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KRISLAI
“Gerai Pasielgė.” 
Patys Save Smaugia. 
Be Baimės ir ,

Atidėliojimo, v 
Franci joje.

Rašo A. B.

Chicagos kunigų “Draugas” 
(spalio 7 d.) užgiria Lietuvos 
vyriausybę, kad ji aną dieną 
siūlomo Vilniaus neėmė. Va
dinasi, jeigu “Draugo” štabas 
būtų buvęs Lietuvoje, tai ir jis 
būtų pamojęs ranka ir pasa
kęs: Pasikarkite su Vilnium, 
nes dar galime į bėdą pakliū
ti jį imdami!

Bet dabar tie žmonės vėl 
gieda už Vilniaus “atvadavi
mą.” Veidmainiauja jie ir ne- 
sisarmatina. Vilnius jiems vi
sai nerūpėjo ir nerūpi.

O diena anksčiau (spalio 6 
d.) tas pats “Draugas” palei
do dvokiančią bombą į Mas
kvoje vedamas derybas tarpe 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos. 
Girdi, “Smaugia ir Lietuvą.” 
Bet juk Lietuvos niekas ne
smaugia. Apsigynimo sutartis 
tai nėra Lietuvos smaugimas. 
Priešingai, tai yra jos nepri
klausomybės apgynimas ir ap
saugojimas. Kas to nenori su
prasti, tas Lietuvai nevelina 
gero.

Reikėtų rimtai paklaustą 
katalikų srovės spaudos ir va-\ 
dų: Ar jūs manote, kad jūs 
padedate Lietuvai taip piktai 
puldami Sovietų Sąjungą, su 
kuria Lietuvai reikės sugyven
ti ir su kuria sutartis bus pa-i 
daryta ? Kiek mums teko iš
girsti, tai Lietuvos katalikų 
spauda visai kitaip ir visai ki
tu tonu kalba apie dabartinę 
situaciją.

Lietuvai nėra jokio pavo
jaus iš Sovietų pusės. Ji ture-/ 
tų tuojau pasirašyti apsigyn^ 
mo sutartį be jokios baimės ir 
be jokio delsimo. I

Kad Lietuvos liaudis tokiai 
sutarčiai nuširdžiausiai pritkr 
ria, tai pas mus seniai nebu-i 
vo jokios abejonės. Smagu,; 
kad savo nusistatymą pakeičia’ 
ir dalis Lietuvos katalikų ir 
kitų partijų vadų.

“Naujienos” (spalio 7 d.i 
griežtai atsisako priimti ViU 
nių (jos taip autoritetiškai' 
kalba, jog atrodo, kad • kas 
nors joms siūlo Vilnių), jeigu 
prie to busią pririšti kokie 
nors siūlai. Ot, tegul Vilnių 
bolševikai atiduoda be jokių 
sąlygų.

Bet taip Vilnių Lietuvai bol
ševikai buvo suteikę 1920 me
tais. žinote, kas iš to išėjo. 
Tūli trumparegiai nori, kad ta 
pati istorija vėl būtų pakarto-l 
ta. Jie darbuojasi svetimiems1 
dievams.
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Francijoje “demokratinė” 
vąldžia paleido visus šunes 
prieš komunistus. Ji drasko 
komunistų centrus, areštuoja 
jų vadus. Jau suareštavo dau
gybę paralamento narių ko
munistų. Daladier nusispjovė 
ant Francijos Konstitucijos, 
kuri laiduoja parlamento na
riams nepaliečiamybę.

Demokratija Francijoje ta
po palaidota. Pasiutusių impe
rialistų klika pasigrobė galią. 
Tai klikai rankomis ploja so
cialistų vadai. O pamatysite, 
kada šita Daladier klika pilnai 
įsivyraus ir paims už gerklės 
ir socialistus, kaip paėmė Hit
leris, tai jie šauks ir begėdiš
kai, kaltins komunistu^!

Detroit, Mich., spal. 10.— 
Sustreikuoja 17,000 darbi
ninkų prieš Chryslerio au
tomobilių fabrikus todėl, 
kad bosai pavarė iš darbo 
64 darbininkus. Bosai sako, 
kad šie darbininkai tyčia 
perlėtai dirbę.—Streikferiai 
priklauso CIO unijai.
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ŽYMUS ANGLĮJ POLITIKAS LLOYD 
GEORGE PRADEDA PLAČIA KAMPA

NIJA UŽ GREITA TAIKA
London. — Garsusis An

glijos politikas Lloyd Geor
ge rengiasi vadovaut judė
jimui, kuris reikalauja, kad 
Anglų valdžia svarstytų pa
siūlymus taikytis su Vokie
tija, — kaip praneša United 
Press.—Lloyd George buvo 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas laike praeito pasau
linio karo.

Jau devynios dienos atgal 
Lloyd George seime reika
lavo, kad Anglija rimtai im
tų Vokietijos siūlymus tai

Finijos Santikiai su 
Sovietai Draugiški, 
Tvirtina Finų Valdžia
Helsingfors, Finija, spal. 

10. — Išvyko Finijos (Suo
mijos) atstovas dr. J. Pa- 
lasikivi į Maskvą tartis poli
tiniais ir ekonominiais klau
simais su Sovietais.

Finijos valdžia vėl pakar
tojo, kad jos ryšiai su So
vietais tebėra draugiški.

(O kapitalistiniai Ameri
kos laikraščiai blofina apie 
“didžią” karišką mobiliza
ciją Finijos ir Švedijos 
prieš Sovietus, o Sovietų 
armijos mobilizaciją prieš 
Finija.)

Kodėl Franci j a Nori Sulai
kyt Chiniją su Japonija?

* London. — Pranešama, 
kad Francijos valdžia ragi
na Chiniją taikytis su Japo
nija. Spėjama, kad Franci
jos ministeris pirmininkas 
Daladier nori taupyt Japo
nijos jėgas karui prieš So
vietų Sąjungą.

Federacijos Vadai Pyk
sta, kad Rooseveltas 

Šaukia Vienytis su CIO
Cincinnati,. Ohio. — Va

dai Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavimo plūdo 
J. L. Lewisą, žymiausią 
vadą CIO unijų, ir reikala
vo išmest jį net iš Jungti
nės Mainierių Unijos; tai 
gal, girdi, tada galima bus 
pradėt tartis apie Federaci
jos apsivięnijimą su CIO.

Prezidentas Rooseveltas 
atsiuntė karštą raginimą, 
kad Federacija apsi vieny tų 
su CIO. Tai dabar dešinieji 
Federacijos vadai laišku at
sakė prezidentui, kad kitą 
sykį “tegul jis geriau krei
piasi į 010” su vienybės pa
siūlymais.

Pirmininkas didžios Veži
kų Unijos D. J. Tobin per
sergėjo Federacijos valdo
vus, kad jie taip aklai ne- 
sispirtų prieš apsivienijimą 
su CIO.
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kytis, ypač jeigu tie siūly
mai būtų įteikti per kokią 
bepusišką šalį, kaip kad Ita
liją ar Sovietų Sąjungą.

Lloyd George’ui pritarė 
darbiečių atstovų vadas sei
me, lordas Snell.

Lloyd George šaukia su
važiavimą Veikimo Tarybos 
dėlei Taikos, tikslu paveikt 
Anglijos valdžią greičiau 
taikytis. Jis yra pirminin
kas šios organizacijos, kuri 
turi daug narių visuose An
glijos kampuose.

Chamberlainas Atsi
sako Atidengi Sei
mui Karo Tikslus
London. — Anglų darbie

čių vadas Henderson šeime 
užklausė ministerį pirmi
ninką, N. Chamberlainą, ar 
jis negalėtų aiškiau pasa
kyt tikslus, dėl kurių An
glija tęsia karą. Chamber
lainas į tai pro šalį atsakė, 
kad Anglijos ir Francijos 
valdovai “pilnai sutinka kas 
liečia tikslus, dėl kurių mes 
įstojome į karą.” Toliau gal, 
girdi, Anglija išvien su 
Franci j a tikriaus parodys 
karo tikslus, bet ne dabar.

Chamberlainas nurodė į 
(neva) paskelbtus pirmiau 
tikslus. (Bet jis jau keitė 
tuos tikslus. Iš pradžios 
premjera? C h a m b erlainas 
sakė, kad Anglija 'kariau
janti dėl Lenkijos atsteigi
mo; o paskui jis, apsisukęs, 
pareiškė, kad Lenkija jau 
ne taip svarbu; dabar, gir
di, svarbiausia tai sukriu- 
šint hitlerizmą ir visiškai 
iššluot jį iš Vokietijos.)

KĄ CHAMBERLAINAS 
PASAKYS ŠIANDIEN?
London, spal. 10. — Šį 

trečiadienį Anglų mipiste- 
ris pirmininkas Chamber
lainas kalbės seime ir ką 
nors sakys apie tai, kaip 
Anglijos valdžia žiūri į Hit
lerio pasiūlymą taikytis.

Daugelis Vokiečių Neno
ri Apleist Lietuvą

Kaunas. — Tiktai dalis 
lietuviškų vokiečių sutiktų 
kraustytis iš Lietuvos į Vo
kietiją, pagal Hitlerio ragi
nimą. Kiti nenori apleist 
Lietuvos.

Lietuvoj esama apie 35,- 
000 vokiečių, dauguma se
ni Lietuvos gyventojai, ai
niai vokiečių protestonų ko
lonistų iš Salzbergo, evan
gelikai, liuteronai, baptis
tai.

Daugelis jų priešingi siū
lomam perkraustymui į 
Vokietiją.

Kauno Spauda Pasi
tiki Sovietais kaip 
Lietuvos Draugais

Kaunas. — Pusiau - val
diškas laikraštįs “Lietuvos 
Aidas” pabrėžia draugiškus 
santikius tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos ir rašo:

“Dabartinės derybos su 
Sovietų Sąjunga rymo ant 
seniai įsigyvenusių draugiš
kų ryšių tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, ant mūsų 
įsitikinimo, jog Sovietų Są
jungos politika: visuomet 
vengti bet ką užpulti.

“Ikj šiol politiniai, eko
nominiai ir kultūriniai san
tikiai tarp Lietuvos ir So
vietų pasižymėjo širdingu 
draugiškumu ir supratimu 
reikalų, teisių ir siekimų 
vienos ir antros šalies.

“Nuo seniai įsigyvenusie
ji draugiški santikiai tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos labiausiai buvo parem
ti giliu įsitikinimu Lietuvos 
žmonių, kad vadovaujan
čioji mintis užsieninės So
vietų politikos yra taika

'NAUJAUSIOS ŽINIOS •
Lietuva Jau Priimanti Sovietu Sąlygas dėl Sutarties; Gau

sianti Vilnijos Žemiu, gal ir Patį Vilnių
Maskva, spal. 10. — Vakar iš čia buvo nuskridę į 

Kauną generolas St. Raštikis, vyriausias Lietuvos armi
jos komandierius, ir K. Bizauskas, Lietuvos vice-prem- 
jeras, pasitart su prez. Smetona ir kitais Lietuvos val
džios nariais apie svarstomąją sutartį tarp Sovietą Są
jungos ir Lietuvos.

šiandien gen. Raštikis ir Bizauskas vėl atlėkė į Mas
kvą, ir kaip pranešama, jiedu jau atvežę Lietuvos sutiki
mą priimt Sovietų siūlomas sąlygas dėlei sutarties tarp 
šią dviejų šalių.

Manoma, kad (šiuos žodžius berašant) jau būsianti 
pasirašyta sutartis Lietuvos su Sovietų Sąjunga.

Pasak pranešimų iš Maskvos (lygiai kaip ir iš Kau
no), Sovietai pervesiu Lietuvai bent pasienines sritis Vil
niaus krašto, gal būt ir patį Vilnių. Bet kiti pranešimai 
spėja, kad jeigu Vilnius būtų pervestas Lietuvai, tai, 
girdi, Sovietai norėtų, kad Lietuva leistų Sovietam pa
laikyt Vilniuje Raudonosios Armijos garnizoną.

USA Lėktuvai ir Laivai Gau
do Slapuką Submariną

Washington. — Buvo pa* 
stebėtas vienas svetimas 
submarinas ir du kokie tai 
svetimi žibaliniai laivai už 
20 mylių nuo Key West, 
Florida. — Manoma, kad iš 
tokių laivų tai nazių sub- 
marinai gauna žibalo.

Amerikos valdžia pasiun
tė lėktuvus ir karinius 
laivus medžiot slapuką suį- 
mariną. , .. ■■■ — ... . -

London, spal. 10. — Vo
kiečių lėktuvai kartotinai 
bombardavo Anglijos karo 
laivus šiaurinėje Jūroje, bet 
pasak anglų, tai nei viena 
bomba nepataikė.

Berlin, spal. 10.— Dvi vo
kiečių orlaivių bombos pa-' 
taikė į vieną Anglijos karty 
laivą ir sužeidė jį, kaip sa
ko naziai.

Europoj ir visoje musų pla
netoje.”

Sovietai Kitaip Elgiasi su 
Lietuva, negu Elgdavosi 

Lenkija ir Cąrai
Kauno laikraštis “Dvide

šimtas Amžius” sako:
“Per šimtmečius įžeidinė

jo mus lenkai, mindžiojo 
mūsų laisvę ir kultūrą. Se
noji Rusija kasė mums duo
bę ir nekantriai laukė, kad 
mes išmirtume.

“Šiandien yra skirtinga 
Rusija, su skirtingu gyveni
mu ir skirtingais tikslais. 
Tai su šia nauja Rusija mes 
dabar kalbamės. Naujoji 
Rusija gali apgint tautas 
akyse viso pasaulio nuo im
perialistų pasišokimų. Mes 
laukiame to apgynimo.

“Mūsų (Lietuvos) pasiun
tiniai (Maskvoj) darys vis
ką, idant aštrusis Europos 
krizis nepaliestų mūsų tau
tinės laisvė.”

Chinai Atkariavo Daugelį 
'Miestų nuo Japonų

Shanghai, Chinija. — Ja
ponų karininkai čia pripa
žįsta, kad chinai atgriebė 
nuo japonų Sinchiangą ir 
daugelį kitų miestų ir mies
telių, srityje Changshos, 
plote bent kelių šimtų ket
virtainių mylių.

Japonų komanda skelbia, 
kad jie ten užmušę 28,650 
chinų ir suėmę 2,640. Be to, 
japonai pagrobę daugį chi
nų ginklų ir amunicijos. O 
iš japonų pusės, girdi, kri
tę tiktai 545 užmušti ir bu
vę 1,994 sužeisti.

(Chinai gi praneša, kad 
mūšiuose dėl Changshos bu
vo nukauta beveik tiek pat 
chinų, kaip ir japonų.) x

ORAS.—Bus vėsiau ir gal 
kiek lietaus.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

AMERIKOS DARBININKAI TVIRTAI 
NUSISTATĖ PRIEŠ ŠIOS ŠALIES ĮVĖ

LIMĄ Į KARA, SAKO LEWIS
San Francisco, Calif. — 

Antrajame s u v a ž i a v i me 
CIO, John L. Lewis, pirmi
ninkas šios industrinių uni
jų organizacijos, užreiškė, 
jog “organizuoti darbinin
kai yra griežtai priešingi 
bet kokiam Jungtinių Vals
tijų įvėlimui į Europos ka
rą.”

Lewis ragino darbininkus 
stovėt sargyboje, ir neleist 
kapitalistam - atžagarei
viam naikint naudingus 
darbininkam įstatymus ir 
demokratines teises. O šie

Latviai Džiaugiasi, 
Kad Sovietai Užtik
rina Jiem Apsaugą

Ryga. — Latvių laikraš
tis “Rits” rašo, kad kai ku
rios didžiosios (kapitalisti
nės) valstybės stengėsi pri
sitrauki Latviją kaip kari
nę- jų talkininkę. Bet Latvi
jos žmones myli taiką, to
dėl atsisakė dėtis su tomis 
valstybėmis.

Mylėdami taiką, Latviai 
dabar padarė tarpsavinio 
apsigynimo sutartį su So
vietais, sako “Rits.”

“Dabar mūsų kaimynas 
(Sovietai) taip pat prisiė
mė pareigą remti mus ir j 
padėti mums apgint savo, 
pajūrius-, kas reikalinga ir, 
jo paties apsigynimui... Ši 
sutartis įkvepia mums pa
sitikėjimą, jog bus padaryti 
žingsniai, kurie tarnaus tai
kai ir Baltijos Jūros saugu
mui.”

Sovietai Pareikalavo 
Iškraustyt Nazius iš 
Latvijos ir Estonijos
Berlin. — Nazių valdžia 

sako, kad jinai be jokių po
litinių sumetimų nusprendė 
perkraustyt vokiečius pilie
čius ir nepiliečius iš Latvi
jos, Estonijos ir Lietuvos į 
Vokietiją.

Maskva. — Tai Sovietai 
pareikalavo, kad Vokietija 
atsiimtų nazius vokiečius iš 
Latvijos ir Estonijos. Nes, 
po to kai Estonija ir Lat
vija padarė tarpsavinio ap
sigynimo sutartis su Sovie
tais, tai vokiečiai naziai to
se dviejose mažose šalyse 
galėtų pradėt trukšmaut, 
būk, girdi, Sovietai juos ten 
persekioją.

(Sakoma, kad beveik visi 
62,000 vokiečių iš Latvijos 
ir 15,000 iš Estonijos kraus
tosi į Vokietiją...Jiems per
kraustyt, jau atplaukę ke
turi Vokietijos laivai į 
Latvijos ir Estonijos prie
plaukas.)

,ę......... ...... t

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

ponai to siekia, šnekėdami 
apie nepaprastą padėtį, su
sidarančią Amerikoje dėlei 
karo Europoje.
šaukia Farmerius Laikytis 

Išvien su Darbininkais
CIO pirmininkas Lewis 

atsišaukė į farmerius išvien 
kovot su darbininkais už 
taiką, už darbo algas, už 
bedarbių šelpimą, už val
džios paramą farmeriams, 
už senatvės pensijas, už pi
lietines laisves ir už šalies 
gerovę abelnai.

Francūzų ir Vokiečių 
Kareiviai Draugauja 

Sekmadieniais
- Remich, Luxembourg. — 

Vienas miestelis šiame be- 
pusiškame krašte turėjo 
futbolo lošimą praeitą sek
madienį, arti vokiečių siek
uos,, iš vienos pusės, ir arti 
.Francūzų sienos ’iš antros 
pusės.

Kaip tik francūzų ir VQ- 
kiečių kareiviai pastebėjo 
futbolo lošimą, tuojaus vie
ni ir antri apleido savo po* 
zicijas ir suėjo žiūrėti loši
mo. Vienos šalies kareiviai 
aiškiausiai matė antros ša
lies kareivius, bet nemėgi
no šaudyt. Nešaudė į vokie
čius ir francūzų kanuolės, 
sustatytos ant artimo Borg 
kalnelio.

Francūzni ir vokiečiai ka
re i v i a i miš riai sveikino 
šauksmais ir delnų ploji
mais tuos Luxembourg© 
futbolininkus, kuriem gerai 
pavyko vienas ar kitas 
veiksmas lošime.

Kiekvieną sekmadienį vo
kiečiai ir francūzai karei
viai pertraukia karo veiki
mus nuo aušros ir švenčia 
iki 8 valandos vakare. Ko- 
mandieriai tam priešinasi, 
bet kareiviai vis tiek šven- t 
čia.

PRIEŠINGI PRANEŠIMAI 
APIE FRANCŪZŲ-VO- 

' KIEČIŲ KARĄ

Paryžius, spal. 10.—Fran
cūzų komanda sako, kad' 
vokiečiai 90 mylių frontu 
bombarduoja ir atakuoja 
francūzus,’ ypač į pietus nuo 
Saarbrueckeno; bet francū
zai atmusę visas atakas.

Berlin, spal. 10. — Naziai 
praneša, kad tik retkarčiais 
persišaudo vokiečių ir fran
cūzų kanuolės, ir abelnai 
mažai ten kariško veikimo.

Chungking, Chinija. — 
Chinai pagrobė daugius 
ginklų ir amunicijos nuo ja
ponų, vejamų iš Changšhos 
srities.
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Vilniaus Liaudis ir Jos
Išvaduotojai

Spalio 7 d. Vilniuje buvo sušauktas 
masinis žmonių susirinkimas. Tai buvo 
demonstracija, kokios tas istorinis mies
tas pirmiau nebuvo matęs. Susirinko per 
75 tūkstančiai žmonių ir demonstravo 
džiaugsmą naujai įgytos laisvės. Tai bu
vo vilniečių padėka jų išliuosuotojams iš 
po Lenkijos ponų priespaudos. Sovietų 
Sąjungos Raudonajai Armijai ir Sovietų 
vyriausybei jie pasiliks amžinai dėkingi 
ir savo laimėtos laisvės daugiau jau ne
bepaleis iš savo rankų.

Vilnijos dvarininkai ir kapitalistai ar
ba paspruko, arba tebesislapsto, arba jau 
kalėjime. Jų rojus pasibaigė. Dabar gy
vens liaudis ir džiaugsis gyvenimu.

Ir keli šimtai tūkstančių lietuvių, ku
rie sunkiai vilko vargo ir priespaudos 
jungą, uždėtą ir palaikomą Lenkijos po
nijos, atsiduso laisvai. Jiems atsidaro 
naujo gyvenimo durys.

Visose dešimtmečių kovose prieš ca
rizmą Vilniaus darbininkai užėmė gar
bingą vietą. Jų išsilaisvinimo viltis tik 
dabar išsipildė.

i

Vadas, Kuris Nebijo Grūmojimų
Kiekvienas laisvę, demokratiją ir to

lerantiškumą mylįs žmogus karštai pa
sveikins Michael Quill, New Yorko mies- 

’ to tarybos narį ir prezidentą United 
Transport Workers unijos. Tas airių tau
tos sūnus pasirodė daug kietesnių ir drą
sesniu, negu Darbo Partijos dešiniųjų 

• vadų klika manė arba įsivaizdino. Dabar 
jie žinos, kad jie klaidą darė.

Quill atsisako pildyti jų diktatoriškus 
prisakymus. Jis juos pasmerkia ir atsi
sako priimti jų iškeptą karinę rezoliuci
ją ir jų burnojimas prieš komunistus.

“Pakartotinai reakcionieriai ir jų pa
kalikai man darė užmetimą buvime ko
munistu,” savo pareiškime sako Quill. 
“Daugiau kai vieną kartą aš užginčijau 
esąs komunistu arba Komunistų Partijos 
nariu. Aš nemaniau, kad unijų griovikai 
ir openšaperiai priimtų mano užginčiji- 
mą ir liautųsi kartoję tuos melus prieš 

. mane. Jie visada kaltinimą komunizme 
vartoja padalinimui darbininkų eilių. 
Bet aš tikėjau, kad tie, kurie nudavė ko- 
voją sykiu su manim už darbininkus, ne
tarnaus priešams užmesdami man tą pa
tį kaltinimą.”

Dar kajtą Quill pareiškia, kad jis nie
kados nebuvęs ir nesąs Komunistų Par
tijos narys. “Bet,” sako jis, “aš atsisa
kau prisidėti prie raganų gaudymo. Aš 
atsisakau būti nevidono Martin Dies 
bendradarbiu. Aš visa širdžia tikiu de
mokratiniam procesui ir aš paaukojau 
save kaip darbininkų organizacijoj, ku
rią aš atstovauju, taip. viešame gyveni
me, demokratijos palaikymui ir praplė- 

ttimui.”
Quill nurodo, kad šis užsipuolimas ant 

komunistų yra tiktai pradžia užsipuoli-
■

Po Biskį Kariaujama 
Vakary Fronte

Paryžius, spal. 9. — Vo
kiečiai kelis kartus, veikda
mi nedideliais būreliais, ata
kavo francūzų pozicijas į 
pietus nuo Saarbrueckeno 
ir kitur. Prancūzai sako,

kad jie vienur atmušė vo
kiečius, o kai kur dar bis
kį pažengė pirmyn.

Berlin, spal. 9. —' Nazių 
komanda praneša, kad visa
me vakariniame fronte vei
kia po truputį artilerija, 
pėstininkai ir lėktuvai iš 
abiejų pusių.

mo ant teisių ir laisvių visų pažangių ir 
liberališkų žmonių. “Aš maniau,” sako 
j is,“kad ta mažytė grupė Amerikos 
Darbo Partijoje, kuri pagamino rezoliu
ciją, kuriai pritarimo iš manęs reikalau
jama, išmoko liūdną lekciją iš pasaulio 
istorijos, jog užgynimas politinių teisių 
ir laisvių bet kuriai mažumai būtinai 
baigiasi sukriušinimu visų darbininkų 
teisių.” .

Šio karo klausimu, Quill pareiškia, kad 
jis griežtai priešingas karui. Jis stoja už 
taiką milionams Amerikos vyrų ir mote
rų. “Amerikos darbo žmonės žino, kad 
karas reiškia mirtį visiems jų laimėji
mams, pasiektiems per paskutinius sep- 
tynius metus prezidento Roosevelto va
dovybėje.”

“Karinė dvasia nusidriekia per visą 
rezoliuciją, kurią ponas Rose man pri
siuntė,” kategoriškai pareiškia Quill. 
Nors Chamberlaino valdžia nedavė jo
kio pasaulio darbininkams įrodymo, kad 
jos tikslai yra tokie, kuriuos mes, ku
rie branginame demokratiją ir demokra
tines įstaigas, galėtumėme remti, tačiau 

1 Amerikos Darbo Partijoj klika norėtų 
pririšti darbininkus prie palaikymo 
Chamberlaino. Toks darbininkų pririši
mas yra tikriausias kelias Amerikos įvė- 
limui į karą, kuris yra vedamas už van
denyno.”

Dabar gal ta Darbo Partijos vadų kli
ka bandys Quill išmesti iš partijos, arba 
neberems jo kandidatūros į miesto ta
rybą. Tačiau milionai Amerikos darbi
ninkų parems Quillo aiškų ir teisingą 
nusistatymą.

Šitas raganų gaudymas Amerikos Dar
bo Partijoj pradėtas piktos valios žmo
nių. Kada nors paaiškės, kad tie sutvė
rimai turi kokius nors susitarimus su 
Tammany Hall šaiką, idanTpačią Darbo 
Partiją sunaikinti.

Praeityje taip būdavo. Kada tik New 
Yorke pasirodydavo, kokia nors masinė 
darbo partija, tuojau priešai iš lauko 
pusės surasdavo agentų viduje partijos, 
pakeldavo suirutę, pradėdavo terorizuo
ti kitaip manančius žmones ir partiją su
griaudavo. f.

Eiliniams Darbo Partijas nariam^ rei
kia budėti. Darbo Parti j ęs lietuvių sky
rius arba kliubas taip pat turėtų pa
smerkti Rose, Waldman ir visą tą gru
pę vadų, kurie užsimojo ant Darbo Par
tijas vienybės, kaip tik prieš miesto ta
rybos rinkimus. Kai reikia didžiausios 
vienybės, idant laimėjus rinkimus, tai jie 
sušilę iki šiol buvusią Darbo Partijoj 
vienybę griauna.

Kas Jiems Rūpi
Iš Paryžiaus ateinančios žinios skel

bia, kad pereitą pirmadienį Francijoj 
prasidėjo milžiniškos ablavos ant komu
nistų. Spauda sako, jog šitos ablavos 
yra kur kas įspūdingesnės, negu Fran
ci jos karas su Vokietija (faktinai, jokio 
karo iki šiol ten kaip ir nebuvo).

Taigi dabar aišku, kas Franci jos reak
cininkams rūpi. Jiems rūpi ne karas su 
Vokietija, kiek karaš* su darbininkų ju
dėjimu pačioj Francijoj.

Už ką gi šitie žmonės (komunistai) 
yra persekiojami? O gi tik už tai, kad 
jie sako, jog reikia daryti taika, o ne
sivelti į karą!

Franci jos buržuazijai senai rūpėjo su
naikinti komunistinis judėjimas. Dala- 
dier ir jo sėbrai gerai žino, kad socia
listai—buržuazijos vergai. Jie pildė 
buržuazijos norus pereitam kare, jie iš
tikimai juos pildo ir šiame imperialisti
niame kare. Komunistai gi kovoja prieš 
karą, nes šis karas yra vedamas ne už 
demokratiją, bet už imperialistinius rei
kalus.

Bet ar Daladier mano, kad šitokiais 
savo žygiais jis sunaikins darbininkų ju
dėjimą, išnaikins komunistus? Jeigu jis 
taip mano, tai dikčiai klysta. Jam pa
čiam teks eiti šunis ganyti pirmiau, negu 
bus sunaikintas komunistinis judėjimas.

Angly Lakūnai iš Arti Fo
tografavo Naziy Tvirtoves
Londonas. — Trys Angli

jos lėktuvai, skrisdami tik
tai 100 pėdų aukštyje, nu
fotografavo beveik 20 my
lių Vokietijos tvirtovių sie
nos.
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Suvienytos Automobilistų Darbininku (CIO) nariai, išėję Į streiką Detroite, 
pikietuoja Long M fg. Co. dirbtuvę.

Ties Trijų Valstybių Ribomis
Nuo Kybartų Lig Vartelių

Mūsų didieji kaimynai ka
riauja. Karo veiksmai vyksta 
ir prie mūsų sienos. Pasienio 
gyventojai dažnai girdi šūvių 
garsus ir lėktuvų ūžesį.

Toliau nuo sienos gyvenan
tieji piliečiai apie netoli mū
sų sienos vykstančius karinius 
konfliktus susidarę fantastiš
kiausių nuomonių, žmogaus 
fantazija plati, todėl ir kal
boms ribų nėra.
O Būtų Gera, Kad Bent Šiuo 

Laiku Fantaziją Kiek
vienas Pažabotų

Neutralios šalies piliečiams 
reikia laikytis ramiai; žodžiai 
turi būti kontroliuojami. Pir
mosiomis konflikto dienomis 
per daug buvo kalbama, per 
daug nervintas! ir nerimauta, 
o tam jokio ypatingo pagrin
do visai nebūta. Mūsų teri
torijos neutralumą abi kariau
jančios šalys gerbia. Kaip 
matyt, ne visi žmonės nori 
tais gandais patikėti, yra 
daug norinčių savo akimis pa
matyti, kas vyksta mūsų pa
sieniuose. Todėl teko matyti 
daug žmonių, atvykusių į Ky
bartus pažiūrėti, kas ten da
rosi. Jie įsitikino, jog nieko 
ypatingo nėra, o .tos kalbos 
neturi jokio pagrindo.

Rugsėjo 3 d. rytą iš Vilka
viškio autobusu pro Alvitą, ir 
Virbalį nuvykau į Kybartus. 
Kybartuose daug svetimų vei
dų, aišku, tai smalsuoliai, at
vykę iš Marijampolės, Kauno 
ir kitų miestų pažiūrėti “pa-1 
sieniu šturmuojančios Vokieti
jos kariuomenės.” Deja, šiems 
smalsuoliams neteko matyti 
nė vieno vokiečių kario. Tie 
kariai, kurie anksčiau saugojo 
pasienio pereinamąjį punktą, 
dabar irgi nuimti. Per perei
namąjį punktą su sienai perei
ti kortelėmis leidžiama į abi 
puses vykti.

Iš Vokietijos į Lietuvą atei
na labai mažai žmonių, tik 
viena, kita moterėlė, taip pat 
mažai vyksta mūsiškių į aną 
pusę. Mūsiškiams nėra kas ten 
veikti.

Eitkūnų (Eydkau) miestelis 
ištuštėjęs

Dauguma’ gyventojų išvaži- 
nėję j kaimus, vyrai mobili
zuoti, belikę seniai, moterys ir 
vaikai. • Krautuvės apytuštės. 
Maisto produktai parduodami 
tik pagal korteles. Skanumy
nų, kuilių mūsiškiai ten pirk
davę ir smagufiaudavęsi, taip 
pat maža, nes susisiekimas 
daugiau tarnauja kariniams 
reikalams. Iš Vokietijos, kuri 
nors moterėlė ateina nusipirk
ti ką nors valgomo vaiku
čiams.

Traukinys iš Karaliaučiaus 
atėjo valandą pavėlavęs.

išlipusių dviejų traukinio pa
lydovų, daugiau nieko išlipant 
nepastebėjau. Iš vieno vagono 
buvo išimta daug siuntų. 
Traukinio palydovai Su mūsiš
kiais geležinkelio tarnautojais 
santykiauja labai gražiai.

Eitkūnuose vakarais švie
sos nežibinamos, o kadangi 
Kybartai su Eitkūnais sueina, 
tai ir čia langai uždangstomi, 
gatvės neapšviečiamos. Labai 
griežtai draudžiama klausyti 
užsienių radijas.

Iš Kybartų į Vištytį

Pasieniu eina vieškelis, ku
riuo iki rugsėjo 3 d. dar buvo 
palaikomas susisiekimas auto
busais, bet nuo rugsėjo 3 d. 
kursavimas/sustabdytas. Mies
telyje lengvųjų mašinų taip 
pat nėra. Suvaržius motorine 
pardavinėjimą, jos dabar il
sisi garažuose-ar naudojamos 
kitiems, svarbesniems reika
lams. Su kitu laikraštininku 
pradėjom jieškoti susisiekimo 
priemonių. Atsirado vienas 
žydas, kuris iš kažkur sukrap
štęs kelis litrus benzino, pra- 
skiedęs jį žibalu, pasisiūlė pa
tarnauti, bet už tą patarnavi
mą užsiprašė tiek, kad nepa
togu būt rašyti. Teko eiti j ieš
koti vežimo. Nuėjom vieškeliu 
apie 3 km., neaplenkdami nė 
vieno pakelės ūkininko, bet 
vežimo nė vienas samdyti ne
norėjo, aiškindamiesi, esą ar
kliai pavargę. Vienoj vietoj 
radau senyvą moterį, pasa
kiau ko norįs. Moterėlė gra
žia lietuvių tarme atsakė, jog 
lietuviškai nesuprantanti. Kai 
aš dar kartą savo žodžius pa
kartojau ir pasakiau, jog ji 
labai gražiai lietuviškai kal
banti, tai ji manęs užklausė, 
ar aš evangelikas. Atsakius, 
šioji atrėžė: ‘Padvados nėra.” 
Daugiausia pasieny gyvena- 
evangelikai, ūkiai dideli, tro
besiai gražios išvaizdos. Be- 
jiėškant vežimo, mus automo
biliu prisivijo minėtas žydas, 
kuris jau buvo suradęs ,vieną 
keleivę, padarė didelę nuolai
dą ir mes susitarėm. Vokieti
jos pusėje ūkiai stambūs, lau
kuose neartos ražienos, bulvės 
dar nekasamos ir daržovės 
nevalomos. Nematyti jokio 
žmogaus, net ir gyvulių, kaip 
šioje pusėje.

Artėjant prie Vištyčio

žemės reljefas įvairuoja: 
daubos, slėniai, kalneliai, miš- I 
kai, miškeliai. Pravažiavom 
kalniuką', kuriame pastatytas 
kryžius Didžiajame kare žu- 
vusiems atminti, šiose vietose 
tuo laiku vyko labai didelės 
kautynės. Pozicijos ėjo iš ran
kų į rankas, sako, visi šie kal
neliai rusų krauju permirkę. 
Ir vieni ir kiti nenorėjo užleis
ti šių kalnelių, nes toliau į ry

tus eina lygumos, kuriose ne
įmanoma geriau įsitvirtinti. 
Dabar šie prieš 25 metus bu
vę priešai ramiai sau ilsisi 
broliškuose kapuose, mūsų tė
vynėje.

Pravažiavom Suvalkijos 
Puntuką, didžiulį akmenį, 
apie kurį yra šimtai padavi
mų.

Pagaliau mes Vištytyje. Viš
tyčio bažnytkaimis guli prie 
pat Vištyčio ežero, kurio tik 
dalis Lietuvai priklauso. Juo 
eina mūsų siena su Vokietija. 
Dešinėje pusėje ežero yra 
pereinamasis punktas, kuriuo 
susisiekimas, nors labai ma
žas, bet tebevyksta. Gyvento
jų skaičius prieš Didįjį karą 
buvo daug didesnis. Tuomet 
daug čia gyventa žydų. Pro 
čia eidavo nemaža prekyba su 
Vokietija, o taip pat daug kas 
vertėsi kontrabanda. Miestelį 
labai mėgo Vokietios kaizeris 
Vilhelmas; jis pats ir jo sei
mą ne kartą čia atsilankę, 
kalbėję su vietos gyventojais, 
medžioję. Kai Vištytį ištiko 
gaisras, Vilhelmas rūpinosi, 
kad būtų padegėliai sušelpti. 
Matyt, jį čia viliojo idiliškas 
gamtos grožis ir ramumas.

Rugsėjo 1 d. pro Vištytį 
pražygiavo kariuomenės dali
niai, bet mūsų teritorijos ne
lietė, stengėsi laikytis atokiau. 
Mūsų gyventojų tarpe tas 
nehtralumo gerbimas sukėlė 
didelį pasitenkinimą.

Dabar Vištyčio gyventojai 
daug ramesni, kad kartais ir 
išgirdę lėktuvų ūžimą ar šūvių 
aidus nesinervina, nes jaučiasi 
saugūs.

Iš Vištyčio lig Vartelių

Kelionė apie 11 km. Kelias 
eina pasieniu. Pasienis iš mū
sų pusės saugomas pasienio 
policininkų, kaip ir visada.

Oras skaidrus, matomumas 
geras.

Vartelių kaimas yra riba 
tarp Vokietijos ir Lenkijos, 
čia sueina trijų valstybių sie
nos. To kaimo kai kurių ūki
ninkų laukai taip pat yra iš
sidriekę į svetimą teritoriją. 
Nenuostabu, kad vienas ark
lys to pačio ūkininko ganosi 
Lietuvos, antras Vokietijos, o 
trečias Lenkijos valdomoj te
ritorijoj.
Varteliškiai juokauja, kad jų 
gaidžių giedojimas girdimas 

trijose valstybėse

Netoli Vartelių yra Vižai- 
nis. Jį vokiečiai rugsėjo 1 d. 
buvo užėmę, bet paskum vėl 
pasitraukę. Kadangi lenkai 
Vižainyje savo kariuomenės 
nelaiko, todėl ir susidūrimo 
nebuvę. Pro Vartelius dvira
čiais pravažiavę tik 7 vokiečių 
kareiviai, daugiau karių var
teliškiai nematę ir kas darosi
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anoj pusėj miško neturi su-, 
pratimo. Kartais pro Vartelius 
pralekia grįžtantieji iš Lenki
jos vokiečių lėktuvai. Taip- pat 
kartais, kai vėjas aprimsta, 
girdėti tolimi dundėjimai. Gy
ventojai ramūs, nelinkę pasi
duoti jokiai panikai, sau ra
miai aria rugienas, kulia ir 
dirba kitus ūkio darbus; nesi
nori tikėti, kad šie žmonės 
yra prie pat sienos dviejų ka
riaujančių valstybių. Aplamai 
reikia pasakyti, kad kuo ar
čiau sienos, tuo nerimas ir 
nervingumas mažesnis, o Var
teliuose jo visai nėra. Tiesa, 
kai pasigirsta saulei leidžian
tis ar švintant lėktuvo ūžesys, 
žmonės išeina pasižiūrėti.

—Nulėkė, — pasako kuris.
—Taigi, nulėkė, — pakar

toja antras, ir vėl visi ramiai 
eina prie savo darbų.

Lenkijos valdomą teritoriją 
nuo mūsų skiria miškas, šiose 
vietose vaikščiojau dar vaikas 
būdamas, vietą pažįstu, bet šį 
kartą vos nesuklydau į aną 
pusę. Jokių sienos žymių ne
matyti, tik retai nukaišiotos 
šluotos primena, kurioje vals
tybėje esi. Nors dabar laukai 
atrodo tie patys, taip pat ir 
vietovaizdis vienodas, bet įsi
žiūrėjus į ūkius galima orien
tuotis, kur kuri valstybė.

Nakvojau taip pat netoli 
sienos. Naktis buvo rami, bet 
jokio ūžesio neteko girdėti; 
tik prieš saulės tekėjimą pasi
girdo tolimas lėktuvo balsas 
ir duslus dundėjimas. Vėliau, 
važiuojant nuo sienos, Lenki
jos gilumoj pasirodė raudona 
pašvaistė. Pašvaistė neryški, 
matyt, kažkur labai toli gais
ras. Girdėjosi kimus kulko
svaidžio tratėjimas. Vakare 
sužinojau, jog buvo bombar
duojama kažkas apie Suval
kus ir kad susišaudyta už Vi
žainio.

L. Ž.

ŠYPSENOS
Gerai Atsakė

Vienas mūrininkas, kuris 
apie darbą labai mažai nu
simanė, p a s i d idžiuodamas 
klausia padėjėjo:

—Ką tamsta darytum, 
jei taip mokėtum dirbti, 
kaip aš?

—Eičiau mokytis, — atsa
kė tas.

Maldingas Darbdavys
—Mūsų darbdavys baisiai 

maldingas,—aiškina Petras 
savo draugui.

—O iš ko tu tai sprendi?
—Mat, kai tik aš atnešu 

jam parodyti padarytą dar
bą, tai jis stveriasi už gal
vos ir sako: “Q Jėzau Ma
rija”. ..

Draugių Tarpe
-v*A'š tik ką grįžtu iš ne

senai įsteigto grožio insti
tuto?

—Kodėl ten atsisakė tau 
patarnauti ?

Apsivedė
—Tai sakai, kad Algir

das apsivedė?
—Taip, taip. O tu dar ne

žinojai?
—Tai pasakyk, ar jis ve

dė iš meilės ar dėl apskai
čiavimo ?

—Sunku pasakyti. Grei
čiausiai jis vedė ir iš meilės 
ir dėl apskaičiavimo. Paso- 
gą jis paėmė iš meilės, o 
žmoną iš apskaičiavimo.

Reikšmingas Atsakymas
—Pasakyk man, Petrai, 

ar katės yra plėšrieji žvė
rys?

—Taip, mano katytė.
(Surankiota)
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Motery Seimas, įvykęs rugsėjo 7-9, 
Brooklyne, nutarė įsteigt Moterų Tarybą, 
kurioj galės priklausyt visokios moterų 
organizacijos. Kuri draugija pirmutine 
įvykins Seimo tarimą—įstos Tarybon?

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

MA
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Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
Sekretorės Pranešimas

Įvykus Pirmajam Amerikos 
Lietuvių Moterų Seimui, iš
rinktasis Seime komitetas, pa
reiškus spaudoje savo atsišau
kimą j moterų draugijas, iki 
šiolei jokių kitų pranešimų 
nedavė. Apie patį Seimą ko
mitetui netenka kalbėti; mūs 
laikraščių moterų skyriai iki 
šiolei buvo užpildyti seimo at
stovių raštais. Kaip kam gal 
atrodyt, kad Seime išrinktas 
komitetas ir nieku nesirūpina, 
bet taip nėra. Turiu už gar
bę pranešti, tai, kad pirmuti
nis Moterų Tarybos Komite
to žygis yra išleidimas įvyku
sio Seimo programos. Progra
ma jau atiduoti! spausdinti. 
Bus brošiūros formoje; joje 
tilps visi Seimo tarimai, rezo
liucijos, skaityti referatai ir 
pasveikinimai. Taipgi yra de
dama pastangos, kad toje 
programoje tilptų kelių mūs 
lietuvių judėjime žymių vei
kėjų trumpos biografijos, 
idant skaitytojai matytų, kaip 
jų padėtos pastangos rišosi su 
abelnu kultūriniu darbu tar
pe moterų.

SKOLASTIKA

Margareta Sanger
APIE ANKSČIAU RAŠYTĄ

Margaret Sanger iš mažens buvo akyva: norėjo pati viską, žinoti, troško 
žinybą paskleisti liaudyje. Į žinybą kelias buvo ne rožėmis klotas. Anksti 
netekus motinos, ant jos jauną pečių užgulė daugelis šeimos prižiūrėtojos 
pareigų. JI troško tapt gydytoja, bet turėjo tenkintis slaugės laipsniu ir su 
juo metėsi darban tarp biednuomenės. Darbe pamatė, kad skurdo pasek
mės nenugalimos, kad ’reikia naikinti skurdo priežastis. Matydama, kad 
daugvaikystė biednuomenėj aštrina skurdą, ligas, ji pradėjo kovą už teisę 
biednuomenei apribot savo šeimas, kaip tas jau buvo paplitęs turčiuose.

Jleškodama tarp žinių ir priemonių, ji apkeliavo šalies knygynus, raš
tines, vėliau Škotiją, Franciją, Holandiją, bet kada sugrįžo vežina lobiu 
žinybos, atrado, kad savo gimtinės šalies Įstatymai tai draudžia. Tačiau ji 
drąsiai paskelbė kovą nežinystei ir Iškėlė reikalą pakeist netikus} Coms
tock Įstatymą, už ką susidūrė su persekiojimu, kalėjimu. Apie tuos jos 
žygius plačiau galima rasti raštuose, tilpusiuose šiame skyriuje už 2-rą, 
9-tą ir 16-tą rugpjūčio, kurlfe tapo pertraukti dėl gausos priešseiminių ir
poseiminių raštų.

Sekamuose raštuose matome tą darbą tampriai susijusi su masiniu ju
dėjimu, ypatingai moterų ir darbo žmonių, kurie aktingai rėmė Margare-
tos Sanger veiklą. | Skyriaus Vedėja.

Laikraštuka “Moteris Suki- raštai plačiai dėstė gyventojų
lėlė” Margaret Sanger pradė
jo leisti kovai prieš Comstock 
įstatymą. Jis patarnavo pa- 
traukt visuomenės atydą į 
gimdymo kontrolės judėjimą, 
nors jame ir ne vien tik tuo 
klausimu būdavo rašoma.

Tuo laiku Margaret San
ger parašė brošiūraitę, užva- 
dintą “Šeimynos Apribavi- 
mas.” Ji išėjo jieškot spaustu
vininko, bet jie visi atsisakė 
turėt ką bendro su rankraš
čiu, kuris galėtų juos privest 
prie nesusipratimo su įstaty
mais. Pagaliau drąsus spaus
tuvininkas sutiko atlikt dar
bą. Ir iki šiai dienai nieks ne
žino, kas tą darbą atliko.

“Moters Sukilelės” gyveni
mas nebuvo švelnus. Leidinys 
po leidinio būdavo sulaikoma 
dėlto, kad Federalis Pašto 
Departmentas nusprendė, jog 
laikraštukas esąs “nesiųsti- 
nas.” Ir tada Margaret San
ger sužinojo, kad ji yra įkai
tinta per “grand džiūrę” už 
tūlus neva nepadorius raštus, 
tilpusius žurnale. Atidėjimas 
bylos, kad gynėjai galėtų pri
sirengt, uždrausta. Tada ji 
išvyko Kanadon ir vėliau An
gį i j on.

Anglijoj Margaret Sanger 
sužinojo apie Bradlaugh-Be- 
sant bylą dėl gimdymo kon
trolės Anglijoj, po ko gim
dymo kontrolė *»apo legaliai 
leista. Darbas Anglijoj ap-
saugai nuo nėštumo pradėta nei apsaugos būdus. Savo at- 
po Malthuso vardu (kuriosilankymu Holandijoj Marga-

Kaip didelė bus šeiminė 
programa ir kokia kaina, 
apie tai pranešime vėliau, nes 
dar nėra galutinai apskait- 
liuota. Tenka apgailėti, kad 
tas darbas kiek susitrukdė, o 
susitrukdė grynai dėlei tech
niškų kliūčių, nes viskas rei
kėjo perrašyti, kaip kas iš
versti į lietuvių kalbą, viskas 
sutvarkyti, o darbas teko at
likti draugėms tik liuosu nuo 
kitų užsiėmimų laiku, užtai, 
manau, neteks nieko dėlei to 
kaltinti, nes visos dirbo sulig 
išgale.

Jau atsiųsta nemažai įsto
jimo friokesčių į Moterų Tarybą. 
Labai gerai, kad sugrįžusios 
Seimo atstovės nepasitenkina 
vien tik įvykiu, bet rūpinasi, 
kad darbas tarpe moterų sėk
mingai žygiuotų ir ateityje. 
Kol buvo dirbama brošiūros 
sutvarkyme, į daugelio prane
šimus nebuvo laiku atsakyta; 
susitvarkius skubesnius dar
bus, į tai bus daugiau domės 
kreipiama.

K. Petrikienė.

problemas).
Margareta Sanger kalbėjo

si su daugeliu žymių žmonių, 
kurie norėjo sužinoti apie jos 
susidūrimą su Comstock įsta
tymu. Jei niekas kitas, tai tas 
susidūrimas su įstatymu tais 
laikais daug išgarsino -gimdy
mo kontrolę. Ji diskusavo 
problemą su Havelock Ellis, 
daktare Alice Vickery, mote
rų pioniere, daktare Marie 
Stopes, kuri daug (jarbavosi 
dėl gimdymo kontrolės Angli
joj /vėlesniais metais, ir su 
daugeliu kitų. Kalbėjimąsi su 
veikliais žmonėmis pagelbėjo 
jai išvystyti ir savo, idėjas.

1915 metais ji nuvyko Ho- 
landijon. Jos domesį paaksti- 
no žinia, kad nors gimifnai su
mažėjo, taip pat sumažėjo ir 
mirtingumas, pasekmėj palie
kant gyventojų skaičių dides
niu. Statistikos rodė mažesnį 
mirtingumą prie gimdymo už 
bet kokios šalies mirtingumą 
dėl tos pat priežasties.

Holandijoj nuo Dr. Rutgers 
ji gavo informacijų apie šei
mos ribavimo techniką. Sklei
dimas tokių informacijų buvo 
leista įstatymais. Pirmoji gim
dymo kontrolės klinika tapo 
įsteigta čionai 1878 m., per 
daktarą Alettą Jacobs. Tokiu 
būdu Holandija buvo pionierė 
šalis klinikų darbe. Brošiūrai- 
tės ir patarimai skleista lais
vai. Lavintos slaugės būdavo 
siunčiamos aiškint biednuome-

Darbininkų Mokykloj Kursai 
apie Motery Problemas 

Industrijoj-Šeimoj
Darbininkų Mokykloj, 35 

E. 12th St., N. Y., įsteigta 
12-kos savaičių kursas “Mote
ris ir Visuomenė”. Jame aiš
kinama moterų problemos na
mie, šeimynoj, industrijoj ir 
darbo unijose, taipgi visa
me progresyviškame judėji
me, imant nuo žilos senovės 
iki šių laikų.

Kursuose būna lekcijos apie 
moteris senovėje, sufragiečių 
ir lygių teisių judėjimus, mo
teris industrijoj, negres, mo
teris prie fašizmo, ir moteris 
Sovietų Sąjungoj. Taipgi apie 
Amerikos moterų organizaci
jas.

Kursams vadovauja žymios 
moterys: Margareta Cowl 
(Kavaliauskaitė), Komunistų 
Partijos moterų darbo nacio- 
nalė direktorė; Charlotte To- 
des, žinoma rašytoja ir pra- j 
kalbininkė; Audley Moore, 
negrė moterų vadovė; Sadie 
Van-Veen, K. P. New Yorko 
Valstijos Moterų Komisijos 
pirmininkė, ir kitos.

Pamokos įvyksta kas trečia
dienį, 8:40 iki 10:10 vakaro, 
Room 208, 35 E. 12th St.

N. L.

reta Sanger daug atsiekė.
Ji sugrįžo namo, kuomet 

sužinojo apie William Sanger 
nuteisimą už įteikimą valdžios 
sekliui vienos jos brošiūraitės 
apie šeimynos ribavimą. Vos 
užkėlus koją ant Amerikos 
žemės, ji sužinojo, kad ir 
prieš ją kaltinimai tebegalio- 
jo. Ji bandė susiorganizuot 
“apsigynimą.” Tuo nepapras
tu momentu jos duktė susir
go plaučių uždegimu ir neuž
ilgo apleido gyvuosius, palik
dama širdperšos suimtą mo
tiną.

Distrikto > prokuroras infor
mavo Margareta Sanger, kad 
jei jinai paliautų veikus, ją 
aštriai nebaustų, bet ji nebuvo 
kompromisų moteris. Ji griež
tai atsisakė trauktis nors co
liu nuo savo pozicijos.

Atidėjimas po atidėjimo 
nutęsė bylą ir tuo tarpu vi
suomenės prie j auta jai augo. 
Bylos iškėlėjai ėmė svyruoti 
ir galop atėjo žinia, kad dėl
to, jog byla jau buvo dviejų 
metų senumo ir kad joj buvo 
abejotinų dalykų, ji panaiki
nama. Vienok jos išteisinimas 
nieko nepalengvino legaliu at-, 
žvilgiu.

Ji pranešė savo rėmėjams, 
jog ji mano steigti klinikas po 
visą šalį, pamatiniai vaduoda- 
mosi ■ tuomi, kad biednuome
nės moterys galės išmokt ap- 
sisaugot nuo nėštumo tikslu 
palaikyt sveikatą ir geriau 
prižiūrėt jau turimus kūdi
kius.

Ir 1916 metais, laike jos 
prakalbų maršruto, pritverta 
gimdymo kontrolės lygos sky
rių po visas Jungtines Valsti
jas. Judėjimas didėjo, kaip 
sniego rutulys,paleistas pakal
niui.

(Bus daugiau)

Pajus turės blizgančią plu
tą, jei prieš dedant pečiun 
perbrauksite saldžioj grieti
nėj pavilgyta plunksna ar še
petuku. z

Pridžiūvusi prie sienoj' Įmū
rytos dėžutės muilą lengvai 
nuvalysi palaikius dėžutę už
klotą šlapia mazgote.

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

Ji Kalbės Brook
lyne Spalių 16

MARGARET COWL
Margaret Cowl (Kavaliaus

kaitė) yra daug dirbusi lietu
viuose, ypatingai su moterimis 
ir moterų gerovei.

Augantis amerikinis masių 
judėjimas ją, kaip ir kai ku
rias kitas Amerikos lietuvai
tes, nusinešė į viršūnes to ju
dėjimo. Paskendusi eibėj dar
bų, taipgi kelionių po skaitlin
gus Amerikos industrinius 
centrus, tačiau ji negali už
miršt savo gimtinio Williams- 
burgo ir savo ankstybosios 
veiklos draugų lietuvių. Dėlto 
ją girdėsim sakant prakalbą 
šį pirmadienį, spalių 16-tos 
vakarą, “Laisvės” salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bus ir 
dainų programa.

D.

Šeimininkėms
KISIELIAI

Mėgstanti uoginius-vaisinius 
kisielius šeimyna, be abejo, 
iki šiol jau yra. gerokai apsi
rūpinusi. Tačiau kam dar lai
kas ir išteklius leidžia bei ap
etitas prašo, galima- pasidary
ti gerų kisielių (jellies) ir 
vaisinių sviestų (jams) iš ‘dar 
likusių rudeninių vaisių.

Kisieliams gerai tinka lau
kiniai ir kiti rūkštūs obuoliai, 
kvincės, vynuogės. Taip pat, 
kas turi palinkimą mišriems 
skoniams, galima darymui ki
sieliaus naudot ir kitų vaisių 
skysčiai su seniau supiltomis 
uogų sunkomis.

Sviestai galima daryti iš 
virš minėtų, taipgi iš grūšių, 
slyvų, vėlybųjų persikų (py- 
čių) ir su priemaišais anksty
bų uogų ir vaisių.

KISIELIAMS VAISIŲ 
PARINKIMAS

/ Nunokusieji vaisiai duoda 
pilną kvapsnį ir skonį, o ža
lieji turi daug pektino (pec
tin), kuris reikalingas kisie
liui sustingti. (Beje, pectin 
gaunamas krautuvėse gatavas 
ir naudojamas darant kisie
lius iš tokių vaisių, kuriuose 
jo permažai tėra.), Dėlto ge
riau imti apie ant pusės abie
jų vaisių : nunokusių ir žalių.

SUNKOS DARYMAS
Ekspertai virėjai pataria 

nedaryti iš karto po daug, 
kad nepervirint arba perdaug 
neatšaldyt prieš supilstant 
stikluosna. Pervirinimas su
naikina dalį maistingumo, var
sos, kvapsnio ir pektino.

Parinktus obuolius ar kvin- 
ces nuplaut, nutraukyt kote
lius ir nupjaut su žiedu pir
magalį, bet palikt šerdis ir 
žieves. Supjaustyt į smulkius 
vienodus šmotukus, kad iš jų 
lengvai išeitų pektinas. Užpilt 
vandeniu ir virt iki bus mink
šti.

KIEKIS VANDENS
Vandens pilt sultingiems 

vaisiams mažai, sausiems dau-

South Bostono Moterys Ko
voja Prieš Kėlimą Kainų ant 

Pragyvenimo Reikmenų
Rugsėjo 25. d., ant kampo 

G ir Broadway, susirinko ne
mažas būrys moterų ir pasi
tarusios nuėjo pas vietinį val
stijos seimelio atstovą Mr. 
Venzly su prašymu, kad jis 
valstijos seime kovotų prieš 
kėlimą kainų ant maisto pro
duktų. Mr. Venzly yra pro- 
gresyvis demokratas ir jis mū
sų prašymą prižadėjo išpil
dyti.

Tuojau buvo pagamintas 
protestas prieš kainų kėlimą 
if pasiųstas “Globe”, “Post” 
ir kitiems angliškiems laik
raščiams. Taipgi buvo paga
minta peticija parašų rinki
mui, kuri bus pasiųsta guber
natoriui Saltonstall, prašant 
sustabdyt cukraus ■ baronus, 
mėsos monopolistus ir kitus 
pelnagrobius, kurie dėlei pra
sidėjusio karo> Europoj žiau
riai apiplėšia darbininkų šei
mynas ant milipnų dolerių.

Mūsų LLD moterys, sykiu 
su So. Bostono Moterų Lea
gue, smarkiai darbuojasi prieš 
pelnagrobius ir jau turi su
rinkusios nemažai parašų.

Jeigu kitų kolonijų moterys 
pasektų sautbostonietes, tai 
nesunku būtų sulaikyti berei
kalingai keliamas kainas ant 
būtiniausių pragyvenimo reik
menų. Ko-tė.
JI KALBĖS MŪS BANKIETE

M. K. SUKACKIENjĖ
Moterų Sąryšio bankietas 

jau čia pat, įvyks ateinantį 
nedėldienį, spalių (Oct.) 15 
d., 7:30 vakare, Lietuvių E ir 
Silver St. Svetainėje. Tai bus 
iškilmė, kokios So. -•Bostone 
dar nėra buvę, čia delegatės 
išduos raportus iš ką tik atsi
buvusio visuotino Moterų 
Seimo. Dainuos Rožė Merke-. 
liūtė ir Amilė Rudokiutė. Kal
bės d. M. K. Sukackiene. Val
gių ir gėrimų bus iki valiai. 
Tikietas tik vienas doleris. 
Kviečia visus atsilankyti.

Rengėjos.

giau. Vidutiniams obuoliams 
reikia ne daugiau puoduko 
vandens ant svaro prirengtų 
vaisių, kvincėm apie kita tiek. 
Abieji išverda per 20 iki 25 
minučių. Vynuogėms (grapes) 
visai nereiks vandens, jei 
prieš dedant virt ant dugno 
puodo kelis sugrūsit. šie iš
verda per 5 iki 10 minučių. 
Vandens geriau pamažint, ne
gu perdaug.

Supilt išvirusius vaisius į 
kisieliui maišą arba keleriom 
eilėm sulenkto merliaus (ęhe- 
ese* cloth) raištį ir pakabint 
sunkai išvarvėti. Paskiau liku
sią sunką išspausk. Jei nori 
labai tyro kisieliaus, spaustąją 
sunką virk atskirai, nes ji bus 
drumzlinesnė už nuvarvėju
sią ją.

KIEKIS CUKRAUS x
Kiekvienam puodukui obuo

Mano Įspūdžiai Moterų Seime 
ir Pasaulio Parodoj

Pribuvus į Brooklyną ir pa
sižvalgius aplink man visai 
kitaip atrodė, kaip seniau bu
vau mačiusi. Gatvės švares
nės. Darželiai vaikams žaist, 
maudynėlės. Ir daug naujų 
namų pristatyta, tik ne vi
siems galima juose gyventi, 
nes neturtas neleidžia.

Pribuvus į Moterų Seimą 
sutikau draugiškų moterų, ku
rių iš veido nepažinojau. Jos 
sveikino mane. Ačiū joms, 
kad tiek atsinešė į mane drau
giškai, senos ir jaunuolės, la
biausia iš Hartford, Conn. Jos 
man atrodė dar mergaitės, 
vienok pasirodė esančios jau 
moterys. Jos per kelis sykius 
mane atsisveikino ir palinkėjo 
ilgo ir laimingo gyvenimo. 
Tokiu būdu jos pridavė man 
energijos dirbti moterų orga
nizacijose ir gyventi ant to
liau, nors mano gyvenimas la
bai nuobodus.

Bankietas po Seimo. Gaila 
man tų moterų, kurios tiek 
daug darbo padėjo vakarie
nei priruošti.

Bankieto programoj visų 
dainininkių dainos buvo gra
žios ir gražiai pavyko. Jos 
buvo apdovanotos gėlėmis. 
Vėlai vakara skirstėmės. Atsi
sveikinus su Juliaus Janonio 
motina susijaudinimas ašaras 
ištraukė. Laiminga motina, 
kad tokį sūnų išaugino! Lai
mingesnė motina už kitas.

Mano mylimos chicagietės, 
kurios tankiai kur keliauda
mos nepralenkia mūsų name
lio, visada apsistoja ir palink
smina mane ir mano mylimą 
vyrą, šiuo kartu aplenkė, ne
prižadėjo sustoti dėl stokos 
laiko, nes vežikas d. Misevi- 
čia skubina į darbą, bosas ne
lauks. <

Nedėlios diena skubinomės 
į Pasaulio Parodą, nes Lietu
vių Diena, nors ir ne visų čia, 
oficialiai mes išskirti nuo da- 
lyvumo. žmonės, kurių' čia 
atrodė keli tūkstančiai, pradė
jo grumtis link estrados. Kož- 
nam norisi arčiau. Klega, šne
ka, ginčinas, retkarčiais ir 
viens kitam koją užmina ir 
piktom akim meta viens į ki
tą, nors viens kito nepažįsta. 
Kiti kalba apie karą, keikia 
lenkus. . .

Būrelis moterų ginčinosi už 
kunigus. Iš kokios ten para
pijos iškėlę jauną kunigą, o 
padėjo seną. . . Nutrūko jų 
kalba paradui artinantis. Vie
ni lipa ant krėslų, o kiti, ne
likus kur lipti, nieko nemato 
ir pradėjo pykti, vieni ant ki
tų šaukti—sėskitės!

lių ar kvincų sunkos imk apie 
•% (tris ketvirtadalius) puo
duko cukraus, vynuogėms nuo 
% iki 1 puoduko, laukiniams 
obuoliams 1 puoduką.

Užkaisk ir pamaži užvirk, 
nuolat maišant. Suvirus iki 
reikiamo tirščio, nukelt nuo 
ugnies ir tuojau supilstyt į 
prirengtas, išsterilizuotas stik
lines, paliekant apie ketvirta
dalį colio tuščios vietos. Atša
lus, užpilt tirpyta parafina. 
Kai kas prieš pilant kisielių 
į stiklines įmeta po šmotelį 
parafinos, kuri sutirpusi išky
la į viršų, paskui nereikia pilt. 
Sudėt vėsioj, sausoj vietoj.

KRIŠTOLAI KISIELIUJE
Nekartą nusistebima vyn

uogių kisielių radus pil
ną baltų krištalinių kruopelių. 
Jos nėra žalingos, susidaro iš 
pačiose uogose esamo tartaro

Programa buvo ilga, daug 
kalbėtojų. Vieną balsą girdė
jau šaukiantį lietuvius prie 
vienybės gelbėti Lietuvą, bet 
čia ant vietos, pasirodo, ne 
visi lietuviai buvo priimami 
dalyvauti Lietuvių Dienoje.

Pasibaigus programai,' nu
ėjau aplankyti Sovietų Sąjun
gos pavilijoną, vieną iš gra
žiausių ir turtingiausių. Nuė
jus paprašiau valgio, nes bu
vau išalkus, švara ir tvarka 
valgykloj graži. Atnešė šaltų 
barščių ir karštos duonos, ku
rią ant vietos ir kepa. Paval
giau jausdamosi, kad sėdžiu 
Maskvoje už sovietiško, dar
bininkiško švaraus stalo.

Pažiūriu, kad prie kito sta
lo sėdi 4 clevelandiečiai, tar
pe kurių ir p. Kazimieras 
Karpavičius su savo žmona. 
Priėjus pasveikinau ponią 
Karpavičienę ir visus. Man 
buvo linksma savo miesto 
žmones matyti prie sovietiško 
stalo. Ponai Karpavičiai yra 
draugiški žmonės, nors poli
tiškai ir nesutinkam. Ponas 
Karpavičius yra redaktorius 
“Dirvos”, savaitinio laikraš
čio, kuris skiriasi nuo “Vil
nies” ir “Laisvės”, o aš rėmė
ja “Vilnies” ir “Laisvės”.

Parvažiavus į miestą man 
norėjosi pamatyti ir alinę, tad 
įėjau į vokišką * saliūną. Ap- * 
link barą pilna vokiečių, senų 
ir jaunų, tik du prie stalelio 
tykiai kalbasi. Paaiškėjo, kad 
saliūno patarnautojas išvažia
vęs Vokietijon Hitleriui tar
nauti kariuomenėj, o senis sa- 
liunčikas apgailestauja, kad 
per senas, negalįs važiuoti. 
Iš tolimesnio prisiklausymo ir 
pasikalbėjimų sužinojau, kad 
ši užeiga tai tos apylinkės fa
šistų lizdas. New Yorkas tai 
lyg miškas, kuriame greta 
gražių ir naudingų krūmų 
tarpsta ir nuodingosios vijok- 
lės, jame galima susidurt su 
visokių palinkimų ir pažiūrų 
žmonėmis vienoj ir toj pačioj’ 
apylinkėj.

Eva Simans.

Naujanybe Gim
dymo Srityje

Chicagoj įvyko gimdymo ir 
medicinos srityje naujanybe, 
pirma tokia užrekorduota me- 
dikališkoj istorijoj.

Mrs. Gertrude Epstein, 22 
metų, nėščia moteriškė, arti
nantis gimdymui ūmai tapo 
suimta vaikų paralyžiaus. Jos 
kvėpavimo organai paliovė 
veikę. Spalių 3-čią ji nuga
benta ligoninėn ir įdėta į “ge
ležinius plaučius.“ Nežiūrint 
jos nepaprastos ligos, spalių 
5-tą jai gimė dukrelė ir at
rodė sveika, nors daktarai sa
kė negalį tikrinti ar kūdikis 
augs iki nepraėjo 36 valan
dos po gimimo.

Pati motina, tačiau, neišli
ko, ji mirė nuo širdies para
lyžiaus sekamą dieną po pa
gimdymo kūdikio. Visgi ji su
laukė matyt savo kūdikį dėka 
medicinos pažangai . • 

(cream of tartar). To išven
giama maišant vynuoges su 
kitų vaisių sunkom arba prieš 
darant kisielių palikt vynuo
gių sunką per naktį, kad tar
taras nusėstų ant dugno ir 
sekamą dieną atsargiai nupil
ti ir perkošti, tada baigt virti.

N. G.
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Lattimero Darbininkų 
Skerdynė

ramas, nepalenkiančius galvas 
prieš skriaudikus ir žudytojus. 
O prie laidotuvių neva už pa
tarnavimą 
nuo baslių 
viskas.

dar riebiai išplėšė 
ir našlaičių. Tai ir

sianti, “kol Europoj būsian
ti įsteigta tvarka tikros tei
sybės ir pastovios taikos.”

(Tąsa)
Pi r mos Organizatori us

Taigi, prabėgus 6 m. po su
draskymo unijos “Knights of 
Labor,” pasirodė pirmas orga
nizatorius unijos UMVV'of A. 
Tai buvo 1891 m. John Fahy 
Shenandoah, Pa., suorganizavo 
lokalą iš lietuvių mainierių, nes 
prie amerikonų buvo sunku pri
eiti.

Lietuvių susirašė pusėtinai 
skaitlingai; nusitarė įsisteigti 
savo krautuvę ir tuomi paleng
vint sau pragyvenimą. I^aikas 
labai buvo blogas. Darbininkai 
neturėjo kur dingti. Bet kaip 
tik atidarė savo krautuvę ir vi
si pradėjo eiti į savo, nes ten 
buvo truputį pigiau visi pro
duktai, tai privatiniai krautu
vininkai susitarė ir sukilo, kaip 
širšių lizdas prieš naujai įsteig
tą darbininkų krautuvę. Visi 
nutarė daug pigiau paleisti pre
kes, kaip darbininkų krautuvėj, 
ir bėgo į “Garso” spaustuvę su 
užsakymais atspausdint lape-] 
liūs, aiškinančius, 
bar pigiai parduoda viską. Pa
sileido didieji krautuvininkai, 
pasileido ir mažesni, kad su
bankrutyt darbininkų krautu
vę. Na, ir užprašė, kunigo Ab
romaičio, kad jis darbininkus 
pagązdintų, kad unijos organi
zatorius John Fahy yra “bedie
vis” ir unija bedieviška, kata
likam užginta prie jos priklau
syti. Darbininkams, neperma- ..................
tantiems aiškiau klasinių uždą-1 kriminalinį 
vinių, to tik ir reikėjo jų pra- Martin, 
dėtą darbą suardyti.

nalas” už kovo 15 šių 1939 m. 
paduoda tik 21 ant vietos kri-

J. Ramanauskas.
IX-2-39.

FRANCUOS PREMJE
RAS ATMETA TAIKOS 
PASIŪLYMĄ

mirė po tos baisios tragedijos.) 
Taigi šiemet sukanka 42 metai 
nuo tos skerdynės pirmutinių 
organizuotų d a r b i n i n k ų 
M. W. of A. uniją.

Tarp šitų karžygių krito ir 
mūsų broliu lietuvių keli. Su- 
lyg , kun. Miluko padavimu, 
krito 5 lietuviai, kurių ir pa
vardes jis paduoda. Aš tam ti
kiu, nes jis galėjo būti ant lai
dotuvių Hazletone. Ten ir pa
vardes sužinojo nuo vietinio 
klebono. Bet apart tų 5, aš ra
dau senuose užrašuose kun. Jo
no Žilinsko “Tėvynėj” 1898 m., 
kad keturi lietuviai buvo per
šauti. Vedamoj byloj, jie buvo 
liudininkais. Tai Ad. Lapin
skas, Andrius Jiešmantas, Jo
nas Pečiukonis ir Kazys Dūlys. 
O galėjo būti dar ir daugiau, 
apart šių 9 paminėtų, bet sun
ku pasakyti. Nes amerikonų 
tarp pikietninkų, rodos, nesi- 

kaip jie da-j rado jokio; buvo visi ateiviai, 
lenkai, slavai, vengrai ir lietu
viai.

Anglų spauda juos pavadino 
“unais,” kas reiškia, pusiau 
laukiniais. Bet ir tie save pa
sivadinę amerikonais taip pat 
buvo europiniai ateiviai, tik 
pirmesni, germanų ar britų 
tautybės. Jie tik su ironija ty
čiojos iš nekaltai išžudytų dar
bininkų. Kada mes smerkėm 

į užpuolimą šerifo 
su gauja apginkluotų 

žinoma, valkatų, tai vienas vokiečių7 
darbininkai ėjo pirktis ten, kur tautybės senis, kuris jau buvo 
nupiginti produktai, nekreipda-, pasirengęs gult į karstą, ši- 
mi domės, kaip ilgai laikysis1 taip prabilo: “Gerai linams, jei

gu jie nenusiramins, tai dar ir 
mano stuboj yra du 
kuriuos bus galima 
prieš streikierius!” 

Dėl aiškumo reikia 
dėl jis taip sakė. Todėl, kad jo 
vaikai dalyvavo toj skerdynėj. 
Rodos, kad jie neužsiėmė jokiu pirmąjį riešinį laikrodėlį 

kaio tik jaudinančiu naujų GRUENS.
* i o i i i o i t e i 11 e 1 i 1 i 11 no c? i i i Ir i o rv

i u. Paryžius. — Franci jos 
ministeris pirmininkas Ed. 
Dalądier atmetė Hitlerio 
pasiūlymą taikytis, ir parei
škė, kad Franci ja kariau-

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

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.

Hartford, Conn.
Atitaisau įsiskverbusią Klaidą

Mano buvo aprašyta “Lais
vėje” apie praėjusį ALUPN

Kliubo pikniką. Ten buvo pa
žymėta draugių vardai, ku
rios dirbo virtuvėje. Aš pra- 
leidžiau vardą draugės A. 
Bernotienės. Ji ne vien pagel

bėjo virtuvėje, bet dar parda- bavimas dėl kliubo. Atleiskite 
vė iš kalno įžangos tikietų už.klaidą, 
vertės $5. Tai gražus pasidar-' Nemunas.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levant! miškai) 

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. \ KAMPAS HOOPER ST. 
ra Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 

perkelč savo taverną j naują vietą

JK Puiki Restauracija
MįmSCT Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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DIENRAŠČIO “LAISVES” JUBILIEJINIS

BANKIETAS
Rengia Philadelphijos Dienraščio “Laisvės” Rėmėjai

TAIPGI BUS KONCERTAS IR ŠOKIAI

♦tas nupiginimas. Darbininkų 
naujai įsteigta krautuvė liko 
tuščia, fliekas neateina iš pačių 
darbininkų pirkti, išlaidos da
rosi, o finansų stoka. Krautu
vė turėjo užsidaryti.

Su krautuvės užsidarymu, 
pakriko ir unijos lokalas. Tuo
met didieji krautuvininkai grį
žo atgal prie prekių pakėlimo, 
taip pat ir mažesnieji, kuriuos 
stūmė prie bankrūto nupigini
mas prekių. Bet kadangi buvo 
sutartis visų krautuvininkų iš- 
stot prieš darbininkų krautu
vę, tai visi turėjo laikytis. O 
kas išėjo toliaus iš to sabota
žo prieš darbininkus, ąiatysit 
žemiau.
Po Subankrut avimai Darbinin
kų. Krautuvės ir Sudraskymui 

Unijos, Kas Išėjo?
Didieji verslai pakėlė kainas; 

mažesnieji, kurie jau stovėjo 
arti pražūties kranto, dar auk
ščiau pakėlė, kad išsisukt nuo 
bankrūto! Na, o kaip į tą vis
ką žiūrėjo darbininkai?

Jie'suprato, kad tapo apvilti.Įnizuoti.
Suprato,' kad klaidą padarė pa-: pryšakyj mūs, su 

skaitytųsi mūsų 
Mūs. dvasiški vadai 
atėjo pamokyti, ką
bininkams reikia daryti, kad 
galėtume apsigint nuo tokių 
brutališkų žudynių. Vietoj to, 
jie pasmerkė mus kaipo nenuo-

raiteliai, 
panaudot

žinot, ko-

BIRUTA RAMOŠKAITĖ 
Sopranas, iš Hartford, Conn., 

dalyvauja programoje

R. MIZARA 
“Laisvės” Redaktorius, 

yakys prakalbų

Įvyks Sekmadienį

Spalių 22 OctSCHOOL DAYS
V * GR.UEN
Amerikos Pirihas Puikiausias 

Rifešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon ... ir lai

ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
vieną iš 

Visi 
naujausių stilių . .. pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

Koncertas prasidės 3 vai. po piety
Bankietas 6 vai., šokiai 7 vai. vakaro

produktyviu darbu, 1W.K v... 
parsisamdė šerifui streikierius1 
terorizuot. Juk ir šitą žiaurų 
darbą atliko net kitam paviete 
prie svetimo šerifo!

Kaip darbininkai galėjo pa
kęsti, girdėdami tokį panieki
nantį tyčiojimąsi iš jų?

Mes susišaukėm savųjų būre
lį, išreiškėm savo simpatišką 
prijautimą nelaimingai žuvu
sioms klasių kovos lauke ir li
kusiom našlėm ir našlaičiam. 
'Galėjai matyt riedant ašaras 
per kiekvieno skruostus, kurie 
buvo susirinkę pareikšti pro
testą prieš tokį žvėriškumą. 
Bet ką tas reiškė? Tai buvo 
balsas šaučiantis pūsčioj, į ku
rį niekas neatsiliepė. Kodėl?

■ Todėl, kad mes buvom neorga- 
Mes neturėjom vadų 

kurių balsu 
skriaudikai, 
kunigai ne- 
mums, dar-

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

iiiiliimi*

CHIEF.. . 15Jewel GRŲEN. Yellow 
’ -gold filled case, Gųildįte' bačk, $24.75;

MUZIKALĘ PROGRAMĄ PILDYS. SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:

dėdami privatiniams krautuv- 
ninkams subankrutyt savo pa
čių .krautuvę. Bet kitos išeities 
nėra, badu nemirsi, turi pirkt 
ten, kur gauni.

Darbininkai eina ten pirkti, 
kur centu gauna pigiau, nežiū
rint, kad ir pas savo didžiausį 
priešą. Pas mažesnius krailtuv- 
ninkus, kurie laikė viską centu. 
ar dviem aukščiau, netik kad 
nėjo pirkti, bet ir senas skolas 
likvidavo ir tokiu būdu juos 
įstūmė į proletarų eiles. O dar
bininkų organizavimąsi į uniją' 
nustūmė dar ant 6 metų.
Kas Link Lattimer ir Hazleton 
Apylinkės Darbininkų. Padėties.
/Lattimer kaimelis randasi ' 

salia Hazletono, Pa., kur 1897 
an. rugsėjo (Sept.) 10 dieną 
Avyko ta baisioji skerdynė, kur 
apt vietos krito 21 nekaltas 
darbininkas nuo sheriff James 
Martin ir jo surinktų valkatų/ 
kulkų, o 33 buvo mirtinai su
žeisti. (Aš savo dienyne turiu 
kritusius ant vietos 28. Taip 
buvo tuo laiku anglų spaudos
paduota. Bet mainierių “žur-

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

Tel.: Stagg 2-2178
EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidų.

•w aw m aw aw am aw m aw m m aw aw m m m aw m m m m m m

CO. Inc.
Dealers in

Furniture and Bedding

Matrasai Yra Mūšy Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RŪŠIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
' Priešais Republic Teatrų 

EVergreen 4-7911
ww Vw mi mi ma mi mil mi WW mi ma ma ma mt ma ma ma ma ma ma ma mt ma mt

Biruta Ramoškaitė, 
Soprano iš Hartford, Conn.

St. Kuzmickas, 
Baritonas, ir

Violet Kuzmickienė, 
Soprano iš Shenandoah, Pa.

Vincas Valukas su Sūnais 
iš Scranton, Pa.

M. Vaidžiulienė su Dukra
Duetistės iš Philadelphijos

Philadelphijos Merginų Sekstetas, vadovaujamas dainininkės 
NELĖS STATKEVIČIŪTĖS.

Charles Valantis
(iros smuiko solo 
iš Philadelphijos

Nellie Statkevičiūtė ir
Jos Merginų Sekstetas 
iš Philadelphijos

Kalbės R. Mizara
“Laisvės“ Redaktorius

Vietinis Lyros Choras 
♦ Dainuos šiame bankiete

VINCAS VALUKAS 
iš Scranton, Pa., dainuos duetus 

su savo sūnais

NEW AUDITORIUM HALL
711-15 SNYDER AVENUE

PHILADELPHIA, PA.

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ

STASYS KUZMICKAS 
Baritonas, iš Shenandoah, Pa., 
dainuos solus ir duetus

PRAŠOME BŪTI NURODYTU LAIKU
i -- •■ ■ ■ ' • J
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WORCESTER, MASS WILKES BARRE, PA
Iš Komunistų Lietuvių Kuo

pos Veikimo

Rugsėjo 26 d. surengė 
prakalbas d. A. Bimbai. Nors 
tą vakarą lijo, bet žmonių bu
vo apypilnė svetainė. Mat, 
Europos įvykiai žmones ver
čia surasti atsakymą, kodėl 
Lenkija buvo Anglijos ir 
Francijos išduota sunaikini
mui. Ir kodėl Sovietų Sąjun
ga padarė nepuolimo sutartį 
su Vokietija. O d. Bimba šiais 
klausimais ir kalbėjo, išaiš
kindamas ir atsakydamas į į 
tas visas nelaimes ir skriau
das, kurias atnešė juodasis 
fašizmas Europos žmonėms, 
vadovaujant Anglijos Cham- 
berlainui ir dabar yra zuja- 
mi visi fašistiniai šunės, kad 
pultų Sovietų šalį. Nepavyko 
Hitleriui užgriebti Ukrainos 
didžius aliejaus laukus, ir pla
čias kviečiams auginti dirvas. 
Juk tai buvo dovana Cham- 
berlaino su Daladieru Vokie
tijos naziams. Kitaip ir nebu
vo. Nes parama prieš vokie
čius, pažadėta Anglijos' ir 
Francijos, kuomet Lenkija 
bus užpulta, nebuvo 'suteikta. 
Hitlerio armijai baigiant Len
kiją draskyti, Lenkijos val
džia pabėgo, palikdama savo 
žmones likimo valiai. Tuomet 
Sovietai, turėdami nepuolimo 
sutartį su Vokietija, paliepė 
Raudonajai Armijai pastoti 
kelią Vokietijos naziams į 
Ukrainą ir Baltrusiją. Kuomet 
vokiečių armija pamatė Rau
donąją Armiją, tada jų kelio
nė į rytus pasibaigė.

Ot čia Hitleris ir negavo to 
gardžiausio kąsnio, prie kat
ro taip drąsiai maršavo, žudy
damas Lenkijos nekaltus 
žmones, degindamas miestus 
ir kaimus, sunaikindamas vi
sokią gyvybę, stovėjusią ant 
kelio.

Wilkes-Barre ir Apylinkes 
Lietuvių Žiniai

Visiems gerai yra žinoma, 
kad LLD 12-tas Apskritys ren
gia labai didelį koncertą, ku
ris įvyks spalio-Oct. 15-tą die
na. Pradžia šešta valanda va
kare. Apie mūsų gerbiamus 
dainininkus-dainininkes, kurie 
dalyvaus iš toliau programos 
pildyme, jau esam kalbėję per 
spaudą daug sykių. Bet mūsų 
vietos draugės-draugai, kurie 
dalyvaus programos pildyme, 
buvo laikomi slaptybėje.

Jaunuolės, kurios sakys de
klamacijas, bus AJice Zubriu- 
tė, Jeannie Daugerdaitė ir 
Biruta Radzevičiūtė. Veikalo 
vaidinime “Kontrolis Įlankos” 
kontrolierium bus J. Daugir
das, iždininku J. Yasiulaitis, 
jojo žmona O. Radzievičienė, 
jų tarnaitė Milda Radzievičiu- 
tė. Veikalo mokytoja A. Pie- 
tariutė. Maikis su Tėvu pasi
lieka slaptybėje lig dabar. Su
sirinkusi publika juos tik sve
tainėje pamatys ir išgirs#jų 
pasikalbėjimą. Šio koncerto 
programa bus skaitlinga ne 
tik savo didumu, bet ir geru
mu. Už tai vietos ir apylinkės 
publika žada jame skaitlingai 
dalyvaut. Kurie praleis šią 
progą išgirst tokią programą, 
gailėsis, nes tokio koncerto 
mūsų apylinkėje ilgai nebus. 
Todėl pasinaudokit šia proga.

Daugiau kaip du trečdaliai no
rinčių ir ima virgų. Tai komisi
ja atsišaukia į visus neklaidinti 
viens kito, bet stoti ir dirbti vi
siem vienminčiai ir draugiškai.

K omisij o s Ncųrys.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Iškilmingą bankietą su gera mu
zikalia programa rengia N. A. L. 
Moterų Sąryšis nedėldienį, spalių 
(Oct.) 15 d., 7:30 vakare, lietuvių 
E. ir Silver Sts. svetainėj. Dainuos 
garsioji Harmonijos grupe, vadovy
bėj Helen Žukauskaitės. Delegatės 
išduos raportą iš ką tik atsibuvusio 
visuotino

Kalbės 
ccsterio, 
Komiteto

Skaniausių valgių ir gėrimų bus 
iki valios. Tai bus iškilmė, kokios 
So. Bostone dar nėra buvę. Tikictas 
tiktai $1. Kviečiam visus atsilankyti. 
— Rengėjos. (239-241)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 15 d., pas draugus Norbutus, 
210 Hazle Avė., 10 vai. ryto. Visi 
nariai dalyvaukite laiku, atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti į kuopą. — 
Koresp. (239-241)

BINGHAMTON, N. Y.
Ketvirtadienį, spalių 12 d., įvyks 

ALDLD 20 kp. susirinkimas, kuria
me bus balsuojami kandidatai į 
Centro Komitetą. Visi nariai pasi
stengiate dalyvauti ir pakvieskite 
dalyvaut savo draugus, nes pabai
gus tarimus

bus skaitomas referatas apie Lietu
vos istoriką Simaną Daukantą, bus 
paminėjimas 75 m. sukakties po jo 
mirčiai. Susirinkimo vieta, Liet. 
Svet., 7 v. v. — Jasilionis.

(239-240)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Komiteto- 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
d. spalių, 2 vai. po pietų, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Avc. Daly
vaukite kuoskaitlingiausiai, turime 
daug dalykų aptart, nes paskutinis 
susirinkimas prjcš vakarienę, kurią

organizacijos reikalais, rengiam “Laisvės” naudai. — Kom. j

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

uiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PARKAS PIKNIKAM LAIKYtT 
Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 
Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

PUIKUS
Restauracija;

Konjakai,

MAYNARD, MASS
Unijos Didelis Laimėjimas
čia buvo daug dedama pa

stangų, kad suorganizuoti 
darbininkus American Woo
len Co. Assabet Mill į Textile 
Workers Union of America. 
Spalio 5 d. š.m. įvyko visų 

slaptas balsavi- 
valdžios. 

balsavo

Moterų Seimo.
M. K. Sukackiene iš Wor- 
Moterų Tarybos Centro 
nare.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija už priei

namą kainą, rusų ir lenkų apylin
kėj. Galima padaryti tinkamą pra
gyvenimą. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės į “L.” raštinę, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. (239-240)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 12-to Apskr. rengiamas kon

certas įvyks spalių 15 d. Lietuvių 
Progresyvių Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. Pradžia 6 v. v. Progra
ma bus įvairi, dainų, muzikos, bus 
suvaidinta labai juokingas vcikaliu- 
kas, taipgi bus ir Maikis su Tėvu, 
deklamacijų ir kitokių pamarginimų. 
Programai pasibdigus, bus muzika 
šokiams. Bus valgių ir gėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti šiame parengime. — Rengėjai.

(239-241)

CLEVELAND, OHIO
LLD 15 Apskr. rengia šokių 

karą, šeštadienį, 14 d. spalių, Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Bus 
dovanos prie įžangos bilieto. Pirma 
$5; dvi po 82 ir dvi po 
pirkote tikietus pereitam 
rugp. 27, pas Lcvartus, 
Ohio, tai tie tikietai bus
parengimui, nes tas piknikas neįvy
ko. Gera muzika šokiam, bus ska
nių valgių ir gėrimų. Visus kviečia
me dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti." — Kom. (239-241)

va-

$1. Kurie 
piknikui, 
Bedford, 

geri šiam

Štai kam nepuolimo sutartis 
Sovietams buvo reikalinga: 
Džiaugiasi 12,000,000 
vintų ukrainiečių,
lietuvių ir kitų tautų, 
nančių tose provincijose, 
Raudonoji Armija spėjo 
imti. Nereikės fašistams
gauti ir Hitlerio smogikai 
krašto žmonių neturės progos 
mėsinėti.

išlais- 
baltrusių, 

gyve- 
kur 
už

ver
to

Dvarec- 
.L Dau- 
A. Pil- 

30c; po
o Vasilie-

Drg. Bimbos prakalba vi
siems patiko. Buvo renkamos 
aukos dėl lėšų padengimo. 
Aukojo šie: po $1, T. Repšis, 
P. Banionis, V. Vilkauskas; 
po 50c, J. M. Lukas, P. But
kevičius, E. Kelly, J. špakaus- 
kas, J. Žukauskas, Z. 
kas, M. Stankūnienė, 
giela, J. Raulušaitis, 
kauskas; K. Kosulis, 
25c, Ig. Šiupėnas,
nė, J. Senkus, J. Egeris, B. 
Mizara, J. Jaskevičius, U. Tu- 
manienė, O. Ramonienė, P. 
Sadauskas, J. J. Bakšys, T. 
Meškinis, J. Skeltis, F. Skel- 
tienė, A. Sukackas, S. Janulis, 
A. Kalakauckienė, M. Šiupie
nienė, P. Kalantas, D. Navar- 
dauckienė, A. Naruševičia, M. 
Lukas, M. Sukackienė. Viso 
su smulkesnėm aukom surink
ta $19.12. Visiems 
ačiū.

draugiškas

Kom. Par- 
susirinki-

2 d. spalių įvyko 
tijos Liet. Kuopos 
mas. čia likos nutarta turėti 
didelį parengimą minėjimui 
20 m. Kom. Partijos sukak
ties. Tam darbui likos išrink
ta komisija. Taipgi likos nu
tarta šaukti platų visų progre
syvių lietuvių pasikalbėjimą 
11 d. spalių (October), 7:30 
vakare, 29 Endicott St., tai 
yra, trečiadienio vakarą. Visi 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojai ir abiejų LLD kuopų na
riai būkit laiku. Labai svarbių 
įvykių stovi prieš mus. Partija 
prašo jūsų, draugės ir drau
gai, nepraleisti Šio prašymo 
pro ausis. Pasiro'dykim, kad 
mes esam geri simpatikai.

darbininkų
mas po priežiūra
Kurie nori unijos
1,095, prieš uniją balsavo tik
104! Tai dabar tik reikės iš
rinkt iš visų skyrių atstovus 
ir pasirašyti su kompanija 
kontraktą.

A. W. Dabininkas.

Mahanoy City, Pa
7 d. spalio, 1939, mirė M. 

Valukienė Zalenkienė, daini
ninko Vinco Valuko motina. 
Laidotuves bus seredoj, 9 
vai. ryte, spalio 11 d., 1939, iš 
532 W. Pine St., Mahanoy Ci
ty.

Draugai, pažįstami kviečia- 
dalyvauti.

A. Valukienė.
mi

Freehold, N. J
vistiek ir

“Laisvėj,” 
ir darbuo-

Nors mažai, bet 
Freeholdo lietuviai kaip kada 
pasirodo dienraštyj 
kad ir jie gyvuoja
jasi. Dabar užėmė gana didelį 
darbą statyt svetainę, kuri bus 
nemaža. Turės 60 pėdų ilgio 
ir 38 pėdas pločio, kuri bus 
Amerikos* L. P. Kliubo Svetai
nė. Ir 25 dieną rugsėjo, 1939 
m. kliubiečiai sušuko! Pamatas 
svetainei padėtas ir malonu ma
tyt, kad darbas eina pirmyn. 
Labai sutartinai ir teisingai vi
si dirba.

Kada reikėjo vandenio dūdas 
vest daugiau 850 pėdų, tai vy
rai po dienos, darbo vieni kasa, 
kiti dūdas guldo, suka, vėl kiti 
užkasa. Moterys prisideda su 
vaišėm, taip ir eina kolektyvis 
darbas.

Komisija atsišaukė, kad dar 
pinigų bus mažai, ir vėl eina, 
kaip iš pypkės. Viena draugė 
paskolino du šimtu ir dar kiek 
aukavo, kiti po $50, $25, $10. 
Dar kiti aukavo po $10, $5 ir 
taip toliau, darbininkiškai.

Bet turim ir priešingą pusę, 
kurie nenori svetainės. Norėjo 
pakenkti norintiems. Kiti net 
kliubą apleido, kiti generolai be 
armijos paliko ir taip toliau.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 12 d. spalių, 7:30 v. 
v., pas draugus Praleiskus, 401 El
ectric St. Visi nariai būkite laiku, 
nes turimo daug svarbių tarimų ap
tarti. — Org. (238-240)
a

Dr.J.J.Kaškiaučius

madų ir del kokybės drabužio,

Vertės $22.50 uz
Vertes $25.00 u z
Vertes* $30.00 uz

Oficialia 
vardas

Inslde Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phono 
EVorgrcen 8-1090

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

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

473

PASAULINĘ PARODĄ
Pasaulinių Forų

RHEA

CORONA, L. L, N. Y

Telephone: Ilavcmeyer 9-9115

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

110-62 Corona Ave.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

. Geri Steikai ir Kiloki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus ,

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštlige ir galvos skaudėjimą is

priežasties slogos—šalčio NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

, SIŪTAI ii

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
/

Degtinės, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
Grand St. Brookly

Prie It. K. O. Republic Teatro

AND

Fairview Restaurant & Bar

•a

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Jei jūs esate patiklus dėl 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio numigimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

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

Open Day and Night

Special Rates per Week

Telefonas: Humboldt 2-7964''

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Sun. all day and night

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

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

BAR ir GRILL

Divonai- 8 Jždangai-Linoli jos

(Liquors

t

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

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

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

llaroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spindulirti 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

D R. L. ZINS Įstaiga 80 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.

Lietuvių Restaurantas
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

.Namų Rakandų Krautuve

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

IŠ senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant Jūsų pareikalavimo,' suteiksime Informacijas apie svori ir kalnas, *

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

301 Grand Street t 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673
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Šį V akarą į Prakalbas Svarbiausiais Lietuvių 
Tautos Reikalais, Grand Paradise Svetainėj!

MASPETH, N. Y.

Iš Katalikų Srovės 
Susirinkimo

Pereitą pirmadienį Grand 
Paradise svetainėje Brooklyno 
apylinkės apvienytos lietuvių 
katalikų organizacijos turėjo 
surengusios masinį mitingą 
Vilniaus paminėjimo reikalais. 
Pirmininkavo “Amerikos” re
daktorius p. Laučka, o kalbė- 
tojum buvo ponas Pakštas,xku
ris save tituluojasi profeso
rium. Publikos buvo gan 
daug, apypilnė svetainė. Per
traukoje buvo rinkimas aukų 
ir dainos. Aukų susirinko $50. 
Dainininkių pavardžių nega
lėjau teisingai nugirsti, nes 
perstatymas ir dainavimas 
ėjo tuo pat laiku, kaip ir au
kų rinkimas. Dainavo viena 
moteriškė solo ir dvi jaunos 
mergiotės duetą. Pastarosios 
dainavo labai gražiai.

Susirinkimo nuotaika buvo 
labai liūdna, .nusiminus. O vi
sa kaltė už tai priklauso tam 
nelaimingam prof. Seniai 
buvau girdėjęs apie po
ną Pakštą, kaipo labai ilgo ir 
palaido liežuvio žmogų, bet 
niekados nesitikėjau, jog šis 
didelis Lietuvos krikščionių 
demokratų šulas būtų toks di
delis pludikas ir toks neteisin
gas žmogus, šiame susirinki
me net dviem atvejais, visą 
vakarą jis plūdo, kaip tik jo 
pikta sąžinė pavėlino (o ji pa
vėlino labai daug) Sovietų Są
jungą ir bolševikus. Lietuvai 
jis pranašavo gąlą, pabaigą, 
amžiną mirtį ir atilsį.

Pradėjo su Pabaltės šalimis 
—Estija 
se esąs 
turtingi, 
turtingi 
Pakštas. 
Sąjungos 
“vargas, 
gas,
Suomijoj (Finlandijoje) taip
gi esą be galo turtingi ir lai
mingi žmonės. O ten žmonės 
“neapkenčia rusų kaip gyva
tės nuodų” (cituoju jį žodis 
žodin), pakartotinai profeso
rius teigė. Rusiją pakartotinai 
vadino “bestija,” kurią reikią 
sulaikyti. Dar pridūrė, kad 
Rusija esanti “meška, kuri ga
li labai daug praryti.” Hitle
ris suvalgąs vieną tautą į 
pusantrų metų, o Stalinas su
taisąs po vieną tautą kas trys 
dienos. Lietuvoje ateinąs bol
ševizmas, šaukė šitas žmogus, 
o tada trys tūkstančiai Lietu
vos inteligentų, šviesiausių 
žmonių (tokių, žinoma, kaip 
profesorius), busią prie sienos 
pastatyta ir supiškinta. Pa
kartotinai šaukė, kad Lietu
vos inteligentų kraujas upe
liais tekėsiąs! Sovietų žmones 
išvadino puslaukiniais ir tt.

žmogus sėdi, klausai ir mą
stai sau: Ir tai šitokie juodos 
sąžinės žmonės, kaip prof. 
Pakštas, iki šiol valdė ir tebe- 
valdo Lietuvą.

Beje, profesorius kvietė vi
sus lietuvius iki vienam laiky
tis vienybės ir vaduotis žmo
niškumu. Tačiau pats jokio 
žmoniškumo nesilaikė 
kitų žmonių.

Pakštui pabaigus 
pirmininkas perskaitė

■ rezoliuciją. Rezoliucija nesu
derinama su to profesoriaus 
kalba. Ji parašyta gana švel
nia, civilizuota kalba. Joje 
pripažįstama, kad Sovietų Są
junga visuomet Lietuvą už
tardavo ir prašoma, kad ji 
dabar atiduotų Lietuvai Vil
nių be jokių sąlygų. Rep.

P. S. Visi ateikite j Am. Lie
tuvių Kongreso Brooklyno 
Skyriaus prakalbas Grand Pa
radise salėj, šį trečiadienį, 
spalių U-tą, jose bus plačiai 
atsakyta į p. Pakšto kalbą.

ir Latvija. Tose šaly- 
tikras rojus — “ten 
turtingi, nesvietiškai 
žmonės,’’ sakė p. 
O Rusijoje (Sovietų 

jis nepripažįsta), 
vargas, vargas, var-

pakeltu balsu jis šaukė.

linkui

plūstis, 
trumpą

- 1 1 ............. . T?--

Kalbės R. Mizara, J. Siurba, A. Bimba; Atsakys į p. Pakšto 
ir Tautininkų su Trockistais Prakalbose Skelbtus Melus 
Dėlei Liet, su Sovietais Derybų Sudaryt Apsigynimo Sutartį

Retikevičiaus ir Kazakevi
čiaus orkestros bendrai atida
rys programą. Taip pat tiki
masi, kad ir Aido Choras dai
nomis išpildys dalį progra
mos.

paskubusieji AID- 
vadovybėje kompo- 

L. ŠALINAITĖS.

Dainuos 
BALSIAI, 
z i to rėš B 
AIDO CHORAS, kuris negalėta
pakviest asmeniškai dėl trumpu 
laiku rengimosi šioms prakal
boms, YRA PRAŠOMAS, JEI 
GALIMA, Iš SAVO PAMOKŲ 
ATVYKT IR PADAINUOT 
KELETĄ DAINŲ, kas bus la
bai įvertinta. Vakarui pirmi
ninkaus jaunuolis Keistutis Mi- 
chelsonas, pirmininkas Ameri
kos Lietuvių Kongreso Brookly
no Skyriaus, kuris rengia šias 
prakalbas.

Prakalbose bus nuodugniai

a

Turit Užsiregistruoti, 
Kad Galėt Balsuoti

Šį ketvirtadienio vakarą 
(spalių 12), Zabelskio svetai
nėj, įvyks ALDLD 138 kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

Visi kviečiami dalyvaut.
- Sekr.

Liet. Demokratų Parengimas

išaiškinta ką reikštų Lietuvos 
valstybei ir jos žmonėms Lietu
vos su Sovietais apsigynimo su
tartis, dėl kurios dabar eina de
rybos tarp tų dviejų valstybių, 
taipgi, kaip minėta, bus atsa
kyta į piktų asmenų begėdiškus 
šmeižtus ant Sovietų Sąjungos 
už tai, kad ji stoja gelbėt ma
žųjų tautų, sykiu ir Lietuvos 
nepriklausomybės.

Prakalbos įvyks šį vakarą, 
trečiadienį, spalių 11-tą, didžio
joj Grand Paradise svetainėj, 
kampas Grand ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne. Pradžia 7:30 
vakaro. Įžanga nemokama. AL 
K. Brooklyno Skyrius kviečia 
visus dalyvauti šiame nepapras
tai svarbiame ' susirinkime, 
įvykstančiame vienu iš svar
biausių laikotarpiu lietuvių tau
tos istorijoj.

ALK Brooklyno Skyrius.

Pranešama, kad pirmą pi
liečių registracijų dieną, per
eitą pirmadienį, užsiregistravo 
mažiau, negu kada nors bėgiu 
pastarųjų 4 metų.

Piliečiams patartina 
truotis ir registruotis 
Negali žinot, kokios
susidės paskutinę dieną. O 
rinkimų dieną balsas turėt be 
galo svarbu.

R.egistracija šią visą savaitę 
nuo 5 po piet iki 10:30 vaka
ro, o šeštadienį nuo 7:30 ry
to iki 10:30 vakaro.

regis- 
anksti. 
kliūtys

Lietuvių Dem. Kliubas 14- 
me Assemblio Distrikte ruošia 
savo parengimą su šokiais, 
dainom ir angliškų, taipgi lie
tuviškų kalbų programa, šo
kiams grieš Nakties Pelėdų 
Orkestrą. Įvyks spalių 28-tą, 
SLA salėj, 197 Grand St., 
Brooklyn. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga visai progra
mai 50c, tik šokiams 25c.

Algų-ValaniJų Biuras

Prakalbos Be Rezoliucijos
Kaip Du Juozai ir Stasys Savo 

Išmintį Rodė

Pereitą pirmadienį Susivie
nijimo Salėje įvyko prakalbos, 
kurias rengė tautininkai, o 
kalbėjo “trejos devynerios.” 
Nuėjau ir aš pasiklausyti iš
minties žmonių, kuriems pa
saulis sukritikuoti, — ' kaip 
man cigaretas surūkyti. Kal
bėjo S. E. Vitaitis, Stilsonas ir 
Tysliava.

Viešpatie! Kokių tu sutvė
rei šiame sviete žmonių! Kai 
klabsai žmogus tų kalbėtojų 
kalbų, atrodo, kad jie būtų 
atėję kur nors nuo Marso, o 
ne iš šitos griešnos žemės.

Vitaitis kalbėjo apie Lie
tuva. Jo nuomone, tai kas, kad 
Lietuva Vilnių gauna, bet So
vietai pasiimą Lietuvą! “Mas
kvos imperializmas” šiandien 
Lietuvą valdąs. . . 

, i
Klausiau, klausiau ir misli- 

nu: ką gi p. Vitaitis nori pa
sakyti? Jis aną dieną “Vieny
bėje” parašė, kad Lietuvai 
būtų geriausia, jei ją Hitleris 
‘globotų.’ Dalykai, kaip jis 
nori kad eitų, nebeeina. Lie
tuva šiandien mezga draugiš
kumo, santykius su Sovietais. 
Nereikėjo ilgai laukti. Tuojau 
p. Vitaitis pasakė, ko jis bijo
si.

Girdi, kai Estonija padarė 
apsigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga, tai Estonijoj komu
nistinė literatūra viešai par
davinėjama ir žmonės ją skai
to (kokia tai kriminalystė!). 
Dar Vitaičiui baisiau: Mas
kvos žinių agentūra paskelbė, 
kad, jeigu Estonijos darbo 
žmonės norės, jie 
steigti ir socialistinę 
ką. Girdi, o kas gali 
ti, kad Lietuvoj to
(Vitaičiui patinka; kad šian
dien virš 500 žmonių, dau
giausiai komunistų, sėdi ka
lėjimuose. Tūli jų sėdi jau po 
virš 10 metų). Na, ir baigė p. 
Vitaitis smūtkuose, pareikšda
mas, kad po jo kalbės “du 
Juozai.”

Taigi Juozas numerio pirmo 
buvo Stilsonas. Neesu savo gy
venime girdėjęs žmogaus, ku
ris per pusę valandos tiek 
daug “išminties” būtų pasa
kęs. čia nėra vietos kartoti tą, 
ką p. Stilsonas sakė, bet už
teks priminti tik vieną daly
kėlį, kuris bus jo kalbos bran
duoliu. Sovietų Sąjunga, anot 
jo, užims Lietuvą. Lietuvoj 
nebus lietuvių kalbos. Lietu
vis negalės lietuviškai rašyti; 
lietuviui bus uždrausta lietu
viškai kalbėti; kai ateis iŠ Lie
tuvos laiškas, tai mes, ameri-

galės į- 
santvar- 
uŽtikrin- 
nebebus.

kiečiai negalėsią jo įskai
tyti... Taigi Amerikos lietu
viai turi būti vieningi ir gel
bėti Lietuvos žmonėms lietu
vybę išlaikyti!. . . Na, užteks!

Jeigu Stilsonas (kurį visai 
nesenai p. Vitaitis išvadino di
džiausiu niekšu ir LietuvosJpriešu dėlto, kad jis įtalpino 
kvailą Januškio raštą prieš 
Lietuvą, o pirmadienį abudu 
nuo vienos platformos komu
nistus niekino) kalbėjo apie 
tai, kad reikia Lietuvą gelbė
ti, nes kitaip lietuvių tauta iš
nyksianti, tai vakaro pirmipin- 
kas p. Vyšnius be jokių cere
monijų ir suriko: “Duokit au
kų Vilniaus našlaičiams.” Ka
žin kas atsiliepė: “Juk jas 
gali Stalinas pasiimti,” bet p. 
Vyšnius į tai dėmesio nekrei
pė. Išviso aukų surinko apie 
vienuoliką dolerių. Lauksime, 
kada jos bus pasiųstos' Vil
niaus našlaičiams.

Paskutinis kalbėjo p. Tyslia- 
va. Reikia priminti, kad jis kal
bėjo išmintingiau už anuodu. 
Tysliava moka Ir poezijos pa
sakyti. Jis atsimena tautosaką. 
Jis, .kitais žodžiais, į savo kal
bą, jeigu ji ir tuštoka, moka 
įskverbti spirgutį ir tai pagel
bsti tam monotonumui atmieš
ti. Jis, tačiau,baigėalabai pras
tai. Savo kalbą baigė tarytum 
iš “Naujienų” editorialo pabai
gos. O “Naujienos,” žinote kaip 
rašo!

Vitaičiui paplojo vitaitiniai. 
Stilsonui paplojo sklokininkai- 
trdčkistai ir socialistai, o Tys- 
liavai paplojo visokį žmonės, 
.kurie myli juokus ir tautosaką.

Kai Juozas Tysliava pasakė:’ 
“Sovietų Sąjunga nemierija už
imti Lietuvą ir jos nepriklauso
mybę panaikinti. Jeigu ji būtų 
norėjusi tai padaryti, tai bū
tų Lietuvą ir visus Pabaltijos 
kraštus užėmusi per kelias va
landas ir niekas nebūtų nieko 
jai padarę. Sovietai nori tartis 
'ir gražiuoju gyventi su mažom 
valstybėm...” — tai mačiau, 
kad jam net ir bolševikiški 
žmonės plojo, .kurių ten nema
žai buvo nuėję “fonių pamaty
ti.”

Paskui dar buvo dainų, bet 
negirdėjau dainininko pavar
dės.

Vakaro pirmininkas p. Vyš
nius išmintingiausiai pasakė:

“Gerbiamieji, šį vakarą ne- 
priimsim jokios rezoliucijos, 
kaip darydavom kitados, nes 
dar nežinome, kas turės Vilnių. 
AČiu už Vilniaus našlaičiams 
aukas ir dabar sau galit eiti 
namon...”

Tuomet mes paklausėme p. 
pirmininko ir leidomės namon.

Kas Gali Registruotis

Visi piliečiai, ne jaunesni 21 
metų amžiaus, išgyvenę vals
tijoj vienus metus, apskrityje 
4 mėnesius ir savo Rinkimų 
Distrikte 30 dienų prieš rin
kimų dieną, lapkričio 7-tą.

Keturioliktame Assembly 
Distrikte yra 27 Rinkimų Dis- 
triktai. Kiekvienas iš jų turi 
savo registravimo ir balsavi
mo stotį. Jei nežinote, kuria
me distrikte gyvenate, lai tas 
nesulaiko jus nuo registraci
jos. Nueikite į artimiausią re
gistracijų vietą ir jei ne ta 
bus, tai pagal jūsų antrašą jie 
nurodys, kuri jūsų stotis.

Moterų Darbo Unijų Lyga 
suorganizavo biurą, kuris vel
tui teiks patarimus Algų ir 
Valandų Akto klausimais, 
kaip praneša p-lė Rose Schei
derman, Lygos prezidentė. 
Biuras randasi 247 Lexington 
Ave.. N. Y. »

Prašė Prezidento laikyt 
Kariaujančius

Liberalų Ministerių Kliubas 
savo susirinkime pirmadienio 
vakarą priėmė rezoliuciją, 
prašant prezidentą Rooseveltą 
tarpininkaut sutaikymui ka
riaujančių Europos šalių, ta
riantis su kitomis neutralėmis 
šalimis.

Aidiečiams
Visi 

karą 
7:30.

aidiečiai'-prašomi šį va- 
susirinkti praktikoms

Butų Komisionierius 
Rezignavo

Aldona Žilinskaitė.

Pakvietimas Visuomenės
Svarbiu Reikalu

Nesant mūsų visuomenėje 
jokios įgaliotos organizacijos, 
kuri nuolat turėtų teisę rūpin
tis mūs tautos kultūriniais, 
ekonominiais, labdaringais ir 
politiniais reikalais Ameriko
je, Lietuvių Spaudos Kliubas, 
307 West 30th Street, New 
York, nutarė pareikšti savo 
susirinkime 28-tą rugsėjo, 
1939, visoms svarbioms lietu
vių draugijoms, kad yra būti
nas reikalas /tuojaus 
vieną centralę 
abi parankiame, 
didžiųjų miestų,

Alfred Rheinstein, New 
Yorko Miesto Butų Autoriteto 
viršininkas ir Visuomeniškų 
Butų direktorius įteikė majo
rui LaGuardijai ir viešai pa
skelbė savo rezignaciją, kad 
jis atsisakąs dėl nesutikimų su 
federaliu butų administrato
riumi Nathan Strauss.

Naujo švedų ligonbučio sta
tybos iškilmėse pereitą sekma
dienį, prie Bedford Ave. ir 
Dean St., dalyvavo virš tūk
stantis publikos, taipgi kara
liaus giminaitis kunigaikštis 
Bernadotte.

p rita- 
svarbių

sutverti 
organizaciją 

viename iš 
kuri turėtų

visuomenės įgaliojimą, 
rimą ir paramą tų

nuolatiniam rū-

turiu garbės 
visas didesnes

tautos reikalų 
pinimuisi.

Todėlei aš 
šiuomi kviesti
mūs organizacijas Amerikoje 
prie pirmutinės progos paskir
ti tam reikalui tinkamus atsto-į 
vus ir prisiųsti man jų antra
šus, kad galėčiau jiems tuo
jau pranešti, kur ir kada bus 
šauktas jų susirinkimas.

širdingai jūsų, 
Spaudos Kliubo Sekr., 
Vincas F. Jankauskas, 

1226 Bloomfield St., 
/ Hoboken, N. J.

Keturių šimtų svarų statu
la dingus iš nakties nuo S. 
Untermeyer’s kiemo, Yonkers.

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ SUSIRIN-.. 

RIMAS.
Didžiojo New Yorko lietuvių na

mų savininkų organizacijos svarbus 
susirinkimas įvyks šį penktadienį, 
spalių 13 d., 8 vai. vakare, grab. 
Shalins-Šalinsko įstaigoj, 84-02 Ja
maica Avenue, Woodhaven, N. Y. 

I (Forest Parkway stotis — Jamaica 
linijos traukiniu važiuojant.)

Adv. Cl. Vokietaitis ir 'kiti kalbė
tojai patieks svarbių pranešimų ir 
nurodys aktualiuosius šių dienų na
mų savininkų uždavinius. Ne nariai 
namų savininkai taipgi yra kviečia
mi atsilankyti ir prisidėti prie or
ganizuoto veikimo. Narystės mokes
čiai yra labai maži, bet priderėti 
prie organizacijos yra labai svarbu 
ir reikalinga kiekvienam namų sa
vininkui.

Susirinkimas prasidės punktualiai, 
tad prašome nesivėluoti. •— Valdyba. 

(239-240)

Bet štai prie salės durų du 
vyrai dalina plakatus,, kuriuose 
rašoma: Ateikit, girdi, į Broo-. i vaKure, pctb urg. x". dul litrinę, tu 
klyno lietuvių džiaugsmo ir lai- Hudson Ave. Visi nariai būkite lai
mės mitingą TREČIADIENĮ, ku, nes 
GRAND PARADISE SALĖJE, :aptartL 
kur kalbės net trys kalbėtojai 
ir jie jums dalykus išaiškins 
apie Lietuvą ir Sovietų Sąjun
gų.

Paėmęs plakatą, , pamačiau, 
kad tas prakalbas ruošia Ame
rikos Lietuvių Kongresas, o ten 
kalbės Keistutis Michelsonas, 
R. Mizara, A. Bimba ir J. Siur
ba.

/Na, misliu sau, eisiu aš tre
čiadienį į Grand Paradise salę 
ir paklausysiu, ką gi tie. išmin
čiai pasakys! Koresp,

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS . 46 kuopos 

trečiadieni, 11 d.
, vakare, pas drg.

susirinkimas bus 
spalių, 7:30 vai. 
P. Burneikį, 76

turime daug svarbių dalykų 
Valdyba.

(237-239)

Bronė Šaknaitė
Muzikos Mokytoja

Praneša, kad su spalių 16 d. 
atsidaro jos muzikos studija. 
Suteikiamos instrukcijos dėl 
sekamų dalykų: fortepijonas, 
balso statymas, teorija, solfe

džio, chorvedyba.

4323—9th Ave., Brooklyn

Telephone Windsor 8-4228

Mateušas Siinonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

NOTARY 
PUBLIC
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Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir 
po $2.45 į mėnesį

Ši Ankstyva 1940

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergreen 7-6111
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro 
jL z/ Tr Tr ’S’

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