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Labai neryuojasi ir Stasys 

Vitaitis. Jam ypatingai nepa-) 
tinka, kam Sovietų* Sąjunga' 
išlaisvino iš po Lenkijos ponų 
letenos aštuonis milionus 
ukrainiečių, tris milionus balt- 
gudžių ir apie pusę miliono 
lietuvių. Gaila jam, matyt, li
kimo lenkų dvarininkų, kurie 
neteko dvarų ir privilegijų.

Kas kita su Lenkija, kuri 
pateko po nazių lętena. Ten 
pasiliko ir ponai ir mužikai. 
To paties Stasys vėlina ir Lie
tuvai. Girdi, jau jeigu reikės 
nasirinkti su kuo dėtis, su So
vietų Sąjunga ar su nazių Vo
kietija, tai visomis keturiomis 
balsuoju už Vokietiją! (“Vie
nybės” edit, spalio 2 d.).

O kaip Stasys pykdavo, kai 
mes sakydavom, kad jis ir jo 
kolegos tik iš viršaus nuduoda/ 
nazių priešais, širdyje jie lau/ 
kia tos valandos, kada naziai 
pasiims visą Lietuvą, kaip pa-( 
siėmė Klaipėdą.

Francijos Komunistų Parti
jos uždarymą “N.” redakto
rius pavadina “nelemtu galu.” 
Jis tuomi džiaugiasi. Primena, 
kad ir Vokietijos ir čechoslo- 
vakijos komunistinės partijos 
jau pirmiau susilaukė to pa
ties “nelemto galo.”

Bet tose šalyse ne vien ko
munistus tas “nelemtas ga
las” užklupo. To paties sūsi- 
laukė ir socialdemokratai, ir 
darbo Unijos ir visos darbo 
žmonių organizacijos. Taigi, 
džiaugdamasis tokiu komuniš- 
tų “galu,” ponas Grigaitis ap
sidžiaugia tokiu pat likimu ir 
socialdemokratų ir darbo uni
jų.

Ne vien nuo mūsų priklauso 
mūsų keitimas taktikos — vei
kimo būdų ir obalsių. To nie
kad nereikia pamiršti.

Daug kas priklauso ir nuo 
to, ką daro mūsų priešai.

Kai priešas šaukia: “Eisiu 
ir kirviu tau galvą nukirsiu,” 
tai mums , prisieina griebtis 
tam atatinkamų priemonių ir 
šūkių. Bet kai priešas, pama- 
tęs mūsų galybę, numeta kir
vį šalin ir atsiklaupęs prašos 
sumylėjimo, tai vėl prisieini 
kitaip elgtis ir kalbėti.

Didieji karščiai jau praėjo. 
Pasilsėjome. Darbų gyva ga
lybė. Prasideda “Laisvės” 
vajus. Visos organizacijos įsi
siūbuoja. “Laisvė” nori nuo
širdžiausiai patarnauti visam 
judėjimui.

Bet tai padarysime .tiktai 
pagelba mūsų korespondentų. 
Rašykite apie organizacijas, 
jų veiklą, jų planus ir sieki
mus. Rašykite dažniau, rašy
kite daugiau.

Visuomenės sąjūdis labai 
didelis. Visi susirūpinę, susi
domėję situacija Europoje ir 
Amerikoje. Į masinius mitin
gus eina daugiau. Atydžiau 
klausos kalbėtojų.

Puiki proga mūsų draugam 
ir organizacijoms užmegsti 
naujus ryšius, laimėti naujus 
rekrūtus. Ypatingai svarbu 
dienraštį “Laisvę” įdėti žmo
nėms^ į rankas. “Laisvė” yra 
ir geriausias žinių šaltinis ir 
geriausias švietėjas.

Lietuvos Spauda Giria So- 
viety-Estonijos Sutartį

Maskva. — Pranešama, 
kad Lietuvos laikraščiai gi
ria Sovietų sutartį su ESto- 
nija. Net Chinijos laikraš
čiai sveikina Sovietus už tą 
jų bendros pagelbos sutartį 
su Estonija.
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DARBO FEDERACIJA ŠAUKIA AMERIKĄ 
NESIKIŠT Į KARĄ, 0 TARPININ- 

KAUT TAIKOS PADARYMUI

NEOFICIALIAI PRANEŠAMA, KAD SOVIETAI 
SUTIKTŲ PERVEST LIETUVAI KAI KU- 
. RIAS VILNIAUS KRAŠTO APSKRITIS

Cincinnati, Ohio.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green 
kalbėjo suvažiavime tos 
unijų organizacijos, kad 
Darbo Federacija yra grie
žtai priešinga įtraukimui 
Amerikos į europinį karą. 
Bet, sako, Darbo Federaci
ja visomis jėgomis gintų šią 
šalį, jeigu jinai būtų ka
riškai užpulta.

Federacijoj pirmininkas 
Green pareiškė, kad jo or
ganizacija rems prezidento 
Roosevelto reikalavimą pa
keist ligšiolinį bepusiškumo 
-embargo įstatymą, ir leisti 
visom kariaujančiom šalim 
“lygiai” pirkt iš Amerikos 
ginklus ir amuniciją, čia 
jau užsimokant už juos ir 
išsigabenant tų šalių lai
vais,—jeigu bus įrodyta, 
kad šitoks pakeitimas bepu
siškumo neves Ameriką j 
karą, kaip pridūrė Green.

Jungtines Valstijos’ turi 
laikytis nuošaliai nuo Euro
pos karo ir būt visuomet 
pasirengusios veikt kaipo 
taręininkas taikyt kariau
jančius kraštus, sakė Green.

Darbo Federacijos suva
žiavimas svarstys šiuos ir 
kitus pasiūlymus dėlei Am
erikos išlaikymo nuo karo 
ir dėlei tinkamo šios šalies 
apsigynimo.

Koks Nazių Laivas Su- 
naikino Angly Laivą 

Arti Brazilijos?
London. — Kad naziai 

nuskandino Anglijos preki
nį, laivą “Clementa,” už 70 
mylių nuo Brazilijos, tai ži
noma. Bet nėra žinios, ar 
vokiečių submarinas, ar 
šarvuotlaivis, ar didesnis jų 
karo laivas sunaikino tą 
Anglijos laivą, 5,050 tonų 
įtalpos.

Vieni Brazilijos, Argenti
nos ir Švedijos jūrininkai 
sako, kad “Clementą” nu
skandino submarinas, kiti, 
kad kitoks vokiečių karinis 
laivas. Liudijimai pačių iš
likusių “Clemento” jūrinin
kų prieštarauja vieni ki
tiem.

Kitų kraštų laivai išgel
bėjo 27 narius nuskandinto 
laivo įgulęs. O 22 nariai jo 
įgulos “nežinia kur dingę.”

Tallinn. — Estonijos pre
zidentas Konstantinas Pa
ets užgyrė savitarpinio ap
sigynimo sutartį su Sovie
tais.

JUOZAS URBŠYS 
Lietuvos Užsienių Reikalų 

Ministeris

, > •

BūtlegeriaiAprūpina 
Nazių Submarinus
Philadelphia, Pa. — Trys 

Philadelphijos vokiečiai pa
samdė* kelis senus butlege- 
rius, kurie andai laivais 
slapta gabeno alkoholį į 
Ameriką, kaip rašo phila- 
delphiškis dienraštis “Rec
ord.” O jis gavo apie tai ži
nių iš federalių valdžios 
agentų.

Valdžios agentai turi 
parodymų, kad butlegerių 
laivai pristato maistą, / alie
jų, gazoliną ir geriamąjį 
vandenį nazių submari- 
nams, veikiantiems Atlanto 
Vandenyne nepertoli nuo 
Amerikos krantų.

Kapitonai kai kurių Ame
rikos prekinių laivų taipgi 
pardavinėja įvairius reik
menis nazių submarinams 
vandenyne ir tuom riebiai 
pasipinigauja.

Valdžios Federalis Tyri
nėjimų Biuras sako: “Mes 
turime nuožiūrą prieš tūlus 
(Amerikos) jūrininkus.”

MIRĖ CHICAGOS KARDI
NOLAS MUNDELEIN

«. ■ — —1— ✓

Chicago. — Netikėtai nu
mirė kardinolas George 
Mundelein, 67 ' metų am
žiaus., Apgailestavimus dėl 
jo mirties ’atsiuntė', prezi
dentas Roęseveltas ir dau
gelis kitų žymių žmonių.

Velionis kardinolas buvo 
asmeniškas prez. Roosevel- 
to draugas ir hitlerizmo 
priešas. ,' ' ,

JORAS. — Šį trečiadienį 
šilčiau; dalinai apsiniaukę.

Naujausios Žinios
Anglija Almėsianti Nazių Taikos Pasiūlymus

London, spal. 3.—Anglijos ministeris pirmininkas 
Chamberlainas užreiškė seime, kad Anglija ir Francija 
atmesiančios bet kokius Hitlerio pasiūlymus taikytis; sa
ko, kad Anglija ir Francija tol kariausiančios, kol bū
sianti nuversta Hitlerio valdžia Vokietijoj.

Chamberlainas išreiškė abejonę, ar Hitleriui bus kokia 
nauda iš paskutinės Sovietų sutarties su Vokietija (pa
matiniai kas liečia Lenkiją).

Maži Prancūzę Žygiai ir Laimėjimai
Paryžius, spal. 3.—Francūzų komandieriai praneša, 

kad per pirmąjį karo mėnesį jie atėmę iš Vokietijos pa- 
sieninį ruožą, kuris vietomis yra 1000 jardų pločio, o 
kitur iki 5 mylių pločio; tai viso būsią apie 103 ketvir
taines mylias.

Dabar retkarčiais persišaudo francūzų artilerija su 
vokiečių artilerija. Kartais susikerta lėktuvai ir veikia 
žvalgai iš vienos ir antros pusės.

Berlin, spal. 3.—Vakariniame fronte šiek tiek persi- 
šaudo francūzų kanuolės su vokiečių kanuolėmis; kada- 
nekada susikerta lėktuvai; šiaip gi nėra veikimo tame 
fronte, kaip praneša naziai.

“ “Saugumo Ruožas” Amerikinėm Respublikom
Panama City, spal. 3.—Atstovai Jungtinių Valstijų ir 

20 kitų respublikų iš Centralines ir Pietines Ameriką 
nusprendė sergėt per keliasdešimt iki 600 mylių jūras, 
kaipo saugumo ruožą, nuo kariaujančių šalių karo laivų. 
Bet kiekviena respublika pasilaiko sau teisę spręst, ar 

sįleist į savo prieplaukas kariaujančių šalių submarines 
ar ne. \

Mussolinis Užsičiaupęs Kas Liečia Kary
Roma, spal. 3.—Italijos valdžia vis dar tyli, ar jinai 

rems būsimą Hitlerio taikos pasiūlymą, ar vis laikysis 
bepusiškai, ar eis karan išvien su Vokietija prieš Angliją 
ir Franci ją. \

Ar Naziai Nuskandi
no Ark Royal ar Ne?

London. — Anglai parodė 
amerikonui kapitonui A. G. 
Kirkui didelį karinį Angli
jos laivą - lėktuvų išvažio- 
toją vardu “Ark Royal.” 
Tai tas pat laivas, kurį na
ziai sakėsi nuskandinę rug
sėjo 26 d.

(Berlin. — Nazių laikraš
čiai kartoja, kad vokiečiai 
“tikrai nuskandinę” tą An
glijos didlaivį. , . Pasak na
zių, tai anglai dabar paro
dę amerikonui kapitonui vi
sai kitą lėktuvląivį, tiktai 
išmalįavoję ant jo vardą 
“Ark Royal.” Sako, būk to 
laivo komandieriai išvarę 
laukan visus jūrininkus; 
uždėję ant jo vardą nus-x 
kandinto laivo “Royal Ark”, 
ir tik paskui parodę jį ka- 
pitonuiv Kirkui, nariui Am
erikos atstovybės Londone. 
Naziai priduria: Mes per 
savaitę statėme klausimą: 
kur yra “Ark Royal”? Tai 
kodėl praėjo ,savaitė laiko, 
kol Anglija prisiruošė atsa
kyti į tą klausimą?)

Vokiečiai Užgrobė 
8 Švedų Laivus

Berlin. — Ginkluotas na
zių laivas užklupo aštuonis 
Švedijos prekinius laivus į 
rytus nuo Oeland salos ir 
parsivarė juos visus į Vo
kietijos prieplaukas. Už
grobime tų Švedijos laivų 
dalyvavo ir kariniai Vokie
tijos lėktuvai. * »

Naziai sako, kad Danijos 
laivas “Vendia” mėgino sa
vo “nosia” perkirst Vokieti
jos submariną, kuris buvo 
sustabdęs, tą danų laivą 
praeitą šeštadienį. Tai, gir
di, toęlėl nazių submarinas 
torpedavo ' ir nuskandino 
“Vendia”.

LATVIJOS DERYBOS 
ŠU SOVIETAIS M

I Maskva, r- Stalinas ir 
povietų komisarų pirminin
kas Molotovas kelias valan
das tarėsi su Latvijos užsie
niniu ministeriu Muntersu 
apie tarpsavines pagelbos 
ir ekonominę sutartį tarp 
tų dviejų šalių.

V. M. MOLOTOV 
Sovietų Komisarų Pirmininkas 

ir Užsieninis Komisaras

Naziai Nuskandino 
Angly Submarine
Stockholm, Švedija.—Vo

kiečių submarinas sustabdė 
Švedijos laivą “Gun”, už 53 
mylių nuo Hanstolhmo, Da
nijos. Vokiečiai į savo sub
mariną paėmė kapitoną 
Švedijos laivo ir dar du 
švedus. Penkiolika kitų 
“Gun” laivo įgulos narių 
suėjo į to laivo valtis, nu
leistas ant vandens.

Tada vokiečiai iš subma
rine jau dėjo dinamitą į 
Švedijos laivą “Gun”, sus- 
progdint jį. Kaip tik tuo 
tarpu pasirodė vienas An
glijos submarinas, ir jis bū
tų iš savo kanuolės šaudęs 
arba torpedavęs vokiečių 
submariną. Ale nuimti nuo 
Švedijos laivo jūrininkai 
pranešė anglam, kad vokie
čių submarine yra trys šve
dai. Turbūt, todėl anglų 
submarinas nebombardavo 
nazių submarine, kaip sako 
švedų kapitonas. Bet nazių 
submarinas paleido torpedą 
į Anglijos submariną, ir 
taip nuskandino jį su visais 
jūrininkais ir oficieriais.

AMERIKA DAR PRIPAŽ/STA
LENKIJOS “VALDŽIA”

Washington.—Nors Len
kijos jau; nėra kaipo vals
tybės, tačiaus Amerikos 
valstybės ministeris Hull 
pareiškė, jog ši šalis pripa
žįsta Lenkijos “valdžią”, iš 
naujo sudarytą Paryžiuje.

Nors dabartinė Lenkų 
valdžia neturi ko valdyti, 
betaji esanti “teisėta,” sako 
Hull.

Helsingfors, Finija.—Pra
nešama, jog Francijoj didė
ja nedarbas, nežiūrint ka
ro.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Kaunas, spal. 3.—Lietuva 
šutiko padaryti tarpsavines 
pagelbos (bendro apsigyni-, 
mo) sutartį su Sovietų Są-r 
junga, kaip pranešama per 
radio.

Pakvietimas Lietuvai
Kaunas, spalio 2.—Pagal 

pakvietimą Sovietų užsieni
nio komisaro ir komisarų, 
pirmininko Molotovo, Juo
zas Urbšys, Lietuvos užsie
ninis ministeris, išskrido į 
Maskvą spal. 3 d. Pakvieti
mas šaukė “apsvarstyt ben
drus abiejų šalių reikalus.” '

Neoficialiai pranešama, 
kad Sovietai yra pasirengę 
pripažint Lietuvai kai tai- . 
rias apskritis Vilnijoje, bet 
be paties Vilniaus. Sakoma, 
kad “mainais už pervedimų 
Lietuvai tų Vilnijos žemių 
Rusai reikalaują lengvatų 
svarbiame Lietuvos gellke- j 
lyje, einančiame per Liętų- 
va, tarp Liepojos ir Rom- 
nų.” A

* i ‘’ma** ...A']

Kauno Lapeliai Palankus 
Sovietam, Priešingi Kaziam

Kaune slaptai paskleista • 
lapeliai, pritariantieji So
vietams ir priešingi Vokie- 
tijos naziams. s

(Pastaba: Jeigu Lietuvos 
valdžia būtų sutikus iš ank
sto susitart su Sovietais, tai 
Klaipėda ir šiandien pri
klausytų Lietuvai.) .

Estonija Dėkoja Sovie
tam už Tarpsavines

Pagalbos Sutartį
---------------------- - «• •'

Tallinn. — Užsieninis Es
tonijos ministeris Karei pa
siuntė šitokią padėkos tele
gramą Molotovui, Sovietų 
komisarų pirmininkui:

“Širdingai dėkojame už 
jūsų išmintingą vadovybę 
politinėse ir ekonominėse 
derybose Maskvoje ir UŽ 
laimingą tų derybų užbai- j

Molotovas atsakė:
“Dėkojame už draugiškų 

sutartį padarytą tarp mūsų 
abiejų šalių. Jinai tarnaus g 
gerovei žmonių šiose abie
jose šalyse.”

Estonijos prezidentas K. 
Paets viešoje kalboje gra
žiai atsiliepė apie bendros 
pagelbos sutartį tarp So* 
vietų Sąjungos ir Estonijos. 
Didi daugybė laiškų Ir te
legramų sveikino preziden
tą Paetsą už tą sutartį su 
Sovietais^
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tuvos kraštui atsistoti ant tvirtų pa
grindų.

Šiuos žodžius rašant, nepatvirtintos ži
nios skelbia, būk Lietuvos užsienii rei
kalų ministeris p. B. Urbšys lekia į Mas
kvą tartis su Molotovu. Ką jie ten tar
sis, nežinome, bet pageidaujame, kad p. 
Urbšys siūlytų Sovietų Sąjungai suda
ryti stiprią apsigynimo sutartį, stiprų 
abiejų kraštų ramybei ir gėriui apsau
goti ginklą.

Jei taip būtų padaryta, tai ramiau tuo
met atsikvėptų Lietuvos žmonės, ramiau 
ir mes, Amerikos lietuviai,, atsidustume, 
nes žinotume, kad mūsų gimtinis kraš
tas yra saugus, kad bile priešas, pasikė
sinęs ant Lietuvos nepriklausomybės, 
bus pasekmingai atmuštas.

44 Lai s ves” Vajaus Kon testas 
Gavimui Naujų Skaitytoji
Daugelis senų kontestantų dalyvauja šiame vajuje. 

Stripeika rašo, kad jis jr šiemet rimtai darbuosis už 
pirmą vietą. O jis jau kelinti metai iš eilės kaip būna 
vyriausiu laimėtojum. Bet Klimas iš Hartford, Conn, 
sako, kad pernai jis buvęs sutrukdytas vajuje, o šiemet 
tikrai veiksiąs, kad pasiekti pirmoj vietos. Šiandien 
kontestantų surašąs stovi šiaip:

" Entered as second class matter March 11, 1924, at 
'■ the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Sa Kuo Turi Dėtis Lietuva?
.. Mes nuolat ir nuolat kartojame: vie
nintelis Lietuvos stiprus ir geras kaimy
nas yra Sovietų Sąjungą, tad Lietuva 
ir privalo palaikyti su ja artimiausius 
santykius. Skaitytojas pamena, mes tai 
kartojome, to reikalavome dar prieš pas
kutiniuosius Europos įvykius, dar tuo- 

, met, kada Lietuva buvo nuo Sovietų Są
jungos atskirta Vilniaus koridoriumi.

Šiandien mes tąjį šūkį, tąjį reikalavi
mą reiškiame dar griežčiau ir energiš- 
kiau, nes nauja šių dienų Europos situ-. 
acija to reikalaute reikalauja. Nūnai Lie
tuva rubežiuojasi su Sovietais, šiandien 

.net ir aklam turėtų būti aišku, kad So
vietų Sąjunga galinga ir svetimų žemių 
nereikalauja. Atžagariai, ji nori palai
kyti su visais kaimynais ramius ir drau- 
giškesnius ryšius.

Taigi šiandien Lietuvos kraštui ir yra 
geriausių progų j ieškoti Sovietuose ar
timiausio sau draugo, kuris būtų pasi
ruošęs ją ginti, jei kas pasikėsintų Lietu
vą pulti: kuris, beje, ne tik pasiruošęs 
Lietuvą ginti, bet kuris galėtų ją apginti, 
kuris yra galingas.

Šiandien jau yra ir pavyzdžių, kaip 
Lietuva galėtų su Sovietais susitarti dėl 

i bendro apsigynimo. Nepaisant visokių 
priešų plepalų, mes manome, kad Esto- 
nįjos-Sovietų Sąjungos apsigynimo su
tartis galėtų būti tam modeliu, pavyzd
žiu. Tiesa, Lietuva neturi Baltijos jūroj 
salų, kurias Sovietai galėtų apginkluoti; 
ji neturi ir uostų. Tačiau Sovietų Są
junga galėtų Lietuvai padėti greitoj at
eityj įsteigti uostą, galėti/ jai padėti ap- 
sitvirtint visais pakraščiais, iš kur jai pa
vojus galėtų grūmoti. Sovietai Lietuvai 
daug kuo galėtų padėti, kad ji juo trum
pesniu laiku pajėgtų pastatyti visą kraš
to ūkį aukštesniam laipsny j.

Mes puikiai žinome, kad atsiras žmo
nių, kurie sušuks: na, tai jūs agituojat 

’ už tai, kad Sovietai užimtų Lietuvą. Mes 
tokiem žmonėm atsakome: čia neina 
klausimas Lietuvos užėmimo. Čia eina P
klausimas žpie Lietuvos apsaugojimą 
nuo hitlerinės Vokietijos ar kurio kito 

( priešo, kuris galėtų ją pulti arba panau
doti provokacijoms prieš Sovietų Sąjun-

v Tik atsiminkim penktą Estijos-Sovietų 
Sąjungos sutarties punktą, kuris sako:

“Šios sutarties vykdymas neturėtų jo
kiame laipsnyje paliest susitariančiųjų 
šalių teises kaip nepriklausomų, sava- 

' rankių valstybių, ypač jųdviejų ekonomi
nes santvarkas ir valstybinę organiza
ciją.”

Kitais žodžiais, sudarydami apsigyni
mo sutartį su Estija, Sovietai visiškai 
atsisako kištis į josios ūkišką arba vals- 
'tybišką tvarką. Tatai paliekama patiems 
Estijos žmonėms išspręsti. Sovietai ne- 
sikiš į Estijos vidujinius reikalus ir tvar
ką, o Estija, aišku, turės nesikišti į So
vietų Sąjungos vidujinius reikalus ir- 
tvarką. Abi šalys respektuos kita kitos 
nepriklausomybes ir abi šalys ginsis, jei 
agresorius bandys užpulti ant vienos ar
ba ant kitos.

Mes manome, kad Lietuvai tokia su
tartis būtų vienintelė ir saugiausia išei
tis iš pavojų būti užpultai. Tas užtikrin
tų Lietuvos žmonėms taiką. Tas pakeltų 
jų medžiaginį gyvenimą. Tas padėtų Lie

Ačiū Už Atvirumą!
Brooklyno “Vienybė” (iš spalio 2 d.) 

rašo:
“Kuomet nebelieka kitos išeities ir jei 

lietuviams būtų leista pasirinkti Rusijos 
bolševikų ar Vokietijos nacių globą, tai 
be jokios abejonės kiekvienas lietuvis 
pasisakytų už Vokietijos globą, žinoma, 
išskiriant tik mūsų komunistus, kurie su 
kūnu ir siela parsidavę Rusijos bolševiz
mui ...”

Gerai, kad p. “Vienybės” redaktorius 
tuo reikalu pasisako aiškiai ir atvirai. 
Bet tik negerai^ kad jis kalba tokius da
lykus, kurių nežino. Jis skelbia, būk 
“kiekvienas lietuviu” pasisakytų už na
ciškos Vokietijos, o ne už bolševikiškos 
Sovietų Sąjungos globą. Kuo jis tokį sa
vo pasakymą paremia? Ogi savo noru. 
Jis visą laiką buvo persiėmęs Sovietams 
neapykanta, tai ir čia savo tulžį bando į 
išlieti prieš Sovietus. Faktai visai ką ki
tą kalba.

Štai, šiuos žodžius rašant, gavome mū
sų bendradarbio iš Kauno straipsnį, iš
siųstą rugs. 12 d. (dar tuomet, kai Kau
no žmonės nemanė, kad Raudonoji Ar
mija eis išvaduotų ukrainiečius ir balta
rusius). Mūsų ' bendradarbis, T. Blinda, 
yra žymus visuomenininkas ir literatas. 
Jis puikiai pažįsta Lietuvą ir jos žmo
nes, nes ten gimė, augo,1 ėjo mokslus ir 
dabar Lietuvoj veikia. Nors kalbamas 
jo straipsnis greit tilps “Laisvėje”, mes 
čia, tačiau, norime paduoti jo vieną svąr- 
S trauką, kuri sako:

i karo rezultate pasidarytų socia- 
s perversmas lenkų Ukrainoje ir 
rusijoje, mes tik trokštumėm, kad 

tas pasidarytų kuo greičiausiai ir Lietu
voj. Kas darosi dabar Lietuvoj? Tauti
nės vienybės pasiekti nepavyko. Buržua
zija labai aiškiai parodė, kad jai jos in
teresai yra daug aukštesni, negu visos 
tautos interesai, žiaurus statybininkų 
streiko numalšihimas parode darbo 
žmonėms, kad susitarti su išnaudoto
jų klase, susitarti aviai su vilku nie
kad nebus galima, štai kodėl ir dabar 

- Lietuvos gyventojų viltys ir troškimai 
skyla: buržuazija nori Hitlerio, o darbo 
žmonės—Sovietų valdžios.” “

Tai štai, p. “Vienybės” redaktoriau, 
kaip Lietuvos žmonės manė pradžioj 
rugsėjo mėnesio. Šiandien ta nuomonė, 
be abejo, ne tik nepasikeitė, bet padidėjo 
Sovietų link.

Jei mes paimsim Amerikos lietuvius, 
surasime tokią pačią pažiūrą: buržuazi
ja (ne visa) stovės, be abejo, su nacių 
Vokietija, o darbo žmonių masės—su So
vietais.

“Vienybė” mano, kad, jei Lietuva tektų 
Sovietams, tai bolševikai “paliestų” Lie
tuvos inteligentiją ir neleistų lietuvių 
tautai laisvai savd kultūrinę veiklą plėšt.

Iš kur gi šituos “argumentus” p. Vi
tai tis paima? Iš >savo biednos galvelės. 
Niekur tautos neturi tiek daug laisvės, 
kaip Sovietuose. Niekur inteligentija ne
turi tiek progų savo talentus ir žinojimą 
sunaudoti, kaip Sovietuose. Apie tai pa
sako ne kas kitas, kaip pati Lietuvos 
inteligentija. Pereitą vasarą Sovietuose 
lankėsi Lietuvos geriausi rašytojai— 
Cvirka, Liudas Gira; lankėsi prokuroro 
padėjėjas Pakarklis ir kiti. Sugrįžę, visi 
pripažino, kad Sovietų žemė stebuklus 
atlieka, kad ten ypačiai rašytojų, moky
tojų, artistų gyvenimas yra kur kas ge
resnis, negu kurioj* nors kitoj šalyj.

Galimas daiktas; kad p. Vitaitis inte
ligentą supranta skirtingiau negū mes. 
Jis, matyt, inteligentija vadina tuos, ku
rie baisiai kankina'Lietuvos darbo žmo-

ALDLD 10 kp., Philadelphia, Pa............................ 243
L. Prūseika, Chicago, Ill. ........................................ 183
A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................................... 130
G. Shimaitis, Montello, Mass..................................... 123
K. Žukauskienė, Newark, N. J................................ 93
A. Taraška, Hartford, Conn...................................... 75
A. Klimas, Hartford, Conn.......................................... 70
F. J. Repšys, Milford, Mass..................................  50
Senkevičienė-ŠIapikas, Easton, Pa.......................  . . 50
V. Padgalskas, Mexico, Me........................................ 42
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa................................. 31
R. Jarvis, Plymouth, Pa................................................ 30
J. Chuplis, Springdale, Pa........................................ 22
M. Čipliauskas, Waterbury, Conn............................. 22
A. Lideikienė, Great Neck ...................................... 22
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................ 20
J. Ramanauskas, Minersville, Pa................................ 12

Dar trumpas surašąs, bet turime vilties, kad greit 
jis pailgės. Daugelio kolonijų veikimo tikimės greit 
sulaukti.

Svarbus Laiškas 
Iš Lietuvos

Šiomis dienomis “Laisvės” 
redaktorius gavo iš Kau
no laišką, rašytą rugs. 11 
d. Laiško autorius yra žy
mus visuomenininkas ir li
teratas. Laišką talpiname 
ištisai.—“L.” Red.

Kaunas, 1939 m. 
Rugsėjo 11 d.

Sveikas, brolau!
Atleisk, kad taip ilgai 

nieko nerašiau: mat, įvy
kiai taip užklupo, kad nebe
galėjau laisvai' tvarkyti sa
vo laiką taip, kaip noriu. 
Jau buvau pradėjęs rašyti 
šį laišką, kai atėjo 
laiškas su įdomia 
te iš New Yorko 
Dėkui, kad manęs 
šti!

Gyvenimas pas 
visai kitoks: 
“pafrontėje.” Iš
miestelių ir kaimų matyti, 
kaip vokiečiai bombarduoja 
ir degina Lenkiją, galima 
užuosti net dūmų ir para
ko kvapą. Ką aš kalbu,—ne 
tik pasienyje,—visoj Lietu
voj galima užuosti karo dū
mus. .. Nuotaika iš kariau
jančių kaimynų persiduoda 
ir mūsų šalies gyvento
jams: kas tik gali, puola 
daryti maisto atsargas. Vie
nu metu Katine visiškai iš
pirko duoną. Cukraus ir

Tavo 
atviru- 

parodos. 
neužmir-

mus jau 
gyvename 

pasienio

'druskos yra tik labai ap
rėžtas kiekis. Žibalo priva
tiems asmenims visai ne
parduoda, benziną taip pat 
labai apribojo, vėl gatvėse 
pasirodė daug arklių.

Gyventojai raginhmi įsi
gyti dujokaukes, 6et jų ne
bėra: visus išpirktos. Gami
namos naujos: po 2—3 lt. 
ir po .10—15 litų. ^Kasami 
apkasai nuo bombų skevel
drų apsisaugoti: jau yra 
rodomi pavyzdžiai tokių ap
kasų, iškasti prie Laisvės 
alėjos, Žaliąkalnyj ir Sena
miestyje. Radijo transliuo
ja pamokymus, kaįp apsi-

bę. Bet tai ne vienintelis 
atsitikimas: prie Raseinių 
buvo atskridęs vokiečių ce
pelinas, pasienyje nuolat ze
nitinėms patrankoms tenka 
vaikyti iš Lenkijos į Lietu
vą bėgančius vokiečių bom- 
banešius ir naikintuvus. Ne 
vienas iš jų pašautas buvo 
kai sako sugrįžęs į Lenkiją, 
bet ne vienas ir prasiveržė. 
Lietuvos lakūnams tenka 
juos gaudyti ir priversti 
tūpti ir pasiduoti. Jau buvo 
rašyta, kad pasienyje tenka 
budėti. Rugsėjo 9 d. vienas 
moderniškas vokiečių nai
kintuvas nusileido ties Jur
barku. Pasirodo, kad jis 
grįžo iš Varšavos, kur šau
dėsi su lenkais, paskui pro 
Kauną praskrido į Vokieti
ją, pritrūko benzino ir pa
klydęs nusileido prie Jur
barko, manydamas, kad jau

pasiekė reichą. Lakūnai— 
leitenantas ir puskarininkis 
—labai patenkinti, kad at
sirado ne Vokietijoj, bet 
Lietuvoj, jiems geriau būti 
Lietuvoj nelaisvėj, negu dė
ti savo galvą už beprotiš
kas Hitlerio avantiūras.

Praėjusio karo metu Švei
carija besaugodama savo 
neitralumą, neteko kelių 
tūkstančiu savo kareivių.'.. 
Jei i Lietuva smarkiau 
pradės veržtis įsismaginę 
kariautojai, tai ir Lietuva 
virs karo lauku. O jei jau 
paskelbs visuotinę mobiliza
ciją, tai ir man, brolau, 
teks užsidėti kareivio mili
nę ir, paėmus šautuvą, 
grumtis su priešu. Na, pa
gyvensim, pamatysim.

Šiomis dienomis daugiau 
pasklydo žinių, kad vokie-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Dienraščio “Laisves” 20 Metų 
Jubiliejaus Minėjimas

saugoti nuo dujų. Nurodo
mi įvairūs būdai, net iki 
pačių primityviškiausių.

Iš Lietuvos laikraščių, be 
abejo, jau senai sužinojot, 
kad pašaukti atsarginiai, 
sustiprinta sienų apsauga 
ir imtasi įvairiausių prie
monių neitralumui išlaikyti 
ir apginti.

Viena ęharakteringiausių 
priemonių bus tautininkų 
laikraščio '‘Vairas” uždary
mas. Šis laikraštis nesenai 
paskelbė straipsnį, šaukian
tį laikytis tik iš paviršiaus 

.neitralumo, bet ruoštis pro
gai ir įsivelti į karą, kuda 
tik galima bus padidint sa
vo teritoriją. Vyriausybė 
reagavo į tą labai greit ir 
energingai. Drauge ji pa
skelbė atsišaukimą į gyven
tojus nepasiduoti gandų 
skleidėjam ir neklausyti 
svetimų agentų, kurie nori 
patraukti į savo pusę Lie
tuvą ir pasinaudoti jos 
jėgomis savo reikalams. O 
vis dėl to tokių tendencijų
yra; yra žmonių, kurie duo-| ųuo grupeS shenandoahrie-

Brooklynas jau turėjo di
dįjį paminėjimą 20 metų 
dienraščio “Laisvės” Jubilė
jaus. Tai buvo bankietas, 
kuris įvyko 24 d. rugsėjo 
Ideal Ballroom. Pats ban
kietas davė pelno arti $200, 
o pasveikinimais pridavė L. 
Prūseika iš Chicagos $50. i skelbsime aukojusių vardus. 
Newarkieciai pridavė su L ^hu ^^nASr^?T H?
sveikinimu $25; J. Ja-! Jiuo ALDLD
silionis iš Binghamtono 
nuo ALDLD 20 kp. į patį j 
laiką prisiuntė $25 kaipo 
pelną nuo parengimo minė
jimui Jubiliejaus. Bet štai 
dar puikesnis dalykas. 
Amerikoniško lietuvių jau
nimo Aido Choras (Echo) 
iš Torrington, Conn, pasvei
kino dienraštį “Laisvę” Ju
biliejum ir apdovanojo vie
nu doleriu. Ne sumoj svar
ba, ale užuojautoj. Supras- 
kim/nuo jaunimo organiza
cijos pasveikinimas ir au
ka! ’

Bankiete gavome.telegra
mą nuo Juozo Užkurėlio ir 
žmonos, kur sveikino savo 
dienraštį Jubiliejum ir pa
žada dovaną $10.00.

Mat, pasitaikė, kad tą 
pačią dieną buvo surengta 
parė paminėjimui draugų 
Užkurėlių 25 metų vedybi
nio gyvenimo. Tad jie ne
galėdami dalyvauti “Lais
vės” bankiete, nors tinka-, 
mai pasveikino. Pinigus 
$10.60 aplaikėme.

Draugas S. Kuzmickas

pasveikino ir dovana įteikė 
$3.00.

Drg. I. A. Klevinskas iš 
Scranton, Pa. prisiuntė $6 
dovaną su pasveikinimu Ju
biliejui. Jis dalį pinigų su
rinko nuo scrantoniečių 
“Laisvės” patriotų ir pats 
aukojo. Už dienos kitos pa-

dasi sugundomi įvairiais 
vokiečių pažadais ir kalba, 
kad reikia tik “vaidinti ne
itralumą.”

Neitralumas, pasirodo, 
reikia ne tik išlaikyti, bet 
ir apginti. Priešlėktuvinės 
patrankos ir mūsų lakūnai

čių pasveikino Jubiliejum 
ir pridavė dovaną $3.00. 
Draugas Wm. Kūlikas iš S. 
Brooklyno, nuo LDS 50 kp.

31 kp. prisiuntė $5.00 dova
ną su pasveikinimu.

Jubilėjaus m i n ė j i m o 
bankiete drg. Kazys Mockus 
iš East New Yorko užsimo
kėjo prenumeratą metam ir 
$4.50 prašė paskirstyti se
kamai: Pasveikinimui “L.” 
Jubiliejum $1.50, Apšvietos 
Fondui' $1.00, Liet. Polit. 
Kaliniam $1.00 ir $1.00 Is
panijos veteranams. Drg. 
Mockus yra labai dažnas 
aukotojas savo dienraščiui.

Drg. M. Panelis iš Bay
onne, N. J. dažnus “L.” pa
rengimų lankytojas, šiuo 
kartu negalėdamas būti, 
aukojo $2.00 pasveikinimui 
savo dienraščio Jubilėjum.

Džiaugdamiesi šiais pa
sveikinimais ir aukomis, 
norime priminti, jog 20 
m. dienraščio “Laisvės’’ mi
nėjimas turi tęstis iki nau
jų metų.

Svarbiausias Jubilėjaus 
minėjimas bus tai gauti 
“Laisvei” kuo daugiausia 
naujų skaitytojų. Būtų gra
žu, kad visi seni “L.” vaji- 
ninkai, kurie yra dalyvavę 
bent kada kontestuose laike 
vajaus, stotų į darbą šiame 
Jubi Įėjimam vajuj ir pa
darytų jį sėkmingiausiu 
“Laisvės” istorijoje.

P. Buknys.

Klausimai ir Atsakymai
turi dabar daug darbo, sau
godamos Lietuvos sienas. 
Prieš kiek laiko Vievyje 
nusileido vienas vokiečių 
kariškas lėktuvas su dviem 
lakūnais. Lėktuvas-bomba- 
nešis suimtas,, o vokiečiai 
internuoti,—uždaryti į VI 
forto karišką kalėjimą. 
Tarptautinė teisė reikalau
ja, kad jie būtų laikomi ne
laisvėj tol, kol pasibaigs ka
ras, kadangi jie sulaužė 
Lietuvos sienų neliečiamy-

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

Klausimas
1. Kas yra vyriausia gal

va Federal Relief Adminis
tracijos? Koks jos antra
šas? ’
,2. Kas ir kur yra New 

Jersey valstijoje?
3. Ar yra galima sužinoti 

ir per ką, jei kas sunaudo
ja svetimą čekį be privatiš- 
kos žinios?

Skaitytojas.
Atsakymas

1. Federalės šalpos galva 
yra ponas F. C. Harringto- 
nas. O su juo galima susi-

nes, kurie jodinėja jiems ant sprandų, 
kurie juos išnaudoja. Tokiems “inteli
gentams,” sutinkame, prie Sovietų tvar-

kos Lietuvoj būtų sunkiau. Bet juk jie 
nęra tauta. Jie yra tautos parazitai, jos 
neprieteliai.

siekti parašant jo vardą ir 
padedant: Washington, D. 
C.

2. Kas šalpos reikalams 
vadovauja New Jersery val
stijoje, mes nežinome. Pasi
teiraukite ant vietos.

3. Svetimo čekio išmainy
mas ir sunaudojimas yra 
skaitomas kriminališku pra
sižengimu. Reikia pasiskųst 
vietos policijai, o ji turi rū
pintis prasižengėlio suradi
mu.

TUOJAU ĮSIGYKITE 
ALBUMĄ

Dienraštis "Laisvė” išleido New 
Yorko Miesto ir Pasaulinės Paro
dos paveikslų Albumą. Kaina 25c.

Spalvuotos spaudos virbai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.
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Moterų Seimas, Įvykęs rugsėjo 7-9, 
Brooklyne, nutarė įsteigt Moterų Tarybą, 
kurioj galės priklausyt visokios moterų 
organizacijos. Kuri draugija pirmutinė 
įvykins Seimo tarimą—įstos Tarybon?

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

Amerikos Šeimininkė šeimininkėmsĮspūdžiai iš Atsibuvusio 
Moterų Seimo Sargyboj

Apie mrtai atgal, kuomet 
buvo paduota mintis šaukt vi
suotiną Moterų Seimą, tai 
daugelis pasakė, kad šauki
mas seimo būsiąs paprastas 
dalykas, be vertės. Nepaisant 
kas ką sakė, tačiau darbas 
ėjo visu smarkumu. Nors sei
mo šaukimo komitetas pridėjo 
daug darbo ir energijos, bet 
atėjus seimui turėjo ir kuom 
pasidžiaugti.

Visų pirma buvo geros pa
sekmės su rankdarbių paroda, 
kadangi muziejuje buvo sei
mas ir išdėta pukiausi rank
darbiai darbininkių moterų, 
kurios pridėjo daug darbo siu
vinėjant ir mczginėjant pakol 
prirengė taip gražiai, skonin
gai savo rankdarbius parodai, 
kur jais gėrėjosi ne tik lietu
viai, bet ir amerikonai.

Dabar eisim prie paties sei
mo.

Man buvo labai malonu pa
matyt senas darbuotojas M. 
Dundulienę, M. Ramanauskie
nę iš Minersville, Pa., kurią 
buvau senai mačius, taipgi M. 
Janonienę, E. Simanienė. Mi
nėtos draugės buvo gražiai 
pagerbtos už savo nuveiktus 
darbus. Nors amžiumi ne jau
nos, bet dar turi daug ener
gijos ir pasiryžimo dirbt nau
dingą darbą.

Niekam neišeis iš atminties 
puikios šeiminės paskaitos, 
kurių pirmiausią davė K. Pe- 
trikienė. Ji buvo pagaminta 
labai turtingoj formoj. A. Jo
nikienė taipgi pateikė gerą 
paskaitą.

prasilavinusią , tas

Seimo pirmininkė į pareigą 
vedė 1 raportus

Mūsų Jaunuolės

Kuomet buvo duota paskai
tos per senesnes darbuotojas, 
tai ir jaunosios Amerikos lie
tuvės neatsiliko. Jaunuolės O. 
Stelmokaitės, B. šalinaitės, M. 
Gudzinskaitės paskaitos turi 
neapsakomai daug vertės ir 
neužilgo bus išleistos knygos 
formoj (šeiminėj programoj). 
Stelmokaitė dar visai jaunu
tė, bet klausant jos paskaitos 
rodosi, kad girdi kalbant su
augusią, gerai 
moterį. B. šalinaitė, kompozi
torė, pateikė puikią paskaitą 
apie dailę. M. Gudzinskaitė, 
medicinos studentė, davė pa
skaitą apie gimdymo kontro
lės istoriją. Iš M. Gudzinskai
tės galima daug tikėtis atei
tyje, taipgi galima daug tikė
tis ir iš jaunutės Stelmokaitės.

Seimas ėjo labai sklandžiai, 
tvarkingai.
Sukackienė labai gerai 
tvarką. Delegačių užsilaiky
mas labai rimtas, mandagus. 
Seime dalyvavo apie 130 dele
gačių nuo įvairių kliubų ir 
draugijų. Seimas buvo sėk
mingas visais atžvilgiais.

Tačiau vienas dalykas man 
metėsi mintin, tai kad nesi
matė tų draugių, kurios daug 
dirbo, kuomet gyvavo darbi
ninkių moterų susivienijimas, 
tai A. Jurevičienės ir jos se
sutės M. Kavaliauskaitės. Ne
jaugi buvo tokios svarbios 
priežastys, kad negalėjo atsi
lankyt Į taip svarbų istorinį 
seimą. Tokių seimų netankiai 
būna.

Seimas buvo gražus ir turi
ningas. Jame padaryti geri 
tarimai turėtų būt vykinami 
gyveniman, o tas turėtų duot 
geras pasekmes.

Seimui užsibaigus, buvo 
puikus koncertas. Programą 
pildė Sietyno Choras iš Ne
wark, N. J., po vadovyste B. 
L. šalinaitės. Gi vakare buvo 

bankietas, tai Aido Choro vai
kinai ir merginos patarnavo 
prie stalų, prisidėjo prie pa
vykime poseiminio parengimo 
taip gabiai patarnaudami, 
kad, rodos, profesionalai pa
tarnautojai. Vadinasi, Sietyno 
Choras pildė programą laike 
koncerto, o Aido Choras laike 
bankieto. Tai puikus dalykas, 
kad taip sutartinai dirba.

Kaip seimo, taip poseiminių 
parengi m ų pasek m i ngu m as
rodo K. Petrikienės rūpestin
gą, gabų pasidarbavimą ir ki
tų komiteto narių bei dauge
lio vietos ir apylinkės draugių 
gražią kooperaciją.

E. K. Sliekienė.

A. JONIKIENĖ
Iš Chicagos, Moterų Seimo 
Šaukėjų Komiteto pirmininkė 
ir Seimo Rezoliucijų Komisi
jos narė, Seime išrinkta į 
Moterų Tarybos Komitetą, 

dabar jo pirmininkė.

Binghamton, N. Y.
Pranešimas Moterims

LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalio 6-tą dieną, 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St., pradžia 7:30 vai. va
kare.

Į šį susirinkimą yra kviečia
mos visos lietuvės moterys at-' 
silankyti, nes jame bus išduo-d 

raportas iš atsibuvusio Į
Moterų Seimo, kas 'yra labai 
svarbu visoms vietos lietuvės 
moterims išgirsti ir susipažin
ti su tais svarbiais 'dalykais, 
kurie buvo diskusuojami ir 
svarstomi ir dabar užsibrėžti 
tie svarbūs tarimai įvykdyti 
gyveniman.

Moterų Skyriaus komitetas, 
matydamas reikalą ir būtiną, 

išklausyti delegačių 
dideliai praplėstame 

moterų susirinkime, tai ir šau
kia šį susirinkimą tam svar
biam tikslui. Kaip Moterų 
Skyriaus narės, taip ir visos 
vietos lietuvės moterys esate 
širdingiausiai kviečiamos da
lyvauti šiame susirinkime vi
sos bendrai išklausyti raportą, 
išdiskusuoti jį ir pateikti pla
nus platesniam ateities veiki
mui. Dalyvaukime visos.

Kviečia LLD 20 kp.
Moterų Skyrius. 

--------------------- z_
Pačiai Nemalonu Mirt

Mrs. Jessie Taylor, 14-kps 
vaikų motina, Londone, Ont., 
nuteista pakart už nužudymą 
savo senyvos draugės Mrs. 
Annie Templeton, 67 metų. Iš 
girdus nuosprendį Taylorienė 
apalpo. Ją pakars gruodžio 
14-tą.

Šviežiu kiaušinio baltymu 
prilipinti ant stiklinių požy
miai ilgiausiai pasilaiko nenu
kritę.

Būdavo sakoma, kad žiau- 
riausis yra* žmogus, kuris ati
ma nuo kūdikio pieną. 'ra
čiaus moderniškais laikais yra 
žmogus, kuris prilygsta 
anam, api plėšdamas gyvus 
kūdikius ir pelnydamasis iš 
ru irusių.

Tuo žmogumi yra karo pel- 
nagrobis, su tokiais dideliais 
norais, kaip šorų prekyvietė.

Per 25 metus jis slapta lau
kė momento, kada galės tuk
ti pelnais iš žmonių kraujo, ir 
kančių.

Nespėjo Amerika pergy- 
vent sukrėtimą nuo paskelbi
mo karo Europoj, kaip mus 
apniko gauja plėšikų mūs pa
čių krašto, kurie pakėlė mais
to kainas į padanges neva dėl 
stokos maisto produktų. Spe
kuliantai ir pelnagrobiai nesi
gailėjo keiksmo ii- paniekos 
žodžių Amerikos šeiminin
kėms, primesdami joms pani
ką ir isteriją kaipo priežastį 
pakilimo kainų.

Tačiau faktai parodė ką 
kitą. Neužilgo buvo įrodyta, 
kad ne šeimininkės sugrobė 
maistą, bet spekuliantai su- 
laikė-paslėpė tikslu pakelt 
kainas. Cukrus, miltai, mėsa 
ir kai kurie kiti produktai pa
kilo pirmiausia.

Pasikalbėjus su šeimininke 
New Yorko turgavietėje, ji 
pasakė:

“Aš nepirksiu daugiau nei 
svaro cukraus iki nenupigins 
kainas. Spekuliantai užkėlė 
kainas per naktį pirm negu 
mes spėjom bent ką daryti ir 
dabar kainos yra aukščiausios 
nuo pereito karo laikų. Tačiau 
nieko netrūksta. Jūs galit 
gaut cukraus ir miltų kiek no
rit, tik jie bando paskleist 
girdus, būk maisto stoka, kad 
jie galėtų lupti dar daugiau. 
Aš nemanau, kad jiems tas 
seksis.’’

“Labai sunku būdavo ir iki 
šiol savaitės algą pratęst per 
savaitę, o dabar bus dar sun
kiau,” pareiškė šeimininkė.
KAS YRA DAROMA PRIEŠ 

KAINŲ KĖLIMĄ?

Prez. Rooseveltas greitai 
pakirto kai kuriuos spekulian
tų planus. Jis tuojau panaiki-
no kvotas įvežamam cukrui iš
Kubos, Puerto Rico ir kitų ša
lių, kad šalin ateitų neribotas 
kiekis cukraus ir užbaigtų 
cukraus stokos kalbas.

Jis taip pat pasakė dviem 
dešimtim milionų Amerikos 
šeimininkių, kad maisto nesto- 
kuoja nei negręsia stoka. Jis 
pareiškė, kad nors kainos pa
kilo, tačiau joms pro stogą iš
šokti neleis ir kad 1917 1918 
padėtis tikrai nebepasikartos. 
Jis taip pat nurodė, kad karo 
pelnagrobiai bus paimti už 
keteros jei kainos toliau kils 
be priežasčių.

Bėgiu pirmos savaitės, ženl- 
dirbystės sekretorius Wallace 
kainų kilimą priskaitė speku
liantams, kurie sulaikė rezer
vus tikslu kelt kainas. Jis nu
rodė, kad tūli dalykai tikrai 
gali pakilt dėl karo, bet kad 
dabartinis pakilimas buvo ne
pamatuotas, ypatingai kas lie
čia cukrų. Farmeriai, sakė 
Wallace, nieko nepelnė iš šio 
pakėlimo.

Kaip viršininkai aiškina, 
farmeriai šiemet turėjo geres
nį derlių už paprastą ir išve
žimas maisto sumažės dėl ap
sunkintos 'transportacijos jūrė
mis. Tą įrodo . ir sandėliai,

I kurie ką tik neplyšta nuo per
pildymo kviečiais, kukurūzais 
ir kitais javais. Medvilnės per- 
viišis yra didžiausis istorijoj.

Now Yorko Miesto majoras 
LaGuardia taipgi ėmė veikt!

I I
prieš karo pelnagrobius, ka
da jis perspėjo, kad “karo
baubu” spekuliatoriai bus 

j persekiojami. Jis savo pareiš- 
įkimą parėmė Turgaviečių De- 
partmento raportu, kuris nu
rodo, kad netik miltų ir cu- 

I kraus kainos pakelta, bet taip 
pat pakelta ir mėsa nuo 2 iki 
5 centų už svarą, kas reiškia 

, riebų pelną mėsos pakavimo 
kompanijoms.

I 1
ŠEIMININKĖS SUPRATO

Kainų kėlimas pakelė ir šei
mininkių budrumą. Po visą 
šalį prasidėjo demonstracijos 
prieš kainų kėlėjus. Visur šei
mininkės siuntė ir siunčia pro
testus majorams, gubernato
riams. New Yorke, New Jer
sey, Pennsylvanijoj, Kalifor
nijoj ir kitose valstijose mote
rys laikė mitingus ir nešė pro
testus, įvairiausios masinės or
ganizacijos veikia sulaikyt 
spekuliantus nuo tolimesnio 
pelnagrobiavimo žmonių svei
katos naikinimų, atimant iš jų 
maistą. CIO ir AF of L uni
jos taipgi pasireiškia. Prieš 
tai pasisakė ir Lietuvių Mote
rų Seimas. Moterys tikrai pa
rode budrumą nacionalinis 
klausimais ir yra prisirengu
sios veikt nepaprastuose nuo- 
tikiuose tvarkingu ir sėkmin
gu būdu.

Galėjo jie moteris kaltint 
panikoj ir isterijoj, sukeltoj 
kitų, bet niekas neužginčys, 
kad jos prisidėjo sulaikyt di
džiuosius maisto monopolistus 
ir raketierius nuo didesnio 
žmonių apiplėšimo.

L. M.

Jei kepant pyragą perdaug 
užkaista pečius, karštis greit 
sureguliuojama įstačius pe
čiui! puodą šalto vandens.

Užlipęs stiklinės viršelis 
lengviau atidaroma pamerkus 
viršų karstau vandenin porai 
minučių.

Chinijos potviniai, kurie chiniečiams gelbsti sulaikyt 
japonų veržimąsi Chinijon,. taip pat atneša tragedijas 
ir chiniečių šeimynoms. Perbiednas įsigyt valtį, tas 
cliinietis su žmona,, nešinas vieninteliu turtu—kūdikiu 

—ant sprando brenda sausumom.

KONSERVŲ SEZONAS

Paskiausiomis rudens dieno
mis savo soda turinti arba iš 
farmerių tiesiog perkanti vai
sius šeimininkė rūpinasi susi
dėti rudeninių vaisių žiemai ir 
tuomi pratęsti šeimynos bu- 
džetą, arba turėti pasitenkini
mo, kad ant stalo randasi jos 
pačios rūpestingai priruošti 
skanumynai.

Rudens konservams knyga 
“Virėja” pateikia gausą re
ceptų, iš kurių keletą čia pa
duodame:

GRYBAI

Ne visi grybai duodasi kon
servuoti. Katruos galima kon
servuoti, reikia nuvaliuš nu- 
plaut keliais vandenimis, kol 
neliks smėlio, sudėjus į puo
dą užpilt šaltu vandeniu, už
virus, vėl perplauk keliais 
vandenimis, užpilt šaltu van
deniu. Kvortai vandens dėt 
šaukštelį druskos, pavirint po
ra valandų ir dėt i išsterili- 
zuotas bonkas.

PERSIKAI (PEACHES)
Vartok gerai išnokusius, 

sveikus persikus. Perpilk ver
dančiu vandeniu, paskui šal
tu, greitai nulupk žievę, per
pjovus išimk-kaulą, dėk į iš- 
sterilizuotas bonkas, užpilk 
verdančiu sirupu, pridengus 
dugneliu sustatyk į kaįtilą pri
piltą verdančio vandens. Vi^ 
rink 20 miliutų. Verdant siru
pą, įdėk kelis gvaizdikus dėl 
skonio ir į kožną bonką tiks 
Įdėti po porą gvaizdikų.

KRIAUŠĖS
Kadangi kriaušių . (grušių) 

randasi daugelis rūšių, tai jų 
konservavimo negalima vieno
dai pritaikinti. Kietąsias 
kriaušes bus geriau virti van
deny, kol liks ganėtinai mink
štos, o tik sudėjus į bonkas 
užpilti sirupu. Kietosios kriau
šės verdant sirupe pasidaro 
kaip ir tąsios. Minkštąsias 
kriaušes tinka dėti panašiai, 
kaip persikus dedama.

.Konservuojant kriaušes, tin
ka įdėti kiek mėtų lapelių.

KISIELIAI
Kisieliams (dželėms) daryt 

tinkamais šį sezoną yra lau
kiniai obuoliukai (crab ap
ples), taipgi kiti rūkštūs obuo
liai, vynuogės ir kvincės 
(quinces).

Amerikietį Stebina Puikios 
P au d on armietes

Melvin K. Whiteleather, As
sociated Press koresponden
tas, kilęs iš Damascus, Ohio, 
kuris sakosi praleidęs pustre
čios dienos su Raudonąja Ar
mija, maršuojančia lenkiško
joj Baltrusijoj, stebiskten pri
buvusiomis skaistaveidėmis 
raudonarmietėmis.

Ponas Whiteleather rašo, 
kad moterų yra visuose sky
riuose, tačiaus ypatingai jų 
daug orlaivininkystėje ir šo
feriais.

Jos turi atskiras patalpas ir 
dėvi dviejų rūšių uniformas 
—vieną reguliarę raudonar
miečių, o kitą su sijonu.

Moterys lakūnės valdo

* M. K. SUKACKIENĖ
Iš Worcester, Moterų Seimo 
pirmininke, Seime išrinkta į 
Moterų Tarybos Komitetą, 
dabar jo iždininke, darbuoto

ja Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio ribose.

Sveikas Maistas Tarptautinė Moterų
Mūsų Vaikams Darbų Paroda

Kiekvienai motinai rūpi, 
kad jos vaikas gautų gana 
sveiko maisto. Koks gi yra 
tinkamas maistas, ji galvoja.

Vaikams reikia daugiau 
energijai tvert medžiagos ne
gu to pat dydžio ir svorio su
augusiems. Jeigu jūs vaikas 
reguliariai auga į svorį ir 
aukštį, tas rodo, kad jūs vai
kas gauna ganą valgio, nors 
jo maistingumas ir neatrodytų 
gana vertingu, žiūrėkite, kad 
mokyklos amžiaus vaikas 
gautų maisto kasdieną iš kiek
vienos sekamų grupių :

PIENO, kad jis gautų ma
žiausia pusę kvortos, jei ga
lima, geriau‘kvortą per dieną. 
Jei neišgeria taip, išraskite 
pieno sriubas ar šiaip kokius 
gėrimus ar valgius su pienu.

SVIESTO arba margarino 
privalo gaut su kiekvienu 
valgiu. Geriausis energijai 
tvert maisto šaltinis.

DUONOS ir kitokio javinio 
paėjimo valgių mažiausia po 
vieną ir po du kiekvienu kar
tu, ypatingai čielo grūdo, nes 
tokiuose yra daugiausia vita
minų ir mineralų.

DARŽOVIŲ bent dvi apart 
bulvių, jos lai bus trečia dar
žove. Svarbu lapuotos žalios 
ir geltonos, lapai ir ankštys 
svarbiausia, paskiau šakninė 
dalis.

VAISIŲ šviežių bent kaitą 
ar du, kiti gali būt ir džiovin
ti. Mažiukams vaikams duo
dant virtus vaisius geriau iš
trint per sietelį.

KIAUŠINIŲ ar MĖSOS vie
ną kartą ar ir abu kasdieną. 
Mažiausia tris ar keturis kiau
šinius ir mėsos ar žuvies tris 
ar keturis kart per savaitę.

SALDUMYNŲ po biskelį po

bomberius orlaivius bei maši
nines kanuolcs karo padėtyje 
lygiai gerai, kaip ir jų broliai 
raudonarmiečiai. Jos ne tik 
skraido, bet ir žino kiekvieną 
mašinos dalelę. ♦

Patsai korespondentas tu
rėjęs Lietuvių Brastoj šoferiu 
buinią, skaistaveidę linksmą,, 
merginą apie 19 metų. Ji dė
vėjus reguliarę uniformą ir 
kepuraitę. Ir jos rankose au
tomobilius, kaip lygiai ir lū- į 
pu kampe cigaretas veikė taip 
puikiai, kaip veikia geriausių 
ekspertų rankose.

Beje, jam sakę, kad prie 
ios diržo esąs revolveris vėl- 
kiąs lygiai gerai, betyprie jo 
jai neprisiėję vartot revolve-1 
rio.

Ir abelnai Raudonojoj Al# 
rn.ijoj jis pastebėjęs puikią 
tvarką, nors oficierių retai I 
kur tematyt.

Nežiūrint. lyčių lygybės, sa
ko korespondentas, moterų 
būriui visur teikiama daugiau; 
pagarbos ir atydos.

Mūsų seserys Vilnijoj, be 
abejo, gaus daug įkvėpimo ir 
pamokų nuo tų puikių seserų 
rytiečių. Pasibaigus tautinės 
priespaudos nakčiai ir išaušus j 
naujai laisvai dienai, jos da-į 
bar pradės nuo ten, nuo kur’ 
pradėjo seserys raudonarmie- 
tės prieš 22 metus ir už kele- 
tos metų matysim vardus se-į 
siu vilniečių, atliekančių didej 
liūs darbus atbudavojime ša-| 
lies ir prisirengime ją gintį 
nuo priešų.

M-tė.

Lietuvėms ką tik turėjus sa-l 
vo rankdarbių parodą greta 
Pirmojo Amerikos Lietuvių! 
Moterų Seimo, be abejo, busj 
įdomu žinot, kad Jungtinių 
Valstijų Moterų Nacionalė! 
Taryba rengia moterų menoį 
darbų parodą. Ji prasidės šiol 
mėnesio 17-tą, Riverside Mu-į 
ziejuje, New Yorke. Tęsis ikij 
sausių 15-tos, 1940 m.

Parodą užgyrė Tarptautinė 
Moterų Taryba ir j on atsiun
čiama moterų gaminiai iš Ho-į 
landijos, Italijos, Vengrijos,; 
Lenkijos, Šveicarijos, Norvegi
jos, Francijos, čechoslovaki-l 
jos, Grekijos, Australijos! ir 
kai kurių kitų šalių.

i Ą * •
Parodos vedėja yra Mrs.j 

Louis L. llorch, Nacionalėsį 
Moterų Tarybos Dailės Komi-j 
teto pirmininkė ir Riverside^ 
Muziejaus sekretorė.

Atsiųsta daug brangių pįę4 
šinių,- skulptūrų, braižinių irt 
jiems panašių kaltu, teptuku' 
ir paišeliu atliktų dailės darj 
bu.

Palaikyt rankas baltomis iri 
švelniomis pagelbės ištryni-! 
mas biskeliu citrinos sunkos 
po mazgojimo indų ar šiaip! 
ko.

■ v 
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J 
valgio. Pratink duot saldumy-i 
nūs tik po valgio.

Prie to pripratinkit kūdikį 
iš mažens gert gana Vandens,; 
duodant jį paskirtu laiku.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės-
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Karaliaučiaus Muge 
ir Lietuva

Iš kelionės po Vokietiją 
grįžtant, dalis mūsų žurnalis
tų delegacijos pasinaudojo 
Karaliaučiaus mugės kvietimu 
aplankyti šią mugę, kuri bu
vo atidaryta rugpiūčio 20 d. 
Buvo numatyta, kad į mugės 
atidarymą atvyks ūkio minis
tras Finkas, bet jis neatvyko, 
pasiteisindamas persišaldymu. 
Vietoj jo iškilmių kalbą iškil
mių akte miesto salėj pasakė 
Finko pagelbininkas valstybės 
sekretorius Landrifdas. Jis pa
žymėjo, kad ši 27-ji Kara
liaučiaus mugė esanti įrody
mu Vokietijos taikingumo ir 
pasiryžimo gerai sugyventi su 
savo kaimynais, kurių dauge
lis dalyvauja šioj parodoj. Su 
eile valstybių Vokietija suda-

riusi naujas prekybos sutartis, 
kurios teikia pagrindą pagi
linti ūkinius santykius tarp tų 
valstybių ir Vokietijos. Jų 
tarpe kalbėtojas paminėjo ir 
Lietuvos 
sudarytą didžiausio palanku
mo pagrindais.
klausimus paliesdamas 
drifdas kalbėjo apie 
pasiruošimą karui, kurs turi 
ne mažesnės reikšmės, kaip 
grynai kariškasis pasiruoši
mas. Jau dabar Vokietija tu
rinti ūkio vyriausiąjį štabą, 
kill's jau veikia visu tikslumu 
ir platumu. Tokio štabo stigo 
1914 m., o jis būtinai reika
lingas, nes negalima kariškai 
laimėti karo, jei jis bus pra
laimėtas ūkiškai. Tokiu nusi-

statymu vadovaujasi 4 metų 
plano vykdytojas feldmarša
las Geringas ir visa jam pa
vestoji ūkio sritis. Be kita ko, 
kalbėtojas smarkiai kritikavo 
Lenkijos ūkį, kuris žymiai 
kenčiąs nuo įtemptų santykių 
su Vokietija.

Savo smarkioj kalboj Ryt
prūsių vyriausybės preziden
tas Kochas atsakinėjo į Vo-

Vokietijos sutartį, | kietijos grasinimus, kurie ei
na iš Lenkijos pusės ir pabrė- 

Vokietijos

pozici-

kaip 
atsto-

ELTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Aktualius žė nepermaldomą
Lan- pasiryžimą grąžinti Dancigą į 

ūkišką Vokietijos sienas. Kelis kartus
paminėjo 

, kurs pa- 
> buvusius

Atiduo- 
Klaipėdos

savo kalboj Kochas 
Lietuvą kaip kraštą, 
vyzdingai išsprendęs 
ginčus Su Vokietija, 
dama Vokietijai 
kraštą “Lietuva supratusi rei
kalą taikingai patenkinti Vo
kietijos gyvybinius interesus” 
ir tą pavyzdį turinčios sekti 
kitos valstybės, kurios norin
čios taikiai su Vokietija sugy

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

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

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų prasideda su

1 diena Spalių ir Baigsis su
1 diena Gruodžio, 1939

Nuo 1 dienos spalių iki 1 dienos gruodžio šių metų naujai užsirašantiems dien
raštį “Laisvę” yra duodama už nužemintą kainą.

Už $5 Metams ir už $2.75 pusei metų
Reguliarė “Laisvės” kainą 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 Pinigines 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 labai 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 
dovanų $1.00 vertės knygų. Šios knygos yra skiriamos dovanoms:

Parašė Upton Sinclair v
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo 

450 pusi. Kaina $1.00

• Mortos Vilkienės
Divorsas

Parade Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo

314 pusi. Kaina $1.00

Bešvintantis- Rytas
, Parašė St. Jasilionis 
Puikus eilių rinkinys 

288 pusi. Kaina 50 Centų

Dingus Rožytė
1 Parašė^ Pranulis
Jražus eilėraštis, 32 puslapių

. Kaina 15 Centų

Knygos apie Svęikatą
• 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 t>r. 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
s Parašė Dr. J. J. Kašklauėitis

42 puslapių. Kaina 15c

Kurių iš aukščiau minėtų knygų kaina yra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi 
. ar daugiau, vieno dolerio vertės. Siųsdami mokestį, pažymėkite, kokių 

knygų norėtumėte, 6 mes tuojau’jums prisiusime.
/

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

u

venti. Jis taip pat nesigailėjo 
aštrių žodžių Lenkijos 
jos ir jos ūkio kritikai.

Karaliaučiaus mugė, 
paprastai, daugiausia
vauja taip pat ne maža Vo
kietijos firmų, ypač sunkio
sios pramonės. Svetimųjų val
stybių pavilijone matyti Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Bitlgari- 
jos, Vengrijos, Švedijos, Nor
vegijos, Suomijos, Italijos, 
Vengrijos, Dancigo, Mandžu- 
ko skyriai. Lietuvos skyr. gana 
kuklus; Jo centre “Marginių” 
stendas su jo margais audi
niais, juostom, medžio raiži
niais ir įvairiom skulptūrėlėm. 
Centre iškyla pramonės
bolis — mergaitė su mašinos 
dantiračiu. Kituos stenduos 
“Kauno Audiniai,” “Masčio” 
ir “Nemuno” audiniai, A. Ta
mošaičio kilimai, “Maisto’ ir 
“Pienocentro” gaminiai, “So
dybos,” “Lietūkio,” “Ringu- 
vos 
nei atstovauja 
“Lietvelo” gaminiai. 
Baltijos kaimynai — 
ir Estija — parodė 
daugiau susidomėjimo 
skyriai daug plačiau atstovau
ja savo kraštus.

Seniau Lenkija būdavo vie
nas aktyviausių mugės daly
vių ir Lenkijos pasiuntinys 
Lipskis būdavo viena veikliau
sių figūrų diplomatų tarpe. O 
dabar, žinoma, Lenkijos 
nėra nė ženklo.

Rytprūsių vyriausybės 
zidentui Kochui ir kitiem 
štiesiem svečiam parodą be
lankant, Lietuvos skyriuj, juos 
sutiko Lietuvos pasiuntinys 
Vokietijai ministras K. Škirpa, 
Lietuvos konsulas Karaliau
čiuj p. Dymša su ponia, Pre
kybos - Pramonės 
rūmų pirmininkas 
kauskas, referentas p. Gruo
dis ir skyriaus rengėjai. Po 
parodos atidarymo Karaliau
čiaus vyriausias burmistras 
suruošė iškilmingus pietus, 
kuriuose dalyvavo 400 kvies
tų svečių. Mugėj teko sutikti 
nemaža Klaipėdos krašto lie
tuvninkų. Mugėj įrengtas ir 
nedidelis Klaipėdos krašto 
skyrius, pažymint jo prijungi
mą prie Vokietijos, žurnalistų 
tarpe buvo ir “Memeler Dam- 
pfboot” redaktorius p. Ka- 
kies.

gaminiai,
Lietūkio, 

ir k. eksponatai; pramo- 
Tilmanso” 

Mūsų 
Latvija 
žymiai 

ir jų

Kaunas.—Tautos Ūkio Ta-,tonų, avižų 430,360 tonų, žir- 
ryba svarsto, kokioj vietoj Įnių 65,180 tonų, vikių 19,910 
Lietuvoj kokie fabrikai bei I tonų, linų 38,370 tonų, sėme- 
įmonės tiktų statyti. Pirmoj j nų 34,260 tonų ir bulvių 2,- 
eilėj į planą įtraukiama šven-Į 137,920 tonų-.
toji, kuri yra būtinai reikalin-j 
ga žuvų apdirbimo fabriko, i 
geros plytinės, baldų dirbtu-1 Kaunas. —- Pagal oficiali- 
vės ir tt. šventosios pramonės j nį.usv,duomenis, mūsų piamo- 
rajonas numatomas toliau i išiemet dilba noimaliai, o 
šiaurę nuo uosto. I kažkuriose šakose gamyba net

 j padidėjo. Daugelis plytinių 
i dirba '30-40 nuoš. daugiau, o 

Tiriama, kad, fcaikur net dvigubai daugiau

sim- moms šelpti įstatymo projek
tas ir fondo statutas. Gausin
goms šeimoms šelpti fondo 
lėšos susidės iš mokesčių, ku
rie bus uždedami nevedu- 
siems, bevaikėms šeimoms ir 
pirmaeilių restoranų sąskai
toms.

męs Danijos ir Lietuvos minis
trus Berlyne, jiems pranešė, 
kad konflikto atveju Vokieti
ja gerbs tų valstybių neutra
lumą.

čia

p re- 
au k-

Amatų
Kur-

J. Paleckis.
S

Karaliaučius, VIII. 20 d.

Detroit, Mich

P. Jočionis ragino 
klausimus ir

Kemešienė 
Pirmiausiai 
kuris save 
Laiške jis

Iš ALK Skyr. Konferencijos
ALK Detroito skyriaus kon

ferencija įvyko rugsėjo 23 d. 
Pirmininkas P. Jočionis atida
rė konferenciją pareikšda
mas, kad yra laiškų, kurie 
praneša, kad Kongresas likvi
duojamas. Taipgi buvo laiš
kas ir nuo ALK centro ko
miteto sekretoriaus L. Joni
ko.

Delegatų buvo nemažai. Vi
si išklausė protokolo skaity
mą ir valdybos raportus. Pir
mininkas
visus šaltai rišti 
rimtai, kalbėti.

Sekretorė M. 
skaitė laiškus, 
skaitė R. šniuko, 
vadina bepartyviu.
pranešė, kad Kongresas jau 
likviduotas, ir ragina, kad De
troito skyrius prisiųstų pini
gus. Rodos, kad ponas Šniu- 
kas būtų padėjęs.į Detroito 
skyriaus iždą pinigus.

Delegatai stebisi ir klausia 
kas tąs do paukštis, kad rei
kalauja pinigų, nuo Detroito 
skyriaus. Laiške taipgi sumi
nėtas vardas ir J. K. Šarki li
no kartu su šniuko. <

Sekretorė Kemešienė atsi
sakė skaityti centro sekreto
riaus L. Joniko laišką, tai 
pats pirmininkas P. Jočionis 
perskaitė. Iš centro sekreto
riaus laiško aiškiai buvo ma
tyti, kad R. šniuko laiškas ir 
rezoliucija yra neteisėti ir abu 
Detroito skyrius atmetė. >

Kaunas.
yra rengiamas gausioms šei-

Ryga. — Latvių oficialiniais 
duomenimis, paremtais 1935 
m. statistika, lietuvių tautybės 
gyventojų Latvijoje būta apie 
23,000, tuo tarpu iš privačių 
tvirtinimų ta skaitlinei išveda
ma iki 50,000 žmonių, ypa
tingai kadangi Latvijoj yra 
labai daug lietuvių maišytų 
šeimų su latvėmis ir priešin
gai, o maišytos šeimos nebu
vo užskaitytos lietuviais. Ry
goj pagal oficialinę statistiką 
lietuvių gyvena apie 5,700, 
pagal neoficialinę apie 10,- 
000. Dalis lietuviu darbinin
kų ir amatininkų čia turi įsi
giję nuosavus 
yra lietuvių 
savivaldybės
įstaigų tarnautojų 
profesijų, tačiau daugiau kaip 
pusė Latvijos lietuvių dirba 
žemės ūkyje. Viso Vidžemy- 
je, pagal oficialius statistikos 
davinius, būta apie 7,000 lie
tuvių, Liepojuje apie 37,700, 
žemgalijoje apie 12,000, Lat- 
galijoje apie 1,000.

namus. Rygoje 
krautuvininkų, 
ir valstybės 

ir laisvu

Klaipeda. — Naktį į rugp. 
27 d. Klaipėdoje nusišovė 
stambiausias vokietis dvari
ninkas Klaipėdos krašte, tu
rėjęs 3,000 hektarų šereitlau- 
kių dvarą; tai buvo žymus 
vokiečių veikėjas ir seimelio 
pirmininkas, buvęs baustas 
neumanininkų byloje. Jo dva
rui nesenai buvo paskirtas 
komisaras; dabar dvare būsią 
kolonizuojami atgabenti iš 
reicho kolonistai.

Kaunas.— Dėl p a vasarį 
šalto ir vėliau sauso oro šie
met dobilų suimta 40-60 nuoš. 
mažiau kaip pernai. Pievos 
silpnai tepažėlė. Tačiau javų, 
linų ir sėmenų derliai numato
mi nemažesni, o rugių, kvie
čių ir bulvių net didesni kaip 
pernai su visu Klaipėdos kraš
tu. Javų kokybė gera, šių me
tų derlius spėjamas toks: ru
gių 643,430 tonų, kviečių 
211,400 tonų, miežių 253,200

I nei pernai; audimo pramonė 
dirba 30 nuoš. daugiau. Per 
gegužės mėnesį įsisteigė 5 
naujos įmonės su apie 245,000 
Lt. kapitalo. Stambiausia 
naujai įsisteigusių 
įmonių yra vinių 
fabrikas. Iš viso 
pradžios įsteigta 12 naujų į- 
monių su 570,000 Lt. kapitalo.

Kaunas. — Visą mėnesį nu
sitęsusios sausros visoje Lietu
voje ne tik be laiko nunokino 
vasarojus, baigia džiovinti 
daržus, neduoda įarti pūdy
mus, bet ir daugelyje vietų iš
džiovino šulinius, o ganyklose 
gyvuliams nebėra kuo misti. . 
Tik rugpjūčio 31 dieną pra
dėjo dangus kiek apsiniaukti. 
Jei greit nebus lietaus, sausra 
žymiai pakenks žemės ūkiui.

iš 
pramonės 

ir pasagų 
nuo metu

Kaunas. Plokščių apylinkė
se paskutiniu laiku atsirado 
vilkų, kurie ūkininkams spėjo 
padaryti nemaža žalos. Vie
nam ūkininkui sudraskė 3 
avis.

Kaunas. — Vokietijos įga
liotas ministras Lietuvai dr. 
Zechlinas apsilankęs Užsienių 
Reikalų ministerijoj pareiškė 
Vokietijos vyriausybės vardu., 
kad Vokietija respektuos Lie
tuvos neutralumą. Taip pat 
Vokietijos valstybės sekreto
rius von Weiszaeckcris, priė-

Biržai. Pil. Ločeris, kelerius 
metus užsienyje studijavęs 
chemijos ir technologijos 
klausimus, įsteigė Biržuose 
pirmąją Lietuvoje fotografi
nių plokštelių dirbtuvę “Auš
rą”, kurioj nuliejama per va
landą apie 1,200 plokštelių, 
kurios esančios neblogesnės 
už užsienines.

i ) VIENATINIS LIETUVIŠKAS
I’ ii Oi
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Pirmininkas

J. Besasparis padavė pirmi-Į 
ninkui “Naujienas,” kuriose 
buvo visaip išvadinti Kongre
so sekretorius L. Jonikas, A- 
bekas ir kiti Kongreso veikė
jai. Po tų šmeižtų pasirašo 
R. šiliukas.

Delegatas J. J. Butkus pa
davė pirmininkui “Vilnį 
rugsėjo 19
paskaitė J. K. šarkiūno pa
reiškimą. Iš to aiškiai pasiro
dė, kad J. K. šarkiūno vardas 
buvo panaudotas be jo žinios 
tame laiške, kuris reikalauja 
grąžinti pinigus. "
' Delegatai išklausę visus laiš

kus, pasipiktino tokiu purvi
nu darbu ir pareiškė, kad tie 
žmonės nei logikos nebeteko.

Ponas RJŠiliukas tegul ne
laukia; jis pinigų iš Detroito 
skyriaus nesulauks.

Konferencija nutarė,, kad 
centro sekretorius L. Jonikas 
šauktų Kongreso skyrių val
dybų ir centro komiteto suva*- 
žiavimą. Buvo ir pataisymas, 
kad leisti referendumu nu
balsuoti. Delegatas.

KABARETASi
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konj’akai, Vynai,

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Trie R. K. O. Republic Teatro

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. ail day and night

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 turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkmne 
drabužį dideliais kiekiais. —

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

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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LAISVI Penktas puslapis
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Iš Lietuvos Draugy Komiteto Raštinės
Užbaiykime Pradėtą Darbą Tuo jaus

Mes, Lietuvos Draugu Komitetas, pagaminome 1,500 blan
kų dėl rinkimo parašų pagelbėjimui Lietuvos politkalinių. Išsiun
tinėjome veik į visus lietuviais apgyventus miestus ir prašėme, 
kad draugai aplaikę blankas tuojaus griebtųsi už darbo. Pra
dėdami darbą, mes manėme užbaigti su viduriu rugsėjo mėne
sio. Bet kaip dabar pasirodo, tai nevisi draugai j mūsų atsišauki
mą greitai atsiliepė.

Daugelio miestų draugai pasidarbavo gerai, atliko sAvo 
darbą gerai ir i laiką, bet dar yra draugų, kurie savo pareigų 
neatliko.

Pradėdami darbą, mes manėme gauti apie 15,000' parašų, o 
iki šiol dar 10,000 negauta. Mes nutarėme baigti darbą su 15 d. 
spalio mėn. Todėl, draugai, subruskite per šias paskutines dienas 
gerai pasidarbuoti. B lankos turi būt sugrąžintos su 15 d. spalio. 
Praeityje kokius tik darbus mos užsiimdavome, tai ir atlikdavo
me. Padalykime taip ir dabar.

J. Weiss, Sek r.
P. S. Blankas siųskite “Laisvės” antrašu arba sekr. J. Weiss, 

857 — 55th St., Brooklyn, N. Y.

Mussolinis Stojąs už Karo 
Baigimą

Roma. — Pranešama, kad 
Mussolinis remia Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos pa
raginimą Anglijai ir Fran
ci j ai taikytis su Vokietija.

laiką. Būtų dar linksmiau, jeigu 
galėtume tą dieną prirašyti kuodau- 
giausia narių į LDS — Užkviečia 
Kom. (233-235)

HARTFORD, CONN.
S. V. Komunistų Partijos 20 m. 

sukaktuvių apvaikščiojimas įvyks 
penktadienį, 6 d. spalių, Ukrainian 
American Hali, 54 Willis St., ne
toli So. Green). Pradžia 8 v. v. 
Bus geras kalbėtojas,. William

Weinstone, Nacibnalio Kom. narys 
ir bus rodoma krutami paveikslai 
Sovietų Filmos “Return of Maxim.” 
Visi kviečiami dalyvauti. Įžanga 
25c. — Kom. (233-234)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. * susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalių 5 d., 2316 
E. Margaret St., 8 vai. vak. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti laiku. 
—P. Mickienė, Sekr. (232-234)

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų

Stoughton, Mass.

Hudson, Mass. So. Boston, Mass.
So. Bostono lietuviai biznie

riai turėjo surengę pikniką 17 
d. rugsėjo ant Čiapliko ūkės. 
Dalyvavo gražus būrelis, kaip 
biznierių, taip ir pavienių. Ne
mažai buvo ir hudsoniečių atsi
lankę tame piknike.

Buvo užkviesti Hudsono Pi
liečių Kliubo jaunuoliai boli- 
ninkai persiimt su So. Bostono 
čampionais. Geimis buvo “soft 
ball.” Iludsonas padarė 7 poin- 
tus, So. Bostonas 4. Laimėtojai 
gavo gražią taurę.

Rugsėjo 21 d. buvo suvažia
vimas Lietuvių Kongreso Pirmo 
Apskričio padaryti atskaitą 
pikniko,, kuris atsibuvo rugsėjo 
3 d., Maynarde. Kadangi tą die
ną įvyko daug ir didelių pikni
kų, tai ir šis piknikas išėjo su 
blogom pasekmėm, turėjo nuos
tolių $62.

Teko nugirsti, kad šiomis 
dienomis daktaras J. E. Grigas 
atidarė savo ofisą po num. £85 
Greenwood Ave., Bethel, iConn 
Daktaras Grigas gimęs ir augęs 
Hudsone. Mokslus ėjo Bostono 
Harvard Medical School. Vė
liaus praktikavo daugelyj ir 
skirtingų ligonbučių. Geriausio 
pasisekimo D-rui J. E. Grigui.

Buvęs piknike.

SVARBUS LAIŠKAS 
Iš LIETUVOS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

čiai turi labai daug aukų: 
lenkai, kaip liūtai, kovoja 
prieš keliariopai stipresnį 
puoliką. Iš Vokietijos gau
ta žinių, kad yra nemažai 
žuvusių ir Lietuvos vokie^ 
čių, pabėgusių savanoriais 
pas Hitlerį. Nesenai palai
dota apie 10 įibartiečių vo
kietukų, kurie buvo susiža
vėję didžiojo reicho paža
dais. ..

Kol kas lenkams nevyks
ta smarkiau pasipriešinti 
puolimui, bet daugumos 
simpatijos vis tiek jų pusė
je. Jiems užmirštamas ir 
lietuvių persekiojimas ir ki
tos skriaudos. Vilniaus lie
tuviai paskelbė, kad savo 
gyvenamą kraštą gins nuo 
užpuolikų ir bus lojalūs len
kų karinei vadovybei. Už 
tai lenkai atsilygino atida
rydami lietuvių draugijas 
ir grąžindami joms konfis
kuotą turtą. Iš Vilniaus ra- 
dijofono duodama translia
cijos lietuviškai. > > ,

Tai tokios tokelės. Karas 
dar tik prasidėjo, o jau la
bai sunku susisiekti su už
sieniais. Iš Prancūzijos lai
kraščiai eina į 10 dienų, (per 
Skandinaviją). Gal ir su 
Amerika bus sunkiau susi
siekti. Vis dėlto aš jūsų ne
pamiršiu ir stengsiuos susi
rašinėti.

Massachusetts. Apskričio ALK 
Komitetas Pasmerkė Vie

nybes Ardytojus

Rugsėjo 24 dieną, Hudsono 
Liet. Piliečių Kliubo svetainėj, 
įvyko Bostono Apskričio ALK 
komiteto posėdis. Posėdis bu- 

I vo skaitlingas ir draugiškoj 
nuotaikoj svarstyta ALK rei
kalai.

Posėdyje komisija išdavė 
smulkmenišką raportą iš šių 
metų pikniko. Pasirodė, jog 
pelno liko kiek mažiau negu 
pereitais metais. Suvedus vi
sas pikniko sąskaitas nutarta 
paaukauti $400 Lietuvės dais 

I bininkijai. Pinigus nutarta pa- 
I siųsti perpus — po $200 Lie
tuvos Komunistų ir Socialde
mokratų Partijom.

Pasmerkė Vienybės Ardytojus
Posėdyje svarstyta ALK ar

dymo darbas, kurį pradėjo 
Centro Komitete Grigaitis. 
Nutarta tuo klausimu parašy
ti rezoliuciją pasmerkiant vie
nybės ardytojus ir atsišaukti 

kolonijų skyrius Bostono 
apylinkėj, kad neklausytų tos 
dalies Centro Komiteto, kuri 
pasimojo suardyti Kongresą; 
nesiųstų jiem pinigų, bet kad 
pasiliktų veikti bendrai ir ant 
toliaus.

Nutarta šaukti Bostono Aps
kričio konferenciją lapkričio 
12 dieną, So. Boston, Mass.

Posėdžiui užsibaigus turėta 
draugiška pare su užkan
džiais ir gėrimais. Visi daly
viai išsiskirstė su didesniu pa
siryžimu darbuotis visuomenės 
labui ir ant toliau ir plėsti vie
nybės idėją Amerikos lietuvių 
tarpe. Reporteris.

Mirė senas “Laisvės” skai
tytojas ir darbininkiško judė
jimo rėmėjas Stivis Kuoka. 
Tapo palaidotas laisvai Mel

rose Kapuose spalio 1 d. Pali
ko nuliūdime 4 seseris ir švo- 
gerius ir kitas gimines Ameri
koj, taipgi paliko giminių ir 
lietuvoj—motiną ir seserį. Pri
klausė prie pašelpinių drau
gijų—Montelloj prie St. Ro
ko.

Visą laiką d. Kučka gyveno 
Stoughtone. Visų buvo gerbia
mas todėl, kad jis nieko neuž
gauliojo ir buvo taikaus būdo. 
Laikraštį visada laiku atsinau
jindavo, gyveno pavienis.

G. Shimaitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

LDS 55 kp. didelės vakaruškos 
įvyks spalių 7 d., 7 vai. vak. ir tęsis 
iki vėlumos. Šokiams gros gera mu
zika. Bus dovanos su įžanga, L. D. 
Svetainėj, 920 E. 79th St. Įžanga 
20c. Kviečia Komitetas. (233-235)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 6 d., 7:30 v. v., 
3014 Yemans St. Visi nariai malo
nėkite būti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi yra 
prisiųsta nauja knyga. Kurių duok
lės yra užmokėtos, galėsite pasiimt 
knygą, — A. V. Sekr. (233-234)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. Moterų skyriaus su

sirinkimas įvyks penktadienį, 6 d., 
spalių, Liet. Svet., 315 Clinton St., 
7:30 v. v. Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes delegatės išduos rapor
tą iš moterų Seimo. Kviečiame ,ir ne 
nares dalyvauti, galės daug naujo 
išgirsti. Kviečiame ir vyrus ateiti.— 
A. M., Sekr. (233-234)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 8 d., 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Visi nariai dalyvaukite 
ir pasimokėkito šių metų duokles, 
galėsite pasiimti naują išleistą kny
gą. — Kom. (233-235)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 12-to Apskričio valdybos ži

niai. Sekmadienį, spalių 8 d., įvyks 
Apskričio Valdybos susirinkimas 10- 
tą vai. ryto pas draugus Bagužins- 
kus, Wyominge. Prašome įtarių da
lyvauti laiku, nes turėsime svarbių 
dalykų tartis. (233-235)

OAKVILLE, CONN.
LDS 31 kp. rengia pasilinksmini

mo vakarėlį, sekmadienį, spalių 8 
d., V. Ploplio ūkėj, Falls Ave. Bus 
pagaminta skanių gėrimų ir valgių, 
kuriais galės pasinaudoti suaugusie
ji ir jaunuoliai, taipgi turėsime ge
rą muziką. Visi linksmai praleisime

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų

'• • NANSENAS
PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA .$1.00

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

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
« Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA .$1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

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

/

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“LAISVĖ” . '
427 Lorimer‘St. Brooklyn, N. Y.

AND

Fairview Restaurant & Bar

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

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.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo—ir impor- 
luotų degtinių, vi- 

—šokių vynų ir gero 
Ująjįor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų padarau 
K. lūs i r krajavus

> n a u jus 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom,

pavienių 
padarau

paveiks- 
su ame- 

Rci-

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
‘Ž’ ’Ž’ 

geriausios rūšies valgiai
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
V E R T E I 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

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

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

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Splnduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stov| be jokios prievolės iš

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

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

----------r ■ ......................... .............................. .—

■A J

Telephone: Ilavemeyer 9-9115

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Stoikai ir Kitoki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

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

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

VARPO KEPTUVĖ 
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-pyfagų; Pineapple Cake, Apple Cake,' Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Streel BroeUja N. Y.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE



Trečiadienis, Spalių 4, 1939

Mundele’nas Klebonavo 
Brooklyno Lietuviams
Velionis kardinolas Munde

lein, pastaraisiais 24-riais me
tais buvęs Chicagos arkivys
kupu, buvo kilęs is garsiosios 
New Yorko East Sides. Gimė 
liepos 2-rą, 1872 m., 35 Ave
nue C, arti Fourth St., N. Y. 
Čia jis baigė ir pradinį, taip
gi vidurinės mokyklos omoks- 
lus. t

Kunigu jis buvo įšventintas 
1895 m. ir pirma įo klebona
vimo vieta buvo Karalienės 
Angelą 'lietuvių bažnyčioj, 
Williamsburge. Su lietuviais 
jis gražiai sugyvenęs, tačiaus 
pas lietuvius jis buvo laiki
nai, kol jie gavo lietuvį klebo
ną. Mundeleiną pavadavo 
kun. A. Milukas. Pirm jo bu
vo klebonu V. Kriaučiūnas, 
kuriam mirus buvo atsiųstas 
Mundeleinas.

Svečiai-Viešnios
Sekmadienio rytą aplankė 

“Laisvės” įstaigą Antanas Ka
valiūnas su žmona ir sūnumi 
iš Norwood, Mass. Savo dien
raščiui paaukojo $1. Kartu 
su jais buvo ir jų žentas Sta
sys Družas su žmona iš So. 
Bostono ir apdovanojo “Lais
vę” $1. Minimi svečiai New 
Yorke svečiavosi arti savaitę 
laiko. Jie pamatė ir Pasau
linę Parodą. Taipgi nusipirko 
“Laisvės” išleistą naują kny
gą New Yorko Miesto ir Pa
saulinės Parodos Paveikslų 
Albumą.

Pirmadienio popietyj lankė
si “Laisvės” ofise Povilas 
Grinius. Jis tą pačią dieną 
sugrįžo iš Lietuvos. Buvo Lie
tuvoj apie 2 mėnesius laiko. 
Drg. Grinius užėjo pranešti, 
kad jam vėl siųsti laikraštį į 
jo namus, Johnson City, N. Y. 
Pasikalbėjo su draugais ir iš-

Žinios apie Lietuvių 
Stygų Orkestrą

Lietuvių Stygų Orkestrą ge
rai progresuoja. Artimoj at
eityj suskambės Brooklyno vi
suomenei tos malonios stygos.

Ketvirtadienio vakarą pa
mokos įvyks Jono Stokes pa
veikslų studijoj, 512 Marion 
St., kampas Stone Avė. ir 
Broadway. Mat, orkestrą nu
siims .paveikslus; bus apsiren
gę uniformomis.

šešių mėnesių sunkaus triū
so vaisiai pražydės spalių 
(Oct.) 21-mą, tą dieną įvyks 
Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro koncertas, kuriame daly
vaus ir Stygų Orkestrą. Tar
pe kitų muzikos kavalkų, mo
kinas V. Žuko kompoziciją 
“Kilk, Saulute, iš už Miško.” 
žinoma, Stygų Orkestros mo
kytojas sutaisė orke^traciją 
minimai kompozicijai.

Mundelein lietuviams klebo
navo nuo spalių 15-tos, 1898, 
iki balandžio 9-tos, 1899. Ta
čiau ir’vėliau jo ryšiai su lie
tuviais nebuvę nutraukti. Jis 
buvo vyskupo paskirtas Brook

lyno Diecezijos viršininku ir 
jo priežiūroj lietuviai pasista
tė dabartinę priešais LaGuar
dia žaislavietę stovinčią Ka-

vyko namon. L. B.
—o—

Pirmadienio popieti taip pat 
lankėsi ką tik iš Lietuvos su- 
grįžusios K. Abekienč, chica- 
gietė, taipgi brooklynietė J. 
Lazauskienė su dukrele Lili
ja. Džiaugiasi sugrįžusios, 
ypatingai mažoji Lilija links
mai pareiškė: “čia mano ša-

Geo. Klimas.
- ■ -----

Amteris Kalbės apie 
Europinę Padėtį

Israel Amter, New Yorko 
komunistų kandidatas į Mies
to Tarybą, sakys, prakalbą 
spalių 5-tos vakdrą, Great

ralienės Angelų bažnyčią. Be lis, čia tikrieji namai, čia ge- Central Palace, 90 Clinton
abejo, randasi nemažai vyres
niųjų parapijiečių, tuomet bu
vusių jaunų veikėjų, kurie as
meniškai atsimena buvusį kle
boną ir vėliau žymų viršinin
ką.

Daugelis lietuviu katalikų 
ir ne katalikų, kaip ir kita
taučių, taip pat žinojo ir ger
bė kardinola Mundeleiną už 
tai, kad jis buvo artimesnis 
darbo žmonių, demokratijos- 
ir progreso užtarėjas už dau
gelį kitų aukštų krikščionių 
bažnyčios viršininkų.

Ateivių Gynimo įdomus 
Susirinkimas

Carol King, žymi advoka
tė, ką tik sugrįžus iš Vakarų, 
kur ji gynė Harry Bridges 
nesenai įvykusiuose deporta
cijos kvotimuose, kalbės apie 
tą bylą Ateivių Gynimo Komi
teto delegatų mitinge. Jis 
įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 
12-tos vakarą, 8 vai., 7 East 
15th St., N. Y.

Kitu punktu vakaro progra
moj bus įvairūs biliai 76-me 
kongrese, paliečianti piliečius 
ir ateivius. Taipgi bus ruo
šimasis Ateivių Gynimo kon
ferencijai, kuri įvyks pradžioj 
1940 metų.

Visokios organizacijos ra
ginamos atsiust atstovus į de
legatų mitingą, nes išgirs'nau
dingų, praktiškų patarimų ap
saugai savo narių ateivių,': ku
rių randasi kiekvienoj organi
zacijoj.

Susirgusiam motormanui nu
virtus prie vairo, 9th Avenue 
traukinys prabėgo pro 3 sto
tis kol konduktorius spėjo per 
vagonus atbėgt prie vairo ir 
sustabdyt trečioj stotyj.
E---------------------------------- T------ n

Užsiregistruoki!!
Kurie Brooklynb piliečiai 

norite turėt savo atstoyybę 
. N. Y. Miesto Taryboj, — 

kurie rengiatės balsuot už 
Komunistų Partijos kandi
datą nuo Kings Apskričio, 
— būtinai pasirūpinkit už- 
siregistruokift Registracija 
prasidės su šio mėnesio 9- 
ta ir baigsis su 14-ta diena. 
Iš anksto pasirūpinkit suži
not savo registracijos punk-

riausia. ”

Pasaulio Parodoj Aiškino, 
Kaip Sovietuose Vykdo

Socialį Darbą
___ v

Pasaulio Parodoj, pereitą 
pirmadienį, Sovietų pavilijo- 
no darbuotojai sukvietė apie 
300 šios šalies socialių dar
buotojų. Jie praleido pusdie
nį svečiais Sovietų Sąjungos 
pavilijone, kur Barbara Novi
kova, viena iš pavilijono dar
buotojų, aiškino, kaip veikia 
milžiniškas Sovietu , socialiu 
darbo aparatas.

Svečiai pakviesta pavilijono 
teatram Harriet Munroe, iš 
Amerikos-Rusų Instituto, ati
darė sueigą, pėrstatydama 
Anna Louise Strong, gerai ži
nomą rašytoją, sueigos pirmi
ninke.

Atžymėjus, kaip veikia įvai
rios nėščioms moterims ir mo
tinoms sų kūdikiais pagelbos 
teikimo agentūros, Novikova 
plačiai aiškino sistemą per- 
auklėt kriminalistus.

Ji nurodė, kad Sovietuose 
kriminalybės nuo 1933 iki 
1937 metų sumažėjo$b2'.l %. 
Šimtai kriminalistų, ypatingai 
jaunuolių, patys ateidavo pas 
prokurorą pasitart, kaip jie 
galėtų sugrįžt į normalį, tei
singą gyvenimą.

Ji sako, kad tie klausimai 
senai rūpino’ filosofus, teisė
jus, valdininkus, bet be pa-
sekmių, jie negalėdavo rast 
išeities. Tik Soyietų Sąjungoj 
pasidarė galima tas įvykdyt 
dėlto, kad sąlygos, kurios au
klėjo kriminalybę, kaip ne
darbas, beraštystė ir kitos pa
našios priežastys, prašalinta. 
Ten ir miestai budavojama 
sulyg naujo plano, visai pra
nyko miestai su puošniomis 
sekcijomis viduje ir laužynė- 
mis * pakraščiais. Laužynės 
darosi nebežinomu vaizdu, 
sakė kalbėtoja. T. N.

-------------------

Brangiausi Kailiniai 
Dingo iš Lango

L J. Fox krautuvė prie 5th 
Avė., N. Y., rodė lange kaili
nius su užrašu “rusiški saba
lai—$20,000.” Užvakar rytą 
tų sabalų neberado ląnge.

Atidaro Turgavietes
Brooklyno Borough Park 

sekcijoj atidaroma naujutėlė 
miestava turgavietė, kurioje 
talpinsis 137 standai mažme
noms pardavinėjimui.' Tie 
standai seniau būdavo atviro
se gatvėse. Turgavietė randa
si prie 13th Ave. ir 39th St. 
Lėšavo $160,000.

Turgaviečių < k.omisionierius 
Morgan sako, įad turgavietė
se pirkėjai , moka aPie 24- 
riais nuošimčiais žemiau kom- 
paniškų krautuvių kainų, tad 
turgavietės svarbu palaikyti. 
Tačiaus atdaros turgavietės 
sudarydavo nė tik nemalonų 
vaizdą, bet ir. užteršdavo apy
linkę, padidindavo gatvių va
lymo lėšas ir sudarydavo gais
ro pavojų. Dabar, moderniš
komis Valymo priemonėmis 
nesunku bus palaikyt švara ir 
apsaugoti visuomenės sveika
tą. Sykiu bus daug patogiau 
ir pirkėjams.

Komunistai Pradėjo 
Radio Programas

Kubu Būsiąs Teisiamas 
Šį Mėnesį

• Distrikto prokuroro padėjė
jas McCarthy pareikalavo 200 
kandidatų pasirinkimui “džiu- 
rimanų,” kurie turės teist 
Fritz Kuhn, nazių No. I agen
tą /Amerikoj. Teismas prasi
dėsiąs apie 22-rą šio mėnesio.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 

(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
brooklyn^j^yT^

____________________________________________ A__ I_____________________

St., žemutiniame New Yorke.

Parkų Departmentas Skelbia 
Iškilmes Atidarymui 
Naujų Žaislaviečių

Parkų Departmentas ruošia 
eilę iškilmių naujai atidaro
mose ir seniau atidarytose 
žaislavietėse. Tai bus atida- 
rytuvės ir sukaktuvės. Ta pro
ga ruošiama vaikams ir jau
nuoliams įvairios rungtynės, 
taipgi vaidinimų, dainų ir šo
kių programos, pildomos pa
čiu vaiku.

Brooklyne jos bus per visą 
spalių mėnesį, sekamose žais
lavietėse :

Carroll— President ir Car
roll Sts.; Marine—Avenue U 
ir E. 33rd St. • Red Hook— 
Henry St. prie Gowanus Bay; 
West End—8th Ave. ir 66th 
St.; Fulton ir Classon Aves.; 
Bedford ir Avenue X; Ocean 
Parkway ir Avenue P; Park 
Ave. ir Taafe Place; Wil
liamsburg Housing — Scholes 
St. ir Graham Ave.; 37th ir 
Dahill Rd.; Avenue U ir 58th 
Street.

Brooklyno ir Queens komu
nistų pirmos rinkiminės radio 
programos suruošta spalių 3- 
čios vakarą — Cacchiones 
prakalba iš W N E W stoties, 
10 vai. vakaro, o Crosbie 
prakalba iš W W R L stoties, 
10:30 vakaro.

Kitos trys Cacchione pra
kalbos bus girdimos antradie
niais iš tos pat WNEW sto
ties ir tuo pat laiku—-10 vai. 
vakaro. O lapkričio 3-čią tu
rės programą iŠ stoties W0R. 
Paskiausia programa buš rin
kimų išvakarėse, lapkričio 6- 
tą, 10:15 vakaro, vėl iš sto
ties WNEW. Koresp.

grėsė.
,6. Akademinė Laisvė—da

bartiniai klausimai mokyklose 
ir kolegijose.

7. Religine Laisvė—sąmo
ningi sekamo karo priešai, 
anti-semitizmas, vėliavos sa- 
liutavįmo klausimas.

Tūloms sesijoms vadovaus 
tais klausimais specialiai suin
teresuotos ir tose srityse vei
kiančios organizacijos. Taipgi 
atįdarymo sesijoj ir kitose bus 
žymių kalbėtojų. Atidaryme, 
penktadienio vakarą, spalių 
13-tą, kalbės J. V. generalis 
prokuroras Murphy ir J. V. 
senatorius Wagner.

CIVILIU LAISVIŲ 
KONFERENCIJA
Civilių Laisvių Konferenci

ja, sumanyta šaukt Civilių 
Laisvių Unijos ir paremta 
bent 12-kos panašiose sfero
se veikiančių organizacijų,
įvyks spalių 13-tą ir 14-tą, 
viešbutyje Biltmore, N. Y.

Konferencijai svarstyt pa
siūlyta sekami punktai:

1. Negrų Teisės—liečia anti- 
linčo bilių įr įvairias teismi
nes problemas.

2. Ateivių Teisės -r- padėtis 
ateivių iš įvairių šalių, prieš 
ateivius taikomi biliai, natu- 
ralizavimosi problemos.

3. Susisiekimų Cenzūra — 
valdžios cenzūra kas liečia ra
dio, spaudą, teatrą, judžius, 
knygas ir žurnalus.

4. Teisės Darbininkų ir Sam
dytojų— prieš pikįetus statu
tai, kokios gali būt pasekmės 
Industrinės ‘ Mobilizacijos pla
no, valstijiniai ir valstybės 
Darbo Sentikių Aktai.

5. Įstatymai ir Civilės Teisės 
■—įstatymai, “apribotoj nacio- 
nalėj nepaprastoj padėtyj,” 
klausimai teismuose ir kon-

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui ar

ba moterei. Valgį turėsite patys 
gauti restaurante, nes savininkė dir
ba. Dėl daugiau informacijų prašau 
kreiptis po antrašu: 43 Montrose 
Ave., (dvejais laiptais), Brooklyn,
N. Y. (233-235)

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. - RICHMOND HILL

Ketvirtadienį, 5 d. spalių, LDS 13 
kp. susirinkimas įvyj<s Logan Inn 
Svet., ir Atlantic Avė., 8 vai. va
karo. Visi nariai atsilankykite, nes 
turime svarbių dalykų aptarti. —
O. Bieliauskienė, Sekr. (232-234);---  ■

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgios.Draugystės kvartalinis 

susirinkimas įvyks spalių 4 d., 7:30 
v. v. Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
taipgi, kurio duoklės atsiliko, malo
nėkite užsimokėt, kad neliktumėt 
suspenduoti. — Ch. M Nechunskas, 
Sekr. (232-233)

S. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 6 d., naujoj vie
toj. Tamelienės užeigoj, 755 — 3rd 
Avė., kampas 25th St. Draugai, pra
šome dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus raportuojama priežastis 
persikėlimo į naują vietą. — K. Mi- 
lenkevičienė, sekr. • ’ (.233-234)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

spalių 5 d. "Laisvės” Svetanėj, 419 
Lorimer St., 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame' visus narius dalyvauti, turėsi
me keletą svarbių reikalų diskusuo- 
ti. C. Reinys, Prot. Sekr.

(233-234)

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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
Riešinis Laikrodėlis

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

LAUREL ... 15 jewel GRfJEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . . $24.75

■ numb

CHIEF . , . 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold.filled case, Guildite back, $24.75

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi
PLAINFIELD, 1^. J. po antrašu:

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

MATTHEW BALLAS 
(BIELIAUSK/XS) 

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.

Lietuviy Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS r
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išnheruos 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 EVergr®en 7-1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOdU
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

“s s 1EAMBOAT INN
■ I

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”




