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Visai apkvaišo.
Gal mainys gaires.
Laisvę patys išsikovos.
Užbaigkite darbą. .
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□--------------------------------------[į

Sunku besuprasti fašistų 
“Vienybės” štabą. Ten jie tik-
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Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

rai pakvaišo dėl dabartinės si
tuacijos Lietuvoje.

Pats “V.” redaktorius, ku
ris kelios dienos atgal pasirin
ko Hitlerio globą, jau visus 
griekus atleidžia Lenkijos po
nams, o šunes karia ant So
vietų Sąjungos, kuri Lietuvai 
atidavė Vilniaus kraštą. Jis 
sako, kad Lietuva likus pa
vergta “dar didesnio ir agre- 
syviškesnio priešo,” negu bu
vo Lenkijos valstybė.

Taip tas ponas gieda spalio 
11 dienos editoriale.
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Kitas fašistinis begėdis, tū
las “V-tas V.” tam pačiam 
numeryje palygina padarymą 
apsigynimo sutarties tarpe 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
su bandito įsiveržimu į sveti
mą stubą. Supraskite, Sovietai 
yra banditas, o Lietuva yra ta 
nelaiminga stuba.

Mes iki šiol manėme, kad 
taip banditiškai plūstis gali 
tiktai ponas Grigaitis, bet da
bar patyrėme, kad čia pat mū
sų pašonėje esama tokių pat 
lygsvaros netekusių kamarotų.

Dar prieš pasirašymą apsi
gynimo sutarties, Lietuvos 
krikščionų demokratų partijos 
organas “XX Amžius” gana 
prielankiai kalbėjo apie So
vietų Sąjungos taikos politiką. 
Nežinia, kaip dabar kalbės, 
sutartį padarius ir pasirašius.

Gal Lietuvos krikščionių de
mokratų partija ir pakeis savo 
gaires. Gal jos viršūnėse sėdį 
žmonės pirmon vieton pasta
tys Lietuvos reikalus, o ne sa
vo siaurus partijinius intere
sus. To mes ir linkime.

Vilnija sugrįžo prie Lietu
vos be jokio mūšio. Ją iš len
kų atėmė Sovietų Sąjunga ir 
sugrąžino Lietuvai.

Kai kitos srovės kėlė triukš
mą, kada Sovietų armija už
ėmė Vilniaus kraštą ir jau 
pradėjo Sovietus rezoliucijom 
bombarduoti, mes pilniausiai 
pasitikėjome Sovietų komunis
tiniais vadais. Mes žinome, 
kad tie vadai niekados neno
rėjo skriausti Lietuvą ir jos 
neskriaus.

Sovietai nesikiš į Lietuvos 
vidujinę santvarką. Jie tą 
reikalą palieka išimtinai Lie
tuvos žmonėms. Savo laisvę 
Lietuvos žmonės turės išsiko
voti jie patys.

Mes nors morališkai galime 
ir turime padėti Lietuvos žmo
nėms. O padėsime, jeigu gar
siai pareikalausime, kad Lie
tuvos vyriausybė plačiai ati
darytų kalėjimų duris ir išleis
tų laisvėn visus politinius kali
nius. Jų gi yra per penkius 
šimtus. Nuo paskutinio staty
bos darbininkų streiko politi
nių kalinių armija dar padi
dėjo.

Todėl reikia skubiai baigti 
rinkimą parašų už amnestiją 
Lietuvos politiniams kaliniams 
ir siųsti Kaunan. Reikalas ne- 
beatidėliojamas.

Iki spalio 15 d. visos blan- 
kos su parašais turi būti su
grąžintos Lietuvos Draugų 
Komitetui. Tuojau užbaigkite 
tą darbą.

Detroit, Mich., spal. 12.— 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unija balsuos klausimą 
streiko prieš 13 Chryslerio 
fabrikų Michigan© ir Cali- 
fomijoj.

ORAS. — Bus vešiau ir 
dalinai apsiniaukę.

ANGLIJA VĖL NO
RĖTU ATIDUOTI 
LENKAM VILNIŲ
London. — Anglijos val

džiai nepatinka, kad Sovie
tai perleido Lietuvai Vilnių. 
Anglų valdovai šneka, būk 
tai esąs “neteisėtas sveti
mos nuosavybės pervedi
mas” Lietuvai. Tačiaus, jie 
sako: geriau, kad Vilnius 
neteko naziams ir nepasili
ko Sovietų rankose.

Anglijos valdovai “nekal
tina” Lietuvos, kad jinai 
pasinaudojo proga atgaut 
Vilnių; ale Anglų valdžia 
vis tiek nepripažinsianti 
Lietuvai Vilniaus. Jinai 
skaito Vilniaus kraštą 
“Lenkijos dalimi,” o Vil
niaus prijungimas prie Lie
tuvos, tai, pasak Anglijos 
valdovų, esąs Lenkijos skal
dymas.

Anglų Imperialistai Nega
les Pervest Vilnių Lenkijai

Vadinasi, Anglijos valdo
vai svajoja vėl atplėšt Vil
niaus kraštą nuo Lietuvos 
ir iš naujo atiduot jį Len
kijai; bet jie Čia susiduria 
su dviem “jeigu.” Vienas, 
“jeigu” Anglija ir Franci j a 
sumuštų Vokietiją; antras, 
“jeigu” Sovietai negintų 
Vilniaus Lietuvai. Bet So
vietai gins Vilnių Lietuvai, 
pagal Sovietų bendro apsi
gynimo sutartį su Lietuva. 
Tai lietuviai drąsiai gali 
rodyt špygą Anglijos im
perialistams, pakalikams iš
tižusių Lenkijos ponų.

Miliony Dolerių Fondas 
Pasakoms apie “Bolše

vikų Žiaurumus”
Washington. — Čia yra 

įkurtas fondas, kurio pini
gais samdomi melagiai ra
šytojai ir kalbėtojai piešt 
vadinamus bolševikų “žvė
riškumus” Lenkijoj. Tas 
fondas papirkinėja kapita
listinius laikraščius ir ra
dio skleist melus prieš 
“raudonuosius.” .

Pati Dieso kongresinė 
komisija Washingtone yra 
gavus reikalavimų ištirt šį 
milionų dolerių fondą, pa
švęstą išmislams apie taria
mus bolševikų “žvėrišku
mus” Lenkijoj. Šis fondas 
taipgi skleidžia rašymus 
spaudoj ir kalbas per radio 
apie nazių žvėriškumus 
Lenkijoj. Fondo tikslas yra 
kariškai nustatyt Ameriką 
prieš Sovietus ir įvelt ją 
karan prieš Vokietiją.

Tą fondą sudėjo Ameri
kos turčiai ir Anglija ir 
Francija.

MŪSŲ GRAŽUSIS VILNIUS

Brook lyno Lietuvių
Rezoliucija Vilniaus

Sugrąžinimo Proga
Brooklyno lietuviai, susirinkę į Amerikos Lietu

vių Kongreso Brooklyno Skyriaus suruoštą masinį mi
tingą, spalių 11 d., 1939, Grand Paradise salėje, priima 
sekamą pareiškimą.:

1. šitoj džiaugsmo valandoj, kai Sovietų Sąjunga 
atvadavo Lietuvai Vilnių su Vilnijos teritorija ir kai 
abi šalys—Lietuva ir Sovietų Sąjunga—padarė apsi
gynimo sutartį, mes pareiškiame, jogei dabar praside
da naujas Lietuvos istorijoj gyvenimo lapas. Mes svei
kiname šią sutartį. Mes reiškiame noro ir vilties, kad 
dabar ir Lietuvos vidujinėje santvarkoj įvyks teigia
mų atmainų : atsisteigs demokratinė santvarka ir žmo
nių gerbūvis aukštai pakils: politiniai anti-fašistiniai 
kaliniai taipgi bus išlaisvinti. Mes to nuoširdžiai gei
dėme ir geidžiame.

2. Su tuo dideliu Lietuvos laimėjimu, su ta pradžia 
naujo gyvenimo mes pageidaujame, kad ir Amerikos 
lietuviuose atsiverstų naujas gyvenimo lapas’. Mes šau
kiame visų sriovių žmones vienytis ir išvien tam tik
rais mūsų tautai naudingais reikalais bendrai veikti. 
Broliai Amerikos lietuviai! Padėkit į šalį savo siaurus 
sriovinius dalykus ir veikit išvien visi—katalikai, ko
munistai, socialistai, sandariečiai ir nepartiniai. Palai
kykime visi išvien su Lietuvos žmonėmis ankštus ry
šius; padėkim Lietuvos žmonėms kelti kultūrą ir nau
dokimės Lietuvos žmonių sukurtais kultūriniais pasie
kimais.

Tegyvuoja nepriklausoma ir laisva Lietuva su sos
tine Vilniumi!

Tegyvuoja galingoji socializmo žemė—Sovietų Są
junga,—grąžinusi Lietuvai Vilnių!

Tegyvuoja Amerikos lietuvių vieningas darbas!
t

Sekama kablegrama pasiųsta Sovietų užs. reik, 
komisarui Molotovui ir Lietuvos min. pirm. gen. Čer
niui :

Ąmerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyriaus 
sušauktas Brooklyno lietuvių masinis mitingas spalių 
11, vienbalsiai ir entuziastingai sveikiną Lietuvos-So
vietų bendro apsigynimo sutartį ir Sovietų atvadavimą 
Vilniaus Lietuvai. ' 1 •

J. Kuodis,
Mitingo Pirmininkas.

ANGLAI SUĖMĖ NAZIŲ
PREKINĮ LAIVĄ

London, spal. 12. — Pra
nešama, kad Anglijos kari
niai laivai suėmę prekinį 
Vokietijos laivą “Cap Nor
te,” 13,600 tonų įtalpos, be
plaukiant jam iš Brazilijos.

(Daugiau žinių 6-me pus
lapyje.)

NAZIAI “NEDAUG 
LAIMĖJĘ”

Paryžius, spal. 12.—Pran
cūzų komandieriai praneša, 
kad'jų kariuomenė atmušus 
vokiečių daromus užpuoli
mus, ir kartu sako, kad na
zių artilerija, bombarduo
dama francūzų pozicijas, 
“nedaug laimėjo.”

Nebus Raudonarmiečių Sto
vyklų Didesniuose Lietuvos 

Miestuose

Kaunas. — Kada Sovietai 
pagal sutartį su Lietuva 
atsiųs kiek savo kariuome
nės į tam tikrus punktus, 
jie nestatys tos kariuome
nės į didesnius Lietuvos 
miestus, kaip jau tikrai ži
noma, — rašę N. Y. Times 
reporteris.

Švedija ir Finija Šaukiasi 
Naziy prieš Sovietus

Maskva. — Pranešama, 
kad Finija ir Švedija krei
pėsi į Vokietiją prieš So
vietų Sąjungą. Be to, Šve
dija ir Finija ragina An
gliją ir Francija greit susi
taikyt su Vokietija; bijo, 
kad jeigu karas bus tęsia
mas, tai Sovietai patys ne
kariaudami, o “galėsią už- 
valdyt visą Baltijos Jūrą.”

Gandai apie Finijos, Švedi
jos ir Norvegijos Atsišau

kimą j Ameriką

Washington. — Paskli
do girdai, kad Finija, Šve
dija ir Norvegija kreipiasi 
į Amerikos valdžią, kad ji
nai atsišauktų į Sovietus 
nestatyt “perdidelių” reika
lavimų Finijai dabartinėse 
derybose tarp Sovietų ir Fi
nijos.

Amerikos valstybės mi
nisterija neužginčija tų 
gandų, tįk sako, kad šios 
šalies valdžia dar nesikrei
pė į Sovietus šiuo klausimu.

KEISTA—ANGLŲ PREM
JERAS KALBA APIE SA

VO “GARBĘ!” >
London, spal. 12. — An

glijos premjeras Chambėr- 
lainas sakė seimui, kad tai, 
girdi, būtų praradimas mū
sų garbės,” jeigu Anglija 
laikytųsi su Vokietija to
kiomis sąlygomis, kokias 
Hitleris siūlo.

(Chamberlainas, pardavi- 
kas Austrijos ir Čechoslo- 
vakijos, matote, dar šneka 
apie savo valdžios “gar
bę!”)

APVAIKŠČIODAMI VILNIAUS SUGRĄ
ŽINIMO IŠKILMĘ ŽMONES REIKALAU

JA PALEIST POLITINIUS KALINIUS
Kaunas. — Kaip tik ra

dio pranešė, kad Sovietai 
sugrąžina Lietuvai Vilnių 
pagal bendro apsigynimo 
sutartį su Lietuva, tuoj aus 
pasipuošė visas Kaunas
tautinėmis vėliavomis, ir 
žmonės urmu metėsi į gat
ves džiaugsmingai apvaikš- 
čiot šį Lietuvos laimėjimą. 
Lietuviai gatvėse karštai 
sveikinosi ir gyrė Sovietus 
už Vilniaus pervedimą Lie
tuvai. (

Tautiniai lietuviu maršai 
ir dainos iš radio stoties 
per garsiakalbius aidėjo vi
same mieste per valandų 
valandas.

Nuo 11 vai. dieną buvo 
uždaryti visi fabrikai, raš
tinės, krautuvės ir mokyk
los, kad visi žmonės iš tu 
įstaigų galėtų dalyvaut Vil
niaus atgavimo iškilmėse.

Darbininkai, mokiniai ir 
profesoriai apspito Sovietų 
atstovybės rūmą . Kaune, 
prašydami paveikslų Leni
no, Stalino, Molotovo ir Vo- 
rošilovo.

Įvyko didi džiaugsmo de
monstracija prie Nežino-" 
mojo Kareivio paminklo, 
kur sakė kalbas valdžios 
nariai.

Su ypatingu džiaugsmu

Sovietų Sutartis su 
Anglija dėl Prekybos 

Tūlais Produktais
London. — Anglija pada

rė sutartį su Sovietais par- 
•davinėt jiem gumą ir me
talą ciną mainais už me
džius.

Medžiai gali būt perdir
bami į cellulozą, kuri varto
jama gaminimui karinių 
sproginių. Ciną yra svar
bus amunicijai metalas.

(Naziai naikino bei gro
bė Norvegijos, Finijos ir 
Švedijos laivus, kurie ga
beno medžius Anglijai. Su
prantama, kad Sovietai veš 
medžius Anglijai per šiau
rinę savo prieplauką Mur
manską, pro vakarinį Nor
vegijos pakraštį, kur ma
žiau gręsia pavojus nazių 
povandeninių sproginių bei 
submarinų.)

Anglijos reikmenų minis
terija pareiškė, kad ši biz
nio sutartis tarp Sovietų ir 
Anglijos galės padaryt 
“svarbių politinių ir preky
binių įspūdžių.”

Pasak Chamberlaino, tai 
Anglija nesutiksianti, kad 
Lenkija liktų “padalinta 
tarp Vokietijos ir Sovietų.” 

dalyvavo žydai iškilmėse 
Vilniaus • atvadavimo, kad 
jie dabar galės laisvai susi- 
siekt su savo giminėmis 
Vilniuje. Lenkų valdžia leis
davo Vilnijos žydams tik 
kartą per metus pasimatyti 
su kauniškiais jų giminė
mis žydų kapinėse, Linkme- 
noje, pasieniniame Lietu
vos miestelyje.
Demonstracija už Politinių 

Kalinių Išlaisvinimą
Tą pačią dieną keli šim

tai žmonių susirinko de- 
monstruot apie Kauno kalė
jimą, reikalaudami išlais
vint politinius kalinius. Ga
lop, policija išvaikė susi
rinkimą ir areštavo daugelį 
demonstrantų.

Klausimas del Valdžios 
Kraustymosi j Vilnių

Apie Lietuvos valdžios 
kraustymąsi į Vilnių dar 
trūksta tikresnių žinių. 
Kaune yra pristatyta rūmų 
su tinkamais vyriausybei 
Įrengimais, kas brangiai 
kaštavo. 0 Vilniuje dar ne
są tokių valdžiai patogumų. 
Taip bent rašo New Yorko 
Times korespondentas.

Lietuva jau pasiuntė mo
torizuotas dalis savo ka
riuomenes į Vilnių.

Didelės Angly Karinės 
Jėgos Sugabentos į 
Francijos Frontą

London/— Anglija yra 
persiuntus 158,000 savo ka
riuomenės į Franci ją, kaip 
pranešė seimui karo minis- 
teris Hore-Belisha. Dalys 
tos kariuomenės jau veikia 
fronte prieš vokiečius.

Su Anglijos kariuomene 
yra laivais sugabenta į 
Francija 25,000 karinių 
trokų, automobilių ir (ne
parodomas) skaičius tankų.

K i e k v i e n as batalionas 
Anglijos kareivių Franci- 
joj turi po 16 kanuolių šau
dyt priešo tankams.

Anglų kariuomenė ir jos 
įrengimai buvo nakties lai
ku gabenami į Franci ją.

Visa Anglijos kariuome
nė Franci joj yra po vyriau
sia komanda francūzų ge
nerolo Gamelino.

“Ambasadorius Lenkijai”
London.— Ministeris pir

mininkas Chamberlain pas
kyrė buvusį Anglijos amba
sadorių Varšavoj Sir Ho- 
wardą Kennardą dabar tar
naut kaip Anglijos ambasa^ 
dorių prie naujosios lenkų 
“valdžios” Paryžiuje.
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Vilnius Lietuvai—Atitaisyta 
Didžioji Skriauda

Spalių mėn. 10-»toji diena bus Lietuvos 
istorijoj viena svarbiųjų dienų. Tą die
ną Lietuva atgavo savo istorinę sostinę 
Vilnių ir trečdalį savo teritorijos.

Atgavo ji Vilnių be jokio mūšio, atga
vo be jokių pastangų. Lietuva Vilniaus 
nebūtų niekad gavusi, jei būtų nesu- 
trėkštas Lenkijos imperializmas ir jei 
Lietuvos pašonėje negyvuotų didžioji ša
lis, socializmo kraštas, Sovietų Sąjunga.

‘‘Siekdami išvystyt draugiškus santi- 
kius, sumegstus per taikos sutartį 1920 
metų Liepos 12 d. ir paremtus pripaži
nimu nepriklausomo valstybinio gyveni
mo ir vienos šalies nesikišimu į antros 
šalies vidujinius reikalus;

“Pripažindami, jog 1920 m. Liepos 12 
d. taikos sutartis ir nepuolimo ir taikaus 
ginčų sprendimo sutartis, padaryta 1926 
m. Rugsėjo 28 d., dar ir dabar sudaro 
tvirtą pagrindą tarpsaviniams jų santi- 
kiams ir veiksmams; r

“Įsitikinę, kad aku rainas nustatymas 
sąlygų dėlei bendro abiejų šalių saugu
mo ir teisingas išsprendimas klausimų 
kas liečia Valstybinę savininkystę Vil
niaus miesto ir Vilniaus krašto, neteisin
gai Lenkijos išplėšto iš Lietuvos, įsitiki
nę, 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 
Sąjungos ir Lietuvos.. .”

Šitaip skamba dalis sutarties, kurią 
ministeris Urbšys ir premjeras Moloto
vas pasirašė Maskvoje pereitą antradie
nį.

Šitaip buvo atitaisyta toji didžioji 
skriauda, kurią Lenkijos imperialistai 
buvo padarę Lietuvai 1920 m.

Nereikia nei aiškinti, jog pasirašymas 
šitos sutarties Lietuvos žmonių sielosna 
įliejo tiek daug džiaugsmo, kiek jie nie
kad veikiausiai nebuvo turėję. Pereitą 
trečiadienį visa Lietuva šventė kaipo pa
minėjimą to istorinio įvykio. Šiuo doku
mentu, šiuo žygiu džiaugiasi ir džiaug
sis ir Amerikos lietuviai, kurie myli Lie
tuvą, kurie geidžia Lietuvos žmonėms 
laimės ir gerbūvio.

Džiaugsmo Diena Kaune
Associated Press praneša, kad pereitą 

trečiadienį Kaunas buvo visas išsipuošęs 
tautinėmis vėliavomis, mokyklos buvo 
uždarytos, valstybinės įstaigos uždary

tos ir visas miestas reiškė nepaprastą 
džiaugsmą ir entuziazmą dėl padalytos 
tarpe Lietuvos ir Sovietų Sąjungos su
tarties.

Tai visai natūralu. Lietuva juk atgavo 
savo sostinę Vilnių, atgavo trečdalį savo 
teritorijos, kurią Lenkijos plėšikai buvo 
pagrobę. Kodėl gi tie žmonės -nesi
džiaugs!

Bet štai, nepaisydama to fakto, Brook- 
lyno lietuvių trockistinė gazieta įdėjo 
per visą puslapį antgalvį: “Bolševikų 
Rusija Pavergė Lietuvą.”

Taigi sulyg trockistų laikraščio san- 
protavimo, Lietuva šventė paminėtąją 
dieną iškilmingai ją atžymėdama tam, 
kad Rusija ją pavergė!... Tai parodo 
vieną iš dviejų: arba trockistų laikraš
čio redaktoriui galvoje “gaidukai gie
da,” arba Lietuvos žmonės ant tiek ne
susipratę, kad džiaugiasi verguve.

Be abejo, kiekvienas protaująs žmogus 
pasakys, kad čia vargas yra ne su Lie
tuvos žmonėmis, bet nelaimė su trockis- 
tu laikraščio redaktorium. c

Maskvos Spauda Apie Lietuvos- 
Sovietą Sutartį

Maskvos “Pravda” išspausdino edito- 
rialą apie Lietuvos-Sovietų bendro apsi
gynimo sutarties pasirašymą. Laikraštis 
pažymi, kad ši sutartis yra niekas dau
giau, kaip Sovietų vyriausybės taikos po
litikos tęsimas. Jai rūpi panaikinti prie
žastis karui, jai rūpi taika, todėl ji įtrau
kia į savo orbitą visą eilę mažų tautų 
bendrai taikai palaikyti Rytų Europoj.

“Mūsų krašto žmonės,” rašo “Pravda,” 
“dideliu pasitenkinimu sveikins naujos 
sutarties pasirašymą su Lietuva, sutar
ties, kuri stiprins Sovietų Sąjungos galią 
ir sudarys naują barjierą prieš imperia
listines intrigas...

“Padarymas Sovietų-Lietuvos sutar
ties suformuoja naują ir svarbiausią 
grandį abiejų kraštų—Lietuvos ir Sovie
tų—draugiškų santykių palaikymo re- 
tėžyj...”

Laikraštis nurodo, jog Sovietai, per 
pastaruosius 20 metų, neturėjo su Lie
tuva jokių didesniii nesusipratimų. Visi 
dalykai buvo gražiai išspręsti susitarimo 
keliu. Nors Lietuva silpna, mažytė, ta
čiau Sovietai niekad nepasinaudojo tuo 
ir savo silpno kaimyno neskriaudė. At
bulai, jinai visuomet bandė Lietuvai pa
dėti. Ateityj, be abejo, tie santykiai dar 
labiau pagerės, iš ko pasinaudos abu 
kraštai.

Sovietų vyriausybės organas “Izvies- 
tijos,” rašydamos apie šią sutartį, pa
reiškė :

“Šioje Sovietų-Lietuvos sutarty j ryš
kiausiai pasirodo didžiosios socialistinės 
valstybės nusistatymas kaipo patikimos 
ir teisingos mažųjų tautų nepriklauso
mybių gynėjos...

“Lenkijos imperialistai nuolat sapnavo 
apie prarijimą Lietuvos nepriklausomy
bės ... Godžiai aštrindami savo dantis ir 
barškindami ginklais, Lenkijos imperia
listai grąsindavo Lietuvos nepriklauso
mybei kiekvieną dieną...”

Kalbėdamos apie Vilniaus grąžinimo 
Lietuvai reikalą, “Izviestijos” rašo:

“Istorija nežino tojuos armijos (kaip 
Raudonoji Armija), kuri būtų veikusi 
kaipo tikra žmonių laisvinimo armija, 
kaipo žmonių teisių gynėja,—armija, ku
ri neturi jokių grobikiškų ir pavergimo 
tikslų.”

Tai tiesa! Kokios buržuazinės šalies 
kariuomenė būtų galėjusi taip gražiai ir 
teisingai pasielgti, kaip pasielgė Rau
donoji Armija!

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galima siųsti Lietuvon 
laiškus, ar nueina? Būtų 
gerai, kad per “Laisvę” pa
aiškintumėte.

J. Shapren.
Atsakymas

Laiškus siųsti Lietuvon 
galima ir jie kol kas nueina. 
Tiesa, dėl karo padėties, 
gali šiek tiek ilgiau imti pa
siekti Lietuvą. Niekas ne
gali pasakyti, kas bus to
liau, jeigu karas tęsis ir

Senatorius Johnson Siūlo 
Rooseveltą j Taikytojus
Washington. — Senato

rius E. C. Johnson įnešė su
manymą, kad senatas trim 
dienom atidėtų diskusijas 
apie keitimą Amerikos be- 
pusiškumo įstatymo. O, gir
di, tuo laiku prezidentas 
Rooseveltas galėtų apsvars
tyt pasiūlymus dėlei taikos 
tarp Anglijos - Francijos ir 
Vokietijos. Anot senato
riaus Johnsono, tai pats se
nato diskusijų pertrauki
mas tarnautų kaip pareiš

kimas pasauliui, jog sena
tas pageidauja, kad prezid. 
Rooseveltas veiktų kaip tai
kytojas kariaujančiųjų ša
lių.

Latvija Patvirtino Sutartį 
Su Sovietais

——<----
Ryga. — Latvija patvir

tino tarpsavinės pagalbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Dabar išvyko valdiška 
Latvijos delegacija į Mas
kvą tartis dėlei prekybos 
sutarties su Sovietais.

LAISVE

KAIP BUVO VILNIUS 
LENKU PAGROBTAS

1920 metais paskutinė
mis rugsėjo mėnesio •dieno
mis Suvalkų teismo salėje 
susirinko pirmo posėdžio 
Lietuvos ir Lenkijos delega
cijos. Prie atskiro stalo sė
dėjo didžiųjų valstybių at
stovai. Vieną posėdį pirmi
ninkaudavo lenkų delegaci
jos pirmininkas pulk. Mac
kevičius, o kitą Lietuvos— 
gener. Katche. Taip buvo 
iki derybų pabaigos. Lenkai 
nenorėjo derėtis lietuvių 
kalba, o mes nenorėjome 
lenkų. Tuomet buvo sutar
ta, kad pasikalbėjimas eis 
rusų kalba, nes tą kalbą 
mokėjo visi delegacijos na
riai. Tiesa, visi dokumentai 
pagal susitarimą buvo rašo
ma francūzų kalba.

Jau iš pradžių derybų 
lenkai dėl Vilniaus perdaug 
nė nesiginčijo, nes Vilnių 
tuomet jau valdė tikrieji to 
miesto šeimininkai — lietu
viai. Bet būdavo dienų, kad 
lenkai ir smarkiai ginčyda
vosi. Dėl kai kurių vietų 
tekdavo rašyti net ilgas no
tas. Kai kuriems mūsų de- f c

legacijos nariams tekdavo 
važinėti į Vilnių ir kitur, 
pasitarti su vyriausybe dėl 
kai kurių iškeltų klausimų 
Suvalkų derybose. Būdavo 
nekartą tokių vakarų, kada 
delegacija dirbdavo iki 12- 
tos—2-ros valandos nakties, 
nes reikėjo ruošti medžiagą 
deryboms, atsakyti į lenkų 
notas ir rašyti naujas no
tas. Iš ryto, buvo ruošia
mos tokios notos/o po piet 
jas įteikdavo bendram po
sėdžiui. Mat,' posėdžiai eida- 
vo du kartu: iš ryto ir po 
piet.

Po posėdžių abi delegaci
jos rinkdavosi pietų ir va
karienei geriausiam Suval
kų miesto viešbutyje. Tai 
buvo gana kuklus “Euro
pos” viešbutis. Prie bend
ro stalo dažnai būdavo link
sma nuotaika. Kartais ir 
lenkų pulk. Mackevičius ar 
kapitonas Hurčinas vieną 
kitą žodį tardavo lietuviš
kai ar net papasakodavo 
anekdotų, žodžiu, visą laiką 
derybų metu buvo gera 
nuotaika. Laisvu laiku susi
tikdavome su lenkų delega
cijos nariais. Ypač linksmu
mą rodė lenkų kapitonas 
Hurčinas. Jis, kaip ir pul

Amerikos Darbo Fęderacijos nariai streikieriai pikietuoja Powell Knitting 
Kompanijos fabriką netoli Philadelphijos. Jie kovoja už geresnes darbo sąly

gas ir didesnes algas. .

kininkas Mackevičius, gerai 
kalbėjo lietuviškai ir ne 
kartą pats akompanuoda
mas pianu paskambindavo 
lietuviškų liaudies dainų. 
Kai vieną kartą užsiminėm 
anam kapitonui, kad jam 
būtų geriau tarnauti Lietu
voje, tai jisai mums atsakė, 
kad ten jam esą per maža 
vandens karjerai padaryti, 
todėl jis pasirinkęs Lenkiją. 
Suvalkų miesto gyventojai 
labai domėjosi derybomis ir 
dažnai rinkdavosi prie teis
mo rūmų, kur vyko dery
bos. Bendrai, miesto gyven
tojai lietuviams buvo labai 
palankūs.

Pulkininkas Mackevičius 
ne kartą su mumis kalbė
damas mėgindavo įrodinėti, 
kad jis esąs daug didesnis 
lietuvis patriotas už visus 
Lietuvos delegacijos narius. 
Esą, jis norįs matyti Lietu
vą didelę ir galingą su Vil
niaus, Balstogės, Volkovis- 
ko ir kitais miestais, tik, ži
noma, prie kitų aplinkybių, 
negu kad dabar yra. Iš 
pulk. Mackevičiaus aiškini
mų nesunku buvo padaryti 
išvadą, kad jis geidė Lietu
vos-Lenkijos unijos atstaty
mo. Spalių mėn. pirmomis 
dienomis derybos artėjo 
prie galo. Tik štąi vienas 
nedidelis įvykis sutrukdė 
gerą nuotaiką. Mat, buvo 
gauta žinių, kad Varėnos 
apylinkėje susidūrė lietuvių 
ir lenkų kariuomenės dalys. 
Mūsų delegacijos pirminin
kas generolai Katche, pasi
taręs su prof. M. Biržiška, 
Balučiu ir kitais delegacijos 
nariais, buvo už tai, kad 
įvykis reikia ištirti smul
kiau. Francūzų pulkininkas 
Šardiny, patyręs lietuvių 
delegacijos nusistatymą, su
tiko, kad reikalas būtų iš
tirtas. Buvo nutarta -va
žiuoti į vietą, kur turėjo pa
aiškėti visas dalykas. Ne
trukus išvažiavome keliais 
automobiliais į Varėnos ap
ylinkę. Tik štai vienas ne
tikėtumas. Pervažiuojant 
kelią pamatėme, kad sker
sai jį yra nuleistas telegra
fo stulpas. Greičiausiai tai 
buvo padaryta todėl, kad 
mums sutrukdžius laiką. 
Kiek atmenu, tai, rodos, 
kad spalių mėn. 5 ar 6 d. 
vakare jau buvome Seinų 

apylinkėse. Pirmutiniu au
tomobiliu teko važiuoti man 
su vienu lenkų karininku. 
Kai prisiartinome prie Sei
nų miesto, tai vėl norėjo 
mus sutrukdyti būrys žmo
nių, daugiausia davatkų. 
Kai mūsų pirmutinis auto
mobilis sustojo prie šio bū
rio žmonių, tai vietos gim
nazijos direktorius būk tai 
vardu susirinkusių pasakė, 
kad jie nenori Seinų krašte 
matyti lietuvių vyriausybės. 
Susirinkusieji buvo įsitiki
nę, kad jie kalbasi su did
žiųjų valstybių atstovais. 
Mat, lietuvių kariška uni
forma, kuri anais laikais 
buvo labai panaši į francū
zų karininkų uniformą, su
klaidino lenkų gimnazijos 
direktorių ir aną būrį da
vatkų. Bet vėliau ir pats 
gimnazijos direktorius įsiti
kino kalbėjęs su litvinu. 
Taip aniems susirinkusiems 
lenkams ir nepavyko pasi
skųsti svetimų valstybių at
stovams, nes automobiliai 
skubiai nuvažiavo Varėnos 
link ir važiavusiam francū
zų pulk. Šardiny lenkai taip 
ir nepasiskundė. Pagaliau 
pasiekėme Varėnos geležin
kelių stotį—įvykio vietą. 
Ant greitųjų sunku buvo 
nustatyti dėl kokių priežas
čių įvyko susišaudymas. 
Lenkai teigė, kad tai esąs 
įvykis vietinio pobūdžio, į 
kurį neverta perdaug kreip
ti dėmesio. Varėnos gele
žinkelio stotyje vienas iš at
vykusių didžiųjų valstybių 
atstovas — francūzų pulki
ninkas Šardiny gana ilgai 
kalbėjosi su vienu lenkų di
vizijos vadu. Ką. jie ten ta
rėsi, mums kitiems tos tyri
mo komisijos nariams nebu
vo žinoma. Taip slinko il
gos lūkuriavimo valandos. 
Aš, kaip vyriausiojo štabo 
karininkas—operacinės da
lies viršininkas, turėjau 
progos stebėti aną {storinį 
pulkininko Šardiny pasikal
bėjimą su lenkų generolu. 
Manau, kad pulk, šardiny 
su lenkų generolu tarėsi 
gana svarbiais reikalais, ta
čiau pulk. Šardiny mums, 
kitiems tos tyrimo komisi
jos nariams, smulkaus pasi
kalbėjimo turinio nesakė. 
Tą pat vakarą Varėnos ge
ležinkelio stoties apylinkė
se mačiau daug lenkų ka
reivių ir karininkų. Reikia 
manyti, kad toje vietoje 
tuomet buvo sukoncentruo
ta keliolika tūkstančių len
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kų karių. Kam tas buvo pa
daryta, mums paaiškėjo tik 
vėliau, jau Suvalkų sutartį 
sulaužius. Vis dėlto ne tik 
mūsų delegacija, o ir did
žiųjų valstybių atstovai nie
ko blogo nemanė, nes len
kai visą laiką rodė didelį 
palankumą einančioms de
ryboms Suvalkuose. Ypač 
tas jų palankumas buvo di
delis paskutinę derybų die
ną—spalių 7 d. Pagaliau su
tarties tekstas buvo paruoš
tas dviejuose egzemplio
riuose. Ketvirtadienį, spa
lių mėn. 7 d. susirinkome 
pasirašyti tos istorinės su
tarties, pagal kurią Vilnius, 
Seinai, Švenčionys ir kitos 
lietuviškos žemės grąžina
mos tikriesiems šeiminin
kams. Pasirašant sutartį 
dalyvavo ir didžiųjų valsty
bių atstovai.

Mūsų delegacija pro Kal
variją atvyko j Simną. Čia 
gavome tikrų žinių, kad len
kų kariuomenės dalys jau 
žygiuoja į Vilnių. Tuomet 
mums paaiškėjo, kam len
kai Varėnos geležinkelių 
stotyje jau spalių mėn. 6 d. 
laikė sukoncentravę žymias. 
kariuomenės jėgas. Nebu
vo jokios abejonės, kad tos 
kariuomenės dalys žygiavo 
Vilniaus kryptimi. Anas 
lenkų lenkų divizijos vadas, 
kurį teko matyti Varėnos 
geležinkelių stotyje, tur būt 
žygiavo Vilniaus kryptimi 
dar mums neišvažiavus iš 
Suvalkų miesto. .

Toliau įvykių eiga jau 
daugumui yra žinoma. Ket
virtadienį, spalių 7 d., len
kai pasirašė Suvalkų su
tartį, tą pačią dieną ją su
laužė, o šeštadienį, spalių 
mėn. 9 d., jau pagrobė mū
sų | Lietuvos teritorijos su 
Vilniumi.

Suvalkų sutarties dalyvis 
pulk, šumskis.

ŠYPSENOS
Pesimistas ir Optimistas
—Kuo skiriasi pesimistas 

nuo optimisto?
—Jei nori sužinoti, ar tu 

esi pesimistas ar optimistas, 
tai paskolink nors dešimts 
litų. Jei per metus laiko tau 
skolos negrąžins ir tu būsi 
piktas, tai tu pesimistas, o 
jei tu vis dar tikėsi, kad 
skolą atgausi, tai tu opti
mistas.

O Ką Pasakytų Senele?
Prasidėjo ginčai dėl žmo

gaus kilmės. Vienas vyru
kas, norėdamas pasirodyti 
labai daug išmokęs, pareiš
kė:

—Kai dėl manęs, tai man 
vis tas pats, ar mano se
nelis buvo žmogus ar bež
džionė.

Jam kaž kas atkirto.
—Tau gal ir tas pats, bet 

svarbu žinoti, ką dėl to pa
sakytų jūsų senelė?

Viską Pasirengęs Paaukoti
—Maryte,—atsiduso jau

nikaitis, — aš dėl tavęs pa
sirengęs viską paaukoti, 
viską atiduoti.

—Ką jau čia kalbėti apie 
tokius dalykus. Geriau pa
vaišink mane šaltakoše.

—Tai už kiek tau nupirk
ti—už dvidešimts ar už de
šimts centų?

(Surankiota)

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



ĮSTABUS VAISTAS SHAW IR STALIN Priešorlaivines Kanuoles SVARBIEJI VANDENS VARTAI
Plaučių uždegimas-pneu- 

monija yra viena pavojin
giausių, mirtingiausių ligų. 
Tai medicinos mokslininkai 
jau seniai darbuojasi išrast 
gyduoles šiai ligai nugalėt.

Keli metai atgal išrasti 
vaistai sulfapyridine ir sul
fanilamide pasirodė esą 
svarbūs įrankiai kovai prieš 
pneumonijos giltinę.' Bet 
dabar paskutiniu laiku iš
rastas vaistas hydroxyethy- 
lapocupreine viršija ir 
anuos kaip ginklas prieš 
mirtį nuo plaučių uždegimo.

Ką tik įvykusiame Penn- 
sylvanijos Gydytojų- Drau
gijos suvažiavime Pittsbur- 
ghe daktaras M. M. Brack
en skaitlinėmis parodė, jog 
šis naujasis vaistas pagydė 
ligoninėse pusę visų ligonių, 
kurie atrodė jau mirtinai 
parblokšti pneumonijos. Du 
kiti pradžioj minėti vaistai 
šiek tiek apnuodija ligonį, o 
naujasis vaistas neturįs jo
kios nuodijančios veikmės.

Jis yra leidžiamas ligo
niui “adata” į kraują arba 
duodamas per burną. —M.

Britvukiu Galandimas į 
Geriamąjį Stiklą

Daugelis žino, jog abipu
sės geležėlės saugiųjų skus
tuvų (safety razors) gali
ma pasigaląst į šonus ge
riamojo stiklo, iš vidaus.

Dabar A. W. Blakei^ iš 
Elizabetho, N. J., išrado ir 
užpatentavo rankenukę to
kioms geležėlėms galąst į 
geriamojo stiklo vidų.

Danty Šepetukas Pilve
Joseph Fayder, Jersey 

Cityj, bevalydamas sau 
dantis, taip smarkiai užsi
kosėjo, kad prarijo dantų 
šepetuką su celluloido ran- 
kenuke. Fayder 35 metų 
vyras, tada nuvyko į ligo
ninę ir sakė, kad, turbūt, 
jam reikėsią operacijos iš
imt šepetuką iš pilvo.

Gydytojai atrado, kad še
petukas viduriuose dar ne
daro jam rimto pavojaus, 
tai ir atidėjo operaciją to
lesniam laikui. Bet jie ma
no, jog virškinamieji pilvo 
syvai gali tuo tarpu suvirš
kint ir šepetuko rankeną.

VITAMINAS C IR VARIS

Kai žmogui trūksta vita
mino C, jis gauna škorbuto 
ligą—tinsta ir skauda sąna
riai, suminkštėja dantų 
“smagenys”-dėsnos, išsikli- 
bina dantys, ir žmogus ab- 
elnai nusilpsta.

Geriausias gamtinis vais
tas nuo šios ligos, tai švieži 
vaisiai ir daržovės. Bet jei
gu kraujas neturi savyje 
bent kiek vario, tai ir vita
minas C neveikia, kaip pas
kutiniu laiku atrado moks
lininkai Washington Uni
versitete, St. Louise.

Dabar tyrinėjama, kurie 
maisto produktai turi va
rio, o kurie ne.

Garsiausias šiandieninis 
Anglijos rašytojas George 
Bernard Shaw rašo žurna
le “New Statesman,” kad

“Stalinas yra apie 500 
kartų gabesnis ir protiškai 
apsukresnis vyras už visus 
diktatorius, taip pat ir už 
(diktatorišką) Anglijos mi- 
nisterių kabinetą, sudėjus 
visus juos krūvon. Jam nie
ko daugiau nereikėjo kaip 
tik pasižiūrėt, katram dik
tatoriui jis paims už spran
do.”

Ir Stalinas pirmiausiai 
pagriebė už sprando Hitle
riui ■ ukrainiškoj-baltarusiš- 
koj'dalyj buvusios Lenki
jos, sako G. B. Shaw.

Shaw siūlo Anglijai ir 
Franci j ai taikytis su Vokie
tija, ir nurodo, kad Anglų 
ir Francūzų valdovai tik 
veidmainiauja, būk jie už 
Lenkijos atsteigimą kovoja. 
Tikrumoj gi jie siekia nu
leist kraują Vokietijai, kad 
jinai nepasidaryti] perdaug 
galinga ir neprispirtų Ang
liją ir Franci ją atiduot 
bent dalį savo milžiniškų 
kolonijų vokiečiams.

Silpnapročių Amžius
Vienas mokytojas Cali- 

fornijos Universitete tyri
nėjo klausimą, kaip ilgai 
gyvena silpnapročiai, ir at
rado, kad vidutinis jų am
žius yra trumpas. Jis tikri
no amžių 768-nių silpna
pročių, ir susekė štai ką: 
424 jų vidutiniai gyveno tik 
po 26 metus ir pusę, o 344 
idiotai, dar didesnį silpna
pročiai, apskritai tegyveno 
tik po 19 metų.

- Šis Tas apie Londoną
Anglijos sostinė Londo

nas turi tiek pat gyvento
jų, kaip Paryžius, Berlynas 
ir Roma, kartu imant šiuos 
tris miestus. Londone viso 
skaitoma 8 milionai ir 700 
tūkstančių įmonių. Ir lon- 
doniečiai neabejoja, kad jų 
miestas esąs didžiausias pa
saulyje.

New Yorko gyventojai 
nepripažįsta Londonui tos 
pirmenybės ir sako, kad 
New Yorkas yra stambiau
sias pasaulyj miestas.

Londonas tikrumoje nėra 
vienlypis miestas, bet susi
daro iš 28-nių atskirų mies
tų-miestelių. Jie vadinasi 
“boroughs,” ir kiekvienas 
“borough” turi savo majorą 
ir kitus valdybos narius ir 
įvairias savivaldiškas įstai
gas; bet policija yra ben
dra visom Londono dalim, 
apart vieno centro, vadina
mo City. Šis bankų-biržų 
centras turi savo atskirą 
policiją.

Lyginant su New Yorku
Pačiame Didžiajame New 

Yorke skaitoma apie 7 mi
lionai ir 800 tūkstančių gy
ventojų. Bet jeigu imtume 
tokį plotą nuo New Yorko 
centro, - kaip londoniečiai 
ima nuo savo didmiesčio 
centro, tai galėtume prie 
New Yorko priskaityt arti-

' (Pabaiga 4 pusi.)

Dabartiniame kare orlai
viai yra ar bus vartojami 
daug plačiau negu bet kada.

Bet kovai su priešų orlai
viais dabar yra aukštai iš
vystyta priešlėktuvinės ka
nuoles.

Pereitam pasauliniam ka
re reikėjo išleist apie pus
antro iki dviejų tūkstančių 
šovinių iš priešorlaivinių 
kanuolių, idant numušt vie-' 
na lėktuvą. O toks šovinys 
kaštuoja apie 25 dolerius.

Pilietiniame Ispanijos ka
re užteko jau pusantro iki 
dviejų šimtų šovinių prieš
orlaivinių kanuolių nukirst 
priešo lėktuvą.

Praeitam pasauliniame 
kare iš pradžios buvo šau
doma į priešo lėktuvus iš 
paprastų lauko kanuolių, 
kurias tik iškeldavo ant 
tam tikro stovo; ir tos ka- 
nuolės galėjo paleist tik po 
du ar tris šovinius per mi
nutę.

Dabar kelios priešorlaivi- 
nės kanuoles elektriniai su
jungiamos į vieną aparatą, 
ir visos kartu gali iššaut 
po 150 iki 200 sviedinių per 
minutę. 1914-18 m. kare 
lauko kanuoles mušdavo 
aukštyn oran tik keletą ki
lometrų. Dabartinės prieš- 
orlaivinės kanuoles muša 
10 ir 12 kilometrų į viršų ir 
25 kilometrus į tolį. (Kilo
metras yra apie du trečda
liai amerikoniškos mylios.)

Lenkija dabar neturėjo 
tokių gerų priešorlaivinių 
kanuolių kaip Franci ja, Vo
kietija ar Anglija. O ir tai 
kiekvieną kartą, kai dides
nis skaičius Vokietijos lėk
tuvų užpuldavo kokį stam
besnį miestą, lenkai savo 
priešorlaivinėmis kanuolė
mis vis nukirsdavo daugiau 
ar mažiau priešo lėktuvų.

Priešorlaivines kanuoles 
šaudo sviediniais iki 75 
milimetrų storio, tai maž
daug trijų colių. Bet toks 
sviedinys, sprogęs orė, iš
sklaido savo skeveldras 
apie keturių tūkstančių jar
dų 'plote; o dažnai užtenka 
vienos skeveldros, kad pa
vojingai sužalo t lėktuvą ar
ba sužeist bei užmušt lakū
ną.

Pirm dabartinio Europos 
karo, jau gerai' buvo išmė
ginta Ispanijos kare veiki
mas naujoviškų priešorlai
vinių kanuolių. Ir štai ką 
apie tai sako vienas lakū
nas, Ispanijos karo dalyvis:

ISPANIJOS LAKŪNO 
PATYRIMAI

“Prisiartinome prie Gua- 
dalajaros ir Madrido kryž
kelės. Mūsų skridimo aukš
tis buvo 3,000 metrų. (Met
ras yra 39 coliai su geru 
trečdaliu.) Buvo žiema, ir 
lėktuvo kabinoje, nors ap
šildomoje, ~iri gerais rūbais 
apsirūpinus, jautėsi slopi-, 
nantis šaltis. Apačioje bliz
gėjo balti plokštikalniai, ap
dengti aštriu kalnynų snie
gu.

Staiga prieš mano lange
lį blykstelėjo ugnis. Raudo
na kibirkštis trenkė kiek 

žemiau ir tuoj apsivainika
vo dūmų debesiu.

Nespėjau įspūdžio pergy
venti, kaip staiga dar trys 
grantos sužaibavo netoli 
mūsų. Į mus ugnį atidarė 
priešlėktuvinė artilerija!

Aš verčiau bombanešį ant 
sparno ir tuoj pakeičiau 
skridimo kryptį. Kai artile
rija šaudo, būtinai reikia 
skristi kaitaliojant skridi
mo liniją. Dar keli sviedi
niai sprogo, uš kurių vienas 
taip arti, kad lėktuvas susi- 
purtė, tarsi jį kas būtų už 
uodegos nutvėręs. Garsas 
buvo stiprus ir nemalonus.

Pajutau, kad esu geleži
niuose spąstuose. Dar ir dar 
kartą pakeičiau kryptį ir 
lėkiau didindamas ir mažin
damas greitį. Ir tai sunki
na tikslų artilerijos šaudy
mą.

Visa krūva granatų paly
dėjo mus, bet sprogimai pa
sižymėjo jau netiksliai ir 
toli nuo mūsų.

Po kelių minučių pama
čiau, kad kairiojo motoro 
alyvos manometras nieko 
nerodo. Pasukau į rytus, 
kur turėjo būti arti fronto 
viena atsarginė lėktuvų sto
vykla. Kiekvieną minutę 
laukiau, kad motoras sus
tos.

Aš pašaukiau žvalgą, bet 
jis neatsiliepė. Dar kartą 
pašaukiau, nuėmęs gazą. 
Paskui su dideliu vargu ap
sisukau sėdynėje, šiltuose 
rūbuose ir pažiūrėjau jo 
pusėn.

Prie bombardavimo sta
liuko jo nebuvo.

Motoras sustojo trys ki
lometrai prieš stovyklą. Nu
tūpti pavyko gerai. Kai lėk
tuvas sustojo ir aš paleidau 
kojas nuo vairų, išslinkau 
iš sėdynės ir pasisveikinau 
su stovyklos vyrais, šie man 
rodė į lėktuvą. Pažiūrėjau 
ten. Visas jo šonas buvo 
raudonai nutaškytas.

Vėliau mes pakėlėme 
žvalgą. Jis gulėjo šaulio liz
do dugne. Sprogusf viena 
granata buvo tiksli ir jos 
skeveldra perkirto mano 
žvalgo kaktą ir jį vietoj už
mušė. Dar kelios skeveld
ros išdraskė lėktuvo lieme
nyje skyles. Jei dar keli 
metrai to sprogimo žemiau, 
—aš šios istorijas būčiau 
nepapasakojęs.”

Labai svarbu lakūnams 
žinoti, kur stovi kanuolių 
baterijos." Paprastai jos iš
statomos taip, kad sutruk
dytų atskrendančiam lėktu
vui nusitaikyti bombarduo
ti. Lėktuvas, jei nori išmes
ti bombas, privalo kelias 
trumpas akimirkas skristi 
visiškai lygiai ir tiesiai. Tuo 
metu, per taikymosi prietai-c 
są žvalgas daro sprendimus 
ir skaičiavimus bombai 
mesti, o tuo pačiu laiku yra 
ir didžiausia galimybė 
priešlėktuvinei artilerijai 
prisitaikinti ,.ir šaudyti.

Šis momentas yra lemian
tis. Kol bombanešio įgula 
per taikymo žiūronus laiko 
taikinį ir padaro paskuti- 
nius skaičiavimus tiksliam studentų rimtumo.

bombardavimui, tuo pačiu 
laiku į lėktuvą žiūri stikli
nės baterijos prietaisų 
akys, kaukia mechanizmas 
darantis visus šaudymo vir
šun apskaičiavimus.

Šičia, žinoma, svarbu ne 
tik mechanizmas, bet išsi
lavinimas, gabumas ir šal
tas užsilaikymas žmonių, 
veikiančių nuo žemės ir 
lėktuve. Kiekvienas netiks
lus skubėjimas, karščiavi
masis ar šiaip klaida čia le
mia nepasisekimą ar mirtį 
vienai ar kitai pusei.

Vos pasirodo priešo lėk
tuvas, tuoj atidengiama į jį 
ugnis iš priešorlaivinių ka- 
nu’olių. Netaip svarbu, jog 
tų kanuolių batareja nėra 
dar visai tiksliai nustaty
ta; kas svarbu tai kuo grei
čiausiai šaudymais parodyt 
priešo lakūnams, kad jiem 
gręsia pavojus; kad jie ma
tydami aplinkui save sprog
stančias priešorlaivines gra
natas, nusigąstų ir šalin nu
lėktų. O tuo pačiu laiku ki
tos priešorlaivinių kanuolių 
baterijos daro rimtesnius 
skaičiavimus ir savo ruožtu 
smogia į viršų.

Taip, lėktuvas per porą 
desėtkų paskutinių metų la
bai ištobulėjo kaip karo pa
būklas; bet jis susilaukė ir 
lygiai ištobulintų ginklų 
prieš save. —N.

/

Neranda Laisvos Mei
lės tarp “Raudam^”
“Raudonųjų” ėdikai šne

ka, būk komunistai esą ly
tiški ištvirkėliai, būk jie iš
pažįsta “laisvą meilę” ir tu
rį lytiškų reikalų, su kokia 
tik papuolė patinkama mer
gina ar moteria.

New Yorko buržuazinis 
dienraštis “World-Tele
gram,” todėl, sugalvojo pa
tirt, kiek yra “laisvai mei
liški” tie studentai New 
Yorko Universiteto, kurie 
priklauso Jaunųjų Komu
nistų Lygai. To dienraščio 
reporteriai apklaus inėjo 
merginas studentes: ar ko
munistai studentai lindo 
prie jų? ar jie skelbė jom 
laisvąją meilę? ar vadino 
jąsias turėt lytiškų dalykų 
su jais?

Visos užklaustos studen
tės atsakė: Nieko pana
šaus! Komunistai studentai 
perdaug rimti, perdaug už
siėmę 'mokslu ir politiniais 
klausimais. Su jais sunku 
užmegst net švarią kalbą 
apie meilę, sakė merginos 
'studentės. Jie tuojaus už
veda diskusijas apie politi
kos dalykus, tada kalboms 
apie tai pas juos nėra galo. 
Besikalbant gi, žiūrėk jie 
tau ir siūlo pplitines kny
geles; o meile tai, rodos, jie 
visai nesiinteresuoja ir nie
ko apie ją neišmano,—kaip 
tūlos studentės net skundė
si dėl perdidelio komunistų

Spauda dažnai kalba apie 
“vandens vartus”, ypač 
prasidėjus europiniam ka
rui. Svarbiausiais gi van
dens vartais yra laikoma 
jūrų protakos Gibraltaras 
ir Dardanellai ir Suezo ka
nalas. (Lietuvos laikraš
čiai, beje, protakas vadina 
“sąsiauriais.”)

GIBRALTARAS yra An
glijos valdomi vandens var
tai tarp Atlanto Vandeny
no ir Viduržemio Jūros. 
Protaka čia apie 16 ameri
koniškų mylių pločio. Jai 
viešpatauja stipri Anglijos 
tvirtovė, iškalta Gibraltaro 
uoloje, p iet-vakariniame 
kamputyje Ispanijos pu- 
siausalio. Anglų užimama 
vieta šičia sudaro; tik arti 
dviejų ketvirtainių mylių 
plotą, o kontroliuoja viena 
iš pačių svarbiausių pasau
lyje vandens kelių!

Už Gibraltaro uolą, vadi
namus vartus tarp Atlanto 
Vandenyno ir Viduržemio 
Jūros, per šimtmečius ko
vojo įvairios tautos. Dėl 
Gibraltaro grūmėsi finikie
čiai, senovės graikai, romė
nai, ispanai, holandai, fran- 
cūzai, anglai ir kiti.

Anglija užėmė Gibralta
rą 1704 metais, bet tuom 
dar nesibaigė' kova dėl jo. 
Paskutinis ir didžiausiąą 
mūšis dėl jo prasidėjo 1779 
metais vasarą, kada fran- 
cūzai išvien su ispanais mė
gino atimt Gibraltarą iš 
Anglijos. Kautynės užtru
ko dar beveik ketverius me
tus, bet Anglija vi stiek iš
laikė Gibraltarą savo, ran
kose.

“Gyvybės Linija”
Sakoma, kad Viduržemio 

Jūra su Gibraltaru vakari
niame savo gale ir Suezo 
kanalu rytiniai - pietiniame 
gale- tai esanti Anglijos 
“gyvybės linija” — arčiau
sias susisiekimas Anglijai 
su Indija ir kitomis koloni
jomis. Bet vos kilus dabar
tiniam karui, Anglijos val
džia nutarė neleisti savo 
prekinių laivų į Viduržemio 
Jūrą. Bijo, jog kartais Mu- 
ssolinis gali užmiršti savo 
bepusiškumą ir kariniais 
laivais pradėt skandint ir 
grobt prekinius Anglijos 
laivus toje jūroje.

Taigi prekiniai Anglų lai
vai dabar' plaukia aplinki
niu keliu į Anglijos koloni
jas, aplink Afriką, pro Ge
rosios Vilties iškišulį. Tuo 
būdu prekiniams Anglijos 
laivams reikia keliaut 65 
procentais ilgiau į Indiją, 
45 procentais toliau į Ryti
nę Afriką, 10 procentų il
giau į Australiją.ir tt. Ta
tai žymiai sugaišina Ang
lijai gavimą maisto ir kitų 
produktų iš tų kolonijų, bet 
tolesnysis vandens kelias 
karo laiku atrodo Anglijai 
saugesnis negu minėtoji jos 
“gyvybės linija.”

DARDANELLŲ protaka 
yra Turkijos valdoma iš 
abiejų pusių, ši protaka 
yra vandens vartai iŠ Vi
duržemio Jūros per Aege- 

—K. jaus Marias į Juodąsias katalikų religijos Lenkijoj.

Marias. Jinai yra apie 45 
mylių ilgio ir nuo 1 iki 5 
mylių pločio. Dardanellų 
krantai stipriai kanuolėmis 
apginkluoti, ir Turkija ga
lėtu sustabdyti net drūčiau
sių karo laivų praplaukime 
Dardanellais. Laike praeito 
pasaulinio karo Dardanellai 
buvo silpniau ginkluoti ne
gu dabar, ir tai Anglijos 
karo laivynas jokiu būdu, 
nepajėgė prasibriaut per 
Dardanellų protaką į Juo
dąsias Marias. Anglai tada 
atakavo Dardanellus iš van
dens ir iš sausumos; paklo
jo desėtkus tūkstančių savo ( 
kareivių ir jūrininkų, ir vis 
bergždžiai.

Dabartinėse Sovietų de
rybose su Turkija, Sovietai 
reikalauja neutralizuot 
Dardanellus, nepraleis! jo
kios šalies karo laivų per 
juos; o Anglija ir Franci ja 
stengiasi tai gražiais priža
dais, tai pinigais papirkt 
Turkiją, kad jinai praleistų 
Anglijos ir Francijos karo 
laivus per Dardanellus į 
Juodąsias Marias. Tokiame 
gi atsitikime Anglų ir 
Francūzų karo laivai galė
tų iš Juodųjų Marių užpult 
Sovietų žibalo-aliejaus cent
rą Batumą ir kitus svarbius 
Sovietų miestus ir punktus 
palei tas marias. Be to, An
glija ir Franci j a savo karb 
laivais' iš Juodųjų Marių 
galėtų grasint Rumunijai, 
Bulgarijai, pagaliau ir pa
čiai Turkijai.

SUEZO KANALAS ryti- 
niai-pietiniame gale Vidur
žemio Jūros yra Anglijos 
durys iš tos Jūros į Raudo
nąsias Marias, o per jas į 
visą eilę svarbių Anglijos 
kolonijų, šis kanalas oficia
liai priklauso tarptautinei 
kompanijai, kur daugiausia 
daliu-šėru turi francūzai ir 
anglai. Bet Anglija taip ka
riškai įsitvirtinus visoje Su
ezo kanalo srityje, kad tik
rumoje viena Anglija yra 
Suezo kanalo valdovė. Sue
zo kanalas eina per Eigip- 
tą, o Egipte šeimininkauja 
Anglija, panašiai, kaip ko
kioje savo pusiau-kolonijo- 
je. —N. M.

BEGALINIS DUOSNU- 
MAS

Spartanburg, South Ca
rolina. — Gyventojai pa
šaukė policiją, kad areštuo
tų “baisiai girtą” vyrą, be- 
paraduojantį gatvėmis tarp 
aukštesnės klasės namų.

Atskubėjo policijos auto- < 
mobilis ir sučiupo beveik 
nuogą girtuoklį. Jis buvo 
visiškai be kelinių.

Policija užklausė: “Kur 
tu padėjai kelines?” Jis gi 
atsakė: “Aš jų niekur ne
padėjau. Aš atidaviau sa
vo kelines kitam vyrui, ku
riam jos buvo labiau reika
lingos negu man pačiam.”

Vatikanas. — Vokietijos 
atstovas popiežiui užtikri
no, kad naziai nepersekiosią

*
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ELTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Klaipėda. — Klaipėdos gy

venimas yra visiškai pasikei
tęs. Žmonių nuotaikos ir rėži
mas čia sudaro tikrą užfron
tės vaizdą. Nuo rugpjūčio pa
baigos maistas čia jau griežtai 
reguliuojamas pagal kortelių, 
o prieš keletą dienų įvesta 
kortelių sistema ir visoms ki
toms prekėms. Nuo rugsėjo 5 
d. įvesti specialūs prekių kai
nų pakėlimai, kaip karo mo- Vokietiją, 

mobi-' Prancūziją,

Klaipėda, kurs karo pradžio
je buvo nutrauktas, nuo rug
sėjo 11 d. veikia. Telefono ir 
telegrafo susisiekimas su Bal
tijos, Skandinavijos valstybė
mis ir su Amerika vyksta be 

'jokių suvaržymų.
Korespondencijos (laiškų ir 

siuntinių) siuntimas į Belgiją, 
Norvegiją, Čekiją, Daniją, 
Švediją, Šveicariją, Olandiją, 

Klaipėdą, Angliją, 
kestis. Vietiniai vyrai mobi-! Prancūziją, Estiją, Latviją, 
lizuojami. Laukuose dirba mo- Rusiją ir Lenkiją eina kasdie- 
terys ir iš Lietuvos samdomie-1 na. Į Argentiną, Braziliją, 
ji darbininkai. Visiems sve-| Urugvajų, Jungtines Ameri- 
timšaliams rugsėjo 4 d. buvo ikos Valstybes, Kanadą ir Pie- 
įsakyta per 24 vai. apleisti j tų Afriką eina nustatytomis 
Vokietiją, taigi ir Klaipėdos ' tam tikromis dienomis. Siun- 
kraštą. Nors, buvo aiškinama, tinių į užjūrio šalis siunti- 
kad lietuvių tas įsakymas ne-Imas laikinai sustabdytas. Oro 
liečia, tačiau daugelis Lietu- Į pašto korespondencija, kai 
vos piliečių suskubo tvarkytis ' suomių lėktuvai skrenda į 
dokumentus grįžti namo. —'Stockholmą, siunčiami į Hel- 
Klaipėdos uostas yra apmiręs, sinkį, o kada suomių neskren- 
Svetimųjų valstybių laivai, i da, siunčiama į Rygą ir iš čia 
karui prasidėjus, išplaukė į!oro paštu į Stockholmą ir to- 
savo kraštus, švedų “Marie- liau.
holm” paskutinį kartą irgi ap- 1 ---------
lenkęs Klaipėdą, pilnu garu j Kaunas. — Nežiūrint susi- 
nuplaukė į Stockholmą. Ka-i dariusių naujų sąlygų, mėsos 
dangi ir Vokietijos prekybos1 ir pieno produktai iš Lietuvos 
laivams yra įsakyta neplaukti ir toliau eksportuojami, 
į atvirą jūrą, tai Klaipėdon ir j “Maistas” rugsėjo 3-10 d. iš- 
vokiečių laivai nebeatplaukia. j vežė 6,203 kiaules, 125 ra- 
—Lietuvos ekonominės ir ko- guočius, per 17,500 paukščių 
operatinės organizacijos tebe-į ir arti 12,000 kg. kitų mėsos 
turi Klaipėdos sandėliuose I gaminių. Pienocentras per tą 
kaikurių prekių. Pav. Lietu- savaitę išvežė 2,207,880 kiau- 
kis dar turi per 2,000 tonų Ašinių. —Avių Lietuvoje per 
druskos, elevatoriuje—linus ir i vasarą su prieaugliu esama 
dar šiomis dienomis tebesimi-i apie 1,300,000 kg., o per žie- 
tė per Klaipėdos uostą javus, j mą laikoma apie 600,000. Nuo 
Lietuvos Eksporte (Maiste) jų per metus gaunama apie 2 
tebedirba apie 100 žmonių. I milijonai klgr. vilnų. 
Nutrūkus telefono susisiekimui' milijoną klgr. vilnų 
su Klaipėda, firmos ir jų sky- žarna.
riai nebegali susisiekti 
Kaunu. Laikraščiai per 
nebeateina. Iš Lietuvos 
čiai į Klaipėdos kraštą 
įleidžiami, tik smulkiai 
rinami jų daiktai, 
pasienio valdininkai važiuo
jantiems per sieną lietuviams 
yra mandagūs ir džentelme
niški. Mažasis pasienio susisie
kimas nors yra beveik apmi
ręs, tačiau nenutrauktas.

ko gauti, kaip ir prieš karą, 
išskiriant tuos dalykus, ku
rių pardavimas yra suvaržy
tas arba laikinai sustabdytas, 
kaip skystojo kuro. —Kuro 
taupumo sumetimais sumažė
jus Kaune privačių taxi ir au
tobusų skaičiui, taip pat sunk
vežimiams, dabar geras die
nas turi arkliais važiuojamie
ji vežimai ir vežikai, o trans
portui padėti atvažiuoja iš 
Kauno apylinkių ūkininkai su 
savo vežimais, kurie padeda 
gabenti malkas ir persikraus
tyti ir už tai gerokai uždirba.

Kaunas. — Dėl susidėjusių 
aplinkybių, numatoma išplėsti 
Lietuvos didesnę prekybą su 
neutralėmis kaimyninėmis 
Baltijos valstybėmis ir Skan
dinavija, kuriose didėja mūsų 
žemės ūkio produktų parei
kalavimas, o iš ten įsivežti da
lį reikalingos žaliavos, kurios 
gavimas iš kariaujančių val
stybių yra pasunkėjęs arba 
pasidaręs nebegalimas.

Apie 1 
dar įve-

su
sieną 
pilie- Lietuvos < 
tebe- greitu laiku 

patik-Į cukrų iš šių

abudu 
fabrikai 
gaminti 

cukrinių
tačiau, at- 

cuk- 
Lie- 
mai-

Kaunas. — Nors 
cukraus 

i pradeda 
metu 

Vokiečių i runkelių derliaus, 
sarges dėliai, užpirkta 
raus ir užsieniuose. Jau 
pojun atgabenta 13,000 
šų po 100 kg. maišas ir dar 
laukiama apie 7,500 maišų. 

: Šiemetinis mūsų cukrinių run
kelių derlius yra neblogas, at- 

KAUNAS.— Ryšium su kilu-įrodo, geresnis už pernykštį, 
siu Europos karu, su kaikurio- Viso šiems metams cukraus 
mis valstybėmis yra suvaržy-1 runkelių yra kontraktuota 
tas arba ir visai nutrauktas te-1 180,000 tonų, 

lefono-telegrafo susisiekimas. ■ ---------
Į Angliją, Prancūziją ir Len
kiją, taip pat į Anglijos ir 
Prancūzijos užjūrines nuosa
vybes priimamos telegramos, 
rašytos tik atvira anglų arba 
prancūzų kalba ir tik siuntėjo 
atsakomybe. Telefono susisie
kimas su šiomis valstybėmis

Kaunas. —Iš Lietuvos į Vo
kietijų šiemet buvo eksportuo
ta už 400,000 lt. vyšnių. Už 
300,000 lt. eksportavo Pieno
centras ir už 100,000 lt. priva
tūs pirkliai. —Pirmomis karo 
dienomis buvo prasidėjęs ne
normalus reikalingų ir stačiai 

nutrauktas privatiniems asmc-1 nereikalingų prekių pirkųnas 
nims. Į Vokietiją privatinės Į didesniais, o daugeliu atvejų 
telegramos priimamos taip pat į ir dideliais kiekiais, bet ata- 
tik siuntėjo ątsakomybe. Pri-. tinkamoms įstaigoms įsikišus 
vatus telefono susisiekimas! prekyba grįžo į savo normas 
su Berlynu, Karaliaučių ir ir krautuvėse vėl galima vis-

lio ar autobuso katastrofa, 
sužeidimas a r suvažinėjimas. 
Atatinkamoms įstaigoms pra
dėjus smarkiai kontroliuoti 
motoriniiĮ vežimų vairuotojus 
ir tikrinti automobilių bei au
tobusų techninius trūkumus, 
susisiekimo nelaimių skaičius 
smarkiai sumažėjo, gi nuo 
rugsėjo pradžios, kada benzi
nas ir gazolinas privatiems 
auto savininkams buvo suvar
žytas, taip vadinamos trafiko 
nelaimės veik visiškai išnyko.

Vilnius. — Užmezgus santi- 
kius su Lietuva, "Vilniaus ra
diofone buvo panaikinti ligi 
tol duoti nepalankūs praneši
mai apie Lietuvą. Prasidėjus 
Vokietijos-Lenkijos karui, pra
nešimai iš Vilniaus radiofono 
lietuvių kalba vėl pradėti, ta
čiau nebe tokioje dvasioje, 
kaip kadaise. Dabar praneša
ma lietuviškai apie karo

Kaunas. — Pirmomis karo 
dienomis, Kaune ir kituose 
miestuose buvo pasireiškęs 
staigūs kaikurių prekių padi
dintais kiekiais supirkinėji
mas. Dėl tos priežasties vieną 
dieną Kaune buvo pristigę cu
kraus, druskos ir net duonos. 
Skubiai įsikišus valdžios įstai
goms ir spaudai, supirkinėji
mo manija greitai atslūgo, ir 
kitą dieną vėl buvo visko ga
lima gauti. Kainų Tvarkytojo 
įstaiga griežtai prižiūri, kad 
produktai nebūtų supirkinėja
mi didesniais, negu paprastai, 
kiekiais ir nusikaltusieji su
pirkinėtojai, spekuliantai ir 
kainų kėlėjai prekybininkai 
smarkiai baudžiami. Išvengti 
kainų kėlimo, visi importinin- 
kai, urmininkai ir vietiniai fa
brikantai bei dirbtuvės ir šiaip 
visi pirkliai turi išduoti vi
siems pirkėjams parduodamų
jų prekių sąskaitas, pagal 
kurias pirkėjai'ir Kainų Tvar-. 
kytojo įstaiga visuomet gal! 
patikrinti, ar kainos nėra pa
keltos. Taip pat buvo pastebė
ta, kad kaikurio malkų san
deliai, pasinaudodami esamo
mis sąlygomis, būtent kad pri
vatiems asmenims nebeduoda
ma kurui anglies ir kokso, 
pradėjo kelti malkų kainas. 
Kainų Tvarkytojo įstaigos tar
nautojai dabar tikrina krau
tuves, malkų sandėlius ir kitas 
prekybos įmones ir už susek
tus kaintį kėlimus, prekių nu
slėpimus bei už nereikalingai 
didelius užpirkimus nusikaltu
sius baus.

Kaunas. — Šiemet liepos- 
rugpjūčio mėnesiais susisieki
mų nelaimių Lietuvoje buvo 
nepaprastai padidėję. Tais 
mėnesiais nebepraeidavo die
nos, kad Kaune ar provinci
joj neįvyktų kokia automobi-

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 

329. Broadway, Bayonne, N. J.
Pradžia 7:30 vai, vak.

Įžanga 35 centai

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.

veiksmus ii\ apie tai, kokių 
lengvatų suteikiu lietuviams 
Vilniaus krašte.

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mus Jersey City, Newarką, 
Hobokeną ir kitus miestus 
ir miestelius vadinamoj 
New Yorko “metropolijoj.” 
Tuomet D i d ž iojo “New 
Yorko” gyventojų būtų

■ daugiau kaip 10 milionų.
Senoviškai—Nauja City
Seniausia Londono dalis 

yra City. Joj pasilaiko ir 
kai kurie senoviškos savi
valdybės papročiai. Vienas 
iš tokių papročių, tai kad 
ir Anglijos karalius neva 
turi gaut majoro leidimų, 
norėdamas įvažiuot į City.

Taigi ir dabar atvažiuojant 
karaliui prie City sienos, 
įvyksta tam tikros ceremo
nijos dėlei jo įleidimo.

Darbiečiai Valdyboj
Londono miesto taryba 

susideda iš 144 atstovų; kai 
kurie išrinkti visam amžiuf. 
Dabar dauguma Londono 
tarybos narių yra darbie
čiai; tarybos pirmininkas— 
Herbert Morrison, vienas iš 
Darbo Partijos vadų.

Beveik visos Londono li
goninės pasilaiko iš visuo
menės aukų.

15 tūkstančių londoniečių 
yra benamiai vargšai, ir 
miega gatvėse ir užkam
piuose.

Apie 400 parkų-skvėrų 
Londone priklauso priva- 
čiams turčiams.

Policija, Senmerges, 
Ateiviai

Londonas užlaiko apie 20 
tūkstančių policininkų ir di
džiuojasi “geriausia” polici
ja pasaulyje.

Pernai metais Londone 
buvo pavogta 7,203 automo
biliai, bet policija atgavo 
7,094 automobilius; taigi 
dingo tik 109 automobiliai.

Londone yra 70 tūkstan
čių daugiau merginų ir 
abelnai moterų negu vyrų. 
Taigi daug lieka senmergių.

Ateivių Londone esama 
neperdaugiausiai: 33,000 iš 
Rusijos; 14,000 iš Vokieti
jos; 10,000 iš Italijos; 8,000 
iš Austrijos; 7,000 iš Fran- 
cijos ir tt. Lietuvių skaito- . 
ma Londone keletas šimtu.

i —n.

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” JUBILIEJINIS

BANKIETAS
Rengia Philadelphijos Dienraščio “Laisvės” Rėmėjai

TAIPGI BUS KONCERTAS IR

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Sopranas, iš Hartford, Conn., 

dalyvauja programoje

Įvyks Sekmadienį

Spaliu 22 Oct

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

ŠOKIAI

R. MIZARA 
"Laisvės” Redaktorius, 

sakys prakalbą

MUZIKALĘ PROGRAMĄ PILDYS SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:

Biruta iRamoškaite,, 
Soprano iš Hartford, Conn.

St. Kuzmickas, 
Baritonas, ir

Violet Kuzmickiene,
Soprano iš Shenandoah, Pa.

Vincas Valukas su Sūnais
iš Scranton, Pa.

M. Vaidžiulienė su Dukra 
Duetistūs iš Philadelphijos

Philadelphijos Merginų Sekstetas, vadovaujamas dainininkės 
NELĖS STATKEVICICTfiS

Charles Valantis
Gros smuiko solo 
iš Philadelphijos

Nellie Statkevičiūtė ir
Jos Merginų Sekstetas 
iš Philadelphijos

Kalbės R. Mizara
"Laisvės” Redaktorius

Vietinis Lyros Choras
Dainuos šiame bankiete

VINCAS VALUKAS 
iš Scranton, Pa., dainuos duetus

> su savo stiliais

NEW AUDITORIUM HALL
- 711-15 SNYDER AVENUE

PHILADELPHIA, PA.

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ

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

PRAŠOME BŪTI NURODYTU LAIKU
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Whai It Means to Lithuania TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S

“Without Vilna we shall never rest!”
Those words, uttered some nineteen years ago, have been re

echoed wherever Lithuanians met to discuss the well-being of 
their nation.

On October 10 in a news communique the Soviet Union an
nounced that a mutual assistance pact had been signed between 
the U. S. S. R. and Lithuania. As part of the pact Lithuania re
gains the city of Vilna and surrounding territory which was 
illegally seized by Poland in 1920.

For many years the Lithuanian people had struggled to regain 
the third of its land under the domination of another power. 
But all the high-sounding words and promises could not ac
complish in nineteen years what the Soviet Union did. for Lith
uania in a few days.

What has the Soviet Union done for the Lithuanian people?
She has returned the traditional capital of Lithuania to the 

nation.
She has promised to defend Lithuania against attack by any 

European power. The Lithuanian people, who have suffered the 
loss of their only port, Memel, know very well against whom 
they are now defended. .

She will help the Lithuanian army to better equipp itself.
She will improve economic relationships between the two na

tions—thus bringing the benefits of increased trade to a depres
sion-ridden country. *

These are the things the Soviet Union has done for Lithuania.
For many years the progressive Lithuanian press has repeated 

over and over that Lithuania’s truest friend is the Soviet Union. 
The events of the past few weeks have amply proven that many 
times over.
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The LDS 

held
BALTIMORE, Md.

Branch 48 of Baltimore held its 
monthly meeting Thursday, October 
5, at the Lithuanian Hall, 853 Hol
lins St. at 8 p. m.

Our President Mr. Paserskis open
ed the meeting. The minutes were 
read by A. Žemaitis, our secretary, 
and were accepted as read. The 
committee gave their final report 
on the last Lithuanian and Russian 
picnic which left a total profit of 
$25.16.

The secretary has a supply of L. 
D.S. pins for members who want 
to wear them, and there is a supply 
of shields which were sent from the 
central office, for the junior .mem
bers to wear on their sweaters.

At the L.M.S. 2nd District Con
ference, October 8, 19^9, in So. Bos
ton, new officers were elected and 
two days were set aside for forth
coming affairs.

The first day selected is Decem
ber 9, 1939, for a L.M.S. concert 
dance to be 
Worcester, 
good talent 
good music
for admission is 
Watch for further

The second day 
second Sunday 
the annual 
picnic. Also 
ter, Mass.
> So 
mind 
make 
dates

and 
St., 

be 
and
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VILNA RETURNED TO LITHUANIA BY U.S.S.R
0 0

Vilna Lands Long a Sore-Spot 
On the Polo-Lithuanian Border

Liths Rejoice on 
Pact with USSR

Soviet Union Gives Territory to
Liths; Signs Mutual Aid Pact

by WALTER KUBILIUS

IN ORDER to understand the rea
sons for the action of the Soviet 

Union in returning Vilna and the 
surrounding territory to Lithuania, 
it is necessary for us to go back in 
history to the post-war period.

In 1919 the Lithuanian people, 
tired of war and the desolation that 
it brought, began to form indepen
dent Soviets throughout the country. 
But the formation of these Soviets 
did not please the clerical, landown
ing and aristocratic groups who 
sought to crush the movement be
fore it seized power throughout the 
nation. Not able to face the people 
alone they invoked the aid of Ger
man and Polish troops.

Poles Begin to March.
The Soviets in Lithuania were 

soon crushed and the Poles, heart
ened by their success, pressed deep
er and deeper into Lithuanian and 
Russian territory. The newly-form
ed government of Russia quickly re
organized its weary army and began 
to throw back the advances of Pil
sudski’s Polish troops.

The Polish advance soon turned 
into a rout and the Red Army pres
sed on towards Warsaw.

On July 12, 1920, in the Treaty of 
Moscow the Soviet government of 
Russia was the first to recognize 
the independence of Lithuania with ' 
Vilna as its rightful capital. The 
Russians marched through Vilna but 
left control of the city in the hands 
of the Lithuanians.

in order to prevent 
be an inevitable 
to a peaceful 

border dispute in

vance, and, 
what seemed to 
conflict, agreed 
settlement of the 
August, 1920.

The Polish Army, however, con
tinued to attack the Lithuanian 
lines and advanced still further. 
The Lithuanian government re
spected its ethnographic borders 
with Russia and Latvia, but 'Poland 
ignored them and advanced many 
miles past the Curzon Line of De
marcation, set by England, into pure 
Lithuanian arid Russian territory. 
The Lithuanians were forced to re
treat.

A discussion was held on starting 
activity for the junior members. I 
think it is a very good idea, and it 
should be started and not put aside. 
The juniors don’t want to sit back 
and just watch the Youth Division, 
they also want to do things.

Alfred Ekewise, the president of 
the Youth Division, suggested 
the Branch 48 and the Youth 
vision hold a joint Halloween 
on October 28. It was accepted 
a committee of two was picked:
Raymond and Mrs. Juškauskas. 
"~The sponsor of the L. D. S. Youth 
Division was giving her report on 
the youth’s educational activities 
when Mr. Raymond interrupted her. 
He should have waited till she 
finished.

to
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Russia Recognizes Lith.
At this period the Allied Govern

ments openly intervened in the af
fairs of Russia and attempted to 
crush the rising Communist strength. 
The presence of British, Czech and 
American troops in Russia and Si
beria forced the retreat of the Red 
Army and it was in this fashion 
that the Poles were able to occu
py large areas of Lithuanian and 
White-Russian territory.

The Lithuanian government na
turally protested the Polish ad-

that
Di

Ball 
and 
Mr.

criticism

It seems that some of the adults 
are not interested in the youth very 
much. If they were, we would have 
more cooperation and less criticism. 
Adults have plenty of time to criti
cize the youth, but they have little 
or no time at all to come to their 
meetings and help to guide them. 
That is the main trouble with Bal
timore today—too much
and not enough of cooperation. We 
all know that Baltimore has no pro
gressive leader. And if we did have 
one, I know Balto, would be doing 
things as big as the other cities.

We have a fine group of youth 
who are interested in going ahead. 
Why can’t the adults sacrifice some 
of their time for cooperation? If we 
all work together and not just one 
or two, we can get plenty of mem
bers interested in our organization.

___ 9 9 2

Maspeth Celebrates 
Softball Victory

MASPETH, L. I., N. Y.—To toast 
the victory of the Cavalcades in 
winning the Metropolitan Champ
ionship, and to toast the day next 
year when the Cavalcades beat the 
best Chicago has to offer in softball 
teams, thjs LDS youth branch 
holding a “Victory Party.”

The eventful celebration will be 
held at the clubrooms, 6039 Perry 
Ave. in Maspeth, L. I., with plenty 
of food and other refreshments for 
those attending,
for dancing. Tickets 
for gentlemen and 40 
ladies. Each person 
entitled to his 
refreshments.

The party will 
Saturday eve, in 
ets are on sale

is

Music, of course, 
are 60 cents 
cents for the 
attending 

share offree
is 

the

be held October 
Maspeth 
now.

14, 
, and tick- 
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Sportsman’s Chatter with tom yermal

MEMORIES
Do You Remember Way Back 
When:—

They used to have boxing bouts 
at the old 47th regiment armory 
and we kids, in our first pair of 
borrowed longies that admitted us 
to pool-rooms, pulled the old gate
crashing gag:

Each one entering would tell the 
ticket-taker that the guy in the 
back had the tickets and after 
about nine or ten of us had filed 
in’ and dispersed in the crowd, the 
last one of the mob would present 
his lone ticket and plead ignorance 
of the preceding horde. Try and 
get away with that today!

Then when we couldn’t rake up 
a buck ten between the bunch 
there was the more dangerous coal
chute way of crashing. After we 
got inside the building and emptied 
about five pounds of coal dust from 
our shoes, coats, eyes and ears, we 
still had’ the hard job of passing the 
tough, and I mean very, very tough, 
sergeant who was always on 
at a disadvantageous, to our 
post.

We’d have to wait in hiding
he "had to go” or til some friend 
would invite him for a “hooker.” 
There were times we just got to 
see the final which the Sarg him
self would wander off to look at.

duty 
eyes,

until

“The” Harry Balough was the re
gular announcer in those days and 
how he could build-up the merest 
preliminary kid was a treat. Harry 
worked for five-a-night then, and 
had plenty of opposition in one of 
the fans by the name of Jack Marsh.

They used to hold up the semi
final or main bout of the evening 
and permit Marsh to warble a song 
or two and the hand Jack received 
put the rest of the performers to 
shame, 
time.

Ask Balough about it some

talent was of the highest 
with the likes of Paul Ber- 

Ruby Stein,

The 
calibre 
lanback, Joe Glick, 
Nick Palmer, Paul Conamare, Corp. 
Izzy Schwartz, Sergeant Sammy 
Baker, Sonny Cashin, Arnold ($1,000 

la fight) Ryan, Henry Catena, Pete 
Hales, Tony Palmer, Joey Baker, 
Joey Fox, Kid Rask, Romero Ro-

jas and 
pleasing

many other good crowd 
battlers.

when the old QueensboroThen
Arena held forth we’d pile in one or 
two old rattle-traps and conquer it 
by way of me—I was always being 
elected to purchase a ticket that we 
had all chipped in for, and then I 
had to let the rest in through the 
fire-exit gate in the rear of the old 
firetrap (which came to its untime
ly end by burning, by the way).

Worcester News
WORCESTER, Mass. — Greet

ings, friends, from a new corres
pondent. Here is news in a peanut 
shell from the ’ole hick town.

At our recent chorus meeting we 
planned out a fall list of activities. 
For the 22 of October we are hold
ing a supper, and o boy what a 
supper—at Olympia Park in Shrews
bury. Committees are working fe
verishly to make this a grand suc
cess. Here’s luck to them!

For Thanksgiving Day, we are 
having an affair at our hall on 29 
Endicott St., Worcester.

Our hall is having its interior re
decorated and from the 
things, you won’t 
gnize it. '

An important 
Lithuanian youth
chorus needs you if it is to continue 
its functions to a greater extent. 
The chorus works to further the 
culture and knowledge of your 
native tongue. If you like to sing, 
like a social and dance now and 
then, if you like sports activity, 
then come down to rehearsal at 29 
Endicott St., at * the Aido Chorus

Poles Break Treaty
Another treaty was formed, 

time at Suvalki, on October 7 
a new demarcation line set. 
too, turned out to be a “scrap of 
paper.”

On October 9, 1920, General Ze- 
.ligowski with his soldiers marched 
into Vilna. An attempt was made 
to regard Zeligowski as a “rebel” 
setting up the “Government of Cen
tral Lithuania” but this pose was 
soon dropped and the control of Vil
na with its surrounding territory of 
10,400 square miles of land passed 
under Polish control.

The coup-dc-etat was a 
and in March of 1923 the 
of Ambassadors, under the 
of the British and French, 

I Vilna to Poland and ignored 
, nia’s rightful claim to these lands. 
The intention of this act was ob
vious, even at that “'time — to 
strengthen Poland at the expense 
of Lithuania in the' hope that the 
Poles would be the ’hammering ram 
to smash the Soviet Government.

“State of War”
A comic-opera “state of war” ex

isted between Lithuania and Poland 
for the next twenty years. Trade 
was at a standstill —- practically 
non-existant. The Polish govern
ment began a policy of persecution. 
Lithuanian schools were closed and 
every effort made to Polonize the 
area and destroy all vestiges of the 
Lithuanian language.

It was only a fe,w weeks before 
German troops entered Poland that 
the Polish government ordered the 
closirig of the last Lithuanian 
school in the Vilna territory — a 
small hut where 24 young children 
were studying the Lithuanian lan
guage. Such a policy explains the 
quick collapse of a "Poland” that 
was not Polish in act or make-up.

In March, 1938, Poland mobilized 
her army upon the Lithuanian bor
der and' threatened to advance. 
Lithuania narrowly avoided disaster 
and capitulated. She renounced all 
claims to Vilna—the Polish govern
ment was jubilant.

Vilna Returns
But justice has a way of coming 

ahead in the pages of history. The 
Poland that crushed minorities 
ruthlessly ''hhs now paid for her 
acts. The Vilna Territory, right
fully belonging to Lithuania, has 
now been returned to her by her 
eastern friend, the Soviet Union.

And so the sore spot on the 
map of Europe and in the hearts of 
Lithuanians has finally been re
moved. The old shout, 
Vilna, we shall not rest! 
longer needed for 
Lithuania have won 
ter many years of 
ing.

The Soviet Union 
admiration for the 
aid she has given

this 
with 
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success 
Council 
control 
granted 
Lithua-

“Without 
” is no 

the people of 
their right af- 
anxious wait-

has won their 
friendship and 
Lithuania.

be • able
looks of 
to reco-

tomessage 
of our city:

the
The

Phooey on Politicos 
Says LaGuardia

Mayor

in Philadelphia, 
and you’ll have

Says He Never Found One That 
Was Any Good 

PHILADELPHIA, Pa.
LaGuardia has this advice for Phi
ladelphia voters:

“There’s no Republican way of 
cleaning streets and no Democrat
ic way of putting out a fire. Got 
the right candidate, forget politics

Club rooms on Wednesdays at 8 if that is possible 
p. m. We’ll all y/el come you, I as
sure you.

Did you hear one about the news
paper man who wrote his wife a 
letter ending, “Darling, I won’t 
write more because the Japanese 
government may censor what I 
write.” A few weeks later a letter 
reached him in Tiensin 
do not censor nor open 
Neat — eh what?

Until we’re in the L.
—Al

I back up your man
Igood government.”

LaGuardia told a
Pennsylvania League of 
Voters that he had “never found
one politician that was any good.”

meeting of the 
Women

saying, “We 
any letters.”

Y. S. again.
Pachesis. 1

KAUNAS, Lithuania.—Commenting 
on the departure of the Lithuanian 
delegation for Moscow the Lithua
nian newspapers “XX Amžius” said: 
“Our delegation will do everything in 
order that the acute crisis ire Eu
rope should pass without affecting 
our national ’ liberty. For centuries 
the Poles insulted us, trampled on 
our freedom and culture. Old Rus
sia prepared a grave for us and 
impatiently waited for our end.

“Today it is already a different 
Russia. It is a Soviet Russia—with 
a different mode of life and differ
ent aspirations. It is with this new 
Russia that we are now talking. 
The new Russia can protect peoples 
against imperialist strivings in the 
face of the whole world. We 
await this protection.”

Referring to the Soviet-Lithuanian 
negotiations the newspaper “Lietu
vos Aidas” writes:

“The negotiations with the Soviet 
Union are based on the old tradition 
of friendly relations between Lith
uania 
faith 
of the

“Up

and the Soviet Union, 
in the non-aggressive 
Soviet Union.
to now the political,

on our 
policy

econo
mic and cultural relations between 
the Soviet Union and Lithuania 
were characterized by sincere 
friendship and an understanding of 
the mutual interests, rights and as
pirations of the two countries. This 
tradition of friendly relations be
tween Lithuania and 
Union was based, above 
deep conviction of the 
people that the guiding 
the foreign policy of
Union is peace in Europe 
entire planet.”

the Soviet 
all, on the 
Lithuanian 
thought of 
the Soviet 
and on our

Youth Leader in Pa
For Org. Work
: PITTSBURGH, Pa.—Joseph Sa- 

cal, youthful veteran of the Abra
ham Lincoln Brigade and recent 
editor of the Laisvė Youth Section 
is now in Pittsburgh, Pa., where 
he is doing organizational work for 
the Association of Lithuanian Work
ers (LDS).

Joe left this Monday for the dusty 
city where the LDS had its con
vention in 1938. He expects to re
turn after a few months to do or
ganizational work in other sections.

Melody
Beloved girl 

high cheekt boned 
and corn silk

Hair
Of contralto 

voice 
beyond beauty 
to

Compare
Sublime girl 

of narrow
Waist
Her honest 

milk-sweet 
mouth 
did I

Taste
In country 

leafy rustled
Lane
Warm summer 

dark 
in warm summer

Rain
O she said 
rain’s 
hurt tears

The station wagon Ida Lupin© 
> is driving around was given her 

by her husband, Louis Hayward, , as 
a surprise the day she completed 

, her role in Paramount’s “The Light 
That Failed.”

the 
like 
too 
- Wet

O she said 
when I’m 
to sleep 
will I

Forget
Or will

I wake ' 
to pure high

Day
To 'eager 

climb a golden stair 
to

Say
O Love 

a kiss 
on my mouth 
of rose pale

Red
Too long

Dear 
too long 
we’ve been

Dead

MOSCOW, U. S. S. R. October 10.—In a communique is
sued here the Soviet News Agency announced that a mutual 
assistance pact was signed in Moscow between the Soviet 
Union and Lithuania.

Under the terms of this new pact Lithuania is to regain 
the city of Vilna, traditional^---------------------------------------
capital of Lithuania, which
was
nia
the
the

seized by Poland from Lithua- 
in 1920. Vilna was occupied 
recent march of liberation 

Red Army.

in 
of

inThe negotiations took place 
Moscow between the People’s Com- 
misar for Foreign Affairs Viaceslav 
Molotov and Lithuania’s Foreign 
Affairs Minister Juozas Urbšys. Vil
na and the Vilna region 
transfered to Lithuania and a 
tual assistance pact signed.

were
mu-

hasUnder this pact the USSR 
gained a few military air bases in 
Lithuania and has vowed herself to 
defend the 
attack by 
similar to 
viet Union 
nia and Latvia.

Lithuanian nation against 
any European power, 

the agreements the So- 
has reached with Esto-

KAUNAS, Lithuania.—Widespread 
rejoicing took place in the city upon 
receipt of the knowledge that the 
pact had been signed and Lithua
nia’s lost territory 
to her.

finally returned

was declared to 
and all schools

A special holiday 
celebrate the event 
were closed as thousands cheered 
the actiop of the Soviet Union.

B water Ready 
For Socials

BRIDGEWATER, Mass. — On 
the Tuesday before last an impor
tant LDS meeting was held at Joe’s 
house. Plans were discussed to hold 
a “Shin Dig” either on Nov. 18 or 
25. We shall determine the exact 
date at another important meeting 
to be held later.

our 
the

be-

We have already sent out for 
charter, and we may have it ^t 
time of this writing.

Apologies to Helen and Alex,
cause they weren’t told of the meet
ing. But don’t forget the next meet.

The promised surprise hasn’t been 
sprung yet, and it won’t be until we 
receive our charter. But don’t wor
ry, because it won’t be long now!

We also have accepted the invi
tations to the Stoughton “Halloween 
Dance” on October 28, and the Mon
tello “Annual Fall Dance” on No
vember 11. —“Winnie Winkle.”

New Cultural Life 
Begins for 
Byelo Territory

life 
the

expressed 
assistance 
of their

of physi-

MOSCOW.—A new cultured 
is already being organized in 
liberated territories of Western Byc- 
lo-Russia and Western Ukraine by 
the Soviet Government.

Studies have started in all 
schools, free medical aid has been 
organized for the poor, and practic
ally all stores are open now.

In Lvov an enthusiastic meeting 
was held of the intellectuals. The 
Lvov painters present at the meet
ing greeted the Red Army and the 
Soviet Government and 
their gratitude for the 
rendered to the people 
country.

The Ukrainian Society
cians in Lvov published the follow
ing statement: “Doctors daily lent 
an ear to the needs of the working 
people of the former Polish state 
knowing better than other intellect
uals the difficult living conditions 
they passed through in the last 
twenty years. We are glad that the 
helping hand of fraternal assistance 
has been stretched out t/> us by the 
Soviet power which more than any 
other power in the world attends 
to the protection of public health. 
We call upon all our comrades to 
self-sacrificingiy fulfill their duties 
to protect the life of every working 
person and to actively participate in 
taking care of the health of the po
pulation of Lvov and Wesiv/n Uk-

—D. K. raine,”

War Called Off 
On Account of Rain

PARIS, France.—Military opera- 
were stopped on the western 
because of rain. Airplanes 
not leave the ground and 
might get stuck in the mud. 

of course, would catch

tions 
front 
could 
tanks
Soldiers, 
cold.

MOVJES

By Bradley '

One of the really refreshing shows 
now in New York is “Intermezzo, 
A Love Story” currently playing at 
the Radio City Music Hall. Starr
ing Leslie Howard and a new find, 
Ingrid Bergman, the motion picture 
strikes a new note in an old story 
—playing upon the heart strings of 
emotion with great effect. A fine 
picture, thoroughly recommended to 
the movie-goer of taste...

What is morality and immorali
ty? If you think growth, rebirth 
development and love are immoral 
—then do not see “Harvest,” now 
at the World 49th St. This ro
mance, one of the finest we have 
ever seen on the silver screen, can
not be missed for its profound 
analysis of peasant feeling and emo
tion. It is amazing that the Cen
sors could ban such a film—all the 
more credit to the Board of Regents 
for passing over the ban and al
lowing the original uncut version to 
be played.

about his favorite actor.

Charles Laughton is no movie 
actor. According to Alfred Hitch
cock who directed him in his latest 
feature, “Jamaica Inn,” Charles is 
“unique,” and a genius.

No film reviewer ever raved 
over a picture the way Hitchcock 
does
“Laughton is an immensely power
ful personality, a gifted delineator 
of colorful types, a magnificent in
tellect,” said Alfred as a preface 
to the climatic point in his admira
tion; the part concerning Laughton 
as a genius.

“The only person Laughton quar
rels with in the making of a picture 
is himself — Laughton,” continued 
Hitchcock. “He goes through 
lures before every scene, then 
through 
splendid

the scene itself like 
trouper he genuinely

FIREWORKS
YORK.—The speed and

tor-
goes

the

preNEW 
cision required by the designers of 
the mighty pyrotecnic displays at 
the New York World’s Fair make 
it necessary that the fireworks be 
discharged electrically. A total of 
3,500 pieces are fired from six 
barges in Fountain Lake during the 
20 minute show, and they are so 
arranged as to form a definite pat
tern harmonizing with the fountains 
beneath.

“HONEYMOON IN BALI”
“Honeymoon in Bali” is set as the 

release title for the Paramount pic
ture originally called “Are Hus
bands Necessary?” Fred MacMur- 
ray, Madeleine Carroll and Allan 
Jones are co-starred in the film, 
directed by Edward H. Griffith. The 
film serves as the debut of four- 
year-old Carolyn Lee, Ohio youngs
ter, who was brought to Hollywood 
for the film.

NEW YORK. — Brides may pick 
their own orange blossoms direct 
from the tree at the New York 
World’s Fair. All they have to do is 
to announce to the orange-coated at
tendants at the Florida exhibit that 
they are brides. They are conducted 
into the tropical garden and led up 
to an orange tree. There is a tradi
tion that the bride who deeps with 
the flower will be ever happy.
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Clevelando Kronika
Miesto Nominacijų Pasėkos

“The Cleveland Union 
Leader,” CIO unijų organas, 
tinkamai ir aiškiai apibudina 
pereito antradienio praėjusias 
nominacijas ir iš jų būsimas 
pasekmes. Kiekvienas mūsų 
spaudos skaitytojas, pilietis-tė 
turi jas perskaityti, kaipo tin
kamas išvadas.

Minėtas CIO savaitraštis 
pradeda sekančiai: “Mes nie
ko negalėsime atsiekti tol, kol 
iš Demokratų Partijos vado
vystės nebus prašalinti dabar
tiniai ‘phonies’.”

“Mes turime siekti demo
kratų vadų, kurie galėtų ką 
nors nuveikti pirma šalies rin
kimų— 1940.”

Ir nurodo, kad: “Šitokie ty- 
piški išsireiškimai skamba vi
sų unijų svetainėse ir Darbo 
Nepartinės Lygos (LNPL) 
kliubuose po antradienio no
minacijų dienos.

“Nominacijų pasekmės te
siūlo dėl newdealeriu Cleve- 
lande pasirinkimą: visai ne
balsuoti arba balsuoti už vie
ną iš dviejų anti-new deal re- 
publikonų - reakcionierių — 
John O’Donnell ir Hkrold II. 
Burton į miesto majorus.

“Šis laikraštis du mėnesiai 
atgal nusakė apie šias pasek
mes. Nurodėm, kad dabartinė 
Demokratų Partijos vadovybė 
yra pasimojus parduoti Nau
ją Dalybą reakcijai, kad ji 
dirba už išrinkimą reakcionie- 
rio republikono majoru, kuo
met atsisakė susivienyt apie 
pažangų kandidatą.”
Trys Reakcionieriai Konsilma- 

nai Išstumti Lauk

Toliaus CIO organas nuro
do, kad Naujos Dalybos mies
to konsilmanų nominacijose 
demokratai praras kontrolę 
miesto taryboje republiko- 
nams. O visgi,, nežiūrint to, 
viso miesto taryboj didelių 
permainų nesimato. Dabarti
niai du demokratai pralaimė
ję nominacijose yra surašė 
Garnekratų, kurių nesimato 
pažangiečių kompanijoj. Tre
čias nublokštųjų j sąšlavyną, 
tai dabartinis reakcionierius- 
republikonas ir Prekybos Bu
to tarnas Leroy N. Bundy. 
Bundy 17-tam Warde išstūmė 
pažangietis W. O. Walker, re
daktorius negrų savaitraščio 
“The Call Post.”

11 Pažangiečių Nominuota

Visi pažangiečiai miesto ta
rybos nariai likosi nominuoti. 
Vienuolika kandidatų, užgirtų 
Darbo Nepartinės Lygos, taip
gi laimėjo nominacijas. DNL 
kliubai darė viską, kad pakė
lus skaičių pažangiųjų Miesto 
Taryboj. Bet jos darbas buvo 
ir sunkus ir painus. Demokra
tų partija pasidalinus j dvi re
akcines kempes. Nebuvo pa
žangaus kanclidato j miesto 
majorus, kuris būt galėjęs su
mobilizuoti tūkstančius bal
suotojų paprastų žmonių, da
bar nusivylusių ir atsisakiusių 
dalyvauti nominacijose. Bet 
nežiūrint tų visų nepasekmių 
ir sabotažo iš dviejų Gąrner- 
kratų kempių, tvirtas Darbo 
Nepartinės Lygos blokas mie
sto taryboj yra užtikrintas.

“Mes sakėm, kad demokra
tų vadovystė CIevelande par
duos Naują Dalybą republi- 
konams, kuomet paaiškėjo,

Mina Paskandino Finų Laivą
Su Medžiais Holandijai
Amsterdam, Holandija.— 

Povandeninis sproginys 
(mina) paskandino Finijos 
laivą “Indra,” ties Terschel- 
ling sala, netoli Holandijos, 
“Indra,” 2,026 tonų įtalpos, 
gabeno medžiuš į Holandi- 
ją. Manoma, kad visi “In
dros” įgulos nariai išgelbė
ti JJ^jJIJbiednuomenei

kad nei viena kempė nestatys 
pažangiečio kandidatu j ma
jorus,” pareiškė Elmer O. 
Fehlhaber, DNL valstijos se
kretorius. Ir dadūrė : “Dabar, 
po nominacijų, visų pažangie
čių pareiga dirbti dar dau
giau, budavoti DNL,. stengtis 
užlopyti silpnąsias vietas ir 
spausti demokratų vadovystę, 
kad ji garantuotų Clevelandui 
sugrįsti į Naujos Dalybos vie
tą su rinkimais 1940.”

Balsuokime Nov. 7 už Šiuos 
Kandidatus

Ward
3. Mark McIlroy, Jr., in

cumbent.
6. William C. Reed, in

cumbent.
10. Edward L. Pucel.
11. Thos. L. Davis.
13. Chas. Vaniek.
17. Charles V. Carr.
18. Septimus E. Craig.
25. Harry Jaffe.
28. Michael M. Lucak, Jr., 

incumbent.
31. Emil J. Crown, incum

bent.
Turint 11 narių miesto tary

boj, kurie stovi su pažanga ir 
remia Roosevelto politiką, to
kiems Girdlerio ir General 
Motors Co. tarnams Burto- 
nams nebus taip lengva neig
ti mūsų miesto darbo žmonių 
teises. Todėl lietuviai piliečiai- 
tės, lapkričio 7 atiduokime sa
vo balsą už viršuj įvardytus 
kandidatus. Kartu storokimės, 
kad mūsų šeimų nariai ir kai
mynai tą patį padarytų.

M.

CIO Laimėjo prieš Midland 
Steel

Apie 1,000 Midland Steel 
streikierių po savaitės laiko 
privertė kompaniją tartis su 
darbininkais. Iš karto kompa
nija manė, kad su Burton- 
Ness pagelba galės streikie- 
rius nugąsdinti ir streiką su
laužyti. Visą laiką policija ko
operavo su kompanija ir 
streiklaužiais. Bet jų nelaimė, 
kad tų tebuvo vos pora tuzi
nų iš 1,000 darbininkų.

S.

Hartford, Conn. 
Prakalbos

Rugsėjo 26 d. kalbėjo drau
gas L. Pruseika, “Vilnies” re
daktorius. Prakalbas surengė 
ALDLD kp. su Liet. Komunis
tų Frakcija. Kalbėjo dviejose 
temose. Pirmoje pašventė sa
vo kalbą apie paskutinius Eu
ropinius įvykius. Aš tik pa- 
briešiu svarbesnius kalbėtojo 
išsireiškimus. Kalbėtojas pri
pažino šio karo kaltininkais 
Chamberlainą su Daladieru. 
žinoma, nepagyrė ir Hitlerio. 
O kaslink pasirašymo Sovietų 
su Vokietija sutarties, kalbė
tojas paremdamas gyvais fak
tais nurodė, kad Sovietai la
bai puikiai pasielgė taip pa
darydami. Kadangi, jeigu jie 
to būtų nepadarę, tai būtų ne
buvę palliuosuota iš po Lenki
jos ponų apie 13 milionų dar
bininkų ir valstiečių. Iš klau
sytojų pasipylė griausmingi 
aplodismentai.

Vilniaus klausime nurodi
nėjo sekamai: lietuviai darbi
ninkai buvo pilnai nudžiugę 
pasiūlymu Sovietų, kad prisi
jungti Vilnių prie Kauno. Bet 
ponas Smetona su savo dvar
poniais to pačio plauko, ku
rie dabar Lenkijoj pa krūmus 
slapstosi, nesutiko. Jie patol 
neimsią, pakol gausią leidimą 
iš nebegyvuojančios Lenkų 
valdžiosyir dar su užtvirtinimu 
Anglijos su Francija. Kalbė
tojas užbaigdamas savo kalbą 
tuomi klausimu pasakė, kad 
jis nenorįs būti pranašu, bet 
ilgainiui galįs Kaunas patek- 

jti vilniečiams, kurie jau ,su 
, pagelba Raudonosios Armijos 

dalina dvarus

tokių pačių ponų, kaip pats 
Smetona. Ir vėl griausmingi 
aplodismentai.

Antroje temoj kalbėjo apie 
šios šalies darbininkų padėtį 
ir jų organizacijas. Ragino 
klausytojus dėtis prie darbi
ninkiškų organizacijų ir pla
tinti jų spaudą. Taipgi reikia 
dirbti bendrajam frontui, ne
žiūrint, kokiu esi pažvalgų.

Laike pertraukos buvo ren
kamos aukos dėl padengimo 
padarytų kaštų. Surinko $11.

Aukautojų vardus patalpins 
patys rengėjai.

Po prakalbų draugas Pru
seika gavo “Vilniai” skaity
tojų ir keletą dolerių jai pa
ramos. Iš visų atžvilgių pra
kalbos pilnai pavyko.

Nemunas.

Aukos ir Aukotojai
Drg. Pruseikos prakalbose 

aukojo sekamai: Po 50c, A. 
Ambrose, J. Beržinis ir V. 
Taraškienė; po 40c, F. Rama
nauskas ir B. Lucas; A. Ta- 
raška 35c; po 25c, A. Griška, 
J. Margaitis, E. Krivinskienė, 
J. šunta, A. Klimas, A. Skar
džius, V. žaltauskas, J. Petra- 
šiunas, V. Staugaitis, J. Kal
vaitis, A. Visockienė, A. Dagi
lienė, B. Muleranka, A. Kas
putis, J. Saurusaitienė, M. Va
lavičius, M. Raulinaitienė, J. 
Aibavičius, P. Giraitis, IZ. Yuš- 
ka, M. Yuškienė ir J. Kaz
lauskas. Smulkių surinkta 
$3.10. Viso $11.25. Visiem 
aukavusiem tariu ačiū. Neda- 
tekliaus pasidarė suvirs 3 dol.

J. K.

Anglijos Laivyno Galybe 
Sulaužoma, Sako Naziai 

- - - - - - i
Berlin. — Blogame, ūka

notame ore, ir tai Vokieti
jos lėktuvai sužeidė kelis 
Anglijos karo laivus, patai
kydami į juos šešiomis dide
lėmis ir keturiomis mažes
nėmis bombomis, kaip kad 
džiaugiasi nazių komandie- 
riai. Jie sako, kad Anglijos 
kariniai laivai savo prieš- 
o r 1 a i v i n ėmis kanuolėmis 
nepataikę nė į vieną nazių 
lėktuvą mūšyje virš Šiau
rinės Jūros. (Tačiaus po to 
mūšio du Vokietijos kari
niai lėktuvai nesugrįžo na
mo.)

V o k i e č ių komandieriai 
teigia, jog tos kautynės 
tarp nazių lėktuvų ir An
glijos karo laivų rodo, kad 
Vokietija galėsianti sulau
žyt Anglijos viešpatavimą 
Šiaurinėje (arba Vokiškoje) 
Jūroje.

London. — Anglijos val
džia pripažįsta, kad būrys 
karinių Vokietijos laivų pa
spruko pro blokaduojančią 
Anglų karo laivų liniją 
Šiaurinėje Jūroje. Supran
tama, kad tie nazių laivai 
ypač užpuldinės prekinius 
Anglijos laivus.

Šaukia Vokiečius Karinin
kus Nuverst Hitlerį

Berlin. — Kokia tai slap
ta organizacija vardu Liuo- 
sybė per savo slaptą radio 
atsišaukia į vokiečių ofi- 
cierius ir kareivius sukilt 
ir nuverst Hitlerio valdžią. 
Paskutinis atsišauk imas 
kursto Vokietijos karinin
kus šitaip Jūs, girdi, savo 
krauju užkariavote Lenki
ją, o Hitleris “atidavė So
vietams pusę Lenkijos.”

(Manoma, jog po Liuosy- 
bės skraiste darbuojasi An
glijos imperialistų agentai.)

London, spal. 12. — An
glijos ir Franci jos diploma
tai jau daleidžia, kad Vo
kietija galės atsilaikyt kare 
bent vienus metus.

Lenkų Kunigai iš Baž
nyčių Šaudė į Rau

donarmiečius

ba"ž-
pyš-
ran-
rau-

praeinan-
Armijos

raudonar-

Maskva. — Kai Raudono
ji Armija sumušė lenkų ka
riuomenę bei išvijo ją iš 
miestų ir miestelių ukrai- 
niško j-baltarusiškoj Lenki
jos daly j, tai katalikų kuni
gai pavertė savo bažnyčias 
į tvirtoves prieš raudonar
miečius.

Sykiu su likusiais lenkų 
oficieriais, žandarais ir dva
rininkais, kunigai per 
nyčių langus iš vidaus 
kino kulkasvaidžiais ir 
kinėmis bombomis į 
donarmiečius. Užsibarika
davę bažnyčiose, jie kaip 
“snaiperiai” iš pasalų šau
dė net į ramiai 
čius Raudonosios 
kareivius.

Kad ir žinojo 
miečiai, jog toj 
bažnyčioj yra susitelkę gin
kluoti kunigai, lenkų ofi- 
cieriai ir kiti tokie, 'bet 
raudonarmiečiai iš karto 
nebombardavo b a ž n y čios. 
Jie šaukė tuos ponus pasi
duot, ir kai tie nepasiduo
davo, tik tada raudonarmie
čiai imdavo rankinėmis 
granatomis ir kitais sviedi
niais bombarduot juos iš tų 
dvasiškų tvirtovių.

Dvasiški šnipai
Stačiatikių (pravoslavų) 

kunigai, kaip ir lenkų kata
likų, pasirodė šnipai tar
naujantieji likučiams buvu
sios lenkų valdžios, šluoja
mos iš ukrainiškų ir balta
rusiškų plotų buvusios Len
kijos.

Religija Nekliudoma
Dabar ten jau atimtos že

mės iš klebonu ir klioštoriu 
ir padalintos kaimiečiams 
ir darbininkams. Bet pati 
religija nėra persekiojama, 
kaip parodo laikraštis 
“Bezbožnik” (Bedievis): 
“Kiekvienas žmogus turi 
teisę tikėt į Dievą ar neti
kėt. Jokios prievartos nė
ra.” 1

DIESO SVIETKAS—“GE
NEROLAS” ŠMELKA

Washington, spal. 12. — 
Fašistuojantis pirmininkas 
kongresinės tyrinėjimų ko
misijos, kongresmanas Dies 
šauks į tardymą dešimt 
darbininkų iš Washingtono 
karinių laivų stovyklos, kai
po “komunistus arba jų pri
tarėjus.”

Dieną pirmiau Dies pasi
šaukė neva “svarbiausią 
liudytoją” prieš komunis
tus. Bet viso labo tai buvo 
Šmelka Ginsberg. Jis yra 
pasivadinęs “buvusiu Sovie
tų generolu Walteriu Kri
vi tskiu,” nors jis, austriš
kas pašlemėkas, niekada vi
sai nebuvo net kojos įkėlęs 
į Sovietų šalį.

Be kitų kvailybių, tas 
Šmelka Ginsbergas, neva 
“gen. Krivitskis,” idiotiškai I 
plepėjo, būk Stalinas išžu
dęs 35 tūkstančius Raudo
nosios Armijos oficierių ir 
būk visi Amerikos komunis
tai esą Sovietų šnipai prieš 
Ameriką...

Paryžius. — Keli Franci- 
jos lėktuvai ' skraidė virš 
vakarinių Vokietijos mies
tų Bonn ir Cologne. Vienas 
lėktuvas negrįžo atgal. (Ma
tyt, vokiečiai- nukirto jį že
myn.)

Kaip Karinis Angly Lai
vas Sunaikinęs du 
Nazių Submarinus

Houston, Texas. —■ At
plaukė prekinis Anglijos 
laivas “Newton,” kurį per 
Atlanto Vandenyną lydėjo 
Anglų kariniai laivai-nai- 
kintuvai. “Newtono” jūri
ninkai sako, kad trys nazių 
submarinai mėginę užpult 
laivą. Bet lydintis jį kari
nis laivas paleidęs gilumos 
bombas, ir sunaikinęs du 
Vokietijos submarinus.

Šie jūrininkai sako, kad 
matę iškilusį ant vandens 
aliejų dviejose vietose; tai 
esą ženklas, kad du užpuo
likai submarinai buvę su
naikinti.

Prekiniai ir keleiviniai 
Anglijos laivai, dabar yra 
ginkluoti prieš submarinus 
kanuolėmis, šaudančiomis 
dvylikos svarų šoviniais.

Muštynės USA Marininkų Su 
Japonų Policininkais

Tientsin, Chinija. — Su
sipešė du Amerikos mari- 
ninkai su dviem japonais 
geležinkelio poli cininkais. 
Marininkai sužeidė tuos po
licininkus, bet nepavojin
gai.

Japonai suėmė vieną Am
erikos marininką M. Szy-

SCHOOL DAYS
• GRUEN

Amerikos Pirmas Puikiausias ' 
Riešinis Laikrodėlis

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

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

illlllHIl

3W5

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

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

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

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

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

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

manskį; kitas marininkas 
paspruko. Japonų karinin
kai šneka, kad Amerika dėl 
šių peštynių .gali susilaukt 
blogų pasekmių.

ANGLIJA NORI PASI- 
GLEMŽT SILPNAS ŠALIS, 

SAKO FAŠISTAI

Roma. — Italu fašistu 
spauda rašo, kad Anglija 
tik veidmainiauja, būk ji
nai gina demokratiją ar 
mažąsias šalis, o tikrumoj 
Anglija pati nori pasi- 
glemžt sau Lietuvą, Daniją 
ir kitas silpnąsias šalis.

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

NEWARK, N. J

Skani ir Įvairi Vakariene
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį Spaliu 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.
k ..  ...

i

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

-<»$ ** r.
■

T, v': - >•
Blgi

■=‘ STEAMBOAT INN °-:“-“™
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

London. — “Nežinia ko
dėl” įvykus eksplozija sužei
dė Anglijos prekinį 
“Loch Goil,” 9,462 
Įtalpos. Laivas buvo 
kokių tai krovinių.

laiva 
tonų 

pilnas

Karo Fronte
Berlin, spal. 11. — 

tis vakariniame karo 
te ramiai praėjo, o 
tik mažai teveikė francūzų 
ir vokiečių kanuolės, kaip 
praneša naziai.

Nak- 
fron- 
dieną

Tei.: 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: saliū- 

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

SODftS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.
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So. Boston, Mass. Pittsburgh, Pa.
Kubiliuno Radio Programa
Nedėlioj, spalio 15, 8:30

iš. ryto iš WCOP stoties, 1120 
kc., programą pildys Lonny 
Clyton Orkestrą, Longin Bui- 
nis, Jr., smuikininkas ir Ignas 
Kubiliūnas.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

šeštadienio, Oct. 14-to pro
grama per stoti W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte, bus sekanti:

1. J—žinios.
2. —Muzika ir dainos.
3. —Radio kontestas.

* * *

Sekmadienio, Oct. 15-to 
programa per stoti W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte, bus sekanti:

1. —Trijų žvaigždžių or
kestrą iš Hudsono.

2. —Dainininkė Jieva Sida- 
riutė iš Hudsono.

3. —Duetus dainuos daini
ninkės Ona Murkunienė ir 
Katrė Perednienė iš Hudsono.

Steponas Minkys, 
garsintojas.

Newark N. J.
Sietyno Choro Nepaprastai 

Puikus Bankietas ir Šokiai 
Spalio-Oct. 15 dieną, ne- 

dėldienio vakare, 180 New 
York Ave., Newark, N, J., 
įvyksta sietyniečių metinės iš
kilmės: bankietas-vakarienė, 
šokiai, ir puiki koncertinė pro
grama, kurioje, apart dai
nų, dainelių, bus kas tai nau
jo, žavėjančio.

Dvi jaunuolės sietynietės, 
Vanda Stoškus ir Alma Žilio
nis, šoks įdomius šokius. Šių 
žodžių rašėjui teko nugirsti 
jo užvadinimą, būtent, “Avilį 
Dance, Jitterbug Dance.” Tai 
bus ko pažiūrėti, pasigėrėti.

Gi apie patį chorą, nereik 
daug rašyti, nes jam nėra lyr 
gaus šioj apylinkėj. Mūsų 
gerb. kompozitorė-mokytoja 
Bronė Šalinaitė-Sukackienė, 
turi gerai prirengus chorą. Vi
sa ši programa, vakarienė, šo
kiai, tik už vieną dolerį.

Reporteris.

Detroit, Mich.
Svarbios Prakalbos

Spalio 17 ir 18 dd., Detroite 
lankysis vienas iš gabiausių 
rytiečių kalbėtojų ir rašytojų, 
ALDLD Centro sekretorius, 
kuris taipgi yra vienas iš “Lai
svės“ redaktorių, drg. D. M. 
Šolomskas.

■ Antradienį, spalio 17 d., 
7:30 v.v., kalbės Rusų Svetai
nėj, 9219 Russell Street.

Trečiadienį, spalio 18 d., 
7:30 v.v., kalbės Draugijų
Svetainėj, 4097 Porter St.

Drg. , D. M. šolomskas J bus 
abiejose prakalbose kalbės se

Kaip visur, taip ir Pittsbur- 
ghe veikimas eina vidutiniš
kai. 30 d. rugsėjo kalbėjo drg. 
L. Pruseika. Prakalbos, gali
ma sakyt, buvo skaitlingos. 
Tai jau seniai tiek publikos 
bebuvo susirinkę.

Drg. Pruseika gražiai nu
piešė dabartinę situaciją Euro
poj ir abelnai plačiai aiškino 
apie pasaulinę politiką. Kal
bėtojas paliko gerą įspūdį į 
klausytojus.

Kaip paprastai yra renka
mos aukos, tai ir šiose prakal
bose buvo renkamos. Aukavo 
šie asmenys: Po 25c, K. Be- 
rukštis, G. Urbonas, K. Mel- 
nis, K. Kregždė, P. Dargis, A. 
Venslovas ir J. Mažiukna. Au
kavo ir daugiau draugų po 
25c, bet paliko neužrašyta. 
Viso aukų surinkta $7.75. Vi
siem širdingai ačiū už para
ma.

Pasibaigus prakalbom buvo 
duota klausimai, į kuriuos kal
bėtojas tinkamai atsakė. Tu
riu primint, kad susirinkusi 
publika gana ramiai užsilaikė.

Kas Toliau Veikiama 
Pittsburghe

Lietuvių Kongreso Skyrius 
rengia gražų pasilinksminimą 
spalio 28 d., šeštadienio va
kare, 7:30 vai., LDS svetai
nėj, 1320 Medley St., North 
Side, Pittsburgh. Parengimas 
bus su skaniais valgiais ir gė
rimais, tik už 35 centus. Į šį 
parengimą turim visi Pitts
burgh ir apylinkės lietuviai 
atsilankyt, nes kongreso sky
rius yra labai svarbu palaikyt 
mūsų apylinkėj. Tad jeigu 
norim, kad jis gyvuotų, turim 
remt visais galimais būdais.

Mees turim gerą komitetą 
kongreso skyriaus. Draugai 
gana rūpestingai dirba. Bet 
mūsų visų pareiga pagelbėt 
tam prakilniam darbui. Vie
nas komitetas nieko negali 
padaryt, jeigu me neduosim 
tinkamos pagelbos.

Draugijos, kurios prisidėjo 
prie kongreso skyriaus, pri
valo remt kongreso skyrių 
kaip moraliai, taip ir finansi
niai.

Dabar, Kaip Eina Spaudos 
Vajus

Mūsų spaudos vajus jau 
prasidėjo ir mes turim sukrust 
prie darbo. 8 d. spalio turė
jom gražų “Laisvės“ skaity
tojų ir simpatikų susirinki
mą. Padaryti geri planai dėl 
spaudos vajaus. Paskirta ge- 
neraliu vajininku J. Urbonas 
ir draugai, kurie buvo susirin
kę apkalbėt spaudos vajų, vi
si entuziastiškai pasižadėjo 
dirbt, gelbėt paskirtam vaji- 
ninkui, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytojų Pittsburghe 
ir visoj apylinkėj. Taipgi nu
tarta surengt kokį parengimą 
dėl padengimo lėšų, kurių 

padaryta laike vajaus,
kuomet prisieis pavažiuot 
jieškot skaitytojų toliau nuo 
Pittsburgho.

.. .—;—*....... ... . .......
Binghamton, N. Y.

Papildymas
Vakar dienos “Laisvėje“ 

buvo plačiai rašyta apie mūsų 
vakarienę ir koncertą šį šeš
tadienį. Dabar dar turime pri
dėti, kad apart vakar pami
nėtų koncerto dalyvių, dar so
lo dainuos Tamer Aswad ir 
grieš cello solo Sam Skector. 
Taipgi buvo pasakyta, kad šią 
iškilmę ruopia lietuviai komu
nistai. Bet ištiesų prie ruošimo 
yra prisidėję- taipgi LDS 6 kp. 
ir LLD 20 kuopos moterų sky
rius.

Dar sykį kviečiame visus ir 
visas dalyvauti.

Rengėjai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Worcester!© Lietuvių Politinio Są
ryšio mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadieni, spalių 13 d., 7:30 v. v. 
Piliečių Kliubo1 Svet., 12 Vernon St. 
Visų Draugijų atstovai dalyvaukite, 
apkalbėsime nominuotus kandidatus 
į miesto viršininkus. Taipgi išgirsite 
pikniko raportą. — J. J. G., Sekr.

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, spalių 14 d., Bendras 

Komitetas rengia Balių. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 25c. Bus gera 
muzika šokiams. Turėsime ir kitų 
pamarginįmų. Kviečiame dalyvauti, 
ir linksmai laiką praleisti.

(241-242)

EASTON, PA.
Komunistų Partijos 20-ties 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 Centrallnio Komiteto 
narys iš New Yorko, 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., nariams, o jįėupasistengs 
kaip nors parūpinti transportaciją.

Įžanga tiktai 25 centai.
(240-241)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Bendrovės Draugija ren

gia “Clam Bake” ir “Barn Dance” 
spalių 14-15 dd. Lietuvių Kempėj, 
West Broadway. Spalių 15 d. daly
vaus Elz. Petrauskaitė, pirmtuinė 
lietuvė kandidatė 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)

SO. BOSTON, MASS.
Iškilmingą bankietą su gera mu

zikalia programa rengia N. A. L. 
Moterų Sąryšis. nedėldic'nį, spalių 
(Oct.) 15 d., 7:30 vakare, lietuvių

kančiose temose: Kaip Euro
pos Karas Paliečia Lietuvą ?
Kaip išlaikyti Ameriką nuo 
karo? šie klausimai labai 
svarbūs. Mes, lietuviai, turėsi
me progą susipažinti aiškiau 
su padėčia mūsų gimtinio 
krašto Lietuvos.

Kad D. M. šolomskas yra 
► gabus kalbėtojas, tai jau dau

gumui mum žinoma, ypač, ku
rie sekam jo raštus dienraš
tyje “Laisvėje“, jo aprašymus 
apie Ispanijos pereitą civilį 
karą, Chinijos su Japonija ka
rą ir daug įvairių aprašymų 
apie Europos valstybes.

Tai verta visiems šiose pra
kalbose dalyvauti, daug ko 
naujo kalbėtojas pasakys.

Kiek patyriau iš rengėjų, 
tai įžanga visiems bus veltui.

B-kas.

Ryga. — Latvijos užsie
ninis ministeris pasiuntė 
Sovietų vyriausybei padė
kos telegramą už draugiš
ką susitarimą su Latvija.

Būtų labai brangus dalykas, 
jeigu galėtume išpildyt savo 
padarytus tarimus. Jeigu ben
drai ir draugiškai dirbsime, 
kaip kalbėjom, tai atsieksim 
savo tikslą ir bus nauda mūsų 
spaudai.

E. K. Sliekienė.

E. ir Silver Sts. svetainėj. Dainuos 
garsioji Harmonijos’ grupė, vadovy
bėj Helen Žukauskaitės. Delegatės 
išduos raportą iš ką tik atsibuvusio 
visuotino Moterų Seimo.

Kalbės M. K. Sukackienė iš Wor
cesterio, Moterų Tarybos Centro 
Komiteto narė.

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

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

certas • įvyks spalių 15 d. Lietuvių 
Progresyvių Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. Pradžia 6 v. v. Progra
ma bus įvairi, dainų, muzikos, bus 
suvaidinta labai juokingas 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)Užmušta 45,000 iš Abiejų 
Pusių

Shanghai. — žiauriuose 
mūšiuose per kelias dienas 
japonai sakosi nukovę 25,- 
000 chinų Hunan ir Kiangsi 
provincijose; o chinai pra
neša, kad jie ten užmušę 
20,000 japonų.

Japonai sako, kad mū
šiuose palei Hankowo-Kąn- 
tono geležinkelį jie nukovę 
tūkstančius chinų, suėmę 
2,500 į nelaisvę ir pagrobę 
130 kanuolių, 250 kulkasvai- 
džių ir 4,000 šautuvų.

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 Į 
ir naujų narių prirašyti į kuopą. — I 
Koresp. (239-241)

BAR ir GRILL
lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius ir 
pp $ t u r im e Amerikos 

išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

—1L šoklų vynų ir gero 
liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.
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Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

7 ' KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro
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Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Forų AND
ąuoj^

Fairview Restaurant & Bar

Telephone: Havemeyer 9-9115

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

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi
čiąm 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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti i 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 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
1 Vertės $22.50 už $16.50

Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

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

............... 1 1 II  1 ----- ■■■■■III—■ H 1 I II ■ ■■Į

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

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios jfricvolės 
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 Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Brooklyno Lietuvių Didysis Susirinkimas
Vienbalsiai Užgyrė Lietuvos-Sovietų

,, Sutartį; Pasiuntė Pasveikinimus

so Brooklyn© Skyriaus sušauk-, 
tame masiniame susirinkime 
spalių U-tą, didžiojoj Grand 
Paradise salėj, 
džiaugsmingai

vienbalsiai ir 
sutikta Lietu- 
Sąjunga sutar- 
vienbalsiai nu- 
pasveikinimus

tis ir taip pat 
tarta pasiųst 
Lietuvos ministeriui pirminin
kui gen. Čern’ui ir Sovietų Są
jungos Vyriausio Sovieto pir
mininkui ir užsienių komisarui 
Molotovui.

HIMNU ATIDARYTA 
DŽIAUGSMO VAKARAS.

Li et u vos 
kurį sugriežė Retike- 

ir Kazakevičiaus Or- 
prakalbos. 

publi-

ir akstinančią Amerikos 
vius vienytis bendram darbui 
Lietuvos gerovei, taipgi pagei
daujama, kad Lietuvoj būtų pa- 
liuosuoti visi anti-fašistiniai po
litiniai kaliniai. Rezoliucija 
primama vienbalsiai ir palydi
ma ovacijomis. Rezoliucija tel
pa pirmame puslapyje.

Vakaro vedėjas-taip pat pa
siūlo pasiųst pasveikinimus 
Liet, ministeriui pirmininkui 
gen. Černiui ir Sovietų užsienių 
komisarui Molotovui, šis pasiū
lymas taipgi priimtas vienbal
siai ir palydėtas ovacijomis.

AIDBALSIAI-AIDO CHO
RAS PROGRAMOJ

lietu-

Vakaras pradėta
Hi/nnu, 
vičiaus 
kestros. Prasidėjo
Didelė svetainė pilna 
kos.

Pirmas kalbėjo R. Mizara, 
plačiai nušviesdamas sąlygas, 
vedusias į šią sutartį ir pa
reikšdamas džiaugsmą, kad 
tas, ko mes pageidavome išsi
pildė — Vilnius grąžintas Lie
tuvai, ir grąžintas dėka So
vietų Sąjungai, be kurios pa- 
gelbos, kaip mes nuolatos sa
kėme pirmiau, Vilniui atgauti 
nebuvo galimybės.

Mizara taipgi plačiai atsa
kė į sklokininkų - socialistų- 
tautininkų trejukės prakalbo
se pereitą pirmadienį paskleis
tus šmeižtus Sovietų Sąjungos 
adresu.

Prieš baigiantis prakalboms, 
pribuvo ir savo pamokas užbai-J 
gę aidiečiai. Nors buvo tik per 
spaudą kviesti, vienok aidiečiai | 
budrūs lietuvių svarbiausiems 
reikalams, susirinko, susitarė 
ir, papraktikavę, pribuvo, ir 
skaitlingai. Aidbalsiai dainavo 
pirmiau, Aidas paskiausia, su
dainuodami po porą kitų dainų 
ir baigdami Lietuvos Himnu.
SURINKTA DAUG PARAŠŲ 

PO PETICIJOMIS

Antruoju kalbėjo J. Siurba. 
Jis daugiausia aiškino, dėlko 
Sovietų Sąjungos priešų spau
da taip bjauriai puola Sovie
tų Sąjungą, taipgi apie pric- 
žasiib ji- kaltininkus šio' im- 
Vf riahsiiino karo. Ragina n 
pasiduoti suvilt kapitalistų 
spaudo* riksmais, kuriais no
rima šis karas perstatyt Uit
iem gaudymo karu, Kasmet 
jis ištikiu jų yra iniDir'al’stų 
karas už grobius. Kvietė vi
sus darbuotis, kad neįaleiais 
Amerikai įrivelt į šį iiap<-r»a- 
]>tmį k a ra.

Paskiausia kalbėjo .A. Bim
ba, pateikdamas išsamu raš- 
tišką-dokumentalį parodymą, 
dėlko visi reakcininkai taip 
rėkia prieš Sovietų sutartis su 
Lietuva ir kitomis Pabaltės 
valstybėmis. Jis taipgi nuo
dugniai kritikavo p no f. Pakš
to kalbą, kurią jis pasakė vie
tos katalikų mitinge pereitą 
pirmadienį, toj pat svetainėj, 
begėdiškai neteisingai persta- 
tydamas Sovietų Sąjungą. Jis 
darė palyginimus Pakšto kal
bos, kurią pats girdėjo ir nusi
rašė su kalbomis žymių Lie
tuvos vyrų— visuomenininkų, 
(kurie anaiptol nėra komu-

7 • * t »
nistai ar jiems artimi)—ponų 
Giros, Pakarklio, Krikščiūno, 
Cvirkos, paduotomis pačios 
Lietuvos spaudoj.

Po prakalbų, vakaro vedėjas 
J. Kuodis perskaitė rezoliuciją, 
pareiškiančią Brooklyno lietu
vių džiaugsmą dėl tos sutarties
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Penktad., Spalių 13,

NOTARY
PUBLIC

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

a

I

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

PAflMO

AM

-J-
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Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir 
po $2.45 į mėnesį

-

Charles Braunhut, 46 
tų, advokatas, įkaitintas 
vartojęs $120,000 
bondsų savo reikalams būda
mas Ambassador viešbučių ad
vokatu čia ir Atlantic City.

Nemokamos virimo pamo
kos atidaryta East Harlem 
Sveikatos Centre, 160 E. 115 
St., N. Y. Įvyksta pirmadienių 
popiečiais.

Keturios gaisragesių kom
panijos suvažiavo gesint me
nuo atgal apleistą namą, 335 
E. 106th St. Namas bematant

me-
p įt

veri ės

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 no. 6th Street

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

•

tis. Pasinaudodamas proga, 
Tiškus visą laiką kalbėjo “kri
tikas,” tikėdamasis kad su
kurstyta moteriškė už jį 
trukšmą sukels. Po ilgo zurzė
simo, prakalboms tęsiantis, 
ištiesų moteriškė pašoko, pri
bėgo prie estrados ir, trauk
dama “motinos švenčiausios 
širdį” nuo stalo, pareiškė: 
“Viešpatie, jei tu neišgelbėjai 
mano tėvynės, tai eikš lau
kan,” ir išdūmė, širdį nešina. 
Didžiuma publikos smagiai 
susijuokė, o Tiškus ėmė baubt. 
Jį pasekė pora jo draugų ar 
šiaip nesusivokusių kame da
lykas. Bet pageidaujamos sil 
įrutės sukelt Tiškui nepavyko, 
aplink sėdinčiai publikai iš vi
sų pusių pradėjus uiti, Tiškus 
išbalęs nuėjo pakraštin ir 
sirėmęs sienon išstovėjo 
pabaigai.

Tiškus, žinoma, baubė 
be tikslo. Jis tai darė, kad 
lėtų “Naujojoj Gadynėj” 

J rašyt, būk Kongreso prakal
bų publika baubė katalikus. 
Tai tikras begėdis. Tokiems 
žmonėms neturėtų būti vietos 
švariuose susirinkimuose. Šių 
prakalbų rengėjai, ir 
pažangieji toleruoja ir gerbia 
visų pažiūrų žmonių nusista
tymus ir piktinasi, kad koki 
begėdžiai iš šalies tam kliudo.

Kongreso Skyriaus pirmi
ninkui K. Michelsonui negalė
jus pribūt dėl mokyklos pa
reigų, vakarui pirmininkavo 
J. Kuodis, Skyriaus /šekreto- 
rius.

Abelnai susirinkimas praėjo 
gražioj, draugiškoj ir džiaug
smingoj nuotaikoj ir bus aks
tinu lietuviams eiti prie vien
ingų didesnių 
ir jos liaudies 
j e.

Susirinkimo 
ti aukojo sekami:

Po $1: M. Liepienė, P. Ka- 
pickas, G. Stasiukaitis, A. 
Krapavickas.

Po 50 centų: Misevičius, 
Šimkevičius, Bakunas, S. To
nis, O. Malinauskienė, J. Ži
linskas, J. Laurinaitis, M. Ru- 

Maželienė, S. 
Griškus, A. Lenertas, A. že- 
kis, J. Česna, M. Stuk as, Bal
čiūnienė, Trauklys, V. Bovi
nas, Sasna, S. šablauskas, J. 
Karpus. V. Jesulaitis—35c.

Po 25c: J. Valaitis, C. Yuk- 
nis, L. Miller, česna, Česnienė, 
Alena Gustaitis, A. Domkus, 
Leleikis, Vinikaitis, V. Bukš- 
nienė, K. Petrikienė, Talan- 
dzevičius, A. Abromaitis, Ur
bonas, J. Saulėnas, Miliauskie
nė, M. Klimas, Skirmontas, U. 
Stukienė, G. Vertelka, Mar
garet Chesna iš W. Lynn, 
Mass., V. šibeika, A. Zaldo- 
naitis, A. Linkus, A. Černiaus
kas, Petraitis, Laukaitis, A. 
Urbaitis, čurinskas, Gasiunas, 
Pespelis, A. Briedis, Leliunas, 
Višniauskas, Kasmočius, Vo
lungevičius, J. Visockis, Poš- 
kaitis, Kalvaitienė, Verkutis, 
Bernotą, Čepulis, A. Balčiūnas, 

Steponaitis, Juodzevičius, Bal
čiūnas, Menkeliųnas, Glas- 
čiauskas, Vaitkus, Aidukaitis, 
V. Jankus, A. Jasiulaitis, Stir- 
bis, Kaulinis, Čepulienė, A. 
Švėgžda, L. čelus, Rušinskas, 
V. Rudaitis, Kovas, J. Egeris 
iš Nashua, N. H., Valilionienė, 
Kanaporienė, S. Stasitytė, J. 
Kuodis, A. Bimba.

Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $53.50. Rengėjai 
dėkingi visiems parėmusiems 

i šį darbą. Taipgi prašo atleist, 
i ei kurių, vardai neužrašyta, 
) kadangi aukų rinkėjams nevi- 
! sada pavyksta užifaatyt kiek, 
I ’ as aukoja.

Kriaučių Balius

praei- 
surengia

at-

G e r b i a m o j i Brooklyno 
Lietuvių Visuomenė:

Jums yra žinoma iš 
ties, kad kriaučiai
balius skaitlingus ir linksmus.

Taigi, mes esame tikri, kad 
sekantis balius, kuris įvyks 
šeštadienį, spalių 14-tą, Grand 
Paradise Ballroom, 6 :30 vai. 
vakaro, bus daug skaitlinges- 
nis ir linksmesnis, nes kriau
čiai dabartiniu laiku ‘ gerai 
dirba, ypač lietuviškos dirb
tuvės, ir jų siuvėjai, kaip jau
nimas, taip ir suaugę, visi ben
drai rengiasi dalyvauti savo 
ketvirtame metiniame baliuje. 
Tai yra labai pagirtinas dar
bas. O antraip paėmus, kriau-

iki čiai, ką fjie nedarytu, visados 
drūčiai apsižiūri ir prisirengia, 
todėl jų parengimai būna pa
sekmingi.

Širdingai kviečiame visus be 
skirtumo, ar tai būtų jaunas 
ar suaugęs, atsilankyti į mūsų 
balių ir linksmai laiką praleis
ti. Night Owls Orkestrą be 
pertraukų gros vėliausius šo- 

abelnai j kius. Įžanga į balių tik 25c.
K. Kundrotas.

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Uiti ‘

Telephone
STagg 2-5043

ne i 
ga-1r
pa-

darbų Lietuvos
gerovei ateity-

lėšoms padeng-

Tolimas Svečias
Trečiadienį lankėsi Leo Le- 

vanas iš Los Angeles; Calif., 
jaunas tenykščių plačiai žino
mų darbuotojų lietuviuose Le- 
vanų sūnus. Jis atvykęs su rei? 
kalais į Detroit, o iš ten, sako 
svečias, ir New Yorkas neto
li! Paniatęs Pasaulio Parodą, 
ta pačia proga aplankė “Lais
vės” ir LDS įstaigas, su ku
riomis jo tėvai artimai surišti, 
joms priklauso, jas 
per daugelį metų.

I Paklaustas, kaip 
kėj žmonės žiūri į

remia jau

jo apylin- 
dabartinę 

karo padėtį, jaunuolis pareiš
kė, kad ir pas juos norima 
taikos, ne karo.

B

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graliorius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
-------------------------------------------- i-----
I., ~~Z ----- g

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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.

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija

E 
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Po peticijomis, prašančiomis 
Lietuvos Vyriausybės paliuo- 
suot politinius .kalinius, pasira
šė keli šimtai žmonių, nors 
Brooklyne parašai jau senai 
renkami ir didesnė dalis publi
kos nepasirašė, nes buvo tą 
padarę seniau. Rinkime pasi
darbavo eilė jaunųjų lietuvių 
ir suaugusieji.
Tarp Rimties ir Džiaugsmų 
Buvo Humoro—ir Sklokiškas 
L Begėdis

Mizarai pradėjus kalbėt ir 
atžymėt lietuvių džiaugsmą 
(o jis dar dzūkas), prie estra
dos priėjo nepažįstama mote
riškė ir vakaro vedėjui įteikė 
suvyniotą siuvinėlį, “dovaną
Molotovui.” Išvyniojęs, rado dzevičienė, M. 
kokį tai religinį simbolį —per-> 
vertą širdį, sakoma, Marijos.

Visgi dovana. Kaip kas iš
mano, taip džiaugiasi ar liū
di. Ji programoj nebuvo nu
matyta, tačiau pas pažan
giuosius visada, o ypatingai 
šiame džiaugsmo mitinge nie
kas nenorėtų kam nors atimt 
progą leist išsireikšt. Dėlto va
karo vedėjas nunešė dovaną ir 
uždėjo ant stalo priešai pub
liką, o kalbėtojas įteikėją pa
sveikino. Moteriškė persižeg
nojo ir pradėjo melstis prie 
“motinos švenčiausios širdies, 
kad ji išgelbėtų Lietuvą/ nuo 
bolševizmo bedievybės, nuo iš
žudymo kunigų. (Veikiausia, 
ją kunigai ir buvo atsiuntę.) 
Kai kas nustebo, kiti bandė 
padaryt pastabų, tačiau kal
bėtojas ir vedėjas prašė pub
likos jai leist pabaigt maldą.

Pasimeldus, moteriškė nuė
jo ir atsisėdo greta sklokiško 
socialisto Tiškaus, kuris ban- 
dė triukšmą kelt jai meldžian-

Balsuotoju Registracija Jau Prasidėjo
Kad turėt progą balsuot už Komunistų Partijos 

kandidatą į New Yorko Miesto Tarybą

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

turi pasirūpint užsiregistruot iki

Šio Mėnesio 14-tos Dienos
Pereitais rinkimais išrinkimui draugo Cacchione 
j 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.

Rep.

E. Ferguson, 43 m., užmuš
tas ttroku einant skersai gatvę 
prie 174th St. ir Amsterdam 
Ave., N. Y. Troko vairuotojas 
Greco sulaikytas.

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)

Parsiduoda Grožio Salionas (Beau
ty Salon). Įsteigta penkiolika metų 
atgal. Nesenai naujai išdekoruota. 
Didelė lietuvių krautuve geroj apy
linkėj. Sutinkame paimti ir puse pi
nigų. Prašome kreiptis j “L.” ofisą, 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(241-243)

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

grupių ir 
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 

s sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

512

s

Mate u šas S i m o n a vi č i u s
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 

. ėlius. Kada 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.

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

IGNAS SUTKŪS

Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 
alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.
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Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija

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

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




