
tuš7"Dabar_mieste atidary
tos krautuvės, valgyklos, 
judžtai ir prasidėjo norma- 
lis gyvenimas. Reikės So- 
vietamš greitai pristatyti 
maisto ir kitų reikmenų.

“Vietos gyventojai mus 
ne vien džiuginančiomis 
kalbomis ir šauksmais pasi
tiko, bet ir praktišką pagel- 
bą teikdami. Matyti, kad 
jie labai neapkentė lenkų 
ponus. Šiandien mes iškrau- 
dinėjome tavorinį vagoną. 
Tuojau sužinojo miesto gy
ventojai ir būriais rinkosi 
ir mums gelbėjo. Tai buvo

panašų į “subotninkus” iš 
piliečių karo laikų. Darbi
ninkai juokavo ir kalbėjo: 
‘Štai ko sulaukėme, ne po
nų, bet savo naudai dirba
me, savo tavorus iškrauna
me.’ ”

Novogrudke
Dienraščio koresponden

tas kalbėjosi ir su Raudo
nosios Armijos Jtomandie- 
rium, kurio vedama dalis 
užėmė Novogrudko miestą 
Baltarusijoj. Komandierius 
sakė:

—Novogrudkas yra cen
tras apskričio, kuris turi 
milioną gyventojų. Didelę 
didžiumą sudaro baltarusiai 
valstiečiai,- bet didžiuma 
žemių priklausė lenkams 
ponams. Valstiečiams sto- 
kavo duonos. Badas šioj 
srityj buvo nuolatinė ne
laimė.

Kaip tik Raudonoji Ar
mija atmaršavo, taip grei
tai valstiečiai apsidžiaugė 
ir rėdėsi, kaip galėjo gra
žiau. Ant namų iškėlė rau
donas vėliavas. Gatvėmis 
vaikštinėjo ir dainavo.

—Kaip atrodo miestas?— 
klausė korespondentas.

—Miestas per kelias die
nas, pirm atėjimo Raudo
nosios Armijos, pergyveno 
baisią padėtį. Lenkų ko
mandieriai nusigando ir iš
bėgiojo. Valgio nebuvo, 
krautuvės užsidarė. Žmonės 
bijojo gatvėj pasirodyti. 
Dabar viskas pasikeitė. Visi 
gyventojai užpildė -gatves 
ir karštai mus sveikino. 
Mūsų raudonarmiečiai ir 
komandieriai vežioja jau
nuolius sunkvežimiais ir 
moko dainas. Pas mus dau
gybė nuoširdžių draugų, 
bet patys karščiausi rėmė
jai, tai jaunimas.

—Ar turėjote susirinki
mus, kokius statė klausi
mus ?

—Mes nesuspėjome orga
nizuoti susirinkimus, bet 
patys gyventojai surengė 
skaitlingus susirinkimus. 
Kaip tik raudonarmietis at
siranda gatvėj, taip jį ap
supa gyventojų masė. Ji 
stato šimtus klausimų apie 
žemę, moterų teises, apie 
Sovietų konstituciją, Mask
vą ir tt. Ypatingai daug 
klausinėja apie Staliną. To
kiu būdu, visi mūsų raudon
armiečiai ir komandieriai

kartu yra ir kovotojai ir 
propagandistai.

—Kaip jūs aprūpinote 
gyventojus maistu? • ,

—Iki atėjimo Raudono
sios Armijos miesto gyven
tojai badavo. Nebuvo duo
nos. Dabar viskas sutvar
kyta, maisto pristatyta ir 
atidarytos visos krautuvės. 
Mes atsivežėme Sovietų ju- 
džius ir jau rodome juos 
gyventojams. Novogrudko 
gyventojai negali jais atsi
gėrėti. Mokyklos z atidary
tos. Gyventojai prašo mus 
tuojaus duoti mokytojus, 
kurie juos mokys jų gimto
je kalboje. Mes organizavo
me kursus tarpe vietos in
teligentijos ir ruošiame 
naujus mokytojus. Baltaru
sių vaikai tuojaus išgirs 
mokinimą savo prigimtoje 
kalboje^ mokyklose.

—Kaip reikalai Novo
grudko apylinkėj ?

—Valstiečiai sodžiuose 
organizavo savo komitetus 
ir liuosnorių būrius palai
kymui tvarkos. Komitetai 
surašinėja ponų žemes ir 
turtą. Valstiečiai apipila 
mus klausimais apie jų gi
mines, gyvenančius Sovie
tuose. Ir išgirdę apie mūsų 
tvarką atsidusta ir^sako: 
“Gerai būtų nors kiek taip 
pagyventi.”

Zaleszczyki
“New York World Tele

gram” korespondentas Ri
chard Mowrer rašo iš Ru
munijos:

—Aš tik iš Zaleszczyki. 
Sovietų Raudonoji Armija 
užėmė tą miestą, kur buvo 
paskutinis Lenkijos val
džios apsistojimas. Du di
deli rusų tankai po 11 to
nų kiekvienas pirmiausiai 

į pribuvo. Vienas praūžė per 
I miestą. Kada pasiekė ant 
Dniestro upės tiltą, tai jis 
greitai apsisuko. Tiltas bu
vo rumunų užminuotas ir 
maniau, kad jie tuojaus jį 
išsprogdins. Tuojaus pribu
vo ir daugiau Sovietų tan
kų, kurie važiavo mažiau
siai po 30 mylių į valan
dą. ..

Neužilgo pribuvo Sovietų 
pėstininkai automo b i 1 i ų 
sunkvežimiais. Ant jų plie
no kepurių raudonos dide
lės penkiakampės žvaigž
dės. Jie užėmė tiltą ir pra
šalino rumunų dinamitą. 
Prieš tai rumunų oficierius 
man sakė, kad tiltas užmi
nuotas ir jis bus išsprog
dintas, kaip tik gaus iš 
aukščiau paliepimą. Mat, 
tas tiltas yra siena tarp

Lenkijos ir Rumunijos. Bet 
rusai taip greitai veikė, kad 
rumunai nesuspėjo ir tiltą 
išsprogdinti... Lenkų virši
ninkai išbėgiojo...

Kada tas buvo prie tilto, 
tai vis daugiau Sovietų 
sunkvežimių su kareiviais 
pribuvo. Kareiviai stovėjo 
su paruoštais šautuvais, ant 
kurių blizgėjo užmauti dur
tuvai. Vietos gyventojai su
sirinko dideliais pulkais ša
ligatviuose ir visi vieningai, 
kaip choras, sveikino rau
donarmiečius ... f

Viename, sunkvežimyj sė
dėjo mongolų tautos rau
donarmietis laiky damas 
pirštą ant kulkasvaidžio 
gaiduko. Jungtinių Vals
tijų konsulas ponas Morton 
priėjo prie raudonarmiečių 
komandieriaus ir persista- 
tė:

—Aš Amerikos konsulas, 
ir turiu nuo atstovybės įsa
kymą evakuoti amerikiečius 
iš Lenkijos. Ar jūs esate 
nauja valdžia? Ar čia Len
kija ar Rusija?

—Jūs, pone, daugiau ne
esate Lenkijoj, čia yra So
vietų sodžius, — atsakė So
vietų oficierius. Jis turėjo 
tris ženklus ant savo kal- 
nieriaus, buvo gražiai apsi
rengęs ir prie šono kabojo 
revolveris.

—Reiškia, mano darbas 
pasibaigė ir aš prašau lei
dimo apleisti šią vietą,—ta
rė ponas Morton.

—Rubežius uždarytas ir 
jums teks palaukti dvi ar 
tris dienas, kol iš Maskvos 
atvyks komisaras, — atsakė 
Sovietų oficierius...

Didžiuma Zaleszczyki gy
ventojų labai džiaugiasi 
įvykiais. Sovietų kareiviai 
pranešė jiems, kad jie atvy
ko išlaisvinti vakarų Ukrai- G 
ną iš po lenkų...

Kaip greit Sovietų armi
ja pribuvo, taip greitai ji 
suėmė lenkus oficierius ir 

i kareivius ir nuginklavo. So
vietų kareiviai apžvelgė ir 
Amerikos konsulo buveinę, 
ar nėra ten lenkų, bet jie 
nedarė jokių kratų...

Jie įsakė tuojaus visas 
krautuves atidaryti... Jie 
paskelbė, kad vagys bus 
šaudomi. Sovietų kareiviai 
valgo valgyklose ir už viską 
užmoka rubliais, nes nuo 
dabar čia rubliai bus pini
gai. Jų tarpe yra mongo- * 
lų, kaukaziečių, bet dau
giausiai ukrainiečių. Matyt, 
kad jiems visur lengvai 
pavyksta, nes mačiau tik 
tris Sovietų kareivius, ku
rie buvo apsirišę rankas.”

Taigi, iš šių pastabų kiek
vienas gali spręsti, kad So
vietų Raudonoji Armija 
nieką nepavergia, bet ji iš
laisvina savo tautos brolius 
ir seseris, kurie buvo lenkų 
ponų pavergti. Tuo pat kar
tu juos išgelbėjo ir nuo 
hitlerizmo, nes Lenkija bu
vo bespėkė tą padaryti.

Kretinga.—Pasienyj su Klai- •* 
pėdos kraštu sulaikytas vy
ras, kuris motocikliu. vežėsi 
15 maišų su 175 kilogramais x 
sacharino kontrabandos, ku
rios vertė siekė 8,785 litų. 
Kontrabanda konfiskuota ir 
kontrabandininkas turės su
mokėti per 40,000 lt. pabau
dos.

Kaunas. — žemės ūkio mi
nistras dr. J. Krikščiūnas iš
vyko į SSSR žemės ūkio pa
rodą Maskvoje ir ta proga ap
lankys įvairias Sovietų Sąjun
gos žemės ūkio tyrimo įstai
gas bei kolchozus.
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Moterų Seimas, įvykęs rugsėjo 7-9, 
Brooklyne, nutarė įsteigt Moterų Tarybą, 
kurioj galės priklausyt visokios moterų 
organizacijos. Kuri draugija pirmutine 
įvykins Seimo tarimą—įstos Tarybon?

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

Steigimas Seneliams Prieglaudos 
--Bendra Visy Lietuvių Pareiga

Remkime Jaunimo Darbus ir 
Tverkime Vaiką Mokyklėlės

Jau gera eilė metų, kaip, 
Amerikos lietuvių tarpe dar
buojasi dvi fraternal ės orga
nizacijos, būtent: Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir 
Liet. Rymo Kat. Susivieniji
mas Amerikoje ir, bėgyje pa
skutinių devynių metų, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas. 
Sulyg paskelbtų statistikų 
pradžioje šių metų, tos trys 
organizacijos kartu turėjo 33,- 
030 narių (SLA 14,401, 
LRKSA 10,622 ir LDS 8,007 
narius. Šiais metais visi trys 
Susivienijimai turėjo specia
lius vajus narių prirašymui: 
buvo kreiptasi dėl vėliausios 
narių skaitlinės, bet neteko 
tai sužinoti: maždaug laike 
vajų padaugėjo apie po 500 
narių.).

Jeigu Amerikoje yra pri- 
skaitoma iki miliono gyvenan
čių lietuvių, o nacionalėse 
fraternalėse organizacijose 
priklauso vos tik 33,030 na
rių, rodos, kodėl nebūtų ga
lima suorganizuoti bent ko
kio šimto tūkstančių narių ?

Klausimas steigimo Ameri
kos lietuviams seneliams prie
glaudos jau eile metų kaip 
yra keliama visų trijų Susi
vienijimų narių tarpe, bet iki 
šiol dar nieko pozityvio nėra 
nuveikta, nors ir pradėta tuo- 
mi klausimu rimtai rūpintis. 
Pamatinė priežastis tokio vil
kinimo bene bus tame, kad 
nei vienas Susivienijimas nesi
jaučia ganėtinai stiprus tokios 
prieglaudos išlaikymui.

Pirmas Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimas, įvykęs rugsėjo

Rezoliucija už Taiką
Pirmame Amerikos Lietuvių 

Moterų Seime, įvykusiame 
rugsėjo 7, 8 ir 9 dd., 1939, 
Brooklyn, N. Y., Seimo atsto
vės, apkalbėjusios karo ir tai
kos klausimus, vieningai priė
jo prie išvados, kad karas su
naikina milionus nekaltų gy
vybių; karas palieka milionus 
su pažeista sveikata kankintis 
likusią gyvenimo dalį; karas 
sunaikina milžiniškus turtus ir 
apsunkina visos žmonijos ma- 
terialę būklę; karas sunaiki
na puikiausius istorinius na
mus ir čielus miestus; karas 
pražudo amžiais sukurtą kul
tūrą; karas atgabena ašaras 
ir neapsakomas kančias mo
tinoms, žmonoms ir myli
moms, todėl mes vieningai pa
sižadame visais galimais bū
dais darbuotis prieš karus.

Mes raginame mūsų mote
ris darbuotis kartu su orga
nizacijomis taikos išlaikymui, 
prieš karų kurstytojus, demo
kratijos ir žmonių teisių pa- 
neigėjus.

Mes užginame ir pasižada
me remti mūsų šalies prezi
dento taikos politiką, kurią 
turėtų pasekti ir kitų šalių 
valdonai ir kuogreičiausiai 
baigti kilusį Vokietijos-Lenki- 
jos karą.

Kadangi karui kilus pakyla 
gyvenimui reikmenų, kainos 
netik kariaujančiose šalyse, 
bet ir visose kitose šalyse, tad 
mes griežtai reikalaujame, 
kad mūsų šalies išrinkti atsto
vai remtų prezidento taikos 
planą ir sustabdytų ir nubaus
tų pelnagrobius, kurie naudo
jasi žmonių nelaime.

Rezoliucijų Komisija.

7, 8 ir 9, 1939, Brooklyn, N. 
Y., atstovaujantis 68 organi
zacijas, apsvarsčius seneliams 
prieglaudos steigimo klausi
mą, nutarė kreiptis į visų tri
jų Susivienijimų — SLA, 
LRKSA ir LDS — Veikiančius 
Komitetus, idant tokiame 
svarbiame klausime kaip prie
glaudos steigime, būtų palie
kama nuošaliai politiniai įsi
tikinimai, o gyvenime vykina
ma steigimas Lietuviu Seneliu 
Prieglaudos, kurioje sau už
vėją rastų kiekvienas užsitar
navęs lietuvis ir lietuvė.

Įkūrimas tokios prieglau
dos būtų paskatinimu nepri
klausantiems jokiame Susivie
nijime stoti į juos; parodytų 
visiems, o ypatingai jaunajai 
kartai, kad mūsų Susivieniji
mai, apart pašalpos ligoje ir 
pomirtinės, atlieka ir kitus 
svarbius darbus dėl pačių lie
tuvių labo. Tas, be abejo, pa
skatintų daugelį stovinčių 
nuošaliai nuo organizacijų 
stoti į jas. Įkūrus tokią prie
glaudą, mes pasižadame vi
sais galimais būdais ją remti. 
Tokiai prieglaudai, jos išlai
kymui, moterų skyriai ir at
skiros organizacijos galėtų 
daug kuomi prisidėti. Mes 
prašome šį mūsų pasiūlymą 
svarstyti ir daryti žygius įkū
rimui Lietuviam Seneliam 
Prieglaudos.

Rezoliucijų Komisija:
A. Jonikienė,
V. J. Količienė, 
A. Urlakiūtė, 
S. Petkienė.

Jei Suskauda Pilvą
Pennsylvanijos Medikalė 

Draugija išleido lipinamas 
korčiukes ir išdalino moki
niams po visą valstiją, su pra
šymu, kad jie tas korčiukes 
prilipdytų ant vaistų šėpelės 
savo namuose ar kur kitur žy
miose vietose.

Korčiukėse sakoma:
“Suskaudus pilvui, neduo

kite nieko vidurių liuosavi- 
mui.

Neduokit nieko burnon.
Pašaukit gydytoją. į
\

Ten pat nurodoma, kad 
keturias valandas užsitęsę 
stiprūs skausmai viduriuose 
yra pavojingi.

Medikalė Draugija nurodo, 
kad didžiuma mirčių nuo ap- 
pendiko paeina ne dėl natu- 
rališko įdegimo, bet tankiau
sia dėl appendiko trūkimo vi
durius valant vaistais arba 
perilgo atidėjimo operacijos.

V. J. KOLIČIENĖ
Moterų Seimo rezoliucijų ko
misijos narė. Išrinkta į Seimo 
nutartos įsteigt Moterų Tary
bos Komitetą. Seime atstova
vo SLA 40-tą kuopą, kurios 
jinai yra žymi darbuotoja 

Pittsburghe.

Atstovės, Dalyvavusios 1-majame
Amerikos Lietuvių Moterų Seime

PIRMOJO AMERIKOS LIETUVIŲ MOTERŲ SEIMO ATSTOVĖS

čiojo ir garb ės prezidiumų b 
: A. Jonikienė, B. L. Šalinai 

, K. Petrikienė, M. K. Sukacki 
įskiene, M. Dundulienė, E. ! 
, iš kairės į dešinę: V. J. 
š, O. Depsienė. Tolimesnė 
teto narių ir viena naujos 
jos pertoli, kad atrokuoti €

Priešakyje sėdi Seimo veik 
Pirmoj eilėj iš kairės į del 

laitytė, J. Skeberdytė 
Rame 

Antroj eilėj, pradedant ai 
F. Kazakevičienė, S. Petk 
buvusio Seimo Šaukėjų K< 

narė, 1

Chicago, Ill., nuo Lietuvių 
Moterų Kultūros Kliubo: S. 
Willis, O. Garšinskienė.

Nuo Vidurvakarinių Valsti
jų Moterų Sąryšio : M. Schultz, 
A. Jonikienė, J. Skeberdytė, 
M. Dundulienė.

Nuo Chicagos Liet. Mot. 
Dr-jos Apšvieta: K. Ketur- 
akienė.

Nuo Roselando Liet. Mot. 
Kliubo (93 narės) : M. Slan- 
čauskiene.

Nuo LDS 109 kp., Cicero, 
III.: C. Stanevich. •

Nuo LLD 92 kp., Cicero, 111.: 
K. Stanevičienė.

Nuo LDS Antro Apskr. ir 
LLD Pirmo Apskr.: M. Saka- 
lienė.

Nuo LLD 112 kp.: U. An- 
drulienė.

Nuo LLD 72 kp., Roseland, 
III.: S. Rimkienė.

So. Boston, Mass. Nuo Mo
terų Kultūros Kliubo (40 na
rių) : P. Benzienė, A. Riškie
nė, K. Gelėžiūnienė, J. Bu- 
dreckienė, E. čeikienė.

Nuo Stepono Dariaus Au
xiliary No. 317, A. L.: Mrs. 
A. Laukaitis.

Nuo SLA 62 kp.: Julia 
Kroli, A. Kvietkauskienė.

Nuo LLD 2 kp.: II. Tama
šauskienė, E. Fremont, M. 
Peshino.

Nuo Lietuvos Sūnui ir Duk
terų Dr-jos: M. Žilinskienė.

Newark, N. J. Nuo Biru
tės Moterų Draugijos (virš 50 
narių) : A. Kavaliauskienė, L. 
Kidžienė, P. Krunienė.

Nuo Newarko Lietuvių Mo
terų Kliubo (50 narių) : S. 
Gaubienė, V. Druseikionė, A. 
Juodeikienė, A. Kazanauskie- 
nė.
. Nuo LLD 5 kp.: K. Žukaus
kienė, K. Stelmokienė.

Montello, Mass. Nuo Biru
tės Pašalpos Draugijos (312 
narių) : J. Stygienė, M. Gu- 
tauskienė.

Nuo Moterų Apšvietos Kliu-' 
bo (40 narių): M. Gutaus- 
kienė.

West Lynn, Mass. Nuo A- 
iherikos Lietuvių. Moterų Pi
liečių Kliubo (60 narių) : M. 
Genkins, T. Buzas.

Pittsburgh, Pa. Nuo Liet.
Mot. Klb. (23 narės) : M. Ma
žeika, B. Armalis.

Nuo SLA 40 kp.: V. J. Ko
ličienė.

Nuo LLD 33 kp.: E. K. 
Sliekienė.

Kenosha, Wis. Nuo Liet. 
Mot. Pažangos Klb. (32 na
rės) : Anna C. Lorent.

Detroit, Mich. Nuo Liet. 
Mot. Pažangos Klb. (40 na
rių) : U. Litvinienė, M. Kemė- 
šienė, K. Steponkevičienė.

Nuo Detroito Lietuvių Mo
terų Lygos: Nellie Beliūnas.

Montreal, Canada. O n a 
Snaiderienė atstovavo: Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Dr-ją, 
Moterų Apšvietos Dr-ją, Ben
drą Moterų Sąryšį už Taiką 
ir Demokratiją, ir Vytauto 
Neprigulmingą Kliubą.

P. Matulaitytė nuo LLD Ka
nados Veikiančio Komiteto, 
kur priklauso 184 moterys.

Shenandoah, Pa. Nuo Liet. 
Mot. Apšvietos Klb.: M. Bu- 
jauskienė, M. šlekienė.

Nuo Komunistų Partijos 
Liet. K}).: O. Overaitienė.

Norwood, Mass. Nuo LLD 
9 k p. Moterų Klb.: M. Tra- 
kimavičienė, M. Krasauskienė.

Nuo LLD 9 kp.: A. Kava- 
lienė.

Binghamton, N. Y. Nuo 
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus: 
E. Vitartienė, O. Mikalajūnie
nė, ‘ A. Maldaikienė, O. Gir- 
nienė, O. Noreikienė.

Brooklyn, N. Y. Nuo LLD 
Centralinio Komiteto: S. Sas- 
na. t

Nuo Mot. Apšvietos Klb. 
(60 narių) : S. Petkienė, M. 
Bovinienė, O. Depsienė, J. 
Stankaitiene, A. Buknienę, H. 
Andriuškevičienė, J. Bon- 
džinskaitė, F. Kazokienė/ E. 
Vilkaitė.

Nuo LLD 1 kp.: M. Maže- 
lienė, K. Rušinskienė.

Nuo LLD 13 k p.: E. N Jes- 
kevičiūtė.

Nuo Liaudies Teatro: A. 
Jeskevičiūtė, P. Rainienė.

Nuo Meno Sąjungos: B. 
Šalinaitė.

Nuo LLD 185 kp.: A. Dau- 
^gel'ienė, • A. Bieliauskienė.

Nuo LLD 138 kp., Maspeth: 
Kaulinienė, . Janulevičienė ir 
Kalvaitienė. r

Waterbury, Conn. Nuo 
Sveikatos ir Kultūros Draugi
jos: M. Svinkūnienė, S. Mi- 
kelskienė, B. Statkevičienė, K. 
Česnienė.

Nuo LLD 28 kp.: L. Žemai
tienė, M. Meison.

Nuo LLD 49 kp.: O. Yesu- 

ei specialių komisijų narės, 
te (Sukackienė), P. Matu- 
enė, M. Janonien, M.
Simans.

Količienė, A. Urlokiūtė, 
se eilėse randasi keletas 
Moterų Tarybos komiteto 
ulėmis.

levičienė.
Nuo Vilijos Choro: B. Ma- 

rozaitienė.
Great Neck, N. Y. Nuo 

Choro Pirmyn: K. Talandze- 
vičienė.

Nuo LDS 24 kp.: J. Lau- 
žaitienė, M. Smaižiūnienė, E. 
Marcinkevičienė.

Nuo LLD 72 kp.: A. Bėčie- 
nė, O. Lukauskienė, A. Smai- 
žis.

Pittston, Pa. Nuo LLD 12
Apskr.: Ona žiurienė.

Cleveland, O. Nuo LLD 15 
Apskr.: M. Valentą.

Nuo LDS 138 kp.: E. Burg
in an.

Nuo Moterų Grupės: Eva 
Simans.

Philadelphia, Pa. Nuo LDS
5 kp.: J. Šmitienė, C. Čeka- 
nauskienė.

Nuo LLD 149 kp.: P. Mic
kienė.

Nuo LLD 10 kp.: Alice Ur- 
lokiūtė.

New Haven, Conn. Nuo
LLD kp.: C. B. Vikšrienė.

Worcester, Mass. Nuo Sū
riu ir Dukterų Broliškos Dr- 
jos? E. Dovidonis.

Nuo Komunistų Partijos 
Lietuvių Kuopos: A. Kala- 
kauskienė, A. Janulienė.

Nuo LLD 155 kp.: M. Su
kackienė, E. Trasikienė.

Minersville, Pa. Nuo LLD
14 kp.: M. Ramanauskienė.

Hartford, Conn. Nuo LLD
68 kp.: O. Visockienė.

Nuo Laisvės Choro: Elzbie
ta Kansas.

Elizabeth, N. J. Nuo Ban
gos Choro: L. Sheralienė, L. 
Vaičiūnas, M. Gražulis.

Nuo LLD 54 kp.: C. An
dri ūnienė, M. Taraškevičienė.

Mandatų Komisija.

MOTERŲ TARYBOS 
KOMITETAS

Į Moterų Seimo sudarytos 
Moterų Tarybos Komitetą įei
na A. Jonikienė, K. Petrikie
nė, J. Skeberdytė, M. K. Su
kackienė, M. Dundulienė, V. 
J. Količienė, O. Stelmokaitė. 
Pirmosios keturios sudaro val
dybą, eina pirmininkės, sekre
torės, fin. sekr. ir iždininkės 
pareigas. Rugsėjo 13-tą šiame 
skyriuje per klaidą praleista 
vardas V. J. Količienės, Tary
bos Komiteto narės.

Karas ir ekonominis krizis 
sudaro sunkias problemas 
mūsų lietuvių trečiajai gent- 
kartei. Mūsų jaunimui atsi
stojo rišimas karo ir bedarbės 
klausimų.

Šeši milionai jaunuolių A- 
merikoj šiandien negali susi
kurti sau normalio šeimyninio 
gyvenimo iš priežasties bedar
bės. „Tiek yra bedarbių jau
nuolių Amerikoj. Pasiekę pro
fesiją, jie negali ją prakti
kuoti. Tas veda prie to, jog 
jie tampa pagauti i žalingos 
propagandos tinklus. Vokieti
joj jaunimas sudarė fašizmui 
tvirčiausi ramstį. Jaunimas 
tapo fašistų auka vien dėlto, 
kad fašistai žadėjo jiems dar
bus, žadėjo išrišti jiems tas 
visas problemas. Bet vietoj 
darbu ii’ vilties susitverti lai- c

minga sau gyvenimą, jauni
mas gavo koncentracijos kem
pes ir militarines pinkles.

Bedarbė priveda jaunimą 
prie iškrypimo iš doro ir tei
singo kelio. Kasdieną laikraš
čiai pilni pranešimų apie jau
nus kriminalistus. Krimina- 
lystėmis užsiima net ir jau
nučiai vaikai, vos 15 ar dau
giau metų amžiaus. Jų kelio 
galas, kalėjimas ir elektros 
kėdė. Motinoms tai skau
džiausia nelaimė.

Atsižvelgiant į tai, mes de
legatės, susirinkusios į Pir
mąjį Amerikos Lietuvių Mo
terų Seimą, kuriame dalyvau
ja 130 delegačių nuo 71 or
ganizacijos, atstovaujant virš 
20,000 įtarių, įvykusį rugsėjo 
7, 8 ir 9 dd., 1939 m., Brook
lyn© Muzėjuje, 185 Eastern 
Parkway, Brooklyn, N. Y., pa
sižadame statyti jaunimo 
klausimą pirmoj vietoj mūsų 
organizacijose. Mes supranta
me, kad šis klausimas, kaip 
ir kiti, negali būti išrištas ki
taip, kaip per organizaciją, 
per bendrą veikimą.

Mes pasižadame remti jau
nuolių visas pastangas rišime 
savo problemų; pasižadame 
rodyti reikiamos tolerancijos 
link tokių dalykų, kurie mums 
pačioms suprantami ne taip, 
kaip šiai naujajai gentkartei 
skirtingose nuo mūsų sąlygo
se išaugusiai. Mes pasižada
me visais būdais remti mūsų 
jaunimo visus darbus, arčiau 
susirišant su jų organizacijo

JULIJA SKEBERDYTĖ 
Chicagos Lietuvių Moterų Są
ryšio sekretorė, buvusi jo at
stove Seimo Šaukėjų Komite
te ir Seime. Ji buvo išrinkta 
Seimo pirmininkės pavaduoto, 
ja ir į Seimo nutartos įsteigt 
Moterų Tarybos Komitetą, ku

riame jai pavesta finansų 
sekretorės pareigos.

mis, kurios veikia jų naudai.
Vienas iš svarbiųjų klau

simų, tai visais galimais bū
dais remti jaunimą, siekiantį 
mokslo, steigiant fondą, iš ku^ 
rio galima būtų remti užsitar
navusius jaunuolius netik mo
raliai, bet ir medžiaginiai. 
Mums kelią į laimingesnį gy
venimą tankiai pastojo be
moksi ingumas. Mūsų jauni
mui šis klausimas kur kas 
svarbesnis, nes šiandien vis
kas ant mokslo paremta.

Mes pasižadame bendrai 
steigti mūsų vaikučiams mo
kyklas, kuriose bus mokina
ma lietuvių kalbos ir kurio
se jie bus suartinti su vis- 
kuom, kas yra mums lietu
vėms motinoms brangu.

Mes kaipo motinos pasiža
dame daugiau susiinteresuoti 
mokyklų reikalais, arčiau su
sirišant su tomis organizacijo
mis, kurios šituo klausimu 
rūpinasi, būtent, Tėvų-Moky- 
tojų Sąjunga (Parent Teach
ers Association). Kur nėra 
tos organizacijos skyriaus, 
mes pasižadame dėti pastan
gas sutverti Motinų Komite
tus, kurie rūpintus patirti 
apie visą mokyklų tvarką, 
apie vaikučių sveikatos stovį 
ir kaip prašalinus visus ne
geistinus trūkumus.

Alės pasižadame veikti, kad 
ekonominis krizis nebūtų riša
mas pagal tūlų valdininkų 
“taupumo” programą, kuris 
siaurina vaikams ir jaunuo
liams progas prie mokslo, mu-- 
ša mokytojų algas, didina kle- 
sas taip, kad mokytojos nega
li tinkamai jas vesti ir iš ki
tos pusės meta mokytojas iš 
darbo. a

Kad tą viską tinkamai atli
kus, mes pasižadame traukti 
kiek galint jaunų merginų ir 
moterų į visus mūsų komite
tus, kad tokiu būdu jauni
mo klausimas pas mus nebū
tų paneigtas.

Rezoliucijų Komisija:
A. Jonikienė,
V. J. Količienė, 
A. Urlakiūtė, 
S. Petkienė.

So. Bostono Mo
tery žinios

Literatūros Draugijos 2-ros 
Kuopos Moterų Skyrius 
Stoja į Moterų Tarybą

Rugsėjo 21 d. atsibuvusia
me LLD 2-ros kuopos moterų 
susirinkime, išklausius delega
čių pranešimus iš ką tik atsi
buvusio visuotino Moterų Sei
mo, vienbalsiai nutarėm įsto
ti Moterų Tarybon ir tuojau 
pasimokėti įstojimo mokestį 
vieną dolerį.

Taipgi buvo išduotas rapor
tas, kiek kuri draugija arba 
draugijos narė aukavo pasvei
kinimui Moterų Seimo:

LLD 2 kp. Moterų Skyrius 
$7.

K. Zinskienė $2.
A. Freimontienė $2.
Po $1 aukavo P. Antanuk, 

T. Nukienė, O. Kvietkauskie
nė. Po 50c aukavo B. Chu- 
barkienė, A. Sabulienė, C. 
Yankus, V. Jorgelionienė. P. 
Kubiliūnas 10c. Tai pasveiki
nom Moterų Seimą su $17.

Iškilmingas Bankietas

Rengia Bostono Moterų Są
ryšio visos penkios kuopos. 
Jame bus išduotas raportas iš 
ką |ik atsibuvusio Moterų Sei- 

(Tąsa ant 4-to pust)
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Moterų Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mo. Dalyvaus M. K. Sukac
kienė, Lietuvių Moterų Tary
bos Centro Komiteto narė. 
Bus gera programa. Taipgi 
bus išdalinta $20 laimėji
mams. Tai įvyks spalių 15 
d., 7:30 vakaro, lietuvių E 
St. Svetainėj.

Prie sekančio susirinkimo, 
kuris įvyks spalių 19 d., nu
tarėm rengtis 
sime paskaitą 
Taipgi draugės 
virti arbatos,
užkandžių. Taigi, po šiltų va
saros dienų turėsime draugiš
ką ji’ smagų susirinkimą. Tad 
visos draugės rengkitės iškal
no. H. T.

iškalno. Turė- 
ir diskusijas, 
pasižadėjo iš- 
kitos atsinešti

Bendradarbėms
Teiksitės atleist neradusios 

savo raštų. Kaip matote,' pa
starosios trys skyriaus laidos 
veik ‘išimtinai užpildytos šei
miniais dokumentais, tad įspū
džiai ir visi kiti raštai atide
dami toliau.

Širdingiausiai Dėkoju
Pasadena, Md.—Širdingiau

siai dėkavoju visoms toms 
draugėms, per kurias aš turė
jau progą dalyvauti tame gar
bingame Moterų Seime, laiky
tame .Brooklyno Muzėjuje, 7, 
8 ir 9 dd. šio mėn., taipgi gir
dėt šeiminį koncertą ir daly- 
vaut bankiete. Ir teko pama
tyti daug dalykų, kurių aš 
nebuvau mačius ir neturėjau 
vilties matyt. Aš negaliu vi
sų tų draugių vardų suminėt, 

i bet visom bendrai iš savo šir
dies gilumos tariu daug, daug 
dėkui.

Moterų Seimui (kurį man 
teko matyti pirmą sykį) ar
ba jo įsteigtai Tarybai veli- 

i hu, kad už metų ar kitų bū
tų galimybės surengt daug 
skaitlingesnį delegatėmis sei
mą. Kad tas užsibrėžtas tiks
las, kurį šiame Moterų Seime 
visos širdingai rėmė, pageida
vimas toliau ir širdingiau dar
buotis su visomis moterimis 

* Amerikoj ir užrubežiuos ir į 
draugiškus ryšius sueit ne tik 
su lietuvėm, bet ir su kita- 

. tautėm, kad pasisektų pravest 
gyvenimam M. J.

Binghamton, N. Y

s

ra LLD nariu, vienok jis įver
tino moterų darbą ir pats pri
sidėjo prie jo pagal savo iš
galę. Vardė Moterų Skyriaus 
tariu širdingą ačiū visiems ir 
visoms, kurie prisidėjo bent 
kokiu darbeliu prie šio pikni
ko, ir visai publikai, kurie da
lyvavo jame.

LLD Moterų Skyr.
Koresp., O. G. .

ant išdžiūvusių

muilai parsiduo- 
centų iki $1.60

paskutinį perplaunamą van
denį. Taip geriau, negu tept 
brilliantiną 
plaukų.

Maudynių 
da nuo 16
svaras. Už $1.60 jūs gausite 
kokį stebėtiną daug išgarsintą 
vardą, bet nei už skatiką dau
giau sveikatos ir švaros, kaip 
už 16 centų perkamam muile.

Skandinaviški Pusryčiai
Springfield, 111

pa
re i- 

ateinantį

Jau baigsis vasariniai 
rengimai arba piknikai, 
ketų rūpintis apie 
žiemos sezoną.

Mūsų draugės moterys dar 
nieko nekalbėjo, ką turėsime 
veikti. Jos sako: Kas iš to? 
Ką mes padarysime, kad’mūs 
mažai yra?

Gerbiamos draugės, pažiū
rėkim į kitas kolonijas, ką 
draugės veikia. Jau surengė 
Seimą ir didelę Rankdarbių 
Parodą, o tas atneš didelę 
naudą ne tik pačioms mote
rims, ale ir visai visuomenei.

Mes tam nepasidarbavome. 
Kada tas klausimas buvo pa
keltas ALDLD 7-tos kuopos 
susirinkime, radosi neprita
riančių, tokiu būdu likosi ne
apsvarstyta, neėmėm dalyvu- 
mo tokiame svarbiame Seime, 
kuriame, kaip matyti iš apra
šymo, ir kitatautės dalyvavo. 
Mes ne tik negalėjome dele
gatės siųsti, ale nei dolerio ne- 
paskyrėme. Tai dėlko taip pa
darėme ? Juk mes, moterys, 
dar turime savo ižde kelis do
lerius. Labai nemalonu, kad 
atsilikome neatsiliepusios ta
me svarbiame moterų darbe. 
Tai buvo pirmutinis moterų 
Seimas. Tenai svarstyta svar
būs klausimai apie šių dienų 
gyvenimą ir prasidėjusį euro
pinį karą, kuris nepraeis taip 
lengvai, palies tuojau ir jau 
paliečia ir čionykštį gyveni
mą.

Ateityje mes privalome 
ti budresnės ir greitesnės 
siliept 
kalais.

Pastaraisiais laikais daug 
kalbama apie skandinaviškus 
arba Oslo pusryčius. Jie ne
senai įvesta to miesto moky
klų vaikams. Kaip Dr. Stol
tenberg rašo, jie duodami vie
name .dideliame mokyklos 
kambaryje ir jiems pavedama 
visas pusvalandis laiko.

Pirm Įeisiant vaikams atsi
sėst prie stalo, jie privalo šva
riai nusimazgot rankas ir vei
dą. Paskiau duodama pusė 
apelsino, tada trečdalis litro 
pieno. Po to — sausas kvie
tinis biskitas ar šmotelis kie
tos ruginės duonos su vita
minizuota margarina ir šmo
teliu varškės. Galop—iki so
čiai kvietinės duonos su varš
ke ar žuvies aliejaus tepalu. 
Paskiausia—žalia morka ar 
obuolys.

Kieta duona duodama tiks
lu išvystyt stiprius dantis ir 
lėtą valgymą, kas svarbu virš
kinimui, o žalia morka ar 
obuolys—kaipo žaliava, taip
gi akstint ir išvąlyt dantis.

Dr. Stoltenberg nurodo, kad 
nedamitimas tarp vaikų ran
dama ne tik biednuomenėj, 
bet ir tarp išteklingų del, ne
mokėjimo parinkt maisto ar 
perdaug didelio lepinimo, o 
nedamitimas kenkia vaikų 
sveikatai ir mokslingumui.

Panelė Amerika

svarbiais moterų

bū- 
at- 

rei-

Malvina Lagūnicnė.

Redakcijos: Tiesą d.Nuo
M. L. rašo, kad labai svarbu 
buvo moterims dalyvaut savo 
Seime, nes tai, pirmoj vietoj, 
buvo pačių moterų reikalas. 
Tačiau Seimas jau praėjo, da
bar liekasi vykinti Seimo ta
rimus.

D-gėms springfieldietėms ir 
kitoms apylinkės kolonijų mo
terims reikėtų susitarti ir ben
drai parsikviesti ką nors iš 
chicagiečių Seimo delegačių 
išduot raportą. Seime iš Chi- 
cagos ir apylinkių ' dalyvavo 
visa eilė puikių moterų, galin
čių gabiai išduot raportus ir 
pagelbėt suplanuot ateities 
veikimą.

Susirašius su jomis, gal

Iš LLD Motery Skyriaus 
Pikniko

Sekmadienį, rugsėjo 17-tą 
dieną įvyko Moterų Skyriaus 
piknikas. Moterys gana rū
pestingai ruošėsi prie šio pik
niko ir buvo prisirengusios 
pavaišinti didelį skaičių pu
blikos. Jos turėjo prisigami
nusios įvairių valgių, gėrimų
irgi netrūko. Bet oras buvo to-,dar parūpintų ir meniškų 
kis šaltas, kad iš tos priežas
ties ir piknikas nebuvo tokis 
pasekmingas, kokio buvo tikė
tasi. Daug žmonių susilaikė 
namuose, o kurie ir dalyvavo 
piknike, tai irgi ilgai negalė
jo. būti, nes buvo nejauku 
piknikauti šaltame ore. Ren
gėjos gavo didelį “stuck” 
kaip su valgiais, taip ir su 
gėrimais.

Kaip ten nebūtų, mes skai
tome šį pikniką pusiau pavy
kusiu, nes buvo susirinkę gra
žus būrelis draugų ir prita
rėjų, kurie praleido smagiai 
laiką. Ir rengėjos numato, 
kad liks keli doleriai pelno, 
tai tas bus labai gerai pagal 
tokį šaltą orą.

Apart rengėjų, kurios dar- 
►* bavosi šiame piknike: A. Že

maitienė, A. Maldaikienė, O. 
Mikolajūnienė, K. Vaičikaus
kienė, O. Kireilienė, J. K. Na- 
valinskienė ir O. Girnienė, 
daug pagelbėjo dd. P. Mikola- 
jūnas ir J. A. Kaminskas. 

’ Nors J. A. Kaminskas ir nė-

vaiką jūsų Seimo raportų 
tingams pagerinti, nes su

jos 
ka- 
mi- 
jo-

h

Mikolajūnienė,

Kelionės Įspūdžiai
Rašo V. Glaubičius

Rugsėjo 9-tą Atlantic City 
Įvykusiose visos Amerikos pa
rinktų merginų gražuolių 
kompeticijose, p-lė Patricia 
Mary 
metų, 
“Miss 
buvo 
Michigano mergina 
Michigan” titulu vežina nuvy
ko Į Atlantic City.

merginų 
p-lė

Donnelly iš Detroito, 19 
pripažinta 
America.” 
pripažinta

1939 metų
Ji pirmiau 
gražiausia 

ir “Miss

Šeimininkėm
NĖRA REIKALO KELTI 

MAISTO KAINAS
žemdirbystės Departmen- 

tas sako, jog nėra ir bent per 
metus negali būt stokos jokių 
maisto produktų dėl karo. 
Reiškia, bile koki kėlimai kai
nų neva dėl stokos produktų 
yra spekuliantų prasimanymai 
ir jų nereikia klausyti, bet ko
voti prieš kainų kėlimą.

Fontanine plunksna geriau 
veikia, jei prisiurbiant rašalo 
ji palaikoma rašale ilgiau po

mis veikia eile žymių meninin-1uždarymo siurblio, kada į ją 
« • s-* t • • v • V • ikių. Chicagiečių delegačių 
vardus rasite bendrame Sei
mo atstovių sąraše, telpančia- 
me šiame skyriuje.

Sveiki, Gražūs
Plaukai

Tik sveiki plaukai turi gra
žų blizgesį, yra grožės karū
na ant jūsų galvos. Ir tą gro
žę duoda ne brangiai išgarsinti 
muilai, tepalai, bet sąmo
ninga, paprasta priežiūra.

Vartotojų Unijos Pirkimo 
Vadas pataria plaukus maz- 
got skiedinyje iš paprasto 
maudynės muilo, perplaut ge
rai išmazgotus plaukus su ei- 
trinuotu, vandeniu, o po to ir 
pačią citriną gerai išplaut.

Keno plaukaai peršausi, pa
taria gerai įplakt kelis lašus 
mineralų ar alyvų aliejaus į

visai nedasigauna oro.

žali žirniai ankštyse 
čiau išverda ir būna skanesni, 
taipgi lengviau išaižoma negu 
nevirti.

grei-

Visokios daržovės skaniau 
išverda, jei sumetama į ver
dantį vandenį, ne į šaltą.

Sviestas geriau pasilaiko, 
jei padedama užpiltas drus- 
kuotu ar šiaip tyru šaltu van
deniu. Tas ypač pagelbsti ne
turintiems moderniškų šaldy
tuvų.

Vaisiai geriau pasilaiko ne
plauti, tad reikia nuplaut tik 
tiek, kiek manomu neužilgo 
suvalgyti. Prie to, senai plauti 
vaisiai gali būti musių ar kitų 
vabalų apteršti L>ei apdulkėję, 
dėlto visapusiškai geriau 
plaut tik prieš valgant.

nu

tas ir su jo politika nesis- 
kaitąs. Su šiuom žmogum 
buvo visuomet malonu pa
sikalbėti, nes jis labai rinito 
būdo ir supranta pasaulio 
politiką; bet labai atsar
gus, kaip pamato ponus ar
čiau ateinant.

Birštone yra tas Vytauto 
kalnas, kur kunigas Olšaus
kas pakorė buvusią savo 
meilužę Jestiniauskienę. Tai 
gana aukštas kalnelis ir 
reikia į jį užlipti aplinkui 
einančiais trepais. Žmonių 
ten lankosi labai daug, nes 
ten graži vieta ir yra suo
lai atsisėsti. Daugelis lan
kytojų eina pažiūrėti tos 
vietos, kur buvo pakarta 
moteris, nors ten nieko ne
simato ir vieta stačiai nuo
laidi; bet ten padaryta ta
kas. Birštone yra du puikūs 
šaltiniai, Vytauto ir Biru
tės, kur verčiasi iš gilumos 
mineraliniai vandenys.

Miškų Medžiagos 
Varžytines

Varžytinių būdas—tai di
džiausias išnaudojimas val
stiečių ir sulaikymas šalies 
nuo progreso. Dabar yra 
Lietuvoj gana lavintų žmo
nių statybos atžvilgiu, ir 
kurie išgali, tai pasistato 
moderniškus trobesius.

Štai kaip yra vykdomos 
varžytinės. Pagarsina, ko
kioj vietoj ir nuskirtoj die
noj, kad bus miško medžia
gos išpardavimas iš varžy
tinių. Norintieji dalyvauti 
varžytinėse, turi turėti 
tam tikrą leidimą, už kurį 
reikia sumokėti 2 litai. Rei
kia turėti ir kitą leidimą, 
kuris kainuoja 1 litą, be ku
rio negalima nueiti ar nu
važiuoti miškan. Jei be to
kio leidimo kas nueina pa
grybauti ar uogų pasirink
ti, tai sugautas turi pabau
dą užsimokėti iki 10 litų, 

darbi- Paaiškinus varžytinių daly- 
sveikatąl viams, kokia yra medžiaga 

" i ir kam tinkama, pirmos ar 
1 antros rūšies, sakysime, 
taksos kaina 150 lit.,—tada 
prasideda varžytinės. Aukš
čiausiai įvaržęs, net dvigu
bai, iki 300 litų, tuoj turi 
sumokėti 10-tą nuošimtį su
mos, net visiškai nematęs 
savo pirkinio. Ir kada nu
važiuoja parsivežti, tik ta
da apsižiūri, kad medžiaga 
netinkama ir neverta įvar- 
žytos sumos. Tada, supran
tama, neima; bet įmokėtas 
W-tas nuošimtis negrąžina
ma. Tada vėl ta pati me
džiaga būna parduodama iš 
varžytinių; ir net po kelis 
kartus.

Netik statybos medžiaga 
yra parduodama iš Varžyti
nių, bet ir kurui malkos, ir 
net visoki žabaįk. Ir su tuom 
taip pat būna, kad pirkėjas

ketą 10-tą nuošimtį. Čio- 
nais, galima sakyti, kad ne 
tik yra bjaurus valstiečių 
išnaudojimas, bet palaiki- 
mas ant išjuokimo.

(Bus daugiau)

“Gaukite “Laisvei^ Naujų 
Skaitytoju.

Kaunas. — Nauju “Eltos” 
direktorium paskirtas Valen
tinas Gustainis, paskutiniu 
metu buvęs Eltos atstovu Pa
ryžiuje ir Londone. Laikinai 
ėjęs direktoriaus pareigas 
Viktoras Kamantauskas gau
na kitą paskyrimą.

Lietuvos 
buhalteris

(Tąsa)

Man teko apsigyventi vie
nam name su daugeliu po
nų, valdininkų ir karininkų. 
Kai kurie iš jų gauna aukš
tas algas. Daugiausia jų 
eina į vones tik dėl to, kad 
sumažini savo lašinius, ba 
perdaug nutukę. Jie net 
nežino per išdykumą, kas 
jiems darosi. Jie juokiasi, 
kvatojasi iki pačių ausų 
per visą dieną. Vienas la
biausiai nutukęs ir didžiau
sias juokų mylėtojas,—tar 
ponas Akstinas, buvęs kalė
jimo perdėtinis, o dabar tu
rintis vietą Baltijos laivų 
bendrovėj ir gaunąs algos 
700 litų į mėnesį. Jo brolis, 
kuris taip pat ten buvo, 
yra vyriausias 
maisto fabriko
ir gauna 1,200 lt. algos per 
mėnesį. Tie ponai man ban
dė įkalbėti, kad dabar Lie
tuvoj gerai gyventi visiems, 
ir kad tvarka pas juos kuo 
geriausia... Kadangi aš 
jiems ėmiau nurodinėti, 
kad yra skurstančių žmo
nių kaimuose ir dabartinė 
tvarka nesistengia kaip 
nors jiems pagelbėti, ir pa
klausiau, kodėl čionais ne
simato ūkininkų ir papras
tų darbininkų gydantis, o 
tik valdininkai ir kiti po
nai,—pamatė, kad jie turi 
reikalą ne su Lietuvos pi
liečiu, kurį galėtų greitai 
už grotų pasodinti už prie
šingą jiems kalbą. Jie pa
sidarė man labai draugiški, 
ir kaip tik ėjo kur pasi
vaikščioti, tai vadino, kad 
eičiau sykiu su jais. Apro- 
dinėjo jie man svarbiausias 
vietas. Nuėjome apžiūrėti 
naujai pastatyto namo, ku
rį čionais valdžia pastatė 
už ligonių kasos pinigus. 
Namas labai gražus ir pui
kioj vietoj, pušyne. Storu
lis sako, “tai parodau, kaip 
Lietuvos darbininkai gyve
na.” Čionais, girdi, i 
ninkai atvyksią i 
pataisyti.

Nenorėdamas su ponais 
daugiau ginčytis, sugrįžęs 
pasiteiravau pas vietinius 
gyventojus ar daug valdžia 
ten atsiunčia darbininkų 
sveikatai pataisyti. Vienas 
jaunas vyras, kuris yra gy
vulių daktaras, sako, tie po
nai nori tau įkalbėti nebū
tus dalykus. Sako, jei dar
bininkas suserga, tai negali 
per 8 vai. iš ligonių kasos 
daktaro prisišaukti.

Susipažinau su vienu la
bai rimtu žmogum tai P. 
Gaurys, buvęs Klaipėdos 
krašte Šilutės Gimnazijos 
mokytojas. Jis skaitė didelę 

Kautskio parašytą, 
vokiškoj kalboj. Užklau
siau, ką jis mano apie, bu
vusio Kautskio politiką. At
sako, kad jis buvo renega- atsimeta, palikdamas įmo-

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS Z
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•
TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergroen 7-1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIV
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

Oficialis 
vardas STEAMBOAT INN

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

J
V

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

- 417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
•&* *1* 4*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro 
4* 4* 4

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

' „ ■ , ... ......... . .....

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

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

426 South 5th
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Street Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Burn-Boost Anthracite.

AND

Fairview Restaurant & Barnu-

9-10 (Id., Rockford, CORONA, L. L, N. Y,
Telephone: Ilavemeyer 9-9115

iš-

vaka-

Komunistų Taryba.

4

Suteikiam garbingas laidotuves

Wilkes-Barre, Pa.
Veisle jiškis.

SVARBIOS KNYGOSraudonarmie-

UižiuiV-.

PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS
KAINA $1.00

Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
po $2.45 i menesį

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

o

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

s

e

s

2

S

Dar turime keletą knygų

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

tuvių Tautišką svetainę. Prakalbos 
įvyks 735 Fairmount Ave. — Kvie
čia Kom. (227-229)

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

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

skaitlingai dalyvauti.
(227-229)

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

ku
pečius, 

žmonėms

Telefonas
EVergreen 7-6673

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, 29 d. rugsėjo įvyks 

prakalbos. L. A. U. Kliubo Svetai
nėj, 329 Broadway. Pradžia 7:30 v. 
v. Rengia ALDLD 212 kp. Kalbės 
svečias iš Chicagos, L. Prūseika, 
“Vilnies” redaktorius. Kviečiame vi
sus

į minėtų kolonijų

12 d., 7 vai. vakaro, 
Hali, 505% E. Mon-

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

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

CLEVELAND, OHIO
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- 
ne. — M. R. Sekr. (226-228)

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

• Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00 3

i

I

i 

-

Šolomsko Maršrutas 
Vakarų Valstijose

Drg. D. M. Šolomskas Pasakys
Prakalbas Šiose Vietose:
Spalio 6 d., 7 vai. vakaro, 

Lietuvių Auditorijoj, Chicago, 
Ill. \

Spalio 8 d., 2 vai. po piet, 
German-American Hali, 1715 
—52nd St., Kenosha, Wis.

Spalio 8 d., 7 vai. vakaro, 
Liuosybės svetainėj, 711—8th 
St., Waukegan, Ill.

Spalio 11 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Darbininkų sve
tainėje, 10413 S. Michigan

Kelios dienos atgal Ply- 
mouthe, Pa. buvo laidojamas 
mūsų gubernatoriaus James 
vienintelis sūnus. Tai buvo 
didelis skaičius žmonių susi
rinkę — apie 15,000. Tokių 
didelių laidotuvių nebuvo šio
je apylinkėje nuo palaidojimo 
S. Petrausko, kuris buvo
šautas pikietuojant laike bu
vusio mainierių streiko.

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 1 d. Bakanausko 
Svet., 10 vai. ryto. Prašome narių 
dalyvauti. (227-229)

111.
Spalio

German
roe St., Springfield, Ill.

Spalio 13 d., 7 vai.
ro, Westville, Ill.

Spalio 17-18 dd., Detroit,
Mich.

Spalio 19 d., Cleveland, O.
Drg. D. M. šolomskas yra

plačiai žinomas. Jis pasakys 
svarbias prakalbas 20 metų 
jubiliejaus proga. Jis kalbės ir 
apie karą Europoj ir mūs už
davinius Amerikoj. Iš mūs pu
sės liko gerai, pavyzdingai 
prie taip svarbių masinių mi
tingų prisirengti.

Todėl čia per spaudą krei
piamės
draugus ir prašome juos ko
operuoti. Rūpinkimės, kad mi
tingai kuogeriausiai pasisektų.

Chicagoje rengiame masinį 
mitingą su koncertiniu pro
gramų.' Gal ir kituose mies
tuose draugai rengs prakalbas 
su koncertiniais programai^. 
Dar kitur gal panorės sureng
ti bankietus. Priklausys nuo 
draugų tos kolonijos, kaip jie 
nori atžymėti 20 metų Komu
nistų Partijos gyvavimą.

Draugai, j darbą I

State Highway Departmen- 
tas nejuokais užėmė Dial 
Rock anglių kompaniją sutai
syti tiltą' į Wyoming, kuris 
stovi uždarytas daugiau kaip 
metas pusė. O tai yra svarbus 
persikėlimo punktas per Sus
quehanna upę. ši kompanija 
išėmė anglį apačioje šio tilto, 
kur tiltas pusėtinai įdubo že
myn, ir turėjo būt uždarytas 
dėl žmonių saugumo.

Jeigu viskas išsipildytų, ką 
rašo vietinė spauda, tai šioje 
apylinkėje darbai pagerėtų, 
nes žadama daugiau mainų 
atidaryti, kurios jau seniai 
stovi uždarytos, o gal tai tik 
dėl žmonių nuraminimo, kad 
tie “gerieji laikai” ir vėl čia 
artinasi.

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. permainė susirinki

mus nuo pirmo trečiadienio kiekvie
no mėnesio į pirmą sekmadienį, 
kiekvieno mėnesio. Todėl sekantis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 1 d. 
spalių, 15-17 Ann St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Yra daug svar
bių reikalų aptarti. Galėsite pasi
imti ir naujas knygas. — K. K. 
Sekr. (227-229)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. rugsėjo, 7:30 v. v. Liet. Svet., 
180 New York Avė. Visi draugai bū
kite šiame susirinkime, nes jau ga
vome knygas, galėsite pasiimti. 
Taipgi mūsų delegatės* išduos rapor
tus nuo Moterų Seimo. — Sekr.

(227-229)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, spalių 1 d., įvyks 

važiavimas LDS 44 kuopos ir LLD 
190 kuopos. ' Mičiutos Darže. Turė
sime gėrimo ir užkandžių. Kviečia
me svečius dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. Pradžia 2 vai. po pie
tų. (227-229)

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Forų

LVOVO ŽMONĖS IŠKILMINGAI PAS1 
TIKO RAUDONĄJĄ ARMIJĄ

Maskva. — D a u guma0-------------------------------
Lvovo gyventojų, Ukrainai, 
žydai ir kiti, su didžiomis 
iškilmėmis ir karštu drau
giškumu pasitiko Sovietų 
Raudonąją Armiją, įmarša- 
vusią į Lvovą, trečiąjį di
džiausią miestą buvusios 
Lenkijos.

Šioje apylinkėje ta nelaboji 
spinal meningitis liga plačiai 
išsiplėtusi, yra jau užrekor- 
duota 86-tas susirgimas, žmo
nės pagaunami visokio am
žiaus. Nemažai susirgusių nu
mirė.

laikotarpiu mūsų 
yra garsinimo savaitė 
anglių, mieste apie 
daugelis visokiausios 
pečių sustatyta ir jie 

smulkiausia anglimi,

Šiuom 
mieste 
kietųjų 
square, 
mados 
kuriami 
ir prie tų pečių visai žmogaus

Ir Norman Thomas su Savo 
Dvylekiu

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

■

Estate of

Vieta mašinom pastatyt. Ai įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marino bu- 
dinko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Stoikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Namų Rakandų Krautuvė

Divohai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

čiams, greitai vėl buvo ati- nereikia juos kuriant. Viskas 
darytos mokyklos ir krau- ko reikia, tik turėk pripylęs 

aruodą anglių ir viskas, žmo
gaus rankų darbo nereikia, 
viskas atliekama elektra, 
kio smarkumo nori pečių 
rianti, taip nusistatyk ir 
kas, pečius pats pasiims 
anglį, suneš pelenus j 
tynęs nepadarant jokių 
kių.

Kiekviena kompanija, 
rios išdirba tokius 
stengiasi įkalbėt 
kaip jie yra geri ir kaip pi
giai atsieitų apšildyt namus 
naudojant smulkią kietą ang
lį. Dabar mieste ir apylin
kėje obalsis: “Buy - Burn - 
Boost Anthracite!” Bergman 
krautuvės lange net “breke- 
rys” (laužykla) vėliausios 
mados įtaisyta ir paleista į 
darbą, kur parodo, kaip da
bar anglis puikiausiai yra pri
rengiama į marketus.

Šiuo garsinimo laikotarpiu 
daug žmonių sutraukia vaka
rais i mieste apie square, nes 
būna programa — sutraukia 
aukštesnių mokyklų benus, 
kurie duoda gertj muzikos ka
vai kų. Tarpe jaunimo matosi 
daug mergaičių pučiant į viso
kius muzikos instrumentus, šis 
viskas daroma dėl “Buy -

tuvės. Lvove susikūrė ir 
veikia nauja, laikina, val
džia.

Naujoji vyriausybė pa
tvarkė, kad valstiečiai už
imtų dvarus buvusių lenkų 
ponų. Taip valstiečiai ir da
ro, tvarkingai dalindamiesi 
dvarų žemes.

Ukrainai gyventojai veik
liai padeda raudonarmie
čiams gaudyt 
Lenkijos šnipus, 
kus ir armijos 
Ukrainai įteikė 
kinajai valdžiai 
asmenų, kurie buvo aršiau
si žmonių priešai.

Lvovo darbininkai tiršto
mis miniomis suėjo į juda
mųjų paveikslų teatrus, kur 
buvo rodoma naujas puikus 
sovietinis judis vardu “Le
ninas 1918 metais.”

pabėgusius 
policinin- 

oficierius.
naujai lai- 
ir sąrašus

Molotovas Priėmė Lietuvos 
Ministrą

Maskva, rugsėjo 20 d.— 
Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų komisaras Moloto
vas priėmė Lietuvos atsto
vą dr. Ladąt Natkevičių.

Ko- 
ku- 
vis- 
sau 
sta- 
dul-

New York. — Nupuolęs 
socialistų vadas Norman 
Thomas parašė prezidentui 
Rooseveltui laišką, ragin
damas nepraleist ir Sovie
tam ginklų ir amunicijos iš 
Amerikos.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

PRANEŠIMAI E KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ateinantį' penktadienį, 29 dieną 
rugsėjo, bus apvaikščiojimas 20-ties 
metų gyvavimo komunistų partijos 
šios šalies. Kalbės , Browderis, Carl 
Reeve, Mother Ellą Reeve Bloor ir 
Adams Darcy. Svetainėj Town Hall, 
150 N. Broad St., Philadelphia, 8 
val. vak.

Visi kalbėtojai aiškins visą pasau
linę situaciją sąryšyj su Amerikos 
komunistų partijos augimu ir visos 
šalies padėtim. Labai bus svarbu lie
tuviams susipažinti su padėčia Eu
ropinio karo ir Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos įmaršavimą į 
Lenkijos Ukrainą ir Baltgudiją, iš
gelbėjimui žmonių nuo Vokietijos 
nazių. (227-229)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 1 d. spalio, 

2-rą vai. po pietų, kalbės drg. J. 
Gasiunas apie Europos debartinį ka
rą. Lietuviai plačiai dalyvaukit, nes 
daugeliui žmonių neaišku dėlei So
vietų Sąjungos įsimaišymo į Lenkų 
karą, kuriame Raudonoji Armija 
įmaršavo išgelbėti ukrainus, balta
rusius ir kitus nuo Vokietijos na- 
zių teroro. Daug žmonių susimaišė 
šiuo klausimu. Prakalbos prasidės 2 
vai. po pietų ir už poros vai. baig
sis. Vėliau žmonės vyks į Lietuvių 
Moterų Dukterų bankietą — į Lie-

Francijos katalikų Meaux katedra, apstatyta smėlio maišais ir laukia bile ka
da “svečiu neprašytų,”— Vokietijos nazių orlaivių su bombomis.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievoles 
jūsų piisės. 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 PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija

3

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergreen 7-6111
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vieloje

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

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

• ? 4^,
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New¥>rkRzM0zfe7iiiios
PARDAVIMAI

Parsiduoda Butcher Shop (mčsi- 
nyčia). Tinkama lietuviui. Prašome 
kreiptis: 185 I-Iavemeyer St., Brook
lyn, N. Y. Aarba šaukite: Evergreen 
7-2620. (227-229)

Pasisakė už Amerikos 
Nesikišimą Karan

Pardavinėtojų Darbininkų 
Unijos Lokalas 1102, CIO, 
pereitą sekmadienį įvykusia
me susirinkime, Irving Plaza, 
N. Y., priėmė rezoliuciją, ku
ria pasmerkia Europoj siau
čiantį karą kaipo imperialisti
nį, sukeltą tų pačių jėgų, ku
rios dabar kariauja. Reikalau
ja, kad Amerika suformu
luotų savo užrubežių politiką 
taip, kad neduot daugiau sim
patijų ar lengvatų nei vienai 
kuriai iš kariaujančių šalių, ir 
užgiria prezidento Roosevelto 
taikos politiką.

Lokalas turi 2,000 narių.
■■ ■ • v

Draugam Sutkam Sukako 25 
Metai Vedybinio Gyvenimo
Praeito šeštadienio vakarą 

draugai Šutkai (kurie turi už
eigą ant Grand St.) paminėjo 
savo 25-kių metų sukaktį ve
dybinio gyvenimo. Ta proga 
Sutkai surengė puikią parę 
savo įstaigoj, kur buvo susi
rinkę Sutkų giminės, draugai 
ir šiaip pažįstami. Kiekvienas 
atsilankęs buvo pavaišintas 
skaniais valgiais ir gėrimais. 
Teko matyt atnešta daug gy
vų gėlių bukietų su linkėji
mais Sutkam sulaukt auksinio 
jubilėjaus.

Susirinkusieji smagiai leido 
laiką iki vėlumai. š.

Rašytojai Kovos Prieš 
Atleidinėjimus

WPA rašytojai New Yorke 
skelbia griežtą kovą prieš ma
sinius atleidinėjimus iš darbu* 
Ypatingai sujudo visi po to, 
kaip pereitą pirmadienį pra
varyta iš darbo 80 iš 230 ra
šytojų, visi unijistai, tarpe jų 
veik visi unijos viršininkai.

Rašytojų Unija siunčia pas 
majorą delegaciją, kad jis 
protestuotų prieš atleidinėji
mą ir pasikėsinimą sudaužyt 
uniją, taipgi pikietuos projek
to centrą, 110 King St., N. Y.

Parodos Žinios

MIRĖ
Peter Gudinski, 50 m. am

žiaus, mirė sekmadienį, rug
sėjo 24, namuose, 101 Mese- 
role St. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, 27 d. rugsėjo, Šv. Jo
no kapinėse. Kūnas pašarvo
tas po viršminėtu antrašu.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Pieno Farmeriams 
Pakelia Kainas

Žemdirbystės komisionierius 
Noyes paskelbė, kad 97.32 
nuošimčiai visų didžiajam 
New Yorkui pieno tiekiejų 
pasirašė referendumą, užgi
nantį pakėlimą farmeriams 
mokesties už pieną iki $2.62 
minimum per 100 svarų.

Gavęs balsavimų pasek
mes, Noyes tuojau pasirašė į- 
sakymą pradėt mokėt sulyg 
naujos skalės.

Ir Arams Klaidu Mieste
Pora didžiųjų arų, laikomų 

nelaisvėj biliardų salėj, 95 
Avė. B, N. Y., ištrūko iš be
laisvės, tačiau mieste nesuma
nė, kur keliaut. Vienas, pa- 
skraidęs virš Tompkins Sq., 
nusileido į medį ir ^specialistai 
gaudytojai jį suėmė, o kitas 
nutūpė prie tūlos moteriškės 
kojų, kuri paukštį įprašė į 
krautuvę ir suėmė užmetus 
ant jo maišą.

Pereitą sekmadienį buvęs 
labai gražus oras, taip vadi
namoji “indijonų vasara” su
traukė labai daug lankytojų 
Pasaulio Parodon, buvo antra 
geriausia diena iš visų buvu
sių. Iki 10 vai. vakaro užre
gistruota 391,574 lakytojai. 
Tą dieną viršijo tik rugsėjo 
3-čia, tuomet turėta 524,402 
lankytojai, bet tada buvo iš
vakarėse Darbo Dienos, fak- 
tinai, trys dienos švenčių.

Užsisakė Vietą Parodai Ki
tiems Metams

Pasaulio Parodos Pildanty
sis Komitetas paskelbė, kad 
jis nutarė pranešti parkų ko- 
misionieriui Moses, jog Flush
ing Meadows plotai norima 
naudot Pasaulio Parodai 1940 
metais. Komiteto tarimą dar 
turės patvirtinti direktoriai.

Šis yra pirmas oficialis pa
tvirtinimas, kad Pasaulio Pa
roda tęsis ir ateinančiais me
tais. Seniau buvo gauta žinių, 
kad Auburn kalėjime daroma 
auto leidimų lentelės su po- 
žymiais-garsinimais 1940 Pa
rodos, kaip kad buvo garsina
ma 1939 lentelėse. Vėliau bu
vo girdėta, kad administracija 
kviečia įvairias firmas pasi
likti kitais metais. Matomai, 
kvietimai davė atbalsių, kad 
nuspręsta tęst Parodą.

Tuo tarpu Parodos prezi
dentas Whalen išplaukęs Eu
ropon, kad dalyvaut Tarptau
tinių Parodų Biuro mitinge 
ateinantį ketvirtadienį. Prisi- 
bijoma, kad dėl karo sąlygų 
jis gal pavėluosiąs ir neturė
siąs progos pakviesti užrube
žių šalis, kurių tiems reika
lams komisijos dalyvaus Paro
dų Biuro mitinge.

Pirmadienį lankytojų būta 
90,653.

Komunistai Darbuosis 
Neleist J. V. Karan
Apie 250 komunistų, di

džiojo New Yorko sekcijų ir 
kuopų veikėjų, susirinkę į 
veikėjų mitingą pereito sek
madienio rytą, New Yorke, 
pareiškė padėką savo parti
jos nacionaliam7 komitetui už 
pareiškimą, jog partija dar
buosis prieš įtraukimą Jung
tinių Valstijų į šį imperialisti
nį karą, ir už abelnai teisingą 
vadovavimą šioj painioj pa
saulinėj padėtyje.

Susirinkę partijos veikėjai 
pareiškė,' kad Kom. Partijos 
Nacionalio Komiteto pareiški
mas yra “vienintelis teisingas 
analizas dabartinės pasaulinės 
padėties ir vieninga teisinga 
politika, kurią mūsų šalis turi 
priimt, jei Amerika nori iš
vengt imperialistinio karo.”

Israel Amter, šios valstijos 
organizacijos pirmininkas, ir 
Gh. Krumbein, šios valstijos 
sekretorius, pareiškė:

"Mes darysime viską sumo- 
bilizuot visus mūsų partijos 
narius ir New Yorko gyvento- 
;us remt tą politiką, kuri tik 
viena gali gerai išvest J. Val
stijas ir apsaugot mūs šalį ir 
krantus nuo imperialistų karo.

“Mūs pareigos didelės — 
mūs atsakomybė milžiniška, 
bet mes pasitiksim padėtį.”

Įvairių sekcijų įr kuopų na
riai savo kolonijų susirinki
muose diskusavo
klausimus ir savo partijos ro
lę toje padėtyje. Iš visur gir
dėti vienbalsiai užgyrimai Na
cionalio Komiteto pravestos 
linijos.

Kojinių Mezgėjų Unija 
Prieš Dies Šniukštas
Baigdama savo 28-tą meti

nę konvenciją, Pančiakų Dar
bininkų Unija priėmė rezoliu
ciją, kuria aštriai pasmerkia
ma Dies Komitetas už jo ata
kas ant darbininkų judėjimo.

Kitomis rezoliucijomis pasi
sakė už trečią terminą Roose- 
veltui ir už Naujosios Dalybos 
siekius; reikalauja suvaldyt 
karo pelnagrobius; padaugint 
paskyras WPA darbams.

Konferencija turėjo savo 
posėdžius Park Central vieš
butyje. Dalyvavo 225 delega
tai, atstovaujanti 55,000 na
riu. c

Anti-Semitas Nuteistas 
Kalėjimai!

Ralph Ninfo, sūnus Darbo 
Partijos atstovo Miesto Tary
boje, nuteistas 75 dienom sun
kiųjų darbų kalėjimo už po- 
gromščikiškas kalbas ant 
Bronx gatvių kampų. Jis kal
tinama sakius, kad jis “norįs 
iškart visus Amerikos žydus.” 
Gi jo draugas J. Leveque, ku
ris irgi nuteistas, sakęs “norįs 
matyt žydų kraują visose 
Amerikos gatvėse.” Ninfo tė
vas pareiškė, kad už tokią 
kalbą jis nori matyt savo sū
nų nuteistu kalėti.

Nuteistieji paskelbė bado 
streiką.

Majoras Sakė Prakalbą 
Spaustuvininkams

Kalbėdamas spaustuvininkų 
20-toj metinėj konvencijoj, 
N. Y., majoras LaGuardia nu
rodė reikalą kooperacijos tarp 
miesto industrijos ir žemdir
bystės; kad visokios svarbios 
problemos paliečia visą šalį ir 
gali būt geriausia išrištos na- 
cionale papėde.

Pakviesdamas delegatus 
Pasaulio Parodon, majoras ra
gino ypatingai atlankyt Tai
kos Aikšte, kuri, jis sako “yra 
tokia vieta, kur visos tautos 
sugyvena, kaip geri kaimy
nai.”

Planuoja Įvest Vieną 
Rūšį Pieno

Medicinos Akademijos ir 
Columbia Universiteto ben
dras komitetas plakuoja gali
mybes įvest vienos rūšies 
(grade) pieną visam New 
Yorko miestui.

M. Markowitz, 29 metų, 
sulaikytas teismui kaltinant iš 
Mrs. Alaimo, 72 metų moters, 
atėmus $10, kada toji pravė
rus duris, manydama, kad 
pieninis pribuvo išrinkt mo
kestį.

Mrs. C. Scott, 74 m., nukri
to ar nušoko nuo . 6 aukštų 
namo stogo 'kieman, 667 E. 
232nd St., Bronx. Užsimušė.

Jieškoma 59 m. moteriškė 
S. W. Strauss, įtariama pa
smaugus 4 metų anūkę iš 
keršto dukteriai ir žentui.

SUSIRINKIMAI

Radiumo Auka
Mrs. Grace Cranston Sham

berger, 35 m., mirė suėsta ra
diumo, kuris įėjo į jos sistemą 
16 metų atgal, jai maliavo- 
jant radiumo maliovomis lai
krodžių rodyki iukes Long 
Island ity šapoj. Ji gyveno 
25-67 44th St., Astorijoj.

Apie savo padėtį ji sužino
jus tik 6 mėnesiai atgal, kada 
dentistas pasakė jos vyrui, jog 
jos dantys iškrito dėl to nuo
do. Savaitė atgal ji buvo iš- 
vešta Šv. Jono ligoninėn, kur 
ir mirė.

Jos liga visais atžvilgiais 
buvo panaši ligai 28-nių New 
Jersey moterų, kurios tarp 
1928 ir 1930 metų buvo su
rasta esančios apsinuodijusios 
radiumu dirbant šapose, kur 
nebuvo priemonių sveikatai 
apsaugot, darbininkės nebuvo 
perspėtos. Vėliausia auka iš 
tos grupės buvo Mrs. Edna 
Hussman, kuri mirė kovo 30- 
tą, Hillside, N. J.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučins
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
l

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

0

Ignas Urbonas
Profesionališkas Barberis

Plaukų kirpimo ir apsku- 
timo darbą atliekam greit 

ir patenkinančiai;
BARBER SHOP

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

Office Phone
E Ver green 8-109O

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Wltne

Uqnou?>

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

.TONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpo Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, 
Tel.: Glenmore -6191

zzs&szz&j

Mrs. Shamberger paliko 5 
metų sūnelį, bet daktarai ma
no, kad jis tos ligos nepalies
tas.

MOTERŲ ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks rugsėjo 28-tos 
vakarą, 419 Lorimer St. Raportas 
iš Seimo ir kiti svarbūs reikalai. Li
teratūros skyriaus narės gaus kny
gas. Narės ir ne narės kviečiamos 
dalyvauti. — Valdyba.

(227-228)

A

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon ... ii' lai
ku pietų . . . jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo 824.75 ir aukštyn.

. uiiiiim
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Įsteigta nuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET
Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Inside Phone 
EVergrcen 4-648ft

Russian & Turkish Baths,
29-31 Morrell Street Brooklyn,

Ine

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54-to -Skyriaus mė

nesinis susirinkimas įvyks trečia
dieni, Rugsėjo 27 d., 7.30 v. v., Pi- 

bėgamus į liečiu Kliubo Svet., 280 Union Avė. 
'Visi nariai malonėkite dalyvauti. —• 
Sekr. Ch. Nechunskas.

(226-227)

Pabaigta kast ola naujai 
subvės sekcijai, kuri davės 
Fulton liniją iki Crystal St.

BROOKLYN ,N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo susirinki

mas Įvyks penktadieni, 7:30 v. vak. 
(trečias kvartalinis biznio skyriaus), 
280 Union Avė. Kuriems apeina 
kliubo finansinis stovis ir abelnai 
visa kliubo eiga, tad tie nariai da
lyvaukite. — Kom. (227-229)

RHEA

Vapor Room, 
Room, Large

Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS'1 DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ą VIENATINIS LIETUVIŠKAS
' KABARETAS

STANLEY MISUNAS
, Savininkai

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

Alus ir Valgiai

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

l’rie R. K. O. Republic Teatro
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NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai k r ei tai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybes drąbužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimq žmonėm.

Virš 30 motų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
f ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužį7 dideliais kiekiais. '

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertes $30.00 už $22.50 •

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.




