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KRISLAI
Francijos Socialistai.
Bendras Kultūros

Darbas.
Veidmainiai.
Vajus.

Rašo A. B.

Kalba Leonas Blum, buvęs 
Francijos premjeras, socialis
tų lyderis. Jis manąs, kad 
Francijos Socialistų Partijos 

X dauguma entuziastiškai už- 
V girs Daladier valdžios žygius 

prieš Francijos Komunistų 
Partiją.

Istorija to nepamirš. Nepa
mirš ir komunistai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Parodoje, 
aukas tam 

pavieniai ir

jeigu Lietu- 
užsi darytų

Lietuvos valdžia nebeištę- 
sianti palaikyti Lietuvos Pavi- 
Hjoną Pasaulinėje 
Konsulis renka 
tikslui. Aukoja 
organizacijos.

Būtų negerai 
vos Pavilijona
prieš pasibaigiant šiam Pasau
linės Parodos sezonui. Į Pavi
lijona mes žiūrime kaipo į 
bendrą visų lietuvių kultūrinį 
reikalą. Todėl ir jo palaikymu 
galime visi bendrai darbuo
tis.

Francijos valdžios šulai pa
sirodė dideliais veidmainiais. 
Jie sakosi kariaują už demo
kratijos apgynimą, bet namie 
jie demokratiją jau mėsinėja. 
Leidžia gyvuoti ir veikti tik 
toms partijoms, kurios šoka 
pagal Daladier muziką ir re
mia imperialistinį karą.

Socialistai gali krykštauti 
todėl, kad jie kalba taip, kaip 
reikalauja Daladier. Komunis
tai atsisako jam turavoti, to
dėl jiems uždrausta kalbėti.

Matyt, socialistai turi 
ir kitokius išrokavimus. 
mano, kad remdami savo 
džios reakcinius žygius 

C komunistus, jie pasigaus į sa
vo bučių dalį komunistų ir 
daugybę jų pasekėjų. Ot, ims 
ir išsipūs Socialistų Partija.

Bet, paregėsite, jų troški
mai neišsipildys. Tai viena.

Antra, juk Hitleris irgi pir
ma uždarė Komunistų Parti
ją. Vokietijos socialdemokra
tai irgi pasidžiaugė. Tačiau 
žinote, kas paskiau atsitiko 
su pačiais socialdemokratais.

Kas kitiem kasa duobę, jon 
ilgainiui pats įkrinta.

dar
Jie 

val- 
prieš

Su pradžia spalių mėnesio, 
prasideda dienraščio “Lais
vės” vajus. Jei jau kada 
kiekvienam reikėjo skaityti ir 
sekti darbininkišką dienraštį, 
tai tas reikalinga šiandien.

Vajus turėtų būti didelė 
rugiapjūtė visiem laisviečiam. 
Mūsų senas obalsis tebėra ge
ras: KIEKVIENAS NORS PO 
VIENĄ NAUJĄ SKAITYTO-

Drg. Pruseika aplankė mus 
ir jau grįžta Chicagon. Chi- 
cagos lietuviai esą gerai nusi
teikę dėl dabartinės situaci
jos. Jiems negaila Lenkijos 
ponijos likimo. Jie , patenkinti 
Raudonosios Armijos žygiais.

Kanados Teismas per Laik
raščius Pajieško Lenkijos

•4

Montreal, Canada.—Vie
tinis advokatas C. Dessaul- 
les užvedė teisme bylą, rei
kalaudamas, kad Lenkija 
užmokėtų jam $0,956 už ad- 
vokatiškus patarnavimus 
Lenkijos konsului Montrea- 
le. Teismas išdavė pašauki
mą konsulato vedėjams. 
Bet jų negalima buvo su
rast. Tai teismas per laik
raščius pajieško Lenkijos, 
nes dabar nežinia, kur Len
kija esanti. Teismiškas pa- 
jieškojimas sako, jog “tai 
buvo Šalis, kurios sostinė |

& buvo Varšava.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne $6.00 

Metams

AMERIKOS KOMUNISTU PARTIJOS 
PIRMININKAS W. Z. FOSTER GERAI 

ATKIRTO “ TYRINĖTOJUI” DIESUI
Washington. — Kongres- 

manų komisija su Dies’u 
pryšakyje kamantinėjo W. 
Z. Fosterį, pirmininką Ame
rikos Komunistų Partijos. 
Dies, be kitko, užklausė Fo
sterį, ar jis gintų Ameriką 
ar Sovietų Sąjungą, jeigu 
ištiktų karas tarp šių dvie
jų šalių. Fosteris atsakė, 
kad tai veidmainiškas klau
simas, neatitinkantis jokiai 
tikrenybei ar galimybei.

Fosteris čia jau paaiški
no, kad jis eitų gint Jung
tines Valstijas, jeigu kuri 
kita šalis užpultų jas; sako: 
“Aš ginčiau Amerikos ne
priklausomybę ir demokra
tinę jos santvarką.”

Kongresmanas Dies tada 
uždavė Fosteriui klausimą, 
ar jis gintų Ameriką, jeigu 
šios šalies valdžia nuspręs
tu eit karan išvien su 
glija ir Francija prieš Vė

Fosteris atsakė, jog 
karas yra imperialistinis; 
“todėl aš neremčiau Jungti
nių Valstijų šitokiame ka
re.”
Fosterio kamantinėtoj ai 

mėgino “įtept” jam, būk 
Sovietai veikią išvien su 
naziais. Fosteris pabrėžė, 
jog tai yra išmislas, ir pa
reiškė :

“Sovietų Sąjunga sustab
dė Hitlerį Rytuose ir su
daužė fašistų ašį.”

Diės piktai reikalavo pri
statyt jam vardus ir adre
sus visų Komunistų Parti
jos viršininkų ir narių;* o 
jeigu ne, tai Dies grūmojo 
pasidarbuot, kad “jūsų par
tija būtų uždaryta ir išblaš
kyta, kaip kad Francijoj.”

Dėl to Fosteris įkirto 
Dies’ui šitaip: “O kodėl 
tamsta nereikalavai vardų 
ir adresų visų vokiečių- 
amerikiečių Bundo narių, 
Sidabramarškinių ir kitų 
panašių (fašistinių) organi
zacijų?”

Vokiečiai Nuskandino Tris 
Norvegijos Laivus

Oslo, Norvegija. — Nazių 
submarinai nuskandino du 
Norvegijos prekinius lai
vus, o mina susprogdino ir 
nugramzdino vieną Norve
gų laivą tą pačią dieną. Šie 
trys laivai buvo 4,600 tonų 
įtalpos iš viso. Jie vežė me
džiagas Anglijai.

Submarinai ir Minos Su
naikino 56 laivus.

Nuo karo pradžios iki 
šiol Vokietijos submarinai 
ir minos (povandeniniai 
sprogimai) paskandino 56 
laivus Anglijos, Franci jos 
ir bepusiškų (neutralių) ša
lių. Visi tie ,laivai turėjo 
apie 237 tūkstančius tonų 
įtalpos.

&

Prancūzai Viso Užėmę 50 
Vokietijos Kaimą

Paryžius. — Francūzų 
komanda skelbia, kad nuo 
karo pradžios iki šiol jie už
ėmę 50 kaimų Saar srityje 
į vakarus nuo Vokietijos 
tvirtovių sienos.

(Ketvertas dienų atgal, 
New Yorko World-Tele- 
gramo korespondentas pra
nešė iš vakarų fronto, kad
Vokietija tik ištraukė gy-| ; z^nib—

;s t-., kQim„ ir n,.1 užsienių ministerių. Tarpventojus iš tų kaimų ir pa
sienio miestelių, bet, girdi, 
jie tebėra Vokietijos pusė
je.)

Amerikos Bepusiškumo 
Sumanymas Sukliūva 

Su Senesniu įstatu
Washington. — Senatui 

| įteiktas sumanymas patai- 
šis svt Amerikos benusiškumosyt Amerikos bepusiškumo 

įstatymą reikalauja parda- 
vinėt ginklus ir ’zamuniciją 
bile kariaujančiai šaliai, tik 
su tokiomis sąlygomis, kad 
perkančioj! šalis savais lai
vais išsigabentų tuos karo 
pabūklus ir už juos užsimo
kėtų ne vėliau kaip bėgyje 
90 dienu.

Republikonas senatorius 
Hiram Johnson protestuoja 
prieš davimą 90 dienų laiko 
užsimokėjimui. Jis primena, 
jog andai buvo išleistas įs
tatymas, pagal jo paties 
įnešimą, kad iš Amerikos 
negali gaut kredito-bargo 
joks kraštas, kuris neatsi
teisia skolų šiai šaliai. O jai 
neatsiteisia Anglija, Fran
cija, Italija, Vokietija ir il
ga eilė kitų kraštų.

Senatorius Johnsonas ža
da kovot prieš bet kokį bar- 
gą tiems kraštams, kurie 
neatmoka Amerikai skolų.

Vokietija Reikalauja 5 mil. 
Vertės Maisto iš Jugoslavą

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vokietijos valdžia reikalau
ja, kad Jugoslavija tuojau 
pristatytų naziams $5,000,- 
000 vertės grūdų ir mėsos. 
Jugoslavija skolinga Vokie
tijai 13 milionų dolerių už 
bargan pirktas mašinas. 
Bet tas bargas buvo duotas 
šešiem iki aštuonių metų.

Estoniją, po Sutarties su 
Sovietais, Liekasi Pilnai 

Nepriklausoma
Tallinn. — Estonijos pre

zidentas K. Paets pareiškė 
visiems savo šalies pilie
čiams, kad dabar padaryta 
sutartis tarp Estonijos ir 
Sovietų palieka Estoniją 
taip pilnai politiniai nepri
klausomą, kaip ir iki šiol.

įsteigta Nauja Lenkijos “Valdžia” Paryžiuje
Paryžius. — Buvusios 

Lenkijos prezidentas Ign. 
.Moscickis pasitraukė iš vie
tos ir paskyrė nauju Lenki
jos “prezidentu? Vlad. Rač- 
kievičių, buvusį Pomorzės 
gubernatorių, kuris kadai
se buvo ir Vilniaus guber
natorium.

Naujoji Lenkijos “val
džia” įkurta Paryžiuje. 
Naujasis Lenkijos “prezi
dentas” sudarė ir savo mi
nisterių kabinetą. Genero
las Sikorskis paskirtas mi
nisterių pirmininku ir karo 
ministerių; Aug. Zaleskis—

ministerių yra ir žmonių iš 
demokratinių partijų.

Moscickis, dar būdamas 
Rumunijoj, kaip internuo
tas pabėgėlis valdovas, atsi
statydino ir pervedė prezi-

Naziai be Perspėjimo Skandins Prekinius Anglu Labus
Berlin. — Kad Anglija 

apginklavo kanuolėmis savo 
prekinius ir keleivinius lai
vus, tai Vokietija įsakė sa
vo submarinams be perser
gėjimo skandint tokius gin
kluotus laivus.

Naziai sako, jog pačiose 
pirmose karo dienose jau 
trys prekiniai Anglijos lai
vai kanuolėmis šaudė Vo
kietijos submarinus, kada 
submarinai davė laiko ang
lų laivams išgelbėt savo 
žmones pirm skandindami 
tuos laivus.
Turkija Nepadėtų Anglijai ir Francijai Kare prieš SSRS
Angora, Turkija. — Nors 

Turkija turi tarpsavinės 
pagalbos sutartį su Anglija 
ir Francija, bet jeigu An
glija ir Francija eis karan 
prieš Sovietus, tokiame at
sitikime Turkija neduos jo
kios pagalbos Anglijai ir

Sovietų Sutartis su 
Vokietija Tarnauja 
Taikai, Sako Vengrai
Budapest. — Pusiau-val- 

diška Vengrijos žinių agen
tūra fester Lloyd sako:

“Visiem galvojantiem 
žmonėm aišku, kad Sovietų 
sutartis su Vokietija tar
nauja greitesniam karo bai
gimui gelbėjimui Europos 
civilizacijos nuo pražūties.”

Roosevelt Nemėtysiąs Ko
munistą iš Valdžios Darbą

Washington. — Kongres
manas Dies, pirmininkas 
kongresinės komisijos, neva 
tyrinėjančios “prieš-ameri- 
kinius judėjimus” sakė, būk 
Roosevelto valdžia žadangi 
“išvalyt laukan visus komu
nistus ir nazius” iš valdiškų 
tarnybų.

Prezidentas Rooseveltas. 
griežtai užginčijo Dies’o pa
saką.

dentystę Račkievičiui. Mos
cickis ir kiti Lenkijos ex- 
valdovai neturėjo teisės 
veikt bepusiškoj (neutra- 
lėj) Rumunijoj kaipo “ka
riaujanti” Lenkijos valdžia.

Atsistatydinęs Moscickis 
tapo paleistas iš Rumunijos 
ir jau keliauja į Franci ją. 
Kiti senosios Lenkų val
džios nariai dar tebėra Ru
munijoj.

Auksas
Pranešama, kad 75 milio- 

nai dolerių Lenkijos aukso 
yra perkelta į Paryžių.

Naziai Sako, tai Komedija
Berlin. — Vokietijos lai

kraščiai rašo, jog Lenkijos 
valdžios įsteigimas Pary
žiuje tai esą tik “pigi ko
medija.”

Vokiečiai giria Ameriką, 
kad jinai, pagal tarptauti
nius įstatymus, uždraudė 
ginkluot savo keleivinius ir 
prekinius laivus kanuolėmis 
ar kitais stambiais ginklais.

Vokietijos valdžia perser
gėjo bepusiškų šalių pilie
čius, kad jie nevažiuotų 
ginkluotais Anglijos laivais.

Naziai pradės ‘neribo
tą” submarinų kovą prieš 
Anglijos laivus, girdi, todėl, 
kad Anglija įvedė “bado 
blokadą” prieš Vokietiją.

Franci j ai, — kaip savo pa
tikimi Turkijos politikai.

Maskva. — Čia atvykęs 
Turkijos užsieninis ministe- 
ris Shukro Saracoglu tarėsi 
su Anglijos ir Franci jos at
stovais.

Naziai Sunaikinę 26 
Anglijos-Francijos 

Orlaivius iš Viso
London. — Anglų valdžia 

pripažįsta, kad nesugrįžo 
namo kai kurie jos orlaiviai 
iš tų, kurie bombardavo 
Vokietijos karo laivų stovy
klą Helgolando saloje.

Berlin. — Naziai sako, 
kad jie nukirtę žemyn pen
kis iš šešių Anglijos lėktu
vų, kurie bombardavo Hel- 
golandą.

Pasak nazių, tai jie nuo 
karo pradžios iki šiol sunai
kinę 24 Anglijos ir Franci
jos lėktuvus ir du baliūni- 
nius tėmijimo orlaivius.

KODĖL SMUNKA WALL 
STRYTO ŠĖRAI?

New York'. — Kaip tik 
Sovietai padarė dabartinę 
sutartį su Vokietija, tuo- 
jaus pradėjo smarkiai 
smukt Wall Stryto Šerų kai
nos. Šerų mekleriai supran- 

' ta, kad ši sutartis gali pa-
ORAS. — Pirmadienį gie-. kenkt karo tęsimui ir pa- 

dra, šilčiau. tarnaut taikai.

Paryžius. — Prancūzų 
komanda sako, kad jie pa
gerinę savo pozicijas prieš 
vokiečius į pietų vakarus 
nuo Saarbrueckeno.

ANGLU POLITIKAI MATO PAVOJINGĄ 
SAU KARA, BET TARIASI AT

MEST SIŪLOMĄJĄ taika
Prekybos Sutartis Rumunijos 

su Vokietija
Bucharest. — Rumunija 

panaujino ir praplatino pre
kybos sutartį su Vokietija. 
Pagal šią sutartį, yra padi
dinama prekyba, kuri bus 
vedama produktų apsimai- 
nymais tarp tų dviejų šalių.

Panaujintoji sutartis lei
džia Vokietijai ir toliau 
gaut mainais iš Rumunijos 
apie trečią dalį viso žibalo- 
aliejaus, skiriamo išgabeni
mui į užsienius. Vokietija, 
iš savo pusės, teiks Rumu
nijai ypač ginklų.

Kunigo Pasamdytas Nu
žudė Jo Dukterį Tik 

Už 50 Centų
Camden, N. J. — Peter 

Ševčuk teisme papasakojo 
ir parodė, kaip jis nužudė 
Vandą Dvoreckaitę, 18 me
tų merginą, dukterį lenkų 
baptistų kunigo Walterio 
Dvoreckio.

Jos tėvas kunigas jau pir
miau prisipažino, kad jis 
pasamdė savo “burdingie- 
rių” ševčuką nužudyt Van
dą. Jis už tai žadėjo Šev- 
čukui šimtą dolerių, bet pa
skui davė tiktai pusę dole
rio.

Kunigas Dvoreckis sveti
momis rankomis nužudė sa
vo dukterį, kad gaut pustre
čio tūkst. dolerių jos ap- 
draudos (insurance). — Pa
gal pirmesnius pranešimus, 
tai jinai buvus apdrausta 
net ant keliolikos tūkstan
čių dolerių.

Ševčukas teisme, vartoda
mas vieną apsigynimo ad
vokatą kaip modelį, parodė, 
kaip jis pasmaugė tą mer
giną, paskui nusuko 
sprandą ir dar akmeniu su
daužė galvą.

jai

Krausto Vaikučius iš 
Anglijos Didmiesčiu

London. — Jau iškraus
tyti vaikai virš 5 metų am
žiaus iš Londono ir kitų 
Anglijos didmiesčių. Dabar 
valdžia nusprendė iškraus
tyt iš tų miestų vaikus nuo 
2 iki 5 metų. Saugoja juos 
nuo nazių bombardavimo iš 
oro.

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

London. — Daugelis ang
lų politikų sako, kad Angli
ja almėsianti Sovietų ir Vo
kietijos pasiūlymą baigti 
karą. Kiti šneka, kad An
glija reikalausianti iš nau
jo atsteigt “didžiąją” Len
kiją. (Jie svajoja apie su
grąžinimą Lenkijai lietuviš
kų, baltarusiškų ir ukrai- 
niškų žemių.

London. — Anglų val
džios kontroliuojama Brita
nijos Radio stotis tvirtina, 
kad Anglija ir Francija ka
riausiančios, kol būsiąs su
naikintas hitlerizmas Vo-

Dienraštis “London 
Times,” dažnai išreiškian
tis valdžios nuomonę, rašo, 
kad “Anglija ir Francija 
supranta, kokie pavojai jom 
gręsia... bet mes geriau 
pasirinksime būt sumušti ir 
žūt, negu nusileist...

Paryžius. — Frangij 
vyriausybė dšsirėiškSy’ .

paremtos twB} 
tija užkariavo Lenkiją. '“

BŪSIANTI PASIŪLYTA 
TAIKA

Berlin, spal. 1. — Mano
ma, kad Vokietija sykiu su 
Sovietais (gal dar ir su Ita
lija) darys pasiūlymą An
glijai ir Francijai taikytis 
su Vokietija.

CIANO J BERLYNĄ
Berlin, spal. 1. — Atvyk

sta Italijos užsieninis mi
nisteris Ciano svarbiem pa
sitarimam su Hitleriu apie 
Italijos nusistatymą šiame 
kare.

Suimta 35,000 Lenką Modlin 
Tvirtovės Gynėją

Berlin. — Pasidavus Len
kijos tvirtovei Modlinui, na
ziai suėmė 30,000 lenkų ka-‘ 
reivių, 1,200 oficierių ir 4,- 
000 sužeistų kariškių. Jie 
paliko kardus belaisviam 
oficieriam; tuomi naziai iš
reiškė pagarbą jiem kaipo 
kovotojam.

Vėl Anglija Kurstė Nazius j 
Karą prieš Sovietus, kaip 

Įrodo Rekordai
Maskva. — Dar pirm pat 

šio karo tarp Anglijos- 
Francijos ir Vokietijos, An
glų ambasadorius N. Hen- 
dersonas Berlyne kurstė 
Hitlerį žygiuot karan prieš 
Sovietus. '•V?

Jų pasikalbėjimas Ber
lyne buvo slaptai užrekor- 
duotas ant fonografinių 
plokštelių. Paskui tuos re
kordus atvežė į Maskvą Ri- 
bbentropas, užsieninis Vo
kietijos ministeris.
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ha Lenkijai neištesėta, ir 
kad Lenkijos atsispyrimo 
jėgos nušluotos su jos armi
ja ir pačia vyriausybe. Val
džia ir armijos vadovybė
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.Antras puslapis

mais metais Lenkija per taiką ją atgavo.
Lenkija praeityj buVo nerami. Ji daug 

kartų kariavo prieš didesnę ir skaitlin- 
gesnę rusų tautą, tad ir Varšava ne 
kartą buvo patekus rusams. 1794 me
tais įvyko trečias Lenkijos padalinimas, 
pagal kurį Varšava teko Vokietijai. 
1806 metais francūzų armija priešakyj 
su Napoleonu sumušė vokiečius ir jie už
ėmė Varšava. 1812 metais rusai su
mušė Napoleoną ir likvidavo Napoleo
no įsteigtą nepriklausomą Lenkijos ku
nigaikštystę, tad ir vėl Varšava perėjo 
į rusų rankas.

Rusams Varšava priklausė iki 1915 m., 
kada vokiečiai ją užėmė. 1918 m. vo
kiečių globoj susidarė Lenkijos valdžia. 
Kada 1918 m. talkininkai nuveikė Vo
kietiją ir jos sąjungininkes, tai jie pa
dėjo Lenkijai pavergti kitas tautas, kas 
buvo priežastimi dabartinio karo ir pa
čios Lenkijos nelaimės.

Raudonoji Armija 
Gardine

Dieso komitetas tebeveda “komuniz
mo tyrinėjimus.” Tie “tyrinėjimai” yra 
tampriai surišti su siekimais tų žmonių, 
kurie nori įtraukti Jungtines Valstijas 
į imperialistinį karą. Diesas “tyrinėja” 
dviem frontais: jam rūpi sukelti Ameri
kos žmonių opiniją prieš Sovietų Sąjun
gą ir prieš Jungtinių Valstijų komunis
tus.

Tam medžiagos p. Diesui netrūksta. 
Atsiranda visokių “ekspertų,” visokių 

’ “komunizmo žinovų,” kurie priplepa įsi- 
vaizduotiniausių dalykų, o buržuazinė 
spauda tatai apsilaižydama skelbia. Tik 
paimkim kažkokį Dubrovskį. Kiek jis 
Diesui yra pripasakojęs apie Sovietų 
Sąjungos “raketas.” Nereikia nei aiš
kinti, jog to žmogaus kalba su tikrove 
nieko bendro neturi.

Diesas nori padaryti nelegale USA 
Komunistų Partiją? Nelegale, kodėl? 
K&įgi šitoji partija yra tokio padariu- 
st^r^įfe<iįįiURjisiflėjusi Amerikos san- 

Ąme<iKQS demokratijai? Nebent 
ku d įi i demokratiją remia, kad ji re- 
prez. Roosevelto Naująją Dalybą, 

kad ji pasisako už taiką, už tai, kad 
Amerika nesikištų į Europos karą. Bet 
juk tai nėra nusižengimas. Tai yra 
nuopelnas ir didelis nuopelnas.*

Pagaliau, istorija mus mokina, kad 
padarymas darbininkų partijos nelega
le jos neišnaikina. Tam turime gerus 
pavyzdžius iš daugelio kraštų. Darbi
ninkų politinė partija gali būti sunaikin- 

• ta tik tuomet, jei ji užims klaidingą po- 
: litiką, jei ji netarnaus darbo žmonėms. 

Tokios partijos nereikia nei nelegale pa- 
‘ • daryti; ji savaime sutirps ir išnyks.

Jeigu p. Diesas mano, kad su palme- 
riškais puolimais galima sunaikinti dar
bininkų judėjimas, tai jis stambiai klys-

Varšava, Lenkijos sostinė, guli vaka
rinėj Vislos pusėj. Ji yra 125 pėdom 
.aukščiau upės. Varšava 1918 metais jau 
turėjo 1,300,000 gyventojų. Varšava tu- 

“ ri universitetą, universiteto knygyną su 
500,000 knygų, botanikos sodą, astrono
mijos observatoriją, muzikos konserva
toriją, medicinos aukštą mokyklą ir eilę 
kitų kultūros centrų.

Varšavoj yra Šventos Onos bažnyčia, 
statyta 1454 metais; liuteronų bažnyčia, 
statyta 1799 metais; Švento Jono Kate
dra yra seniausia, nes statyta tryliktame 
šimtmetyje ir atnaujinta septyniolikta
me amžiuje.

Kada Varšava įsikūrė, tikrų žinių nė- 
. ra. Manoma, kad devintame amžiuje, 

kada buvo pastatyta kunigaikščių Mazo- 
via pilis ant Vislos kranto. Mažo via ku
nigaikščių pilis buvo nepriklausoma nuo 

nkijos. Net kada Lenkija ir Lietuva 
<1550 metais susijungė, ta pili? vis buvo 
nepriklausoma. Istoriniai daviniai rodo, 
kad 1572 metais Lenkijos karaliai pa- 

ė Varšavą savo sostine.
Varšava daug kartų buvo kitų užimta. 

Kelis kartus švedai buvo miestą užėmę.
02 metais švedų garsusis karalius Ka

rtis XII užėmė Varšavą ir tik seka-

Jungtinės Valstijos išvien su Centrali- 
nės ir Pietinės Amerikos respublikomis, 
tai yra, bendrai 21 amerikinė respu
blika, skelbia neutralumo vandens zoną. 
Ta zona sudarys 300 mylių aplinkui vi
są Ameriką. Planuojama, kad toj zonoj 
nuolatos bus iki 350 karo laivų, kurie 
plaukios ir prižiūrės, kad kariaujančios 
valstybės nepultų prekybos laivų.

Centralinė ir Pietinė Amerika rengia
si duoti tam tikslui 77 karo laivus. Ki
ti bus Jungtinių Valstijų. Įdomu tas, 
kad Jungtinės Valstijos jau grąžina tar
nybon 40 naikintojų, kurie nuo 1921 m. 
stovėjo San Diego prieplaukoj, kaip “su
naikinti.” Juos taį.so, naujai apginkluo
ja ir vėl siųs į j Was. Tie laivai, pagal 
1921 m. Washingtone padarytą karo 
laivynų sutartį, buvo paskirti sunaikini
mui, bet par “neapsižiūrėjimą” dar iš
liko.

Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organas “Tiesa” (iš rugpjūčio 
15 d.) paduoda sekantį įdomų dalyką:

“Vokiečių atstovybėj Kaune tarnauja 
tūlas Kochas (pavardė ar slapyvardė, 
tiksliai nežinoma), kuris, kaip matyti, 
eina šnipinėjimo komisaro pareigas. Mi
nimas Kochas turi artimus ryšius su 
vadinamojo “saugumo departmento” di
rektoriumi Povilaičiu, dargi yra jo pa
tarėjas. Povilaitis, matyt, neslepia šitų 
savo ryšių, nes jis vienoj vietoj pareiš
kęs, kad paskutinieji darbininkų areštai, 
tai yra nuolaidos Vokietijai pasėka. Da
bar lieka aišku ir tai, kad Skučui ir Po
vilaičiui nebuvo sunkumų panaudoti vo
kiečių kulturvervandą darbininkų strei
ko metu, tikslu įnešti provokaciją į ko
vojančių eiles (čia eina kalba apie ži
nomą kulturvervando vardu per provo
katorių Zonių Mataitį pasiūlytą finansi
nę paramą streikuojantiems darbinin
kams).

“Kitas faktas. ^Vienas stambus žvalgy
bos valdininkas (veikiausia, artimiausias 
Povilaičio bendradarbis) sustatė sąrašą, 
kuris apėmė ne tik komunistus ir jiems 
simpatizuojančius, bet ir socialdemokra
tus, kaikuriuos kairesnius liaudininkus 
ir šiaip antivokiškai nusistačiusius pilie
čius. Tas sąrašas buvo įteikiamas vokie
čiams. Tačiau per neatsargumą besiun- 
čiant tas sąrašas pakliuvęs į kitų įstai
gų rankas, ir tas padėjo šitam dalykui 
išeiti į šiokią tokią viešumą. Ir vis dėlto 
tas valdininkas buvo paliktas savo vie
toj, o sąrašo nuorašas tikriausiai pasieks 
Vokietiją.

“Šitie pora faktų dar kartą rodo, kad 
žvalgyba yra vokiečių Gestapo diriguo
jama. Tikriausiai ir vidaus reikalų mi- 
nisteris Skučas yra vokiečių tarnyboje, 
nes jo žandariškas ik. provokacinis vei
kimas duoda' didelio pagrindo jį tame 
įtarti, tuo labiau, kad jis jau 1934 m. 
buvo aktingas Vokietijos ruošto volde- 

‘ marininkų pučo dalyvis.”
Matote, kokią rolę smetonininkų žval

gyba atlieka Lietuvoj: ji tarnauja Ges
tapui.

Lenkijos oficieriai, fašis
tai ir aristokratai prie Gar
dino (Grodno) baisiai prie
šinosi Raudonajai Armijai, 
kaip sako Raudonosios Ar
mijos komandierius majo
ras Viedenski:

“Apie 3,000 lenkų oficie
rių, aristokratų, fašistų ir 
žandarų buvo susirinkę į 
Gardiną. Jie grūmojo su
šaudyti kareivius, kurie ne
klausys, jr taip privertė ka
riauti prieš Raudonąją Ar
miją. Oficieriai ,ir fašistai 
sulindo į Gardino tvirtu
mas ir kunigaikščio Liubo- 
mirskio dvaro kareivines.

“Jie turėjo daug kulkas- 
vaidžiu. Kai kuriuose na
muose buvo net po 13 kul- 
kasvaidžių. Taip iš pasalų 
jie manė daug sunaikinti 
raudonarmiečių, nes lenkai 
bijojo atviro mūšio. Dauge-

tai mūsų komanda įsakė 
lenkam pasiduoti be mūšio. 
Lenkai kareiviai atsisakė 
kariauti, jie pareiškė, kad 
nenori kautis prieš Raudo
nąją Armiją, tat lenkų ko
mandai neliko kito kelio, 
kaip pasiduoti ir ji iškėlė 
baltą vėliavą.

“Kada Raudonosios Ar
mijos tankai, raitarija ir 
pėsti j a įėjo į miestą, tai at
skiros lenkų oficierių gru
pės išprovokavo susikirti
mą. Jie nudraskė baltas vė
liavas, susimetė į batalio
ną ir atidengė ugnį. Raudo
ni kovotojai greitai išvaikė 
tuos banditus ir privertė 
bėgti į miesto centrą. Ten 
jie pasislėpė pastogėse ir 
namuose ir iš ten apšaudė 
raudonarmiečius. Mūsų tan
kai su pagelba kulkas val
džių, kanuolių ir granatų

neišpasakytai minkšti kar- 
petai, kambarių duag ir visi 
skęsta turtuose. Salione ra
dome lenką žurnalistą iš 
Varšuvos. Čia taip pat sura
dome ir gražiai pasipuo
šusį poną, kuris save persi
statė grafu Tiškevičium, 
taipgi ir kunigaikštį Francą 
Radzvilą. Pasirodė kokio
tai generolo žmona, pabė-jji Armija, ten steigiasi vie- 
gusi iš Varšavos, o paga
liau, ir patsai Lev Radzvil.

“Ant mūsų pareikalavimo 
jie atidavė ginklus,—revol
verius, brauningus, šautu
vus. Tada majoras Gridniev 
užklausė: ‘Ar nesate kokiu

ginklų dar pasilikę, pamir
šę?’ tai jie atnešė daugiau 
ginklų.

“Radzvilų pilis yra bran
gi, ji turi didelį knygy
ną, šarvų kolekciją, daug 
vertingų paveikslų. Visa 
tai bus parodyta žmonėms, 
kaipo muziejus.

“Kur tik ateina Raudono-

tos darbininkų ir valstiečių 
Sovietai, organizuoja ukrai- 
nų ir baltarusių kalbose 
mokyklas, organizuoja ko
mitetus, surašinėja dvarpo
nių žemes, galvijus, įran
kius ir dalinai savo tarpe.”

Geo. Bernard Shaw Už Rau
donosios Armijos Žygius’

reivių arba virš oficieriškų 
drabužių užsivilko net ci
viliais.

“Kada Raudonoji Armija 
prisiartino,—sako Viedens
ki,—tai visi tiltai buvo su
gadinti, o du esanti apšau
domi iš labai didelio skai
čiaus kulkasvaidžių. Mes 
po priešo ugnimi pasitaisė
me tiltus ir greitai į kitą 
Nemuno pusę perkėlėme sa
vo bataįionus, vietomis 
trioptai’s.

“Didžiausį p a sipriešini- 
mą lenkai parodė, tai ant 
kapų ir kunigaikščio Liu- 
bomirskio dvare. Rusėjo 20 
dieną vakare1 ir dar pusę 
sekamos dienos mūsų lauko 
ir sunkioji artilerija apšau
dė kareivines, kapus ir ki
tas lenkų pozicijas. Mūsų 
kanuolių Ugnis padarė 
jiems daug nuostolių, 80 
nuošimčių transporto buvo 
sunaikinta.

“Laike susikirtimų gatvė
se, mes netekome kelių ko- 
mandierių, nes lenkai ypa
tingai į juos šaudė. Koman- 
dierių vietą užėmė jų pagel- 
bininkai ir komunistai., Mū
sų žemesnieji komandieriai 
labai gabiai atliko savo, 
pareigas ir pareigas aukš
tesnių vadų, kada jas užė
mė. Entuziazmas buvo di
delis, kaip tarpe komandie- 
rių, taip ir eilinių kovotojų.

“Mūsų pirmas ir antras 
batalionas jau artinosi prie 
Gardino centro, kaip lenkai 
oficieriai, sudarę specialį 
būrį, pradėjo pulti iš miško 
mūsų dešinįjį sparną, neto
li Nemuno. Bet mūsų spar
nus ir užfrontę gabiai sau
gojo kulkasvaidininkai ir 
atmušė lenkus su dideliais 
nuostoliais.

“Mūšis už Gardiną paro
dė, ant kiek gabūs yra mū
sų šauliai. Didžiuma lenkų 
buvo sužeisti. Gerai veikė 
ir susisiekimo skyriai. Ap
rūpinimo skyriai laiku pri
statė rankines granatas, 
kurios buvo' labai reikalin
gos išvijimui lenkų iš namų. 
Raudoni komandieriai ir ko
votojai buvo tikri didvyriai 
kovojfe už Gardiną.”

Pasipriešinimas truko apie 
dvi valandas, laiko.

“Lwowo gyventojai su di
deliu džiaugsmu pasitiko 
raudonarmiečius, jie gelbė
jo išgaudyti lenkus oficie- 
rius ir fašistus, taisyti til
tus ir užversti skersai gat
ves iškastus griovius. Tuo- 
jaus organizavo liuosnorių 
milicijos būrius. Miestiečiai 
gelbėjo surinkti lenkų gink
lus, kurių buvo pilna visa
me mieste. Gelžkeliečiai 
greitai pataisė kelią. Liau
dis kaip tik įmanydama 
stengėsi pagelbėti Raudo
najai Armijai, teikė maistą, 
nurodinėjo kelius, kvietė 
užeiti į jų namus. Lwowo 
mieste į Raudonosios Armi
jos rankas pateko apsčiai 
lenkų ginklų ir amunici
jos.”

Kunigaikščio Radzvilo 
Dvare

Baranovičių srityj visai 
netikėtai pateko į Raudono
sios Armijos rankas did
žiausias Lenkijos valstiečių 
išnaudotojas ir priešas ku
nigaikštis Lev Radzvil. Jis 
pateko todėl, kad nelaukė, 
jog Raudonoji Armija 
taip greitai pribus. Raudo
nosios Armijos kapitonas 
Skriabin sekamai perduoda 
tą atsitikimą:

“Keli baltrusiai valstie
čiai apsiėmė mums nurody
ti kelią į kunigaikščio pa- 
locius. Mus nustebino tas, 
kaip valstiečiai baisiai var
gingai gyveno, ir tas, kaip 
karališkai gyveno Radzvi- 
las. Jo palociuje brangūs ir

Raųdonoji Armija Lwowe 
"Raudonosios Armijos kor
puso politinis komisaras 
B o rišo v sekamai pasakoj a 
apie Galicijos didmiesčio 
Lwowo paėmimą:

“Po to, kai Ęaudonoji Ar
mija apsupo Lwowo miestą,

“Molotovo Kalba yra Tei
singa iki Paskutinei Rai
dei”,—Sako Anglų Didis 

Dramaturgas ir
Humanistas

Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos dabartiniai 
žygiai baltarusių ir ukrai- 
nų žemių plotuose sukėlė 
kačių koncertą visų šalių 
reakcinėse sferose. Pirmuo
ju smuiku tam “koncertui”, 
suprantama, groja Anglijos 
toriai, kurių rankose randa
si visa valstybės galia. Jie 
kaltina Sov. Sąjungą “įsi
veržime” Lenkijon didžiau
siu nusidėjimu “demokrati
jai.”

Ryšyj su tuom reakcinin
kų dūkimu prieš Sovietus, 
George Bernard Shaw, an
glų pasauliniai paskilbęs 
rašytojas-filozofas ir hu
manistas, taria didžios tie
sos žodį. Londono “Time- 
s’e,” šis didis žmogus ko
mentuoja:

dama Lenkiją ir jos žmones 
Hitleriui, kaip kokiam avi
ganiui, kuris tuom visu pa
sinaudos savęs pridengimui. 

“Dalykams priėjus prie 
tokio galo, o mums nieko 
negalint, p. Stalinas stoja 
tarpan ir sako: ‘Ne visai 
taip. Jeigu Ukrainija ir 
Baltarusija mūs maldauja, 
—mes jas pasiimam prie 
savęs, nežiūrint, ar Hitleris 
to nori, ar ne!

“Kaip greit pasakyta— 
padaryta. Raudonoji Armi
ja padarė žygį—okupavo. 
Stalinas, kuris buvo labai 
aiškus atsisakydamas mums 
būt katės kojyte prisikrap- 
štymui iš žarijų keptų kaš
tonų, prisitaikė panaudot 

i Hitlerio nagus. Nelaimin- 
“Gal ir vėl man bus leis- gas fiureris tapo priverstas 

ta nurodyti, kad žinios iš išvemti (disgorge) pusę jau 
Rusijos yra geros, kiek ka- baigiamo praryt grobio ir
ro žinios gali būt geromis?

“Mūsuose klausimas turi 
būt ne tame ar p. Moloto
vo kalba turi kiek panašu
mo į kai kuriuos Herr Hit
lerio. pasakojimus, ar ne. 
Kiek liečia mus, tai svarbu 
tik, ar p. Molotovo pareiš
kimai teisingi, ar ne.

“Jie yra aiškiausiai tei
singi iki paskutinei raidei.”

Toliau G. B. Shaw torių 
valdžios adresu sako:

“Mes padrąsinome Lenki
ją kariauti ir prižadėjome 
jai gelbėti; mes patys bu
vome padrąsinti Lenkijos 
armijos kvailais tvirtini
mais, būk jų armija esanti 
neįlaužiama ir lenkai esą 
nepaprasti narsuoliai.

“Tiesa, kurią mes dabar 
turime pripažinti, ir kurią 
p. Molotovas žymi, yra ta
me, kad mūsų žadėta pagel

susidurt su armija, kuri pa
sakė: ‘Tik iki čia, ne to
liau.’

“O mes, vietoje sušukti 
Stalinui tris valio, rėkiame 
visa gerkle, būk jau viskas . 
žuvo.

“Stalinas nesenai prisiun
tė mums jo paties besijuo
kiančio iš mūs fotografiją. 
Kuomet mes išmoksime pa
sijuokti ‘iš savęs’?”

Tai taip G. B. Shaw va
noja Anglijos torių ir j ų 
pakalikų murziną politiką!

P. Balsys.
Anykščiai. — Lenkijoj, Za

kopanėj, mirusio ir ten palai
doto rašytojo poeto J. Biliūno 
palaikams 'palaidoti baigia
mas tvarkyti piliakalnis prie 
Anykščių prie šventosios upės 
kranto, kur rugsėjo mėnesį 
Įvyks iškilmingas parvežtų 
palaikų palaidojimas.

rpi"’ v p f r * ■ y*’ i * <1 i ' • ■ ' < •vn1 • r r . • ' r * 't • : * * w f r-x ‘ r*r* r.- •
Senato užsienio komiteto nariai, pradėję dirbti dėl embargo ant ginklų ka
riaujančioms šalims nuėmimo: iš (kairės į dešinę: sen. Alben W. Barkley, 
sen, -Key’ -Pittman, (pirm.), Walter F. George, ir Tom Connally. —
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Prancūzai Galį Šaudyti is
Patrankų iki Dviejų 

Šimtų Kilometrų
Paraką pirmieji yra iš

radę chinai. Sprogstamoji 
medžiaga iš salietros, sieros 
ir anglies mišinio chinams 
ir indams buvo jau žinoma 
prieš Kristaus gimimą. 
Arabams tarp ininkaujant 
parakas pasiekė Europą. 
Nors ir yra nurodymų, kad 
parakas Europoje buvo iš
galvotas savarankiškai, ta
čiau tam sunku patikėti. 
Vieną tik aišku, kad para
kas Europoje pirmą kartą 
atsirado 13 amžiuje Ispani
joje. Jis pirmą kartą buvo 
pavartotas 280 metų kare 
per Kardobos apgulimą. 14 
amžiuje šaunamuosius ko
vos ginklus jau užtinkame 
ir kitose Europos valstybė
se: tarp kitko ir Lietuvoje.

15 šimtmety Europos ka
riuomenėse jau 10 nuoš. ka
rių apginkluota muškietais. 
Apie tą laiką atsirado ir 
pirmosios lauko patrankos. 
To pat šimtmečio pabaigoje 
Francūzijos karalius Karo
lis VIII, turėdamas 36 pat
rankas pasiekė didelių lai
mėjimų Italijoje. 17 šimt
metyje švedai greta nesky
lančio akmeninio ar špyži- 
nio sviedinio pradėjo varto
ti skylančias kartečes. Pat
rankoms ilgą laiką vartojo 
degtus, o šautuvams titna
gą padegti. Bet Napoleono 
karų metu šaunamieji gink
lai pradėjo smarkiai tobu
lėti. Apie tą laiką anglai iš
rado šrapnelį, o anglas Eg- 
sas vietoje titnago šautu
vams išrado gyvasidabrio 
kapsiulį arba pistoną. Jis 
šoviniams vartojamas dar 
šiandien, šaunamieji gink
lai pamažu virto svarbiau
siais karo ginklais.

19 šimtmetyje šaunamuo
sius ginklus dar labiau iš
tobulino įvedant gręžtus 
vamzdžius, kas leido iš šau
tuvo taikliau ir toliau šau
dyti. Pirmiau šautuvai bu
vo užtaisomi per vamzdžio 
galą, o dabar juos pradėjo 
užtaisinėti per buožę. Ta
čiau svarbiausia šaunamuo
sius ginklus patobulino XX 

. 1 šimtmetyje išrastos naujos 
galingos s p r o gstamosios 
medžiagos, kurios pakeitė 
paprastąjį dūminį paraką.

1846 metais vokietis Šen- 
beinas išrado pirokseliną 
arba sprogstamą medvilnę. 
Jis gaunamas apdirbant pa
prastą medvilnę su keliomis 
rūgštimis. Tačiau pirokse- 
linas dažnai pats užsidega 
ir todėl reikėjo padėti daug 
pastangų, kad jį mokėti 
nuo tokio užsidegimo ap
saugoti. Pirokselinas pasi
daro svarbiausioji medžia
ga gaminti bedūminį para- 

; * ką. Tokį paraką pirmasis 
padarė 1886 metais vienas 
francūzas. Tokio parako 
pirmenybė toji, kad jis ne
išduoda šovėjo vietos ir ne
padengia apylinkės dūmais, 
kaip tat būdavo seniau, ka
da po smarkesnio artileri
jos šaudymo kovos laukas 
visas pasislėpdavo dūmuose.

1860 m. svarbią sprogsta
mąją medžiagą—nitroglice
riną išrado garsusis pa
saulinių premijų įkūrėjas 
švedas Nobelis. Šioji me
džiaga gaunama, kai visai 
grynas glicerinas yra su
maišomas su kai kuriomis 

y rūgštimis. Tai skaidrus aly

vos pavidalo skystimas. Ni
troglicerinas yra dabartinės 
sprogdinimo technikos pa
grindinė ' medžiaga. Tačiau 
nitroglicerinas visuose savo 
pavidaluose yra labai jaut
rus temperatūros kitimams, 
smūgiams, trynimuisi ir tt. 
Nuo tų visų priežasčių jis 
tuoj sprogsta. Todėl preky
ba grynu nitroglicerinu yra 
visose valstybėse griežtai 
draudžiama. Kai 1862 me
tais Nobelis apkeliavo visą 
Europą, siūlydamas savo 
naujai išrastą -sprogstamą
ją medžiagą, ji jokio pasi
sekimo neturėjo. Pasiseki
mas atsirado tik tuomet, 
kai Nobelis nitrogliceriną 
1876 m. pavertė dinamitu. 
Tai nitroglicerino mišinys 
su taip vadinamu infuzori
jų smėliu, kas jį padaro kie
tu ir labiau saugiu laikyti.

1886 m. francūzas Tir- 
pensas pradėjo pripildyti 
patrankų šovinius pikrino 
rūgštim, šioji sprogstamoji 
medžiaga yra žymiai ma
žiau jautri smūgiams ir try
nimuisi negu pirokselinas 
arba nitroglicerinas. Pran
cūzai pikrino rūgštis pava
dino melinitu, anglai—lidi- 
tu, japonai—šimoza ir tt. 
Šioji sprogstamoji medžia
ga buvo plačiai vartojama 
anglų — būrų ir rusų—ja
ponų kare. Melinito arba 
japoniškai šimozos sviedi
niai sugriovė išgarsėjusią 
Port-Arturo tvirtovę, o 
nuo šimozos sprogimo pasi
darančios dujos jau anuo
met davė mintį apie nuo
dingąsias dujas ir jų panau
dojimą karo reikalams.

Po rusų — japonų karo 
melinito pradėjo nebevarto
ti, o jo vietoje dabar plačiai 
yra paplitęs trinitrotoluo
las. Tačiau didžiojo karo 
metu, kai buvo jaučiamas 
didelis sprogstamosios me
džią gos trūkumas, buvo 
vartojamas ir melinitas ga
na plačiu mastu.

Visos išvardintosios ga
lingos sprogstamosios me
džiagos smarkiai paveikė 
patrankų ir šautuvų kons
trukcijas, nes šovimo laike 
teko skaitytis su žymiai di
desniu spaudimu vamzdžio 
viduje. Ypač smarkiai šau
namieji ginklai pasikeitė 
laike pasaulinio karo, kuris 
šioje srityje davė daug ga
limumų ir didžiausią ilga- 
vamzdžios patrankos galėjo 
pasiekti 12-15 kilometrų to
lumą. Gi pasaulinio karo 
metu šalia lengvosios sausu
mos artilerijos didelį vaid
menį suvaidino sunkioji ir 
viršsunkioji artilerija.

Jau pačioje karo pradžio
je vokiečiai paleido į darbą 
savo naująją 42 cm. gaubi- 
cą, taip vadinamąją “storą
ją Bertą,” kuri vieno tono 
sunkumo sviedinį nušauda
vo 13 kilometrų. Dar vėliau 
vokiečių 16 colių gaubicos 
jau tono sunkumo sviedinį 
galėjo iššauti 23 kilometrus, 
o 14 colių gaubicos, turin
čios ilgus vamzdžius, net iki 
36.5 kilometrų. Šoviniui iŠ 
14 colių gaubicos reikalinga 
180 kilogramų bedūminio 
parako. Į tas vokiečių pat
rankas francūzai atsakė su 
savo 52 cm. patrankomis, 
kurios pusantro tono svie
dinį iššaudavo 19 kilomet
rų. Tokiam šoviniui’ buvo

LAISVI

Meksikos Nepriklausomybės dieną Jungt. Valsti
ją ambasadorius Daniels įteikė prezidentui Car-
denas USA dovaną—amerikinę vėliavą.

Kraujo Dovanotojų Unija
Amerikos Darbo Federa-i į 

cija neseniai davė čarterįj 
naujai unijai, kokia seniau | 
niekur nebuvo girdėta. Tai1 
unija tų žmonių, kurie duo
da savo kraują transfuzuo- 
ti į kitą žmogų, į ligonį. Jie 
vadinasi kraujo dovanoto
jai — “blood donors”. Dėl 
šito unionizavimo kraujas 
pabrango bent trims dole
riais (buvo $7, dabar $10 
už 100 c.c.). Narių yra 150. 
Kraujo transfuzuotojų biu
rai tvirtina, kad jie nesą 
darbdaviais, nedarą pelno iš 
kraujo, esą neliečiami fede- 
ralinių ir valstybinių darbo 
įstatymų. Taigi tarpe jų ‘ir 
kraujo dovanotojų susikirti
mas neišvengiamas. Darbo 
Federacijos organizatorius

Charles Vonie sako, kad 
naujoji unija esanti pasiža
dėjusi vengti streikų, duoti 
kraują laisva valia ir visa
da “vaduotis geriausiais vi
suomenės interesais.”

Šioje progoje yra prime
namas Philadelphijos Ed
vardas Howard. Jis turi 60 
metų amžiaus ir jau yra 
davęs 881 transfuziją. Tiki
si duot išviso 1,000. Jau 15 
metų, kaip jisai tokį “dar
bą” dirba.

Apie Howarda rašoma 
(abejoju, ar teisybė), kad 
jisai tricolę vinį galįs kum- 
ščia įkalti j ąžuolinę lentą 
ir paskui ją dantimis iš
traukti.

Aš turiu pažintį su vienu 
lietuviu, kuris jaunas būda

mas atvyko iš Suvalkijos į 
Ameriką; dabar turi inteli
gentišką darbą su nedidele 
alga, tai prisidurdamas 
prie to uždarbio duoda 
kraujo biurui nuleisti jo 
kraują, rodos, sykį kas mė- 
nesis. Tas jam neina’į svei
katą. Man taip išrodo. Man 
gaila jo. Gaila visų kraujo 
dovanotojų. Tai liūdna ga
dynė. Gadynė sistematiškų 
išnaudotojų. Iščiulpia iš vie
nų žmonių kraujo syvus, o 
iš kitų perka kraują ir • 
įpumpuoja į bekraujus. 
Liūdna, kad tokia pašėlus 
gadynė.

J. Baltrušaitis.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves

^5

reikalinga 280 kg. sprogsta
mųjų medžiagų. Patranka 
buvo aptarnaujama elektros 
pagalba.

Kad pasiektų dar didesnį 
šovimo tolumą vokiečiai 
pradėjo perdirbti savo ilga
vamzdes 38 cm. jūros pa
trankas. Vamzdžio ilgis bu
vo padarytas 36 metrų ir su 
tokia patranka buvo galima 
šaudyti virš 120 kilometrų. 
Sviedinys tą nuotolį nulėk
davo per tris su puse minu
tes pakildamas iki 30 kilo
metrų į stratosferą. Tokio
mis patrankomis vokiečiai 
apšaudė Paryžių. Tačiau 
tokios patrankos ir jos svie
dinių brangumas nepateisi
no vilčių, kurios buvo į pat
ranką sudėtos: taiklumas 
buvo labai menkas. Ne visi 
sviediniai nukrito į Pary
žių. Dalis jų pataikė į Pa
ryžiaus apylinkes. Apie ma
žesnių objektų pataikymą 
čia negalėjo būti nei kalbos, 
jei ne visada galima buvo 
pataikyti į tokį miestą, kaip 
Paryžius. Be to po 50 iššo- 
vimų patrankos vamzdį rei
kėdavo keisti, nes jis tuoj 
išdildavo ir nustodavo bet 
kokio taiklumo.

Ko pasiekė Europos ka
riuomenės artilerijos pato
bulinime po didžiojo karo, 
sunku pasakyti. Tai paaiš
kės tik dabartiniame kare. 
Tačiau šioje srityje galima 
laukti nustebinančių daly
kų. Francūzijos artilerijos 
inspektorius 1928 metais

vienam žurnalistui prasita
rė, kad dabartiniame kare 
francūzai turėsią patran
kas, iš kurių bus galima 
šaudyti nuo 140 iki 200 kilo
metrų į tolį. Toms patran
koms esąs pastatytas atski
ras geležinkelio tinklas, iš 
kurio įvairių vietų francū
zai galėsią apšaudyti vokie
čių Vestfaliją, Gesenę, Viur- 
tenburgą, Badeną ir dalį 
Bavarijos. Pagal artilerijos 
žino vų duomenis tokios 
viršsunkiosios patrankos te
oretiškai yra galimos.

Reikia dar prisiminti, 
kad po pasaulinio karo 
smarkiai išsivystė zenitinė 
artilerija, kurios šoviniai 
stačiai į viršų pasiekia 10 
kilometrų aukštį.

Bet vis dėlto, mano karo 
specialistai, kad ir kaip 
aukštai past atyta karo 
technika bebūtų, ji ne vi
suomet gali nulemti laimėji
mą. Lygiai kaip ir Napole
ono laikais dar gyva yra 
gyvų jėgų koncentracija ir 
morališkas kari uomenės 
būvis, kurie nugali plieną ir 
gali atnešti laimėjimą.

L-kas.

Berlin, rugs. 29. — Nepa
tvirtintas pranešimas sako, 
kad Sovietai gal pervesiu 
Lietuvai tuos apskričius 
Vilniaus srityje, kuriuose 
dauguma gyventoju lietu
viškai šneka. (Apie paties 
Vilniaus pervedimą Lietu
vai nieko nesakoma.)

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA
•

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

• po 15c už kopiją. /;
Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

DIENRAŠČIO “LAISVES” VAJUS 
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJU

Prašome visų dienraščio “Laisvės” skaitytojų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją savo dienraščiui šiuo vajum.

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų prasideda su

1 diena Spaliu ir Baigsis su
1 diena Gruodžio, 1939

Nuo 1 dienos spalią iki 1 dienos gruodžio šią metu nauj'ai užsirašantiems dien
raštį “Laisvę” yra duodama už nužemintą kainą.

Už $5 Metams ir už $2.75 pusei metų
Reguliarė “Laisvės” kaina metams $5.50 ir pusei metų $3.00. Seniems skaityto

jams kainoje nėra nuolaidos. Bet kurie iš senų skaitytojų laike vajaus atsinau
jins “Laisvės” prenumeratą metams, gaus dovanų $1.00 vertės knygų.

Puikios Piniginės Dovanos Kontestantams 
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 

7—$12; 8—$10; 9—$7, ir 10—$5.

Prašome kiekvieno miesto ir miestelio dienraščio “Laisvės” patriotus stoti į 
vajų. Visur reikia rūpintis gavimu naujų skaitytojų, kiekviena kolonija turi būti 
kontestantų lentelėje.

Dabar Jabai prielankios aplinkybės platinimui dienraščio. Truputį geriau eina 
darbai, lengviau su pinigais; antra, gręsiantis imperialistinis karas sujudino 
žmoniją sekti žinias. Tais atžvilgiais bus lengviau gauti naujų skaitytojų.

Prašome Tuojau Užsiregistruoti, Kurie Dalyvausite Vajuje.
Svarbu stoti į vajų pačioje pradžioje. Geresni orai, lengviau vaikščioti po 

stubas. O stubose geriausi būdai gavimui naujų skaitytojų.

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

dovaną $1.00 vertes knygą. Šios knygos yra skiriamos dovanoms:

Parašė Upton Sinclair
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo

450 pusi. Kaina $1.00

• Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo a

314 pusi. Kaina $1.00

Bešvintantis Rytas
Parašė St. Jasilionis 

Puikus eilių rinkinys 
288 pusi. Kaina 50 Centų

• . Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
15 CentųKaina

Kurių iš aukščiau 
ar daugiau,

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai 

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas

160 puslapių. Kaina 50 centų

• Tūli Mūsų Parazitai
Parašė Dr. A. Petriką

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

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

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

42 puslapių. Kaina 15c

minėtų knygų kaina yra žemiau $1.00, galima pasirinkti 
vieno dolerio vertės. Siųsdami mokestį pažymėkite, kokių 

knygų norėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.

dvi

“LAISVES” ADMINISTRACIJA t
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Kauno Statybos Darbininkų
Streikas irKaip Jį Sudaužė

Žemiau talpiname Lie
tuvos Komunistų Parti
jos atsišaukimą ir jos C. 
K. organo “Tiesos” apra
šymą Kauno s t a t y bos 
darbininkų streiko, kurį 
“vieningo darbo vyriau
sybė” sudaužė policijos 
buožių pagalba. — “Lais
vės” Red.

Draugai ir draugės!
7 dienas užsitęsęs staty

bos darbininkų streikas pa
sibaigė. Kokius rezultatus 
jo pasėkoj turi darbininkai 
ir visa liaudis ir kokius tu
ri valdžia?

Nors statybininkų reika
lavimai buvo visai kuklūs 
ir teisingi, stačiai ėjo kova 
dėl centų, vyriausybė grie
bėsi prieš darbininkus di
džiausio teroro bei smurto 
priemonių: s t r e i kininkus 
daužė ir mušė, šimtais su
iminėjo, darbininkus su sar
gybiniais varu varė į dar
bą, o atsisakius tuojau areš
tavo, streiko plėtimuisi už
kirsti daugelį pramonės 
įmonių policija ir žvalgyba 
stačiai terorizavo ir okupa
vo, dargi kalbas apie strei
ką sekė persekiojimai ir 
areštai, streikininkams in
scenizuoti buvo atvaryti ka
liniai, rangovams ir įmoni- 
ninkams valdžia uždraudė 
patenkinti reikalavimus. Iš 
kitos pusės, žandaras Sku
čas mėgino sukompromituo
ti streiką, paskelbdamas jį 
tautos “priešų” darbu, gi 
darbininkams siūlė per pro
vokatorių Zenių Mataitį jo 
paties globojamo hitleriško 
kulturverbando f i n a n sinę 
paramą. Tai rodo, kad te
roro ir Skučo provokacinės 
priemonės toli peržengė ži
nomojo tautos budelio Čap
liko laikus.

Ir nors šios žiauriosios 
priemonės privertė šį kar
tą darbininkus nutraukti 
streiką, tačiau iš streiko iš
ėjo laimėtojais darbininkai, 
o ne tariamoji “vieningo 
darbo vyriausybė.” Išsigan
dusi streiko plėtimosi, val
džia, iki streiko nenorėjusi 
ne girdėti apie teisėtus dar
bininkų reikalavimus, davė 
suprasti statybos darbinin
kams, kad stojus darban jų 
reikalavimai būsią peržiū
rėti, o žandaro Skučo dar
bo rūmai pasižadėjo tarpi
ninkauti, kad “peržiūrėti 
uždarbių normas ir kitus

darbo ir darbo apsaugos 
reikalus.” Daugelyj medžio 
apdirbimo ir kaikurių kitų 
šakų įmonių, kur darbinin
kai buvo paskelbę solidaru
mo streikus, išstatyti reika
lavimai pilnai ar dalinai bu
vo patenkinti. Savo kova 
darbininkai parodė jėgą, su 
kuria turi skaitytis valdžia. 
Pagaliau, svarbiausias poli
tinis streiko rezultatas yra 
tas, kad nuo vienybe besi- 
maskuojančios valdžios ta
po nuplėšta kaukė ir paro
dyta, jog ji yra toks pat 
darbininkų ir visos liaudies 
priešas, kaip ir buvusi vie
nu fašistu - tautininku val
džia. Streikas parodė, kad 
ir prieš tokias žiauriausias 
Skučų teroro priemones 
liaudininkų ir kademų va
dai neprotestavo, vadinasi, 
jas rėmė. Tuo būdu, daly
vaudami vyriausybėje liau
dininku ir kademu vadai C c-

neša lygią atsakomybę už vi
są valdžios varomą teroro ir 
priespaudos politiką. Strei
kas davė pradžią krašto, 
tame skaičiuj liaudininkų ir 
katalikų masių kovai prieš 
padidėjusią ekonominę re
akciją, padedančią palaidoti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Draugai ir draugės! Dar
bininku kovos rezultatai bū
tų didesni ir valdžios žvė
riškos represijos nebūtų 
taip skaudžiai palietusios 
darbininkų, jei visi darbi
ninkai ne tik solidarumo 
užuojautos, o savo kova 
būtų parėmę prasidėjusį 
streikų judėjimą. Tvirtinti 
ir plėsti darbininkų vieny
bę, organizuoti savo eiles 
legalėmis ir nelegalėmis 
priemonėmis — mūsų die
nos uždavinys. Tik mūsų 
stiprumas ir nuolatinis 
budėjimas privers valdžią 
įvykdyti visiems darbi
ninkams opų darbo už
mokesčio pakėlimą ir kitus 
reikalavimus. M a terialiai 
paremdami nukentėjusius 
dėl streiko darbininkus ir 
jų šeimas, reikalaukim pa
leisti areštuotuosius. Dar
bininkų valia nesulaužyta, 
darbininkų klasė iš streiko 
pasisems naujų jėgų ir kar
tu su viso krašto liaudim 
ves dar ištvermingiau kovą 
dėl geresnio Lietuvos ryto
jaus.

Šalin teroras ir reakcija!
Laisvė areštuotiems dar

bininkams! Šalin konclage- 
ris!

Tegyvuoja vieninga liau
dies kova, prieš ekonominę 
ir politinę priespaudą!

Tegyvuoja kova už lais
vą Lietuvą!

(Lietu vos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
atsišaukimas, išleistas 1939 
m., liepos 21 d.).
Kodėl Sustreikavo Statybos 

Darbininkai?
Statybos darbininkų pa

dėtis, kaip ir kitų darbinin
kų, vis sunkėja. Ypatingai 
ji pablogėjo šiais metais, 
kai pabrango butai, maisto 
produktai ir kitos pragyve
nimo priemonės. Brangs
tant pragyvenimui, darbi
ninkų uždarbiai nedidėjo, 
bet dar mažėjo, arba pasili
ko seni, šiais metais dau
gelis eilinių statybos darbi
ninkų uždirbo į valandą 
daugiausia 65 centus, mo
ters darbininkės—45-55 et., 
mūrininkai, tinkoriai, dažy
tojai ir sunkaus paprasto 
darbo darbininkai uždirbo 
nuo 1.20 lt. iki 1.50 lt. ir 
tik geriausiai apmokamose 
vietose gaudavo šiek tiek 
daugiau. Statybininkai visai 
nežino brangiau apmokamų 
viršvalandžių, o pats sta
tybininkų darbas yra sun
kus ir varginantis. Kad ap
gint save ir savo šeimas 
nuo bado, statybininkai dir
ba po 10-12 valandų į die
ną. Darbo statybininkai tu
ri tik 3—4. vasaros į mėne
sius. Visą rudenį, žiemą ir 
dalį pavasario jie būna be
darbiais. Taigi, iš vasaros 
uždarbio statybininkai turi 
pragyventi visus metus. Ka
dangi statybininkai niekad 
neišdirba pilnų šešių mėne
sių prie statybos, jie būda
mi ligonių kasų nariais dar
bo metu, niekad negauna 
pašalpos darant operacijas, 
sanatorijos gimdymo pašal
pos ir pan. Palikę bedar
biais statybininkai nustoja 
bet kurios ligonių kasos pa
šalpos. Sezonui prasidėjus, 
statybininkai priimami į 
darbą kaipo nauji darbinin
kai, dažniausiai mažesniu 
uždarbiu. Daugeliui staty- 
3—Kaun. Stat. darb. str. 
bininkų reguliariai neišmo
ka uždarbio. Būna, kad 
rangovai užlaiko dalį už
darbio. Atsitinka, kad ran
govas siunčia darbininkus

Jungtinių Valstijų atstovai, išvykę j Panamos konferenciją, kur bus svarsto
mi amerikiniai reikalai.

Lietuvių Meno Sąj 
Vienetų

Sekmadienį, spalių (Octo
ber) 8-tą, 10 vai. ryto, Lietu
vių Kliube, 376 Broadway, 
So. Boston, Mass., įvyks L. M. 
S. II Apskričio metinė konfe
rencija.

Kiekvienas choras prašo
mas prisiųsti į minimą konfe
renciją po 4 delegatus su 
mandatais (jei chorai išrink
tų ir didesnį skaičių delegatų, 
prašome). Delegatai prašomi 
pasigaminti raportus pereitų

ungos II Apskričio 
Doinei

metų veiklos ir planus atei
ties veikimui.

Šioj konferencijoj bus ren
kama H Apskričio valdyba 
sekantiems metams ir disku- 
suojama bendra chorų veikla.

Esamoji LMS II Apskri
čio valdyba turės pasitarimą 
9:30 vai. ryto; o konferenci
ja 10 vai. ryto.

Prašome dalyvauti laiku.
L. M. S. H Apskričio

Sekretore.

atsiimti uždarbį pas sub
rangovą, 0 pastarasis siun
čia atgal, nei vienas neno
ri mokėti, kol reikalas atsi
duria teisme, bet ir čia dar
bininkai dažniausiai pralai
mi.

Šita visa padėtis verste 
vertė statybos darbininkus 
reikalauti ne tik iš rango
vų, bet ir iš darbo inspek
toriaus ir iš vidaus reikalų 
ministerio pakelti uždarbio 
normas, kurios būtų priva
lomos visiems metams, su
teikti visas ligonių kasos 
nario teises ir nedarbo me
tu. Statybininkai pareika
lavo eiliniams mūro darbo 
darbininkams nustatyti už
darbio normą—1 litą į va
landą, betono darbų eili
niams darbininkams—1 lt. 
20 et., moterims dąrbinin- 
kėms—75 cent., plytnešiams 
—1 lt. 75 et. tinkoriams— 
1 lt. 50 et., dažytojams— 
1 lt. 30 et.,—1 lt. 40 et. ir 
mūrininkams—1 lt. 65 et.— 
1 lt. 75 et. į 4 valandą.

(Bus daugiau)

STATEMENT OF THE OWNER. 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
ITON, ETl’C., REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF
MARCH 3, 1933

Of Laisve published daily except 
Sunday at Brooklyn, N. Y., for Oc
tober 1st, 1939.
State of New York
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is the business manager of 
the Laisvė and that the following 
is to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, em
bodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are: 
Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 4G Ten 
Eyck St.j Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, Roy Mizara, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buck, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addresses of stockholders owning or 
hiding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as ''those of each individual 
member, must be given.) Laisve, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.. 
Pres. Joseph Kairys, 337 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y., Vice-Pros. Kathe
rine Pctrik, 221 So. 4th St., B’klyn, 
NJt. Scc’y Treas. John Gasiunas, 
419^Lorimcr St., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Lithu
anian Cooperative Publishing Society, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

H. Mantuska, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.; J. Kairys, 337 
Union Avenue, Brooklyn, N. Y.;
G. Nalivaika, 8448—89th Str. Wood
haven, N. Y.; Geo. Zablackas, 70—42 
Link Court, Maspeth, N. Y.; D. M. 
Sholomskas, 1938 Linden St., Brook- 
klyn, N. Y.; J. Valatka, 3116 South 
Halsted St., Chicago, Ill.; P. Ta
ras, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.,
H. Yeskcvich, 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131-47—230 
St., Laurelton, N., Y.; P. Bechis, 4 
Morris Lane, Great Neck, N. Y.; 
Frank Buck, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.; A. Balčiūnas, 
321 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.; 
Ch. Balčiūnas, 38 Stagg St., Brook
lyn, N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders^ and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the booksi 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appears upon the books of 
Che company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstances and condi
tions under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpo
ration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated 
by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
proceeding the date shown above is 
15,300 (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me'this 28th day of September, 1939.

(Seal)
LILLIAN COLWELL,

Notary Public.
(My commission expires March 30, 

1941).

Gardner, Mass.
Vakariniai Kursai Ateiviams

Čionai spalių mėnesį atsi
darys vakarinės mokyklos 
kursai. Tikimasi daug moki
nių. Pamokos įvyks nuo 6:30 
iki 8:30 vai. pirmadienio ir 
trečiadienio vakarais.

šitie kursai vyriausiai tai
komi ateiviams, kurie nori 
pramokt angliškai kalbėti ir 
rašyti ir tapti šios šalies pilie
čiais. Anglų kalbos pamokos 
bus pradiniams, visai nemo
kantiems ir tiems, kurie jau 
gana gerai angliškai supranta 
ir susikalba. Speciales pamo
kos bus duodama tiems, kurie 
nori tapti šios šalies piliečiais. 
Supažindins juos su Jungtinių 
Valstijų Konstitucija ir tais 
klausimais, kuriuos reikia ži
noti imantis pilietines popie- 
ras.

Klases gali lankyti vyrai ir 
moterys, jauni ir suaugę. Mo
kestis visai menkutė, būtent, 
tik vienas doleris užsiregis
truojant į kursus.

Bet vakariniai kursai nesu
sidės vien tik iš anglų kalbos 
ir pilietybės. Bus mokoma 
stenografystės,- knygvedystės, 
aritmetikos ir tt.

Labai puiki proga Gardne- 
rio lietuviams lankyti šituos 
kursus. Kurie norėtumėte 
daugiau informacijų apie tuos 
vakarinius kursus, galit kreip
tis pas ponią Cora M. Leamy, 
suaugusių apmokymo prižiū
rėtoją.. Ji su mielu noru infor
macijas suteiks kiekvienam.

Rep.

linden, N. J.
Rugsėjo. 28-tą, Elizabeth 

General Ligoninėj, mirė Ka
stantas Noraitis, 123 E. 11 th 
St., Linden, N. J. Buvo palai
dotas rugsėjo 30-tą, <3 vai. po 
pietų. Draugas Noraitis buvo 
LDS ir ALDLD narys, taipgi 
buvo “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas.

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų

. •NANSENAS
PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Paraše Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybe daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių. 

KAINA 50 CENTŲ

® Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolčs Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“L A I S V Ė”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

F LUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street

Open Day and Night

RHEA

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

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. (

Brooklyn, N. Y.

Managed by 4P
TEITELBAUM

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

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

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus 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 5tli Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

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

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir
Jei jūs esate patiklus dėl

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

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

■ Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės
Vertės
Vertės

už $16.50 
už $19.50

$30.00 UZ

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
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ALDLD REIKALAI Baltimore, Md.
FINANSINE ATSKAITA UŽ LIE

POS, RUGP. IR RUGSĖJO 
MĖNESIUS

Liepos Mėnesio Įplaukos:

Kas Prisiuntė Miestas
r. Jančius, Worcester

M. Urba, Easton
P.
J. Ciuplis, Springdale

Švelnis, Akron

Šurna 
$9.65 
4.35 

19.10
6.10

,$463.52

28 J. Žemaitis, Waterbury 13.80
4.50
4.50

81 E.
29 K.

Vilkaitė, Brooklyn 
Lastauskas, Rockford

18 S. Karvelis, Edmonton 2.25
217 P. Gutauskas, Winnipeg 9.40
92 K. Vaišnorienė, Cicero 5.80
16 J. B. Paserpskis, J. City 3.00

154 B. Žolynas, Chicago 7.60
25 J. Jasaitis, Baltimore 13.52
23 P. Mingilas, New York 1.50
43 J. Klune, Wilkes-Barre 2.00
35 K. Bagdonas, S. Bend 10.80

216 F. Kazeliūnas, Brooklyn 3.00
68 B. Muleranka, Hartford 7.60

Viso

Kp.
11
13
59
74

LDS 92 Kp., J. J. Didjun,
N. Haven ..........................

77 G. Stasiukaitis, Cliffside
76 A. Kaunas, St. Clair

3.00
13.70

6.20
109 J. Domkus, Uruguay 25.50
180 S. Ivan, Wilmerding 16.70
165 G. Kardauskas, Linden 17.50
212 K. Maziliauskas, Bayonne 3.25
145 M. M. Pūkis, Los Angeles 11.30

14 O. Šemberienė, Minersville 2.00
5 V. J. Kasparas, Newark 10.90
7 A. Stirbis, Springfield 12.80

72 F. B. Lideikis, Great Neck 6.20
22 J. Strepeika, Cleveland 7.70
42 J. Egeris, Nashua 16.60
10 J. Bulak, Philadelphia 10.20

198 K. B. Karosienė, Oakland 12.10
Pav. I Dagilienė, Shenandoah 2.55

1 A. Velečka, Brooklyn 5.00
132 V. Kavaliauskas, Tacoma 4.00
146 A. Grigas, Chicago 1.00

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 13.85
24 J. Weiss, Brooklyn 1.60

200 Geo. Kudirka, Hillside 18.50
52 M. Podolskis, Detroit 6.10

188 A. Varaneckienė, Detroit 4.70
73 J. Stanevich, Somerville 15.10

141 L. Tureikis, Philadelphia 13.90
1 Apskr., St. Vėšys, Chicago 3.00

81 S. Sasna, Brooklyn 1.30
109 A. K. Plačenis, Toledo 7.50

94 J. Jurgaitienė, Kenosha 7.40
80 F. Petrašiūnas, Manchester 4.50

194 Geo. Pulton, Auburn 3.20
13 B. E. Senkevich, Easton 6.40
14 O. Šemberienė, Minersville 5.00

119 J. Putrius, Lynn 4.50
30 V. Gužauskas, Chester 4.50
40 A. Sherbin, Pittsburgh 7.70
63 M. Kairis, Bridgeport 10.80
11 V. Jančius, Worcester 13.60
87 J. Diamont, Pittsburgh 5.60

Rugpjūčio Mėnesio Išeigos: 
Sekretoriaus ir knygiaus alga

už rugpjūčio menesį $50.50 
auk. Liet. Draugam 12.35 
aukos Moterų Seimui 1.00 
aukos Agit. Fondui 
aukos Isp. kovot, 
prenumeratos

1.00
4.20

10.50
26.93
12.65
25.00

aukos Isp. kovot.
No. 3 išsiunt. lėšos 
aukos Liet. K. Part. 6.75 
A. Smit-Kolos

Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta
Pirkta jaunuoliams knygų 
Atmokėta 
“Šviesos” 
Atmokėta 
Atmokėta

palikimas .......................... 221.07
Pirkta jaunuol. angį. kalb. kn. 78.75 
Pašto ženklelių pirkta už 
Atmokėta aukos Meno S-gai 
Atmokėta 25 kp. bila “L.”

10.00
4.50
7.92

Viso $473.12

Sutrauka:
Balansas buvo ...............
Rugpjūčio mėn. įplaukė

$397.45
463.52

Kartu ........................ $860.97
Rugpjūčio mėn. išmokėta 473.12

Balansas $387.85

42
145

20 S. Jasilionis, Binghamton 
Pav. 
Pav.

19
85
53
65
87

136
M.

St.
A.

Kokomo
Blushing

Chicago
Haverhill

J. Calvin,
A. Wilges,

Urbonas,
Benkus,

Glebavičius, Gardner 
Kvietinskas, Racine 
Norkus, Pittsburgh 
Šimkus, Kearny

212
138
42

F.
Lukas-Sukackienė, 
Worcester ...........
K. Maziliauskas, Bayonne

Cibulskis, Maspeth
Radžiavičius, Nashua

Viso

3.00
1.50
1.55

10.70
9.20

23.40
2.50
3.40
5.00

6.25
3.25

10.70
1.60

$468.20

33
79
64 

131 
116 
15.3

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
qj $ turimo Amerikos 

išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

•- WiZ?_11 šokių vynų ir gero 
Liquors alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar

Ačiū Draugėms, Draugams 
Ir Pritarėjams

Kad choras, kaipo organiza
ciją, reikalauja daug fi
nansų palaikymui, tas žinoma 
visiems. Mūsų Lyros Choras 
nuo to klausimo irgi ne liuosas.

Darbo begalės. Finansai visai 
maži. Po praktikų pasitarimas. 
Kas daryti ?

Nutarta bėgyje keturių dienų 
surengti išvažiavimą draugų J. 
O. Deltuvų, Hanover, Md., ūkė- 
je. Tasai taip linksmas ir nau
dingas parengimas įvyko rug
sėjo 24 d. Tarsi ir gamta lin
kėjo mums geros kloties, su
teikdama pilnai saulės ir 
džiaugsmo tiems, kurie atsilan
kė. O atsilankiusių buvo viso
kių pažvalgų.

žinoma, mūsų draugės O. F. 
Deltuvienės bene daugiausia 
prisidėjo prie pasekmingumo 
šio parengimo, pagamindamos 
skanius valgius, kas ėmė daug 
energijos. Be to, draugai F. 
Deltuvai aukavo dalį maisto. 
'Be jų, d-gai Juškauskai, irgi 
prisidėjo maistu.

Draugės Skadinienės aukau
tas pyragas išlaimėjimais davė 
$3 pelno.

Tie, kurie negalėjo dalyvauti 
su mumis, aukojo pinigais. J. 
Jasaitis $2, J. Pivariunienė $1.

Pelno liko $31.07.
Tai jau seniai tokį parengi

mą turėjome.
Greitai ir gerai!

Choro Koresp.

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

°1 AND

!auor^

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

•

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

/
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.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park^ 
way ir Chauncey stočių BMT LiiuZ 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gienmore 5-6191

......................................... -M ,4 . ...

Vieta mašinom pastatyt, ši Įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Rugsėjo Mėnesio Įplaukos:
J. Egeris, Nashua
M. Pūkis, Los Angeles 

. K. Sinko, Uulster, N. 
J. Urbonas, Pittsburgh 
Dausienė, Chicago

Julis, Moline 
Leesis, Saginaw

Matukaitis, Chicago 
Sutkienė, S. Francisco

Ginaitis, Detroit 
Didjun, New Haven 
Straukas, Chicago 
Varaneckienė, Detroit 
Guzevich, Chicago 
Kondrat, Forest City 
Miškeliūnas, Newark 
E. Scnkevich, Easton 
Jurgaitienė, Kenosha 
Sherbin, McKees Rocks 
Danelis, Youngstown 
Matukaitis, Chicago
Jasilionis, Binghamton 

Tureikis, Philadelphia 
Rušinskienė, Brooklyn 

J. Žemaitis, Waterbury 
J. Kazlauskas, Hartford

Y.

$2.60
6.10
1.50

10.70
1.50
1.60

J.

6.00
3.20

16.50
7.75

10.30
4.35

13.70
3.30
6.20
7.60
6.60
3.20
1.80
7.70
1.50
3.00

11.25
2.40
6.15

i Hitleris Paskyrė Savo Admi
nistratorius Lenkam

St.

K.

B.
Berlin. — Hitleris pasky

rė generolą G. von Rund- 
stedtą savo vyriausiu kari
niu administratorium Len
kijos žemėm, kurias naziai 
yra užėmę. Civiliu adminis
tratorium tų lenkiškų že
mių paskirtas Hans Frank, 
Vokietijos ministeris. Jis 
turės klausyt karinio admi
nistratoriaus.

St.
Mėnesio Išeigos:
Ir knygiaus alga

$50.50
13.65

Liepos 
Sekretoriaus 

už mėnesį ..............
aukos Isp. kovot.
aukos Liet. K. Part. 4.35
“Laisvei” pren. 12.00

aukos ir prenum. 46.50 
už “Darb. Kalend.” 2.50 
25 kp. bila “Laisvei” 2.63 
balandį, geg., birž. 37.50

32
79

188
104
219

5
13
94
40
90

116
20

141
1

28
68

Pav. A. Bekevicius,
New Britain ........................

Pav. J. Gudeliauskas, Auburn 
V. Paukštys, Richmond 
J. Daugirdas, Lowell

185
44

Hill

1.50
1.50
6.40
3.10

Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta 
Randa už
Pirkta knyga 5,000 svarų pop. 314.45 
Už knygų išsiuntimą lėšos 30.00
Atmokėtos prenumeratos 10.00
Pirkta jaunuol. angį. kalb. kn. 22.97 
Drg. Kairukštis, už knygos 

viršelio piešinį ...........
Atmokėta auk. Liet. Draugam 
Pirkta pašto ženklelių už

10.00
13.00
30.00

Viso $600.00

Viso $160.85

Sutrauka:
Balansas buvo .............
Liepos mėnesį įplaukė

$529.25
468.20

Rugsėjo Mėnesio Išeigos: 
Sekretoriaus ir knygiaus alga 

už rugsėjo mėnesį
Lėšos knygos “Liet. Taut. 

Atbudimo Pionieriai” 
ekspedicijos ...........

Už apdarymą knygų 
“Laisvei” už darbus 
Bankas išskaitė už čekį 
Jaunuoliams knygų pirkta 
Prenumeratų atmokėta

už

Viso

$50.50

150.00
174.63

7.14 
10.00 
17.86 
44.50

Liepos
Kartu 

mėnesį išmokėta
$997.45
600.00

$454.63

Su trauka:
Balansas buvo ................
Rugsėjo mėnesį įplaukė

$387.85
160.85

Vaisa va, rugs. 29.—Len
kų vadai aiškina, kad Var
šava
ziams, 
kam 
dens.

todėl pasidavė na- 
kad ten pritrūko len- 
amunieijos ir van-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

S1LAMBOAT INN ^e**8^

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Oficialis 
vardas

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

a (Steam Boiler)

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 Rolls.

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorĮ ir kalnia.

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

Balansas $397.45

Rugpjūčio Mėnesio Įplaukė:
39 P. Šlekaitis, Scranton $3.10
68 B. Muleranka, Hartford 18.80

161 M. Baltrušaitis, Seattle 7.00
43 J. Klune, W. Barre 2.20
97 R. Jarvis, Plymouth 9.20

101 J. Levertt, Bedford 5.70
8 A. Rudzinskas, Summerville 3.10

23 K. Sungaila, New York 3.10
22 J. Strepeika, Cleveland 6.90

144 P. Girdauskas, Georgetown 3.20
207 J. Kraus, Hart 3.00
150 K. Statkus, Chicago 10.90

91 A. Gudzin, Schenectady 4.60
2 P. Niukas, So. Boston 8.70

10 J. Bulauka, Philadelphia 9.20
19 J. Urbon, Chicago 13.95
27 T. Yakim, New Britain 12.60

148 F. Saučiulis, W. Frankford 1.90
79 S. Straukas, Chicago 11.55

146 M. Jagminienė, Chicago 12.40
84 S. Bimbienė, Paterson 9.40
66 P. Rimkevich, Gr. Rapids 9.10
5 V. J. Kasper, Newark 6.40

87 J. Dianont, Pittsburgh 1.50
205 K. P., Yakubaitis, Westville 1.50
Pav J. Kūgis, Cochesett 1.50

12

Kartu ........................ $548.70
Rugsėjo mėnesį išmokėta 454.63

Balansas $94.07

M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

O. DEPSIENĖ,
ALDLD CK Ižd.

I).

Naziai Ginklais Pralenksią 
Angliją ir Franciją .

43 Hicks

NOTICK

DANIEL HANAWAY
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
GB4344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
757 Fulton Street, Borough of 
County of 
premises.

Beverage 
Street, 

Kings, to

Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

757 Fulton
ANNIE 

St.
MIRER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MOHRMANN
297—7th Ave. > Brooklyn, N. Y.

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Apskr., M. Bogužinskas, 
Wyoming ...............................
Metelionis, Detroit
J. Rūbas, Middlefield 
Geo. Šimaitis, Montello 

Kilikevičius,
Montreal ............................

Šlekaitis, Scranton
Dudonienė, Chapter 
Kraus, Hart<T
Jasilionis, Binghamton 

K.. New Westminster
Statson, Rochester 
M.

13 B.
16 A.
167 S.

51
6

KVK, K.

2.00
1.50
9.00

11.80

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija

39
30

207
20
45
50
63

J. 
St.

Kairis, Bridgeport
E. Senkevich, Easton 

Matulis, Jersey City 
Pechulis, Sheboygan 

Pav. M. Grožan, Cramford
132 V. Kavaliauskas, Tacoma 

1 K. Rušinskienė, Brooklyn
A. Ląkickas, Coaldale

17 K. Motuzą, Shenandoah

83.00
8.80
1.50
6.20 
1.00 
3.75
6.10

21.30
4.50
6.75
5.70
1.55
3.00

10.70 
3.00 
4.60

Berlin. —Vokietijos val
džia skelbia, kad jinai gali 
daugiau pasistatyt naujų 
lėktuvų ir submarinų ir pa- 
sigamint daugiau ginklų ir 
amunicijos, negu Anglija ir 
Francija sykiu.

Bet Anglijos ir Francijos 
blokada prieš Vokietiją at
kirto daugumą reikalingos 
Vokietijai geležies rūdos. 
Todėlė naziai turėsią dau
giau gabentis 
dos iš Švedijos 
dot prastesnes
žies kasyklas, kurių rūdą 
perdirbt į geležį kur kas 
brangiau kaštuoja, negu 
pirkt gerą rūdą iš užsienių.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5056 has been issued to the undersigned 
Io roll beer i 
tho Alcoholic 
180 Hull 
County of 
premises.

at retail under Section
! Beverage Control

Street, Borough of
Kings, to be consumed off-

75 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

180 Hull
LOUIS WALTMAN

St. Brooklyn, N. Y.------------ --------- ..., , J .
hereby given that License No.NOTICE . ..

EB841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76. of 
the Alcoholic Beverage "Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage ; Control Law at 
431 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.

geležies rū- 
arba išnau- 
savo gele-

“Gaukite “Laisvei’’ Naujų 
Skaitytojų.

431

EMANUEL INFANTE
Emanuel Bar and Grill

DeKalb Avo. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1694 Gates Avenue Borough of Brooklyn. 
County of Kings, . to be consumed on the1 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
The Old .Crystal. Palace

Gates', Ave. > Brooklyn, N. Y.1694

NOTICE in hereby given that License No. 
LI 370 has been issued to the undersigned 
to sell witie and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 245 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to consumed 
off the premises.

HERMAN
245 Graham Ave.

BERGER
• Brooklyn, N. Y.

Ęrąųjo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hcmorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnčs nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos stalgios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio hesupranta- 
tė, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir 
po $2.45 j mėnesį

jūsų pusės. Ištyrimas; dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės i

D R. 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.

iš

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.

Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVcrgrccn 7-6111 j
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Šeštas puslapis LAIŠVfe Pirmadienis, Spalių 2, 1939 i l
dteiii Ai

NewYorto^z/zjafe/Zinloil

J. Pulko, 50 m., pirmiau 
buvęs teistas už kriminaly- 
bes, sulaikytas be kaucijos 
kaltinimu apiplėšus ir sumu
šus Mrs. M. Ames, jos namuo
se, 540 Fort Washington Ave.

Sovietu Žygiai Atsiliepia 
J Wall Stryto Prekybą

Sovietų naujasis taikos žy
gis vėl įvarė strioko Wall St. 
biržos spekuliantams ir karo 
pelnagrobiams. Pasklidus ži
niai apie Sovietų Sąjungos ir 
Nazių Vokietijos naują sutar
tį, prekyba nėrė žemyn. Kaip 
žinia, Wall St. prekyba visa
da kyla, kada kur nors pada
roma koks žingsnis už karą.

Wall Stryto prekyba yra ga
na geras barometras parodyt 
ar žingsnis padaryta už karą 
ar už taiką: jei už taiką, pre
kyba blogyn ; jei už karą, pre
kyba kyla.

Amterio Veiklos Filmą
Komunistų Partijos N. Y. 

Apskričio organizacija išlei
dus filmą, kurioje perstato 
savo kandidato į Miesto Ta
rybą Israel Amterio veiklą 
susiedijos ir viso miesto gy
ventojų labui. Filmą organi
zacija naudosianti šioje rin
kimų kampanijoj, kad tuomi 
pagelbėt išrinkt jį Miesto Ta
rybom

Filmoje parodoma Amteris 
ankstybuosiuose alkanųjų 
maršavimuose už duoną be
darbiams, kovoj už geresnius 
butus, žaislavietes, ligonbu- 
čius. Ten pat sykiu ir perspė- 
jama, kad taip sunkiai žmo
nių išgautus laimėjimus mo
nopolistai nori atimti.

F. N.

“Ligoninės Nereiks, Jei 
Bus Sviesi Valdžia”
Kalbėdamas kertinio ak

mens padėjimo ceremonijose 
prie statomos džiovininkams 
Triborough Ligoninės, majo
ras LaGuardia pasakė:

“Aš ją pavadinčiau ligonine 
praeities klaidų. Jei vadžia 
būtų padarius progresą, kokį 
padarė medicina ir chemija 
bėgiu pastarųjų 25 metų, 
mums nereikėtų šios ligoninės. 
Aš drįstu sakyt, kad ji nebe
bus reikalinga kaipo džiovi
ninkams ligoninė už 25 ar 30 
metų, jei mes turėsime šviesią 
valdžią.”

Majoras toliau nurodė, kad 
geros algos darbininkams, tin
kami valdiški butai ir pa
kankama pagelba bedarbiams 
gali prašalint džiovą.

“Mes padarėm didelius 
žingsnius ton linkmėn pasta
raisiais šešiais metais dėka in
teligentiškai federalei admi
nistracijai ir jungtinių Valsti
jų prezidentui,” pareiškė ma
joras, dadėdamas, • kad val
džios pareiga yra aprūpint 
bedarbius ir duot sanitariškus 
namus gyventojams.

Jis toliau nurodė, kad ap
sauga lėšuoja pigiau gydy
mo, kad “lova ligoninėj atsi
eina brangiau apartmento vi
suomeniškame butų projek
te.”

“Tai yra dalis didelio karo, 
kurį mes vedame šioje šalyje 
prieš ligas, skurdą ir nelai
mes. Ir mes laimim.”

Budavos Dokus Jūrą 
Orlaiviams

New York o Miesto Dokų 
Departmentas užsakė Nacio- 
nalėj Jaunimo Administraci
joj keturis jūriniams orlai
viams floatus, iš kurių du bū
sią gale Wall St. ir kiti du ga- 
le23rd St.

Floatus budavos Nac. J. 
Administracijos šapoj, 102-16 
89th Ave., Woodhaven, 
Queens. Jie bus nuleisti ar
čiausia esančiose upėse ir nu
plukdyti jiems skirton vieton. 
Statybai medžiagas duoda 
Dokų Dep-tas.

Rendauninku Lygos Paradas
New Yorke senai veikianti 

ir pasidarbavus rendauninku 
gerovei organizacija, Consoli
dated Tenants League ruošia 
trečią metinį Rendauninku 
Paradą. Jisai įvyks spalių 
7-tą, šeštadienį. Prasidės 1 :30 
po piet nuo Dorrence Brooks 
Square, 136th St. ir St. Nicho
las Ave., N. Y. Masinis mitin
gas bus prie 135th St. ir St. 
Nicholas Ave. Kalbėtojų sąra
še randasi teisėjų, kunigų ir 
kitų žymių asmenų.

Visur Veikia Suvaldyt 
Karo Pelnagrobius

Harlemo organizacijų na
riai gražiai pasirodė parade 
protestui prieš karo pelna- 
grobius, kurie kelia pragyve
nimo reikmenų kainas į pa
danges, atimdami paskutinį 
kąsnį ir pastogę iš biednuome- 
nės. Dalyvavo virš tūkstantis 
maršavime, kuris tęsėsi pus
antros valandos žymiausiomis 
Harlemo gatvėmis. Tūkstan
čiai žiūrėtojų entuziastiškai 
juos sveikino.

Suruošime parado dalyvavo 
nacionalių grupių vietos orga
nizacijos, Workers Alliance ir 
Komunistų Partija.

Daugelis kitų miesto dalių 
ruošiasi panašius paradus su
ruošti greitoje ateityje'.

Lietuviams Komunistams

Svečiai-Viešnios

Rytoj Išgirsim Gyvu Žodžiu Žinių 
iš Karo Teriojamos Europos

Šiandien, švedų linijos laivu 
Gripsholm, grįžta iš Lietuvos

kalbas.
K. Abekienė Lietuvoj

Žymi Amerikos lietuvių dar
buotoja K. Abekienė, kuri te
nai nuvyko pradžioj pereitos 
vasaros ir dar išgyveno keletą 
savaičių karui prasidėjus Eu
ropoj.

Kaip jaučiasi karo audro-

patyrimus papasakos brook- 
lyniečiams Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo rengiamose 
prakalbose rytoj vakarą, an
tradienį, spalių 3 d., Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Advokatas Jokšas su savo 
motina ir seserimi iš Marlbo
ro, Mass., aplankė New Yorko 
miestą, Pasaulio Parodą ir 
buvo nuvykę į Washington. 
Ten jie buvo atidaryme spe- 
cialės kongreso sesijos, girdė
jo prez. Roosevelto prakalbą 
ir buvo nuėję į rūmą, kur ei
na Dies’o komiteto tyrimai ne
va anti-amerikoniskos veiklos. 
Girdėjo ten kvotimus kai ku
rių asmenų.

Beje, atvykę į New Yorką 
jiedu aplankė “Laisvės” įstai
gą. Draugė Jokšienė atsinau
jino “Laisvę” metams ir paau
kojo dienraščiui $1.50.

šeštadienio rytą lankėsi 
Ona Kaspariunienė iš Broad

Labai svarbus Liet. Kom. 
5-tos kuopos susirinkimas į- 
vyks šį vakarą, spalių 2-rą, 
419 Lorimer St. Visi būkite.

Valdyba.

Musica Brolių Nuteisimų 
Atidėjo Pabaigon Bylos
Paskyrimas trims Musica 

broliams bausmių Federalia- 
me Teisme, pereitą penktadie
nį, atidėtas iki pasibaigs bylos 
kitų penkių asmenų, kartu su 
broliais Musica kaltinanjų 
naudojus paštą apgaulėms, 
suokalbiavime ir laužyme Se
curities and Exchange Akto 
(SEC).

Teisiami buvo Arthur, 
George ir Robert Musica. Do
nald Musica (Coster) nusižu
dė tuoj po susekimo.

Policijos Departmento tre
čias metinis spektaklis prasi
dėjo trečiadienį, Madison Sq. 
Gardene, dalyvaujant 11,000 
publikos. Rodoma įvairūs nau
ji išradimai apsaugos ir gel
bėjimo srityse.

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

Amerikos Pirmas Puikiausias
Ricšinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį ricšinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių . .. pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

CHIEF . IS Jewel GRUEN. .Yellow V 
gold filled case, Gųjldlte.bąck, $24.75

t • j‘.I, - . 't.''-.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET "

Su giliom skelbimu gausite nuolaidą.

h------------------------ - ----------------------- ©

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
į------------- -----------------(į

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
I Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

V E R T E 1 V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

•

301 Grand Street Telefonas
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

mis apsuptos Lietuvos žmo
nės? Kaip tas karas atsiliepė 
į ją gyvenimą? Kaip jie žiūri 
j pasikeitusį Europos veidą? 
Kokiomis priemonėmis jie ti
kisi išsaugot savo šalies nepri
klausomybę ?

Tie ir daugelis panašių 
klausimų vargina kiekvieno 
amerikiečio lietuvio mintį. Gi 
j tuos klausimus geriausia ga
lės atsakyti K. Abekienė, ku
ri pati ką tik dabar tarp jų 
gyveno, matė padėtį, girdėjo

Įžanga nemokama. Pradžia 
7:30.

Tikimasi turėt ir meniška pro
grama. Kviečiame visus lietu
vius išgirsti įdomią kalbą 
mums visiems svarbiais klau
simais.

Apart K. Abekienės, su
grįžta jos sesutė šarkiūnienė 
ir keliolika kitų lietuvių, tad 
galima tikėtis prakalbose su
tikt ir daugiau laukiamų žmo
nių.

Rengėjos.

Albany, N. Y. Atvykus porai 
dienų, pamatyt Pas. Parodą, 
taipgi atlankė savo dienraščio 
įstaigą ir kai kuriuos draugus.

NORĖJO UŽGNIAUŽTI 
MIESTO RADIO

Iš Spaudos Klubo Veiklos
Lietuvių, Spaudos Kliubo ei

linis susirinkimas įvyko šių 
metų rugsėjo 28, SLA rašti
nėj, New Yorke.

Susirinkimą vedė Kliubo 
pirmininkas Dr. Vinikas. Iš
klausius Kliubo sekretoriaus 
V. J. Jankausko raportą apie . 
Dr. šliupui rengtą išleistuvių 
vakarienę, sužinota, kad tai 
buvo daroma labai staigiu su
manymu, taigi ir tuojau pa
siuntus nariams pranešimus 
ne visi juos laiku gavo ir ne 
visi norintieji galėjo dalyvau
ti. Raportą priėmus, Dr. Vini
kas plačiai palietė šiandieninę 
lietuvių būtį, neaiškią Lietu
vos padėtį ir pranešė, kad 
prieš kelius mėnesius įsikūrusi 
New Yorke Lietuvos Nepri
klausomybei ginti Taryba pa
skutinėmis dienomis likvida
vosi. Visi dalyvavusieji na
riai išsireiškė, kad vieninga 
lietuvių draugija būtinai rei
kalinga ir nutarė atsikreipti 
tuo reikalu j visas lietuvių 
centrelines organizacijas,

rios kartu imtųsi iniciatyvos 
įsteigti mūsuose Lietuvių Ta
rybą, panašią, kokia veikė ka
ro laiku. Nutarta atsišaukti į 
visų srovių spaudą ir paskirai 
į organizacijų vadovybes. Or
ga n i zacijos,. suinteresuotos 
šiuo klausimu, prašome tuo
jau kreiptis į LSK sekretorių, 
V. F. Jankauską, 307 West 
30 Street, New York City, N. 
Y., kad greičiau būtų galima 
sumanymą įvykdinti realybėj.

V. Ambrazevičiui pasiūlius 
surinkti karo laiku veikusios 
Lietuvių. Tarybos dokumentus, 
sumanymas paremtas ir se
kantį susirinkimą pažadėta iš
rinkti tam reikalui komisija.

Kitas susirinkimas šaukti 
spalių mėn. paskutinį ketvir
tadienį arba anksčiau, jei 
Kliubo sekretorius numatytų 
tam reikalą.

Pr. Lapienė, 
LSK mėn. sekr.

John Cashmore, didžiumies- 
čių vado Miesto Taryboj, pa
sikėsinimas užgniaužt aiškų 
miestavos stoties radio balsą 
“visam Europos karo laikotar
piui” darbiečių-fusionistų ben
dromis pastangomis tapo at
muštas, kaipo .ataka ant civi
lių laisvių.

DARBO PARTIJA NOMI
NUOS TEISĖJUS

Antro Teisminio Distrikto 
kandidatams nominuoti į Aukš
čiausio Teismo teisėjus, Ameri
kos Dafbo Partija turės savo 
konvenciją šį vakarą, spalių 
2-rą, Amalgameitų Salėj, Arion 
PI., Brooklyne.

Panaši konvencija Pirmo Dis
trikto kandidatams nominuoti 
įvyko rugsėjo 30-tos popietį, 
Hotel Commodore, N. Y. Ten 
pat įvyko ii’ Valstijinio Komi
teto posėdis nominuot vyriausį 
teisėją Apeliacijų Teismui.

John Harylo, 51 m., nuteis
tas 45 dienas kalėti už atve
žimą anglies, kurios paėjimo 
jis negalėjo įrodyti, esanti 

,,ku- “butlegeriška.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Jalės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
'detų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Ko Nori
Kunigas
Coughiinas?

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughiinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

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

I

»

PARAŠE

R. MIZ AR A

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
*&*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

•i*
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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




