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Taigi Vilnius jau Lietuvos- 
Vilnius, istorinė mūsų krašto 
sostinė, atiduotas Lietuvai spa
lių 10 dieną.

Prieš 19-ką metų Vilnių 
Sovietai buvo atidavę Lietu
vai. Bet Lietuva silpna, nedi
delė. Todėl atėjęs bestijiškas 
Lenkijos imperializmas ir Vil
nių iš Lietuvos atsiėmė. Vė
liau ir pačią Lietuvą norėjo 
tas Varšavos bestija pavergti.

No. 240

Dabar Lenkijos imperializ
mo nebėra. Lenkijos imperia
lizmas parblokštas ir jis dau
giau nebeatsikels.

Taigi dabar Sovietų Sąjun
ga, paėmusi Vilnių, ir vėl ati-
davė Lietuvai.

Bet šiuo metu Vilnius ati
duodamas prie kitų sąlygų. 
Sovietai žino, kad Lietuva sil
pna (tą žino ir patys lietu
viai) ir negalėtų atsiginti nuo 
užpuoliko, jei jis kėsintųsi 
Vilnių ir visą Lietuvą pasi
grobti.

Todėl šiandien tapo pada
ryta bendra apsigynimo sutar
tis. šiandien, vadinasi, yra už
tikrinimas, kad Vilniaus iš 
Lietuvos niekas neatims ir 
Lietuvos nepriklausomybei pa
vojus negręs! Už Lietuvos nu
garos šiandien stovi milžiniš
ka socialistinė šalis, galinga 
jėga, — milijonai laisvų tau
tų!

Tuojau, kai tik Vilniun įėjo 
Raudonoji Armija, mes rašė
me :

‘‘Vilniaus pervedimo ar ne- 
pervedimo Lietuvai klausimą 
Sovietų vyriausybė, aišku, 
spręs išeidama iš visos eilės 
svarbių sumetimų. Todėl mes 
dęl Vilniaus likimo galime bū
ti 'pilnai ramūs. Vilnius yra 
globoje socialistinio krašto, 
kuriam rūpi ne tautų vergi- 
mas, bet jų išlaisvinimas.”

Argi “Laisvė” nebuvo tei
singa? Ji nėjo į tuščias spe
kuliacijas, kaip darė kiti laik
raščiai. Ji pabrėžė, kad Vil
niaus klausimas bus spren
džiamas socialistinio krašto, 
“kuriam rūpi ne tautų vergi- 
mas, bet jų išlaisvinimas.”

Dėlto mūsų priešai mus 
puolė. Kiti ragino priimdinėti 
rezoliucijas ir siųsti Sovie
tams, kad Vilnių atiduotų Lie
tuvai. Mes gi pilniausiai pasi
tikėjome socializmo kraštu ir 
mes buvome teisingi.

Bet ar jūs manote, kad da
bar priešai tylės? Ar jūs ma
note, kad Grigaičiai, Vitaičiai 
ir Karpiai nesisielos? Klystu- 
mėt, jei taip manytumėt. Jie 
dar bjauriau puls Sovietų Są
jungą. Jiems Sovietų Sąjunga 
—“raudonasis imperializmas.”

Tegu gi sau jie sielojasi. O 
mes dirbkime tautai naudingą 
darbą.

Šiandien, kai Lietuva ap- 
vienyta, kai prie jos prijung
tas Vilnius ir jo apylinkės, 
kai ji patapo didesnė ir sau
gesnė, tai ir mes, amerikie
čiai, turime daugiau darbuo
tis. Vienykimės! Visos sriovės 
gali surasti bendram darbui 
bendrą tikslą; visi galime tam 
tikrais klausimais susikalbėti. 
Tai kodėl gi to nedaryti ?

O dabar dzūkams: na, ir 
jūs, broliai, daugiau pradėkit 
darbuotis. Juk mūsų Vilnių 
Lietuva jau atgavo. Dalis 
Dzūkijos, kuri ilgai buvo te- 
riojama Lenkijos imperializ
mo, jau prijungta prie Lietu
vos. Taigi ir visi dzūkai turi 
organizuotis, šviestis ir būti 
darbštesni!
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Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.VILNIUS JAU LIETUVOS!

SSRS PERVEDĖ LIETUVAI VILNIŲ IR VILNIAUS KRAŠTĄl'į

------------------------------------------------------------------- B

Baltijos Kraštai
Jaučiasi Apsaugoti

 a-----------------------------------
Maskva. — Baltijos kraš

tų diplomatai šičia sako, 
jog tolimosios valstybės 
perdaug dejuoja dėl to, kad 
Estonija, Latvija ir Lietu
va pasirašė bendros pagal
bos sutartis su Sovietais. 
Nė viena iš šių trijų mažų
jų šalių nejaučia jokio sau 
pavojaus iš Sovietų pusės. 
Prisimena, jog šios šalys 
buvo vienos iš pačių pir
mųjų pripažint Sovietų Są
jungą 1920 metais. Jos turė
jo politines ir prekybos su
tartis su Sovietais, ir iki 
pat šiol Sovietai raidė rai- 
dėn pildė tas sutartis. Tai 
nėra priežasties abejot, kad 
Sovietai laužytų dabartines 
savo sutartis dėlei bendros 
pagalbos su šiomis šalimis.

Su tokiu pasitikėjimu So
vietais rašo spauda visų čia 
minimų Baltijos šalių, ir 
džiaugiasi, kad dabar jos 
apsaugotos ir jau nėra jom 
ko bijot, kad jų neužpultų 
ir nesunaikintų Vokietija 
ar kuri kita didelė (kapita
listinė) valstybė.

KĄ REIŠKIA LIETUVAI 
GAVIMAS VILNIAUS 

KRAŠTO?
Kai Sovietai perveda Vil

niaus kraštą Lietuvai, Lie
tuva gauna 500,000 gyven
tojų ir tokio dydžio plotą, 
kaip puse iki šiol buvusios 
Lietuvos.

Kaunas, spal. 11. — Vy
riausybė ir žmonės su di
džiomis iškilmėmis apvaikš- 
čioja Vilniaus krašto sugrą
žinimą Lietuvai.

Visos mokyklos uždary
tos. Visi profesoriai, moky
tojai, studentai ir mokiniai 
dalyvauja iškilmėse.

SUTARTIS SU SOVIETAIS UŽTIKRI
NA LIETUVAI NELIEČIAMYBE, NESI

KIŠIMĄ J JOS VIDAUS REIKALUS
MASKVA, spal. 10.—Sovietų Sąjunga ir Lietuva 

šiandien pasirašė tarpsavinės pagalbos sutartį, pagal 
kurią Sovietai perveda Lietuvai Vilnių ir Vilniaus 
kraštą.

Sutarties Tekstas

VIAČESLAV MOLOTOV, 
Sovietų Komisarų Pirmininkas 

ir Užsieninis Komisaras.

JUOZAS URBŠYS, 
Lietuvos Užsienių Reikalų 

Ministeris.

Sovietai Neteikia Karo Jė
gų prieš Finiją

Daugiau žinių 3-me pus
lapyje.

LATVIAI IR ESTON AI 
DŽIAUGIASI, KAD NA- 

ZIAI IŠSIKRAUSTO
Ryga ir Tallinn, spal. 11. 

Latvijos ir Estonijos gy
ventojai džiaugiasi, kad, 
pagal Hitlerio paraginimą, 
urmu kraustosi iš šių dvie
jų šalių naziai vokiečiai. Jie 
visuomet niekindavo ir 
skriausdavo latvius ir ėsto
mis.

Latvijos ir Estonijos ar
mija ir žmonės ruošiasi 
draugiškai pasitikt Sovietų 
raudonarmiečius, kurie at
vyks į paskirtas jiem sto
vyklas, pagal Latvijos ir 
Estonijos tarpsavinės pa
galbos sutartis su Sovie
tais.

Maskva. — Sovietai visai 
netraukia “milžiniškų savo 
armijų” į Finijos pasienius 
ir neteikia karinių savo lai
vų prieš Finiją, kaip kad 
blofina užsienių laikraščiai.

CIO TURĖSIANTI 10 MI- 
LIONŲ NARIŲ

San Francisco, Calif. — 
Dabar CIO industrinės uni
jos turi jau 4 milionus na
rių, o per 5 metus tikisi iš
augt iki 10 milionų narių, 
kaip pareiškė J. L. Lewis, 
CIO pirmininkas, šios or
ganizacijos suvažiavime'.

Tallinn. — Atsistatydino 
ligšolinis Estonijos ministe- 
rių kabinetas.

ORAS. — Vidutiniai šil
ta; dalinai apsiniaukę.

Sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos dėlei 
Vilniaus Miesto ir Vilniaus Krašto Sugrąžinimo

Lietuvai ir dėlei Bendros Pagalbos
Prezidiumas Socialistinių Sovietų Respublikų Są

jungos Vyriausio Sovieto, iš vienos pusės, ir Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, iš antros pusės,—

Siekdami išvystyt draugiškus santikius, sumegs- 
tus per taikos sutartį 1920 metų Liepos 12 d. ir pa
remtus pripažinimu nepriklausomo valstybinio gyve
nimo ir vienos šalies nesikišimu į antros šalies vidu
jinius reikalus;

Pripažindami, jog 1920 m. Liepos 12 d. taikos su
tartis ,ir nepuolimo ir taikaus ginčų sprendimo sutar
tis, padaryta 1926 m. Rugsėjo 28 d., dar ir dabar su
daro tvirtą pagrindą tarpsaviniams jų santikiams ir 
veiksmams;

Įsitikinę, kad akuratnas nustatymas sąlygų dėlei 
bendro abiejų šalių saugumo ir teisingas išsprendimas 
klausimų kas liečia Valstybinę savininkystę Vilniaus 
miesto ir Vilniaus krašto, neteisingai Lenkijos išplėšto 
iš Lietuvos, įsitikinę, jog tatai tarnauja reikalams 
abiejų čia susitariančių šalių, todėl,—

Atrado reikalinga padaryt sekamąją sutartį dėlei 
Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto pervedimo Lietuvos 
Respublikai ir dėlei bendros pagalbos tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos, ir tuo tikslu paskyrė šiuos savo 
įgaliotus atstovus:

Preziudiumą Sovietų Sąjungos Vyriausio Sovieto 
atstovauja Viačeslav Molotov, pirmininkas Liaudies 
Komisarų ^hąirybos ir Liaudies Komisaras Užsienių 
Reikalams; Prezidentą Lietuvos Respublikos atstovau
ja Juozas Urbšys, Užsienių Reikalų Ministeris; ir šie 
įgalioti atstovai, įteikė vienas antram savo įgaliojimus, 
atrado juos tinkamame pavidale ir geroj tvarkoj, ir 
sutiko su tuom, kas čia seka:

SKYRIUS I
Kad sustiprint draugiškus santikius tarp Sovietij 

Sąjungos ir Lietuvos, Sovietų Sąjunga perveda Vil
niaus miestą ir Vilniaus kraštą Lietuvos Respublikai ir 
prijungia jai tatai kaip sudėtinę dalį Lietuvos Valsty
bės teritorijos, o siena tarp Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos Respublikos nustatoma pagal šičia prisegtą žem- 
lapį, ir ši siena bus smulkmeniškiau atžymėta papil
domajame protokole.

SKYRIUS II
Sovietų Sąjunga ir Lietuvos Respublika pasižada 

teikt viena kitai visokios pagalbos, taip pat ir karinės 
pagalbos, jeigu bet kuri Europos valstybė užpuls Lie
tuvą arba grūmos ją užpulti, lygiai kaip ir tokiame 
atsitikime, jeigu bet kuri Europos valstybė užpuls 
Sovietų Sąjungą arba grūmos ją užpulti.

SKYRIUS III
Sovietų Sąjunga pasižada teikt Lietuvos Armijai 

paramos ginklais ir kitais kariniais įrengimais palan
kiomis sąlygomis.

SKYRIUS IV
Sovietų Sąjunga ir Lietuvos Respublika pasižada 

išvien saugot Lietuvos rubežius, ir tuo tikslu Sovietų

’’Laisves' Kablegrama 
Lietuvai

Spalių 11 d. “Laisvė” pasiuntė Lietuvon sekamo 
turinio telegramą:
Gen. Černius
Ministeris Pirmininkas
Kaunas, Lietuva.

Varde tūkstančių savo skaitytojų ir tūkstančių 
Amerikos lietuvių, dienraštis “Laisvė” reiškia didelio 
džiaugsmo padaryta apsigynimo sutartimi su Sovietų 
Sąjunga ir Vilniaus Lietuvai atgavimu. Mūsų dienraš
tis per paskutinius 20 metų reiškė pageidavimo, kad 
Lietuva palaikytų glaudžius ryšius su galinga ir drau
giška Sovietų Respublika, kas garantuotų Lietuvos ne
priklausomybės saugumą.

Ta pačia proga ^L#isvė” reiškia vilties, kad šiuo 
lietuvių tautai didelio džiaugsmo momentu bus am
nestuoti politiniai kaliniai Lietuvoj.

“Laisvės” Redakcijos Vardu,
R. MIZARA.

Sąjunga gauna teisę užlaikyt savo kaštais tam tikruose 
punktuose Lietuvos Respublikoj, nustatytuose per ben
drą susitarimą, ginkluotas Sovietines sausžemio ir oro 
jėgas griežtai apriboto stiprumo. Tikrai nužymėtos 
vietos šiai kariuomenei ir ribos, kuriose jinai galėtų 
turėti sau patalpas, jos skaičius kiekviename atskira
me punkte ir taip pat visi kiti klausimai, ekonominiai, 
administraciniai - vaidybiniai, klausimai jurisdikcijos 
(teisių srities) ir kiti klausimai, kylantieji ryšyje su 
Sovietų ginkluotų jėgų buvimu Lietuvos žemėje pagal 
šią sutartį, bus nustatyti specialiais susitarimais. Vie
tas ir trobesius, reikalingus šiam tikslui, skirs Lietuvos 
valdžia parsamdymo (randavojimo) sąlygomis už vi
dutinę kainą.

SKYRIUS V
Jeigu gręs užpuolimo pavojus Lietuvai arba So

vietų Sąjungai per Lietuvos žemę, abidvi šičia susi
tariančios šalys tuojaus apsvarstys susidarančiąją pa
dėtį ir darys visus reikalingais pripažintus žingsnius 
pagal bendrą susitarimą, idant užtikrintų neliečiamy
bę čia susitariančiųjų šalių žemių.

SKYRIUS VI
Abidvi susitariančios šalys pasižada nedaryt jo

kių sąjungų (su kitomis valstybėmis) ir nedalyvaut 
jokiose sąjungose, atkreiptose prieš vieną ar antrą iš 
čia susitariančių šalių.

SKYRIUS VII
šios sutarties vykdymas neturėtų jokiu būdu pa

liest aukščiausias valstybines teises susitariančiųjų ši
čia šalių, ypatingai jų Valstybinę organizaciją, ekono
minę ir visuomeninę santvarką, karines priemones ir 
abelnai principą nesikišimo į vidujinius jų reikalus. 
Vietos, kur bus Sovietų sausžemio ir oro jėgos (šios 
sutarties Skyriuje III), visose sąlygose liekasi sudėti
ne dalim Lietuvos Respublikos teritorijos.

SKYRIUS VIII
ši sutartis bus galioje kas liečia pasižadėjimus 

tarpsavinės pagalbos tarp Soyietų Sąjungos ir Lietu
vos Respublikos (Skyriai II ir VII) per penkioliką. 
metų, o jeigu viena ar antra iš čia susitariančių šalių 
nematys reikalo atšaukt šios sutarties nusakymus pa- 
skirtąjam laikui už vienų metų pirm to laiko išsibaigi- 
mo, tai šie nusakymai savaimi (automatiškai) bus 
galioje dar dešimtį sekančiųjų metų.

SKYRIUS IX
'Šį sutartis įeis į galią, kai tik bus apsikeista jos 

užtvirtinimo dokumentais. Apsikeitimas šiais doku
mentais įvyks Kaune eigoje šešių dienų po šios sutar
ties pasirašymo, ši sutartis padaryta dviejuose origi
naluose, Rusų ir Lietuvių kalbomis, Maskvoj, 1939 m., 
Spalių 10 d.

VIAČESLAV MOLOTOV, 
JUOZAS URBŠYS.
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Ir Krivitskis-Šmelka Ginsbergas
Liudys

Dieso “tyrinėjimo” komitetas pasišau
kė “generolą” Š. Ginsbergą-Krivitskį liu
dyti prieš komunistus. Šis “generolas” 
skaitomas dideliu ekspertu “komunisti
nių reikalų” supratime, nes, girdi, jis yra 
buvęs “Stalino generolas.”

Jau ne kartą pas mus buvo nurodyta, 
jog Ginsbergas nėra jokis generolas, o 
tik paprastas apsimetėlis, paprastas pel- 
nogauda. Nereikia nei aiškinti, jog jis 
melagysčių prieš komunistus pasakys 
tiek, kiek tik jų p. Diesas pareikalaus.

Diesas renka liudininkais prieš komu
nistus visokius komunistų išmatas. Gitlo- 

. wai, Zackai, Ginsbergai—visi Diesui yra 
ekspertai “komunizmui mušti.”

Bet kur su tokiais liudininkais
• Diesas mano nuvažiuoti?!

P-

“Už Ką Kariaujame?”
Vienas Anglijos parlamento narys

• (nepriklausomas darbietis) aną dieną iš
drįso paklausti Chamberlaino: “Už ką 
Anglija dabar kariauja?” Jis norėjo, kad 
Chamberlainas paaiškintų, išdėstytų ka
ro tikslus.

Tikėsit ar ne, kai šis klausimas buvo 
pastatytas, tai daugelis parlamento na
rių (konservatorių ir, galimas daiktas, 
dalis socialistų) pradėjo šaukti: “nerei
kia paaiškinti, nereikia.”

Kitais žodžiais, Chamberlaino rėmė-
• jams nereikalingas aiškumas, nereika

linga žinoti, už ką Anglija kariauja! An
glija siunčia šimtus tūkstančių žmonių į

; Franci ją. Tie žmonės, jauni vyrai, jei ka
ras iš tikrųjų su Vokietija prasidės, pa
guldys savo galvas Francijos laukuose. 
Galimas daiktas, kad biis sunaikinta išti- 

. si Anglijos miestai. Galimas daiktas, kad 
bus sunaikinta milijonai Anglijos, Fran
cijos ir Vokietijos žmonių,—panašiai, 
kaip buvo pereitam kare, o gal dar ir 

'* daugiau. Ir tie žmonės bus sunaikinti be
• jokio aiškaus tikslo, be jokio žinojimo, 
•; už ką jie žūsta!

Tegu tik kiekvienas žmogus pagalvoja, 
' ar tai yra išmintinga, ar tai yra teisin

ga, ar tai yra žmoniška! Tegu bile žmo
gus pagalvoja, ar toki dalykai būtų ga
limi Sovietų Sąjungoj,—socialistinėj ša- 

i iyj?i
Chamberlainas skelbia, buk Anglija 

kariaujanti dėl Lenkijos atsteigimo. Bet 
< juk tokios Lenkijos, kokią buvo padariu

si Versailės sutartis, daugiau nebebus. 
Tai gali žinoti kiekvienas protaująs 
žmogus! Tad ar už tai verta kariauti?!

Chamberlainas sako, būk Anglija ka-

liaujanti dėl to, kad “Hitlerį sunaikinti.” 
Bet kol Hitlerį Anglija sunaikins, tai 
ji pirmiau turės sunaikinti milijonus vo
kiečių, anglų ir francūzų. O jeigu ji Hit
lerį ir sunaikintų, tai, su tokia politika, 
kokią vartoja Anglijos-Francijos impe
rialistai, jie kitą Hitlerį Vokietijoj įsta-, 
tytų.

Vadinasi, Anglijos žmonės kol kas ne
žino, už ką juos nevidonas Chamberlai- 
nas siunčia į skerdynę!

Nepaisant to, Grigaičiai ir kiti nežmo
niški žmonės, — imperialistų bernai,— 
šitą žmonių skerdynę remia! O tuos 
žmones, kurie šį karą vadina imperialis
tiniu, ir ragina liautis kariavus, Grigai
čiai apšaukia “Hitlerio agentais.”

Didesnio prasiradimo berods pasaulyj 
dar nėra buvę!

“Izviestijos” Apie Taiką
Sovietų vyriausybės organas Maskvo

je “Izviestijos” parašė išsamų editoi’ialą 
apie taikos reikalą Europoj. Laikraštis 
atvirai pabrėžia, kad šiuo metu tęsti ka
ras tai būtų beprotybė.

“Vieni gali gerbt hitlerizmą, kiti ne- 
pakęst jo, kaip ir bet kurios kitos siste
mos politinių pažiūrų,” rašo laikraštis, 
“bet kariaut, idant sukriušint hitlerizmą, 
tai tikrumoj būtų naikint žmones; tai 
būtų beprotiškas žiaurumas.

“Tatai primena mums tamsiąją vidur
amžių gadynę, kada buvo vedami pra
gaištingi religiniai karai, idant išnaikint 
eretikus... Istorija tačiau parodė, jog 
tokie ideologiniai ir religiniai žygiai tik
rai sunaikino ištisas žmonių gentkartes 
ir žemai nupuldė tautas kultūriniai.”

Tai žodžiai, kuriuos turėtų įsitėmyti 
kiekvienas. Tęsti karas nuvertimui hit- 
lerizmo, tai reikštų tą patį, kaip tęsti 
karas nuvertimui kaizerizmo. Kaizeri 
nuvertus, jo vietoj atsistojo Hitleris, ku
rį Anglija ir Francija apginklavo ir vi
saip rėmė tikėdamosios, būk jis žygiuo
siąs prieš Sovietus. Šiandien, kai Hitleris 
atsisuko prieš juos pačius, tai tie patys 
ponai ir vėl plepa pereitam kare nudė
vėtą pasaką.

Šis karas yra plėšikiškas. Prieš jį tu
ri kovoti kiekvienas doras žmogus, ne
paisant jo politinių pažiūrų. Reikia pri
minti, kad Franci joj ir Anglijoj atsiran
da daug žmonių,—tame skaičiuje daug 
intelektualų, — kurie pasirįžo kovoti už 
taiką.

Mes tuos žmones galime tik pasvei
kinti !

Kalbant Apie Jomarkus
“Vilnis” rašo:
“Tėvynė” (nr. 40) rašo: ‘Paverstas į 

partijinių ir visai neprincipinių pjovynių 
jomarką, Susivienijimas ilgai neatsimi
nė, kokis yra ir turėtų būti jo pagrindi
nis biznis ir ko tas biznis reikalauja.’ O 
pagrindinis SLA biznis esanti apdrauda.

“Jeigu tikėt p. Jurgelioniui, tai visa 
ligšiolinė Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje istorija buvo kokia tai nesuvirški
nama košeliena. Tik nuo to laiko, kaip 
‘Tėvynėn’ atsisėdo K. Jurgelionis, viskas 
pasikeitė gerojon pusėn.

“Bet kandidatų į mesijošius SLA yra 
daugiau—ne tik p. Jurgelionis. Tauti
ninkai sako, kad Dr. Vinikas yra tuo 
mesijošium. Sekančiam seime, be abejo
nės, iškils dar daugiau figūrų.

“Jomarkų gadynė dar nepasibaigė. 
Kuo, padėkim, ne jomarkas ta vitaitinė 
linija, kuria ir p. Jurgelionis vaduojasi, 
rašydamas ‘Tėvynėje’ politines žinias?”

Klausimai ir Atsakymai
Paaiš- 

sekamą 
draugai

Klausimas
Gerb. Redakcija: 

kinkite “Laisvėje” 
dalyką. Pas mus 

; sako, kad nebereikia rinkti
’• parašų dėl amnestijos Lie

tuvos politiniams kaliniams. 
Jie sako, kad kai Lietuva 
sudarys apsigynimo sutar
tį su Sovietų Sąjunga, tai 
visi Lietuvo's politiniai kali
niai bus paleisti. Ar tas tie- 

■1 sa ir ar tebereikia rinkti 
t parašus?

r.

Skaitytoja.

Atsakymas
Tie draugai be galo klys

ta ir turėtų tą klaidą tuo
jau atitaisyti. Jie turi su
prasti, kad apsigynimo su
tartyje, jei jinai bus pada
ryta ir pasirašyta, nieko ne
bus kalbama apie jokį vidu
jinį perversmą nei Sovietų 
Sąjungoje, nei Lietuvoje. 
Jau mes matėme tekstus 
Sovietų sutarties su Esto- 
nija ir Latvija. Ten net aiš
kiai pasakyta, kad nei vie
na šalis nesikiš į kitos šalies

vidujinius reikalus, 'bei vi
dujinę santvarką.

Todėl jokiu būdu negali
ma laukti ir tikėtis, kad So
vietų valdžia kišis į Lietu
vos vidujinius reikalus. Tie 
reikalai priklauso patiems 
Lietuvos žmonėms. Todėl 
gali būti padaryta nepuoli
mo sutartis su Sovietų Są
junga, bet vis tiek, jeigu 
Lietuvos žmonės toleruos, 
Lietuvoje gali pasilikti da
bartinė santvarka ir dabar
tinė vyriausybė, taipgi po
litiniai anti-fašistiniai kali
niai.

Parašus reikia rinkti ir

ii IĮ .liiiill

j

LAISVE

Tūli CIO veikėjai: direktorius Allan S.Haywood, Kathryn Lewis, James B. Ca
rey, ir Frieda S. Miller, New Yorko pramonės komisijonierė.

Lėktuvai Vilniaus Padangėje
Varėnoj, kaip žinoma, mū
sų pusėj yra didelė džiovi
ninkų sanatorija. Vienas sa
natorijos pastatas yra labai

Ką Pasakoja Sugrįžę iš 
Kariaujančios Lenkijos
Jau šeštą dieną Lenkijoj 

siaučia karo triukšmas. To
li užfrontėj skraido vokie
čių lėktuvai, sudarydami 
pavojų miestam ir geležin
kelio susisiekimo mazgam. 
Iš Lenkijos grįžę žmonės 
pasakoja margus savo įspū
džius iš to karo apimto 
krašto. Baltstogėj (Bielos- 
toke) šeštad. kiaurą dieną 
viršum miesto buvę matyti 
vokiečių lėktuvai. Jie kelis 
kartus pasirodydavo ir vėl 
nuskrisdavo. Tačiau bombų 
nebuvę mėtoma, šeštadienį 
pavakarėj iš oro užpultas 
Vilnius. Ten numesta kele
tas bombų, kurios buvo tai
kytos į geležinkelio stotį. 
Tačiau naikinančios didelio 
galingumo bombos sprogo 
neapgyventose vietose. Puo
lime dalyvavo lėktuvai ir 
puolimas su pertraukom tę
sėsi apie 2 valandas. Dėl 
tirštųjų debesų lėktuvai 
skraidė labai žemai. Lenkų 
zenitinė artilerija ' puolan
čius lėktuvus sutiko stipria 
ugnim. Į darbą buvo paleis
ti kulkosvaidžiai... (Cen
zūros iškramtyta.)

Vilniaus gyventojai per 
tą oro puolimą parodė di
delį susivaldymą ir discipli
ną. Matydama, kad puoli
mas turi tikslo sugriauti 
stotį, geležinkelio adminis
tracija liepė visiems kelei
viams stotį apleisti. Jiem 
nurodytos patalpės greti
muos namuos. Tiktai kai su
skambėjo signalas, kad puo
limas praėjo, jie vėl buvo 
išleisti, šeštadienį vokiečių 
lėktuvai bombardavo Varė
nos (lenkiškai Orany) stotį, 
kur bombos suardė geležin
kelio bėgius. Nors Varėnos 
miestelio dalis yra Lietuvos 
pusėj, tačia’u vokiečių lėk
tuvai tiksliai laikėsi, neper- 
skrisdami į Lietuvos pusę.

baigti rinkti labai skubiai. 
Pagal Lietuvos Draugų Ko
miteto pareiškimą, parašų 
rinkimas baigiasi su šio mė
nesio 15 d. Visas blankas su 
parašais reikia tuojau grą
žinti Komitetui. O jis tuos 
parašus sutvarkęs, pasiųs 
Kaunan Lietuvos vyriausy
bei. Tai bus galingas Ame
rikos lietuvių balsas už am
nestiją Lietuvos politiniams 
kaliniams. Tai bus didelis 
moralis spaudimas ant Lie
tuvos valdžios.

panašus į anapus linijos 
esančią stotį. Tad sanatori
jos įnamiai turėjo gerokai 
baimės, kad bombarduoto-
jai gali suklysti ir vietoj 
stoties subombarduoti sana
toriją. Bet to neįvyko.

Važiuodami per Lenkiją 
oro puolimo metu keleiviai 
pastebėjo, kad vokiečių lėk
tuvai kol kas daugiausia 
dėmesio kreipia į geležinke
lius ir juos apmėto bom
bom. Daugel vietų paliai 
geležinkelio liniją matyti 
bombų išraustos .duobės. 
Privatičiau savo kelionės 
tikslą pasiekti, stengiasi 
panaudoti karinius trauki
nius. Keleiviniai vagonai, 
kurių labai nedaug, taip 
perpildyti, kad stotyse į va
gonus galima patekt tik
tai... (Išcenzūruota.)

Traukiniai stovi ištisom 
valandom stotyse, laukdami 
laisvo kelio. Kartais pasitai
ko, kad per 12 valandų pasi
seka nuvažiuoti tiktai ke
liolika kilometrų. Ties gele
žinkelių tiltais pastatyti

kulkosvaidžiai ir patrankos 
puolimam atremti. Stotyse 
įrengti punktai, kur karei
viam nemokamai duodama 
duona, dešros, sviestas, pa
pirosai. Ten pat suteikiama 
ir pagalba nelaimingais at
sitikimais. Tuos punktus 
tenka atlankyti ir civiliam 
keleiviam, nes pasiimtas 
maistas ilgoj kelionėj greit 
baigiasi. Tuos maitinimo 
punktus aptarnauja Raudo
nojo kryžiaus personalas ir 
mokyklų jaunuomenė. Į 
frontą išvyko ir lenkų šau
lės. Namie pasilikusios mo
terys visos suregistruotos, 
kad kiekvienu metu galėtų 
pagal vyriausybės kvietimą 
stoti į darbą. Pašauktųjų 
karių vieton į darbą stoja 
pensininkai. Apskritai su
sidaro įspūdis, kad kare da
lyvauja visa lenkų tauta.

Lenkijoj visuose miestuo
se langai apklijuoti popie
riaus juostom, kad nuo 
bombų sprogimo jie neišbi- 
rėtų. Vilniuj ir kituos mies
tuos matyti pabėgėlių iš 
Gdynios ir kitų pafrontės 
vietų.

(“Laikas.”)

Kas Tas Spaudos Kliubas?
Spalių 2 d. “Laisvės” lai

doj skaičiau Pr. Lapienės 
pranešimą apie įvykusį 
Spaudos Kliubo susirinki
mą. Ten sakoma, kad dr. 
Vinikas plačiai palietė ne
aiškią Lietuvos padėtį ir 
pranešė, kad prieš kelis mė
nesius įsikūrusi New Yor
ke Lietuvos Nepriklauso
mybei ginti Taryba pasku
tinėmis dienomis likvidavo
si... Dalyvavusieji nariai 
išsireiškė, kad vieninga lie
tuvių draugija būtinai rei
kalinga ir nutarė atsikreipt 
tuo reikalu į visas lietuvių 
centralines organizacijas 
įsteigimui Lietuvių Tary
bos...

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

Stripeika jau pirmoje vietoje. Bet ar ilgai jis lai
kysis?... 12 d. spalių atvažiuoja George Šimaitis iš 
Montello, Mass. Manome, kad jis atsiveš apie desėtką 
naujų skaitytojų. Ale Stripeika smarkiai mobilizuoja-
si ateičiai.

Šiandien vajininkų surašąs stovi šiaip:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................................... 355
G. Shimaitis, Montello, Mass...................................... 204
L. Prūseika, Chicago, Ill. . .•*...............   183
Senkevičienė-ŠIapikas, Easton, Pa............................ 150
K. Žukauskiene, Newark, N. J................................. 138
A. Taraška, Hartford, Conn.......................................... 75
M. Ypuces, Cleveland, Ohio ...................................... 72
A. Klimas, Hartford, Conn.......................................... 70
H. Žukiene, Binghamton, N. Y..................................... 61
F. J. Repšys, Milford, Mass...................................... 50
V. Vindžiulis, Hudson, Mass............... ...................... 50
J. Barris, Dedham, Mass............... .......................  50
E. Dovidonienė, Worcester, Mass. ....................... 44
Senas Vincas, Gibbstown,, N. J. .................... 44
F. J. Madison, Youngstown, Ohio ....................... 44
V. Padgalskas, Mexico, Me........................................ 42
Waterbury Vajipinkai .................................................. 34
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa............................... 31
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y................................. 30
R. Jarvis, Plymouth, Pa................................................ 30
J. Chuplis, Springdale, Pa................................  22
M. Čipliauskas, Waterbury, Conn. ......................... 22
A. Lideikiene,, Great Neck ........................................ 22

‘ J. Žilinskas, Lewiston, Me........................................... 22
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................. 20
R. Mizara, Brooklyn, N. Y...............................  20
J. Bakšys, Worcester, Mass.............................. 20
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. ............................ 12

Dar vis trumpa eilė vardų. Įdomu kaip jaučiasi 
tų kolonijų veikėjai, kurių dar nėra šiame surašė. Kam 
rūpi apšvietos platinimas, tas turėtų suprasti, jog la
bai gėda, kad jo' miesto nėra ant žemlapio.

Kas čia išeina? Tik vie
na Taryba likvidavosi ir 
jau bus kuriama kita. Vie
nos Tarybos darbų nė ne
girdėjom, o kitai Tarybai 
siūlomų darbų irgi nema
tyt, — bent pranešėja ne
pasako, koks tos naujos Ta
rybos tikslas būtų.

Iš šito viso kįla klausi
mas, kas gi yra tas Spaudos 
Kliubas, kurio susirinkime 
raportuojama apie vienos 
Tarybos likvidavimąsi ir 
n u t a r i a m a kita Taryba 
steigti? Ar “Laisvė”, “Tie
sa” ir “Šviesa” turi savas 
atstovybes tame kliube? Jei 
ne, tai kodėl?

Iš tolo žiūrint į to kliubo 
veikla, žinoma, remianties v’ 7
pranešimu, atrodo, kad jo 
dalyviai lyg ir žaislą žai
džia, nes kuomet matosi, 
kad Lietuvos padėtis neaiš
ki, tai Lietuvos Nepriklau
somybei ginti Taryba likvi
duojama. Tačiau žiūrint į 
vardus asmenų, susirinkimo 
dalyvių, norėtųsi manyti, 
kad tai rimti žmonės.

Josephus.

ŠYPSENOS
Pasiaukojimas Artimui

—Tu seniau buvai pirma
sis mokinys, o dabar pradė
jai atsilikti. Kodėl taip 
yra?—klausia tėvas Vytu- 
ką.

—Juk ir kitų vaikų tė
vai tegul pasidžiaugia.

Nesusivokė
Direktorienė: “Mielasis 

vyreli, aš negaliu pakęsti il
giau tavo pypkės dūmų!”

Direktorius, išėmęs iš 
dantų pypkę: “Jonuk, iš
nešk ją lauk!”

Berniukas: “Gerbiamąją 
ponią ar pypkę, pone direk
toriau?”

Išnaudoja Progas
—Tamsta labai apsiskai

tęs ! ,.
■.—Taip, aš labai daug 

skaitau in skaitau tik tada, 
kada reikia laukti žmonos, 
kol ji apsirengia.

(Surankiota) -
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Senelių Gyvenimas 
Lietuvoje

Iš Lietuvos pranešė laišku, 
kad ten birželio 5 d., š. m., 
mirė Antanas Ramanauskas, 
Išlandžių kaime, Gižų para
pijoj, Vilkaviškio apskrityj, 
Suvalkijoj.

Nėra svarbu, kad mirė, pra
gyvenęs 77 metus, o svarbu, 
kad jo tas gyvenimas buvo 
praleista prie sunkaus darbo 
ir skurdo. Lenkmečio 1862 
m. Antanas pamatė pirmą 
dienos šviesą dūminėj, surū
kusioj bakūžėj. Ten teko pra
leisti kūdikystės dienas ir 
badmečio laiką, kada ir pa
prasčiausio maisto buvo trū
kumas. Kaip motina pasako
davo, kad visas bulves nuka- 
sus supylė j statinę, o su duo
na taip pat buvo keblumas. 
Kaip žinoma, 1867-8 m. laiko
tarpis buvo badmetis Lietuvos 
žmonėms.

Aš ir šiandie pamenu, kaip 
motina pasakodavo da man 
vaiku būnant apie tas badme
čio baisenybes, kada mano 
sesuo, būdama da tik mer
gaitė apie 3 metų, prašė 
mamos duonos duoti. O moti
na atsakė: “Vaikeli, riekiu 
ir bijausi!” O mergaitė mo
tinai pertarė: “Nebijok, ma
ma, nėra katės kubile!” Ma
tomai, ji buvo įbauginta ka
te, tad manė, kad ir motina 
bijo katės, o ne trūkumo duo
nos.

Mūsų tėvas buvo amatnin- 
kas žmogus, mokėjo visokį 
darbą, reikalingą gyvenimui, 
kaip tai, budavoti, lentas 
pjauti, viedrus ir visokius ku- 
bilukus ir statines padaryti, 
kas tik tinkama ir reikalinga 
prie ūkio. Taigi jis tuom dar- 

. bu ir buvo užimtas daugiau 
pas ūkininkus dirbti, tad ir 
badmečio laiku jis turėjo dar
bo ir savo šeimą apgynė nuo 
bado, nors žemės mažai turė
jo ir būtų buvę sunku kovo
ti su bado šmėkla, jeigu ne 
amatinis jo darbas būtų gel
bėjęs.

Taigi ir Antanui paaugus į 
vyrukus, tėvas leido jį moky
tis amato pas dėdę A. Ži
linską, kuris mokėjo ratus 
dirbti. Bet jis turėjo prigim
tą talentą prie tokio darbo, 
kad ne tik račiaus darbą dir
bo, bet ir dailydės ir kas jam 
papuolė, ir knygoms apdarus 
uždėdavo. Kol buvo nevedęs, 
šituo amatiniu darbu užsiėmė. 
Apsivedus, kada jam tėvai 
pervedė visą ūkę, kokią ten 
jie turėjo, tai jau man ne
žinoma buvo, ar jis eidavo ki
tiems kokių reikmenų padary
ti, ar tik sau pasidarydavo. 
Aš jau buvau šioj šalyj, tai 
smulkmeniškai nežinau apie 
viską.

Jo Šeimyniškas Gyvenimas

Užaugino šeimą gana dide
lę, 2 sūnus ir 6 dukteris, o 7- 
ta duktė mirė jau po pasauli
nio karo ir jau buvo virš 10 
metų. Taigi, ant tokios men
kos ūkės išauklėti tokią šei
mą nebuvo lengva. Bet vis
gi, matomai, jis ja rūpinosi, 
nes pasirodo, kad stengėsi, 
kiek galint ir prieinamiausiu 
būdu pramokyti. Pirmutinės 
3 dukterys mažai galėjo pasi
mokyti, nes da lietuviškoj kal
boj pradinės mokyklos buvo 
užginta. Lietuviška spauda 
taip pat buvo užginta caro 
valdžios; bet visgi jos moka 
skaityti ir parašyti, išskyrus 
vyriausią, kuri rašyt nemoka.

Grąžinus lietuvių spaudą, 
pradėjus mokyti lietuvių kal
bos pradinėse mokyklose, 3 
Antano dukterys pasiekė ir 
aukštesnį mokslą — dvi dirbo 
Kaune prie gelžkelio rašti
nėj technikos skyriuj, kol bu
vo nevedę, o jauniausia, bai
gus kolegiją Marijampolėj, 
ant liaudies mokyklos moky
tojos, gavo vietą mokytojauti

Stakliškėse, Alytaus apskrityj. 
Ten mokino iki apsivedimo. 
Vaikai, rodos, taip pat pra
dinę mokyklą baigė, — vyres
nysis geras mekanikas prie 
namų budavojimo. šitas vis
kas rodo, kad paskutinės die
nos gyvenimo nukaršusiam 
seneliui turėjo būt laiminges
nės už tas, kokias jis pergy
veno 'paskutinius kelis metus.

Prieš pasaulinį karą, kada 
caro valdžia 1904 m. grąžino 
lietuviam spaudą, aš laikas 
nuo laiko siutinėjau progre
syvių brošiuraičių, Amerikoj 
atspausdintu, ypatingai verti
mus iš Robert Ingersol, prieš 
religiją. Pasiro.džius Vilniuje 
“Naujai Gadynei“, spcialde- 
mokratų organui, kurį rede- 
gavo d. V. Kapsukas, užpre
numeravau jam. Pradėjus 
konfiskuot cenzūrai, jis gavo 
ją aplinkiniais keliais. “Nau
ją G.“ valdžiai sustabdžius, 
pasirodė “Skardas.“ Taip pat 
gavo visus numerius aplinki
niais keliais. Sustabdžius 
“Skardą“, pasirodė “žarija,“ 
bet negalėjo ilgai eiti per val
džios šnipus ir cenzūros puo
limą. “žarija,“ rodos, buvo 
paskutinis išleistas Vilniuje 
socialdemokratų organas lie
tuvių kalba. Ir tuom laiku d. 
V. Kapsukas tapo išduotas 
valdžiai per šnipą Aleksą. Už
darius į kalėjimą V. Kapsuką, 
skaitytojai minėtų šių 3 sa
vaitraščių da gavo po dvi bro- 
šiuraites, aiškinančias kas 
yra LSDP. Gavo jas ir mano 
brolis Antanas. Taip pat man 
per laišką pranešė, kad ta vi
sa literatūra yra labai paten
kintas, ir ačiavo už tą viską, 
tik sustojus skundėsi, kodėl 
toliau jau negauna.
Pasauliniam Karui Prasidėjus

Pirmu kartu vokiečiam per
ėjus Lietuvos sieną, mūšis tę
sėsi jų laukuos. Bet vokiečius 
išvijus rusų armijai, jis savo 
laiške plačiai rašė man apie 
pirmus mūšius, ir tas laiškas 
tilpo “Laisvėj.“ Bet antru 
kartu vokiečiam užpludus ir 
Lietuvą okupavus, jau nega
lėjau sužinot nieko, kaip jo 
gyvenimas randasi. Nors kelis 
kartus bandžiau rašyti. Vie
nas laiškas grįžo per Šveica
riją, o vėliau, kiek rašiau, ne
žinau kur žuvo. Tik pasibai
gus karui, pradėjau vėl susi
siekti laiškais ir sužinojau, 
kad jie gyvi likę. Bet su pir
mu laišku sužinojau, kad jau 
mano brolis netoks, kokis bu
vo prieš karą.

Jisai savo laiške skundėsi, 
kad jį taip baisiai sukankino 
tas karas, kad nė laiško tin
kamai negalįs parašyti. Taip, 
girdi, mintys maišosi, kad už
mirštu, ką parašiau ir kas rei
kia parašyti.“

Kaip greitai susisiekėm 
laiškais, taip greitai stengė
mės-suteikti pašelpos dėl at- 
sigriebimo fiziniai ir dvasi
niai. Gal būtų ir sustiprėjęs 
kiek dvasiniai, bet antras 
žiaurus smūgis kirto, kaip na
mai sudegė iš nežinomos prie
žasties. Buvo menama, kad 
sūnus su svečiu gulėdamas 
šiauduos, cigaretu uždegė, ši
ta nelaimė tiek jį nupuldė, 
kad jis pareiškė: “Nenoriu 
daugiau nė gyvent, jeigu 'ši
taip visas man trusas ' nuėjo 
ant vėjo!“ žinoma, jis gyve
no, bet spėkos ėjo vis žemyn.

Vaikai abudu išvažiavo į 
Pietinę Ameriką, dukterys iš
ėjo už vyrų, senį bespėkį pali
ko vieną tvarkyti ūkį. Bet da 
ir kita nelaimė. 1931 m. mote
ris mirė, tai,ir be gaspadinės 
pasiliko, kad ir valgyt paga- 
mint nebuvo kam. Kada vai
kai skirstėsi, tai iš ūkės norė
jo atsiimti savo dalį, kiek ku
riam priklausė. Bet kad kapi
talo nebuvo, ir niekas j na

mus neįneša, tai žentas Juo
zas Vosylius apmokėjo visiem 
ir išsiskirstė visi.

Būtų buvę šiaip taip dėl tė
vo, jeigu žentas būtų gyve
nęs toj ūkėj, tai duktė visgi 
būtų prižiūrėjus savo’ tėvą. 
Deja, žentas Biržuose Kauno 
apskrityj gimnazijos direkto
rius. Jie inteligentai, negi gy
ventų ant ūkės. Antros duk- 
tės vyras teisėjas Jurbarke, 
trečios Aleksote prie Kauno 
turi savo namus, ketvirta Ber
lyne, Vokietijoj, penkta Jung
tinėse Valstijose; tad tėvui se
neliui pasiliko vienam baigti 
savo mizernas dienas prie sve
timų. Būtų buvus pusė bėdos, 
jeigu jo mintis būtų tarnavus 
pažint pats save, kas esi. Bet, 
deja, šiaip kalbėjo, išrodė, j 
kad būtų sveikas, bet nieko 
neatminė, nieko nepažino, su 
kuom kalba ir kur jis yra. Ir 
tik svetimi, kuriem pardavė 
tuos namus žentas, ant tiek jį 
prižiūrėjo, kiek jų malonė lei
do! Nuo ko jo mintis sustojo 
tarnavus, man nežinoma. Bu
vo aiškinta, kad galvą medis 
labai sutrenkęs.

Apie vieną žmogų tiek pla
čiai rašyti, užimt vietą dien- 
raštyj, lyg ir būtų perdaug. 
Bet kad mes šiandien gyve
nam tokioj sistemoj, kur kiek
vieną nukaršusį senelį toks li
kimas gali patikti, nors jis ir 
gana stengėsi savo vaikus pa
likt laimingais. Bet pats ne
galėjo išvengti neįkritęs į liū- 
gyną. Mes gyvenam da supu
vusioj sistemoj kapitalizmo. 
Perkeitimui senosios sistemos į 
naują socialę, kuri panaikins 
senelių tokį likimą, šiandien 
priešingi tie, kurie turi indivi
dual! patenkinantį gyvenimą 
iš darbininkų sunkaus darbo. 
Tie išsižada tėvų ir brolių, di
džiausiam skurde, gyvenančių, 
kaipo sau nelygių. Jie išsigan
dę komunistų, kaipo “raudo
nųjų,“ nes tai yra darbininkų 
armija, kuri žygiuoja prie 
naujo beklasinio pasaulio.

Man šituos vaizdus suteikė 
kelių' metų brolio likimas. To
dėl aš tais vaizdais noriu pa
sidalinti su visais darbinin
kais, kad žinotų, kas gimdo 
tokius blogumus nukaršusiem 
seneliams ir kas juos praša
lins.

Štai kas man nemalonu šioj 
tvarkoj: dukterys, žentai, 
ainiai, ir proainiai smagiai 
laiką leidžia kurortuose ar sa
vo vilose, kurias turi išsistatę 
patogiose vietose! O tėvas be 
sąmonės klajoja, kaip sapnas 
tarp svetimų. Turi būt valsty
bės įstaigos priežiūrai sene
lių !

J. Ramanauskas.
X-6-39
Minersville, Pa.

Girdai apie Karo Paliaubas 
Su vylė Vokiečius

Berlin. — čia buvo pas
klidę girdai, būk Anglija ir 
Franci j a jau “daro paliau
bas” (karo pertrauką) su 
Vokietija. Žmones dėl to la
bai nudžiugo, ėmė užeigose 
linksmintis, gatvėse šokti, 
karštai sveikintis ir kitaip 
reikšti džiaugsmą. Kai kur 
darbininkai fabrikuose ap
leido mašinas ir metė darbo 
įrankius, švęsdami tariamą 
karo baigimą.

Bet neilgai teko jiem 
džiaugtis. Nes radio grei
tai pranešė, kad jokių pa
liaubų nėra; kad tai tik 
Anglijos “melų (propagan
dos) ministerija” paskleidė 
girdus apie sustabdymą ka
ro veiksmų.

Anglijos agentai, esą, pa
sėjo tą melą, norėdami sų- 
kvailint vokiečius ir nupūl- 
dyt jų dvasią. 
.k ........ ............................
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Katrie Laimėjo Mūšį- 
Nazių Lėktuvai ar An

gly Šarvuotlaiviai?
t 1

Berlin. — Vokiečių lėk
tuvai numetę šešias bombas 
tiesiog ant Anglijos karo 
laivų, stovinčių į vakarus 
nuo Norvegijos, kaip sako 
nazių komanda; ir du An
glijos šarvuotlaiviai likę pa
skandinti arba rimtai su
žeisti. O priešas (gal šū
viais priešorlaivinių kanuo- 
lių) sužeidęs tik du Vokie
tijos lėktuvus, ir jiedu nu
sileidę Danijoj: bet abiejų 
lėktuvų lakūnai išlikę visai 
sveiki.

(Pranešimai iš Danijos 
sako, kad nusileidę žemyn 
keturi nazių lėktuvai Dani
joj ir Norvegijoj, matyt, po 
mūšių su Anglijos karo lai
vais.)

ANGLAI PADUODA
SKIRTINGĄ ISTORIJĄ

London. — Anglijos vy
riausybė skelbia, kad nė 
viena vokiečių oro bomba 
nepataikė į jokį Anglijos 
karo laivą,-ir nė viena ne
nukrito arčiau kaip už '400 
pėdų nuo karinių Anglijos 
laivų. Sako, tiesa, sugedo 
mašinerija vieno iš tenaiti- 
nių Anglijos šarvuotlaivių, 
bet jinai, girdi, “pati savai - 
mi sugedo,” o ne dėl vokie
čių oro bombų. Ale keli na
zių lėktuvai tai, esą, turbūt, 
nesugrįžę į Vokietiją.

Finijos Valdžia ir Spau
da Sako, Nėra Pavo
jaus iš SSRS Pusės
Helsingfors, Finija. — Fi

nų (suomių) valdžia viešai 
pareiškė, kad nėra jokios 
baimės Finijai iš Sovietų 
pusės. Visi finų laikraščiai 
išreiškia pasitikėjimą, kad 
Finijos pasiuntinių derybos 
su Sovietais Maskvoje duos 
gerų vaisių.
Pranešimai apie Karinius 

Finijos Pasirengimus
Bet pranešama, kad Fini

ja vis tiek laiko 250,000 sa
vo kariuomenės strateginė
se vietose netoli Sovietų ru- 
bežiaus, siunčia savo kari
nius laivus į Alandų salas, 
tarp Finijos ir Švedijos; 
krausto gyventojus, ypač 
moteris ir vaikus, iš dides
nių miestų; naktimis užge
sina žiburius miestuose, ne
va , apsaugai nuo “priešo” 
lėktuvų, ir pertraukė tele
fonų susisiekimus su Esto- 
nija.

London. — Areštuota 20 
vokiečių, nužiūrimi.kaip na
zių šnipai prieš Angliją.

Binghamton, N. Y.
Laukiame Brangių Svečių
Mūsų didžiule iškilme jau 

visai arti, tik kelių dienų skai
tymas. Tad paskutines dienas 
praleiskime garsinimui ir kvie
timui plačiosios visuomenės į 
puikų koncertą. Rengėjai 
džiaugiasi ir praneša plačiai 
vietos ir apylinkės lietuvių pu
blikai, kad šio koncerto daly
viais bus ne tik mums, bing- 
hamtoniečiams, brangūs ir my
limi dainininkai, bet ir plačiai 
darbininkijai, kurie bent kada 
yra girdėję juos dainuojant, 
šio koncerto dalyviais bus:

Lillian Kavaliauskaitė-Bun- 
kięnė iš Brooklyn, <N. Y., di
džiai pagarsėjus dainininkė,

ĮjĮMtrtmTVliHrmthrn— ■■ .

L. Kavaliauskaitė-Bunkienė 
kuri savo dainomis 
palinksmina susirinkusią, 
liką. Ji palinksmins ir 
Jos gražiai skambančios 
nos dar sykį sužavės 
klausovus.

visuomet 
pub- 
mus. 
dai- 

mus,

S. Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa., taipgi plačiai žino
mas kaipo gabus ir geras dai-

S. Kuzmickas 
nininkas. Jis ir jo žmona taip
gi dainuos ir savo gabiai išla
vintais balsais palinksmins 
mus.

Profesorius Walter Ander
son, vietos lietuviams yra la
bai gerai žinomas kaipo geras 
pianistas. Jis duos piano solo. 
Ir nėra abejonės, kad mus pil-

nai patenkins.
Jaunuolė Florence žvirbliu- 

tė, kuri pradeda savo išsilavi
nimais ir gabumais dalintis su 
vietos publika, irgi duos pia
no solo ir iš anksto galima sa
kyti, kad susirinkusi publika 
bus pilnai patenkinta.

Apart čia suminėtų dalyvių, 
bus ir daugiau kas, kurie irgi 
mus patenkins.

O vietos ir apylinkės publi
kai belieka tiktai susitarti su 
savo draugais ir visiems daly
vauti šioje pramogoje.

šią pramogą rengia vietos 
lietuviai komunistai, kaipo 
paminėjimui 20 metų nuo įsi
kūrimo Komunistų Partijos 
Suvienytose Valstijose. Ji iš
vyks šeštadienį, spalio 14-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
kare. Įžanga 35 c ypatai. 
gykite tikietus iš anksto, 
koncertui bus šokiai prie 
ros muzikos. Širdingiausiai 
prašome visus.

Rengėjai.

va- 
Įsi- 
Po 
ge- 
už-

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJU

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

“Laisves” vajus gavimuL naujų skaitytojų prasideda su

1 diena Spaliui 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. i

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

karas 
gauti naujų skaitytojų.

Prašome Tuojau Užsiregistruoti, Kurie
Svarbu stoti į vajų pačioje pradžioje. Geresni 

stubas. O stubose geriausi būdai gavimui naujų skaitytojų.

Dalyvausite Vajuje,
orai, lengviau vaikščioti po

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 Chicagos lietuvių gyvenimo

450 pusi. Kaina $1.00

9 Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo

814 pusi. Kaina $1.00

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai 

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. Kašklaučius

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas

160 puslapių. Kaina 50 centų

Bešvintantis Rytas 
Parašė St. Jasilionis 

Puikus 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. Kašklaučius

42 puslapių. Kaina 15c

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

knygų norėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.

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

Buvo Su
ll et Vien

pri- 
išveždavo, o

ir

l Matomai, kad ta teismo pro
cedūra buvo iškalno sudaryta. 
Tai buvo begėdiškas farsas. 
Buvo papirktas visas teismas 
per kompanijas. Džiūrė, teisė
jas ir advokatai buvo kompa
nijų pastatyti. Liudininkai, visi 
kompanijų klapčiukai, papirk
ti ir instruktuoti kreivai liudy
ti, o kitus padarė net iš tų pa
čių valkatų-depučių liudyt krei
vai prieš nekaltus darbininkus. 
O visus teisingus liudijimus at
metė, manydami tą visą krimi- 
nalystę išbraukti iš istorijos 
lapų; o darbininkų pirmutinius 
karžygius palikt nežinystėj, 
kaipo kokius niekverčius.

Bet teisinga žmonijos istori
ja vaizduoja .ką kitą.
gus 42 metams, darbo 
istorija populiarizuoja 
karžygius! O kapitalo 
tus tarnus 
niekverčius.

Prie pabaigos reikia tart žo
dį ačiū kun. Jonui Žilinskui, 
kuris visą teismo procedūrą 
įtraukė į “Tėvynės” N 2, 1898 
m., organą SLA. “Tėvynė” tada 
buvo mėnesinis žurnalas. Tiesa, 
jau kunigas Jonas ž. keli me
tai ilsisi kapuos, bet jo geri 
darbai negali būt pamiršti tarp 
Amerikos lietuvių darbininkų.

J. Ramanauskas.

Prabė- 
žmonių 
pirmus 
nupirk-

pasmerkia, kaipo

Philadelphia, Pa

(Pabaiga)

Kodėl Lattimer Jau 
organizuota Unija, 

Iš Ateiviiį?
Apie Hazleton kasyklos buvo 

rankose Pardee ir Cooks Bros. 
Company. Ta kompanija labai 
išnaudojo darbininkus, ypatin
gai ateivius. Temokėjo tik $1.00 
UŽ 10 valandų darbo dieną.

Amerikiečiams, iš kurių bu
vo ir bosai (darbo užveizdos, ir 
davėjai darbų), pavesdavo dide
lius kontraktus, o tie samdyda
vosi ateivius darbą atlikti už 
menką atlyginimą ir prie dar
bo žiauriausiai spausdavo. Ir 
už menkiausį jų instrukcijų ne- 
išpildymą atstatydavo nuo dar
bo. O kitur darbas buvo sunku 
gauti.

Taigi, šitiems kontrakto- 
riams buvo rojiškas gyvenimas. 
Jie imdavo išmokestis į dvi sa
vaites po kelis šimtus dolerių, 
patys visai nieko neveikdami 
lėbavo su bosais. Tad jiems ne
reikėjo geresnių laikų jieškoti. 
Jaunų vaikinų amerikonų taip 
pat buvo skirtingos sąlygos. 
Jie vagonukus (karus), 
krautus anglies,
tuščius įveždavo su mulais. Jie 
gaudavo mokėti ne nuo dienos, 
bet kiek mulų tvarko. Jeigu su 
keturiais mulais veždavo po 10- 
12 vagonukų, gaudavo $2.00 ir 
daugiau į dieną.

Šitos dvi rūšys darbininkų 
buvo patenkintos darbo sąly
gom. Jiems nereikalinga buvo 
unija, nė streikai. Jie atsisto
jo kartu su kasyklų savininkais 
prieš-darbininkų didžiumą, ku
rie to skurdo toliau jau negalė
jo kęsti.

Tai štai kas privertė darbi
ninkus organizuotis į uniją.

Atvažiavo U. M. W. of 
organizatorius John Fahy, 
aiškino jų kritišką padėtį,
kokiu būdu ją galima pataisyti. 
Yra tik vienas būdas, tai susi
rašyti į uniją ir visiems bend
rai susitarus, pertrauk t darbą, i 
kol nebus pataisytos darbo iš
lygos.

Darbininkai ateiviai aiškiai 
suprato, ką juos mokino orga
nizatorius. Jie susirašė į uniją, 
nežiūrint, kad tam buvo prie
šingi jų kunigai, kontraktoriai, 
prie kurių dirbo, ir kasyklų sa
vininkai. Tie visi gązdinimai 
nieko nereiškė; tuščias pilvas 
darbininkų ir jų šeimų vertė 
j ieškot išeities iš to keblumo. I

Šitas žiaurus puolimas pir-jkį. “Laisvės 
mutinius unijistus nenugązdino. 
Jau mes randam 1898 metais 
“Tėvynės” N 1, kad McAdoo, 
Pa., susitvėrė kuopa U. M. W. 
of A. iš 56 lietuvių. Neprigulin
čių liko nuo 6 iki 10. Bet She
nandoah, Mahanoy City, Mi
nersville, ir kituose šios apie- 
linkės miestukuose pavyko su
organizuoti tik 1900 m. masi
niai ir iššaukti į streiką mai- 
nierius. čia taip pat reikia pri
pažint, kad ateiviai pirmose ei
lėse streikierių stovėjo, didžiu
moj lietuviai. Bet apie sunku
mą vedamos kovos teks kitu 
kartu parašyti. Neužtenka vien 
pasakymo — “turėjo sunkią 
kovą.” Reikia aiškiau viską api
būdint ateities istorikams.
Serijas Martin ir jo 68 Degutės

Suareštuotu, kaipo Pirmo 
Laipsnio žmogžudžiai.

Byla prasidėjo vasario 1 d. 
1898 m., baigėsi kovo 8 dieną. 
Bet džiurė (prisiekusieji teisė- 
jai) juos išteisino. Nažiūrint 
to, .kad D. H. Kellar, Hazleton 
ligoninės perdėtinis, kuris per
žiūrėjo užmuštus ir sužeistus, 
parodė, kad iš 46 žmonių 11 
buvo iš užpakalio nušauti; 21 
iŠ šono bėgant, o tik 14 maž 
daug iŠ priešakio. Ir kiti liudi
ninkai liudijo. Mokytojas ir 
mokytoja matė, kaip šerifas ir 
jo gauja į bėgančius begink- 

^lius darbininkus šaudė, visai 
įkaltus begėdiškai šaudė!

Kas Girdėt Philadelphijoj ?

Turbūt mažiausiai telpa ži
nių “Laisvėje” iš Philadelphi- 
jos, negu iš bile didmiesčio, 
lietuvių apgyvento. Atrodytų, 
kad nėra kam rašyti ir nėra 
ko rašyti. Negalima būt tam 
tikėti, žinių, įvykių, žymių 
prakalbų, lekcijų, kampanijų 
ir kitokių naujenybių yra vi
sur, bet mažai kas atkreipia 
atydos ir ant to visko pamoja 
ir laukia pačių svarbiausių 
pasaulinių žinių. Tai labai ne
gerai. Daug yra iš mūsų drau
gių ir draugų, mokančių rašy
ti laiškus, vesti organizacijų 
reikalus, bet, išgirdę ką svar
besnio, nepraneša į “Laisvę”. 
Ar jūs žinot, kad Philadelphi- 
jos “Laisvės” skaitytojai to 
reikalauja? Kiti net pertrau
kia skaitę “Laisvę” vien dėl 
to, kad nėra jokios žinios iš 
Phila.

Pradėkim rašyti visi po bis- 
pikniko didžiau-

sį darbą jau užbaigėm su ge
romis pasekmėmis. “Laisvės” 
jubiliejinis bankietas jau čia 
pat ir didelis jo darbas pasi
baigs. Rašykim iš Phila. daž
niau ir daugiau.

“Laisvės” Bankietas

“Laisvės” jubilėjinis ban
kietas įvyks 22 d. spalio-Octo- 
ber, New Auditorium Hali, 
711-15 Snyder Aven Phila. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

Dėlei “Laisvės” bankieto 
yra šaukiamas visų mūsų or
ganizacijų visuotinas susirin
kimas ateinantį sekmadienį, 
15 d. spalio, 2:30 vai. po pie
tų, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Atsiminkit, kad 
šiam susirinkime bus išduotas 
pilnas “Laisvės” pikniko ra
portas. Apart to, turėsime 
svarbių reikalų.

Dėkime pastangas, kad pa
daryti kuo sėkmingiausiu 
“Laisvės” jubilėjinį bankietą. 
Į jį reikalinga įtraukti visus 
mūsų rėmėjus, simpatikus. 
Apvaikščiokim dienraščio “L.” 
20-ties metų gyvavimą, kuris 
plėtė apšvietą ir tarp Phila
delphijos lietuvių. Tai yra 
darytas didelis progresas 
tuvių tarpe.

“Laisvės” Piknikas

kaip ir kitais metais. Aš ma
nau, kad šiais metais buvo pa- 
sekmingiausias piknikas ry
tuose..

Vistiek galima priminti, 
kad plačiosios kolonijos šie
met prasčiausiai pasidarbavo 
įžangos laimėjimo tikietukų 
platinime. Kolonijos nepagel
bėjo ganėtinai ir su darbinin
kais, o nuo to vis tiek pasida
rė nemažai nuostolių. Phila- 
delphiečiai prisidirbo per ke
lias dienas pirm pikniko, o 
prieš pikniką tą naktį buvo 
palikti saugot proviziją drau
gai Griciunas ir Tureikis. Jie 
du buvo nemiegoję, bet kaip 
truko darbininkų, tai ir jie 
sunkiai dirbo prie pristatymo 
bačkučių prie stalų.

Iš Brook lyno pribuvo 7 bu- 
sai; iš Baltimorės 4 busai; iš 
Philadelphijos keletas, Cam
den, N. J., ir kitų miestų. Tie
sa, buvo trūkumų, bet jų sun
ku išvengti prie tokio didžiu
lio parengimo.

Programa buvo gera iš ma
sinių kolonijų chorų. Kalbėjo 
A. Bimba, M. žaldokas iš 
Chicagos. Aukų surinkta apie 
$20 Lietuvos politiniams kali
niams. Šiam piknike daugelis 
mūsų darbininkų taip nusidir
bo, kad negalėjo paeit per ke
letą dienų. Kad ir pavargo 
draugės ir draugai, bet visi 
džiaugėsi, kad darbas nenu
ėjo veltui. Labiausiai iš ryto 
gąsdino lietus.

—o—
Spalių 1 d. įvyko pirmos 

prakalbos, kuriose kalbėjo d. 
Gasiūnas apie dabartinį karą 
Europoj. Aiškino ir į klausi
mus atsakė visiems teigiamai. 
Prakalbomis visi likosi paten
kinti. Aukų lėšų padengimui 
surinkta $4.50.

Rugsėjo 27 d. kalbėjo d. 
Earl Browderis, Mother Bloor, 
Darcy, Reeve, paminėdami 20 
m. Amerikos Komunistų Par
tijos gyvavimo.

Ištikro, d. Browderis pasa
kė įspūdingą prakalbą, nu
šviesdamas dabartinį karą 
Vokietijos su Lenkija; fašiz
mo atsiradimą, jo rolę impe
rialistų diplomatijoj. Tai is
torinė prakalba. “Daily Work
er už dienos jau perspausdi
no žodis žodin visą prakalbą. 
Lietuviai klausė vienas kito, 
kodėl “Laisvė” slepia šią pra
kalbą nuo savo skaitytojų? 
Jei ši prakalba nepasirodys 
“Laisvėj,” tai bus padaryta 
didelė klaida. Iš tos prakal
bos plačios kolonijos gali tu
rėti be galo daug medžiagos 
diskusijoms, medžiagos atsa
kyti į klausimus, kuriuos sta
to pašaliniai žmonės. Tai lek
cija su klausimais ir atsaky
mais. Šią prakalbą reikėtų 
greit perleisti per “Laisvę.”

Galima buvo perleisti pra
kalbą Browderio ir New Yor
ke pasakytą, kuri irgi tilpo 
“Daily Workeryj.” Partijie- 
čiai ją veik visi išsikirpo, skai
to ir studijuoja. Tokia pra
kalba labai atsargiai yra pri
rengta. Net kapitalistiniai 
didlapiai po ilgokas citatas 
buvo įtalpinę.

Vėliau parašysiu apie se
kančius miesto rinkimus ir ki
tus dalykus, kurių susikuopė 
daugybė, bet dėlei visuomeniš
kų darbų reikalo viskas būna 
padėta į šalį, 
sužinoti apie 
miesto padėtį.

—°— '■
Steigiama Pilietiškų Popierų 

Gavimo Mokyklėlė
Spalio 29 d., 735 Fairmount 

Ave., 2:30 vai. po pietų, bus 
masinis pasikalbėjimas ir pa
mokos lietuvių kalboj, 
lengviau 
piliečiu, 
tuviams.

Wilkes-Barre, Pa
“Laisvės” No. 218, vienas 
atstovų rašo apie reikalin

gumą atgaivinti buvusį lietu
viškų organizacijų sąryšį. Tas 
draugas gana svarbų klausi
mą pajudino. Vienas iš atsto
vų sako, kad piknikai ir kiti 
parengimai bent keli atsibū- 
na toj pačioj dienoje. Ištik
imųjų kaip tik taip ir yra. Ka
da viena organizacija nežino, 
kas yra veikiama bei rengia
ma kitos organizacijos, tai la
bai tankiai atsibūna keli pa
rengimai tuo pačiu kartu ir 
pasidaro kaip vienai, taip ir 
kitai organizacijai finansinių 
nuostolių ir, prieg tam, kiek 
dar esti piktumo, kiek užme
timų “už bėgimą už akių”! Iš- 
tikrųjų, tas atsitinka visai ne- 
sužiniai, be jokių blogų tiks
lų. Tik dėlto, kad organizaci
jos neturi bendrijos, sąryšio.

Todėl, dėl pasekmingesnio 
veikimo, dėl išvengimo virš- 
minėtų kliūčių ateityje, aš 
pilnai pritariu Vieno iš Atsto
vų nuomonei, kad buvusio są
ryšio valdyba sušauktų orga
nizacijas bei buvusius jų at
stovus į susirinkimą ir bandy
tų atgaivinti sąryšį. Ir kiek 
yra žinoma, tai pas buvusio 
sąryšio iždininką randasi ne
mažai pinigų, tad sąryšis gali 
padaryti gerą pradžią.

2 dieną šio mėnesio susior
ganizavo Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubas W. B.

Kliubas
valdybą iš šių narių: 
dzevičienė, 
čienė, sekr 
fin. sekr.;
iždin. Kliubo susirinkimai bus 
laikomi sykį į mėnesį. Kiek-

iš

išsirinko laikina 
Ru- 

org.; M. R. Valin- 
; O. Krutulienė, 

O. Miliauskiene,

BAYONNE, N. J

Koncertas ir Šokiai
Rengia Bendrai L. A. U. Kliubas 

ir Bayonne R. A. C. Kliubas 

šeštadienį

Spalių 14 Octob. 1939
LIBERTY HALL
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Koncerto programoj daly
vaus sekami talentai: 

Ant. Višniauskas, solistas; Bangos 
Choras iš Elizabetho, ir Aidbalsiai iš 
Brooklyn, N. Y. Ši grupė gabiau
sių menininkų susideda iš 11 asme
nų, pasirėdę lietuviškuose kostiu
muose, dainuoja ir lošia, padaro la
bai gražų vaizdą.

Kitą dalį programos išpildys rusų 
kalboj: Trys žmonės loš 2 komedi
jas, 1-ma komedija—“Darbininkė 
Katrė,” vaizdelis iš darbininkų gy
venimo Sovietuose; 2-ra komedija— 
“Kaimynai” iš Amerikos žmonių gy
venimo. Kaip matot, programa bus 
puiki.
Puiki orkestrą grieš šokiams.

Kviečia Rengėjai.

Labai svarbu 
Phil adei phi jos

pa- 
lie-

“Laisvės” piknikas jau pra
ėjo. Jis buvo pasekmingas pu
blika, oru, nuotaika ir viskuo,

kaip 
patapti šios šalies 
Yra gera proga lie- 

Mokyklėlę rengia 
Literatūros Draugijos

10 kuopa. A. J. S.

London, spal. 9. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain atsisakė sei
mui plačiau paaiškint karo 
tikslus.

vieno pirmadienio po pirmam 
7-tą valanda vakare.

Sekantis susirinkimas bus 
laikomas lapkr. 6 d., pas B. 
Rudzevičienę, 9 Carbon Lane, 
Wilkes Barre, Pa.

Mes, Kliubo narės, pagei
daujame ir prašome ir kitas 
lietuves moteris, kurios dar 
nėra prisidėjusios prie kliubo, 
kad ateitumėte į susirinkimą 
ir įsirašytumėte.

M. R. Valinčienė.

val
iu

Mussolinis Žada ir Toliau 
Nesikišt į Karą 

Roma. — Mussolinio 
džia ragina Angliją
Franciją taikytis su Vokie
tija. Sako, kad jeigu bus 
karas tęsiamas ir milionai 
žmonių išžudyta, vis tiek 
turėsianti būt padaryta pa
naši taika, kaip kad Hitle
ris siūlė, kalbėdamas savo 
“seime.”

Bet jeigu Anglija ir 
Franci j a atmes Italijos ra
ginimus taikytis, tai Italija 
vis tiek liksianti bepusiška 
ir toliaus, kaip rašo fašistų 
spauda.

ĮIMIĮIy.yi

* GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Piešinis 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 |ewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . . $24.75

Broadway, Bayonne, Ni J.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga 35 centai
CHIEF ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold .filled case, Guildite back, $24.75

Auburn, Me
Rugsėjo 10 d. laikytame 

LDS 45 kp. susirinkime buvo 
skaitytas Lietuvių Meno Są
jungos Centro Biuro laiškas, 
kuriame atsišaukia į kuopas 
bei pavienius asmenius dėl fi
nansinės pagelbos. Laiškas ta
po priimtas ir buvo nutarta 
surengti pikniką kuopos nau
dai.

sam dirbusiam komitetui ir 
abelnai publikai už atsilanky
mą į pikniką.

Paramai Lietuvių Meno Są
jungai ant blankos aukų su
rinkta $2.65. Iš iždo dadėta 
35c. Viso aukų pasiųsta $3. 
Visiems aukavusiems širdin
gas ačiū.

A. Apšegienč.

Rugs. 23, LDS 45 kp. turė
jome surengę paskutinį šio 
sezono pikniką ant J. Plandū- 
nio farmos. Nuo pikniko kuo
pai pelno liko nemažai. Todėl, 
varde 45 kp., tariu ačiū vi-

BARRY P. SHAUNS
(S hall ns kas) 

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

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

Tei.J MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: galiū

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

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

NEWARK, N. J

Skani ir Įvairi Vakariene
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį Spaliui 15 October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

180 NEW YORK AVE. NEWARK, N. J.

Gerbiami Newarko ir apylinkės Lietuviai! Mes 
kviečiame jus dalyvauti mūsų vakarienėje. Parem
kite Sietyno Chorą kaip ir kitais praėjusiais metais 
rėmėte. Bus skanūs valgiai, gėrimai ir įvairi muzi- 
kalė programa.

Šokiai prie Geros Orkestras
Pradžia 4-tą vai. po pietų.

Vakarienė lygiai 5 vai. vakaro

ĮŽANGA $1.00 SIETYNO CHORAS.

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

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

206 WEST FRONT STREET

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

v
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JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

RCPUčlK XAVERAS STRUMSKIS

JOSEPH LUCKY
. LIETUVIS KRIAUČIUS

c •
vu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per- 

u Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 
sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.

Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

& McNichols R., arti Mitchell St.
OIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5AV/N

CALIFORNIA
PORT



BAR ir GRILL

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

lįiųuor#

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y

lovų.

Dr.

madų ir dėl kokybės drabužio,

l

KABARETAS I

įvyks
$22.50Vertes

Vertės
Vertės $30.00 uz

PARAMOUNT CABARET

Open Day and Night

RHEA

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Ilavemeyer 9-9115
Special Rates per Week

Hartford, Conn

Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai-Linolijos

3
3

3

3
3

I 
»

D 
I

choras 
negana 
atsilan- 
reikėjo

» 
» 
i 
» 
i

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

AND

Managed by

TEITELBAUM

po jo; 
Liet.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

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

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

Sun. all day and night

Vieta mašinom pastatyt. Ai įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine hu- 
dinko, arti Corona entrance į ferns.

110-62 Corona Ave.

Telefonas
EVergreen 7-6673

kelio- 
vaišes 
rašo: 
nepa

ir šiaudai

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija už priei

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

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

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

GARDNER, MASS.
Lietuvių Bendroves Draugija 

gia “Clam Bako” ir 
spalių 14-15 dd. Lietuvių Kempėj,
West Broadway. Spalių 15 d. daly
vaus Elz. Petrauskaitė, pirmtuine 
lietuve kandidate į miesto valdybą. 
Kviečiame publiką atsilankyti ir iš
klausyti ką ji mums praneš. Pilie
čiai, kurie balsuojat, neužmirškite 
dalyvauti spalių 17 d. nes balsuot 
ant “Primaries” yra labai svarbu 
išrinkime kandidatų. — L. J. E.

(240-241)

ren-
“Barn Dance”

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

alaus.
Savininkas-

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abclnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai i* 
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 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irvlng PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Priešais Republic Teatrą 

EVergreen 4-7911

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie

Vapor Room,
Room, Large

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

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

Jei jūs esate patiklus dėl
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas 

ketvirtadienį, spalių 12 d., 8 vai. v., 
pas F. M. Indrulį po num. 129 W. 
Market St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti.

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 

(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

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

Ketvirtad., Spalių 12, 1939 LAISVE Penktas puslapis

Clevelando Kronika
Pasimokinkime nuo Kaimynų

Spalio 7 d. LDS 55-ta kuo
pa turėjo šokius. Narių visai 
mažai buvo, net ir valdybos 
nesimatė. Nariai ir didžiuma 
valdybos manė, kad rengimo 
komisijos darbas svetur pu
blikos gauti. Taipgi tą patį 
vakarą LDS jaunuoliai suren
gė “private clambake.”

Kur mes nueisime, taip ko
operuodami ? Svečiai gal iš
gelbės kuopą nuo nuostolių.

—o—
Daugelis mūsų apsidžiau

giame kaimynų youngstownie- 
čių mokėjimu susitarti ir ko
operuoti net su kitų pažvalgų 
draugijomis. Pasirodo, kad 
tokis kooperavimas visų 
Y'oungstowno lietuvių draugi
jų neša joms visoms naudos. 
Bet pas mus LDS pačių tarpe 
negalime vieningai veikti. 
Jauni ir seni pasimokinkime 
nuo kaimynų.

LLD Narių Atydai
Subatoje, 14 d. spalio, Lie

tuvių Literatūros Draugijos 15 
apskritys turės pramogą, ku
rios vasaros metu negalėjo 
įkūnyti gyvenimai!. Čia noriu 
visų trijų kuopų valdyboms 
ir nariams priminti, jog jūsų 
kooperacija yra būtinai reika
linga. Bus visiems gražu su
sieiti vienan parengiman ir 
pasidalinti mintimis apie or
ganizacijos labą ir pasauli
nius įvykius. Vieta Lietuvių 
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St. Net kelios pinigiškos 
dovanos bus duodamos laimėti 
prie įžangos tikietų.

—o—
Medalikuočių Norai ir

Vietos Smetonos kavalierius 
savo gazietoj bjauriai šmeižia 
Sovietų Sąjungą už paliuosa- 
vimą Vilnijos, Baltgudijos ir 
Ukrainos iš Hitlerio nagų. 
Net buvo suruošęs kermošėlį 
pereitą nedėldienį tam tikslui 
ir priėmė rezoliuciją, kad So
vietai tuoj grąžintų Smetonai 
Vilnių.

—o—
Tiek tenka priminti, kad į 

tąjį Banio-Karpiaus kermošių 
visai mažai žmonių atsilankė. 
Kalbėjo adv. Uvikas iš Detro
ito, kun. širvaitis iš Kauno ir 
Lietuvių Atstatymo Bendrovės 
šėrų pardavinėtojas inžinie
rius žuris. Visų kalba prasi
dėjo ir baigėsi su šiais žo
džiais: “Kaip gaila, kad to
kiem prakilniem tikslam (pa- 
šmeižti Sovietus.—M.) mažai 
publikos susirinko.”

—o—
Spalio 19 d. Lietuvių Ko

munistų Kuopa rengia prakal
bas, kuriose bus nušviesta da
lykas apie Vilniaus Vadavimo 
Sąjungą, kurią Smetona susi
taręs su Lenkijos , valdonais 
likvidavo. Taipgi, kodėl Lie
tuvos valdžia Vilniaus neėmė, 
kuomet bolševikai jai siūlė? 
Kalbės d. D. M. Šolomskas, 
“Laisvės” redaktorius.

Kuomet Smetona įsakė V. 
V. Sąjungai Lietuvoj užsida
ryti ir palikti proszepa- 
nams Vilnių, tai vietos Baniai- 
Karpiai irgi likvidavo savo 
skyrių. Dabar, Vilnijai pasi- 
liuosavus iš lenkų dvarponių 
nelaisvės, jie nesidžiaugia So
vietų Rusijos . patarnavimu, 
bet vėl kuria skyrių ir renka 
aukas Vilniaus vadavimui. 
Jie nori Vilniaus kraštą ma
tyti ne laisvą, bet sukaustytą 
Smetonos pančiuose.

—o—
Vietos “Lietuvių žinios” ra

šo: “Neveltui nesigirdi nieko 
apie Tautinę Tarybą, jos ge
neralisimo K. S. Karpius pri
sirašė prie naujos parapijos. 
Prastas turbūt gešeftas gazie- 
toje, kad reikia padaryti to
kią ekspediciją. Dabar klau
simas, dėj ko? Ar dėl nusi
dėjimų atleidimo, ar dėl biz
nio?”

Greičiausiai dėl pjudymo

Paryžius, spal. 10. — Vo
kiečiai per smarkius radio 
garsiakalbius nuolat atsi
šaukia francūzų kalba į 
francūzus, kad nekariautų.

M M Ml M MMM MMMMMMMIWMMMMMIWMM

katalikų vienų su kitais. 
—o—

Ponia Kaupienė savo 
nės aprašymuose apie 
Kirdeikių klebonijoj 
“Šią naktį aš turėjau
prastą patyrimą savo gyveni
me. Pirmą kartą mano gyve
nime teko miegoti dideliame 
(kun. Breivos. — M.) tvarte, 
pilname 
šieno.” 
kad
dai ir 
mylėtai 
tvartas 
šienu.”

skaniai kvepiančio 
O atsikėlus susirado, 

veidą man subraižė šiau- 
prilindo į ausis.” Pa- 
lietuvišku krupniku ir 

kvepėjo

\ — o——
“Naujienų” No.

Grigaitis rašo: “Kanada prieš 
komu-nacius. Valdžia uždrau
dė kom. laikraštį francūzų 
kalba ‘Clarte.” Galima lauk
ti, kad ji netoleruos ir kitų 
komunistų organų — ypač to
kių, kaip ‘Liaudies Balsas,’ 
kurį leidžia ateiviai, daugu
moje dargi nepiliečiai.”

Kas čia, ar ne maldavimas 
Kanados reakcionierių, kad 
pasmaugtų “Liaudies Balsą”? 
Tai Grigaičio “mokslinis so
cializmas,” atsiduodantis 01- 
šauskijada.

—o—
Dabar eina mūsų spaudos 

vajus. Svarbesnio darbo nėra, 
kaip užrašymas mūsų laikraš- 

lietuviams dabartiniu lai- 
Buržuazinė spauda die- 
įvykius iškraipo ir teisin- 

faktų apie juos nepaduo-
Tik pažangioji darbi- 

š viešo j

EASTON, PA.
Komunistų- Partijos 20-tic$ Metų 

Gyvavimo Sukaktuvės
Komunistų Partijos Lehigh Valley 

Sekcija rengia šaunų apvaikščiojimą 
20-ties metų Komunistų Partijos gy
vavimo su labai puikia programa. 
Tas viskas įvyks penktadienį, spalių 
13 d. 8 vai. vakare, Ungarų Svetai
nėje, 3rd ir Evans St., Bethlehem, 
Pa. Bus rodoma labai žingeidi ir 
plačiai paskilbusi kaipo geriausia 
Sovietinė filmą “Professor Mam- 
lock.” Prakalbą apie pasaulinius įvy
kius sakys gerai žinomas veikėjas 
ir Kompartijos Centralinio Komiteto 
narys iš New Yor.ko, d. W. Wein- 
stone. Antras kalbės trumpai, tai 
d. Frank Ernst, kuris kandidatuoja 
į Bethlehem miesto “kounsilmanus” 
ant Komunistų Partijos tikieto.

Kaip matote, programa turininga 
ir įvairi. Eastoniečiai turėtų daly

vauti. Kurie neturite mašinų, o no
rite dalyvauti, praneškite apie tai 
Partijos nariam?, o jie pasistengs 
kaip nors parūpinti transportaciją.

Įžanga tiktai 25 centai.
(240-241)
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VIENATINIS LIETUVIŠKAS

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

J( Muzika ir Floor Show kiekvieną

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

čių 
ku.
nos 
gų 
d a.
ninku spauda tiesos 
imperialistų užmačias ir suo- 
kalbiavimus prieš darbininkų 
klasę išdeda. Tad pasidarbuo
kime, skleisdami ją tarpe dar
bo' masių. M.

—o—
Spaudos Vajininkai Sukruto

Clevelando LLD 57 kp. su
sirinkime daugiausia buvo 
kreipta domės į gavimą nau
jų skaitytojų ir senų atnauji
nimą mūsų spaudai.

Taipgi nuo LLD 57 kp. yra 
išrinkti keturi vajininkai su 
drauge E. Skleriene pryšakyj. 
Taipgi ir kiti neatsisakė nuo 
šio darbo.

Dar teko patirti iš kitų 
kuopų, kaip tai, LLD 190 kp. 
nariai irgi visi smarkiausiai 
stojo kaip vienas į darbą .

D. P. Boika.

Sekmadienį, spalio 1 d.,
Laisvės Choras turėjo suren
gęs šaunią vakarienę. Tai bu
vo pirmutinis parengimas šia
me sezone svetainėj. Na, ir 
buvo puikus; publikos susirin
ko į vakarienę tiek daug, kad 
per tris sykius reikėjo sodinti 
už stalų. Tas parodo, kaip 
Hartfordo publika pritaria 
Laisvės Chorui ir remia jį. O 
choras publikai atsimoka ne 
vien dainomis, lošimais, bet ir 
tokiomis puikiomis, apsčiomis 
viskuomi, vakarienėmis.

Nors svetainė buvo stačiai 
kimština, nuotaika pasiliko 
graži. Kiek girdėjosi, visi li
ko patenkinti.

Buvo garsinta, kad dainuos 
pats Laisvės Choras, bet ne
dainavo. čia jau ne tame svar
ba, kad choras nedainavo ir 
gal niekas dainų nepasigedo, 
bet svarba tame, kad 
nedainavo 'dėl to, kad 
skaitlingai choriečių 
kė. Jei ir choriečiam
mokėti pilną įžangą į vaka
rienę, daugelį choriečių, ypa
tingai jaunimą, galima patei
sinti, nes ne visiem lengva po 
dolerinę pasimokėti. Daugelio 
gerų choro rėmėjų šioj vaka
rienėj irgi nesimatė. Jie pra
laimėjo daug nedalyvaudami.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytom.

SO. BOSTON, MASS.
Iškilmingą bankietą su gera mu

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

Kalbės 
cesterio, 
Komiteto

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

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

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

(239-241)

CLEVELAND, OHIO
LLD 15 Apskr. rengia šokių va

karą, šeštadienį, 14 d. spalių, Liet. 
Darb.. Svet., 920 E. 79th St. Bus 
dovanos prie įžangos bilieto. Pirma 
$5; dvi po $2 ir dvi po $1. Kurie 
pirkote tikietus pereitam piknikui, 
rugp. 27, . pas Levartus, Bedford, 
Ohio, tai tie tikietai bus geri šiam 
parengimui, nes tas piknikas neįvy
ko. Gera muzika šokiam, bus ska
nių valgių ir gėrimų. Visus kviečia
me dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. — Kom. (239-241)

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

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

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

ALDLD 20 kp. susirinkimas, kuria
me bus balsuojami kandidatai į 
Centro Komitetą. Visi nariai pasi- 
stengkite dalyvauti ir pakvieskite 
dalyvaut savo draugus, nes pabai
gus tarimus organizacijos reikalais, 
bus skaitomas referatas apie Lietu
vos istoriką Simaną Daukantą, bus 
paminėjimas 75 m. sukakties 
mirčiai. Susirinkimo vieta, 
Svet., 7 v. v. — Jasilionis.

(239-240)

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Fairview Restaurant & Bar

' 1

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

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

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Stoikai ir Kitoki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

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

Rūgšti- ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 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 Rolla

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

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

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
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Apiplėšė Lietuvią Butą

Iš “Baudžiavos Nuotakos” 
Pamokų

Kadangi aš esu skaitęs iš 
Lietuvos istorijos apie baise
nybes Lietuvoje baudžiavos 
laikais ir daug esu girdėjęs 
savo dieduką pasakojant apie 
pony žiaurumus tais laikais ir 
kada jis imdavo pasakoti, tai 
visi apsiverkdavom.

Na, ir kadangi Lietuvių 
Liaudies Teatras bendrai su 
Aido Choru rengiasi suvaidin
ti veikalą (Baudžiavos Nuota
kos), parašytą iš baudžiavos 
laikų, tai praeito sekmadienio 
rytą nuėjau j “Laisvės” sve
tainę, kur L. L. Teatras mo
kinasi aukščiau minimą vei
kalą, pasiteirauti, ar ištikrųjų 
“Baudžiavos Nuotakos“ at
vaizduoja taip, kaip aš esu 
skaitęs iš Lietuvos istorijos ir 
girdėjęs iš apipasakojimų. Ir 
kaip tik įėjau į svetainę, pa
taikiau ant to scenos, kur po
nas Surinta įsakinėja savo 
dvaro užveizdai nuplakti tuos 
baudžiauninkus, kurie nepasi
tenkina pono žiaurumu ir iš
varyt laukan, o ponas Surin
ta pasirenka gražiausią mer
giną sau už meilužę. Ponas 
surinta dažnai prievartos bū
du pasiimdavo merginas iš 
baudžiauninkų tarpo, išnau
dodavo ir vėl išvarydavo. Na, 
ir kadangi tas ponas prievar
tos būdu pasiimdavo gražiau
sias merginas dėl išnaudojimo, 
tai jis apsižiūrėjo, kad prie
vartos būdu ir savo dukterį 
laiko už meilužę. Tada ponas 
Surinta iš gėdos alpsta, drim
ba, bet jo niekas nesigaili.

O kaip pamačiau ginkluo
tus susikirtimus tarpe pono 
užveizdų ir baudžiauninkų, 
tai man ir pradėjo stotis plau
kai ant galvos. Aš pro duris 
brūkšt ir išbėgau. Išbėgęs rpą- 
nau sau: “Baudžiavos Nuota
kos“ bus suvaidinta spalio 29 
d., New National Hali, 261- 
267 Driggs Ave., Brooklyn, 
N. Y. O, tenai susirinks ma
sės žmonių, tai ir aš turėsiu 
drąsos nors kur ir kampe sto
vėdamas pamatyt visą veika
lą. Tik gaila, kad nežinau, 
kur tikietą iš anksto nusipirkt, 
nes tą dieną gali pritrūkt.

Staskevičius.

Valytuvės Eksplozija 
3 Užmušė, 25 Sužeidė

Darbininkui Ben Oliwen- 
stein užžiebus degtuką prie 
išsikvepiančio gasinio šildytu
vo, esančio drabužių valytu
vės skiepe, trenkė perkūniška 
eksplozija, kuri užmušė Syl- 
vią Binder, šapos manadžerę; 
taipgi David Torrey, Colum
bia Universiteto profesoriaus 
sūnų, ir William J. Schode, 
iš Glendale, kuriuodu tuo lai
ku praeidinėjo pro šapą, 
esančią prie 23rd St. ir Lex
ington Ave., N. Y. Berniukas 
Torrey buvęs garbės studen
tas Townsend Harris High 
School.

Skersai gatvę esančiame 
Gramercy Cinema Teatre vis
kas susiūbavo nuo trenksmo ir 
balkonas paslinko 4 colius. Iš 
buvusių teatre 75 žmonių, žiū
rėjusių judžio “A Star is 
Born,“ keli iš išgąsčio apalpo, 
tapo išnešti. Judis pertrauk
ta. Išeinantieji nemažiau nusi
gando pamatę ant gatvės gu
linčius kūnus užmuštų ir su
žeistus.

Policija pasitaikė ant vietos 
iš 'netyčių. Skersai gatvę 
Washington viešbutyje pieta
vę būrys idnkų nacionalistų ir 
dėl to mitingo ten buvę 10 po- 
licistų tuojau metėsi gelbėji
mo ir priežiūros darban. Vė
liau pribuvo ligonvežimiai, 
daktarai, 37 slaugės, daugiau 
policijos. Tai buvo scena, ko
kios tankiai pasikartotų, jei 
Amerika įsiveltų karan.

Advokate Kalbės apie Eigą 
Harry Bridges Bylos ir 

Kaip Ji Liečia Kitus
Šį vakarą, spalių 12-tą, į- 

zvyks Ateivių Gynimo Komite
to labai svarbus susirinkimas, 
7 E. 15th St., New Yorke. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakaro. 
Organizacijų atstovai būtinai 
dalyvaukite. Ne atstovai irgi 
gali ateiti ir išgirst svarbų ra
portą, susipažinti su veikimu.

Apart komiteto raportų, 
bus raportas ir Miss Carol 
King, advokatės, gynusios 
Harry Bridges, Kalifornijoj. 
Įdomu susipažinti su šia byla 
ir su eile bilių, surištų su 
ateivių ir piliečių civilių teisių 
varžymu. Todėl budėkime!

Delegatas.

Mirė Elektros Kedėje 
Marintojas Elliott

Robert Elliott, kuris numa
rino keturis šimtus šešių vals
tijų nuteistų mirtin elektros 
kėdėj asmenų, patsai mirė lo
voj, savo namuose, Richmond 
Hill, spalių 10-tą. Jis keletą 
mėnesių atgal pradėjo sirgi
nėti širdies atakomis ir nuo 
to nebepakilo.

Elliott išdirbęs 13 metų. Už 
kiekvieną mirtį jis gaudavo 
$150 ir jo alga pareidavus ne 
daugiau $5,000 metams. O 
visgi per eilę pastarųjų metų 
turėjo gyvent nenumeriuotoj 
stuboj gal būt iš baimės kerš
to per likusius nužudytų gi
mines.

LLD 1 Kuopos Susirinkime 
Aiškins Naujos Knygos 

Rolę Mūs Gyvenime
A. Bimba, Lietuviu Litera- 

tūros Draugijos Centro Komi
teto narys ir D-jos leidžiamo 
žurnalo “šviesos” redaktorius, 
LLD 1-mos kuopos susirinkime 
pateiks trumpą peržvalgą 
D-jos naujai išleistos knygos 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai,“ kurią parašė dr. 
A. Petriką. Įvyks šį vakarą, 
spalių 12-tą, 7:30 vakaro,
“Laisvės“ salėj, 419 Lorimer 
St. Visi dalyvaukite. Nariai 
(kurie dar neatsiėmė) gaus 
naują knygą.

Kuopos Org-rius.

Pereitą antradienį dienos 
metu nežinomas piktadaris ar 
piktadariai įsilaužė pro duris 
į lietuvių šeimos apartmentą, 
336 Union Avė., išgriozdė ir 
išnešė keletą desėtkų dolerių 
pinigų, kurie buvę sutaupinti 
rendai ir kitoms bėgamoms bi- 
loms mokėti. Kiti dalykai ne
imta.

Rep.

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

Komunistą Radio Rudens Karščiai
IŠ LDS 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Spalio 5 d., “Laisvės” Svetai

nėj, 419 Lorimer St., įvyko 
LDS 1-mos .kuopos susirinki
mas. Skaitytas protokolas iš 
pereito susirinkimo. Protokole 
skambėjo, kad atsibuvusiam su
sirinkime turėjo būti alaus ir 
užkandžių, bet to nebuvo. A. 
Velička, kaipo pirminiu., pa
aiškino, kame dalykas. Tokiu 
būdu valdyba buvo,pabarta už 
neįvykdymą gyveniman kuopos 
narių nutarimo.

Todėl sekamas susirinkimas 
bus šaukiamas narių ir ne na
rių; bus alaus ir užkandžių. 
Taipgi valdyba daugiau pagar
sins per spaudą ir pareikš to 
šaukiamo susirinkimo tikslą. 
Tas bus 2 dieną lapkričio 
(Nov.) įsitėmykite.

Miręs LDS 1-mos kuopos na
rys, Jonas Brugulevičia, • pa
gerbtas atsistojimu.

Laiškas iš LDS Centro, vai
kų organizavimo .klausimu. Ta
me laiške nurodo reikalą prira
šyti vaikus ne vien į vaikų sky
rių, bet suorganizuoti Ateities 
žiedo Vaikų Mokyklas miestuo
se ir miesteliuose.

Komisija A. ž. V. M. rapor
tavo, kad jau 1-ma .kuopa turi 
mokytojus ir šeštadienį, 7 spa
lio prasidės mokykla A. ž. V. 
Draugijėlės, po globa LDS 
1-mos kuopos komisijos.

L.D.S. 3-čio Apskričio konfe
rencija įvyks 22 spalio, Ame
rikos Liet. Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 280 Union Avė. Išrin
kta 12 delegatų nuo pirmos 
kuopos. Kita konferencija įvyks 
29 d. spalio, apkalbėjimui rei
kale pastatymo paminklo ant 
vadinamos Liet. Aikštės, žuvu- 
siems lietuviams lakūnams— 
Dariui ir Girėnui. Ta konferen
cija šaukiama A. L. P. Kliubo. 
L.D.S. 1-ma kuopa išrinko 3 
delegatus.

A. Velička perstatė vieną 
naują narį. Kuopos abelnas 
stovis: ižde yra pinigų $53.13. 
Ligonių nesiranda. Eina prie 
susispendavimo 14. Tas reikėtų 
nariams labai įsitėmyti ir neda- 
sileisti prie susispendavimo. Iš
tikus nelaimei, suSispėndavęs 
praranda teises gauti pašalpą, 
arba mirus apdraudą. Įsivaiz
dinkite, draugai, koks nuosto
lis! Tad nedasileiskite iki susi
spendavimo.

Geo Kuraitis, 
Korespondentas.

Spalių 12-tos vakaro 10-tą 
valandą, iš stoties WNEW, 
1250 kc., kalbės Peter V. 
Cacchione, Brooklyn© Komu
nistų Partijos kandidatas į 
Miesto Tarybą. Jis aiškins 
svarbiuosius miesto reikalus.

Po Kalbų apie Lietuvą, 
Kalbės apie Ameriką!
Pastaraisiais laikais turėjo

me eilę labai pasekmingų mi
tingų Lietuvos klausimais, iš 
kurių paskiausis suruošta spa
lių 11-tos vakarą, Grand Pa
radise svetainėj, apvaikščiot 
džiaugsmo šventę — Sovietų 
atgavimo ir atidavimo Lietu
vai Vilniaus ir užtikrinimo 
Lietuvai nepriklausomybės 
bendro gynimosi sutartimi, ku
ri pasirašyta Maskvoj spalių 
10-tą.

Šį pirmadienį, spalių 16-tą, 
“Laisvės“ salėj, kalbės Mar- 
garefa Kavaliauskaitė (Cowl) 
apie daugelį amerikinių klau
simų. Manoma, kad ji savo 
kalboj nušvies, kas stovi už
pakalyje kilimo kainų ant visų 
pragyvenimo reikmenų ? Ko
kios' spėkos ir dėlko nori į- 
stumti Ameriką į karą ? Kas 
jau daroma ir kas darytina, 
kad nedaleidus Amerikos ka
ran, kad suvaldžius karo pel- 
nagrobius ?

Komunistai Prašomi 
Sueit 7 Valandą

Kadangi prakalbas rengia 
Lietuvių Komunistų 5-ta kuo
pa sykiu su šios sekcijos ko-‘ 
munisčių moterų Komisija ir 
prakalboms užleidžiamą kuo
pos susirinkimo vakaras, tad 
5-tos kuopos nariai prašomi 
kuopos reikalams atlikt pribūt 
valanda anksčiau.

Į prakalbas kviečiami visi, 
partiniai ir nepartiniai žmo
nės. Įžanga nemokama.

Bus Dainų Programa

Prakalbose dainuos visų my
limi Aidbalsiai, vadovybėje B. 
L. šalinaitės, taipgi Lilija 
Bunkienė (Kavaliauskaitė). 
Grupė moterų žada paruošt 
ką nore priędinio prie vakaro 
programos, kadangi Margare- 
ta su jomis daug dirbo prieš 
jos iškvietimą darbui ameri
kiečiuose. Taigi, atsilankiusie
ji naudingai ir smagiai pra
leis vakarą.

D-ė.

Spalių 10-tą newyorkiecius 
užklupo netikėtas vidurvasari- 
nis karštis, temperatūra siekė 
86 laipsnius. Tai karščiausia 
spalių 10-ta visuose žinomuose 
rekorduose.

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ SUSIRIN-.. 

KIMAS.
Didžiojo New Yorko lietuvių na

mų savininkų organizacijos svarbus 
susirinkimas jvyks šį penktadienį,’ 
spalių 13 d., 8 vai. vakare, grab. 
Shalins-Šalinsko įstaigoj, 84-02 Ja
maica Avenue, Woodhaven, N. Y. 
(Forest Parkway stotis — Jamaica 
linijos traukiniu važiuojant.)

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

Susirinkimas prasidės punktualiai, 
tad prašome nesivėluoti. — Valdyba.

(239-240)

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARJI, N. J.
•

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
A ........  -E>

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.

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

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

Nėra valandų sekmadieniais.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
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"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROŠIŲ GĖRIMŲ

IGNAS SUTKUS' I J

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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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 prieinamų kalną.
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.
Įmokėti $2.45 ir 

po $2.45 į mėnesį

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname. lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergreen 7-6111
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Nepavėluokite!
Tik trys dienos beliko, pilie

čių registracijai, paskutine 
diena šeštadienį. Kiekvieno 
piliečio pareiga užsiregistruo
ti, kad rinkimų dieną galėjus 
panaudoti brangią, demokra
tijos išlaikymui būtiną teisę 
balsuot. Valandos nuo 5 po 
piet iki 10:30 vakaro, šešta
dienį nuo 7:30 ryto.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
/ ... , -...... .

Pereitą trečiadienį lankėsi 
Brooklyne ir “Laisvėje“ senas 
“Laisvės“ skaitytojas Antanas 
Pilkauskas. Apsilankė Pasau
lio Pąrodoj ir pamatė “Lais
vės” įstaigą. Podraug d. Pil
kauskas užsimokėjo savo pre
numeratą už “Laisvę“ ir $1 
paaukojo dienraščiui.

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. 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. S

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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