
KRISLAI
Kas Daugiausiai Bėgo 

į Lietuvą?
Žmoniškai Elgiasi.
Ar Jie Suks Kontr-Revoliu- 

cijos Lizdą?
Laisvė, Žemė ir Duona.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Iš Rygos tokių žinių gauna
ma : LAISVĖS ANTRA^£ion4a” sSM2-3878STRRET Brooklyn, N. Y., Ketvirtad., Rugs. (September) 28, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

“Lietuvoj su lenkais apsi
einama žmoniškai. Jiems ro
doma užuojauta... Gardino 
gubernatorius, įvairių lenkų 
miestų majorai ir jų šeimos 
atvyko į Lietuvą.”

Daugiausiai dabar į Lietuvą 
perbėgo iš buvusios Lenkijos 
įvairių ponų, gubernatorių, 
valdininkų. Tai vis tie žmo
nės, kurie tik prieš keletą 
dienų taip begėdiškai Vilnijoj 
skriaudė lietuvius, baltarusius 
ir kitas tautines mažumas!

—o—
Taigi visai natūralu, kad 

Smetonos valdžia su jais apsi
eina žmoniškai ir jiems rodo 
užuojautą.

Bet toji pati valdžia nežmo
niškai elgiasi su Lietuvos dar
bo žmonėmis. Nesenai įvykęs 
Kaune statybininkų streikas 
buvo brutaliai sutrėkštas. Lie
tuvos kalėjimuose tebelaiko
ma 500 politinių anti-fašisti- 
nių kalinių.

Kada Lietuvos valdžia ši
taip elgiasi su savo piliečiais, 
darbo žmonėmis, ir kada ji 
rodo užuojautą Gardino gu
bernatoriams ir Vilniaus nevi
donams, engusiems Vilnijoj 
lietuvius, tai toji valdžia ro
do, kad jai rūpi ne krašto rei
kalai, ne lietuvių tautos rei
kalai! 

__^o— •
Subėgę į Lietuvą iš Vilnijos 

ir Baltarusijos lenkų dvarpo
niai ir visoki valdininkai gali 
pradėti sukti lizdą prieš So
vietų Sąjungą. Juk jie danti
mis griežš, matydami, kaip jų 
dvarus ima ilgai pavergti 
baltarusiai ir lietuviai. Len
kų valdininkai - biurokratai 
trokš kuoveikiausiai atsteigti 
“seną Lenkiją” ir valdyti 
žmones. Tam jie organizuo- 
sis, tam jie ginkluosis.

Todėl Lietuvos vyriausybės 
pareiga daboti, kad to nebū
tų. Subėgusius nenaudėlius 
Kauno vyriausybė turi pri
versti dirbti naudingą kraš
tui darbą. Jie turi pamiršti 
apie savo dvarus, apie savo 
šiltas vietas.

—o—
Vienas žmogus, pasirašęs 

“Komunisto Broliu,” rašo 
“Vienybėje”:

“...jau atvirai per radiją 
skelbiama, kad komunistų ei
lėse didžiausia panika ki
lus.”

Kodėl toji panika? Tasai 
žmogus “aiškina,” būk todėl, 
kad Sovietų Sąjunga išlaisvino 
kelioliką milijonų pavergtų 
tautų: ukrainiečių, baltarusių, 
žydų, lietuvių.

Šitaip rašydamas, “Komu
nisto Brolis” pasirodo visišku 
nežinėliu. šiandien Amerikos 
komunistų eilės yra stipres
nes, negu kada nors, šiandien 
ne tik komunistai, bet visa 
pažangioji Amerikos visuome
nė nepaprastai džiaugiasi tuo 
žygiu, kurį padarė Sovietų 
Sąjunga.

—o—
Ką gi Raudonoji Armija 

tiems kraštams atnešė ? Ogi 
štai ką: tautinę laisvę, žemę 
ir duoną. z

Ten, kur ukrainiečiui, bal
tarusiui, lietuviui nebuvo leis
ta savo kalba kalbėti, moky
tis, laikraščius leisti, šiandien 
tą viską jie turi. Ten, kur 
gyventojai badavo, Sovietai 
siunčia jiems vagonus duo
nos. Ten, kur valstiečiai ne
turėjo žemės, — viską buvo 
sugrobę lenkai dvarponiai, — 
šiandien jie ta žeme naudo
jasi.

Jeigu dėl to viso atsirastų 
darbo žmogus, kuris tam prie-

Vokiečiai Tvirtina, 
Kad Varšava Jau 
Pasidavus Jiems
Berlin, rugs. 27.— Vokie

tijos valdžia pareiškė, kad 
lenkų karinis komandierius 
Varšavoj priėmė nazių są
lygas dėlei Varšavos pasi
davimo, ir jinai jau pasida
vus.

Vokiečiai laikė apgulę 
Varšavą 21-ną dieną.

LENKAI UŽGINČIJA
Budapest, rugs. 27.—Len

kai užginčija Varšavos pa
sidavimą ir sako, kad jie ke
liose vietose atmušę nazius 
tenai.

EXTRA
London, rugs. 27.—‘York

shire Post,’ laikraštis Angli
jos pusiau-kolonijų ministe- 
rio Anthony Edeno, rašo, 
kad Anglija ir Franci j a, po 
karo, neves ginčų su Sovie
tais dėl to, kad Sovietai už
ėmė ukrainiškas ir baltaru
siškas dalis buvusios Len
kijos. Kur bus dauguma 
ukrainų ir baltarusių, tai, 
girdi, ir Anglija su Franci- 
ja pripažins tokias vietas 
Sovietams.

Berlin, rugs. 27. — Nors 
Varšava pasidavė naziams, 
bet viena lenkų kariuome
nės dalis dar tebekovoja 
prieš nazius už 15 mylių 
nuo Varšavos.

Chicago, Ill., rugs. 27. — 
Amerikonų Legiono suva
žiavimas ragina valdžią dėt 
visas pastangas, kad neįvelt 
Ameriką į karą.

Paryžius. — Prancūzai 
retkarčiais bomba rduoja 
vokiečių tvirtumas, o vokie
čiai—francūzų.

Philadelphia, Pa. —> Pri
siekdintųjų posėdininkų tei
smas patarė, kad teisėjas' 
nusmerktų numarint elek
tros kėdėj e Grace Giovan- 
nitti. Jinai nunuodijo savo 
pirmąjį vyrą dėl apdraudos.

SOVIETAI UŽTIKRINA 
RUMUNIJĄ

Bucharest, Rumunija. — 
Tarp Rumunijos ir Sovietų 
Sąjungos gyvuoja ramūs, 
normaliai santikiai, kaip 
pareiškė Rumunijos valdžia. 
Jinai užginčija užsieniuose 
paskleistus išmislus, būk 
Sovietų kariuomenė peržen
gus per sieną į Rumuniją ir 
būk raudonarmiečiai telkia
mi į Rumunijos pasienius.

R u m u nijos valdininkai 
oficialiai praneša, jog So
vietai užtikrino Rumunijai 
čiėlybę ir bepusiškumą.

gintųsi, tai su juo kas nors ne
gero būtų protiniai !

Sovietų Raudonosios Armijos artilerija žygiuoja pagalbon pavergtiems balta
rusiams ir ukrainiečiams, kuriuos lenkų ponai išnaudojo ir engė per 20 metų.

Nazių Lakūnai Nuskan
dinę Angly Karo Laiva

Berlin, rugs. 27. — Vo
kietijos lėktuvai bombarda
vo karinius Anglijos laivus 
Šiaurinėje (arba Vokiško
je) Jūroje ir nuskandino 
vieną karinį laivą-lėktuvų 
išvežioto ją, o kelis kitus su
žeidė, kaip sako nazių vy
riausybė.

Kelios vokiečių oro bom
bos tiesiog pataikiusios į 
vieną didelį Anglijos karo 
laiva ir rimtai sužeidusios 
ji-

Anglai Užginčija Nazių 
Lėktuvų Laimėjimą

London, rugs. 27. — An
glijos laivyno' ministerija 
tvirtina, kad Vokietijos lėk
tuvų bombos nepataikė nė 
į vieną Anglų karo laivą; 
bet sako, anglai nušovę vie
ną nazių lėktuvą į jūrą, o 
kitą sužeidę.

Pittsburgh, Pa.
Subatos vakare, rugsėjo 

30 die'ną, išgirskite prakal
bas draugo Leono Prūsei- 
kos, “Vilnies” redaktoriaus 
iš Chicagos. Jis sakys pra
kalbą apie naują karą, apie 
tai, ką reiškia Sovietų Są
jungos atėjimas į ukrainų, 
baltarusių ir lietuvių teri
torijas, buvusias pavergtas 
po lenkų ponais. Jis plačiai 
kalbės apie Vilnių /ir Vilni
ją, kur dabar yra Raudono
ji Armija ir kas toliau bus. 
Prūseika aiškins tai, kas iš 
to karo išeis. Ateikite visi!
•Prakalbos įvyks Lietuvių 

Svetainėj, 142 Orr Street, 
Pittsburghe. Įžanga veltui.

Rengėjai.

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai rašo, kad Vokie
tija labai sustiprėjus Lem 
kijos kasyklomis ir fabri
kais..

London. — Anglijoj, 25 
procentais pakelta mokes- 
čiai-'taksai karo reikalam.

SOVIETAI MEDŽIOJA SVE
TIMUS SUBMARINE

Leningrad. — Sargybi
niai Sovietų laivai matė 
periskopus-žiūronus dviejų 
svetimų submarinų, išsiki
šusius virš vandens. Tiedu 
submarinai pastebėti sovie
tiniuose vandenyse Finijos 
Užlajoj.

Sovietai pasiuntė į tas 
vietas karinius laivus, nai
kintuvus submarinų.

ESTIJOS MINISTERIS VĖL 
IŠVYKO Į MASKVA

Tallin, Estija, rugs. 27. 
—Šiandien grįžta į Maskvą 
užsieninis Estijos ministe
ris Kari Selter. Su juom ke
liauja į Maskvą pirminin
kas Estijos seimo ir vienas 
žinovas tarptautinių teisių. 
Jie derėsis su Sovietų vir
šininkais apie prekybos su
tartį.

Kaunas. — Pranešama, 
kad Sovietai norį padaryt 
svarbią politinę ir ekonomi
nę sutartį su Estija.

VOKIETIJOS MINISTERIS 
TARSIS SU SOVIETAIS

Berlin, rugs. 27. — Vo
kietijos užsienio reikalų 
ministeris J. v6n Ribben
trop išvyko į Maskvą. Pati 
Sovietų vyriausybė pakvie
tė jį—apsvarstyt klausimus 
kas liečia įvykius Lenkijoj.

I Lietuvą Prigužėjo Poną 
Iš Buvusios Lenkijos

Kaunas. — Apart pa
prastų Lenkijos kareivių, 
sugužėjo į Lietuvą tūkstan
čiai lenkiškų bajorų, dvari
ninkų ir kunigaikščių.

Paryžius. —• Valdyba Ge
nerates Darbininkų Konfe
deracijos Franci jo j daugu
ma balsų nutarė sutraukyt 
ryšius su komunistais.

Francijos Valdžia, Už
darė Kom. Partiją

Paryžius.—Francijos mi- 
nisterių kabinetas išleido 
įsakymą, kuriuom yra, už
daroma Komunistų Partija. 
0 jinai turi 270,000 narių 
ir didelį skaičių rėmėjų.

Tuom įsakymu atžaga- 
reiviška valdžia “išsklaido 
ir visas grupes, turinčias 
ryšių su Komunistų Parti
ja, u ž d r a udžia leist ir 
skleist joms bile kokius raš
tus ir piešinius,” ir skiria 
bausmes už to “įstatymo” 
peržengimą.

Komunistų Partija dabar 
turėjo 72 savo atstovus ir 
du senatorius Francijos sei
me. Bet 22 komunistai sei
mo atstovai jau paimti į ar
miją.

Pasikorė Lietuvis
Elizabeth, N. J. — Brolių 

Aleksiėčių Ligoninėje naktį 
pasikorė maudynės kamba
ryje ligonis Frank Lapins- 
kis, 59 metų amžiaus. Jo 
gyvenimo vieta buvo 151 
Clark Place, Elizabeth.

$8,000,000,000 Anglijos 
Karui per Metus

London, rugs. 27.—Anglų 
valdžia apskaičiavo, kad 
vieniems metams karo prieš 
nazius reikės jai išleist 8 
bilionus dolerių. Sako, kad 
Anglija tol kariausianti, 
kol hitlerizmas būsiąs su
naikintas.

• New York valstijos šiau
rinėje dalyje kai kur jau 
prisnigo 3 colius sniego.

ORAS
Šį ketvirtadienį dalinai 

apsiniaukę ir šilčiau.

London. — Anglų valdžia 
tvirtina, kad jos kariniai 
laivai sunaikinę jau trečda
lį visų Vokietijos submari
nų.

Smetonos V aidžia
Kartotinai Atsisakė

Imt Siūlomą Vilnių 
'4

Chicagos “Tribune” ko
respondentas daiktiškai pa
rodė, kaip Lietuvos valdžia 
atsisakė imt Vilnių, kuomet 
Sovietai kartotinai siūlė jį 
Lietuvai. Ši žinia pirmadie
nį perspausdinta visuose 
trijuose čikagiškiuose lietu
vių d i e n r aščiuose. New 
Yorke gi nei bendroji spau
da nei radio neperdavė tos 
žinios. Todėl šičia perspaus
diname ištraukas iš jos, bet 
patariame perskaityti ir re
dakcinį straipsnį šiuo klau
simu 2-me '“L.” puslapyje 
šiandien.

“Tribune” k o r esponden- 
tas buvo Kaune tuo laiku, 
kai Smetona atsisakinėjo 
perimt Vilnių. Bet Lietuvos 
vyriausybė neleido tam ko
respondentui apie tai pra
nešt Amerikai; todėl jis tik 
pervažiavęs į Latviją galėjo 
perduot tą pranešimą ame
rikiečiams, būtent:

Ryga, rugs. 24. —Smeto
nos vyriausybė, su gen. Čer
nium priešakyje, antru kar
tu atsisakė perimti Vilnių ir 
Vilnijos kraštą. Pirmu kar
tu atsisakė perimti Vilniją 
praeitą trečiadienį, kuomet, 
Raudonajai Armijai atėjus 
į Vilnių Sovietų vyriausy
bė pranešė Lietuvai, kad į 
24 valandas atsiųstų savo 
kariuomenę perėmimui Vil
niaus ir Vilnijos.

Išlaukus 48 valandas ir 
vis Lietuvos kariuomenės 
nematant, o vėliau patyrus, 
kad Smetona visai nesiren
gia atsiųsti kariuomenę, 
Raudonoji Armija turėjo 
užimti Vilnių.

Antru kartu atsisakė Vil
niją perimti šiomis dieno
mis, kuomet Sovietų vyriau
sybė dar kartą paragino 
Smetonos valdžią perimti

Anglija Tikisi Bado Bloka
da Nugalėt Vokietiją

London.— Vokietijos sub
marinai iki šiol paskandino 
tiek prekinių Anglijos lai
vų, kad jie iš viso turėjo 
141,000 tonų įtalpos, kaip 
pranešė seimui Anglijos lai
vyno ministeris Winston 
Churchill. Bet, sako, Angli
ja užgrobė bei paskandino 
67,000 tonų daugiau reik
menų gabenamų naziam, 
negu Vokietijos submarinai 
iki šiol paskandino.

Anglija su blokados pa
galba tikisi badu priverst 
Vokietiją pasiduoti.

KUR “BREMEN”?
London.— Anglijos laivy

no ministeris W. Churchill 
tvirtina, kad didis keleivi
nis Vokietijos laivas “Bre
men” pasprukęs nuo anglų 
į Murmansko prieplauką, 
SSRS.

Vilniją ir Suvalkijos sritis.
Smetonos vyriausybe tuo 

reikalu pasitarė su buvusiu 
lenkų atstovu Charwatu ir 
atbėgusiais lenkų didžiū
nais. Pastarieji jam patarė, 
jeigu jau Sovietų Sąjunga 
ir Vokietija būtinai spiria
si, kad Lietuva pasiimtų 
tuos kraštus, tai tepaima, 
bet tik ta sąlyga, kad pa
laikys juos kaipo lenkiškus 
kraštus iki karo pabaigos ir 
kol lenkai sustiprės.

Smetonos vyriausybė su
tikus su šia propozicija.

Sovietai Sako Estijai 
Neglobot Slapukų Sub
marinų Jos Vandenyse *

Maskva. — Prasidėjo de
rybos tarp Sovietų ir Esti- r 
jos atstovų. Sovietai reika
lauja, kad Estija neduotų 
svetimų kraštų submari- 
nams prieglaudos savo van- 

į denyse ir prieplaukose. Nes 
tie submarinai iš ten galėtų 
daryt priešingus Sovietam 
žygius.

Estijos valdžia teisinasi, 
kad jinai esanti nekalta, 
jog iš jos prieplaukos Tal- 
lino paspruko Lenkijos sub
marinas “Oržel.” Sovietai 
nepatenkinti tuom pasitei
sinimu.

Tas Lenkijos submarinas 
buvo ten iš pradžios sulai
kytas, kaipo pabėgęs iš ka
riaujančios šalies į bepusiš- 
ką šalį.

Estijos valdžia aiškino, 
kad submarinas atplaukęs į 
Talliną todėl, kad jo mecha
nizmas, girdi, buvo sugedę?, 
ir jis negalėjęs tinkamai 
plaukioti.

“Bet tai nesuprantamas 
dalykas, kaip sugedęs sub
marinas galėjo tokiose ap
linkybėse pasprukt nuo sar
gų ir pabėgt iš Estijos sos
tinės .uosto,”—pareiškė So
vietų vyriausybė Estijos 
valdžiai:

“Todėl, manoma, jog tas 
submarinas, būdamas Tal- 
line, tapo pataisytas; matyt 
duota jam kuro (gazolino), 
ir taip sudaryta galimybė 
jam pabėgti.

“O šiandien dar pastebė
ta periskopai dviejų nežino
mų submarinų Lūgos Įlan
koj (sovietiniuose vandeny
se Finijos Užlajos). Tad ga
lima padaryt išvadą, jog 
kokie tai nežinomi subma
rinai turi slaptą bazę (sto
tį) kur nors arti Estijos 
krantų.

“ A t s i ž velgiant įtokias 
a p y s tovas, darosi labai 
svarbus dalykas užtikrint 
saugumą sovietinių vande
nų nuo slapukų submari
nų,” sako Sovietų vyriausy
bė.
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Dabar Jau Pilniausiai Paaiškėjo, 
Kad Smetona Vilniaus Neėmė

Chicagos “Tribune” korespondentas’ 
Rygoje prisiuntė savo laikraščiui platoką 
raštą apie tai, kaip buvo su Vilniumi ir 
kodėl Raudonoji Armija tą miestą už
ėmė. Toji korespondencija paduota vi
suose trijuose Chicagos lietuvių 'dienraš
čiuose—“Vilny,” “Naujienose” ir “Drau
ge.”

Kad kas nors nepamislytų, būk mums 
rūpi imti ištraukas tik iš “Vilnies,” tai 

‘ mes šiuo kartu paimsime tos korespon
dencijos ištraukas iš katalikų “Draugo.” 
Paklausykite:

“Lietuva neturi pasiryžimo okupuoti
> Vilnių ir 10-ies mylių pločio ruožą teri

torijos, kurią lenkai užgrobdami Vilnių
r pasisavino. Įsiveržusi Lenkijon sovietų 

kariuomenė susilaikė nuo Vilniaus ir to 
ruožo užėmimo ir kvietė Lietuvą, kad 

, ji tai visa atsiimtų.
“Jei sovietų vyriausybė ir Vokietija 

' nustatytų Lenkijai naujas sienas ir Vil- 
: nių su tuo žemės ruožu ir podraug su 
; Suvalkų sritimi paskirtų Lietuvai, Lie

tuvos vyriausybė pasirengusi. priimti 
; mandatą, iki užsibaigsiant karui su są- 
; lyga, jei šiam žygiui pritartų lenkų vy

riausybė.
“Pranešta, kad sovietų kariuomenė 

per visą parą susilaikė užimti Vilnių ir 
minėtą žemės ruožą, laukdama Lietuvos

• akcijos. Šios akcijos karštai pageidavo 
J Vilniaus lietuvių ir lenkų organizacijos. 
: Jos šaukėsi Lietuvos vyriausybės. Bet ši 
- neskubėjo.

“Lietuvos vyriausybė pasitarė su Fr. 
Charwatu, lenkų pasiuntiniu Lietuvoj.

{ Charwatas atsakė, kad jis negali susi-
• siekti su savo vyriausybe. To atsižvel- 
•; gus, Lietuva nusprendė nieko neveikti 
» Vilniaus klausimu ir laukti tolesnių 
; įvykių, nors lietuvių patrijotinėse ir jau-

nimo organizacijose reikšta gilaus nesi
tenkinimo tokiu vyriausybės nusistaty
mu.”

' (“Draugas”, rugs. 25 d., š. m.)
Pažymėtina, kad šią korespondenciją 

Chicagos ‘Tribūne’ korespondentas siun
tė iš Kauno, bet Smetonos valdžia atsisa
kė išleisti. Tuomet jis, koresponden
tas, nuvyko į Rygą ir iš ten pasiuntė.

> * Taigi dabar jau aišku, kaip buvo su 
Vilniumi. Raudonoji Armija laukė arti 
Vilniaus visą parą, tikėdamosi, kad jos

■ pakvietimą Lietuva priims ir Vilnių pa
siims. Bet ką gi darė Smetona ir Čer
nius? Jiedu ėjo pas neesančios valdžios 
pasiuntinį Kaune, Charwatą, ir pas jį 
prašė sutikimo. Kai šis pasakė, kad jis 
neturįs su savo valdžia ryšių (nes jo val
džios jau nebuvo, ji iš Lenkijos išbėgiojo 
į visas puses), tai Smetona ir gen. Čer
nius nusigando ir Vilniaus neužėmė!

Ko verta tokia valdžia, tesprendžia 
pats skaitytojas.

Mes gi pasakysime, kad šiandien Vil
niaus klausimas jau yra kitokioj šviesoj. 
Šiandien Vilniuje viešpatauja Sovietai. 
Raudonoji Armija juk negalėjo miesto 

: neužimt, kadangi ten būtų susispietę vi
sokį Lenkijos ponai. Todėl Raudonoji 
Armija užėmė Vilnių ir Vilniją, užėmė 
ir išlaisvino ten pavergtas tautas. ’

p p Smetona dar kartą pasirodė visuo
menės akyse, kas jis yra: Smetonai vieš
pataujant Vilnių paėmė lenkai, Smetonai 
viešpataujant Lietuva Vilniaus išsižadė
jo, Smetonai viešpataujant Lietuvos val-
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džia atsisakė Vilnių užimti, kada Sovietų 
vyriausybė jiems tąjį miestą siūlė.

Neutralumo Įstatymo Pakeitimo
Belaukiant

Senato užsienio reikalų komisija pa
tiekė rezoliuciją Amerikos neutralumo 
akto pakeitimo klausimu. Kaip žinia, pa
staruoju laiku mūsų kraštas laikėsi tos 
politikos, kad nevalia parduoti ginklų ir 
amunicijos tiems kraštams, kurie yra 
kare. Tasai neutralumo- aktas arba įsta
tymas pasitarnavo Ispanijos respubliką 
užsmaugti. Jis tarnavo ir tebetarnauja 
Japonijai, bet kenkia Chinijos liaudžiai. 
Dėlto prez. Rooseveltas sušaukė nepa
prastą USA kongreso sesiją ir pasiūlė 
tą įstatymą pakeisti. Administracijos ša
lininkai senate dabar pagamino tuo rei
kalu rezoliuciją arba bilių, kuris siūlo:

1. Panaikinti embargo ant ginklų.
2. Uždraust Amerikos laivams gabenti 

prekes arba piliečius į kariaujančius 
kraštus, išskiriant Kanadą.

3. Uždrausti amerikiečiams keliauti 
kariaujančių kraštų laivais.

4. Uždrausti ginkluoti Amerikos lai
vus.

5. Suteikt kongresui galią pravest neu
tralumo įstatymą, jei prezidentas to ne
padarytų.

6. Kariaujantiems kraštams parduoti 
prekių kreditan ne ilgesniam laikui, kaip 
90 dienų.

7. Neleisti kariaujančių kraštų lai
vams naudotis Amerikos uostais ir pa
kraščiais.

8. Netaikyti Lotynų Amerikos kraš
tams to įstatymo, jei jiem grūmotų pa
vojus iš Azijos arba Europos kraštų.

9. Nusižengusius įstatymo laužyme nu
bausti pinigine pabauda iki $50,000 ir 
kalėjimu iki penkerių metų.

Tai vyriausi punktai esą šitame biliu- 
je. Paties sumanymo svarstymas senate 
prasidės už keletos dienų. Tikimasi smar
kių susikirtimų tiek senate, tiek žemes
niajam atstovų bute. Veikiausiai prie to 
biliaus bus prijungta įvairiausių pataisy
mų. Kaip greit šis bilius bus. priimtas, 
sunku pasakyti, bet manoma, jog gali 
nusitęsti gan ilgai.

Amerika gali būti įtraukta į karą ne
paisant to, ar šis bilius bus priimtas, ar 
bus palikta viskas, kaip buvo. Todėl 
Amerikos žmonėms reikia nepaprastai 
budėti ir žiūrėti, kad mūsų kraštas ne
būtų įtrauktas į tą imperialistinę sker- 
dynę, kurią suruošė Europos plėšikai, 
Hitleriai ir Chamberlainai.

LAISVU

\ . ...
Prezidentas Roosevelte.s kalba nepaprastoj USA kongreso sesijoj.

Kaunas. — Esant dideliam 
susisiekimui,’ miesto valdyba 
įveda mieste dar 10-12 naujų 
susisiekimo linijų autobusais, 
taip pat dirbinama 10 naujų 
autobusų, kuriems kuzavai 
daromi čia pat, Šančiuose.

Medingėnai. — Ši apylinke 
kituomet buvo pats svarbiau
sias žemaičių žemės centras 
gabenant uždraustas knygas 
iš Mažosios Lietuvos. Dar ir 
dabar čia tebegyvena keletas 
knygnešių, nors dauguma jų 
jau išmirę. Vienas kitas gy
vųjų gauna pensijas. Pastebė
tina, kad senieji knygnešiai ir 
šiandien tebėra dideli laikraš
čių skaitytojai. Kurie negali 
patys prenumeruoti, tie ateina 
į pašto agentūrą arba pas pa
žįstamus, kur visus rastus 
laikraščius perskaito iki galo.

SSSR Žemės Ūkio Parodoje LAIŠKAS REDAKCIJAI

Alytus. — Šiemet pietinės 
Lietuvos ūkininkai pasisodino 
daugiau tabako, kaip kitais 
motais ir džiaugiasi geru der
lium. Ypatingai daug tabako 
pasėta Butrimonių, Onuškio, 
Semeliškių, Punios ir Alytaus 
apylinkėse. Nors Lietuvoje 
tabakas buvo auginamas tik 
savo reikalams, bet paskuti
niais metais išsivysto į tikrą 
pramonę ir nemaža tabako 
parduodama tabako fabri
kams. šiemet dėl šiltos ir pa
lyginamai sausos vasaros ta
bakas anksti prinoko ir lapai 
jau renkami džiovinimui.

Kun. M. X. Mockus
Rugs. 23 d. pasimirė kun. M. X. Moc

kus. Jis turėjo apie 70 metų amžiaus ir 
mirė senelių prieglaudoj. Vadinasi, mirė 
biednatvėj. Per tūlą laiką čikagiečiai rin
ko aukas Mockui užlaikyti, bet, matyt, 
neužtenkamai jų buvo, kad galėjus jį pa
laikyti tinkamesnėj vietoj.

Mockus—vienas iš žinomiausių asme
nų Jungtinių Valstijų lietuviuose. Jis pa
garsėjo kaipo laisvamanis. Be to,z savo 
laiku, jis buvo pagarsėjęs visokių “zbit- 
kų” darymu/ kaip antai pardavinėjimu 
žmonėms visokių “stebuklingų” dalykų, 
kurie, aišku, nebuvo joki stebuklingi; 
juos Mockus pardavinėjo tik pasipelny
mui.

Dėl Mockaus laisvamanybės gali būti f 
dvi nuomonės: yieni gali sakyti, jogpji* 
pasitarnavo Amerikos lietuviams nusi
kratyti tikėjimo, kiti—priešingai. Mes 
manome, kad Mockaus laisvamanybė bu
vo perdaug stačiokiška, nekultūriška, 
storžieviška. Pagaliau ji buvo nukreipta 
veik išimtinai tik'įprieš katalikų tikybą. 
Kai laisvamanybė yra griežtai atskirta 
nuo aiškinimo tikybų, socialės reikšmės, 
kai ji neturi mokslinio pagrindo,—tokia 
laisvamanybė dažnai atneša daugiau ža
los, kaip naudos. Kadangi Mockui pra
kalbos būdavo dažnai ruošiamos socialis
tų kuopų,’ tai karštai tikį lietuviai dar
bininkai pradėjo socialistinį (paskui ko
munistinį) judėjimą jungti su mockizmu 
ir tas, žinoma, galėjo atšaldyti daug ka
talikų nuo darbininkiško judėjimo.

Ne kartą Mockaus prakalbose įvykda
vo (tarp katalikų ir laisvamanių) kruvi
nų muštynių. Ne kartą Mockus buvo pa
trauktas valdiškan teisman. Vieną kartą 
jam, kai buvo nusmerktas kalėti, teko 
net kelis metus užsienyj gyventi.

Tas viskas Mockų labai išgarsino ir į

Atvykę į Maskvą skuba
me aplankyti Žemės Ūkio 
parodą. Pakeliui matome 
vis tirštėjančias įvairių tau
tybių minias, einančias vė
liavomis išpuoštos gatvės 
kryptimėi. Iš tolo, dangaus 
fone iškilsta didžiulės si
dabru žvilgančios skulptū
rų kopijos, anuomet buvu
sios Paryžiaus paviljono 
papuošalu. Važiuojame alė
jomis, abišaliai gėlėtais ir 
įvairiais medeliais apsodin
tomis. Baltų, kolonų špale- 
ras su stiprių žibintuvų ru
tuliais slenka pro mūsų ša
lį. Artėjame prie grakščiai 
išlenktų baltį aukštų arkų, 
auksiniais įvairių javų or
namentais išpuoštų, pro jas 
įeinama į parodą. Iš arkos 
girdimi stiprių garsintuvų 
transliuojamos m u z i k os 
garsai. Tolume, lyg už per
matomo šydo iškyla baltų 
paviljonų įmantrūs pastatų 
kontūrai. Žengiame tirštė
jančios, įvairiai kalbančios 
minios sūkuryje. Stabtelėja- 
me prie aukštai iškilstančio 
bokšto. Tas pastatas lyg 
aukščiausia gairė visos pa
rodos.

Ant ažuriškai sustatytų į 
viršų pėdų, 65 metrų aukš
tume stovi didelės skulptū
ros traktoristo ir kolchoz- 
ninkčs, laikančių iškeltą ja
vų pėdą. Blizgančio asfalto 
aikštėje iškyla debesiu 
smulkių vandens dulkių 
fontanas; jo aukščiausia 
srovė siekia 16 metrų.

Įžengiame į centrinį pa
viljoną, jame suglaustai at-! 
vaizduoti meniškai sukur
tais maketais visų respubli
kų charakteringi . bruožai, 
.ne vien žmonių, ten gyve
nančių, bet ir viso krašto. 
Ten matomi Kirgizų stepių 
nykių lygumų landšaftai, 
dabai1 jau kultyvuojamų 
plotų priveikiami. Milžiniš
kų užtvankų, kurios paduo
da užtektinai vandens, kad 
nederlias stepes paversti žy
dinčiais laukais. Gruzija, 
Armėnija, A z e r beidžanas, 
jų paviljonai su gausumu 
spalvų, rytų ornamentikos 
puošnumu verstinai verčia 
grožėtis. Greta kuklaus ja

vo, vynuogės, citrusai, po- 
merančiai. Greta bambuko, 
eukaliptas, kamparo medis, 
kamštinis ąžuolas, lauras ir 
daugybė kitų įvairių rūšių.

Čia matome Kolchidos 
maketo panorama, kuri pri- 
tamsinamoje šviesoje, nuo
lat kitame pavidale 'stoja 
akyse. Kaip vykdomi nu
sausinimo darbai, kaip ap
sodinama, kaip reguliuoja
mas vanduo, kad užėjus liū
tims kraštas nebūtų pas
kandinamas, kaip apsodina
mas, ir kaip metas po metų 
kitėja jo vaizdas. Dabar 
Kolchidoję auginamos ge
riausios rūšies vynuogės, 
ananasai, bananai, citrusai, 
apelsinai ir chinos augalas. 
Plačiausios arbatos ir taba
ko plantacijos, rods ir kau- 
čuko medis.

Toliau seka Pavolgės vo
kiečių paviljonas, jo net sie
nos drąsiai užsimotais iš 
žemdirbių gyvenimo barel
jefais puoštos. Čia užsimo
tas grūdų, pieno ir gyvulių 
auginimo ūkiai. Volgos už
tvankų maketai.

Jaudina kuklus Baltgu- 
diškojo SSSR paviljonas; 
jis artimas lietuviams savo 
ornamentika ir audinių raš
tais. Ten daugiausia sėjami 
linai, rugiai, kviečiai, mie
žiai, avižos ir kanapės. Vis
kas parinkta ir sutvarkyta 
nepaprastai r ū p e Stingai, 
nors girdi kai kurių paro
dos lankytojų pastabas, kad 
tai esąs neturtingiausias 
paviljonas.

Parodą lankyti tuo tarpu 
ne kiekvienas -gali. Pirme
nybė užleidžiamą kolchozų 
ir sovehozų pasižymėju
siems darbininkams, jų ek-' 
skursijos pasitinkamos. Pir
mą vietą užima kolchozo 
darbininkai, ištisi viešbučiai 
jais apgyvendinami. Iš To- 
limųjų rytų, iš kaitriųjų 
Turkestano sričių, iš Kau
kazo praplaukia ekskursan
tų minios lankydamos savo 
sričių ir kitus paviljonus.

•St V.
Maskva,
1939 m. rugpjūčio m.

(“L. ž”)

Drg. R. Mizarai.
Rugs. 19 d., 1939 m.

Malonus Drauge:
Pas jus didis dalykas, di

dis tarpas, laiko tarpas: 20 
metų.

Atsimenu: buvau Brook- 
lyne, permainėm savo or
ganizacijos vardą — Socia
listų Sąjungą į Komunistų 
Sąjungą. Laisviečiai atnešė 
pundus “Laisvės” ir padali
no po numerį. Da, esą, 
karšti numeriai... tik-ką 
iškepti... Kalbų nėra; vi
si linksmais veidais, žiūri į 
numerius, skaito ir, rodos, 
ką mąsto apie ateitį. Neži-, 
nau, ką kiti mąstė. Aš — 
mąsčiau apie darbo didu
mą, apie liet, darbininkų 
klasinę naudą: organizuo
tumą, vieningumą, kame 

i dienraštis daug-daug jiems 
| pagelbės.

Šioje sukaktyje siunčiu 
“Laisvei” mažą dovanėlę — 
prašau perduoti kur reikia.

Draugiškai,
J. Baltrušaitis.

(Drg. Baltrušaičio doleri
nė perduota administraci
jai.—Red.)

LIETUVOS ŽJNIOS
Kaunas. — Lietuvoje yra 

įregistruota 3,223 nebyliai 
(iš 1,000 gyventojų 1-2 ne
byliai) *ir 3,129 aklieji (iš 
1,000 gyventojų 1-2 akli).

Šventoji. — Nauju, pajūrio 
viršininku paskirtas inž. Pau
lius Variakojis. Jam pavesta 
tvarkyti šventosios uostą, jo 
statybą, miestą ir žvejybą, 
šiomis dienomis du šventosios 
žvejų kuteriai (motorines 3() 
arklių jėgų valtys) “Neris” 
ir “Juragis” išplaukė į Got
landą silkių žvejoti, kur truks 
apie «3 savaites. Tai pirmas 
mūsų žvejų iŠsikėlimas į to
limesnius vandenis silkių žve
joti.

Palanga. — Nuo gegužės 
1 d. iki rugpjūčio 23 d. Pa
langos svečių registracijos 
biuras užregistravo 8,897 va
sarotojus: 4,976 vyrus ir 3,- 
821 moterį. Pagal tautybę: 
lietuvių 55%, žydų 43 nuoš. 
ir kitų 2 nuoš.

jo prakalbas susirinkdavo daug žmonių, 
tiek tikinčių, tiek bedievių.

Mockus buvo darbštus ir pasirįžęs. Jis 
turėjo gerą iškalbą. Jei jis būtų turėjęs 
jaugiau kultūrinio išsiauklėjimo, dau
giau mokslinių žinių, daugiau susidomė-

jimo visuomeniniais reikalais; jei jis, 
skelbdamas savo laisvamanybę, ’ būtų at
sižiūrėjęs į reikalą organizuoti žmones, 
tai, aišku, jojo darbo vaisiai būtų buvę 
gan stambūs ir jis pats senatvėje būtų 
buvęs kitaip įvertintas. ’ ’ x

Neduoda, kada Užaugti
“Tie kiaušiniai labai ma

žyčiai,” skundėsi miestiete 
šeimininkė krautuvininkui.

“Tiesiai iš farmos, tik šį 
rytą atvežti, tamstele,” už
tikrino krautuvininkas.

“Taigi tame ir bėda su 
tais farmeriais,” šeiminin
kė atrėžė. “Jie taip skubi
nasi kiaušinius parduoti, ir 
todėl per anksti juos iš liz
do išima, neduoda progos 
užaugti.”

Skirtumas tik Didume
Mokytojas: “Na, Freduk, 

pasakyk, kodėl aš tave pa
vadinau mažiuku idiotu- 
ku?”

Mokinys: “Todėl, kad aš 
mažesnis už jus, pone mo
kytojau.”

Tik Saviškius Žino
Mokytojas: “Tamuk, kas 

buvo pirmasis žmogus?”
Mokinys: “Jurgis Wash- 

ingtonas. Jis buvo pirmasis 
kare, pirmasis...”

Mokytojas: “Ne, ne; Ado
mas buvo pirmasis žmo
gus.”

Mokinys: “O, aš nežino
jau, kad jūs kalbate apie 
svetimšalius.”

Abu Skirtingi
Mokytojas (aritmetikoj 

silpnam mokiniui): “Tu tu
rėtum gėdytis savo neži- 
nystės. Kai Jurgis Wash- 
ingtonas buvo tavo am
žiaus, jisai buvo jau pilna-
teisis matininkas.”

Mokinys: “Taip, tamsta. 
O kuomet Wasningtonas 
buvo jūsų amžiaus, jisai bu
vo jau Jungtinių Valstijų 
prezidentas.”

Surinko J. Barkus.
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Lenkijos Ponai Rengė' 
si Pasigrobti Lietuvą

J. Baltrušaitis
Tai jau yra tarptautiškai 

pačios Lenkijos paskelbti 
faktai, kad ji tikrai rengė
si pasigrobti Lietuvą, pada
rant ją neatskiriama Lenki
jos dalimi.

Tokią mintį tie ponai pra
dėjo realizuoti praeitą pa
vasarį. Dokumentais gi pra
dėjo skelbti pradžioj šios 
vasaros, kada jau matė, jog 
jų karas su Vokietija bus 
neišvengiamas, netolimas. 
Tatai jie skelbė pačioj Len
kijoje ir Vilniuje. O jų 
mokslininkai, jau karui 
prasidėjus, paskelbė tat pa- 
s a u 1 i ui per tarptautinę 
mokslininkų k o n f erenciją 
Washington© mieste, Ame
rikoje.

Štai faktai:
1. Rugsėjo 7 d. (t. y. kuo

met karas prieš Lenkija 
buvo penkių dienų senumo) 
Scripps-Howard’o dienraš
čiuose, Amerikoje, tų dien
raščių užsieninis redakto
rius, simpatizuojantis len
kams, William P. Simms 
paskelbė štai ką: girdi,

“iš tikrųjų šaltinių iš 
Varšavos aš žinau, kad Hit
lerio nusprendimas sunai
kinti Lenkiją įvyko vasario 
mėnesyje, kada Lenkija at
sisakė prisidėt prie Vokie
tijos kare prieš Rusiją.” 
Esą, vasario 15 d. Vokieti
jos užsienio ministeris Rib- 
benthropas, lankydamasis 
Varšavoje, siūlė Lenkijos 
užsienio ministeriui Beck’ui 
išvien stoti prieik/.Sovietų 
Sąjungą. Taip pat siūlęs 
Lenkijai visą “Lietuvą ir 
Klaipėdą ‘mainais’ už Dan- 
zigą ir taip vadinamą Ko
ridorių.”

Puolimas Sovietų Sąjun
gos, sako, buvo planuota 
dviem ruožais: per Galiciją 
į Ukrainą, “per Lenkijos 
šiaurę iš Prūsijos ir Lietu
vos linkui Maskvos.”

Lenkija su tuo nesutikusi 
ir dabar dėl to einąs karas 
tikslu jos išnaikinimo.

2. Ar Lenkija sutiko, ar 
nesutiko susidėt su Vokieti
ja kariauti prieš Sovietų 
Sąjungą, tai nesvarbu. Ji 
gal pamatė - suprato^ kad 
Vokietija gražumu ją pra
rys, tai dėl to ir pabūgo dė
tis prie jos karo.

Bet idėja pasiglemžti Lie
tuvą Lenkijos smagenyse 
tikrai padidėjo. Lenkija ne
užilgo po to pradėjo pla
tinti minioje atvirą laiške
lį su žemlapiu, kur parodo, 
kad Lenkija ir Lietuva yra 
viena šalis, viena valstybė, 
be jokios tarptautinės ribos 
tarpe jųjų. Kaip minėjau 
savo straipsnyje, “Laisvėje” 
5 d. rugsėjo, Vilniuje per 
savo tautišką pilsudskinę 
šventę lenkai rugpjūčio 6 d. 
platino, anot “Liet. Žinių,” 
žemlapį,' kuriame tarp Len
kijos ir Lietuvos nėra pra
vestos “jokios sienos,” o yra 
iš abiejų padaryta viena 
valstybė, Lenkija, užimanti 
ir “Rytprūsių žemes kone 
iki Brandenburgo.”

3. Amerikos mokslininkų 
draugijos su kai kuriomis 
kitomis įstaigomis plątina 
žmonėse mokslo žinias. Tą 
laisvą (be copyright) agen
tūrą vadina Science Service. 
Rugsėjo 8 d. Scripps-How
ard kompanijos (kuri taip 
pat priklauso prie Science 

Service) dienraščiuose pa- 
tilpo straipsnis iš tos agen
tūros, iš Washington, D. 
C., kad: “dabar Lenkijos 
kariškos spėkos turi naujus 
ir geresnius žemlapius, ku
rių gal nėra gavęs Vokie
tijos generalis štabas; tatai 
paaiškėjo iš moksliškojo 
pranešimo (scientific re
port), prirengto lenkų mok
slininkų Tarptautinei Geo
dezijos ir Geofizikos Są-I 
jungai, dabar posėdžiau
jančiai šiame mieste.”

Na, ir koki tie “geresni” 
žemlapiai?

Rašo:
“Lenkija turi tik vieną 

delegatą šiame svarbiame 
moksliškame susi rinkime, 
dėl to, kad daugelis delega
tų, stovinčių aukštai val
džios rateliuose, turėjo pa- 
slikti arti karo. Tuo Lenki
jos delegatu yra prof. Hen
ryk Arctowski, meterolog’as 
iš Lwowo Universiteto.

“Kaipo militarinė svarba, 
tie nauji aukštesni topogra- 
fiški žemlapiai yra prireng
ti Lenkijos Militariniam 
Geografijos Institutui.

“Dalinai nepilni, nepa
baigti, jie yra jau dabar 
naudojami.

“Jie parodo ariją einan
čią nuo Lietuvos ir Latvijos 
ribgs į pietus iki Vengrijos 
ir Rumunijos ribų. Žemla
piai gali būt da neatspaus
dinti, vienok jų duomenys 
jau yra po ranka Lenkijos 
Generaliniam Štabui.”

Toliau, tarp ko kito, ta
me raporte sakoma, kad 
Ųenkija planavusi padaryti 
akuratišką gemlapį ir savo 
šalies vakarinės dalies, bet 
prasidėjus tame rajone ka
rui, “teko tą projektą ap
leisti.”

Taigi matome, kad “mok
sliškas,” tikrai “geras” žem- 
lapis parodo Lenkiją prasi
dedant nuo Latvijos ir Lie
tuvos ribos ir nuo čia besi
tęsiant į pietus iki Vengri
jos ir Rumunijos ribų. Lie
tuva jau padaryta tikra, 
neperskiriama Lenkija!

Tą pati straipsnį minėta 
mokslo žinių agentūra įsi
dėjo ir i savo savaitinį žur
nalą, “Science News Ser
vice,” į rugsėjo 16-tos die
nos laidą.

Labai koktu, kad . toks 
lenkų žabaliojimas pavadin
ta “mokslišku” dalyku! Kei
sta ir juokinga ir pikta, kad 
tuomi tapo apmulkinti pa
saulio 1 geodezijos (žehiės 
matavimo) ir geofizikos ži
novai ir kiti mokslininkai 
šios laisvos šalies sostinėje 
Washingtone. Reikėtų, kad 
kas iš mūsų.; lietuvių, para
šytų paaiškinimų tam Ame
rikos mokslininkų leidžia
mam žurnalui, jogei Latvi
jos ir Lietuvos riba nėra 
Lenkijos riba, ir niekada is
torijoje tokios ribos čionai 
Lenkija neturėjo. Bet ar tie 
mokslininkai to fakto neži-

• n 1 — l-lnoio?
Tiek to! Dabar praėjus 

nuo to paskelbimo dienraš
čiuose devynioms dienoms, 
o minėtame žurnale — pra
ėjus vos tik vienai dienai, 
iš Vokietijos, iŠ Londono ir 
iš kitur jau skelbiama, j o p- 
“Lenkijos valstybes ir val
džios jau visai nėra”...

Nekask kitam duobę, nes i 
pats į ją įkrisi.

4. Lenkai ir pasaulio pa
rodoje New Yorke parodo 
Lietuvą esant dalimi Lenki
jos.

Štai rugsėjo 8 dienos 
“Laisvės” numeris. Jame 
yra redakcijos straipsnis su 
antrašte: “Lenkija savo 
pavilijone laiko Lietuvos 
vėliavą ir vytį, o lietuvių 
laikraščius Vilniuje konfis
kuoja.”

Ytin įdomus straipsnis.
Lenkijos valdonai ir kiti 

patriotai norį “įtikinti pa
rodos lankytojus, kad Lie
tuva su visais savo valsty- j 
biniais ženklais yra sena j 
Lenkijos provincija.”

Tuo tarpu Vilniuje lenkų 
cenzūra konfiskavo lietuvių 
laikraščio numor‘į, kuriame 
buvo įdėtas paveikslas len
kų platinamo atviruko, pa
rodančio, kad Lietuva yra 
Lenkijos dalis.

Tasai atvirukas, turbūt, 
yra tas pats “žemlapis,” ku
rį jau minėjau pagal “Lie
tuvos Žinias,” kad lenkai 
Vilniuje dalino žmonėms 
per savo tautinę pilsudski
nę šventę rugp. 6 d.

Kodėl lenkai konfiskavo 
liet, laikraštį, kuriame buvo 
jų pačių atviras laiškelis 
patalpintas? Ar dėl to, kad 
karui kilus nenorėjo piktin
ti lietuvių? “Laisvės” re
dakcija sako, kad taip. Taip 
ir man pasirodė. Mat, mes 
nesam papratę net ir savp 
priešų-fašistų blogus dar
bus pavadinti blogesniais, 
negu jie yra. Da kartais pa
teisiname, j ieškome gerų 
norų pas juos, nors niekad 
nesurandam...

Bet prisiminus tuos fak
tus, kukiuos čia ’ aukščiau 
minėjau, tenka pasakyti, 
jog ponai lenkai neturi jo
kių skrupulų santikiuose su 
lietuviais. Lietu vius jie 
skaito savo senais pavaldi
niais ir tiek. Skaito lietu
vius daug žemesniais už 
lenkus, — tiek žemais, kiek 
Hitleris Danzigo prakalboje 
pastatė lenkus žemiau vo
kiečių. Dabar galima many
ti taip: lenkai buvo pilnai 
įtikėję, kad Anglija ir 
Franci ja išgelbės Lenkiją ir 
tokiu būdu jie “sumuš” 
Vokietiją, bus labai galin
ga Lenkija. Tada, supranta
ma, jie pasiimsią ir Lietuvą, 
kaip parodo tie jų nauji 
žemlapiai ir jų paroda New 
Yorke. Tas konfiskavimas 
buvo tik pasišydijimas iš 
lietuvių, kurių visą spaudą 
neužilgo jie panaikinsią, 
kuomet Ųietuvą pasiimsią, 
kaip rodo jų žemlapis-pro- 
gramas!

Prie to lenkai rengėsi ne 
juokais. Bet greitai viskas 
persikeitė. Vokiečiai fašis
tai juokiasi lenkus fašistus 
sumušę. Tai gadynė: stip
resni fašistai daužo silpnes
nius savo “idėjos” draugus!

5. Dar vienas faktas.
Rugpjūčio pradžioje Pitts

burgh© Universitetą Lietu
vių Kambario Fondo’ Komir 
te to posėdyje buvo paduota 
iš Universiteto pusės tokia 
idėja: kadangi dabar lietu
viai su lenkais “draugiškai” 
sugyvena, tai ar nebūtų ge
riau, kad lietuviai permai
nytų savo kafmbario vietą— 
paimant tą, kuri yra šalia 
pat lenkų kambario? ,

Nė vienas lietuvių komi
teto narys nieko neatsakė. 
Taip ir pasibaigė. Per ke
lias dienas bandžiau išrišt 
paslaptį, dėl ko toks suma
nymas? Nevyko. Pagalios, 

% r

Tai tikras išaiškinimas. 
Šis nedidelis faktas tinka 
prie anų, didžiųjų..

Kodėl lenkai ponai toki 
imperialistiški? Juk matė, 
kad jų valstybė, palyginti, 
maža. Jie vis šaukė, kad di
delė, priklausanti prie di
džiųjų rūšies. Netoli pusė 
šalies gyventojų buvo kitų 
tautų žmonės, norį atsiskirt 
nuo Lenkijos, ypač dėl to, 
kad lenkai fašistai buvo ne 
tik ekonominiai išnaudoto
jai, bet ir kitų tautų—ma
žumų— naikintojai, jų pa
pročių, kultūros ir kalbos 
slopintojai. Tiesa, nebūtų 
imperialistai, jeigu jie to 
nedarytų. Bet didieji impe- 
'rialistai ne taip sparčiai, ne 
taip smarkiai ištautinimą 
veda tarp pavergtųjų tau
tų — veda tatai per “ap- 
švietą,” per mokyklas ir tt.

Lenkija kramsčiojo savo 
valdinius, tautines mažu
mas, ir nuo didesnio impe
rializmo smūgių išnyko be
veik stebuklingai greitai.

Sekmadieny j, rugsėjo 17 
d. vakare, radi j a iš Londo
no paskelbė, kad Lenkija 
šiandien faktiškai mirė. Po 
dviejų dienų radi j a iš New

• , 'trečias puslapis

Šinghamton, N. Y.

LAISVI

mūsų kambario sumanytoja 
sako: “Matyt, lenkai tiki, 
kad Lietuva bus prijungta 
prie Lenkijos. Dėl .to jie no
ri, kad lietuvių kambarys 
būtų prie pat jų kambario.”

Yorko pranešė, kad pasau
linėj parodoje lenkai 'savo 
pavilijono prižiūrėtojai pa
sisakė esą žmonės be tėvy
nės, nežiną, ką daryti ir kur 
kreiptis. Gal dabar jie eis 
glaustis po Lietuvos valsty
bės ženklais, kuriuos jie te
nai sauvališkai įsisteigė.

Mes, darbo žmonės, dar
bininkų klesos nariai, nesi
džiaugiame Lenkijos liga, 
ar mirčia. Kai kurie, pro
taudami tai buržuazišku 
siaurumu, tai anarchistišku 
“čystumu,” dabar juokiasi, 
arba stebisi, kad mes reiš- 
kėme simpatiją Lenkijai 
šiame Vokietijos kare. Tai, 
esą, reiškia simpatiją Len
kijos ponams, valdžiai, fa
šizmui. Ne visai taip. Len
kijoje ne vien ponai ir jų 
valdžia ir fašizmas: ten 
yra ir lenkų liaudis, tauta; 
tauta, kuri savo gyvenime 
yrą demokratija, tik pri
slėgta ponų. Už Lenkiją sto
jam pirmoj vietoj dėl to, 
tad visi žmoniški asmens 
stoja už silpnesnį, kuomet jį 
stipresnis kankina. Tai vie
na. O antra,—ir tai kur kas 
svarbiau, — tuo pačiu lai
ku stojame prieš Vokietiją, 
kad jos galingasis fašizmas 
neįsigalėtų da labiau. Jo įsi
galėjimo sustojimas reiškia 
jo nykimą ir paskui—kas 
žino, ar vokiečių liaudis po 
kiek metų nenušluos jį į

pragarą ir‘ ar neįsisteigs 
laisvą respubliką be savo ir 
svetimų ponų išnaudotojų.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės-

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

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

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

\ /

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

7 kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
’ ’ / • . *

,419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

Pavykęs Bankietųkas
Rugsėjo 10 d. buvęs “Lais

vės” naudai suruoštas pikni
kas davė pelno tik 16 dolerių 
su centais. Rengėjai — Litera
tūros Draugijos kuopa — jau
tėsi ne visai pasiganėdinusi. 
Susirinkime kilo mintis, kad 
reikėtų rengti kokį bankietu- 
ką ir bandyti dar keletą dole
rių sukelti. Po susirinkifnui ta 
mintis įsikūnijo. Įvykęs ban- 
kietukas rugsėjo 22 d. gražiai 
pavyko. Nemažas svečių bū
rys gražiai pasilinksmino ir 
turėjo skanią virtinių vaka
rienę. čia vėl sukelta virš 16 
dolerių pelno, šis pelnas, pa
sitarus, skeltas pusiau. Dalis 
jo dadėta į pikniko pelną, 
kad sudarius “Laisvei” $25, o 
kita dalis palikta kuopai, nes 
ir kuopos iždas išsisėmęs.

Bankietuko dalyviams ir su- 
rengėjoms — P. Jasilionienei, 
V. Kaminskienei, L. čeponie- 
nei, B. Kaminskienei ir A. 
žiburienei — priklauso dide
lė padėka!

J.

TUŠČIA LENKŲ VILTIS

Varšuva. — Desperatiš
kai gindamiesi Varšavoj, 
lenkai vis dar išreiškia vil
tį, būk Anglija ir Francija 
“atsiųs jiem greitos pagel- 
bos.”

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9><12, 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 YorkJ, mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 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.
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Keliones Įspūdžiai
Rašo V.

timas.
Taip pat svarbu, kad didį 

skaičių delegatų, - tiek svečių 
sudarė merginos bei moterys, 
darbininkės, tarnautojos, stu
dentės, kurios pasižymėjo iš
imtinu gabumu ir meile kovos 
ir savo Partijos. A.

(“Darbas”)

rą seniūnai užsimanė pasi
vaišinti tuom nepirktu sa- 
magonu. Prisigėrę, sumigo 
kaip ir kur katram pakliu
vo. Ant rytojaus atsikėlę 
bandė prikelti dar ten ‘be
miegantį” Antaną Urboną, 
bet tas jau daugiau nesikė
lė, — samagonas jį nunuo
dijo.
Perkamos Prekės Neapsa

komai Brangios
Ūkininkus apsunkina tas 

neapsakomas bran gumas, 
kad ir mažiausių reikmenų.- 
Ką mes Amerikoj galime 
nusipirkti už 10 centų, tai 
ten reikia mokėti 5 litai. 
Paėmus kad ir tokį dalyką, 
kaip kaklaraištis, čionai 
10-centinėj krautuvėj nusi
pirkęs gali sportauti, o Lie
tuvoj už tokį dalyką reikia 
mokėti mažiausia 5 litai. 
Na, o darbininkas ant ūkio'vulius—-karves 
turi už 5 litus dirbti dvi die
nas. Paprasti batai kainuo
ja 24 litai; gatava eilutė 
vyriškų drapanų nuo 200 iki 
300 litų. Bėda kaimo ber
nui, nes jis turi visą metą 
dirbti tik už apsirengimą. 
Bet nekokį pyragai ir ūki
ninkui. Kada jis išmoka 
berno ir mergos algas,—7 
ar 8 šimtus litų—tai pats 
turi dėvėti drapanas pa
dirbtas moters “fabrike.” 
Jei šeimininkas norėtų sau 
ir savo žmonai įsigyti po 
tokią eilutę, tai turėtų visus 
savo gyvulius išsiparduoti. 
Ir jei kuris ūkininkas tik 
pabando nors biskį “paspor- 
tauti,” tai jo ūkis greitai 
atsiduria ant varžytinių.

Sugrįžus man iš Lietu
vos daug kas paklausė: 
“kaip Lietuvoj gėrimas,— 
ar brangus alus?” Jeigu to
nais alaus kaina būtų kiek 
prieinamesnė, tai gal ir sa
magono dirbimas taip nesi- 
plėstų. Alus ten labai bran
gus. Paėmus, kad ir Ameri
kos pinigais, tai Lietuvoj už 
alų atsieina brangiau. Už 1 
dolerį ten galima nupirkti 
tik 12 mažų bonkų alaus. 
Na, o čionais mes mokam 
už 24 bonkas $1.75. Už stik
linę alaus ten kokių 8 ancų 
mokasi jų pinigais 35 cen
tai.

Komunistų Veiklaturi būt graži? Nagi, turi 
būti būlta kaip sniegas. Ne
turi būt nė degla, nė kerša, 
ir kad neturi būti nė jokio 
juodo plėmelio ant jos kūno. 
Kokios šalies veislės jos tu
ri būti, tai neteko sužinoti. 
Mano pusbrolis nusivežė 
vieną tokią gražuolę par
duoti. Bet kad ji besikasy
dama užsidrėskė pilvą, tai, 
pastebėjęs bekono specialis
tas, apibarė jos savininką 
kam bando parduoti “suža
lotą” bekoną. Už tinkamą 
bekoną moka 70 litų.

Ir vėl grįšiu prie kaimo, 
nes Lietuvoj nieko įdomes
nio nėra, kaip kaimo gyve
nimas ir gyvuliai. Dabar 
Lietuvoj mažai kur patėmi- 
ji piemenėlius gyvulius ga
nant; jei kur ir yra, tai pas 
stambesnius ū kini n k u s. 
Daugiausia gyvuliai rišami. 
Nieko nuostabaus matant 
pririštus stambesnius gy

ni* -arklius. 
Bet, kaip matosi pririštos 
avys, kiaulės ir net paukš
čiai, — tai atrodo juokinga.

Gailėjausi, kad nenusive
žiau aparato paveikslams 
nutraukti, tai būčia galėjęs 
bile .kam parodyti, ko naujo 
išmoko Lietuvos ūkininkai. 
Važiuodamas autobusu, pa
kelėj mačiau, kaip vienam 
ūkyj apie šešios avelės pri
rištos prie vienos šatros. 
Vaikščioja jos po dirvą vi
sos sykiu ir turi visos bend
rai nešiotis tą medį. Su ko
kiu išrokavimu tas padary
ta, niekas nepaaiškino. At
rodytų, kad jos būtų lyg už 
ką nubaustos, kaip kad yra 
daroma Amerikos pietinėse 
valstijose su negrais. Kitoj 
vietoj mačiau žąsis supan- 
čiuotas. Yra ir tokių, ką 
pririša vištą už kojos. Ir 
da vienas naujas išmislas, 
tai vištos naginėms apavi
mas. Jei atsiranda labai ak
tyvi višta, kur kapsto labai 
žemes ir daro1 ūkininkui 
nuostolių, tai jai kojas ap
auna su naginėmis. Tai vis 
išrasti nauji dalykai po pa
saulinio karo, kada Lietuva 
liko nepriklausoma šalis.)

(Bus daugiau)

niam veikimui.
Pažymėtina, kad visą laiką 

konferencijoj vyravo geležinė 
drausmė, broliškas draugišku
mas, aukščiausia demokratija 
susirinkimų eigoje ir pasišven

Urugvajaus Komunistę 
Suvažiavimas

Liepos mėnesio 8 dieną bai
gėsi Kompartijos Montevide- 
jaus Departmento delegatų 
konferencija.

Konferencija įvyko Partijos 
Name, ties Seimu; dalyvavo 
apie 150 delegatų, kurių kiek
vienas atstovavo nemažiau 10 
partijos narių. Dauguma dele
gatų buvo urugvajiečiai, kas 
rodė didį partijos urugva- 
jėjimą. Delegatų suoluose sė
dėjo darbininkai, studentai, 
merginos, profesoriai, negrai, 
indijonai, įvairūs svetimtau
čiai, jų tarpe ir vienas delega
tas lietuvis.

Svečių suoluose, ant laip
tų, ant langų, buvo pilna par
tiečių ir simpatizantų, kurie 
godžiai ilgiausiomis valando
mis stebėjo konferencijos ei
gą, kurioj delegatai su di
džiausiu atvirumu prieš Parti
ją išstatė savo.organizmų trū
kumus, klaidas, netobulumus 
ir kaip su didžiausiu sumanu
mu jieškojo artimiausių ke
lių į Partijos tikslą.

Konferencija turėjo 13 se
sijų po kelias valandas ir 
truko 8 dienas. Išrinktas nau
jas Departmento Komitetas iš 
15 narių ir 10 pavaduotojų. 
Priimtos labai svarbios rezo
liucijos partijos organizavimo 
klausimu.

ši konferencija skaitoma 
įdomiausia visoj partijos isto
rijoj. Tai buvo tiesiog trum
palaikiai politiniai kursai iš 
kur dalyviai pasisėmė daug 
pamokų, daug patyrimų parti-

G la ubicius
do tu vės ir teko keliose jų 
dalyvauti. Miršta daug jau
nų vyrų ir moterų. Kodėl 
žmonės kaimuose gyvenda
mi gauna džiovą? Priežas
čių gali būti daug. — Di
džiausios priežastys — tai 
nehigijeniškas gyvenimas ir 
skurdas. Antra, tai nekultū
ringumas ir pačių kaimie
čių apsileidimas. Jei atsi
randa namuose džiovinin
kas, tai gali greitai užkrės
ti ir kitus tos šeimos na
rius, nes jie kartu vienam 
kambary miega, geria ir 
valgo iš tų pačių indų ir 
vartoja tą patį rankšluostį. 
O tikintieji—nuėję į bažny-

(Tąsa)

Lietuvoj Plečiasi 
vamanybė

Bažnytkaimiuose 
steigę laisvamanių 
lės. Gudelių bažnytkaimyje 
yra kuopelė iš 22 narių. Jie 
tankiai parengia parengi- 
mėlius, gegužines. Bet šau
liai—tai jų didžiausi prie
šai. Kada tik laisvamaniai 
surengia gegužinę, tai ir 
šauliai rengia sykiu, kad 
atitraukti nuo jų jaunimą.
Nauja Pažintis su Tais, su 
Kuriais Pasipažinau prieš 

Išvykimą į Ameriką
Tiktai kitiems persta-; .. .. . .. , v.

čius, iš naujo susipažinau clą< SVelkl ?g°. *’ kuC1.U0‘ 
su Jurgiu Kazakevičium ir -::i J vle"i» v!eU’ nukryzm- 
Juozu Vaivada. Jurgis jau j votaJanl į 
senyvas žmogus, bet nenu-1 Kunigai tą gerai žino, 
ilstančiai veikia tarpe jau-1 kad tai yra žalingas daly- 
nimo laisvamanybės reika-|kas, bet jie to žmonėms ne- 
lais. Jis turi paaugusius du! paaiškina; nes ko daugiau 
sūnus, kurie atsižymėję vei- miršta, tai jiems didesnis 
kime. Kiek atmenu, tai Ka
zakevičius buvo veiklus jau
nuolis laike 1905 ir 6 metu 
buvusios revoliucijos. Pas 
jį idėjos ir dabar tos pačios. 
Vaivada buvęs areštuotas 
už veiklą ir sėdėjo Kauno 
kalėjime. Bet areštai jo nu
sistatymo nepakeitė. Altar-; 
kė Zalingeris gerai apsis
kaitęs vyras, turi puikią iš
kalbą ir gerai supranta pa-; 
šaulio politiką; bet, matyti, 
kad linkęs prisitaikyti prie i 
sąlygų. Ištikimų katalikų 
labai mažai dabar Lietuvoj i 
randasi. Katrie da neturi | 
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Lais-

yra įsi- 
kuope-

ri i rš ta, tai
biznis. O reikia pasakyti, 
kad jie ten ant pinigų labai 
godūs. Jie gauna iš valdžios 
po kokius 200 litų į mėnesį, 

i Turi ir žemės iki 30 hekta
rų, o už palaidojimus lupa 

i iki 200 litų.
Štai kaip man vienas jau

nas vargonininkas papasa- 
I kojo. Numirė pasiturintis 
amerikonas ir buvęs bedie- 

I vis. Kunigai nenorėjo jį pa
laidoti su bažnytinėmis ap

eigomis. Bet jo giminės su- 
, mokėjo kunigui 1,200 litų,

riausią kataliką. Bet vargo-

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

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

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

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj. ji

Manhattan Liquor Store s

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

-laisvamanių, da atlikdinėja 
bažnytines pareigas, tai ir 
tie tik šiaudiniai katalikai, 
kaip girdisi iš jų kalbų.

Kas yra tie šauliai? Tai 
organizuotas Lietuvos jau
nimas, kuriuos remia ir pa
laiko dabartinė Smetonos 
valdžia. Remia juos ir ku
nigai. Laisvamaniai ten ne
priimami. Jei įstoja koks 
laisvamanis, tai, 
greitai jį pašalina, 
čiai,—kaip vyrai, 
merginos, — 'dėvi 
mas. Bet uniformas 
tys turi įsigyti.

* Koksai tų jaunuolių tik
slas įstoti į tą organizaciją? 
Tikslas nevienodas. Stam
bių ūkininkų vaikai stoja 
dėl garbės, yra tokių, kurie 
tikisi, kad kas nors iš jo 
giminių gaus tarnyba prie 
valdžios. Nes dabar, jei kas 
nori gauti kokią šiltesnę 
vietelę, tai turi būt ištiki
mas Smetonos valdžiai. O

sužinoję, 
Šaulie-

unifor- 
jie pa

dotuves, kaip kad paprastai 
gauna, 3 litus. Ir kad jis tą 
kunigui pastebėjo, tai gavo 
išbarti, kam reikalauja at
lyginimo “už bedievio pa
laidojimą.”

Dar yra vienas sveikatos 
gadintojas ir blogas papro
tys Lietuvoj, — tai sama- 
gono darymas ir jo vartoji
mas. Man teko būti vienam 
jaunuolių pasilinksminime, 
tai mačiau ir kiškelį para
gavau to bjauraus gėralo, 
ką galima pavadinti nuo
dais. Bet jaunimas gėrė su 
didžiausiu pasitenkinimu. Ir 
kaip pasigėrė, tai nugriuvę 
bile vietoj miega. Štai koks 
buvo atsitikimas. Policija ir 
seniūnai padarė kratas pas 
įtariamus samagono dirbė
jus, ir surastą samagoną 
laikė policijos nuovadoj. 
Bet vieną šeštadienio vaka

kojo sekamai:
Po $1: J. Caspar, J. Gry

bas, J. Krasauskas; N. Gry
bienė 50c.

K. Aksomitaičia, iš Hart
ford, Conn., aukojo $1.

Varde dienraščio “Vilnies” 
tariu širdingą ačių visiems ir 
visoms už aukas. Taipgi ačiū 
draugui Jurgiui Šimaičiui už 
pagelbėjimą ir supažindinimą 
su draugais.

S. Juškai

Lietuviui Kūro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • • .

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

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

Telefonas EVergraen 7-1661

ktirie nori aukštą vietą įsi-
gyti, tai turi eiti su Sme
toniene kortomis palošti ir, 
kaip pralošia kelis tūkstan
čius litų, tai gauna tarnybą. 
Biednesnių valstiečių sūnūs 
prisirašo taipgi dėl garbės, 
kad uniformuotam vaikš
čioti, ir da jam leistina ne
šiotis kišenių j revolveris. Ir, 
jei kur per atlaidus susipe
ša, tai jie juos ir pavarto
ja. Daugiausia peštynes pa
tys šauliai ir sukelia. Taip, 
kaip tas priežodis sako, 
“kas muša, tas ir rėkia.” 
Šauliai sukelia muštynes, 
šauliai rėkia: “šauliai da
rykite tvarką!” Man taip 
teko-matyti, ir sako, kad 

i taip visuomet būna.
Didelis Kaimiečių Mirtin

gumas Džiova
Man būnant kaime veik 

kiekvieną dieną matėsi lai-

Didelis Ačiū Drau
gams Rytiečiams

Japonai Išžudę 1,000 Neka- 
riškių Chinų

Japonų orlaiviai per sa
vaitę bombardavo ir kulkas- 
vaidžiais apšaudė 20 Chini- 
jos miestų ir miestelių Fu
kien provincijoj, ir išžudę 
1,000 civilių žmonių.

brock-
gautas

Ačiuoju draugams 
toniečiams už aukas, 
per mane ir d. J. Šimaitį, ku
rias surinkome rugsėjo 4 d., 
1939 m.

Sekanti draugai iš Brockton- 
Montello aukavo:

Po $1: A. Vasaris, A. Rai
la, T. Vasaris, A. čiarkasas, 
A. Valiau, William Ambraz, 
J. Davis, J. Kukaitis, J. Šimai- 

žios ir nemažiau sverti kaip tis; T. Margus aukojo 50c. 
šimtą kilogramų. Kaip ji Į T' ; ’ -------

Bekonas
Daugelis’ jau bus girdėję, 

kad Lietuvoj kiaules vadina 
bekonais. Bekonais vadina 
tik tas kiaules, kurios tin
kamos p a r d a vimui dėl 
“bekono.” O kokios jos turi 
būti, kad tiktų “bekonui?” 
Nagi' turi būti jaunos, gra-

Draugai norwoodieciai au-

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.

Žemdirbystės sekretorius Wallace (sediuž deskos) tariasi su farmerių atstovais
farmeriškais reikalais.

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New'Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
T"1"*',"' 1 IT""’'?"*”,,I'NIu

JOSEPHINE ir ANTANO KAŠMOČIŲ 
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Oficialis 
vardas

Telefonas 
Great Neck 1546

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name 

' •$* 4’ *$*
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p ar siena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai Jr barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

4*
Vasaros laiku Visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.



iš-

įvyks

CORONA, L. I., N. Y,

Telephone: Ilavemeyer 9-9115

h

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue

, NEWARK, N. J.

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

206 WEST FRONT STREET

C')
f

" s

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

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-

Telefonas
EVergreen 7-6673

CHIEF Z/„ |B’ ieWe;UG(RiJEN>yell6>;^': 
gold' fi.iiėid; ci>e. GtiiĮdĮfi,

■ ':iv ZYhr.i•

Vieta mašinom pastatyt. Ai įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marino bu- 

dinko, arti Corona entrance j fėrus.

110-62 Corona Ave.Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius

180 New York Ave. 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)

" GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Ricšinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon ... ir lai

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

Ketvirtad., Rugs. 28, 1939

Cleveland, Ohio

A. M. B.

ro.

mū-

SI

kliu- 
susi-

mi- 
far-

Managed by

TEITELBAUM

WORCESTER, MASS.
Worccsterio Lietuvių Politinio Są

ryšio mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 29 d., Kliubo 
Svet., 12 Vernon St., 7:30 v. v. Visų 
draugijų atstojai dalyvaukite, pik
niką ir kitus svarbius dalykus turi
me apkalbėti. Taipgi gali dalyvauti 
ir lietuvių kandidatai.—J. J. Green, 
Sekr. (228-229)

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-to Apskr. parengimas 

įvyks spalių 14 d. Turėsime ir lai
mėjimų. Bus Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. LLD visos kuopos Apsk. 
ribose turėtų gerai pasidarbuoti, kad 
šis parengimas būtų sėkmingas. — 
I. A. V. (228-229)

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

PITTSBURGH, PA.
Rugsėjo 30 d., šeštadienio vakare, 

kalbės L. Prūseika iš Chicagos. Jįs 
kalbės apie Europos padėtį, apie So
vietų Sąjungos dabartinę reikšmę ir 
apie kitus svarbius įvykius. Pradžia 
7:30 vai. vak., 142 Orr St. įžanga 
veltui. Ruošia LDS 8 Apskr. ir LLD

Apskr. (228-230)

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.

DETROIT, MICH.
Detroito lietuvių nepartinis 

bas šaukia (prieš rinkimus) 
rinkimą. įvyks šeštadienį, 30 d.
rugsėjo, 10 vai. ryto, Draugijų Svet., 
'4097 Porter Street. Susirinki
mas labai svarbus. Ateinančių rin
kimų problemos, raportas senato
riaus Nowak, pikniko ir kiti svar
būs dalykai bus svarstomi. Todėl, 
būtinai dalyvaukite patys ir
naujų narių atsiveskite. — J. Ba
ronas, pirm. (228-229)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW HAVEN, CONN.

Penktadienį, rugsėjo 29 d., 8 v. 
v. įvyks prakalbos Junior High 
School, Edgewood Ave. Kalbės Wil
liam Weinstone iš New York. Taip
gi bus rodoma puiki Sovietų filmą, 
“Leninas 1918.”

Kviečiame dalyvauti šiose prakal
bose, išgirskite apie Sovietų Pasau
linę politiką kas link dabartinio ka- 

Rengia K. Partija. — J. D.
(228-229) 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 Barberial

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

MR. CHARLES D’ORAZIO
664 GRAND ST. ' BR00KYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-6111

EAISY1

Keletas Žinių Iš Cleveland© 
Apylinkių

Per keletą metu kuo ne kiek- 
. vieną vasarą tenka lankytis 
Clevelando apylinkėse—Mid
dlefield, Chardon, Huntsburg 
ir Mantua, šiose apylinkėse 
teko ir pagyventi po keletą 
dienų pas savo artimus drau
gus. Minėtų apylinkių visi lie
tuviai farmų darbo žmonės ir 
kuo ne visi skaito mūsų darbi
ninkišką spaudą ir remia dar
bininkų judėjimą. Lietuviai 
farmeriai labai draugiški ir 
atjaučianti žmonės, tai teko 
su jais kalbėtis apie daug da
lykų ir patirti farmerių gyve
nimo aplinkybes ir jų gerus 
norus kaslink darbininkiškos 
spaudos stiprinimo, organiza
cijų auginimo ir abelno viso 
darbininkų judėjimo reikalin
gumo remti. Miestų ir mieste
lių darbininkai gyvendami 
sunkiose aplinkybėse nevienas 
pasako, kad farmeriam gy
venti daug lengviau, kaip 
miestelėnam. Ne nuo vieno 
dirbtuvių darbininko tenka 
išgirsti tokis pasakymas, kad 
farmeriai » užsiaugina javų, 
daržovių, gyvulių, paukščių, 
tai jie turi šviežio pieno ir ki
tokio maisto iki valios. Dar 
randasi, katrie pasako, kad 
ant farmos niekas nebosauja, 
jie kada nori, tada keliasi, 
taip dirba ir prižiūri savo trio- 
besius ir gyvulius, kaip katram 
patinka. Toksai miestelėnų 
darbininkų manymas apie 
smulkiųjų farmerių gyvenimą 
yra labai klaidingas. Jei tiem 
miesto darbininkam, katrie 
taip mąsto ir kalba, tektų pa
gyventi ant farmų ir patirti 
smulkiųjų farmerių darbus ir 
jų abelną gyvenimą, tai jų tą 
klaidinga mintis greitai išga
ruotų ir pradėtų kalbėti apie 
smulkaus farmerio darbininko 
gyvenimą .taip, kaip smulkieji 
farmeriai darbininkai tikreny
bėj gyvena ir vargsta.

Kiek man teko patirti, tai 
pasirodo, kad smulkiųjų far
merių darbai ir jų gyvenimo 
aplinkybės nė kiek fielengves- 
nės, kaip miestų darbininkų. 
Farmeriam kartais reikia 
dirbti į savaitę visas ištisas 
septynias dienas nuo tamsos 
iki tamsai, reikia rūpintis vi
sais gyvenimo reikalais, kad 
kaip nors su šeima išsimaitin
ti ir apsirengti. Jei vasara ge
ra, javai dera, gyvuliai auga, 
karvės pieno duoda, vištos 
kiaušinius deda, tai iš to pasi
daro ir keletas dolerių. Bet 
už tuos dolerius reikia pirkti 
drabužiai, taisyti triobesiai ir 
įsigyti šiokių ar tokių mašinų 
žemei apdirbti. Prie to, dar 
būtinai reikia apsimokėti vi
sokį taksai ir pirkti visokių 
mažmožių, reikalingiausių gy
venimui. Barnės ir gyvuliai 
taipgi turi būti prižiūrimi taip, 
kaip inspektoriai instruktuo
ja. Jei tinkamai neišvalysi 
barnes, neiššvarinsi dores ir vi
sų pienui naudojamų indų, tai 
inspektoriai sustabdo siuntinė
ti pieną į pienines, tas ir pa
daro nuostolių, švara reikalin
ga, bet prie to reikia rūpintis 
ir dirbti, kad būtų švaru ir 
nepriseitų turėti nuostolių, 
žemės dirbimui mašinos ir vi
si įrankiai taipgi neamžini, 
reikia ’prižiūrėti ir taisyti, ne
pataisomus išmesti ir pirkti 
naujų. Pinigų visur reikia, o 
pajamų kai kada visai mažai. 
Taip smulkieji farmeriai per 
eiles metų sunkiai dirba, rū
pinasi ir vis galą su galu var
giai suduria ir niekada negali 
susikurti geresnį ir lengvesnį 
gyvenimą. Kodėl negalima? 
Todėl, kad prie kapitalistinės 
valdžios smulkieji farmeriai 
vis daug labiau išnaudojami ir 
vis daugiau ir daugiau ap
kraunami visokiais taksais. O 
stambieji farmeriai visokiais 
būdais juos konkuruoja, kad 
tik smulkieji farmeriai suban- 
krutytų, tada stambiesiems at
siranda proga pigiai nupirkti

jų farmas ir vis didesnius že
mės plotus užvaldyti ir smul
kiuosius farmerius panaudoti, 
kad už mažą užmokesti jiem 
vergautų ant visados.

Šiandien smulkieji farme
riai išreiškia dėkingumą nenu- 
ilstantiems darbininkų klasės 
darbuotojams, steigėjam ir rė
mėjam teisingos darbininkiš
kos spaudos, kuri pasiekia*ir 
vadovauja ne tiktai dirbtuvių 
darbininkų kovas už geresnes 
gyvenimo sąlygas ir visišką 
pasiliuosavimą iš po kapitalis
tinio jungo. Ji pasiekia ir 
smulkiųjų farmų darbo žmo
nes, nes ją skaitydami šė
miam klasinį supratimą ir 
matome, kad be stiprių dar
bininkiškų laikraščių, be ma
sinių organizacijų ir be komu
nistinės partijos vadovybės 
nei dirbtuvių darbininkų, nei 
mūsų smulkiųjų farmerių gy
venimo aplinkybės niekad ne
pagerės. Tai mes, lietuviai 
farmeriai, čia ir turime įstei
gę darbininkiškų organizacijų 
dvi kuopas — LLD ir LDS. 
Mes jas auginam, jose dar
buojamės ant kiek mum, bar
menam, aplinkybės leidžia 
darbuotis dėlei organizacijų 
labo, dėlei stipresnio darbinin
kų judėjimo ir stipresnės 
sų darbininkų spaudos.

Čia reikia sakyti, kad 
nėtų apylinkių lietuviai
meriai nors nuo sunkių farmų 
darbų ir pavargsta, kiti jliu ir 
senyvi žmonės, bet jie apie 
nuovargį ir senatvę nemąsto 
ir nesiskundžia, kad jau per
sunki! ir pervėlu darbuotis. 
Jie mato tą svarbų reikalą 
darbuotis, moka įvertinti or
ganizacijų svarbą ir darbinin
kiškų laikraščių naudingumą 
darbininkiškai visuomenei. Jie 
užmiršta nuovargį ir senatvę, 
jie visuomet geram ūpe ir su 
gerais norais ir su pasišventi
mu darbuojasi dėlei organiza
cijų labo, dėlei darbininkiškų 
dienraščių stiprinimo. Tam 
tikslui farmeriai į kuopų su
sirinkimus ir parengimus lan
kosi skaitlingai, kad iš to būtų 
pasekmės organizacijom ir 
laikraščiam. Jie jau ne kartą 
buvo surengę pasekmingų 
piknikų parėmimui darbinin
kiškų laikraščių ir nemažai iš- 
aukavo iš kuopų iždų ir ki
tiem naudingiem darbininkų 
reikalams.

Minėtų apylinkių lietuvių 
farmerių yra ir tasai gražiau
sias ir garbingiausias nusista
tymas, tai gausiai remti Ko
munistų Partiją. Kada tiktai 
Cleveįąndo Komunistų Partija 
rengia bazarą, tai lietuviai 
farmeriai, kad bazarą pada
ryti įvairesnį, pasekmingesnį, 
jie gausiai farmų produktų, 
gyvų ir negyvų, aukuoja ba- 
zarui. Kartais farmerių aukos 
su mažom mašinom 
būna 
vietą,

Tai 
merių
geri norai, garbingi ir naudin
gi darbai dėlei smulkiųjų far
merių ir dirbtuvių darbininkų 
geresnės ateities. Katriem ro
dosi, kad farmerių darbinin
kų gyvenimo aplinkybės daug 
lengvesnės, kaip dirbtuvių 
darbininkų, tiem daugiau rei
kėtų skaityti e darbininkiškas 
knygas ir laikraščius. Reikia 
studijuoti ir mąstyti, k o d ė 1 
smulkieji farmeriai organizuo
jasi ir gausiai remia abelną 
darbininkų judėjimą. Tada 
visiem aiškiai pasirodys, kad 
farmeriai organizuojasi, dar
buojasi ir kiek galėdami re
mia savo spaudą.- ir abelną 
darbininkų judėjimą dėl to, 
kad ir jie taip pat kapitalistų 
išnaudojami, kaip ir dirbtuvių 
darbininkai. Prieš tą išnaudo
jimą ir rengimąsi vis daugiau 
ir daugiau darbininkų klasę 
pavergti, išnaudoti ir užnerti 
faŠistuojančių kapitalistų jun
gą, kol dar nevėlu, prieš pa-, 
sikėsintojus ant darbininkų 
klasės, reikia visiem darbinin
kam be skirtumo tautos įr ti
kėjimo organizuotis. Reikia

ugdyti darbininkiškas organi
zacijas ir Komunistų Partiją. 
Reikia uoliai stiprinti ir pla
tinti darbininkišką spaudą, ku
ri visuomet stovi darbininkų 
sargyboje. Tuomi tiktai ap
ginsime demokratiją, darbi; 
ninku laisvės žodį ir iškovosi
me geresnes gyvenimo sąly
gas.

Berlin. — Nazių valdžia 
išleido “prisakymus” savo 
kareiviams, kad jie turi 
vengt nereikalingų žiauru
mų, o jeigu patys būna su
imti į nelaisvę, tai tik pasa
kyt savo vardą ir laipsnį, 
bet niekada neišduot, iš ko
kio pulko ar divizijos jie 
yra.

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

sus skaitlingai dalyvauti.’ 
(227-229)

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- 
nc. — M. R. Sekr. (226-228)

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų /7 AND
Fairview Restaurant & Bar

iš
Visi

ir

gold, filled, G.ūlldlte k><ac£'
* '• J‘ 
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įsteigta nuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYM

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kiloki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-lJždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

po $2.45 į mėnesį

Open Day and Night4

RHEA

Special Rates per Week
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Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

!Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

J. 
ka
nos 
So-

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.
■;(rr: r;c:m/ ■ rr.-rrrcrrrri -rrrr.'.'.'n/'.-rr,r:r: -r.

vargas 
ir pargabenti į bazaro 
reikėtų treko.
reikia sakyti, kad far- 

geras pasišventimas,

Ueyiig-yNUBIi .į.. ■
Z9:BeDFORD^AVE.“ 
MPĄĄjNORyH. 4X2> GATves^L

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

imti ir naujas knygas. —
Sekr. ” (227-229)

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

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

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

29 d. rugsėjo, 7:30 v. v. Liet. Svet.,

■■MM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį penktadienį, 29 dieną 

rugsėjo, bus apvaikščiojimas 20-tics 
metų gyvavimo komunistų partijos 
šios šalies. Kalbės Browderis, Carl 
Reeve,- Mother Ella 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. 
Gasiunas apie Europos dobartinį 
rą. Lietuviai plačiai dalyvaukit, 
daugeliui žmonių neaišku dėlei
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
tuvių Tautišką svetainę. Prakalbos 
įvyks 735 Fairmount Ave. — Kvie
čia Kom. (227-229)

HARRISON-KEARNY N. J.
LLD 136 kp. permaine 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. Visi1 naridi 
kviečiami dalyvauti. Yra daug svam
bių reikalų aptarti. Galėsite pasi-

' “ " K.
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GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

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

Vincas J. Daunora
APT IE KO «IU$

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ii’ 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
Ititi 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 prievųlės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų 
‘ 110 EAčfr 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
. VALANDOS 10 A.M.-8 P.M— Sekmadieniais 10-2.
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kampas Palmet to St. Arba šauklį e 
telefonu: Jefferson 3-0742.

(228-230)
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Cacchione Jau Atbuvo 
Šimtą Mitingų

Vargiai randasi Brooklyne 
kitas taip užimtas mitingais 
žmogus, kaip Peter V. Cacch
ione, komunistų kandidatas j 
Miesto Tarybą. Šiomis dieno
mis jis jau užbaigė šimtinę 
mitingų šioje kampanijoje, 
pradėjo antrą.

Peter V. Cacchione
Antroji šimtinė prasidėjo su 

mitingu 18-me Assembly 
(AD), Utica Ave. ir Eastern 
Parkway. Jis kai kada sako 
net 3 prakalbas vienu vaka
ru.

Mitingai—Toli ne Viskas

Kita iš žymių Cacchione 
ypatybių yra daug ko maty
mas ir apie tai pasakymas per 
spaudą. Angliškame darbinin
kų dienraštyje ‘‘Daily Work
er” Cacchione nuolat palai
ko kolumną, užvadintą “Vidu
je Brooklyno.”

Paskiausioje tų kolumnų 
Cacchione rašo, kaip Stuyve- 
sant-Bedford srityje išgauta 

J7~7naujų namų prejektas gyveh- 
U tojams, kuriais didžiumoj ten 

yra negrai. Projektas bus 
tarp Atlantic Avė. ir Bergen 
St. nuo Rochester iki Buffalo 
Avės.

Išgaut projektui, ten buvo 
susiorganizavę visi apylinkės 
gyventojai ir organizuotu bū
du informavę, įvairias valsti

jos, miesto ir valstybės įstai
gas; atlaikė daug mitingų, 
rinko parašus, siuntė delega
cijas. Dėka tam, paskirta pro
jekto statybai $6,558,000.

Projekte bus 18 bildingų, 6 
aukštų. Talpins 1,188 šeimas. 
Užims tris blokus.

PADĖS KERTINI AKMENĮ 
NAUJAI LIGONINEI

Rugsėjo 28-tos popietį įvyks 
iškilmingos ceremonijos padėt 
kertinį akmenį statybai prie- 

, diriio 9 aukštų bildingo prie 
Queens General Hospital, 
164th St. ir Grand Central 
Parkway, Queens. Majoras 
LaGuardia bus ceremonijų ve
dėju.

fcildingo statybą prižiūrės 
viešų darbų departmentas. Jį 
finansuoja miestas ir federalė 
valdžia: PWA prisideda su 
$1,649,431, o miestas su 
$1,850,569.

East New York, N. Y.
šiuomi pranešam, kad AL- 

DLD 185 kp. ir LDS 13 kp. 
rengia vakarienę gruodžio 2 
d., šeštadienio vakare, 7 vai., 
Buzelio Svet., 3386-8 Atlantic 
Avė. Bilietas $1.25. Prašome 
kitų kuopų tą dieną nieko ne
rengti, bet dalyvauti mūsų va
karienėj.

M. K.

LABAI SVARBI KONFERENCIJA
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas šaukia visų Brookly
no, New Yorko ir apylinkės 
lietuvių organizacijų konfe
renciją Dariaus ir Girėno pa
minklo reikale.

Kliubo komisija išsiuntinėjo 
virš 120 laiškų įvairioms orga
nizacijoms, bet jeigu kuri 
nors organizacija negautų 
laiško su pakvietimu, tai pra
šome pasinaudoti šiuo viešu 
paskelbimu ir prisiųsti jūsų 
delegatus.

Čia turinys Kliubo Komisi
jos laiško konferencijos reika
le:
Gerbiamieji Lietuviai!

Mes Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo komisija tikimės, 
kad jūs atydžiai išklausysite 
apie šį labai svarbų klausimą, 
kuris mums visiems lietuviams 
apeina be skirtumo politinių 
pažiūrų ir įsitikinimų.

Ankstyvą rytą, šeštadienį, 
liepos 15 d., 1933 metais, iš 
Floyd Bennett Field, Brookly
no lėktuvų lauko, pakilo or
laivis vardu “Lituanica” (Lie
tuva) ir leidosi per Atlanto 
Vandenyną linkui mūšų, bran
gios gimtinės Lietuvos. Kelia
vo du žymūs lietuviai lakūnai 
Stanislovas Girėnas ir Stepo
nas Darius. Ta žinia sujudino 
visą pasaulį. Tai buvo drąsus 
žygis ir daug žadąs įdėti į 
aviacijos progresą. Kiekvienas 
lietuvis su dideliu sujudimu 
sekė Dariaus ir Girėno kelio
nę. Bet štai liepos 17 dieną 
pasklido baisi žinia, kad drą
sūs lakūnai, nugalėję Atlanto 
Vandenyną, tais laikais atlikę 
ilgiausią kelionę be sustojimo, 
žuvo Vokietijoj, tik keletas 
šimtų mylių nuo savo tikslo— 
Lietuvos.

Mes negalėsime laiške api
budinti tą, ką tada pergyveno 
kiekvienas lietuvis. Mes tik 
pareikšime, kad kiekvieno iš 
mūs yra pareiga kaip nors pa
gerbti žuvusius lakūnus ir jų 
darbus.

Todėl, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo pastangomis 
buvo išgauta Brooklyno mies
to leidimas ir ties Kliubo bu
veine — ant Hewes, Stagg ir 
Union gatvių — įrengtas par- 
kutis “Lituanica Square” var
du ir balandžio 15 diena iškil
mingai atidarytas pagerbimui

Dariaus ir Girėno žygio. Tai 
jau gražus ir didelis dalykas! 
Bet to dar negana. Kilo min
tis pastatyti tiems didvy
riams paminklą, kaip padarė 
Chicagos lietuviai savo mieste. 
Vienok, šį didelį ir prakilnų 
darbą negali atlikti vienas 
mūsų Kliubas, į tai nepakvie- 
tus visas lietuvių organizaci
jas ir visus lietuvius. Šis pra
kilnus darbas turi būti mūsų 
visų. Todėl, kad aptarus tą 
dalyką, išdirbus planus yra 
reikalingas mūsų visų bendras 
pasitarimas. Tam tikslui ir 
šaukiame visų B’klyno ir apy
linkės organizacijų, draugijų, 
kliubų in kuopų atstovų kon
ferenciją.

Konferencija šaukiama sek
madienį, spalių (Oct.) 29 die
ną, 1939, lygiai 10 vai. ryto, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Mes prašome jūsų gerbia
mą organizaciją prisiųsti nors 
tris delegatus į šią konferenci
ją, kad bendrai aptarus vi
siems bendrą ir taip prakilnų 
darbą. Mes pasitikime, kad 
jūs išrinksite delegatus ir da
lyvausite.

Su aukšta pagarba, 
Liet. Amerikos Piliečių

Kliubo Komisija: 
Advokatas Steponas Briedis,

J. Šaltys, 
J. Karpus, 
W. Šabūnas,
D. M. Šolomskas.

------------------------—.....

Parodos Žinios

Turgaviečių Viršinin
kas Apie Kainas

Turgaviečių komisionierius 
William Fellows Morgan, Jr., 
savo raporte majorui LaGuar- 
dijai sako, kad jo departmen- 
to pastangos nupigint kainas 
vartotojams visuomet neša 
farmeriams naudą.

Morgan sako, kad bandy
mai pakelt kainas farme
riams pakėlimu tuo patim sy
kiu kainų vartotojams, neda
vė pageidaujamų pasekmių, 
nes tuojau sumažėdavęs pir
kimas. Pigesnės kainos, sako 
Morgan, leidžia biednuomenei 
daugiau valgyt, o nevalgančių 
gana dėl neturėjimo ištekliaus 
randasi milionai.

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)

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Butcher Shop (mūsi- 

nyčia). Tinkama lietuviui. Prašome 
kreiptis: 185 Havemeyer St., Brook
lyn, N. Y. Aarba šaukite: Evergreen 
7-2620. (227-229)

Išduota $70,000 kontraktas 
pagražint piečiams ant Til- 
lary St., kuris praplėsta susi
siekimui tarp senmiesčio tiltų 
ir Laurel Hill Blvd., Queens.

RAŠYTOJŲ DELEGACIJA 
WASHINGTONE

Atleistų iš WPA rašytojų 
delegacija išvyko į Washing- 
toną protestuot prieš ūmų su
mažinimą jų kvotos Rašytojų 
Projekte, iš kurio be jokio 
perspėjimo vienu kartu atleis
ta 80 darbininkų!

Kita delegacija su skundu 
eis pas majorą LaGuarcUą šį 
penktadienį. Tuo tarpu veda
mas pikietas prie projekto 
centralinės raštinės, 110 King 
St., N. Y.

Kursai Apie Imperializmą
Darbininkų Mokykla, 35 E. 

12th St., N. Y., skelbia spe
cialius kursus apie imperializ
mą ir pasaulio politiką. Juose 
bus dokumentaliai parodyta 
laikotarpis po pereito impe
rialistinio pasaulinio karo ir 
sąlygos, davedusios prie šio 
imperialistinio karo. Prie to, 
yra desėtkai Jvairių kitų kur
sų. <

Brooklyno Muziejus gavo 
skarą ar šiaip užtiesalą, ras
tą Paracas, Peru, kuris rneha- 
ma esant darytu bent 1,000 
metų prieš Kristaus gadynę.

j! VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
«

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

PARODA UŽTIKRINTA . 
KITIEMS METAMS

Pasaulio Parodos direkto
riai pagaliau užgyrė savo 
Pildw Komiteto tarimą tęsti 
Pasaulio Parodą 1940 me
tais. Reiškia, oficialiai ir pil
nai užtikrinta Pasaulio Paro
dos buvimas sekamais metais.

Kas liečia atskirų pavilijo- 
nų buvimą, aišku, niekas dar 
negali užtikrinti, kad jie visi 
būtų. Ypatingai negalima už
tikrinti svetimų valstybių pa
silikimą, nes dabartinėj karo 
padėtyje tūlų gali ir ant žem- 
lapio nebebūt, jų buvimas ar 
nebuvimas daug priklausys 
huo pasaulinės padėties. Ta
čiau, jei kai kurių pavilijonų 
ir nebūtų, likusių dar bus tiek, 
kad atvykęs savaitei laiko vis 
vien visko pamatyti nespės, 
žinoma, kas nori pamatyt 
Pas. Parodą visoj pilnumoj, 
turėtų bandyt tai padaryti 
dar šiemet.

NUPIGINA ĮŽANGĄ

Dėl nupiginimo įžangos pa.- 
rodon buvo ginčytasi per iš
tisą sezoną. Galop nutarta, 
kad per visą spalių mėnesį į- 

Gjzanga bus po 50 centų bile 
kuriai dienai. Pastaruoju lai
ku 50 centų įžanga galiojo 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
o visomis kitomis dienomis te
bebuvo po 75c.

Radio Raportai
Departmentas palaiko kas

dieninę radio programą iš 
miestavos stoties WNYC, per 
kurią Mrs. Gannon aiškina į- 
vairias pirkėjų problemas.

Taip pat siuntinėta asme
nys su prelekcijomis įvairios- 
na draugijosna, kurios krei
pėsi į departmento Vartotojų 
Biurą, švietimu išvystoma var
totojų budrumas.

Departmento kova prieš 
raketą, aprokuojama, galėjus 
sutaupint per $50,000,000 
vartotojų pinigų, prašalinta 
daug komercinių suktybių.

Bellevue ligoninėj nežino
mas amnezijos ligonis atgavęs 
atmintį ir pasisakęs esąs Cyril 
Hunt, iš Bronx.--------- .----- --------- '---------

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 

dirbti lengvą darbą prie namų, taip
gi prižiūrėti ir kūdikį. Mes abu iš
einam dirbtj. Gali ir gauti nakvynę. 
Geras atlyginimas. Prašome kreip
tis po antrašu: 408 Cer(tral Avė.,

MOTERŲ ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks rugsėjo 28-1 os 
vakarų, 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)

(’lement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
ė ■ .............a

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191 , I

Queens pakelėse pasodins 
dar bent 2,500 medžių. Tam 
darbui samdys 150 WPA dar
žininkų. Projektas lėšuos 
$56,000.

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
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.

CEPTUVĖ

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuviy Restaurantas
BAR ir GRILL

Mine# Gaminam valgius ir 
™ t u r im e Amerikos

išdirbimo ir impor- 
pOTTII tuotŲ degtinių, vi- 

ll šokių vynų ir gero 
(Liquor# alaus. , 

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alU8 ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 South 5th Street
Blokas n Hewes elevelterlo stoties

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

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavdja fornišiuoti kamba

riai, garu šildomi, su karštu vande
niu žiemą ir vasarą ir su kitais vė
liausiais įtaisymais. Esu našlė, todėl 
vienai užlaikyti kambarius yra sun
ku. Prašome kreiptis po antrašu: 
105 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

(228-230)

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai, su vėliausiais įtaisymais, kaip 
tai: garu šildomi, karštas vanduo 
žiemą ir vasarą. Prašome kreiptis 
po antrašu: 118 Reid Ave., Brook
lyn, N. Y. (228-230)

REPUUK XAVE.RAS STRUMSKIS
ĮSTAIGA 'TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR Žemiausiom kainom.__________v
SAX4AS PAS SAVĄ] \

_^M*^^*'**^ * ** .. , . - - --- - -

CALIFORHJA

PORT

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi! 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
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

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas

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 kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm. 

♦
Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 

ir pritaikymu modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes 'cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

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

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

' VYRIAS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
i




