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

Rytoj, spalių mėn. 1 dieną, 
prasideda mūsų dienraščio 
vajus už naujus skaitytojus. 
Šis vajus nėra paprastas: 
tai dvidešimties metų dienraš
čio sukaktuvėms apvainikuoti 
vajus.

Be to, jis prasideda tuo lai
ku, kai Europoj prasidėjo 
naujas imperialistinis karas; 
kai pradėtas pasaulis perda
linti; kai visi laukia žinių, 
laukia straipsnių, laukia ap
rašymų apie karą ir kitus 
svarbiuosius reikalus.

žmonės šiuo metu nori skai
tyti, nori dienraščio, — tokio 
dienraščio, kuris paduoda ži
nias greit ir kaip galima tei
singiausias.

Tokiu dienraščiu yra “Lais
vė“. žmonės ją myli, kurie 
skaito. Kurie apie ją dar ne
žino, kurie jos neturi, tai mū
sų pareiga per šį vajų jiems 
“Laisvę” pasiūlyti, ją užsa
kyti. Kai tik darbo žmogus 
pradės “Laisvę“ skaityti, tuo
jau jis ją pamils ir niekados 
nuo jos neatsisakys.

Štai kodėl, drauge skaityto
jau, mes kviečiame tave tal
kon.

Štai kodėl drauge vajinin- 
ke, kodėl mes prašome jūs 
stoti į darbą ir energingai pa
sidarbuoti; gauti kuodaugiau- 
siai naujti “Laisvei“ skaityto
jų.

Apie vajaus smulkmenas 
žiūrėkite viduriniuose šios lai
dos puslapiuose.

Iš Chinijos pranešama, kad 
daug žymių Sovietų Sąjungos 
raudonarmiečių pribuvo Chi- 
nijon padėti tos šalies žmo
nėms kovoti prieš Japonijos 
imperialistus.

Chinijos žmonės dėl to ne
išpasakytai džiaugiasi. J ų 
dvasia pakilo, jų pasirįžimas 
labiau užsiartavojo. Chinai 
žino, kad Sovietai jiems teikė 
ir teiks pagalbos, nepaisant 
to, kad jie šiuo metu labai 
užimti Europoje.

Vitaitis rašo: “Dabar jie 
(komunistai) pasisako atvi
rais Lietuvos ir demokratijos 
priešais...”

Kur ir kada jie tą sakė, 
p. Vitaitis nesiteikia nurodyti. 
Tai jo fantazijos padaras.

Gali žmogus būti “Lietu
vos priešas“ ir tuo pačiu kar
tu jis gali nebūti demokrati
jos priešas, kadangi Lietuvoj 
jos nėra. Bet komunistai nėra 
nei Lietuvos priešai, neigi de
mokratijos priešai. Jie kovoja 
už demokratijos atsteigimą 
Lietuvoj^ jie kovoja už Lietu
vos nepriklausomybę. Tiedu 
dalykai yra labai susiję.

Vitaitis šiandien bando ap
kaltinti mus, kam pasakėme, 
kad “Vilnius yra globoje so
cialistinio krašto, kuriam rū
pi ne tautų vergintas, bet jų 
išlaisvinimas.“

Argi tai ne tiesa? Vilnius 
šiandien galėjo būti prijung
tas prie Lietuvos,'jei Smeto
nos vyriausybė būtų norėjusi 
tą padaryti. Sovietai juk siūlė/ 
Kauno vyriausybei pasiimti 
Vilnių; Raudonoji armįja nė
jo į Vilnių per virš 24 valan
das, laukdama Lietuvos ka
riuomenės.

Bet Smetona, atsiklausęs 
Chorvato, pareiškė, kad be 
Lenkijos valdžios leidimo, jis 
Vilniaus neimsiąs! Na, o Len
kijos valdžios nebėrai 
met Vilnių pasiėmė 
ji Armija ir Vilniuj

Tuo- 
Raudono- 
gyvenan-
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SOVIETŲ SUTARTYS SU ESTONIJA IR VOKIETIJA
Vokietijos Sutartis 

su Sovietais

ra------------

se-

a

SOVIETAI IR VOKIETIJA SIŪLO AN
GLIJAI IR FRAKCIJAI TAIKYTIS SU 
VOKIETIJA, VISU TAUTU NAUDAI

Sovietų Sutartis 
su Estonija

po 
tai

f

Sovietų ir Vokietijos Pareiškimas prie Sutarties Protoko
lo; Anglija ir Francija Bus Kaltos už Karo Tęsimą -

Maskva, rugs. 29. — Sovietų vyriausybė pasirašė 
karną sutartį su Vokietija:

Vokietijos valdžia ir Sovietų Sąjungos valdžia, 
iškrikimui buvusios Lenkų Valstybės, atrado, kad 
yra jųdviejų pareiga atsteigt tvarką ir teisišką būklę
toje srityje ir užtikrint ten gyvenantiem savo tautiečiam 
buitį, atitinkančią jų tautybei. Šį tikslą turėdamos gal
voj, Vokietija ir Sovietų Sąjunga padarė šitokią sutartį:

SKYRIUS I
Vokietijos valdžia ir Sovietų Sąjungos vyriausybė 

nustato, kaipo sieną tarp vienos ir antros šalies reikalų 
srityje buvusios Lenkų Valstybės tą liniją, kuri yra pra
vesta čia prisegtame žemlapyje ir kuri bus smulkmeniš
kai aprašyta papildomajame protokole.

SKYRIUS II
Viena ir antra šalis pripažįsta sieną nustatytą Sky

riuje I tarp vienos ir antros valstybės reikalų sričių, ir 
jodvi atmes bet kokį įsikišimą iš bile kurios trečios vals
tybės pusės į šį susitarimą.

SKYRIUS III
Reikalingus naujus politinius tvarkymus dąro Vo

kietijos valdžia apskrityse, esančiose vakaruose nuo lini
jos nustatomos Skyriuje I, o Sovietų Respublikos val
džia 'daro reikalingus naujus tvarkymus rytuose nuo 
tos linijos.

SKYRIUS IV
Vokietijos valdžia ir Sovietų Respublikos vyriausy

bė laiko viršminėtą susitarimą kaipo pagrindą tolesniam 
vystymuisi draugiškų santikių tarp savųjų šalių.

SKYRIUS V
Ši sutartis bus patvirtinta, ir patvirtinimo doku

mentais bus apsikeista Berlyne kaip galint greitesniu 
laiku. Sutartis įeina galion dienoje jos pasirašymo.

VON RIBBENTROP
(Vokietijos Užsieninis Ministeris),
MOLOTOV
(Sovietų Komisarų Pirmininkas ir 
Užsieninis Komisaras).

Papildomoji Sutartis dėl Demarkacijos Linijos 
Tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos

/(OFICIALIS TEKSTAS)
Rubežiaus linija prasideda prie Lietuvos pietinio 

punkto; nuo tos vietos jinai abelnai eina vakarų linkui j 
šiaurius nuo Augustavo iki Vokietijos sienos.

Jinai seka Vokietijos rubežium iki Pissa upės. Nuo 
čia, sekdama Pissa upės vagą iki Ostrolenkos, jinai pas
kui eina į pietų rytus, iki pasiekia Bugo upę arti Nurec 
upės. '

Eidama palei Bugo upę iki Krystynopolio, ši linija 
paskui pasisuka į vakarų šoną, eidama į šiaurius nuo 
Rawa Ruskos ir Lubaczowo iki Saboup upes. Nuo ten 
jinai seka San upės tekėjimą iki šios upės pradžios.

Francijos Valdžia Abejoja 
Apie Greitą Taiką

Slapukas Submarinas Užpuo
lė Antrą Sovietų Laivą

Paryžius, rugsėjo. 29. — 
Franci jos ministeris pirmi
ninkas Daladier išreiškė 
abejonę, ar Anglija ir Fran
ci j a priims Sovietų ir Vo
kietijos pasiūlymą baigti 
karą.

čios tautos (tame skaičiuje ir 
lietuviai) šiandien yra lais
vos : steigia savo mokyklas, 
leidžia spaudą, renkasi į susi
rinkimus. Be to, biednieji Val
stiečiai ant syk pasijuto žmo
nėmis ir naudojasi dvarponių 
žemėmis!

Tai ko p. Vitaitis nori dau
giau ?!

Maskva. — Pirma negu 
Estonija pasirašė sutartį su 
Sovietais, “nežinomos” ša
lies submarinas užpuolė an
trą Sovietų laivą arti Esto
nijos pakraščių.

Pirmiau “nežinomas” sve
timas submarinas torpeda- 
vo ir paskandino sovietinį 
prekybos laivą “Metalist.”

Iš Paryžiaus ir Londono 
pranešama, kad francūzai 
tik retkarčiais po biskį ka- 
nuolėmis persišaudo su vo
kiečiais vakariniame fron
te- ___________

ORAS.—Būsią lietaus.

Po to, kai Vokietijos val
džia ir Sovietų respublikos 
vyriausybė sutartim pasi
rašyta tarp jųdviejų šian
dien išsprendė klausimą, ki
lusį del iškrikimo Lenkų 
Valstybes, ir tuomi sukūrė 
saugų pagrindą pastoviai 
taikai Rytinėje Europoje, 
tos dvi valdžios išreiškia 
nuomonę, jog užbaigt karą 
tarp Vokietijos, iš vienos 
pusės, ir Anglijos ir Frūn- 
cijos, iš antros pusės, tai 
tarnautų tikriesiem visų 
tautų reikalam. Abiejų ša
lių valdžios, todėl, stengsis 
bendromis p a s t a n gomis

siekti to tikslo kaip galint 
greičiausiai, o jei reikės, tai 
ir kartu dar su viena iš ša
lių, priimamų į drauges. 
Bet jeigu pastangos daro
mos šiųdviejų valdžių bus 
atmestos, tai bus įrodytas 
faktas, kad Anglija ir 
Francija yra kaltos už ka
ro tęsimą; o jeigu karas tę
sis, tai Vokietijos valdžia ir 
Sovietų vyriausybė tarsis 
viena su kita kas liečia rei
kalingus daryti žingsnius.

Rugs. 28 d., 1939.
Von Ribbentrop, 
Molotov.

MOLOTOVO LAIŠKAS REIKALAIS 
PREKYBOS SU VOKIETIJA

Maskva. — Sovietų Liau
dies Komisarų Tarybos pir
mininkas, Viačeslav M. Mo
lotov pasiuntė šitokį laišką 
Joachimui won Ribbentro- 
pui, užsieniniam Vokietijos 
ministeriui:

“Kas liečia mūsų pasita
rimus, aš turiu, garbės pat
virtint, jog Sovietinė Rusi
jos vyriąusybė, pasiremda
ma bendru politiniu susita
rimu ir jo dvasioje, yra pa
siruošus visais būdais plė
toti ekonominius santikius 
ir prekių (produktų) mai
nus tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos.

Turint mintyje šį tikslą, 
bus išdirbta ekonominė 
(ūkiška) programa, pagal 
kurią Sovietų Sąjunga tei
kia Vokietijai medžiagas, 
už kurias Vokietija atsily
gins pramoniškais dirbi
niais per ilgai pratęstą lai
ką. Viena ii* antra šalis rū
pinsis, kad ši ekonominė 
programa būtų vykdoma 
taip, kad mainai prekių tar
pe Vokietijos ir Sov. Rusi
jos, kas liečia jų daugį, vėl 
pasiektų aukščiausią laips
nį, kokio buvo prieita pra
eityje.”

Prezidiumas Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjun
gos Vyriausios Tarybos (Sovieto), iš vienos pusės, ir 
Estonijos Respublikos prezidentas, iš antros pusės,— 
idant išvystyt draugiškus ryšius, sumegstus per taikos 
sutartį 1920 m. vasario 2 d. ir paremtus pripažinimu 
nepriklausomo gyvenimo ir nesikišimu vienos šalies į 
antrosios šalies vidujinius reikalus; pripažindami, jog 
1920 m. vas. 2 d. taikos sutartis ir nepuolimo ir taikaus 
ginčų išsprendimo sutartis, padaryta 1932 m. gegužės 4 
d., dar ir dabar sudaro tvirtą pagrindą šių dviejų šalių 
santikiams ir veiksmams; įsitikinę, jog nustatymas aiš
kių sąlygų, užtikrinančių savitarpinį saugumą, atitinka 
reikalams įsių abiejų susitariančių šalių,—atrado reika
linga padaryt sekamą tarpsavinės pagalbos sutartį ir 
tuo tikslu paskyrė, kaipo jųdviejų įgaliotus atstovus 
Prezidiumą Sovietų Sąjungos Vyriausios Tarybos: Via- 
česlavątMichailovičių Molotovą, pirmininką Liaudies Ko
misarų Tarybos ir liaudies kamisarą užsienių reikalams; 
prezidentą Estonijos Respublikos: Karelį Selterį, užsie
nių reikalų ministerį; ir šie įgalioti atstovai sutiko su 
tuom, kas čia seka:

SKYRIUS I
Abidvi susitariančios šalys pasižada teikt viena }<itai 

visokios pagalbos, taip pat karinės pagalbos, tokianje at
sitikime, jeigu bet kuri didelė Europos valstybė tiesiogi
niai užpultų arba grėstų užpulti jūrinius rubę 
dviejų susitariančių šalių Baltijos J© ' 
sausumos rubežius per Latvijos E^eęjįuJj 
pažymėtas Skyriuje III. -

SKYRIUS II
Sovietų Sąjunga pasižada teikt Estonijos armijai pa

galbos ginklais ir kitais kariniais įrengimais, palankio
mis sąlygomis.

es

Vokiečiai Nukirto 5 Ang
lijos Orlaivius

Berlin, rugs. 29. — Vo
kiečiai praneša, kad šeši 
Anglijos lėktuvai- užpuolę 
Helgolandą, Vokietijos karo 
laivų stovyklą. Naziai sako, 
kad jie ten nukirtę žemyn 
penkis priešo lėktuvus.

Lodon, rubs. 29. — An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlain pirmadie
nį atsakys seime į Sovietų 
ir Vokietijos pasiūlymą 
baigti karą.

Berlin, rugs. 29. — Sugrį
žo Vokietijos užsieninis mi
nisteris J. von Ribbentrop, 
pasirašęs sutartį su Sovie
tais.

Lietuvos Demobilizacija
Kaunas, rugsėjo 27 d. — 

Pasibaigus karui Lenkijoje, 
Lietuvos tarptautinė padė
tis palengvėjo. Lietuvos ka
riuomenė pamažu demobili
zuojama.

Neužšalanti Prieplauka 
Sovietam Estonijoj

Tallinn, rugs. 29.— Pagal 
Sovietų sutartį su Estonija, 
Sovietų laivai gauna teisę 
naudotis bent viena neužša- 
lančia Estonijos prieplauka.

Naziu Submarinai Paskandi
no dar 3 Švedijos Laivus
Stockholm, Švedija, rugs. 

29. — Vokietijos submari
nai paskandino du Švedijos 
laivus, vežusius medieną 
Anglijai. Trečias prekinis 
Švedijos laivas, susprogo ir 
nuskendo užplaukęs ant mi
nos (povandeninio sprogi
mo)^

Vilniaus K1 a u simas Bus 
Sprendžiamas Ateityje
Kaunas, rugsėjo 27 d.— 

Vilniaus k 1 a u simas bus 
sprendžiamas ateityje dery
bų kelių.

VTaip oficialiai praneša
ma iš Kauno.)

SKYRIUS III
Estonijos Respublika užtikrina Sovietų Sąjungai tei

sę palaikyt laivyno bazes (stovyklas) ir kelias orlaivių 
stotis randavojimo sąlygomis vidutine kaina Estijos sa
lose Saarema (Gesei), Hiiumaa (Dagoe) ir mieste Pal- 
diski (Baltiški Port).

Bus „paskirta tikrai nustatytos vietos bazėms ir or
laivių stotims, ir jų ribos bus nužymėtos pagal bendrą 
susitarimą. Saugojimui tų laivyno bazių ir orlaivių sto
čių, Sovietų Sąjunga turi teisę palaikyt savo lėšomis, 
vietose paskirtose bazėms ir orlaivių stotims, ginkluotas 
sovietines sausžemio ir oro jėgas griežtai apriboto stip
rumo, o jų maksimum (didžių-didžiausias) skaičius bus 
nustatytas pagal specialį susitarimą.

SKYRIUS IV
Abidvi susitariančios šalys pasižada nedaryt jokių 

sąjungų ir nedalyvaut jokiose sąjungose, kurios būtų 
atkreiptos prieš vieną ar antrą iš šiųdviejų susitarian
čių šalių.

SKYRIUS V
šios sutarties vykdymas neturėtų jokiame laipsnyje 

paliest susitariančiųjų čia šalių teises kaip nepriklauso
mų, savarankių valstybių, ypač jųdviejų ekonomines san
tvarkas ir valstybinę organizaciją. Vietos paskintos ba
zėms ir orlaivių stotinas (Skyriuj III) liekasi teritoriją 
(žeme) Estonijos Respublikos.

SKYRIUS VI
Ši sutartis įeis į galią, kai bus apsikeista jos patvir

tinimo dokumentais. Apsikeitimas šiais dokumentais 
įvyks Tallinne figoje šešių dienų po šios sutarties pasi
rašymo. Ši sutartis bus galioje dešimtį metų, ir jeigu 
viena ar antra iš susitariančiųjų šalių nematys reikalo 
atšaukt Šią sutartį už vienų metų pirm jos laiko išsibai- 
gimo, tai sutartis automatiškai pasiliks galioje dar pęn- 
keriems sekantiems metams.

SKYRIUS VII C
Ši sutartis padaryta dviejuose originaluose, rusų if 

estonų kalbomis, Maskvoj, rugsėjo 28 d., 1939 m.
VIAČESLAV MOLOTOV, 
KAREL SELTER.

Berlin, rugs. 29. —- NaziųCleveland, Ohio. — Kuni- Berlin, rugs. 29. — Nazių 
gas Coughlin masiniame su- valdininkai sako, kad Vo- 
sirinkime pranašavo, kad 
europinis karas galėsiąs 
baigtis iki kalėdų.

kieti j a turi iš anksto pasi
rūpinus 10 milionų tonų 
grūdų kariniam laikui.



LAISVI

Sukilimas ant Lenkų Laivo

I

keliauninkų ir tavorų, tai ir 
su ta įgula pasieks Kana-

daugiausiai ukrainiečių ir kitų slavų. 
Tas plotas buvo pagrobtas nuo Sovietų 
Sąjungos. Sovietų Sąjunga niekados jo 
Rumunijai nepripažino.

nos. Tas plotas yra tarpe buvusios Len
kijos ir\Juodųjų Jūrų, Pruto ir Dniestro 
upių. Jis užima 44,420 ketv. angliškas 
mylias ir turi apie 3,000,000 gyventojų,
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LENKŲ KATALIKŲ BALSAS
Plačiau žiūrį į dalykus lenkai katali

kai Amerikoje pradėjo reikšti savo nuo
mones dėlei tragiško Lenkijos likimo. 
Jie dėl to visą bėdą suverčia ant buvusių 
Lenkijos valdytojų, kurie ilgai prisilai- 
žinėjo prie Hitlerio, o paskui visiškai at
sidavė globai Chamberlaino. Tik pa
klausykite, ką rašo lenkų katalikų sa
vaitraštis “Poloni j a”:

“Prieš metus mes įspėjome Lenkijos 
žmones, kad neleistina yra eiti su mūsų 
amžinu priešu prieš broliškąją tautą, 
Čechoslovakiją, nes kitas Hitlerio žings- 

.. nis bus — pati Lenkija.
“Deja, tie, kurie pastatė paminklus įsi

vaizduotiems didvyriams, užuot pastaty
ti anti-orlaivines kanuoles, kurie, užuot 
steigti Maginote tvirtumas, pylė pyli
mus Pilsudskio garbei, — šitie patys 
žmonės išbėgo iš šalies, palikdami tik 
dulkių debesis paskui save. Jie pasiuntė 

. savo šeimas ir turtus į Rumuniją. Jie 
pasiėmę, gavo aiiksą, palikdami priešui 
plėštvk raštą, palikdami civilinius gyven- 
tojU^kentčtPflRnmi; o šalį, kuri buvo 
su tokiu pasiaukojimu atsteigta, paliko 
sunaikinimui.

“Garbė jums, viešpačiai ir magnatai,, 
už naujus retežius! Garbe jums, Beckai 
(buvusis užsienio ministeri), jums Sla- 
wojau (ministerių pirmininke), jums, 
Kostke (narį ministerių kabineto), nes 
liaudis jau yra išmaudyta kraujuose.

“Nepuolimo sutartis, padaryta tarp 
Pilsudskio ir Becko su Hitleriu, senu 
Lenkijos priešu, padare galimu vaišinti 

Goeringus Bieloviežo 
Hitleriu ir

Ji buvo pavergusi daugybę tautų ir jas 
slėgė, jas persekiojo.

Sovietų Sąjunga siūlė Lenkijos liau
džiai pagalbą, deja, Beckai ir Moscic- 
kiai ją atmetė, pasitikėdami Chamber- 
laino pažadais, kurie visuomet buvo ap
gavikiški, veidmainingi, kiek tai liečia 
kitų tautų reikalus.

“Keleivis,” “Laisvė” ir Sovietų 
Sąjunga

“Keleivyj” (iš rugs. 27 d.) skaitome:

“Da nelabai senai drg. R. Mizara ra
šė ‘Laisvėje’: /

“Atsiminkit šiuos Stalino žodžius, pasaky
tus 18-tam Sovietijos komunistų partijos su
važiavimui: ‘Mes remiame tautas, kurios 
yra puolikų aukomis ir kovojame už jų ne
priklausomybę’. . .

“Nereikia nei aiškinti, kad Sovietija rems 
kiekvieną tautą, kurią puolikai puls ir kuri 
bandys save ginti.“

“Taip ‘Laisvės’ redaktorius tvirtino 
šių metų 31 rugpiučio.

“Neišėjo m)ei mėnuo laiko, o tuos žo
džius jau reikia atsiimti. Sovietija netik 
negynė užpultąją lenkų tautą, bet pati 
prisidėjo prie užpuolikų ir padėjo sunai
kinti Lenkijos respubliką.”

Tai įdomus dalykas. Tik 
kelios dienos atgal poniška 
Lenkija nušluota nuo Euro
pos žemlapio, o čia ant jos 
laivo sukilimas. Mums at
rodo, kad lenkai jūreiviai 
pasipiktino Anglijos išda
vyste, kuri Lenkiją įstūmė 
į baisią katastrofą, kuri ne
gelbėjo jai. Taip pat jie pa
sipiktino buvusia savo val
džia ir jos konsulu Grusz- 
ka. Kartu šis įvykis dar 
kartą patvirtina, kaip Len
kija buvo silpna, sulipdyta 
iš įvairių tautų, darbo liau
dis pavergta, ponai skrajo
jo padangėmis. Visi tie skir
tumai ją draskyte draskė.

Pirm karui prasidėsiant 
iš Lenkijos išplaukė į Ame
riką jos vienas iš gražiau
sių g a r 1 a ivių “Batory.” 
“Batory” buvo pabudavotas 
Italijoj.- Jis ir “Pilsudski” 
buvo geriausi ir gražiausi 
Lenkijos laivai iš visų 96 
jos laivų. “Batory” turi 514 
pėdų ilgio ir 16,000 tonų 
įtalpos. Jo išbūdavo j imas 
atsiėjo $6,000,000. Jis gali 
vežti 760 keliauninkų ir ka
da šio karo pradžioj, rug
sėjo 5 dieną, pasiekė New 
Yorka, tai atvežė 642 ke- C-Z
liauninkus, jų tarpe 352 
amerikiečius. Laivas plau
kiojo kapitono E u s t a ty 
Borkowski komandoj, kuris 
yra jaunas žmogus, kalba 
16 skirtingų kalbų, koman
davo “Batory” nuo jo išbū
davo j imo, 1936 metų, buvo 
mylimas tarpe jūreivių.

“Batory” negalėjo grįžti 
atgal į Lenkiją. Jis atsisto
jo Hudson upėj, ties Yon
kers, ir laukė kas bus to
liau. Ir štai, matyt Lenkijos 
konsulas ponas Silvester 
Gruszka laivą perdavė ar 
pardavė Anglijai. Kapito
nas Borkowski tuoj aus bu
vo per Gruszką atstatytas 
iš komandos, o buvęs jo pa- 
gelbininkas Franciszek Szu- 
ęlinski padėtas “komandie- 
rium.”

Penktadienį, rugsėjo 22 
d., “Batory” jūreiviai suki
lo. Jie atsisakė klausyti 
naujo komandierio ir pasi
duoti Anglijos imperialis
tams. Mat, tą dieną buvo 
įsakyta, kad “Batory” iš
plauktų į Kanadą. Laivo jū
reiviai skaičiuje apie 200 
užėmė inžino* kambarius ir 
neleido laivui nei iš vietos 
pasijudinti.

Buvo pašaukta keli Jung. 
Valstijų kraštų apsaugos 
karo laivai ir ant krašto 
pastatyta 150 policininkų. 
Policijos kapitonas Murphy 
ir jo pagelbininkas nuvyko 
ant “Batory” patirti, kame 
dalykas. Sukilę jūreiviai 
jam pareiškė: '

“Mes norim atgal kapito
ną Borkowskį. Čia yra len
kų laivas. Kodėl ant laivo 
jau yra Anglijos kapito
nas? Kodėl mes' turime 
plaukti į Kanadą ir iš ten 
vežti Anglijai amuniciją? 
Kelyj mes galime būti tor
peduoti! Tegul Anglija nau-

do ja tam tikslui savo lai
vus!”

Po ilgesnių derybų Suki
lę jūreiviai sutiko, apleisti 
laivą. Jie skaičiuje 220 jū
reivių, jų tarpe kapitonas 
Borkowski ir 15 moterų ap
leido “Batory” ir išlipo ant 
sausžemio. Išlipę jie bučia
vo savo kapitoną, keikė 
konsulą Gruszką. Kapiton, 
verkė, sakė, kad jis dabar 
taip susijaudinęs, kad ne
gali kalbėti, visą tiesą pa
sakys vėliau. Ant “Batory” 
liko apie 100 jūreivių, An
glijos kapitonas ir jie laivą 
išvedė iš prieplaukos. Ma
noma, kad kada jis neturi

Jo Teisybė
Keleivis gelžkelio stotyje: 

“Kokiem paraliam ir trau
kinių tvarkraščius daryti, 
jeigu jūsų traukiniai jokio 
tvarkraščio neprisilaiko?!”

Lagamino nešėjas: '“Ma
tot tamsta, jei tvarkraščio 
neturėtume, tai nei nežino
tume ar traukinys pasivėla
vo, ar gal ir laiku atvažia
vo.”

Pirmu Sykiu!

, Nėra Blogo be Gero
Aukštai, prie mūrijamos 

sienos nešant plytų naštą, 
nešėjui pasitaikė suklupti 
ir plytos nubiro žemyn.

“Kas čia darosi!” sušuko 
praeivis. “Viena tų plytų 
man į galvą atsimušė!”

“Argi? Ir giliukingas gi 
jūs. Žiūrėkite, kiek dar 
daug plytų nukrito, kurios 
jums nepataikė,” atsiliepė 
plytų nešėjas.

“Keleivis mano bus mus sugavęs ne
tiesą rašant. Taigi pažiūrėkime, kur 
tiesa. Paimkim faktus, visam pasauliui 
žinomus.

Sovietų Sąjunga siūlė Lenkijai pagal
bą, bet Lenkijos valdžia ją griežtai at
metė. Sovietai siūlėsi Lenkijai talkon. 
Jie sakė Lenkijos valdžiai: jeigu nazių 
Vokietija jus užpuls, tai leiskit mums 
pasiųsti per Lenkijos teritoriją Raudo
nąją Armiją, kuri padės Lenkiją apgin
ti. Lenkijos valdžia atsakė: Neleisim 
nei vieno raudonarmiečio į Lenkijos že
mę koją įkelti.

Ar prie tokių sąlygų Sovietų vyriausy
bė galėjo eiti Lenkijai pagalbon?

Aišku, ne! v
“Keleivis” sako, būk Sovietai prisidė

ję sunaikinti Lenkijos respubliką. Kur ir 
kada ?

Kol Lenkijos valdžia kariavo prieš 
Vokietiją, Sovietai laikėsi nuošaliai' ir 
stebėjo. Kai Lenkijos valdžia pabėgo iš 
Lenkijos, palikdama visišką betvarkę, 
tuomet Sovietai nusitarė daryti žygius 
pavergtoms Lenkijoj tautoms išlaisvinti. 
Jie išlaisvino Vakarų Ukrainą ir Bal
tarusiją; jie išlaisvino Vilnių (kai Kau
no valdžia atsisakė Vilnių užimti). Jei
gu jie to nebūtų darę, taš sritis būtų 
užėmę Vokietijos armijos. Ar*‘Keleiviui” 
būtų buvę geriau, jei ten šiuo metu vieš
patautų naziai, o ne Sovietai?

Reikia atsiminti, kad Lenkija buvo pa
ti imperialistinė šalis. Ji turėjo užgro
busi apie 16-ką milijonų kitų tautų. Pats 
“Keleivis” tame pačiame numeryj pripa-

Palengva pakyla uždanga 
ir pasaulis pradeda pama
tyti, ką baltarusiams ir uk
rainiečiams atnešė jų išlais
vintoja Sovietų Raudonoji 
Armija. Jie ją pasitiko iš
skėstomis rankomis. Ilgus 
metus juos slėgęs lenkų po
nų jungas nusirito nuo jų 
pečių. Jie pasijuto laisvi 
žmonės, laisvi piliečiai iš
laisvinto krašto.

Daugiau kaip vienuolika 
milionų baltarusių ir ukrai
niečių ir gal kokia pusė mi- 
liono lietuvių įžengė į naują 
gyvenimą!

Baltarusijoje, Baranovi- 
čiaus apskričio centre, gy
veno puošniuose palociuose 
kunigaikštis d v a r i ninkas 
Levas Radzvila. Aplinkui jį 
buvo susispietus didelė gru
pė liaudies neprietelių. Jie 
gyveno ir tuko valstiečių 
prakaitu.

Levas Radzvila valdė 
dvyliką dvarų. Iš* viso jis 
turėjo susigrobęs geriau
sios, rinktiniausios žemės 
225 tūkstančius akrų!

Bet atėjo Raudonoji Ar
mija. Jos kapitonas Skria- 
bin pasiėmė paprastą “mu
žiką” (valstietį) ir sako: 
Sėsk į automobilį ir važiuok 
su mumis į Radzvilo palo- 
cius. Valstietis nustebo: 
Sėsk į automobilių, vešk 
juos į Radzvilo palocius! 
Negalimas daiktas... nė 
sapne jis niekados nesapna
vo įkelti savo basas kojas 
į tuos puošnius palocius. »

Bet |dabar važiuoja. Da
bar su kapitonu įeina į tuos

palocius. Akis akin susitin
ka su patim Levu Radzvila!

Dvarininkas irgi nustebo. 
Kas čia pasidarė? Kaip jie, 
negavę iš anksto leidimo, 
drįso įkelti koją į jo palo
cius!

Pasibaigė jo auksinės die
nos. Galas jo rojiškam gy
venimui. To alkano ir to ba
so valstiečio užpakalyje sto
vi Raudonosios Armijos ka
pitonas. Radzvilos dvarai 
pereina valstiečiams, ku
riuos jis ilgus metus slėgė 
ir išnaudojo. Jis pats va
žiuoja į kalėjimą. Jeigu ten 
pasitaisys, jeigu pagalvos ir 
nuspręs tapti žmogum, ga
lės ir jis sugrįžti į laisvę. 
Bet dabar 
komis sau 
ti...

Tai toks 
žmonių ir 
sios Armijos išlaisvintoj že
mėje. Laimė darbo žmo
nėms, pabaiga rojaus para
zitams !

Popiežiaus Laikraštis Užta
ria Slaptus Submarinus 

Prieš Sovietus

turės savo ran- 
duoną užsidirb-

likimas darbo 
ponų Raudono-

Vatikanas. — Popiežiškas 
‘laikraštis “Osservatore Ro
mano” rašo, kad Estija, 
girdi, “turi teisę” priimt 
slaptus svetimus submari
nus į Estijos prieplaukas ir 
jos vandenis. Pasak to lai
kraščio, tai Sovietai neturį 
teises reikalaut, kad Estija 
apvalytų savo prieplaukas 
ir*vandenis nuo tokių sub
marine c-

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

I

Prašome visų kolonijų dienraščio “Laisvės” patriotų 
stoti į darbą gavimui \ “Laisvei” naujų skaitytojų.

visokios rūšies
«. miškuose. Susidėjimas su 

konspiracija čechoslovakijai sunaikinti 
buvo padaryta prieš žmonių valią, kurie 
gaivaliniai jaute, kad valdžia daro blo- 

’• gai. Ši tai yra priežastis dėlei nelai
mės, kuri apėmė Lenkijos liaudį, dėl ku
rios šiandien toji liaudis maudosi krau
jo jūroj.

“Garbė jums, viešpačiai!
“Istorija šitos klikos, kuri pastūmėjo 

šalin tokius gabius generolus, kaip Si
korskis, ir nužudė tokius, kaip Zagors- 
kis; šitos klikos valdymas pasiliks istori
joj kaipo vienas mūsų juodžiausias la
pas, baisesnis negu Stanislovo Augusto 
viešpatavimo laikotarpis.

“Ši klika beširdžių engėjų pasiėmė 
saugoti šventąjį palikimą daugelio gent- 
karčių, kurios kovojo už Lenkiją; ji pa
siėmė tatai tarytum tas būtų jųjų loc- 
nas ūkis/ Jie išleido 60 nuoš. tautos įeigų 
armijai užlaikyti.

“Ir biedna tauta, neparuošta ir neįspė
ta, tapo atiduota kaipo grobas senajam 
priešui, su kuriuo ši tauta desperatiškai 
kovojo, nors, deja, be mažiausios progos 
laimėt pergalę. Lenkai kovojo, kaip liū
tai, o lenkų moterys, kaip tigrienės. 
Kareiviai, uždegti patriotizmo, žygiavo 
tuščiomis rankomis prieš baisias priešo 
mašinas. Liaudis parodė tokį herojizmą, 
kokio nėra istorija mačiusi.”

Šitaip rašo lenkų katalikų laikraštis 
apie savo valdžią, kuri begėdiškai išda
vė visą lenkų tautą. Kiekvienas žodis, 
kurį “Polonija” parašė, kuriuos mes ci
tavome, yra teisingas.

Lenkijos valdžia buvo supuvus, kaip 
caristinės Rusijos valdžia. ' Be to, pati 
Lenkija buvo pastatyta ant neteisybės.

“Kunigaikščio Radzvilo dvarai esą jau 
dalinami buvusiems jo (Radzvilo) tar
nams ir darbininkams. Pats kunigaikš
tis esąs jau areštuotas...”

Na, ar “Keleiviui” būtų buvę geriau, 
jei ten šiandien viešpatautų tas pats ku
nigaikštis Radzvilas ir jodinėtų ant 
sprandų savo tarnautojams ir kumie- 
■čiams, kaip jodinėjo iki šiol?!

Mums atrodo, kad viršpaminėtas Sta
lino pasakymas pilnai buvo gyveniman 
vykdomas. Sovietai gynė Ispaniją, būtų 
gynę Čechoslovakiją, jei ji pati būtų gy- 
nusis,-gina ir Chiniją, teikdami jai vi
sokeriopos paramos.

Bessarabija
Rumunija buvo sudaryta didelė su pa- 

gelba talkininkų, kurie pavedė jai sve
timas žemes—Rusijos, Vengrijos ir Bul
garijos. Anglija ir Francija po pereito 
Pasaulinio Karo buvo susiinteresavusios, 
kad padaryti didelę ir galingą Rumuni
ją, kaip ir Lenkiją, nes jos buvo pasta
tytos šunų vietoj saugoti Sovietų Sąjun
gą, “gelbėt civilizaciją nuo bolševizmo.”

Dabar Rumunija dreba, kad jos ne
ištiktų Lenkijos likimas. Kaip Lenkijoj, 
taip ir Rumunijoj, viešpatauja viduram
žių išnaudojimo sistema ir tautų mažu
mų pavergimas. Lenkija dėl tų priežas
čių taip silpna pasirodė. Ne kitaip bus 
ir su Rumunija.

Tarp kitų pavergtų svetimų žemių Ru
munija turi Bessarabiją ir dalį Bukovi-

“Laisves” Vajus Gavimui 
Skaitytoje Prasidėjo

Šiandien prasidėjo “Laisvės” vajus gavimui naujų 
skaitytojų. Su pirma diena stojo į darbą šie miestai:

183
153
93
85
70
50
50
31
30
22
22
20
12

L. Prūseika, Chicago, III...............
ALDLD 10 kp., Philadelphia . • . 
K. Žukauskienė, Newark, N. J. . 
G. Shimaitis, Montello, Mass. . . . 
A. Klimas, Hartford, Conn..............
Senkevičienė-Šlapikas, Easton, Pa. 
F. J. Repšys, Milford, Mass. . . . 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. . 
R. Jarvis, Plymouth, Pa...................
M. Si pliauskas, Waterbury, Conn. 
M. Cipliauskas, Waterbury, Conn. 
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa.
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IL IIT IE R AT E H ir M IE N AS
VI. Nešukaitis.

Dalia
Virš mano galvos motorai ūžia 
Ir plieno sparnais raižo padangę. 
Tik mano varginga dalužė, 
Tas patsai vargas beldžia palangę.
Tos pačios smilgos auga gimtinėj, 
Tą pačią liūdną dainą dainuoju.
Vis tas pat skausmas kyla krūtinėj, 
Kai meksfaltuota gatve žingsniuoju.
Miestuose barai, šokiai ir kinas, 
Čia garsiakalbiai, tortai ir vynas. 
Kaimui paskirtas kitoks likimas, 
Tik braidžiot šaltas rudens purvynas.

Protavimo Krypsniai
Dažnai girdėsi žmones vedant ginčą tai vie

nu, tai kitu klausimu. Dažnai išgirsi vieną sa
kant kitam: “E, tu protauji ne savo protu. Tu 
įsitikinai taip, kaip tau kitas pasakė“,..

Ar šitoks pareiškimas turi tiesos? Skubiai į 
klausimą žvilgterėjus, sugriebsime išvadą, kad 
ne — neturi 'tiesos. Nes jeigu turėtų tiesą, tai 
ginčijamas žmogus, vieton laikytis tos vadi
namos savos nuomonės (kuri antram išrodo 
ne protavimas savu protu), tuojau persiimtų 
antrojo žmogaus dėstymais, įtikėtų, ką jis 
sako, pritartų jam, ir ginčas baigtųsi.

Protavimas, įsitikinimas, nėra pasiimamas 
akimirksniu. Jis įsigyvenamas ilgu laiko bė
giu, ne skubotai.

Tiesa, kad nenuėjus pertoli, pravartu iš 
anksto pažymėti ir tai, kad ne visi žmonės tu
ri vienokį protavimo būdą. Daugelį rasime 
protaujant taip, kaip jis esamąja minuta ži
no. O žino jis dažnai taip,, kaip girdėjo, kaip 
jam draugas sakė, kaip jam “žymus žmogus“ 
aiškino, čia tai jau bus protavimas ne savu 
protu. Bet aš norėčiau tokius žmones išskirti 
iš mūsų temos. Nes tokio būdo protavimas — 
ūmus protavimo kraipymas — yra ir tokio 
pobūdžio žmonėms tinkamą vardą davęs: “vė
jo'pamušalas,“ “vėjo fliugeris.“ Palikime juos 
nuošaly.

Kad protavimas įsigyyendinamas ilgu laiko 
bėgiu, tai tam turime daugelį duomenų. Mes 
matome, kad esamoji draugija rūpinasi nusta
tyti protavimą būsimai kartai. Mes matom, 
kad jaunuomenės auklėjimui yra daromi pla
nai, o tais planais kreipiamas vienon ar kiton 
linkmėn ir jaunuolių protavimas.

Mes girdime kaip jaunuoliams sakoma, kad 
esamoji santvarka yra pati geriausia. Tos san
tvarkos ramsčiai taip kalba nuo estradų, nuo 
sakyklų, taip kalba per spaudą, taip vaizduoja 
scenoje. Jei akių neužrųerksi ir ausų neužsi- 
kimši, tai nuo šitokio dėstymo neišsisuksi.

Mes girdime, kad Sovietų Sąjungos jauni
mas, priaugęs po spalių revoliucijai, yra jau 
visai kitokios protavimo krypties. Naujoji san
tvarka įauklėjo juosna naują protavimą, — vi
sai skirtingą nuo. to, kuris dėstomas senoj 
santvarkoj. Mes girdime, kad Sov. Sąjungos 
jaunimas yra pasiryžęs ginti ir šalį ir santvar
ką nuo visokių užpuolikų — išvidinių ar išlau
kinių.

Imsime klausimą: ar senosios santvarkos 
auklėjimas, teikiamas jaunimui, yra amžinas 
protavimo krypties nustatymas? Atsakymą ra
sime, kad ne — ne amžinas. Protavimo kryp
ties nustatymas labai glaudžiai turi rištis su 
esamomis gyvenimo sąlygomis. Jei gyvenimo 
sąlygos žymiai skiriasi nuo siūlomo protavimo, 
tai auklėtinio galvoj pradeda kilti šimtai klau
simų : kodėl siūloma protavimo kryptis nesu
tinka su esamojo, gyvenimo sąlygomis?

Į šitokią jaunuolių ni^ožvalgą, visokeriopa 
armija mokytojų atsako, kad, gyvenimo sąly
gos užėjo tokios, kurios nebesutampa su siūlo
muoju protavimu, tik laikinai, — jos praeis; 
laikai pasikeis savaime, • gerbūvis atgrįš; jūs 
ramiai palaukit; jeigu sąlygos verčia kentėti 
—pakentėkit.

Ot, ir kenčia.. .Kenčia ir jaunimas ir seni
mas. Tačiau tie žmonės, kurie yra linkę pla
čiau protauti, plačiau žvelgti praeities žmo
nijos gyvenimą, semtis pamokas iš istorinių 
duomenų, tveria naują protavimą
mą skirtingą nuo to, kurį siūlo visa armija 
visokeriopų mokytojų ir patarėjų, persisam- 
džiusių būti senosios santvarkos ramsčiais.

Jųjų protavimas sako: yra šalyje užtenka
mai maisto, o šalies gyventojai badauja, tai 
kalta šalies santvarka; yra drabužiu ir kuro, 
o žmonas skarmalais dėvi ir šaltį kenčia,

' tai kalta šalies santvarka; yra visokių gyveni
mo reikmenų daugiai!, negu visiems šalies gy
ventojams reiktų, o šalies gyventojai negali tų

reikmenų nusipirkti-įsigyti, tai kalta šalies 
santvarka. Ir dėlto, tokią šalies santvarką, prie 
kurios didžiumai šalies gyventojų reikia kęsti 
visokius trūkumus, kuomet akyvai matome, 
kad tuos trūkumus būtų galima labai lengvai 
patenkinti, jei kitokia būtų santvarka, — rei
kia santvarką pakeisti!

Sovietų Sąjungoj siūlomas protavimas labai 
glaudžiai rišasi su gyvenimo sąlygomis. Prieš- 
ginybėms plėstis — nėra vietos, nėra pagrin
do.

Koks protavimas siūlomas ir skiepijamas 
jaunimui fašistinėse šalyse? Ar jis sutampa 
su gyvenimo sąlygomis? Imkime Vokietiją. 
Vokietijos jaunimui daug kalbama apie jų 
tautos prakilnų rasizmą. Sakoma, kad pirmu
tinis vokiečiams jų rasės tezę pakišo prancū
zas, grafas Gobineau. Jis savo veikale “Apie 
žmonių rasių nelygybę,“ įrodęs, kad baltoji 
rasė pralenkia juodąją ir geltonąją, nes bal
toji pasižymi savo kūno gražumu, proto stip
rumu, tvarkos ir hierarchijos jausmu. Bet, 
deja, ir baltoji rasė neišsilaikė gryna. Ji su
simaišė su vergų rase ir iš to kilo išsigimimas. 
Kiekvienoj rasėj esama šakų, turinčių šiokių 
tokių skirtingumų. Semitai, nors kilme jie 
yra baltieji, bet turi tamsesnę odą. Moralinis 
jų temperamentas susijęs su vergystės dva-

šytų rasių, bet ir ant gyventojų visos plačios 
žemės, būtų galimas įkūnyti? Šaltai protaujan
tis žmogus, nežiūrint kurios tautos jis būtų, 
nedrįs teigiamai už šiuos klausimus stovėti. 
Už juos stovi tik įkarščio apimti fašistai ir, 
galimas daiktas, dalis suvedžiotų sekėjų.

Tiek, kiek Vokietijos ar kitų šalių fašistai 
siekia apžioti, ne visuomet seksis. Ateis va
landa, kad apžiojus — reikės paspringti. O 
jiems apžioti norisi daug, labai daug. Pasek
mės gi gali būti skaudžios, ir skaudžios jiems 
patiems!

Gyvenimo sąlygos su skiepijamu šalies gy
ventojams protavimu nesutampa nė demo.kra- 

Itinėse šalyse,,nė fašistinėse. Demokratinių ša-

lių gyventojai, žemesnieji sluogsniai, stovi sar
gyboje, kad neįsiviešpatautų fašizmas, o fa
šistinėse šalyse, esant visokeriopiems varž
tams pilnoj demonstracijoj, prispaustasis ele
mentas nesuspėja subendrinti priešfašistinės 
jėgos. Bet jis tą jėgą bendrina, apeidamas vi
sas varžtų kilpas ir kaukėtas duobes. Ir toji 
jėga, anksčiau ar vėliau, pasirodys viešumon!

Gyvenimo sąlygos nustato protavimo kryps
nius, o pastarieji gimdo ir auklėja jėgas, ku
riomis būtų galima paimti ir kėravoti drau- 
.gijinę santvarką — santvarką, aprūpinančią 
didžiumą,, o ne mažumą šalies arba ir visos 
žemės gyventojų!

Josephus.

DIENRAŠČIO “LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

protavi-

Newark, N. J
Iš Sietyno Choro Veiklos

Gražioji vasarėlė jau slen
ka prie mirties patalo. Artinasi 
šarmuotas geltonasai rudenėlis, 
tačiaus sietyniečiaj savo veiklos 
nepertraukė, nei šilumoje, nei 
šaltyje, ypatingai turėjom gerto 
paprakaituot pačiuose karščių 
mėnesiuose svetainėje besireng
dami prie moterų koncerto, ku
ris jau įvyko joms užbaigus sa
vo istorinį seimą. Mes veikiam 
daug meno 
sigarsinam,

Žiemos

srityj, tačiaus ne- 
nesigiriam.
Veiklos Planas
d. choras turės sa-

šia, nes jie yra užkrėsti žemesniųjų rasių, su j 
kuriomis kaimynavosi. Ir dėlto, žydas yra že- ■

“Kai gyvulių 
rasės, susikry- 
fiziškai ir mo- 
Gi žmonių tar

mesnė ir pavojinga būtybė.
Einant tokiomis išvadomis, vokiečiai gali 

didžiuotis kilę iš skandinavų genčių, tuo tarpu 
kai graikai, romėnai, galo-romėnai ir jų da
bartiniai palikuonys prancūzai yra semitizmu 
užkrėstos tautos, gimusios vergauti, nes krau
jo sumaišymas privedė jas į fįzinį išsigimimą, 
į moralinį smukimą. Vokiečiai su Gobineau 
kartoja: “Visa, kas žemėje yra didaus, vai
singo žmogaus kūrybos srityje, išėjo iš šitos 
aukštesnės rasės, iš šitos karališkos šeimos.“

Kitas rašytojas, Arthur Dinter, taip pat vo
kiečių fašistiniams pasimojimams geras rams
tis. Jis dėsto teoriją šitokią: 
viešpatystėj susikryžiuoja dvi 
žiavimo vaisius visada gauna 
rališkai žemesnės rasės žymes.
pe žydų ir arijų susikryžiavimo vaisius visada 
turi žydo bruožus. Tai įtodo, kad pastaroji 
rasė visais atžvilgiais žemesnė.“

Sakoma, jog šitokiuo romanu auklėjamas 
vokiečių jaunimas, šitaip skiepijamas jam an
tisemitizmas.

Tas pats Dinter aiškinąs ir daugiau. Jis 
puoląs ir krikščionybę. Pasak jo, Kristaus 
apaštalas Povilas buvęs “fiziškai ir morališ
kai bjauriausias iš visų žydų,“ jis nusižengęs 
iškreipdamas senąjį testamentą žydams palan
kia prasme, jis įvedęs į krikščionybę izraelitų 
doktrinas. Reiškia, šitaip žvelgiant vokiečių 
fašisto akimis, yra pilnai pateisinamas mėsi
nėj imas, žudymas,' teriojimas kaip žydų, taip 
ir krikščionių, dabartinėj Vokietijoj.

Ar vokiečių pasigriebtas rasės švarinimo 
šūkis randa atbalsį visos jų tautos nariuose? 
Ar jų pasimojimas viešpatauti ne tik ant mai-

Dar Sykį 
“Pašnekučiuokime”

Kalbamės tuo pačiu reikalu — dėlei kri
tikos A. N. Ostrovskio veikalo “Neturtas—Ne 
Yda.“ Šiame skyriuje, rugsėjo 9 d. “Laisvės“ 
laidoje, d. Balsys parašė atsakymą po antrašte, 
“Pasišnekučiuokime.“ Man rodos, tokių “pasi
šnekučiavimų“ reikėtų turėti viešų, svetainėse^ 
—diskusijų, prelekcijų formoje. Tada daug 
neaiškių meno teorijos klausimų išsiaiškintų. 
Šis darbas turėtų būt LMS centro uždaviniu. 
Jis turėtų vadovauti ir organizuoti tokias dis
kusijas.

Mūsų ginčas ve kame. Draugas Balsys Os
trovskio kūrinį, “Neturtas—Ne Yda“ atmetė, 
pavadino “netinkamu“ mūsų scenai, bet jis 
visai nelietė veikalo turinį, vyriausius jo cha
rakterius. Vadinasi, apsilenkė su elementare 
dramos kritikos taisykle. Jis citavo tik penkta- 
eilio ar šeštaeilio charakterio dainuškėlę ir iš 
jos padarė veikalo kritiką, kuomet nei tas cha
rakteris Griša toliaus neišvysto savo veikla 
tas mintis, kurios yra toje dainelėje. Reiškia, 
tokia kritika veikalą nenušvietė, bet sužalojo.

Savo atsakyme d. Balsys jau sako: “Nena- 
grinėjau veikalo esminiai, nes jis nėra blogas 
bei žalingas. Jis tiktai netinka mūsų scenai 
dėlei nusenimo ir tam tikrų tautinių savybių.“

Jei veikalas “nėra blogas bei žalingas,“ tai 
kodėl jis negali tikti mūsų sdenai? Draugas 
Balsys sako, jog dėlei “tautinių savybių“ jis

(Tasa ant 4-to puslapio) „

“Laisves” 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- 
tį “Laisvę“ yra duodama už nužemintą kainą.

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

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

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

7—$12; 8—$10; 9—$7, ir 10—$5.

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

Dabar 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 pačiojė 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
Apysaka iš Ghičagos lietuvių gyvenimo

450 pusi. Kaina $1.00

•" Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo

314 pusi. Kaina $1.00

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai 

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas

160 puslapių. Kaina 50 centų

Bešvintantis Rytas
Paraše St. Jasilionis

Puįkus eilių rinkinys
288 pusi. Kaina 50 Centų

• Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
Kaina 15 Centų

• Tūli Mūsų Parazitai
Parašė Dr. A. Petriką

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

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

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

42 puslapių. Kaina 15c

Kurių iš aukščiau minėtų knygų kaina 
ar daugiau, vieno dolerio vertės.

yra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi 
Siųsdami mokestį pažymėkite, kokių 

knygų norėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA«

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y

Spalių 15 
vo- metinį bankietą. Mes prašo
me vietos ir apylinkės organi
zacijų nerengti spalių 15 d. sa
vo parengimų, o dalyvauti pas 
sietyniečius, kurie visuoinet su
rengia gerus bankietus ir puoš
nią, žavėjančią muzikalų prog
ramą.

Sausio 20 d., 1940 m., choras 
duos naują įspūdingą metinį 
koncertą, skirtingą už iki šiol 
buvusius, nes sietyniečiams nė
ra tokių sunkumų, kurių jie 
nenugali savo ryžtinga dvasia, 
priešakyje su mokytoja šalinai- 
te. *

Sekanti ant programos — 
pavasarį bus vaidinama opere
tė. Kokia ji bus, dar neteko 
sužinot, bet manoma, bus žin
geidi, užimanti. Suminėjau tik 

• savo miesto veikimo planą, bet 
šiuo tarpu dar esame užkviesti 
dalyvaut, programoje Meno Są
jungos III Apskričio konteste-^ 
koncerte, kuris įvyks, rodosi, 

i spalio 21, Brooklyne. Bet čia 
jau susiduriam su kiek kebloka 
dilema, nes ant ryt, t.y. 22 d., 
philadephiečiai kviečia chorą 
pas save, “Laisvės“ 20 sukak
ties dienraščio bankiete — kon
certe dalyvauti pildyme progra
mos. Choriečiai jaunuoliai šo
kosi su visu entuziazmu » daly
vaut ir Philadelphijoj, sakyda-. 
mi, kad mes ten dar nesam bu-

| vę ir turim dalyvaut. Tai kas, 
kad dvi dienos gretimais, juk 
pėstiems nereikės eiti ir dėlto 
nenuvargsim. Augesni nekurie 
jau abejoja, ar turėsim gana 
spėkų abi vietas pasiekt. Moky
toja sako, kad galima nugalėt 
ir kliūčių nebus.

Na, draugai, tik pasiryžtom 
ir tuomi išlaikysim Sietyno gar
bę.

Reporteris.

Vokiečiai Sako, kad 
Prancūzai Tik Išpu- 
čią Karo Veiksmus 
Paryžius, rugs. 25 d. — 

Francūzų komandieriai gar
sina, kad jų artilerija “kriu- 
šinanti” Vokietijos tvirto
ves visu 150 mylių frontu ir 
kad francūzai prasigrūmę 
kiek arčiau linkui Vokieti
jos miesto Zweibrueckeno. 
Pasak francūzų, tai jie nu
kirtę “daug” Vokietijos or-^ 
laivių, ir Franci jos pėsti
ninkai “bangų bangomis 
šturmavę” vokiečių pozici
jas.

Kaunas. — Rugsėjo 18 d. 
šaukiamas olandų “Phillips” 
radijo atstovybės - bendrovės 
susirinkimas, kuris patvirtin
siąs savo valdybos nutarimą 
steigti Lietuvoje pirmąjį radi
jo aparatų fabriką. Be to te
ko patirti, kad Pramonės ir 
prekybos departmentas yra 
gavęs prašymų leisti įsteigti 
faneros fabriką.



Ketvirtas puslapis

Meno Skyriaus Dalis
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(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

netinka. Bet kitur jis vėl sako, jog “tikras 
menas” yra “visų tautų menas” ir net “viso 
civilizuoto pasaulio.” Na, tai jei tautos neturi 
rubežių menui, tai kodėl Ostrovskio veikalas 

, mūsų scenai netinka dėlei tų “tautinių savy- 
i bių”? Tai tikrai didelė filozofija!
į Pas draugų Balsį yra “tikras” ir “netikras” 

menas. Du menai. Bet marksistinė kritika tik
ro ir netikro meno nepripažįsta. Kantas pasau
lį mokino savo estetikoj apie “tyrą” ir ‘netyrą’ 
meną. Bet šiandien tos teorijos netinka, ne
naudojamos. Mes jas gaivinti nenorime.

1 Menas ir Mokslas
Taip pat išeina ir su Goethės posakiu. 

Goethė sekė Kantą ir sulygino meną su mokslu 
abelnai. Ta frazė pasako ne tą, ką d. Balsys 
npri pasakyti, bet Goethės “tyrojo meno” pa- 
žvalgą. “Tyrasis menas, Kanto supratimo 
menas, tik ir galima lyginti su tarptautiniu 

i mokslu.
Bet draugas Balsys primeta man “nukandi- 

Į mą” jo citatos svarbiausios dalies. Tad pa
duodame čia tą visą citatą ir apie ją pakalbė- 

’ sime, arba, kaip d. Balsys sako — “pašneku-
* čiuosime.” Ve ta citata: “Nėra jokio patrio

tiško meno ir jokio patriotiško mokslo. Šios 
dvi aukščiausios gerybės priklauso visam pa
sauliui.”

Tai žodžiai, kuriuos d. Balsys citavo iš gar
saus vokiečių poeto ir filozofo Goethės. Cita
vau tik. tą dalį, kuri liečia meną, nes meną

* mes ir diskusuojame. Tad tuo “nukandimu” 
nieko nesugadinau. Bėda su tokiomis frazėmis 
yra tame, kad jos įneša svetimas teorijas į 
mūsų judėjimą. Ir tai pasirodo net d. Balsio 
terminologijoj apie “tikrą” meną. “Tyrojo” 
meno sąvoka yra ta pati, kaip ąr Kanto “ty
rojo” meno sąvoką. Goethės kūryba mūsų ga
dynėj gali būt naudotina, bet jo meno teorijos

f jau visai netinka.
Bendrai, abstrakčiai kalbant, menas yra 

i tarptautinis, bet konkrečiai kalbant — yra ir 
tautinis. Lyginimas meno su mokslu netinka 

. mūsų meno teorijai ir praktikai. Menas, apie 
kurį mes kalbame ir praktikuojame, yra gry
nai ideologinis, kuomet mokslas (nekalbant 
apie sociologijos mokslą) didžiumoj yra me
chaniškas. Menas yra žmonių jausmai, jų sie
la, daina, idėjos, kovos. Mokslas medicinos, 
astronomijos, chemijos, inžinierijos, gamtos ir 

_daug kitų mokslų, yra tikri mokslai. Bet juose 
nėra nei klasių kovos, nei žmonių ideologijos. 
Žinoma, šįiuose moksluose nėra nei “patriotiz
mo,” nei “fašizmo” bei “demokratijos.” Tad 
jie gali priklausyti ir visam pasauliui.

Bet kas kita su menu. Sakysime, amerikie
tis Gropper savo karikatūrose puikiai išjuokia 

Į fašistus vadus. Čia yra tikras menas, d. Balsio 
žodžiais tariant. Bet šis tikras menas jau ne
gali plėstis Vokietijoj iY kitose fašistinėse ša
lyse. Čia jau menas nepriklauso visom tau
tom. Gi medicinos mokslas gali lygiai gydyti 

)| fašistus, komunistus ir demokratus. Medicinos, 
chemijos, inžinierijos ir kituose moksluose ne
galima sukurti Hitlerio karikatūros, kas gali
ma paišyboj, literatūroj, dramoj — mene. Va
dinasi, ir tikras menas gali būt vienai tautai 
sveikas, o kitai nesveikas. (Kaip kad ‘Nevskis’ 
—Sovietams geriausias, Vokietijai visai rie

bį' tinkamas.)
Tai dabar jau aišku, kad Goethės palygini

mas meno su mokslu nėra tinkamas mūsų 
meno saikui.

Yra ir daugiau pavyzdžių, kad geras ir 
gražus menas vienai tautai tinka, o kitai ne
tinka. Tautiniai kostiumai, tautiniai šokiai, 
dainos — yra patriotiškas ir tautinis menas. 
Tie papuošalai atskiria tautą nuo tautos, pa
rodo jų ypatybes, meną. Sakysime, lietuviams 
negali tikti chinų kostiumai, o chinams—lie
tuvių. Vadinasi, kiekviena tauta turi savo 
meną, savo kultūrą.

Tautiniai Kūriniai
Draugo Balsio meno kįriterium taip pat yra 

neteisingas, o kad neteisingas, tai ir nemark- 
sistinis. Aš nurodžiau, jog Sovietų Sąjungos 
artistų sukurtas kūrinys “Aleksandras Nevs
kis” yra tautinis ir patriotinis veikalas. Jame 
vaizduojama rusų tautos kova prieš teutonus 
—vokiečius. Šis kūrinys pripažintas vykusiu 
meniniu kūriniu. Vadinasi, patriotinis menas 
galimas.

Bet draugas Balsys, kad pateisinti savo 
klaidingą supratimą, imasi generalizacijų. Jis 
aiškina, jog “įvairių tautų žmonės” gėrisi šiuo 
kūriniu, tai todėl ji$ tarptautinis. Bet ir čia 
netiesa. Vokietijos, Italijos žmonės nesigėri 
šiuo kūriniu, nes jis prieš jų grobikiškus tiks
lus.

Prie to paties dalyko, d. Balsys dar aiškina: 
“Reiškia, rusų tautos menas nėra tautiniai 
apsitveręs bei siaurai patriotiškas. Jis tarp
tautinis, pasaulinis.” Antrą pavyzdį d. Balsys 
duoda, tai Petro Cvirkos veikalą “žemė Mai
tintoja,” kuris išleistas rusų kalboj, tad jį 
“skaito milionai rusų tautos žmonių.” Todėl 
tokie veikalai, kaip “Nevskis,” “žemė Maitin
toja,” anot d. Balsio, yra “tiek pat tautiški, 
kiek ir tarptautiški.”

Iš to d. Balsio aiškinimo išeina, kad kū
rinio turinį sprendžia ne jo turinys, bet kiekis 
matytojų, skaitytojų. Jei “Nevskis” būtų ma
tytas tik Sovietų Sąjungoj, tai jis būtų tauti
nis, o kuomet atvestas į Ameriką, tai jau pa
lieka tarptautinis. Tačiaus toks meno kūrinių 
aiškinimas yra klaidingas.

Kodėl “Nevskis” yra tautinis kūrinys? To
dėl, kad jame charakteriai^yra rusai, vaizdai, 
laukai, namai yra rusų žemėje; kovos, idėjos, 
patriotizmas — yra rusiški, šis kūrinio turi
nys,* atvežus jį Amerikon, nepasikeitė. Rusai 
rusais ir pasiliko. Vadinasi, veikalas pasiliko 
ir Amerikoj rusišku veikalu. Nieko stebuklin
go neįvyko ir su “žemė Maitintoja”—Cvirka, 
lietuviški jo veikalo charakteriai, vaizdai ir 
išvertus į rusų kalbą, pasiliko lietiiviškais. 
Tad ir rusų kalboj tas kūrinys yrą lietuviukas.

Tai matome, kaip yra klaidinga^ imti teori
jas iš didelių filozofų išreikštų frazių. Be to, 
d. Balsys jau pripažįsta ir patriotizmą. Tik 
jis sako, kad rusų menas nėra “siaurai patrio
tiškas.” Bet kas gali suprasti, kas yra tas 
“siauras” patriotizmas, kaip jį pamieruoti?

Mes mylime kitų tautų kūrimus ne todėl, 
kad jie “siaurai” ar “plačiai” patriotiški, bet 
todėl, kacL jie meniškai gerai padaryti. Mes 
į juos žiūrime todėl, kad domimės kitų tautų 
gyvenimu, kurį mene galime matyti. Mes žiū
rime į kitų tautų kūrinius todėl, kad ir kitų 
tautų kovos, siekiai turi bendrumo su mūsų 
tautos gerove, reikalais. Tie geri kūriniai pa
liečia ir mus, jei jie rodo savo tautos žmonių 
didžiumos gerovę, progresą.

Bet tas nereiškia, kad kiekviena tauta gali 
savintis kiekvieną kūrinį, kiekvieną meną. 
Kiekviena tauta turi savo kalbą, kultūrą, me
ną, savas kovas ir kitas ypatybes.

' V. Bovinas.

Raudonoji Armija
Atnešė Laisvę

Aristokratų Viešpatavimo 
Pasekmė

Sovietų Sąjungos oficialis 
valdžios organas “Izviestija” 
rašo, kad dar žmonijos istori
ja nežino tokio armijos su
smukimo, kokis patiko Lenki
jos armiją. Į dešimts dienų 
kelių milionų armija pakriko, 
sumušta, apsupta, suimta, jos 
generolai ir maršalas Smigiy- 
Rydz, valdžia išbėgiojo, o tai 
vis pasekmė brutališko kapi
talistų, dvarponių ir kunigų 
darbo žmonių išnaudojimo.

Lenkija skaitėsi militariška 
ir dar galinga valstybė, bet 
tarpe valdančios klasės ir tau
tų mažumų, taipgi darbo ma
sių buvo amžina pražūtis. 
Lenkijos .armiją patiko tokia 

į katastrofa todėl, kad jau tai- 
r kos metu ją graužė didžiau

si klasiniai pasidalinimai. 
Darbo liaudis, 40 nuošimčių 
visų gyventojų tautų mažu
mų, prieštaravimai tarpe pa
čių valdančiosios klasės klikų,

visa tai padarė Lenkiją pana
šią į kokį tai šiaudų namą, 
namą be pamatų, be tvirtų 
sienų. Viduje valdančiosios 
partijos ir armijos vadų knib
ždėjo išdavikai. Ir todėl už
teko kelis smūgius jai už
duoti, taip ir subyrėjo.

Radzivilų Dvarai

Kunigaikščiai Radzivilai 
viešpatavo kaip kokie vidur
amžių karaliai. Pamąstykite, 
kad jiems “priklausė daug 
dvarų, miškų, palivarkų, ku
rie bendrai sudarė 230,000 
akrų žemės! Jų centrai buvo 
apie Novogrudką, Baltarusi
joj. žemes dirbo valstiečiai, o 
Radzivilai lėbavo. Ir kaip tik 
Raudonoji Armija įžengė į 
tas apylinkes, taip greitai 
valstiečiai pradėjo dalintis 
Radzivilų dvarus ir gaudyti 
ponus.

Komunizmo Pergalė

Korespondentas Wallace R. 
Deuel rašo “New York Tele-

grame,” kad “Pačioj pradžioj 
Europos karo jau laimi ko
munizmas. Kas bus jo pabai
goj ? Vokiečiai laimėjo dide
lę pergalę prieš lenkus, bet, 
kad jie galėtų vesti karą prieš 
Franciją ir Angliją, tai turi 
brangiai mokėti rytuose. To
dėl bolševikai laimėjo dar di
desnę pergalę visai be ’mūšių, 
be aukų iš savo puses. Tas 
faktas, kad kariaujančios val
stybės susilpnėjo, tat jos turi 
nusileisti bolševikams. Jeigu 
Franci j a ir Anglija laimėtų 
karą prieš Vokietiją, tai ne
simato, kaip jos galėtų pasto
ti kelią bolševizmui ? Bolševi
kai išlaisvino valstiečius, iš
gaudė ponus ir valstiečiai 
daugiau niekados nenorės pa
klusniais būti ponams.”

Vilniuje Sovietai
Rugsėjo 22 dieną United 

Press pranešė, kad Vilniuje 
vietos darbininkų vadai paė
mė visą galią į savo rankas ir 
įkūrė lietuvių ir baltrusių So
vietus. Bankus, dideles krau
tuves, sandėlius tuojaus na
cionalizavo.

Sekančią dieną ta pati ag
entūra pranešė, kad ir Vil
niaus apylinkėse įsikūrę So
vietai. Sodžiuose valstiečiai

konfiskuoja dvarponių žemes, 
gyvulius, mašinas, o dvarpo
nius areštuoja. Vilniuje eina 
du laikraščiai “Znamia Bor- 
by” ir “Vilenskaja Pravda”. 
Juos spausdina ten, kur pir
miau ėjo buržuazijos laikrašt 
čiai. Visur plevėsuoja raudo
nos vėliavos. Raudonarmiečiai 
saugo Sovietų namus ir kitas 
viešas įstaigas.

Lietuvai buvo siūlyta imti 
Vilnių, bet ji bijojo įsivelti į 
didelių valstybių ginčus. O 
kada jau Vilnių užėmė Rau
donoji Armija, kada ilgai jos 
laukę valstiečiai ir darbinin
kai pradėjo kurti savo vald
žią ir buvusius kapitalistus ir 
ponus areštuoti, tai tada Lie
tuvos smetoninė valdžia tie
siai išsigando ir tokių “bun- 
tauščikų” ištolo kratėsi. Reiš
kia, Vilnijoj įsikūrė Sovietai, 
kur veikiausiai bus lietuvių- 
baltarusių autonominė respu
blika, bendrais ryšiais su
jungta su Sovietų Sąjunga.

Tarnopoliuje

Kada Raudonoji Armija 
užėmė Tarnopol miestą, Gali
cijoj, tai lenkai kareiviai vi
sai nesipriešino. Bet lenkai 
oficieriai pasislėpę pastogėse 
ir ant namų su kulkasvaid- 
žiais šaudė į raudonarmiečius, 
šaudė ir iš bažnyčios. Bet jie 
buvo greitai nugalėti tankų ir 
granatų smūgiais.

Ant rytojaus po to, kaip 
Raudonoji Armija užėmė Tar- 
nopolį, jau ten buvo pilna tvar
ka : dirbtuvės, krautuvės ir 
kepyklos atidaryta, žmonės 
išsilėjo į gatves. Prasidėjo 
darbininku susirinkimai, ku- 
rių buvo daug.

Sujudo ne vien Tarnopolio 
gyventojai, bet ir apylinkių. 
Zalostyj sodžiuje buvo dide
lis susirinkimas. Vienas ukrai
nietis iš to sodžiaus buvo Tar- 
nopoliuj, kada .raudonarmie
čiai jį užėmė. Jis pasiteiravo 
ar tikrai ukrainiečiai gauna 
tautinę laisvę. Sovietų oficie- 
rius patvirtino ir jam ukrai- 
nų kalboje užrašė: “Visi gy
ventojai Sovietų žemėj, turi 
lygias teises. Ukrainiečiai 
turi būti laisvi, kaip ir kiti, 
ir tverti savo organizacijas ir 
valstiečių komitetus. Jokia 
tauta negali prispausti kitą. 
Visos tautos turi lygias tei
ses.”

Jaunuolis perskaitė tą ir 
pareiškė: “Tai Sovietų kal
ba ! Nėra niekur kitos tokios 
tvarkos!” Ir jis leidosi grei
tai į savo sodžių. Ten tuojaus 
įvyko susirinkimas ir valstie
čiai išrinko savo komitetą, 
kuris ėmėsi surašinėti ponų 
žemes, gyvulius, mašinas ir 
ponus gaudyti.

Į Tarnopolių sekančią dieną 
buvo pristatyta ukrainų? ope
ra iš Kijevo, žmonės džiaugė
si, bučiavosi, nerado žodžių 
išreikšti savo laimę.

Lwowe

Iš Galicijos didmiesčio 
Lwowo rašo Al. Kornečuk: 
“Išilgai kelią nuo Tarnopol 
linkui Lwowo maršavo garbin
goji Raudonoji „Armija. Aš 
mačiau Raudonosios Armijos 
paradus Maskvoj, tada mane 
labai džiugino jos jėga, bet 
matant ją šiame marše, ne
galėjau atsidžiaugti. Milžiniš-, 
ki tankai, ginkluoti galinga 
artilerija, galinti sudaužyti 
bent kokį priešą, greitai va
žiavo.

—Raudonoji Armija, kaip 
audra!—sakė? vienas valstie
tis. Kiek vėliau patyriau, tai 
lenkų generolas Lwowo mie
ste įsakė areštuoti oficierių, 
kuris pranešė /jam, kad Rau
donoji Armija artinasi. Gene
rolas tam netikėjo.

Ir ištikro,- reikėjo sugabu- 
mo, kad pravesti milžiniškus 
tankus, pravežti didžiules ka- 
nuoles ir automobilių sunkve
žimius su pėstininkais tais 
siaurais ir prastais keliais. 
Bet Raudonoji Armija nuga
lėjo kliūtis labai greitai.

Aš mačiau, kaip vos susto

ja tankas sodžiuje, kaip jį 
tuojaus apstoja valstiečių ma
sės ir delnais ploja. Jų en
tuziazmui nebuvo ribų. Kada 
Raudonoji Armija užėmė 
Lwowa, tai ji maršavo gatvė
mis, o gyventojai lenkų ir ru
sų kalbose dainavo “Interna
cionalą” ir kitas dainas, bet 
daugiausiai tą proletarinį 
himną. Minia džiaugsme šau
kė: “Tegul Gyvuoja Stalinas! 
Tegul Gyvuoja Molotovas! 
Tegul Gyvuoja Vorošilovas! 
Tegul Gyvuoja Raudonoji Ar
mija!”

Iš Kalėjimo j Valdžią
Baltarusių vadas draugas 

Dodiuk buvo lenkų įmestas 
į kalėjimą ir -kankinamas. 
Kaip tik Raudonoji Armija 
įžengė į Baltarusiją, taip ji 
greitai paliuosavo politinius 
kalinius. Draugas Dodiuk da
bar yra priešakyj Pinsko mie
stų valdžios. Pinską Raudono
ji Armija užėmė rugsėjo 21 
dieną. Gyventojai džiaugėsi, 
bučiavosi, dainavo, raudonar
miečius gėlėmis apkaišė. Pas
kui padėjo raudonarmiečiams 
išgaudyti lenkus oficierius, 
kurie slėpėsi pas turtinguo
sius. Mieste tuojaus atsistei-, 
gė tvarka, atsidarė teatrai, 
krautuvės, visokios įstaigos. 
Judžiai rodo Sovietinius pa
veikslus. Gatvės pilnos žmo
nių, kurie klausinėja raudon
armiečius apie Sovietų gyveni
mą. laiko bendrus susirinki- 
mus.

Slonim Mieste

Slonim mieste, kaip ir kitur, 
ne vien darbo liaudis, bet ir 
inteligentija su džiaugsmu pa
sitiko Raudonąją Armiją. Ten 
susirinkime dalyvavo 750 dak
tarų, mokytojų ir raštinių dar
bininkų. . Kalbėjo vietos Dr. 
Kovarsky ir Dr. Vaish. Pa
starasis sakė:

“Lenkijos aristokratijos va
dai gyrėsi savo kultūra ir nie
kino Sovietų Sąjungą. Bet mes 
ir tada žinojome, kad tikroji 
kultūra gyvuoja tik ten, kur 
jjrie valdžios stovi darbinin
kai ir valstiečiai, kur jie patys 
savo gyvenimą tvarko, kur 
mokyklos, universitetai, kny
gynai, muziejai ir kitkas pri
klauso pačiai liaudžiai. Tokia 
šalimi yra Sovietų Sąjunga. 
Iš pat gilumos mūsų širdies 
mes sveikiname Sovietų vald
žią, draugą Staliną už jų pa- 
gelba. Mes pasižadame, kad 
dirbsime ištikimai ir karštai 
bendram tikslui.”

Naziu Valdovai Prisiplėšę 
Turtu

London. — Anglijos pro
pagandos ministerija pas
kelbė, kad Vokietijos oro 
laivyno ministeris Goerin-

gas turi 42 automobilius ir 
kad jis, Goebbels ir kiti 
aukšti nazių valdininkai 
yra pasidėję dideles sumas 
pinigų užsieniniuose ban
kuose.

pg. NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \)tūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Brooklyn, N. Y.

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., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaityiolu.

Tel. TRObridge 633®

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inrnan Street 

arti Central Skvtro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
> 10-12 ryte

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberlai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel. s STagg 2-8842

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes cleveiterio stoties

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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. pritaikyrhu modelių.

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.



šeštadienis, Rugs. 30, 1939 LAISVI Penktas puslapis

Bostono ir Apielinkes Žinios
Šiomis dienomis gautas ofi

cialus pranešimas, kad advo
katas Antanas O. Shallna bū

vių vardą tarp kitataučių.
Valentina Minkienė.

vo paskirtas garbes konsulu 
Bostone. Bostono ir apielinkes 
lietuviai visi išreiškia patenki
nimą, kad ta garbė buvo su
teikta adv. Antanui šalnai, 
nes jis yra populiarus ir ger
biamas kaip sąžiningas, nuo
širdus žmogus.

Tarp amerikonų šioj Bos
tono apielinkėj, jis yra buvęs 
pirmininkas Cambridge Bar 
Association, dabar yra Boston 
Grievance Committee narys, 
kuri yra advokatų profesijoj 
labai svarbi ir atsakominga 
organizacija.

šj metą keletas lietuvių 
Bostone įsigijo žymesnes vie
tas amerikonų veikime, kaip 
pavyzdžiui, Dr. Povilas Jaki
mavičius buvo paskirtas Mas
sachusetts Valstijos Sveikatos 
Departmento viršininkas (Co
mmissioner of Health), adv. 
Juozas Cunys, buvo paskirtas 
Bostono miesto prokuroro

Lietuvių Kalbos Kursai
Massachusetts valstijos švie

timo departmento University 
Extension skyriaus direkto
rius James A. Moyer praneša, 
kad virš 300 įvairių kursų 
klasės tuojau prasidės ir tiki
si apie 20,000 klausytojų.

Lietuvių kalbos klasės pra
sidės spalio (Oct.) 20 dieną. 
Pamokos šiemet bus laikomos 
Old South Meeting House, 
Bostone. Platesnių informa
cijų gauti ir užsiregistruoti 
reikia kreiptis į Boom 217, 
State House, Boston.

Panašias lietuvių kalbos pa
mokų klases galima įsteigti ir 
kitose vietose bei miestuose 
po švietimo departmento glo
ba Mass, valstijoje. Kaip lie
tuvių, taip ir kiti kursai yra 
plačiau aprašyti universiteto 
buletine. Buletinas siunčia
mas veltui ant paprašymo. Už 
centą atvirutės su sekančiu 
prašymu užtenka: Kindly

gių ir gerų gėrimų ir gera 
muzika šokiams. ,Taigi, drau
gės ir draugai Pittsburgho ir 
apylinkės, kaip senesni, taip 
ir jaunuoliai, visus prašome 
atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Visus širdingai kvie
čia rengėjos.

Sekretorė, Kairienė.

Naziai Atsiprašo, kad Nukir
to Rolandų Orlaivį

Berlin. — Nazių valdžia 
atsiprašė Holandijos ir Šve
dijos, kad vokiečių kariniai 
lėktuvai “per klaidą” nukir
to žemyn keleivinį holandų 
orlaivį ir taip jame užmušė 
vieną keleivį, švedą inžinie
rių.

Atsiprašydami, naziai sa
kė, kad Holandijos orlaivis 
smarkiai skrido arti Hel- 
golando, svarbiosios vokie
čių karo laivyno stovyklos, 
ir naziam atrodę, kad tai 
karinis priešų lėktuvas.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Tčltne

Lietuviams Lankantiems

District Attorney Foley assis- send me the University' Ex-
tentu, jaunas advokatas Juo
zas Grigalius buvo paskirtas 
Bostono miesto advokato asis
tentas (Assistant to the City 
Counsel of Boston).

Tai didelis žingsnis pirmyn 
lietuviams. Džiaugiamės kar
tu su viršminėtais, kad ypa- 
tiškai jiems pavyko pasiekt 
aukštesnį gyvenimo laipsnį ir 
tuo pačiu sykiu pakelt lietu-

tension Bulletin.
Yra pastebėta, kad prie 

University Extension daugelis 
lietuvių mokinasi ispanų, 
francūzų, vokiečių ir kitas 
kalbas. Tas labai gerai, bet 
lietuviai tų kalbų vistiek ne
vartoja. Lietuviams būtų šim
teriopai geriau pasimokinti 
savo kalbos, kuri taip pat yra 
sena, graži, moksliška.

Dr. D. Pilka.

' Haga, Holandija. — Ke
leivinis holandų orlaivis, 
kurį naziai nušovė žemyn, 
skrido su Holandijos vėlia
va, ir ant jo sparnų, šonų 
ir apačioj buvo stambiai iš
pieštas žodis “Holandija.”

LICENSES

A.L.D.L.D. REIKALAI PITTSBURGH, PA.
LLD Kuopų Žiniai 12-tam 

Apskrity;
Su pirma diena lapkričio- 

Nov. mūsų apskrityj prasidės 
prakalbų maršrutas, ir kalbė
tojas lankysis šiose kuopose:

Lapkričio 1 d. dalyvaus ir 
kalbės LDS apskričio parengi
me.

Lapkričio antrą, kalbės 
Nanticoke, Pa.

Lapkričio trečią, Bingham
ton, N. Y.

Lapkričio ketvirtą, Scran
ton, Pa.

Lapkričio 5-tą, 7 vaL vaka
re, Pittston, Pa.

Lapkričio penktą, 2 vai. po 
pietų, Wilkes Barre, Pa.

Kalbėtojas bus “Tiesos” 
redaktorius drg. J. Gasiunas.

(230-231)

AUKOS LIETUVOS PA
VILJONUI PASAULINĖJ

PARODOJ IŠLAIKYTI
Skelbimas Nr. 2

1939 m. rugsėjo 26 d.
Šv. Alfonso lietuvių parapi

ja, Baltimore, Md. .. $25.00
N. N. (prašęs neskelbti pa

vardės), B’klyn, N. Y. 50.00
Lietuvių Profesionalų Drau

gija, Brooklyn, N. Y. . .50.00
Adv. Clarence V. Balanda,

Waterbury, Conn..........10.00
Lietuvių Piliečių Draugija,

So. Boston, Mass..........25.00
Dr. A. Petriką, Brooklyn,

N. Y., surinko............ 26.00
Ona D. Sekienė, Brooklyn,

N. Y. ............................. 2.00
A. Simutis, B’klyn, N. Y. 2.00
Juozas Latvis, Amsterdam,

N. Y................................. 1.00
Izidorius Kupauskas, Chica

go, Ill............................ 1.00

Viso $192.00
Anksčiau paskelbta . . . 221.00

Bendrai $413.00

Iš čia paskelbiamų aukų aiš
kėja, kad Amerikos lietuviai 
gyvai atjaučia reikalingumą 
Lietuvos Pavilijoną palaikyti 
iki Parodos pabaigai.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas New Yorkė nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams, kviesda
mas paskubėti su tolimesne pa
rama. 1939 - IX - 27 d.

Iš Moterų Kliubo Susirinkimo

Pittsburgho Lietuvių Moterų 
Kliubo susirinkimas įvyko 22 
d. rugsėjo, LDS 142 kuopos 
name, 3351 W. Carson St., 
Esplen, Pa. Kadangi mūsų 
kliubas nelabai senai susior
ganizavęs, tai galima pasigir
ti, kad labai gražiai auga na
rėmis. Kaip susitvėrėm, tai 
turėjom tik 10 narių, o da
bar į trumpą laiką jau turi
me 25 nares.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Tai pagirtina, kad drau
gės lankosi į susirinkimus; 
gal dėl to, kad visos narės 
norėjo išgirsti raportus nuo 
delegačių, sugrįžusių iš Mote
rų Seimo. Delegatės išdavė 
gerą ir tvarkingą raportą, 
ypatingai draugė M. Mažei
kienė davė ilgą ir gerai su
tvarkytą raportą. Raportai 
priimti su užgyrimu. Iš ra
portų pasirodė, kad mūsų 
draugės New Yorke suvažiavę 
energingai svarstė mūsų visų 
reikalus. Sutvėrė pildomąją 
tarybą, kaipo pamatą dėl ge
resnio ir vieningesnio moterų 
organizacijų pasilaikymo. Už
simokant tiktai vieną dolerį į 
metus, visoni organizacijom 
arba kliubarrp Mūsų Pitts
burgho Kliubas nutarė užsi
mokėti tą dolerį į Amerikos 
Lietuvių Moterų Tarybą.

Buvo susirinkime diskusuo- 
ta ir nutarta, kad mūsų kliu- 
bietės rūpintųsi daugiau kaip 
draugiškiau tvarkytis ir kaip 
geriau pagelbėti mūsų drau
gėms ištikus ligai ar nelaimei. 
Po apkalbėjimo išrinkome ko
misiją iš keturių draugių rū
pintis šiuo reikalu. Nutarta 
pirkti vainiką už $10 mirus 
narei arba kam iš šeimynos.

Nutarėm rengti šaunią va
karienę 12 d. lapkričio, sek
madienio vakare, kaip 7 vai. 
Vakarienė įvyks LDS 160 kp. 
name, 1320 Medley St., N. S., 
Pittsburghe. I šios vakarienės 
komisiją yra išrinktos veiklios 
ir rūpestingos gaspadinčs. 
Kaip jau yra žinoma Pitts
burgho jr apylinkės drau
gams, kad northsaidietės mo
terys visuomet surengia links
mas vakarienes, tai ir šioji 
vakarienė bus viena iš links
miausių. Turėsime skanių vai-

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

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St. ’ Brooklyn, N. Y.

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

ANNIE MIRER , 
757 Fulton St. Brooklyn. N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 , Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WALTMAN
180 Hull St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB8‘11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under> Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License Tlo. 
EB1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76, of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMANUEL INFANTE 
Emanuel Bar and Grill

431 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPHINE VERDERBER 
The Old Crystal Palace

1694 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L1370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic -Beverage 
Control Law at 245 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to consumed 
off the premises.

HERMAN BERGER
245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

Rengiamas Balius šeštadienį, rug
sėjo 30 d., Piliečių Svet., kampas 
3-čios ir South gatvių. Balius ren
giamas sušelpimui darbininkų spau
dos. Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. — Kom.

(229-230)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, spalių 1 d., įvyks va

karienė su muzikale programa, 
svetainėj, 57 Park St. Pradžia 3 v. 
p. p. Bilietas $1.00. Šią vakarienę 
ruošia Laisvės Choras. Todėl prašo
me visų dalyvauti, nes Choras vi
suomet padainuoja darbininkiškuose 
parengimuose. — Kom.

(229-230)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, spalių 2 d., 7)30 v. v. 
L. T. Name. Nariai visi /malonėkite 
dalyvauti, — K. Benulis, Org.

(229-230)

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

kalbės L. Pruseika iš Chicagos. Jis 
kalbės apie Europos padėtį, apie So
vietų Sąjungos dabartinę reikšmę ir 
apie kitus svarbius įvykius. Pradžia 
7:30 vai. vak., 142 Orr St. įžanga 
veltui. Ruošia LDS 8 Apskr, ii’ LLD 
4 Apskr. (228-230)

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.

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1ĮJ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai
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Konjakai, Šampanai,. Degtinės, Vynai ir Alus

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

Oficialia 
vardas

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergroen 7-1661

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

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

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

DR. L. ZINS Įstaiga 30 motų
110 EĄST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų ANO
auor^

Fairview Restaurant & Bar

Telephone: .Havemeyer 9-9115

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

110-62 Corona Ave.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

CORONA, L. L, N. Y,

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

T

NORINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ)
VARTOKITE
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

po $2.45 j mėnesį
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.95.Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokią rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVcrgreen 7-6111
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CIO UNIJA LAIMĖJO - 

SUTARTĮ

Sužalojo Unijistą 
Pikietą

IŠGIRSKITE, KAIP GYVENA 
KARO APSUPTA LIETUVA

Jūrininkai Laikysis
Samdymo Kontrolės

Elias Schultz, CIO unijos 
narys, streiklaužio užpultas 
pikietuojant Leo Glass Co,., 
377 Fifth Ave., N. Y. Jį pei
liu Suraižė James Adams, 
streiklaužys. Schultzui reikė
jo 11 -kos stičių ant veido ir 
krūtinės.

Adams paleistas po $1,000 
kaucija iki teismo, kuris bus 
spalių 2-rą.

Streikas tęsiasi jau 2 savai- 
x tės. Jis iššaukta firmai atsi
sakius atnaujint sutartį, kuria 
garantuojama darbas.

Amerikiečiams lietuviams 
labai įdomu, kaip dabar gy
vena ir jaučiasi lietuvis, gir
dėdamas karo trenksmus, ma
tydamas karo ugnis nušvie
čiant padangę netoli savo 
gimtojo kaimo? Koki tų žmo
nių troškimai ? Kaip jie žiū
ri į dabartinį karą? Ar jie ti
kisi išsigelbėt nuo tos baisios 
pasaulio rykštės? Kokiu 
viliasi išsaugot savo 
nepriklausomybę ?

Tie ir daugelis kitų

simų bus aiškinami šio antra
dienio vakarą, Lietuvių Am. 
Pil. Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

būdu 
šalies

klau-

Unijistai Valdžios Tarnautojai Stoja 
už Gerinimą Patarnavimo

Nacionalė Jūrininkų Unija 
griežtai atmetė laivų kompa
nijų reikalavimą panaikint 
unijistų samdymo sales ir pa
likt kompanijoms atvirą sam
dymą, kada ir kur jiems pa
tinka.

Unija pasakė, kad per uni
ją samdymo salės pasiliks ir 
tik per jas kompanijos galės 
samdytis.

Nurodo, kad seniau, kuo
met tų salių nebuvo, veikė pa
taikavimas ir juodieji sąrašai. 
Prie unijos kontrolės samdy
mas ir abelnai jūrininkų sąly
gos pagerinta ir nemanoma 
atsisakyt nuo siekimo daugiau 
pagerinimų.

Elektristų, Radio ir Maši
nistų Darbininkų Unija pasi
rašė sutartį su Ford Instru
ment Co., Long Island City. 
Paliečia 700 darbininkų, 
kelia mokestį nuo 5 iki 
centų per valandą, gauna 
kacijas su alga, mokestį
viršlaikius, taipgi aukštesnę 
mokestį naktiniams.

Pa- 
10 

va-
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
©TJ.-L.L------ ---- :------®

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių® 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
vpselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

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

(228-230)

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

New Yorke besitęsiančioj 
valdiškų įstaigų tarnautojų 
unijos konvencijoj, CIO, tar
nautojai pasisako už geresnį 
patarnavimą visuomenei. Dėl
to, jie sako, ėmimas ir palai
kymas valdžios tarnyboj žmo
nių turi būti paremtas pama
tu tinkamumo, pasišventimo, o 
ne kokiais kitais išrokavimais. 
Pasižymėję tarnybininkai tu
rėtų būti geriau atlyginami, 
keliami į aukštesnes vietas.

Unija taip pat nurodo, kad 
valdžios tarnautojų algos tu
rėtų būti ne mažesnės $1,200 
metams, kas būtina ameriko
niškam pragyvenimui. Unijis- 
tai dės pastangas įsteigt arti
mesnius ryšius tarp valdžios į- 
staigų ir apylinkių gyventojų, 
“rems visas susiedijos pastan
gas gaut pilnesnį valdžios pa
tarnavimą ir darbuosis be pa
liovos kelt darbingumą val
džios įstaigose, kur samdoma 
unijistai,” kadangi, sako dele
gatai, visose apylinkėse, kur 
valdžios įstaigos turi patar
naut, didelę didžiumą gyven
tojų sudaro broliai unijistai, į-

vairių amatų bei profesijų 
darbininkai ir darbininkės'.

Savo rezoliucijose tarnau
tojai pasmerkė nukapojimą 
paskyrų WPA projektams, ra
gindami atsteigt unijinę algų 
skalę ir duot tokias paskyras, 
kad būtų gana darbo visiems 
bedarbiams. Ragino pakelt 
pašalpas, kad palaikyt žmo
nių sveikatą ir gyvenimo ly
gį; pasiūlė 5 dienų savaitę ir 
metinį algų pakėlimą visiems 
tarnautojams; atsišaukė į Ka
lifornijos gubernatorių Olsoną 
paliuosuot Billings; parėmė 
jūrininkų unijos kovą prieš 
Standard Oil.

Konferencijoj yra 200 de
legatų, atstovauja 50,000 tar
nautojų, iš visų šalies žymes
nių miestų.

Konvenciją sveikino James 
B. Carey, CIO finansų sekre
torius, taipgi Paul Kern, New 
Yorko Miesto Civilės Tarny
bos prezidentas. Pastarasis sa
vo kalboj pasmerkė Coughli- 
ną, kaipo numerio pirmo Hit
lerio propagandistą Amerikoj.

Konstancija Abekienė

Kalbės K. Abekienė, chica- 
gietė, kuri pereitą vasarą ten 
nuvyko svečiuosna, ir kuri iš 
Lietuvos išvyko jau gerokai 
po prasidėjimo šio karo, rug
sėjo 22 d. Jinai pribus Jaivu 
Gripsholm, šį pirmadienį. Tai 
vienintelė proga šią viešnią iš
girsti, nes po prakalbų tuojau 
jinai išvyks Chicagon pas šei
myną ir draugus, kurie nema
žai buvo susirūpinę jos pa
kliuvimu į karo, sūkurį.

Prakalbas rengia Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas. Į- 
žanga nemokama. Visi ir visos 
kviečiami atsilankyti. “Lais
vės” skaitytojai prašomi apie 
šias prakalbas pranešti ir ki
tiems.

CIVILĖM LAISVĖM GINT 
KONFERENCIJA

Spalių 13 ir 14, Hotel Bilt
more, N. Y., įvyks Civilėms 
Laisvėms gint konferencija. 
Ją šaukia Amerikos Civilių 
Laisvfų Unija ir jos rėmėjų 
sąraše randasi plačiai žinomų 
žmonių,
White iš Emporia, 
William J. 
kietis; Dr. 
buvus Mt. 
prezidentė.

žymių kalbėtojų ir sveikin
tojų sąraše, randasi Jungtinių 
Valstijų generalis prokuroras 
Frank Murphy, senatorius 
Robert Wagner ir eilė kitų 
žymių liberalų. /

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 

dirbti lengvą darbą prie namų, taip
gi:, prižiūrėti ir kūdikį. Mes abu iš
einam dirbti. Gali ir gauti nakvynę. 
Geras atlyginimas. Prašome kreip
tis po antrašu: 408 Central Ave.< 
kampas Palmetto St. Arba šaukite 
telefonu: Jefferson 3-0742.

(228-230)

Nainy Rakandų Krautuve

A WEITZNER
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui *
Gyvena.mąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

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

Rengėjos.

Suruošė Paradą Prieš 
Pelnagrobius

Svečiai-Viešnios Parodos Žinios

kaip William Allen 
Kansas;

Donovan, newyor- 
Mary E. Woolley, 
Holyoke Kolegijos

Broliškos Organizacijos 
Konvencijos

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia prakalbas. Įvyks sekma
dienį, 1 d. spalių, A. ir J. Kasmočių 
Svetainėj, 91 Steamboat Rd. Pra
džia 5 v. v. Įžanga veltui. Kalbės J. 
Siurba, LDS Centro Sekretorius ir 
S. Strazdas, “Naujosios Gadynės” 
redaktorius. Kviečiame visus daly
vauti, nes bus kalbama apie svar
bius šių dienų įvykius. — Kom.

(229-230)
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. ; ' Penktadienio rytą lankėsi 
“Laisvėje” Kazimieras ir Ma
rė Levonavičiai, taipgi jų sū
nus Juozas ir dukterys Anne 
ir Margaret iš Turtle Creek, 
Pa., kitų vadinamo rytiniu 
Pittsburghu. Svečiai apžiūrė
jo “Laisvės” įstaigą ir jos rei
kalams paaukojo $2.

Lankėsi Pasaulio Parodoj, 
taipgi didmiesčio žymesnėse 
vietose. Atvažiavę tiesiai pas 
“Laisvėje” skelbiančiuosius 
buvusius brooklyniečius Vali- 
lionius, 110-62 Corona Ave., 
Corona, L. L, kurie jiems pa
rūpinę prieinamomis kainomis 
kambarius.

K
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Valentine Vėl Paskirtas 
Policijos Viršininku

Lewis J. Valentine vėl pa
skirtas didžiojo New Yorko 
policijos departmento virši
ninku sekamiems penkiems 
metams. Trumpose prisaikdi
nimo ceremonijose, kurios 
įvyko vasarinėj Miesto Salėj, 
Pasaulio Parodoj, majoras pa
reiškė pasitenkinimą Valen
tine tarnyba.

■KB. • *
Jieškoma dviratininko, ku

ris sužeidė ir paliko ant gat
vės 9 metų mergaitę, Astori- 
joj. Jai sulaužyta ranka ir 
padaryta kitų žaizdų.

*•-

' Pat Lynch, 17 metų, kuris 
buvo teisėjo pavestas 13 me
tų sesutės Noros globon, taip 
gerai pasirodęs, kad teisėjas 
jį visai atleido nuo baudos. 
Jis kaltinta buvus dabotoju 
laike plėšimo.

pereitą 
New 

Paro-

“parodyti ir 
nesvyruojantį 
visos rasės ir 
demokratinės

Majoras LaGuardia 
penktadienį paskelbė 
Yorko Diena Pasaulio 
doj. Anksčiau įvairios Parodoj
dalyvaujančios valstijos ir 
valstybės turėjo savo dienas. 
Newyorkiečių, diena, sakė ma
joras, norėta 
priminti mūs 
įsitikinimą, kad 
tikybos, prie
santvarkos, gali gyvent ir 
dirbt pilniausioje harmonijoj 
siekime džiaugsmo ir taikos.”

Su ryt diena Parodon įėji
mas bus tik 50 centų bile ku
rią dieną. Pavilijonai but at
dari viena valanda ilgiau — 
iki 11, vieton 10 vai. vakaro.

Užgyrė BMT Pardavimą
Miestui

BMT Korporacijos Šerų sa
vininkai, specialiame susirin
kime pereitą ketvirtadienį, 
pasisakė visas korporacijai 
priklausančias linijas parduot 
New Yorko miestui už priruo
šiamojoj sutartyje pasiūlytą 
sumą — $175,000,000.

Pardavimo šalininkų pusėj 
atstovauta 676,157 šėrai, prie
šingųjų tik 7,261.

Transliacija apie Lietuvą
NEW YORK, N. Y. — Lie

tuvos Generaliniam Konsului 
tarpininkaujant, šių metų 
spalio 1 d., 7:15 valandą va
karo, New Yorkq radijo stotįj 
WINS transliuos p. Vizbaros 
paskaitą (angliškai) apie Lie
tuvą ir Vilnių., šios paskaitos 
patartina pasiklausyti.

žemutinio Harlemo • orga
nizacijos, rugsėjo 29-tos po
pietį, suruošė paradą protes
tui prieš kėlimą kainų. Para
du norima supažindint kuo- 
daugiausia apylinkės gyven
tojų. su padėtimi ir nurodyti / 
galimybes organizuotos išei
ties. Masine veikla tikimasi iš
gauti įstatymus, kuriais einant 
pelnagrobiai būtų suvaldyti. 
Taipgi norima gauti štampų, 
kuriomis nemokamai bei ma
žai primokėjus biedhos šeimy
nos gautų per virš turimų 
maisto produktų (Surplus 
Food).

Parado surengime darbavo
si vietos unijos, Komunistų 
Partija, taipgi ispanų, meksi- 
konų, portorikiečių ir negrų 
organizacijos. .

IWO, tarptautinė ligoj pa
šalpos ir apdraudos organiza
cija, veikianti panašiai Lietu
vių Darbininkų Susivienijimui, 
turės savo konvencijas visose 
Brooklyno-New,į Yorko dalyse.

Brooklyne bus dvi konven
cijos — viena 3200 Coney 
Island Ave., šio sekmadienio 
rytą, o kita 381 Rockaway 
Ave., spalių 8-tą.

SCHOOL DAYS
V - GRUEN
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 ir aukštyn.

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

HUH.

L Prūseika Išvyksta
Drg. L. Prūseika šiandien 

išvyksta Pittsburghan ir Chi- 
ca^on. Savaitę pabuvojo 
Brooklyne ir keletoj šios apy
linkės kolonijų darbuodama
sis “Vilniai,” lietuvių dien
raščiui vidur-vakariuose.

Gaisras vos Nesunaikino 
Komunistą Patalpą

Aukštutinio Harlemo komu
nistų patalpa,. 443 Lenox 
Ave., N. Y., laimingai išliko 
tik biskį pramuštu stoge lan
gu, kuomet apačioj esanti ba
tų valytuve visai išdegė, už
sidegus skrybėlių valymo 
skysčiui.

Lietuviams Komunistams
f t ■ . « ‘

Lietuvių Komunistų 5-tos 
k popos susirinkimas įvyks 
spalių 2-ros vakaro 8 vai., 419 
Lorimer St. Diskusijos apie 
padėtį Vilnijoj ir kiti svarbūs 
klausimai. Vįsi nariai- prj.yalo 
dalyvauti. s -

Konferencija Nukeliama
Lenkijos karo pabėgėlių 

gelbėjimui konferencija, tu
rėjus įvykti pirmadienio va
karą, spalių 2, Lenkų Sokolų 
Svetainėj, 195 Grand St., 
Brooklyne, nukeliama neribo
tam laikui, laukiama pilnes
nių žinių iš Europos. Kada 
bus sumedžiotos tinkamos ži
nios, tada 
tarptautinė 
konferencija.

bus šaukiama 
lenkams gelbėt

A. Mureika.

Nežinomas vyras, apie 35 
m., su “D. F.”. raidėmis skry
bėlėj, iššoko pro langą tuščio 
ofiso, 260 E. 138th St. Už 30 
minučių mirė Morisania ligo-. 
ninėje.

5: $ o'oo b*
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CHIEF ... 15 jewel GUUEN. Yclfo.w 
gold filled case, Guildite back. $24.75

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME — — v 
Kita krautuvė randasi

PLAINFIELD, N. J. po antrašu:
206 WEST FRONT* STREET

Su šluom skelbimu gausite nuolaidą.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

j Krautuvėj. %

Manhattan Liquor Store

rucMviMMHiumca

‘‘Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GĖRIMŲ
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jQ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
JL Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Valdyba




