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

Lenkų imperialistų vadai, 
negalėdami atsilaikyti prieš 
vokiškąjį imperializmą, zuikio 
šuoliais išdūmė užsienin. Jie 
išnešė savo .kailį, palikdami 
lenkų tautą likimo valiai, ži
noma, lenkų tauta dėl to nepra
žus; ji ras išeitį.

Ar kitaip būtų buvę, jeigu 
Lenkijos imperialistai būtų ga
vę viršų ant Vokietijos? Ne. 
Tuomet nazių “fiureriai” būtų 
nešę kudašių. Plėšikai turi vie
nodus apetitus ir vienodus kai
lius, Jų motto: ryk, jei apžio
ji, o jei praraja tau pačiam 
gręsia, — bėk!

Ir tokios tragi-komedijos 
kartosis, kol kapitalizmas vieš
pataus.

Kuomet vienos ar kitos šalies 
imperialistai liekasi nupūsti jų 

» pačių sudarytos audros (karo),
- tai dažnai tenka girdėt mink

štaširdžių žmonelių jų apgai
lestavimus. Tam neturėtų būt 
išlieta nė gaidžio ašara! Ir kam 
pelėms verkti, jei katinas nu
gaišo?. . .

Nelaimė tik tame, kad im
perialistų sukurtame pragare 
žūna milionai nekaltų darbo 
klasės žmonelių. Už tai visų šau
lių komunistai ir šaukia kovon 
prieš imperialistinius karus, 
už taikų.

Kariaut už demokratiją? O 
kuri šalis dabar kariauja už 
demokratiją? Gal dėl demokra
tijos subiniovė Vokietija su 

X Lenkija? O gal Anglija su 
Francūzija paskelbė karą Vo
kietijai dėl demokratijos?

Šiek tiek protaujančiam dar
bininkui yra žinoma, kokia de
mokratija Vokietijoje, .kokia 
demokratija buvo poniškoje 
Lenkijoj; nėra paslaptis, kokią 
“demokratiją” turi Anglijos ir 
Francūzijos pavergtos koloni
jos. Francūzijos “demokratiš
koji” valdžia net namie paro
dė -s^vo bjaurias iltis, pasimo- 
dama ant Komunistų Partijos, 
kam ji smerkia imperialistinį 
karą!

Tūlas - Vasiliauskas-Vyman- 
tas “Vienybėje” išvadina ne- 

\ praustaburniais visus tuos, ku
rie nesutinka su jo mylimu 
“tautos vadu” Smetona. Už 
Lietuvos valdžios bei valdinin
kų netaktus, p. Vasiliauskas- 
Vymantas liepia keikti mūsų 
tėvų tėvus ir prosenelius. Jie 
esą tikrais kaltininkais, kad 
Lietuva prarado Klaipėdą!

Nežinojo mūsų proseneliai, 
kad gims tokis jų ainys, kuris 

• spjaudys ant jų kapo...

. Skaitau “Vienybėje” antgal-
vį: “Rusams Okupavus Estiją.” 
Ir ten pat, tekste, “aiškina
ma” :

, “Kuomet skaitytojas skaitys 
šiuos žodžius, greičiausiai Ru- 

* sijos okupacinė kariuomenė jau 
bus įžygiavus į Estiją.”

Pas p. “V-bės” redaktorių 
pirmiau “okupuoja,” o paskui 
jau “žygiuoja” okupuoti.

Tikrenybėje gi, nė okupuota, 
nė žygiuota, čia p. redaktorius 
tik naują “antukę” paleido. . .

Laukiama “Ko Tai Nepapras- 
. to Lietuvoj ir Latvijoj”

Helsingfors, Finija.—Val
diškuose Finijos (Suomi- 

‘ jos) rateliuose kalbama, jog 
, “per 48 valandas galės 
įvykt kas tai nepaprasto, 
kas liečia Lietuvą ir Latvi-

V J*” \
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Anglijos Minister is 
Pirmininkas Grasina 
Vest Karą "iki Galo”

London. — Anglijos mi
nisters pirmininkas N. 
Chamberlain užreiškė soi- 
me, kad Anglija ir Franci- 
ja kariaus prieš Vokietiją, 
“iki pasieks savo tikslus.” 
(Pirmiau jis žadėjo tęst ka
rą, kol bus hitlerizmas iš
šluotas iš Vokietijos.)

Chamberlainas žino, kad 
Hitleris siūlys taikytis, bet 
sako: “Mes negalime pri
imt jokių plikų pasiūlymų 
nuo Vokietijos dabartinės 
valdžios. Nes jau perdaug 
sykių praeityje tos vald
žios prižadai pasirodė be
verčiai ir sulaužomi, kada 
jai patinka. Jeigu, todėl, bus 
daromi mums pasiūlymai, 
mes tikrai juos ištirsime to
kioj šviesoj, kaip kad aš 
dabar sakiau... Bet joks 
grūmojimas (iš Hitlerio pu
sės) neprivers šią šalį ar 
Franciją atsisakyti nuo tik
slo, dėl kurio mes įstojome 
į šią kovą.”
Lloyd George Reikalauja 

Svarstyt Taikos 
Pasiūlymus

Lloyd George, buvęs Ang
lijos ministeris pirmininkas 
laike praeito pasaulinio ka
ro, pašoko ir pertraukė kal
bą dabartinio ministerio 
pirmininko Chamberlaino. 
Jis persergėjo Chamberlai- 
ną perskubiai neatmest tai
kos pasiūlymus. Lloyd Ge
orge perspėjo, jog tai būtų 
didelė klaida eit į taikos 
konferenciją, nepakvietus į 
ją Sovietų Sąjungos, Jung
tinių Valstijų ir ' Italijos. 
Lloyd George sakė, kad de
rybos dėlei taikos turės pa
liest Lenkiją, Čechoslovaki- 
ją, kolonijas ir ginklavimo
si apribojimą. Jis taipgi rei
kalavo, kad taikos pasiūly
mai būtų patiekti svarstyt 
seimui, nors ir slaptame po
sėdyje.

Ministeris pirmininkas 
Chamberlainas, atsakyda
mas Lloyd George’ui, jau 
prižadėjo, kad Anglijos val
džia ant greitųjų neatmes 
taikos pasiūlymų, bet 
Chamberlainas atmetė rei
kalavimą svarstyt pačiame 
seime visokius taikos siūly
mus.

Andai Anglijos valdžia 
sakė, kad ji kariaujanti už 
Lenkiją; o dabar ministęris 
pirmininkas Chamberlainas 
jau pripažino, kad nazių įsi
veržimas į Lenkiją tai nėra 
“pamatinė šio karo priežas
tis.” ,

'Tallin, E'stonija.—Po to, 
kai Estonija padarė tarpsa- 
vinės pagalbos sutartį su 
Sovietais, tai Sovietai at
šaukė daug savo kariuome
nės iš Estijos pasienių.

ORAS.—Šį ketvirtadienį 
šilčiau; dalinai apsiniaukę.

Naziai Suėmę Desėtkus Sve
timu Laivų per 4 Dienas
Berlin, spal. 4.—Vokiečių 

komanda skelbia, kad nazių 
submarinai ir šiaip kariniai 
laivai suėmę “72” svetimus 
prekinius laivus per ketu
rias pirmas šio mėnesio 
dienas. Tie svetimi laivai 
buvę atvaryti į Vokietijos 
prieplaukas ir jų kroviniai 
užgrobti, kaipo kariška 
kontrabanda Anglijai bei 
Francijai.

Hitleris Planuoja Įsteigt 
Vieny Žydų “Vals

tybę” Lenkijoj
Berlin. — Hitleris su sa

vo ministeriais svarstė, 
kaip sudaryti “grynai-žy- 
dišką valstybę” vienoje da
lyje užimtos Lenkijos. Hit
leris planuojąs įkurt tokių 
“vien tiktai žydų valstybę” 
Varšavoj ir aplinkiniame 
plote. Ten jis norėtų suva
ryti visus žydus iš tų Len
kijos žemių, kurias naziai 
yra užkariavę. Be to, pagal 
Hitlerio planą į šią “žydų 
valstybę” būtų suvaryti visi 
žydai iš Vokietijos ir buvu
sios Čechoslovakijos. Pas
kui Hitleris kviestų dar 
Vengriją ir Rumuniją siųst 
savo žydus į varšaviškę 
“žydišką valstybę.”

“Naujoji Lenkija”
Hitleris ketinąs įsteigt ir 

lenkų “valstybę” su Krako- 
vu kaipo jos sostine. Bet 
šioj valstybėj jis apgyven
dintų tiktai apie 5 milionus 
lenkų. Jinai vadintųsi 
“Naujoji Lenkija” ir būtų 
Vokietijos globoje.

(Kitas pranešimas spal. 4 
d. sako, kad naziai įkarsią 
mažiukę lenkų valstybę su 
Varšava kaipo sostine.)
Riebiausias Kąsnis Naziam

Aukštąją Sileziją ir Poz
nanę Hitleris žada tiesiog 
prijungt prie Vokietijos. 
Šios dvi provincijos yra 
svarbiausi pramonės cent
rai buvusios Lenkijos. Au
kštoji Silezija ir Poznanė 
turi 8. milionus gyventojų, 
tarp kurių gal yra tik f apie 
1 mil. vokiečių, o kiti—len
kai.

Kanada Cenzūruoja Orą
Chicago. — Kanados oro 

biuras pranešė, jog jis nuo 
šiol jau neskelbs, koks oras 
Kanadoj yra ar bus. Kana
dos vyriausybė supranta, 
jog naziai galėtų kariškiem 
tikslam panaudot žinias 
apie orą Kanadoj.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Lietuvos iMinisteris Urbšys Grįžta iš Maskvos

Maskva, spal. 4.—Užsieninis Lietuvos ministeris Juo
zas Urbšys, pasitaręs su Sovietų vadais, grįžo į Kauną. 
Pasitarimai Maskvoj buvo apie tarptautinius santikius, 
kurie dabar paliečia Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.

Beveik Užmigo Karinis Veikimas “dėl Lietaus”
Paryžius ir Berlynas, spal. 4.—Tik retai kadmpersišau- 

do francūzų ir vokiečių artilerija. Nėra susikiritimų ore. 
Tai, sakoma, todėl, kad “šalta ir lyja.”

Naziai Grąsina Siyst Savo Lėktuvus per Belgiją
Berlin, spal. 4.—Anglijos ir Francijos kariniai lėktuvai 

skraido virš bepusiškos Belgijos. Anglija jau kelintą kar
tą turėjo atsiprašyti Holandijos, kad Anglų kariniai or
laiviai skraidė per bepusišką Holandiją. Todėl ir Vokie
tijos valdžia sako, kad turinti teisę siųst karinius savo 
lėktuvus per Belgiją ir Holandiją.

Komunistai Atstovai Francijos Seime Kovoja už Taiką
Paryžius.—Komunistų Partijos atstovų grupe Fran

cijos seime, persiorganizavusi į Francūzų Darbininkų ir 
Valstiečių grupę, atsiuntė laišką Ed. Herriotui, pirmi
ninkui seimo atstovų rūmo, ir tuomi laišku reikalauja, 
kad atstovų rūmas svarstytų Sovietų pasiūlymus dėl tai
kos. Laiškas smerkia imperialistinius karo kurstytojus 
ir Vokietijos hitlerininkus ir pdrodo, kaip Sovietai siekia 
pastovios taikos.

Oslo, Norvegija.—Pranešama, kad Sovietai samda ke
lis Norvegijos laivus gabent Sovietų medžius į Angliją.

PREZ. ROOSEVELT KARŠTAI ŠAUKIA 
FEDERACIJA APSIV1ENYT SU CIO

Cincinnati, Ohio.—Prezi
dentas Rooseveltas atsiuntė 
laišką Amerikos Darbo Fe
deracijos suvažiavimui, ra
gindamas, kad Federacija 
apsivienytų su CIO. Delega
tai karštais delnų plojimais 
sveikino prezidento atsišau
kimą.

Prez. Rooseveltas savo 
laiške sakė, jog pats pasau
linės taikos gynimas ir am
erikinis patriotizmas reika
lauja, kad apsivienytų tos

Anglija Mėgina Bizniu 
Įvelt Sovietus į Ka

rą su Vokietija
London.—Užsieninis . An

glijos ministeris lordas Ha
lifax kalbėjosi su Sovietų 
ambasadorium Iv. Maiskiu 
apie prekybos padidinimą 
tarp Anglijos ir Sovietų Są
jungos. Maiskis sakė, kad 
tai būtų pageidaujamas da
lykas, jeigu galima būtų 
įgabent Sovietų produktus} 
Angliją. — Maiskis tuomi 
priminė, jog Vokietija blo- 
kaduoja išplaukimą iš Bal
tijos Jūros ir submarinai 
skandina bei grobia bepu- 
siškų šalių laivus, gabenan
čius reikmenis Anglijai.

(Kai Anglijos valdovai 
kalba apie prekybos padidi
nimą su Sovietais, jie turi 
galvoj dar kitą tikslą, bū
tent:' Jeigu Sovietų laivai 
veš produktus į Angliją, tai 
gal naziai pradės juos stab
dyt ar skandint. Dėl to gal 

dvi didžios darbininkų uni
jų organizacijos. Tokį pat 
laišką jis pasiuntė ir CIO 
vadovybei.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green, atsakydamas į Roo- 
sevelto paraginimą, pasiun
tė jam Federacijos valdybos 
raportą. Tas raportas (ne
va) “sutinka” panaujint de
rybas dėl apsivienijimo su 
CIO, bet kartu išdergia CIO 
ir jos vadus.

Angly Valdžia Darbuo
jasi, Kad Turkija Nesu

sitartų su Sovietais
London. — Atvyko Tur

kijos generolas Kiazim Or- 
bay ir kiti aukšti karinin
kai. Anglijos valdžia iškė
lė jiem šaunią puotą.

Anglijos valdovai darbuo
jasi, kad Turkija nedarytų 
Sovietam p a, g e id aujamos 
sutarties kas liečia Darda- 
nellu protaką. Sovietai no
rėtų, kad Turkija uždarytų 
Dardanellus svetimiem ka
ro laivam. Dardanellų pro
taka yra vandens kelias iš 
Viduržemio Jūros į Juodą
sias Marias^

Anglija siūlo Turkijai pi
niginę ir karinę paramą, 
kad tik sulaikius Turkiją 
nuo tokios sutarties su So
vietais.

kiltų ir Sovietų karas su 
Vokietija.- Štai ko Anglija 
labiausiai geidžia.)

Stalinas 2 Valandas
Tarėsi su Lietuvos

Ministeriu Urbšiu
Katrie Kiek Lėktuvų Nukirto 

Vakariniame Fronte?
Paryžius. — Francūzų 

komanda sako, kad per pir
mąjį mėnesį karo francū- 
zai sunaikinę 25 vokiečių 
lėktuvus, o savo praradę 
tiktai 8-nis.

Berlin, spal. 4.—Nazių 
komanda tvirtina, kad va
kariniame fronte vokiečiai 
nušovę žemyn 27-nis fran
cūzų ir anglų lėktuvus, o 
savo praradę 25-kis.

--------------------------------------------------------- r—ę-------------------

Roosevelt Prieš Būtle- 
gerius, Kurie Aptarnau

ja Nazių Submarinus
z Washington. — Preziden
tas Rooseveltas persergėjo 
Amerikos laivus nemėgint 
gabent gazoliną ar kitus 
reikmenis kariaujančių ša
lių submarinams bei kitiems 
kariniams laivams, plaukio- 
jantiems arti pakraštinių 
vandenų, priklausančių Am
erikai.

Vakarykščiai pranešimai 
rodė, jog seni butlegeriški 
amerikiečių laivai veža ga
zoliną, maistą jr geriamą
jį vandenį nazių submari
nams, slankiojantiems neto
li Amerikos.
Dar štai kur Nazių Subma- 

rinai Gauna Gazolino
Dabar atėjo žinių, kad 

Vakarinių Indijų salos varo 
biznį su slapukais Vokieti
jos submarinais.—Tos salos 
randasi į rytus nuo Šiau
rinės ir Pietinės Amerikos.

Neoficialiai pranešama, 
kad vienas valdiškas laivu- 
kas Dominican Respublikos 
krotfė gazoliną ir kitus rei
kmenis į Vokietijos subma- 
riną. Tad “pasitaikęs” 
Francijos šarvuotlaivis kir
tęs savo pirmagaliu į tą lai- 
vuką ir taip jį paskandinęs. 
—Dominican respublika yra 
rytinėje Haiti salos dalyje.

-*-■ --  —
Sovietai Baisiai Supliekė 

Japonus Rugpjūtyje
Tokio.—Tik dabar Japo

nijos karo ministerija pri
pažino ir viešai paskelbė, 
jog rugpjūčio mėnesį So
vietų raudonarmiečiai ir Iš
laukinės Liaudiškos Mongo
lijos kareiviai davė “pra
gaištingą japonam mūšį” 
kautynėse, kurios tęsėsi 10 
dienų.

Japonų karo ministerija 
sako, jog tame mūšyje bu
vę “nukauta, sužeista ir su
sirgo po 18,000 vyrų iš vie
nos ir antros pusės.” Bet 
Sovietai turėję daugiau ka-
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Maskva. — J. Stalinas ir 
kiti Sovietų vadai dvi va
landas tarėsi su Lietuvos 
užsieniniu ministeriu Juozu 
Urbšiu.

Pirm to, Latvijos užsie
ninis ministeris Wm. Mun- 
ters kalbėjosi su Sovietų 
vadais “gal būt, apie neka- 
riavimo sutartį” tarp Lat
vijos ir Sovietų, kaip sako 
Associated Press,, ameriki
nė žinių agentūra.

SOVIETAI SU GILIA PA
GARBA PASITIKO LIE

TUVOS ATSTOVUS
Maskva. — Lietuvos už

sienių reikalų ministeris 
Juozas Urbšys atskrido į 
Maskvą spal. 3 d. vakare 
tartis su Sovietų vyriausy
bės atstovais apie dabartinę 
tarptautinę padėtį, kuri pa
liečia Lietuvą.

Su Lietuvos užsieniniu 
ministeriu atvyko ir Lietu
vos atstovas Sovietam, L. 
Natkevičius ir užsien. mi
nisterio sekretorius Švelni- 
kas; tuo pačiu laiku atvyko 
Sovietų politinis atstovas 
Pozdniakov ir jų prekybos 
atstovas Jefanov iš Kauno.

Urbšį Centralinėje Orlai
vių Aikštėje pasitiko Sovie
tų užsieninio komisaro pa
dėjėjas S. A. Lozovskis, už
sieninės prekybos vice-ko- 
misaras Stepanovas, Mask
vos Sovieto vice-pirminin- 
kas Jasnov, Raudonosios 
Armijos Maskvos brigados 
komandierius Reviakin ir 
kiti. ;

Orlaivių aikštėje tuo lai
ku taip pat buvo visas šta
bas Lietuvos atstovybės, su 
atstovybės vedėju Bagdonu 
priekyje, ir nariai Estonijos 
ir Latvijos atstovybių.

Centralinė Orlaivių Aikš
tė Maskvoje buvo išpuošta 
Lietuvoj ir Sovietų vėliavo
mis.

Kaunas, spalio 3 d.—Lie
tuvos pasiuntiniui Maskvo
je, dr. L. Natkevičiui lan
kantis pas Sovietų užsienio 
komisarą Molotovą, pasta
rasis išreiškė pageidavimą 
plačiau aptarti naujus kai- 
minystės santikius drauge 
su Lietuvos užsienių reika
lų ministeriu. Tam reikalui 
ministeris J. Urbšys ir išvy
ko į Maskvą.

riuomenės ir jinai taip bu
vus “mechaniškai kur kas 
aukščiau įrengta negu ja
ponai.”

(Japonai vidutiniai padi
dina savo laimėjimus, o 
priešų nuostolius bent sep
tynis kartus. Tai reikia 
spręst, kad jie buvo kur kas 
skaudžiau supliekti, negu 
pripažįsta Japonijos vald
žia.)

•i



Antras puslapis LAISVĖ Ketvirtad., Spalių 5, 1939

IAisve
THUANIAN DAILY, PUBLISHED

The Laisve, Ine.
•very day, except Sunday

pačiu sykiu galando peilį dūrimui į So
vietų Sąjungos nugarą.

Na, ir dabar, prisiviręs košės, tasai 
senis turi ją maumoti! /

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Tel. Stagg 2'8878
President ----- Jos. Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer • J. Gasiunas 
Editor ------ Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ________ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year .............. $6.00
Foreign countries, per year ..... - $6.50
Canada and Brazil, per year __ $5.50
United States, six months ............ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........ $3.25
Foreign countries, six months ...... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Chamberlainas Sakosi Kariausiąs
Kaip ir buvo tikėta, Anglijos ministe- 

rių pirmininkas Chamberlainas pareiškė 
.' parlamentui, kad Anglija neklausysianti 
! Sovietų Sąjungos siūlymo taikai daryti. 
' Kitais žodžiais, Anglija kariausianti, 
• “kol Hitleris bus nugalėtas.”

Aiškus dalykas, jei Chamberlaino* val
džia būtų priėmusi siūlymą ir eitų prie 
taikos, tai visam Didžiosios Britanijos 
imperializmui būtų buvęs užduotas- dide
lis smūgis. Anglijos prestyžas būtų vi
siškai susmukęs kitų tautų akyse.' O An
glija, mat, per ilgą laiką valdžiusi pa
saulį, jam diktavusi, tokio “pasižemini- 
mo,” kaip priėmimas Sovietų Sąjungos 
pasiūlymo taikai daryti, nenori.

Bet gelbėdama savo prestyžą, Cham
berlaino valdžia pražudys milionus žmonių 
gyvybių, pražudys daug turto ir, galuti
noj išvadoj, Anglijos imperializmas gali 
taip subyrėti, kad sunku bus tuos trupi
nius kada nors ir surankioti.

Bet imperializmas yra aklas. Jis daž
nai atlieka tokius darbus, kurie jį patį' 
sunaikina. Lenkija tam gali būti geru 
pavyzdžiu. Chamberlainas turi tatai ge- 
rai įsitėmyti.

; Tiesa, Anglijos imperializmas bandys 
gauti sau daugiau talkininkų. Negalėjęs

'. Sovietų Sąjungos rankomis žarstyti ža- 
J rijas, jis bandys Ameriką į tą rolę įtrau-
♦ kti. Anglijos propaganda Amerikoje vei-
• kia labai plačiai ir ji nesigailės milijonų 
' dolerių pasukimui Amerikos žmonių opi- 
> nijos už Jungt. Valstijų įvėlimą į karą
* Anglijos pusėje. Čia tai yra didelis pa- 
t vojus ir dėlto Amerikos žmonės turi bū-

ti labai apdairūs ir atsargūs, kad ši šalis
• nebūtų įvelta į karą.

Tiek Anglijos, tiek Francijos, tiek Vo
kietijos, tiek viso pasaulio žmonės nori 
taikos. Jie priešingi karui. Jeigu karas 

**. yra tęsiamas, tai kalti ne žmonės, bet 
toki Chamberlainai, Hitleriai, Daladie- 
riai, kurie sukūrė šį imperialistinį gais
rą.

Už tai kada nors žmonės turės suvesti 
su jais sąskaitas.

Kaip Chamberlainas Buvo Norėjęs 
Sunaikint SSSR.. f

Dabar paaiški, kaip Chamberlainas su 
Daladieru buvo pasimoję sunaikinti So
vietų Sąjungą 1938 metais. Kada iškilo

* Čechoslovakijos dalinimo klausimas, Mu- 
"■ nicho išdavystės laikotarpiu, Sovietų Są

junga, kaip žinia, buvo griežtai nusista
čiusi duoti Čechoslovakijai pagalbą, jei 
pati Čechoslovakija kariaus.

Manydami, kad Čechoslovakija gali 
Hitlerį kariaut, o Sovietai eis jai pagal
bon, Chamberlainas, Hitleris ir Daladier 
susitarė visi išvien kariaut prieš Sovietų 
Sąjungą! Prieš Sovietus kariauti tuomet 
buvo sutikusi ir Lenkija. Vadinasi, jei 
Čechoslovakija būtų kariavusi ir Sovie
tai jai padėję, tai Sovietams būtų tekę 
kariauti beveik su visa Europa.

Gerai, kad šis plėšikų skymas neiš- 
degė.

Be abejojimo, Sovietai šią jų sutartį 
puikiai žino ir todėl jie niekad negalėjo 
tikėti tam, ką Chamberlainas sako, Jis

* kalba vienaip, o daro kitaip. Jis neva 
jieškojo Sovietų Sąjungos talkos, o tuo

Karas su Submarinais
Z

Jeigu tai būtų tiesa, ką skelbia Angli
jos karo laivynas, tai greitai Vokietija 
neturėtų nei vieno submarino. Ponas 
Churchill raportavo, kad tik bėgyje 
“vienos savaitės Anglija nuskandino še
šis ar septynis Vokietijos submarinus.” 
Abelnai, jau nuskandino apie 21, tai yra 
tris ketvirtadalius. Jis sakė, kad greitai 
bus 2,000 Anglijos prekybos laivų ap
ginkluota prieš submarinus, kurie išvien 
su karo laivynu juos naikins. Kada skai
tai pono Churchill raportą, tai atrodo, 
kad tik žaislas tas karas prieš Vokieti
jos submarinus.

Vokietijos karo komanda sako, kad 
visi submarinai sveiki, kad nei vieno dar 
nenustojo. Matyti, kadene taip lengvai 
Anglija “jūras valdo,” nes vokiečių pre
kybos laivai išplaukia su tavorais iš Pie
tų ir Centralinės Amerikos prieplaukų ir 
submarinų lydimi pasiekia Vokietiją. 
Rugsėjo 26 dieną, praneša iš Mexico Ci
ty, kad vokiečių laivas “Columbus” pasi
ėmė 30,000 galionų žibalo ir išplaukė. 
Reiškia, jis turi viltį' pasiekti Vokietiją.

Kiek jau yra viešai pripažinta, tai Vo
kietijos submarinai nuskandino apie 40 
Anglijos laivų, bendrai per 200,000 tonų 
įtalpos. Atrodo, kad su jais kova yra 
sunki. Tūli ekspertai mano, kad jie įveiks 
Angliją.

Laike Pirmo Pasaulinio Karo Vokieti
ja neteko apie 175 submarinų, bet karui 
baigiantis ji vis vien turėjo apie 200 ir 
arti tiek budavojo. Amerikos karo lai
vyno kapitonas H. F. Cope mano, kad 
dabar yra daug sunkiau nuskandinti 
submariną, kai pereitame kare. Mums 
atrodo, kad Anglijos propagandos biuras 
skelbs, kad baigia išnaikinti Vokietijos 
submarinus, o tuo kartu tie submarinai 
vis daugiau skandins Anglijos laivų.

Vienas reikia žinoti: kai mes skaitome 
iš Londono, Berlyno ar Paryžiaus ži
nias, tai visuomet žinokime, kad jos yra. 
griežtai cenzūruotos, kad jos bandoma 
pravesti propagandai už tą šalį, iš ku
rios žinios išeina.

Kam Karas. Kam Biznis
Iš Copenhagen, Danijos sostinės, pra

neša, kad bėgyje tik vienos savaitės iš 
Danijos į Vokietiją išvežta 1,840,709 sva
rų sviesto ir 10,000,000 kiaušinių. Į An
gliją išvežta 5,792,410 svarų sviesto ir 
27,000,000 kiaušinių. Danai sako, kad 
Anglija neturi pykti, nes su ja daugiau 
biznio vedama.

Balsai Prieš Karą
Ir Amerikos Darbo Federacijos suva

žiavimas pasisakė už griežtą išlaikymą 
šios šalies neutralumo. Kitais žodžiais, 
suvažiavimas pasmerkė karą.

Visa eilė darbo unijų jau padarė pa
našiai. Jos pasmerkė einamąjį Europoje 
karą kaipo imperialistinį ir reikalauja, 
kad Amerika į jį nesikištų, i

Reikia pasveikinti tuos organizuotų 
darbininkų balsus. Daugiau: kiekviena 
Amerikos organizacija turėtų pasisakyti 
prieš tą karą, kurį suruošė Europos plė
šikai.

Mūsų kraštas turi būti neutralus, jis 
neturi ton skerdynėn kištis.

Dvi Taktikos Praktikoj
Lenkijos atstovas Paryžiuj ponas Lu- 

koszewicz sako, kad Vokietija ir Sovie
tų Sąjunga vartoja dvi skirtingas tak
tikas Lenkijoj. Mes tą žinome. Jis sa
ko: “Vokiečiai lenkus belaisvius su dur
tuvais priverčia dirbti, apkasus kasti. 
Rusai, kaip tik priešingai, gražiai apsei- 
na, bet jie^ pagelba komunistų propa
gandos, stengiasi lenkus gauti į savo 
pusę.”

Vienok ponas atstovas daugiau plūsta 
rusus, nes čia jis mato tikrą, pavojų, 
kad lenkai darbo žmonės, susipažinę su 
komunistų tikslais, išvarys kur pipirai 
auga visus buvusius savo ponus ir neno
rės daugiau jiems vergauti.

Lenkijos kareiviai, paimti vokiečių nelaisvėn.

Darbo Unijos ir Karas
William Z. Foster

Europa tapo įblokšta į 
karą. Jungtinių Valstijų 
taikai irgi grūmoja pavo
jus. Tuo tarpu stambieji 
kapitalistai ir didžiosios in
dustrinės korporacijos nau
dojasi karo situacija pakėlL. 
mui savo reakcinių intere
su.

Iš vienos pusės, jie sten
giasi įtraukti Jungtines 
Valstijas į šį imperialistinį 
karą. Iš kitos pusės, pasi
naudodami karu, stengiasi 
prisiplėšti pelnų, pakeldami 
kainas tų produktų, kurie 
reikalingi liaudies kasdieni
niam gyvenimui. Jie bando 
nukapoti darbininkams al
gas ir prailginti darbo va
landas. Jie stengiasi su
daužyti darbo unijas ir su
naikinti socialinius įstaty
mus bei liaudies civiles tei
ses. Stambieji kapitalisti-
niai interesai dabar deda 
visas pastangas patraukti 
savo pusėn Roosevelto val
džią.

Kaip diena aišku, kad 
darbo unijos tokioje situa
cijoje turi budėti ir ginti 
visus darbininkų interesus 
—politinius ir ekonominius. 
Darbininkai ne tik turi vi
sur atmušti reakcinį kapi
talo ofensyvą, pradėtą dar 
prieš prasidėjimą karo, bet 
taipgi visuose frontuose 
stengtis laimėti naujų pa
lengvinimų darbininkams. 
Karui besitęsiant, darbinin
kai darysis” kovingesni. Iš 
vienos puses, prie to -juos 
vers darbdavių užsipuoli
mai/ iš kitos pusės—juos 
skatins pramonės atgiji
mas. Darbo farmeriai ir ki
ti darbininkiški sluoksniai 
taipgi bus pasirengę ginti 
visų bendruosius interesus.

Šiuo tarpu vyriausia dar
bo unijų politinė užduotis 
yra tame, kad neduoti 
Juntinėms Valstijoms įsi
velti į imperialistinį karą. 
Darbo unijos turi tapti vi
sos liaudies kovos nugar
kauliu. Ši kova nebus leng
va, nes Amerikos bankie- 
riai ir industrialistai, var
dan savo plėšikiškų intere
sų, panaudos visus veidmai- 
n i š k i a u s i u s neutralumo 
obalsius įvėlimui šios šalies 
į karą.

Darbininkų masės turi 
suprasti, kad Jungtinių Val
stijų žmonėms nėra jokio 
išrokąvimo dalyvauti šiame 
kare, kad Chamberlain ir

Vargšas Paukštelis
—Ar jums sūnus/atsiun

čia nors kokių dovanų iš 
Brazilijos?

—Na ir dar kokių! Per
nai atsiuntė visą papūgą, 
bet, tiesą pasakius, ne koks 
kepsnys teišėjo.

Išsipildė Noras
Ji: — Juk tu anksčiau sa

kydavai, kad tu geriau pra
gare būtum, jei tik su ma
nim, nei rojuje—be manęs.

Jis:—Taip, mano noras 
yra išsipildęs.

Atvirai
—Pagalvok, jaunasai vy

re, aš savo dukteriai, kol 
numirsiu, tol nė cento ne
duosiu.

Daladier, kurie padarė Hit
lerį galingu su savo “nura- 
r. nimo” politika, neveda 
karo sunaikinimui hitleriz- 
mo, bet pastūmė j imui pir
myn savo imperialistinių 
interesų. Reikia išaiškinti 
darbininkams, kad kova už 
demokratiją ir taiką yra 
Vokietijos, Anglijos ir 
Francijos liaudies kova 
prieš Hitlerį, Chamberlainą 
ir Daladierą ir prieš tuos 
reakcinius interesus, ku
riuos jie atstovauja. Reikia, 
kad jie suprastų, jog Ame
rikos žmonės privalo suvai
dinti svarbų vaidmenį pa
saulinėje kovoje prieš reak
ciją ir karą. Ypatingai 
svarbu darbininkams su
prasti Sovietų Sąjunga tik
rąją rolę pasaulinėje kovoje 
už taiką ir demokratiją — 
rolę, kurią dabar sušilus vi-

savo būklės reikalingas dar
bo unijų praplėtimas. Nesi
randa jokios rimtos prie
žasties, kodėl negalima bū
tų įtraukti į darbo unijas 
dar keletą milionų darbi
ninkų. Pamatysite, vardan 
“tautos vienybės” ir “tautai 
pavojaus” kapitalistai ban
dys organizuoti “klasinę 
taiką” ir pravesti klasinio 
bendradarbiavimo politiką. 
Jiems tose- pastangose pa
gelbės tokie unijų vadai, 
kaip William Green, Mat
thew Woll ir kiti. Amerikos 
Darbo Federacija ir Indus
trinių Organizacijų Kon
gresas (CIO), taipgi Ratio
nales unijos ir miesto dar
bo unijų tarybos turi tuo
jau griebtis už darbo trauk
ti į unijas neorganizuotus 
darbininkus. Kadangi CIO 
turi suleidęs šaknis į pama-

—Na, ką padarysi, porą 
metų galiu palaukti.

Keliautojas
—Ką?! Jūs keliaujate ap

link pasaulį?
—Ne. Aš iš restorano jau 

antrą valandą keliauju apie 
savo butą ir niekaip nega
liu rasti įėjimo.

Drausmingas Darbininkas
—Kodėl, Petrai, tu meti 

darbą, kai tave kas nors 
užkalbina?

—Matai, prieteliau, virši
ninkas mums draudžia dar
bo metu kalbėtis.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai

saip iškraipo kapitalistinė 
spauda. Ideologiniam darbi
ninkų paruošime kovai su 
kapitalistine karo propa
ganda Komunistų Partija 
užima labai svarbią vietą.

Jeigu šis karas prasitęs
tu, vienas iš svarbiausiu 
darbo unijų uždavinių būtų 
apginti ir pagerinti darbi
ninkų ekonominį gyvenimą 
akivaizdoje smarkiai kylan
čio pragyvenimo. Gamyba 
smarkiai kyla ir kova už di
desnes algas turės apimti 
visas pramones. Darbinin
kai nuoširdžiai parems tokį 
judėjimą. Jau keliose vieto
se judėjimas už algų pakė
limą prasidėjo ir jis turės 
plėstis ir apimti visas pra
mones. Kai kur jau šis tas 
ir laimėta.

Reikalavimas sutrumpini
mo darbo valandų taipgi 
pasidaro svarbiu klausimu. 
Per 1914-1918 m. karą Ame
rikos darbininkai daugiau 
laimėjo kovoje už aštuonias 
darbo valandas, kaip per 
visus penkiasdešimts metų 
prieš tai. Todėl darbininkai 
ir dabar neturi praleisti 
progos. Jei tik organizuoti 
darbininkai pabus ir su
pras tuos savo uždavinius, 
tai jie galės lengvai aštuo- 
nių valandų darbo dieną ir 
40 valandų darbo savaitę 
padaryti visuotina sistema. 
Taipgi visoje eilės vietų ga
lima laimėti septynių valan
dų darbo dieną, o kai kur ir 
šešių valandų.

A t m u š i m ui kapitalistų 
ofensyvo ir pagerinimui

tines pramones, tai ypatin
gai jis stovi tvirtose pozici
jose pasekmingai pravesti 
plačiausią o r g a n i z a vimo 
kampaniją. Dabar laikas 
padaryti Jungtines Valsti
jas darbo unijų kraštu!

Darbo unijoms reikalin
ga ir svarbu taipgi akty
viai dalyvaut politiniam gy
venime. Republikonai ir to- 
riški demokratai kėsinasi 
ant Naujosios Dalybos įsta
tymų, kaip Wagner Labor 
Act, Wages and HourS/Act, 
WPA ir tt. Jie stengsis ka- 

I ro metu tuos visus įstaty- 
I mus nušluoti. Tos bjaurios 
! kampanijos ženklai jau įma
tomi Dies’o Komiteto užsi
puolime ant Komunistų 
Partijos, įneštuose Kongre- 
san ir į valstijų seimelius 
biliuoše prieš žmonių teises, j 
Todėl be galo svarbu darbo 
unijoms susisiekti su far- 
meriais ir kitomis žmonių 
grupėmis kovai su reakcija, 
su pelnagrobiais. Dar b o 
unijos turi reikalauti atsto
vybės industrinėse tarybo
se, kurios, be abejo, bus 
steigiamos karui besitę
siant.

Karinė situacija taipgi 
darbo unijų vienybės klau
simą padaro neatidėlioja
mu. Padidėjusios darbo 
unijų pareigos ir atsakomy
bės reikalauja jų vienybės. 
Organizavimas n e o r g a ni- 
zuotų darbininkų ir prave- 
dimas energingos politinės 
kovos už darbininkų reika
lus reikalauja Darbo Fede-

KLAUSIMAS:
Ar tiesa, kad Lietuvoje tebe

veikia tautininku diktatūros 
įvesta cenzūra prieš laikraš
čius? Neseniai taip išsireiškė 
vienas .kalbėtojas, bet daug 
žmonių nenori tam tikėti. Jie 
sako, kad dabar Lietuvos vy- 
riausybėn įeina, krikščionių de
mokratų ir liaudininkų, tai ir 
cenzūra tapo panaikinta. Pa
aiškinkite viešai. J. C.
ATSAKYMAS:

Tas .kalbėtojas sakė tiesą. 
Lietuvoje tebeveikia pikta cen
zūra prieš laikraščius. Tos pa
čios liaudininkų “Lietuvos ži
nios” dažnai ateina su cenzo
riaus sukramtytomis vietomis. 
Pasirodo, kad dabartinė vyriau
sybė negali pasiliuosuoti nuo 
senosios vyriausybės fašistinių 
suvaržymų.

racijos ir CIO unijų bendro 
veikimo.

Neužilgo ir Federacija ir 
CIO laikys savo metines 
konvencijas. Prieš tas kon
vencijas stovės visa eilė 
opiausių reikalų, apie tūlus 
kurių kalbėjome aukščiau. 
Dar galime priminti 1940 
metų prezidentinius rinki
mus. Tiktai vieningas dar- 
l^o unijų judėjimas galės 
tinkamai išrišti visus tuos 
klausimus ir apginti darbi
ninkų interesus prieš visus 
valdančiosios klasės pasikė
sinimus.

TUOJAU ĮSIGYKITE 
ALBUMĄ

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

^Spalvuotos spaudos viršai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.
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Kokia Nuotaika Buvo Kaune 
Pradžioje Rugsėjo Mėnesio
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Ką Turi Daryti Lietuva To
kiu Pavojingu ir Painiu 

Momentu?
Užsienio politikos srityje 

Lietuvai dabar labai sunku 
vairuoti. Juo labiau sunku 
dėl to, kad ji neturi užsie- 

reikalu ministro. Urb- €
šys laiko ministro portfelį, 
bet jis nėra užsienio minis
tras, taip pat, kaip gen. 
Černius nėra ministras pir
mininkas. Dabartinis kabi
netas sudarytas iš bespal
vių asmenų, kuriuos diri
guoja ir režisuoja, užkuli- 
sėje sėdėdami, tautininkų 
šulai. Net liaudininkai, ma

Voldemaras Grižo Lietuvon c
Šiomis dienomis Volde

maras sugrįžo i Lietuvą. 
Prie sienos jį suareštavo ir 
nugabeno į Kauną, bet ne
trukus jau paleido. Volde
maras gyvena Zarasuose. 
Taip, Voldemaras gyvena 
Zarasuose, bet jo adjutan
tai—Kaune. Galima lauk
ti, kad netrukus jie paro- 
dvs savo didesni veiklumą. 
Jau ir taip girdėtis 
kad reikia dėtis su 
čiais. Apie tai kalba 
voldemarininkai, bet
tininkų šulai ir didelės fi
gūros iš-kitų partijų.

“Nepasiduot i K ursty tojų 
Pagundoms ir Gandams”

vilkie
ne tik 
ir tau-

nesenai pa-

Jis reikalauja dėtis su Vo- kad Klaipėdos krašte yra 
kieti ja ir, aišku, pulti Len- pilna vokiečių kareivių, per
loją. ' vilktų lietuviškom unifor

mom, yra tankų su lietuviš
kais pavadinimais, taip 
pat “sulietuvintų” kanuolių! šia: 
ir lėktuvų. ’ “Mūsų protėviai buvo

Ar tiesa,-niekas negali; matikaf(?) žmonės. Jie 
pasakyti, bet patys tie gan-, X°. ^e.ri ^ari.a1’ 
dai yra labai charakteringi. I ^1<ai, D bizmeuai 
Arba juos skleidžia tie, kasl ^ai 
svajoja su vokiečių pagalba 
pulti Lenkiją, arba patys 
vokiečių gestapo agentai 
platina tuos gandus, norė
dama paversti Lietuvą savo 
įrankiu kovai prieš Lenki
ją. Šiaip ar taip, bet avan
tiūrai dirva ruošiama.

Tadas Blinda.

Gali Kilti Pavojinga 
Avantiūra

baltą, tai p. Vas,-Vymantas 
viską sumeta Lietuvos pra
eičiai ir prosenelių sutrūni
jusiems kaulams ’. Toliau 
tas “Vienybės” cinikas tę-

Šaukia Visus 20-22 Melu Francijos Žmonės Nenori 
Jaunuolius į Anglų Armiją > Kariaut, Stoja už Taiką

Statkus yra ne vienas. 
Tokių karingų germanofi- 
lų yra. daug. Stambiose 
buržuazijos viršūnėse eina 
bruzdėjimas vėl, kaip anks
čiau paimti į savo rankas 
visą valdžią ir'paversti Lie
tuvą antrąja Slovakija. Lio

vei užvaldyti 
ir nus-

Į beprotišką

tu va
“kumščio partija 
tumti kraštą*

Vokiečiu kariuomene lie
tuvių uniformoje. Iš lūpų 
i lūpas sklinda gandai,

ro- 
bu- 
po- 
ir 

prastesni inžinieriai.
Jiems* rūpėjo tik dainos, 
alutis ir visokios kitos link
smybės.”

Sulyg to “Vienybės” ap
mokamo “žurnalisto,” lietu
vių tauta buvo ir yra silp
napročių tauta.

Taip savo lizdan teršti 
reikia nemenko išsigimėlio!

P. Balsys.

London. — Anglijos vai-1 Maskva. — “Pravda”, So- 
žia įsakė užsiregistruot į. vietų Komunistų Partijos 
karinę tarnybą visiem jau-1 organas, smerkia Francijos 
nuoliams 20 iki 22 metų valdžią, kad jinai 
amžiaus; o tokių būsią apie | Komunistų Partiją. 
300,000. Tada Anglija viso 
turėsianti apie 1,000,000 ka
reivių, jūreivių ir lakūnų. 
Ruošiasi išlavint dar 14 
tūkstančių lakūnų iš naujo
ku. c

uždarė

Sovietai gavo žinių, kad 
Francijos žmones nenori 
tęst karo ir pritaria sifily- -• 
mams taikytis. ’ >

AL. SMITH Už BEPUSIš- 
KUMO TAISYMĄ *

“Vienybės” Cinikas

ras kabinete, dairosi į Vol
demarą ir atsidusdami sa
ko: “Tai tinkamiausias bū
tu užsienio reikalu minist
ras.” Taip, liaudininkai, net 
ir kairesnieji! Tai ką kal
bėti apie voldemarininkus 
ir jiems artimus elemen
tus? Jie, aišku, kelia į pa
danges tą užsienio reikalų 
ministro idealą, kuris jau 
vieną kartą padovanojo 
Lietuvos rinką Vokietijai. 
Tas “tolregiškas politikas” 
sudarydamas sutartį su Ita
lija padarė jai nepaprastai 
didelius nusileidimus, aiš
kindamas, kad Italija toli, 
didelių interesų Lietuvoj 
neturi ir visų lengvatų iš
naudoti negalės. Po kiek 
laiko jis 
Vokietija 
lankųmo 
principas
susitarimo 
tų traktuojamas blogiau už 
kokį nors kitą užsienietį. 
Vadinasi, vokiečiai automa
tiškai gavo viską, kas buvo 
kvailai suteikta italams. Ir 
reikia pasakyti, kad vokie
čiai privilegijomis pasinau
dojo visai pilnai. Jų akci
nės bendrovės “skuta ir lu
pa” Lietuvos pirkėjus, o nei 
priderančių mokesčių, nei 
suvaržymų jiems uždėti ne
galima, nes juos saugo su
tartis. Tai vis dar Volde
maro šeimininkavimo pa
sekmės. šaukia

sudarė sutartį su 
“didžiausio 
principu. Tas 

kad 
partneris nebū-

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimy
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODftS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

New York. — Al. Smith, 
buvęs N. Y. valstijos guber
natorius, per radio šaukė 
šalies kongresą ir žmones 
remt prezidento Roosevelto 
reikalavimą pataisyti Ame
rikos bepusiškumo įstaty
mą. Jis mano, kad tuomi 
Amerika galėtų išvengt ka
ro.

Turką Pasitarimai su Sta
linu ir Molotovu“Vienybėje” tūlas Av. geriausia pasaulyje valdžia 

Inž. A. F. Vasiliauskas-Vy- 
mantas “aiškina,” kas yra 
kaltininkais Klaipėdos pra
radime. Pabaręs tokius, 
“kurie yra mažo mokslo ir 
išsilavinimo,” jis porina:

“...Klaipėda buvo pra
rasta dėlto, kad tuoj po ka
ro Lietuva siuntė . pačius 
prasčiausius valdininkus į 
Klaipėdos kraštą, kas ir 
paveikė klaipėdiečius taip, 
kad jie nenorėjo priklausy
ti prie Lietuvos, kai, jų 
manymu, geriausieji Lietu
vos valdininkai taip idiotiš
kai elgiasi. Jie nežinojo, kad 
tai buvo prasčiausieji Lie
tuvos žmonės. Hitleris, pa
sinaudodamas šia Lietuvos 
klaida ir sugrąžino sau 
Klaipėdą.”

Sulyg p. Vas.-Vymanto, 
Lietuvos valdžia Klaipėdos 
kraštan pasiuntė idiotus, o 
šie ten idiotiškai elgėsi. Te
gul bus ir taip...

Norite žinoti, kas tą klai
dą padarė? Pasiskaitykite:

“Tai padarė lietuviai, ku
rie dirbo valdiškose įstaigo
se, bet buvo prisigėrę to ru
siško raugo (pabraukta ma
no—P. B.), kuris ir pačią 
caro imperiją pražudė. Jie 
buvo mažo mokslo, nematę 
pasaulio, niekam netikę po
litikai...”

Taigi, pasak p. Vas. - Vy- 
manto, Lietuvos valdininkų 
idiotiškumas su priemaišų 
“rusiško raugo” ir buvo 
priežasčia Klaipėdos prara
dimo.

O pasiųsti ten “idiotai” 
valdininkai todėl, kad:

“Nebuvo tokių, kokių da
bar Lietuva turi: užaugin
tų savo mokyklose, o uni
versitetus baigusių net An- 
glijoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje ir net Amerikoje.”

Tuomi p. Vas.-Vymanto 
“išmintis” dar neužsibai
gia: sukišęs savo “kritikos” 
maišau idiotus ir “prisigė
rusius rusiško raugo” valdi
ninkus, jis vėl juos palei
džia, o jų vieton kaltinimo 
suolan pasodina Lietuvos 
istoriją ir net... seniai že
me virtusius mūsų prosene
lius! Jis klausia:

“Dulko Lietuva prarado 
Klaipėdą 700 metų atgal? 
Dėlko sudužo Vytauto Di-1 
džiojo Imperija?”

Taigi, taigi! Dėlko ?... 
Tuomet lietuviai “rusiško 
raugo”-dar nebuvo ragavę! 
Tai kas gi kaltas? Tegul 
jums atsako “mokytasis” p; 
Vas.-Vymantas, p a k lausy- 
kit:

“O gi, tai kaltė mūsų pro
senelių ... keikdami dabar
tinę valdžią, turi keikti ir

| savo tėvų tėvus... Kad ir

negali atitaisyti klaidas, 
kurios vedė į pražūtį Lie
tuvos kraštą per pusę tūks
tančio metu.”

Kaip matote, liko tik nu
sikaltimas — Klaipėda pra
rasta!—bet kaltininkų nėra, 
jie seniai-seniai į dulkes pa
virtę? Nieko nesakykite 
prieš Antaną Smetoną, nes 
jis—nekaltas!

Kad iš juodo

Maskva. — Turkijos už
sieninis ministeris Saracog- 
lu keturias valandas tarėsi 
su Sovietų komisarų pirmi
ninku Molotovu ir Stalinu 
apie santikius tarp Turki
jos ir Sovietų Sąjungos. Pa
sikalbėjimuose taip pat da
lyvavo Turkijos ambasado
rius Maskvoje ir Sovietijos

padaryti' ambasadorius Turkijai. -

pirmininkas Černius: “Ypač 
šiandien turime užmiršti 
savo ginčus, nekelti nesan
taikos ir sriovinių skirtu-

■ mų.” Tie jo žodžiai gana 
i reikšmingi tam, kas dabar 
darosi viešosios politikos 
užkulisyje. Reikia grįžti 
truputį atgal. Prieš kokį 
mėnesį laiko pasirodė Len
kijoje atvirukai žemėlapiai, 
kuriuose Lietuva buvo pri
jungta prie Lenkijos ir pa
vadinta bendru pavadinimu 
“Lietuvos—Lenkijos valsty
bė”. Lenkai tuos atvirukus 
sukonfiskavo, o jų leidėjus 
apkaltino p r o v o k a ciniais 
tikslais kurstant nesantai
ką su Lietuva. Tą žygį rei
kia sugretinti su vienu 
straipsniu vokiečių Tilžės 
laikraštyje. Ten vokiečiai 
aiškiai kursto Lietuvą už
imti Vilnių ir Suvalkus ir 
visą kitą savo prarastą že
mę !

“Šalin neutralumas!” — 
šaukia germanofilai. Tau
tininkų ideologijos laikraš
tis “Vairas” jau ilgą laiką 
kala tautininkams, kad rei
kia dėtis su vokiečiais, bet 
viską, kas lig šiol parašyta, 
pralenkia buv. žvalgybos 
viršininko Statkaus, dabar
tinio tautininkų sąjungos 
sekretoriaus, s t r a i p s n is, 

“Vairui”. Statkus 
t* nedviprasmiškai 
prieš neutralumą.

SVEIKATOS KLAUSIMAS No. 1

Ar gėrei PIENO Šiandien?

Laisvės Didieji Parengimai
Prašome Įsitčmyti šiuos parengimus ir būti 

pasirengusiems juose dalyvauti

PHILADELPHIA, PA.
Spalio-Oct. 22 d., New Auditorium salėje, 711-15 Snyder 
Ave., Philadelphia, Pa., bus bankietas, koncertas ir Šo
kiai. Koncertas prasidės 3 vai. po pietų, bankietas 6 vai. 

ir šokiai 7 Yal. vakare.

BROOKLYN, N. Y.
Vietinis “Laisves” koncertas "šiemet bus 12 
Nov., Labor Lyceum sale], 949 Willoughby 
lyne. Koncertas prasidės 3:30 vai. vakare,

d. Lapkričio- 
Ave., Brook- 
šokiai 7 vai.

skirtas

San Francisco vaikai streikieriai; jie yra išnešiotojai 
visokių krautuvėms daiktų ir priklauso American 

x Communications Association unijai (CIO). Kai iš
ėjo streikan, šitie jauni darbininkai pasirodė gerais 

kovotojais už savo reikalus.

PIENAS YRA geriausias pasaulyj maistas dėlei 
gražumo. Turtingas KALKĖMIS, pienas padeda 
jūsų odai įgyt tą švelnų, aiškų skaistumą. Ger
kite jo kasdien.

VĖLYBŲ VALANDŲ dažnai sunku išvengt. 
Bet stiklas šviežio pieno einant gult padarys 
smagesnį rytą, padės jum sugrįžt j normalj 
stovį .greičiau. Pienas SAKMIŠKAI VEIKIA.

slogos ir užsikrėti-KIEKVIENAM GRŲSIA
mai beveik nuolatos. Tegul šviežias pienas 
padeda subudavot jums atsparumą. Turtin> 

z gas VITAMINU A, pienas kasdien yra sveika 
apsauga.

“NO PLACE TOGLORIA DICKSON, ŽVAIGŽDE ‘ --
GO,” Warner Bros, judžio, kaip ir daug kitų 
džių, pasilaiko laiba, daili ir pilna energijos. 
ma pieną, kad išlaikyt gyvumą, apsaugot N 
ir NENUTUKT.

KAD GAUT daugiausia nhudos 
iš šviežio pieno, gamtos pi
giausio, tobuliausio maisto, 
žiūrėkite, kad kiekvienas šei
mynos narys gertų jį regulia
riai, kasdien, tuo pačiu laiku 
kiekvieną dieną. Dėl, naujų 
pieniškų valgių receptų, pata
rimų ir kitų įdomių informaci
jų pasiųskite gretimąjį kuponą, 
o gausite DOVANAI gražią 
naują knygelę.

bureau of 
Albany,

Malonėkite
•Milk The Way 
ty," DOVANAI 
siuntimu :

I 
I 
I
I

man knygelę. I 
Health and Beau- I 
su apmokėtu at-

MILK PUBLICITY 
N. Y., Dept. B-l 
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to I 

I

I
Va r<las

Adresas

IValstija
THE STATE OF NEW YORK

Atrodyk geriau, Jauskis geriau, GERK ŠVIEŽIA I IEN£

M iestHS

kasykite aiškiai brukuotai

RtPUftLK

Manhattan Litįuor Store

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

5
1

. ' ’i

Calverts
“Special

es,fe?/(
X^089 lift U((N!( ^2 J

XAVERAS STRUM5KI5
IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
ir žemiausiom kainom

EAVAS PAS SAV/įk

califorhja

PORT

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISORIŲ RŪSIŲ



Ketvirtas puslapis LAISVĖ Ketvirtad., Spalių 5, 1939
>S?

Cleveland© Kronika
Mūsų Parengimų Kalendorius

Pereitą nedėldienį Machu- 
tęs darže užbaigėm vasaros 
parengimus su LDS 44 ir LLD 
190 kuopų draugišku išvažia
vimu. Tarpe dalyvių buvo 
smagi ir gera nuotaika. Dau
gelis mėgo diskusuoti Europos 
karą ir iš jo plaukiančius 
įvykius. Ypatingai vilniečiai 
smagiai jautėsi, kad jų krašte 
visur tveriasi Sovietai

—o—
Spąlio 7 d. LDS 55-ta kuo

pa atidarys rudens parengi
mus su šokiais, kurie atsibus 
Lietuvių Darbininkų Svetai
nėj, 920 E. 79th St. Nariai- 
narės, visi būkime ir svečių- 
viešnių pasikvieskime. Kuopa 
(ruoš dovanų prie įžangos.

—o—
• £i spalio 14 d. vakare toj

Ir 

DIENRAŠČIO “LAISVES” VAJUS 
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

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

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų prasideda su

1 diena Spaliui ir Baigsis su 
i

1 diena Gruodžio, 1939
Nuo 1 dienos spalių iki 1 dienos gruodžio šių metų naujai užsirašantiems dien

raštį ‘^Laisvę’’ yra duodama už nužemintą kainą.
♦

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

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

i

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 pačioje pradžioje. Geresni orai, lengviau vaikščioti po 

stubas. O stubose geriausi būdai gavimui naujų skaitytojų.

Dovanos Seniems Skaitytojams
* 

Seni skaitytojąi, kurie laike vąjaus atsinaujins “Laisvę” visiem metam, gaus 
dovanų $1.00 vertės knygų. Šios knygos yra skiriamos dovanoms:

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai 

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas

160 puslapių. Kaina 50 centų

• Tūli Mūsų
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

ra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi •
ar daugiau, vieno dolerio vertės. Siųsdami mokestį pažymėkite, kokių 

knygų norėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.
t ..... ' t

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

• Raistas
Parašė Upton Sinclair

Apysąka iš Chicagųs lietuvių gyvenimo
450 pusi. Kainą. $1.00

• Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo

314 pusi. Kaina $1.00

• Bešvintantis Rytas
Parašė St. Jasilionis 

Puikus eilių rinkinys 
288 pusi. Kaina 50 Centų

• • Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
Kaina 15 Centų

Kwriy iš aukščiau minėtų knygų kaina

pačioj svetainėj įvyks LLD 
15-to apskričio, “piknikas,” 
kuris turėjo atsibūti rugpjū
čio 27 d., Bedford, Ohio. Dėl 
tūlų priežasčių buvo atkeltas. 
Dabar jis įvyks svetainėj ir 
tikietai ano pikniko bus geri 
šiam “piknikui”-šokiam. Mies
tiečiai ir farmeriai, dalyvau
kite.

—o—
Spalio 19 d. Lietuvių Ko

munistų Kuopa rengia labai 
svarbiais klausimais prakal
bas. Europos karas, So vi etų - 
Vokietijos taikos paktas ir pa
minėjimas 20 metų sukakties 
Komunistų Partijos. Kalbės 
D. M. šolomskas, “Laisvės” 
redaktorius ir Lietuvių Dar
bininkų Literatūroj Draugijos 
sekretorius. Dainų programą 
išpildys Lyros Choras. Prakal

bos įvyks Lietuvių Draugijų 
Svetainėj, 6835 Superior Ave., 
7 :30 vai. vakare.

—o—
Clevelariab Lietuvių Komu

nistų Kuopa su parama vie
tos pažangiečių veikėjų ren
gia didelį ir puikų bankietą 
atžymėjimui 20 metų komu
nistų judėjimo mūsų koloni
joj. Sukviesta bus visi pionie
riai šio judėjimo. Tai bus vi
sų Clevelando pažangiečių di
džiulė iškilmė. Visi turėsime 
progos susipažinti su kūrėjais 
komunistų veikimo mūsų 
mieste. Nesivėlinkite įsigyti 
bankietui tikietus; tuomi pa- 
gelbesite komisijai jų visame 
darfye.

—o—
Lyros Choras penktadienių 

vakarais laiko dainų moky
mosi pamokas. Jos būna Lie
tuvių Darbininkų Svetainėj, 
920 E. 79th St. Tėvai, para
ginkite savo sūnus-dukras dė

tis prie mūsų graikštaus jau
nuolių Lyros Choro.

—o— 
Susirinkimai

Spalio 11 d. Clevelando 
Lietuvių Draugijų Veikiančio 
Komiteto susirinkimas. Spau
dos vajus prasidėjo, o mes dar 
nesame išrinkę vajininkų tam 
darbui. Visi draugijų delega- 
tai-tės dalyvaukime ir gauki
me nors po vieną skaitytoją 
mūsų dienraščiam.

—o—
Spalio 5 d. LLD 22 kuopos 

susirinkimas. Jau yra parėjus 
nauja knyga: Lietuvių Tauti
nio Atbudimo Pionieriai, ku
rią parašė Dr. A. Petriką.

Visi minėti susirinkimai at
sibus Liet. Darb. Svetainėj, 
920 E. 79th St.

—o—
Spalio 10 d. Lietuvių Ko

munistų kuopos susirinkimas. 
Nariai visi būkite susirinkime. 
Dideli darbai priešakyje — 
prakalbos, bankietas, rinkimai 
ir pinigų sukėlimas sustiprini
mui komunistinės spaudos.

M. '

Great Neck, N. Y.
Mūsų Veiklos Krislai

1 d. spalio Kasmočių svetai
nėj įvyko prakalbos, sureng
tos }5er L. A. P. Kliubą.

Kalbėtojai buvo kviesti du : 
J. Šiurba ir St. Strazdas. Bet 
Strazdas nepribuvo. Nežinia 
dėl kokios priežasties!

Prakalbų tema buvo skir
ta apie dabartinį Europos ka
rą ir Vokietijos-Sovietijos ne
puolimo sutartį ir tt.

Tad d. J. Siurba tuo klau
simu kalbėjo. Kalbėjo ryškiai, 
nušvietė imperialistų planus 
sunaikinti su pagelba Vokie
tijos Sovietų Sąjungą. Bet iš
ėjo taip, kad imperialistai pa
tys tarp savęs dabar kariau
ja. Vokietijos ir Sovietų Są
jungos sutartį atatinkamai iš
aiškino, pabrėždamas, kad 
Sovietų' Sąjunga ta sutartimi 
neišdavė savo ir viso pasaulio 
darbininkų klasės interesų nei 
dabar, nei ateityje.

Po prakalbų buvo duoti 
klausimai, kuriuos kalbėtojas 
atsakinėjo logiškai.

Kadangi vakaras buvo lie
tingas, tai žmonių atsilankė 
vidutiniai.

Bet reikia pažymėti, kad 
prakalbos pavyko gerai.

—o—
Pirmyn Choras vairuoja ge

rai ir auklėja dainose didelį 
progresą, po vadovyste mokyto
jo Geo. Kazakevičiaus.

Kad tai įrodžius, tai Pirmyn 
Choras suruošė gražų vaka- 
rą-vakarienę su dainų progra
ma, kur ne tik Pirmyn Choras 
pasirodys su naujomis daino
mis, bet taipgi choro kvar
tetas žadą pirmą sykį progra
moj pasirodyti. Apart to, bus 
ir daugiau talentų.

Apart geros vakarienės ir 
programos, bus ir gera orkes
trą šokiams.

Tas viskas įvyks sekmadie
nį, 8 d. spalio, A. ir. J. Kas
močių svetainėj, 91 Steamboat 
Rd. Prasidės 5 vai. vakaro. 
Įžanga vakarienei $1. Vien 
šokiam 35c.

Pirmyn Choras visus ir vi
sas užprašo—kaip senus, taip

Detroito Žinios
Svarbips Prakalbos ir 

Diskusijos

Sekmadienį, spalio 8 d-,
1939, kaip 7 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St., įvyks svarbios prakal
bos visuomenės ir literatūros 
klausimais. Kalbės Detroito 
gabūs kalbėtojai— A. Kyšo- 
nas ir Dr. M. Palevičius. Su 
šiais klausimas verta visiems 
susipažinti, ypač mūsų laik
raščių skaitytojams būtinai 
reik visiems dalyvauti šio^e

Shenandoah, Pa.
Lietuvių komunistų skyriaus 

susirinkimas buvo laikytas 1 
d. spalio.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, beveik visi nariai atsilan
kė. Apkalbėjus vietinius da
lykus, buvo plačiai diskusuo- 
jama apie pasaulinę padėtį. 
Kadangi dabartinė padėtis 
yra nelabai suprantama dėl 
daugelio, kilo sumanymas su
rengti tam reikalui prakalbas 
šioj apylinkėj, pasikviečiant 
gerą kalbėtoją iš centro. Tam 
reikalui išrinkta komisija ir 
kaip greitai gaus svetainę, tai 
tuoj pagarsins spaudoje vietą 
ir laiką.

Draugai dėl surengimo 
“Daily Workerio” vajaus ba
liaus pranešė, jog tikietai jau 
gatavi ir perduoti draugam 
dėĮ platininio. Balius įvyks 
spalio 28 d., Najaus svetai
nėj. Tai, draugai, visi kiek 
galėdami platinkite tuos ti
kietus, nes įžanga yra tik 25 
centai ir yra lengva parduo
ti. Nepamirškit, jog mūsų 
skyrius turi sukelti net $100 
šiame angliškos spaudos va
juj, tai jei visi stengsimės ge
rai platinti tikietus ir sutrauk
simi daug publikos, tai leng
vai išpildysime savo kvotą. O' 
mes žinom, kokį didelį darbą į 
atlieka tarp anglu darbininkų ; 
“Daily Workeris.” Tai mūsų i 
pareiga kiek galint remti fi- j 
nansiniai, kuomet jis kreipiasi , 
prie mūs.

Ateikite, draugai, į šį balių į 
ir savo draugus atsiveskite I 
linksmai laiką praleisti ir sy- į 
kiu paremti darbininkų spau- j 
dą.. A. K. į

I

Nashua, N. H.
—

Draugija Šv. Kazimiero ren
giasi apvaikščioti 40 metų sa
vo gyvavimo sukaktuves šeš
tadienį, spalio 7 d. vakare. 
Įvyks šokiai prie geros lietu
vių orkestrus.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
spalio 8 d., 1 vai. po pietų, 
prasidės vakarienė su progra
ma. Bus dainų, muzikos ir 
kalbėtojai. Taipgi bus skanių 
valgių ir gėrimų. Visiems 
Draugijos nariams bilietai su 
vardais, galės dalyvauti ir pa
šaliniai. Abu parengimai įvyks 
O’Donell svetainėj.

Ši yra didžiausia pašai pine 
draugija šiame mieste. Turi 
400 narių, priguli visi lietu
viai, atvykę iš Lietuvos ir čia 
gimę. Turi per $16,000 ižde 
pinigų. Priguli visų pažiūrų 
lietuviai ir valdosi laisvai.

Per savo gyvavimą ši drau
gija sušelpė daugelį savo na
rių ir kitų žmonių įvairiose 
nelaimėse. Taipgi yra gausiai 
parėmus darbininkų kovas už 
geresnį duonos kąsnį. Todėl 
kviečiame kaip vietinius, taip 
ir iš apylinkės miestelių lietu
vius paremti šią draugiją.

M. ž.

London, spal. 8.—Iš čia 
pranešama, kad “Clement” 
laivo jūrininkai išgelbėti.

ir jaunus—atsilankyti čia ir 
puikų vakarą turęti.

F. K L—ton.

prakalbose.
Dabar pasaulyje kas dieną 

nauji įvykiai įvyksta. Laikraš
čiai lošia svarbią rolę. Ne visi 
laikraščiai aiškina dalykus 
vienodai. Vieni bando patai
kauti turčių klasei, tai buržu
jų didlapiai, kurie yra nusi
statę prieš darbininkus, prieš 
Sovietų Sąjungą, daugiaus 
kaltina darbininkų valdžią už 
pradėjimą pasaulinio ' karo. 
Bet tikrieji kaltininkai suren
gime dabartinio karo yra Vo
kietijos, Anglijos ir Francijos 

valdonai, kurie visi lygūs fae 
šistai, visi progreso, darbinin
kų gerovės ir demokratijos 
priešai.

Todėl daugelis ir mūsų lie
tuvių, kurie seka kapitalistų 
laikraščių paduotas žinias, 
mano, kad nors Sovietų Są
junga yra darbininkų kraštas, 
bet eina su fašistine Vokieti
ja išvien. Tikrenybėj Sovietų 
Sąjunga padeda visais gali
mais būdais darbo žmonijai.

Todėl šiose prakalbose bus 
tie visi klausimai plačiai dis- 
kusuojami. Taigi, šios prakal
bos bus visiem žingeidžios.

Dabar Detroite automobilių 
išdirbystėj eina balsavimai, 
kuri unija, UAW-CIO ar Ho
mer Martino atskala UAW- 
AFL, turi turėti pirmenybę 
atstovauti darbininkus. Balsa

JOSEPH LUCKY 
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

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

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 51578

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS
I H<

KABARETAS
NSir STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konj’akai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

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

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 

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas* rinkimuose vilnonių drabužių 
i ' ir pritaikymu modelių, i

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

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

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

NARINS SONS
670 Grand St.,x corner Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

vimai yra po priežiūra NLRB. 
Pereitą savaitę buvo balsuoja
ma Chryslerio dirbtuvėse. 
UAW-C10 gavo 80 nuoš. visų 
balsų. Tai Chryslerio Co. da
bar turės reikalą tik su UAW- 
CIO unija.

Tai unijos griovikui 11. 
Martinui ir vėl smūgis. Bet 
unijistam, kurie seka UAW- 
CIO, didelis laimėjimas. Pra
nyks bereikalingos pjovynės 
tarp darbininkų.

Serga mūsų vienas darbštus 
draugas, M. Padolskis, ALD- 
LD 52 kp. iždininkas. Priežas
tis ligos----susižeidė darbe.
Už keleto dienų taip sunkiai 
susirgo, kad tapo nuvestas į 
Fordo ligonbutį.

Linkiu draugui M. Padols- 
kiui greitai pasveikti.

B-kas.

I

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Sun. all day and night
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Linden, N. J.
Rugsėjo 24 d. Juozas ir 

Marijona Užkurėnai minėjo 
savo 25 metu sidabrinį jubi- 
lėjų savo ženyhinio gyvenimo. 
Ta proga jų draugai jiems su
rengė puotą. Dalyvavo gražus 
būrelis svečiu. Svečiai beval
gydami skanius pietus sveiki
no Užkurėlius, linkėdami jiem 
sulaukti auksinio jubilėjaus.

Kadangi draugai Užkurėnai 
yra daug dirbę ir remia viso- 

• kį darbininkišką darbą, tai 
svečiai kvietė juos ir ant to
liau darbuotis pagal išgalę. 
Kadangi tą pačią dieną įvyko 
Brooklyno “Laisvės” jubileji- 
nis bankietas, tai draugas G. 
Kudirka priminė svečiam, kad 
pasveikintumėme savo dien
raštį. Svečiai sutiko pasiųsti 
pasveikinimo telegramą ir su- 
aukavo $10.60. Ir dar gautas 
vienas naujas skaitytojas ant 
pusės metų. Laikraštį užsirašė 
Feliksas Bartusevičius.

Čionai paduodu vardus au
kotojų, kuriem varde dienraš
čio tariu širdingą ačiū. Auka
vo sekamai: Po $1, J. Užku- 
rėnas, M. Užkurėnienė, G. 
Kudirka, L. Slančauskas ir G. 
M. Kazlauskai; po 50c, F. 
Bartoševičius, B. Makutėnie- 
nė, B. Numan ir B. Ray; R. 
Tratulis, 35c, ir M. Deivienė 
30c; po 25c, J. Vertelis, Lauk- 
sminienė, C. Endriunas, M. 
Daugirdas, C. Lipinas, M. En- 
drunaitė, A. Gudaitis, J. Povi- 
laitė, J. Strupaitis, L. Bart
kienė ir A. Vertelienė. Smul
kių sumesta 20c. Viso aukų 
$10.60. Prenumerata $3. Tai
gi, viso tą vakarą surinkta 
$13.60.

y A. v.

Montello, Mass.
Komunistų Partijos sureng

tos prakalbos gerai pavyko, 
įvyko rugsėjo 25 d. Kalbėjo 
A. Bimba iš Brooklyn, N. Y. 
Jo prakalbos iškausyti žmo
nių susirinko arti trijų šimtų.

Kalbėtojas aiškino, kaip 
dabar dalykai yra su antru 
pasauliniu karu, ir kodėl Len
kai pralaimėjo karą, taipgi 
kodėl Sovietų Respublika tu
rėjo užimti tūlus kraštus, ru- 
bežiuojančius su Sovietų Są
junga, kuriuos pirmiau valdė 
Lenkija. Draugas A. Bimba 
pasakė gerą prakalbą. Susi
rinkusiems visiems patiko, to
dėl mažai ir 'klausimų buvo.

Aukų surinkta $16.21. An
tru atveju kalbėjo apie Ko
munistų Partiją ir jos užduo
tis. Pagyrė simpatikus. Bet 
prie tam ragino prigulėt prie 
partijos, kurios tikslas yra ko
va už darbo žmonių reikalus.

Nemažai išplatinta literatū
ros brošiūros—“Ko nori Kuni
gas Coughlinas” ir Pasaulinės 
Parodos albumų, kuriuos išlei
do “Laisvė”.

šios prakalbos Montello pa
liko gerą įspūdį ir buvo gerai 
išaiškinta, kodėl Sovietai pa
darė nepuolimo ir prekybos 
sutartį su Vokietija ir išlais
vino daug baltrusių, ukrainų, 
lietuvių.

Per tris mėnesius iš Mon
tvilos “Laisvėje” nesimatė jo
kių korespondencijų. Rodos, 
kad čion naujienų- visai nėra. 
Nors užvilktos, bet jos vertos 
pažymėjimo.

Su darbais čion nėra per 
geriausia. W. L. Douglas Shoe 
Co., po 7 savaičių vakacijų, 
pradėjo dirbti. Dirba ne pil
nas 5 dienas į savaitę. Ten 
dirba apie 14 šimtų darbinin
kų. Uždarbiai maži. Bet kur 
dirbo moteriškus čeverykus, 
kaip uždarė, taj jau ligi šiai 
dienai, trečias mėnesis nedir
ba. Ir turbūt daugiau neatida
rys. Liko paleista iš darbo 
apie trys šimtais darbininkų, 
nemažas skaičius lietuvių. Ki
ti dar ir dabar darbo niekur 
negauna..

Kitos 
dirba, o 
dirbti 4

dirbtuvės irgi slabnai 
Douglas Co. pradėjo 

nepilnas dienas. ,

Per šiuos tris mėnesius mi
re keletas lietuvių. Antasė Pi- 
lipauskienė, „pusamžio mote
ris, mirė ant Nantuket byčių, 
pradžioj rugp. Paliko sirato- 
mis dvi dukteris, vieną 13 me
tų, kitą virš 20 metų. Plipaus- 
kas mirė 2 metus atgal. Tai 
buvo dar jauni žmonės. Gyve
nimo aplinkybės greitai nuva
rė į kapus.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia vakarienę 

su gražia programa ir šokiais. Įvyks 
spalių 8 d. A. ir J. Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 vai. v. 
Bankieto bilietas $1.00, šokiams 35c. 
Geo Kazakevičiaus orkestrą iš 
Brooklyno grieš šokiams. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės svečius da
lyvauti ir linksmai laiką praleisti.— 
Kom. (234-236)

WORCESTER, MASS.
LLD. Moterų Škyrius praneša, 

kad spalių 5 d. bus pirmas susirin
kimas siuvimo kliubo, Sewing Circle, 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Kvie
čiam moteris dalyvauti. — Kom.

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

Weinstone, Nacionalio Kom. narys 
ir bus rodoma krutami paveikslai 
Sovietų Filmos "Return of J\Jaxim.” 
Visi kviečiami dalyvauti. Įžanga 
25c. — Kom. (233-234)

HARTFORD, CONN.
S. V. Komunistų Partijos 20 

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

m. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalių 5 d., 2316 
E. Margaret St., 8 vai. vak. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti laiku.

(232-234)

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų AND
oucrA

Fairview Restaurant & Bar

Rugsėjo mėnesį automobi
lius suvažinėjo Aleką Rimką, 
ant Intervale St. Paliko šeimy
ną dideliam nubudime.

Žolynas.

Pittsburgh, Pa.

at-

SU- 
iš-

Pittsburgo ir Apylinkės Lai
kyto Lietuvių Komunistų Su
važiavimo, 24 Rugs., Tarimai

1. Nutarta surengti prakal
bas K. P. 20 m. gyvavimo 
žymėj i m ui.

2. Dėl “Daily Worker” 
kelti fondą ir daugiau jo 
platinti.

3. Suruošti parengimą dien
raščiui “Laisvei.”

4. LLD 4-tas apskritys tu
rėtų sušaukti skaitlingą susi
rinkimą “Laisvės” skaitytojų, 
dėl geresnių pasekmių “Lais
vės” vajuje.

5. Daugiau išsijudinti LDS 
vajuje, kad gauti 
skaitlių narių.

6. Gerai laikytis 
rudeninių rinkimu 
joj. '

7. šaukti daugiau susirinki
mų arba prakalbų kas 
europinio karo.

8. Visoms lietuviškoms 
ganizacijoms laikytis 
tarptautiško kongreso
ir demokratijos gynimo, 
svarbiausias šiandieninis

užsibrėžtą

ir storotis 
kompani-

link

or- 
prie 

taikos 
tai 

rei-

9.\ Įsteigti politinę mokyklą 
žiemos sezonui, kuri atsidarys 

spalio-Oct., 
Pa., 1320

antradienį, 3-čią 
1939 m., N. S. P-gh, 
Medley Street.

Pasirodo, dirbame 
linkybes ir išgalę.

Biuro Sek. J.

pagal ap-

Diamont.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, spalių 8 d., įvyks 
prakalbos Lietuvių Svet., 853 Hol
lins St., Batlimorc, Md. Pradžia 7 
vai. vakaro. Kalbės R. Mizara, 
"Laisvės” redaktorius. Anglų kalboj 
kalbės Alb. E. Blumberg. Įžanga 
veltui. Visus ir visas kviečiame atsi
lankyti. — Lietuvių Komunistų Par
tija. (234-236)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. ruošia prakalbas. 

Įvyks penktadienį, 6 d. spalių, Liet. 
Svetainėj, 180 New York Avė. Pra
džia 7 vai. vakaro. Įžanga veltui. 
Kalbės A. Bimba. Kviečiame visus 
dalyvauti ir išgirsti teisingą žodį 
apie dabartinę pasaulio situaciją.— 
Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. didelės vakaruškos 

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

įvyks 
v. v., 
malo- 
daug

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas 

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

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

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

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas 

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

j vyks
Baka-

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

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

OAKVILLE, CONN.
LDS 31 kp. rengia pasilinksmini

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
|949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų

PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS
KAINA $1.00

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

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
\ 93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
i Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

a

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Estate of

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

.visose dalyse miesto.
Tel, Virginia 7-4499

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
5130 SUMMER AVENUE, 

Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom, pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance I forus.

110-62 Corona Ave.

LietuviŲ Restaurantas
BAR ir GRILL

Mine Gaminam valgius lt 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor- 

#yjj|' tuotų degtinių, vl- 
1 šokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
------------ ---------------1--------------------- -------

(Liquor#

FOTOGRAFAS
K

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS

CORONA, L. L, N. Y,

Telephone: Havemeyer 9-9115

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

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

grupių ir 
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliaVoju 
įvairiom spalvom, 
STOKES

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

BROOKLYN^ N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

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.

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristata 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kalnas.

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

Narni; Rakandų Krautuve
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

po $2.45 į mėnesį

Divonai-Uždangai-Linolijos

lm m m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m m

s

s

Telefonas
EVergreen 7-6673

s

£
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

Abelnas Silpnumais, 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.

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

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

\ Tųrp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS IQ A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

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. B

Telefonas EVergreen 7-6111 .t-l

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija

£
£ 
£

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

t
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

l 
E

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
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šeštas puslapis LAISVĖ Ketvirtad., Spalių 5, 1939

NewYortoI ^^jg^^Žinios__
Iš Prakalby-ĮspūdžiŲ 
Apie Padėtį Lietuvoj
Pereitą antradienį; Piliečių 

Kliubo salėj, įvyko Lietuvių 
Moterų A pš v i etos Kliubo su
rengtos prakalbos chicagietei 
K. Abekienei, kuri ką tik su
grįžo iš Lietuvos. Publikos 
prisirinko skaitlingai, nes vi
siems rūpi žinoti apie Lietu
vą vėliausios žinios.

K. Abekienė daugiausia kal
bėjo apie pastebėtus dalykus 
kasdieniniame valstiečių ir 
miesto darbininkų gyvenime, 
apie vis tebesamus didelius 
trūkumus dėl stokos ištekliaus 
ir atatinkamo švietimo, taipgi 
kooperacijos su žmonėmis iš 
central in ės valdžios ir vietos 
valdininkų, kurie vis tebenori 
ponauti ir slopina kiekvieną 
darbo žmonių pasijudinimą 
veikt už geresnį, šviesesnį gy
venimą. Lietuvos gyventojai, 
darbininkai ir inteligentija, 
labai nepasitenkinę palaiky
mu be galo skaitlingos snipi- 
jados ir laikymu kalėjimuose 
per 500 politinių kalinių. Jie 
nusivylę dabartinės valdžios 
sekimu senomis pėdomis.

Kilus karui, sakė kalbėtoja, 
gyventojai atsidūrė uždusini- 
mo pavojuje, nes ne tik pa
prasti žmonės, bet net kariuo
menė nebuvo aprūpinta mas- 
komis apsisaugot nuo gazų. 
Vienoj krautuvėj Kaune turė
ta kelios maskos, bet ir tos 
parsidavė po 30 litų, nepri
einama kaina didelei didžiu
mai darbininkų.

Gyventojuose labai buvę 
baimės, kad neateitų Hitleris 
arba lenkų ponai. Lietuvos 
žmonės rusų nesibijo, išsky
rus tuęs ponus, kurie labai eH- 
gia žmones ir bijo, kad tam 
galįs būt galas, jei Lietuva su
siartintų su Sovietų Sąjunga.

Vėliau buvo pakviesta kliu- 
bietė J. Lazauskienė, kuri ne
tikėtai irgi sugrįžo iš Lietu
vos pereitą pirmadienį. Ji pa
reiškė, kad “tik dėka šiai vė
liavai (Amerikos) ir "Ameri
kos konsului galėjau sugrįžti 
tokiu neramiu laiku.” Džiau
giasi sugrįžus Amerikon. Lie
tuvoj, ji sako, labai įkyro vi
sokį parazitai, ypatingai tie, 
kurie neaprašyta nei dr. Pe- 
trikos knygelėj, tai ponai, ku
riems kaimiečiai ir darbinin
kai visur turi nuolankauti, vi
sur nusileisti.

Ji nurodė, kad į darbinin
kus nežiūrima, kaip į žmones. 
Tarnaitės niekad nevalgo 
ponais. Tarnaitei

SMETONINIS LAIŠKŲ 
DRASKYTOJAS

Pereito antradienio vakare 
brooklyniškiai girdėjo prakal
bas apie Lietuvą, kurias pasa
kė dvi tik iš laivo išlipusios 
cekavos moteriškės. Po pra
kalbų buvo statomi visoki 
klausimai; buvo jų kultūrin
gų, bet buvo ir burleskinių.

Vienai kalbėtojai prisimi
nus apie tai, kad Kaune, pra
sidėjus dabartiniam karui, ne
buvo galima gauti nusipirkt 
priešdujinių maskų, štai prie 
durų stovėjęs drąsus dar ne
senas “grinoriukas” pasiprašo 
balso (jis rėkalojo ir nepra
šęs balso) ir pareiškia:

—Kaip tai durna boba ga
lėjo Lietuvoj suskaityt mas- 
kas, kuomet aš ten išgyvenau 

#18 metų ir tai apie Lietuvą 
’nieko nežinau!...

Pirmininkė paskelbia, k a d 
laukų padengimui lėšų surink
ta $18 ir kad likusiuą paskirs 
gelbėjimui Lietuvos politinių 
kalinių.

“Grinoriukas” ir vėl — jau 
einant iš svetainės, žmonėms 
besiskirstant — tai išrausda
mas, tai išbaldamas^rėkauja :

—Jūs avinų galvos! Ar jūs 
žinot, kam jūsų pinigai teks? 
Politiniai kaliniai tų pinigų 
negaus, nes Lietuvoj kiekvie
nas laiškas percenzūruojamas 
ir viskas sužinoma, ir jei tik 
randama ką nors surištą su 
komunizmu, tai jau to*liau ne
nueina. . . Aš pats dirbau paš
te ir žinau. . . aš pats laiškus 
ravidavojau . . ., Kai Stalinas 
atvažiuos į Kauną, tai už jū
sų pinigus valdžia jam vištų 
prikeps...

— žioplink, Lietuvos komu
nistams aukos yra siunčiamos 
tokiais keliais, kurių tau pa
našių cenzorių nosys nepasie
kia,—pastebi vienas iš būrio.

Buvęs laiškų draskytojas yra 
mūsų kaiminkbs “Vienybės” 
“ambasadorius” ir sykiu au
ka. Kodėl gi. ponai neatsiun
tė į tokį mitingą gabesnio 
“kritiko,” nors tokio, kaip p. 
Klinga? Dzūkelis.

sius aukų lėšoms padengti ir 
; Lietuvos politiniams kaliniams 
paremti, aukojo sekami:

Mr. &( Mrs. Post $1, Kil- 
vickas, Petraitis,“ Titanienė, 
A. Valda, S. Kuzmickas, But
kus,, Degutis po 50c. Po 25c: 
Rušinskienė, Bukčius, Vaitkie-1 
nė, Višniauskienė, A. Blak, 
Poškaitis, Balčiūnas, Gužas, 
Kapickas, Vitas, Jeskevičiūtė,

Aųdriuškevičienė, 
Zaidienė, šibei-

I 
I

su /Rainienė,
susirgus, Cibulskienė,

pasibaigia ir jos tarnyba, pa- ka, Lileikis, Poškauskienė, 
sveikus po operacijai ar šiaip Dobilienė, česnienė, Dainius, 

Vareson, Draugas, Žukas, 
sna.

Viso su smulkesnėmis 
prašiusių vardus neskelbt 
komis surinkta $19.40. 
gėjos dėkingos visiems parė- 
musiems šį darbą.

Beje, po prakalbų ilgokai 
tęsėsi klausimai. Kalbėtoja 
atsakė visus klausimus, kurie 
rišosi su jos kalboj paliestais 
dalykais. P. G.

ligai darbas jai negrąžinama. 
Kalbėjo trumpai, pažymėda
ma, kad nenori kartot pirmiau 
kalbėjusios viešnios pasakytų 
dalykų, kurie, jos manymu, 

' atpasakoti labai teisingai, ka
dangi tokių dalykų matė ir 
panašius žmonir skundus gir
dėjo visose vietose, kuriose jai 
pačiai teko lankytis.

Pertraukoje vakaro pirmi
ninkei K. Petrikienei papra-

Sa-

i ir 
. au- 
Ren-

Piliečiai, Užsiregistruokite!
Kad turėt progą balsuot už Komunistų Partijos 

kandidatą į New Yorko Miesto Tarybą

PETER V. CACCHIONE
tai kiekvienas Kings County (Brooklyno) pilietis 

turi pasirūpint užsiregiątruot tarpe

Šio Menesio 9-tos ir 14-tos d.
Pereiį^is rinkimais išrinkimui draugo. Cacchione 
į New Yorko Miesto Tarybą trūko mažiau negu 

. ‘300 balsų. Taigi šiais rinkimais visi Brooklyno 
piliečiai turime išanksto tinkamai pasirū
pint, kad drg. Cacchione būtų išrinktas.

Vaiky Mokyklėle 
Atsidaro

šeštadienį, spalių (Oct.) 7, 
2 vai. po pietų, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimor Street, 
Brooklyn^, atsidaro vaikų mo
kyklėlė.

Gerbiami tėvai yra kvie
čiami atsivesti ar prisiųsti sa
vo vaikus į mipimą .Vaikų Mo
kyklėlę, kuris -dabar prasidė
jusi tęsis per visą- žiemos se
zoną. ,Vaikai bus, mokinami 
lietuvių kalbos ir rašybos, 
liaudies dainų, muzikos ir šo
kių. Turime gerus mokyto
jus.

Petras Baranauskas, paty
ręs mokytojas, visą pereitą 
sezoną vaikus mokinęs ir Lie
tuvoj susipažinęs su tuo rei
kalu, mokins vaikus lietuvių 
kalbos. Pagelbininkė bus Li
lija Kavaliauskaitė.

Aldona Žilinskaitė, garsioji 
Aido Choro mokytoja, mokins 
vaikus muzikos-dainų! Bus mo
kytojai ir sporto. .

Tėvai, jeigu jūs mylite sa
vo vaikus, tai pagelbėkite 
jiems susipažinti su savo lie
tuviška kalba, lietuvių -kultū
ra. Pagelbėkite jiems daly
vauti — lankyti Vaikų Mo
kyklėlę.

Vaikų Mokyklėlė prasideda 
šeštadienį, spalių 7-Kd., ir bus 
palaikoma per visą mokyklų 
sezoną — kiekvieną šeštadie
nį.

Mokyklėlės atidarymo die
ną kviečiami ir tėvai atsilan
kyti. Bendrai pasitarsime 
apie mokyklėlės palaikymą.

Kviečia visus LDS 1 Kp.
Vaikų Mok. Komitetas.

—........."t------------------ - '

Ką Sakė Cacchione?
j ------------

Antradienio vakarą teko 
pasiklausyti Cacchione pra
kalbos per radio. Jis plačiai 
aiškino apie Dies Komitetą ir 
jo mierius. Cacchione pareiš
kė, kad Dies Komitetas vado
vauja judėjimui, kuris nori 
“priverst tylėti tuos, kurie 
kalba už nuskriaustuosius,” 
kad tuo būdu būtų “daug 
lengviau įtraukt Ameriką į šį 
imperialistinį karą.”

“Reakcinės agentūros, ypa
tingai Dies Komitetas, bando 
pirmiausia uždėt apynasrį 
progresyviškiausiam Ameri
kos balsui, paskiau ims ki
tus,” sakė Cacchione.

Jis toliau i nurodinėjo, kad 
“skubiausia pareiga dėl išlai
kymo Amerikos nuo imperia
listinio karo yra pareiga su
kelt Amerikos liaudį prieš tas 
spėkas, tuos interesus, kurie 
nori mus įtraukt karan ap
gaulingu sudarymu nepapras
tos padėties, laike kurios vi
soks, .progresyviu mintijimas ir 
kalbėjimas būna uždraustas.

“Mes sutinkame su prezi
dentu Jungtinių Valstijų ir su 
didele dauguma mūsų šalies 
žmonių^ kad Amerika neturi 
įsivelt į šį karą. Dėl tos prie
žasties Ainęrikęs žmonės pri
valo būt vieningi , ir nusistatę, 
kad niekas mūs;.neįtrauks ka
ran, ir reikalinga vieningai 
pasisakyt, kad mes neduosim 
paramos nei vienai pusei.”'

Cacchione dėkojo visiems 
25,000 brooklyniečių, kurie 
pasirašė ant peticijų, užde
dančių jį ant baloto. L. K. N.

DAUGĖJA SUSIRGIMAI 
KOKLIUŠU

Pereitą savaitę 50 asmenų 
susirgo kokliušu, pirmesnę sa
vaitę buvo 30 susirgimų ta li
ga. Taipgi padaugėjo susirgi
mai plaučių uždegimu. Svei
katos komisionierius dr. Rice 
pataria apsižiūrėt su šalčiais, 
kadangi panašiai jiems prasi
deda ir plaučių uždegimai.

Per savaitę nuo visokių prie
žasčių Brooklyne mirė 456, iš 
tų 6 žuvo auto nelaimėse. Vi
so šiais metais iš tos priežas
ties jau žuvo 179.

Gimė per savaitę 864.
■f .

t , i ; j • ' •.

Margaret Cowl Kalbės 
Brooklyne

Margaret Cowl (Kavaliaus
kaitė), Amerikos Komunistų 
Partijos moterų komiteto virši
ninkė, Brooklyne pasakys ke
letą prakalbų bėgamais klausi
mais ir kaip jie atsiliepia į 
moteris. Spalių 5-tos vakarą ji 
kalbės Willoughby Mansion, 
665 Willougby Ave.

Spalių 16-tos vakarą ji kal
bės “Laisvės” salėj, 419 Lori
mer St., Lietuvių Komunistų 5- 
tos kuopos mitinge, kuris ren
giama bendrai su kitomis kuo
pomis. Visi prašomi pasilaikyt 
tą dieną liuosa. L. K. N.

WPA Baltakalnieriams 
Nukapojo Algas

Nors kainos kyla, bet WPA 
baltakalnierių projekte nuka
pota algos vyresniems rašti
ninkams, perrašinėtojams ir 
stenografams nuo $82 iki $63 
keturių savaičių mėnesiui. 
Jaunesniems tų pat amatų 
darbininkams ;.t< nukapojama 
nuo $62 iki $52 mėnesiui.

---------- [--------- w
MITINGAS SU, PRELEKCIJA

SLA 38-tos kuopos susirinki
me spalių 5-tos vakarą^ Liet. 
Am. Piliečių Kliube, kuopos dr. 
Žukauskas duos ^'prelekciją apie 
sveikatą. .> S.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirbti 

vištų ūkėj, būtp gerai kad mokėtų 
biskį gaspadoriauti, nes kartais rei
kia ką nors pataisyti. Karvių melžt 
nereikės. Kas liečia užmokestį ir 
daugiau informacijų prašau rašyti 
laišką: Mary Jasulaitis, Box 37A, 
Moosup, Conn. (234-236).

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoją fornišiuotas kam

barys su visais parankumais gyven
ti, galima pagaminti ir valgį. Ma
tyti galima nuo 5 vai. vakaris. Mrs. 
Katie Petlitzky, 253 Hopkins St., 
Brooklyn, N. Y. Willimsburgh sek
cijoj, arti traukinių linijų į visas 
dalis New Yorko miesto.

(234-236)

Pasirandavoja kambarys vyrui ar- 
'ba moterei. Valgį turėsite patys 
gauti restaurante,“ nes savininkė dir- 

įba. Dėl. daugiau informacijų prašau 
I kreiptis po antrašu: 43 •' Mohtrose 
Avė.; (dvejais laiptais), Brooklyn,
N. Y. (233-235)

SUSIRINKIMAI 7 
E. N. Y. - RICHMOND HILL 

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

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

penktadienį, spalių 6 d., naujoj vie

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

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

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

(233-234)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 

(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER 
r

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsatn- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

& S

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks šį va
karą, 5 d., spalio, 8 vai. va
kare, pas draugus Zablackus, 
70-42 Link Court.

Visi nariai dalyvaukite.
Sėkr.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šluom skelbimu gausite nuolaidą.

*

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
• Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Amerikos Pirmas Puikiausias
Riešinis Laikrodėlis

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

LAUREL ... IS Jewel'GRUEN. Yellow, 
gold filled, Guildite bock . . $24.75

CHIEF . . . 15 jewel GRUEN. Yellow 
. gold filled case, GuildiIe back, $24,75

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRANDEST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną Į naują vietą.

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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.

Mateu šas S i monavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Brooklyn, N. Y.426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

bitą***"

Lietuvių Kuro Kompanija 
jdIdame 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
a • •

Mūsų inžinieriai iŠmieruos jūsų namus ir įdė^ tinkamą 
“bumej” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio' mokesčio.

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

telefonai EVergrwen 7-1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų '
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT .INN-gg^
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE"

* Į ■ i, l'ą. i 1




