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

____________________

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad naujasis Lenkijos prem
jeras gen. Sikorskis pereitą
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šeštadienį nuėjo į tenaitinę 
žydtj sinagogą ir karštai mel
dęsis.

Dabar, vadinasi, jau buvu
siems Lenkijos ponams ir žy
dai geri. O ką jie su jais da
rė, kuomet valdė Lenkiją? Jie 
žydus traktavo beveik taip, 
kaip Hitleris. Kiek Lenkijoj 
buvo suruošta pogromtj!

Dabar buvusieji Lenkijos 
valdytojai prisilaižinėja prie 
žydų, trokšdami juo daugiau 
jų gauti į karą. Jie, mat, dar 
vis tikisi, kad šis imperialisti
nis karas atsteigsiąs seną Len
kiją! Jie tikisi, jog į Lenkiją 
bus įtraukta ir Ukraina, 
Baltarusija, ir Vilnius.

Tegu jie sau sapnuoja!
—o—

Neužilgo pradėsime “Lais
vėje” spausdinti Petro Bara
nausko įspūdžius, įgytus Lie
tuvoje. Jie įdomūs, kupini ži
nių, kurios bus visiems žingei
džios.

NAZIŲ LĖKTUVAI TRIS KARTUS PER 
DIENĄ BOMBARDAVO ANGLIJOS LAI

VYNĄ; SUŽEIDĖ KELIS LAIVUS
Anglai Skelbia, Kad Nukirtę Žemyn Keturis Vokiečių 
Lėktuvus; o Naziai Sakosi Praradę Tik 1 Savo Lėktuvą

—o—
Aną dieną Baltstogėje įvy

ko masinis darbininkų susi
rinkimas, kuriame buvo svars
toma klausimas apie būsimą 
valdžią Vakarij Baltarusijoj. 
Atsistojo vienas senas teksti
lės darbininkas ir pasakė:

—Gimiau ir augau/Baltsto- . 
gėj. Čia visą amžių dirbau. 
Bet iki šiol manęs niekad nie- \ 
kas neužklausė, kokios aš no
rėčiau valdžios formos. Tik 
atėjimas Raudonosios Armijos, 
suteikė ir man bals'ą.

Greitu laiku Vakarų Balta
rusijoj (ir Ukrainoj) įvyks 
rinkimai į steigiamuosius sei
mus. Rinkimai bus slapti. Iš
rinktieji delegatai, suvažiavę 
į seimus, pasisakys, kokios jie 
nori valdžios formos, kaip jie 
nori valdytis. 

—o---
Šiuo metu Lietuvos Pavili- 

jonas Pasaulio Parodoj palai
komas Amerikos lietuvių au
komis. Santikyj su tuo kyla • _
klausimas: O kaip 
vilijono palaikymu 
metais?

Jeigu Lietuvos 
negalėtų jo palaikyti savo lė
šomis, tai kodėl tuo darbu ne-

* turėtų pasirūpinti tie patys 
Amerikos lietuviai? Reikėtų 
pradėti galvoti jau dabar, 
tuojau.

London.—Vokietijos4 lėk
tuvai trim atvejais per die
ną bombardavo Anglijos 
karo laivus didžiojoj jų sto
vykloj, Scapa Flow įlankoj, 
Orkney salose, į šiaurius- 
rytus nuo Škotijos, už 500 
mylių nuo Vokietijos.

Pirmuoju žygiu naziai 
lėktuvų bombomis sužeidė 
karinį Anglijos laivą “Iron 
Dukę,” Scapa Flow įlankoj. 
—Tai iš šio laivo Anglijos 
admirolas Jellicoe koman
davo Anglų karo laivyną 
didžiajame mūšyje su -Vo
kietijos laivynu prie Jutlan- 
do, praeitame pasauliniame 
kare. •

Be to, nazių lėktuvai ma
žiau sužeidė dar du Angli
jos karo laivus. Jie bom
bardavo faktinai visas karo 
laivų stovyklas ir prieplau
kas, esančias rytiniame An- 

•»

glijos pakraštyje, nuo Ork
ney salų iki Londono. Šiais 
žygiais naziai užmušė 17 
Anglijos jūrininkų ir sužei
dė 46.

Anglai sako, kad jie nu
kirtę žemyn keturis vokie
čių lėktuvus; bet jie išgel
bėję lakūnus vieno vokiečių 
lėktuvo, nukritusio į ma
rias.

NAZIAI SAKO PRARADĘ 
TIK VIENĄ ORLAIVĮ
Berlin. — Valdiškas na

zių pranešimas sako, jog 
Vokietijos lėktuvai sėkmin
gai bombardavo Anglijos 
laivyną Scapa Flow įlankoj 
ir sužeidė vieną didelį An
glijos karo laivą ir kelis 
mažesnius; o anglai nušovę 
žemyn tiktai vieną nazių 
lėktuvą.

bus su Pa
sekančiais

vyriausybė

—o—
Šiuo metu, kai pasaulis yra 

kratomas naujais įvykiais, 
naujais perversmais, kiekvie
nas protaująs žmogus trokšta 
žinių ir nori skaityti laikraš
čių. Taigi per šį vajų kiekvie-Į 
nas mūsų skaitytojas ragina
mas užsakyt savo pažįstamam

DAR 100,000 LENKI
JOS PILIEČIU BĖ

GA į VILNIŲ

Per Savaitę Naziai Su
naikino Septynis 

Priešų Laivus
Geneva, Šveic. — Prane

šama, kad iš vokiečių ir So
vietų užimtų dalių buvusios 
Lenkijos bėga dar 100,000 
žmonių į Vilnių, kurį Sovie
tai jau pervedė Lietuvai.

Generalis sekretoriatas 
Raudonojo Kryžiaus Lygos 
yra prašomas duot pagel- 
bos tiem pabėgėliam.

(Pagal pranešimus iš ki
tų šaltinių, tai iš nazių už
imtos Lenkijos subėgo tiek 
žydų į Vilnių, jog negalima 
jiem visiem ir pastogių su
rasti.)

Berlin. — Nuo spalių 8 
iki 15 d. Vokietijos subma
rinai nuskandino septynis 
Anglijos ir Franci jos lai
vus, kurie turėjo 54,396 to
nus įtalpos iš viso. Be kitų, 
nuskandintas ir didžiausias 
Franci jos prekinis-žibalinis 
laivas “Emile Miguet.”

Daug Francūzų Pakliuvę Į 
Nazių Nelaisvę

W. K. BILLINGS
Garsusis Politinis Kalinys, 
Kurį Californijos Guber

natorius Olson Dabar 
Išlaisvino.

LIETUVOS PASIUNTI
NYBES ŽINIOS

SOVIETAI UŽTIKRINO SUOMIJAI NEPRIKLAUSOMYBĘ 
IR NIEKU NEGRUMOJA JAI,-KAIP ATSAKO PREZIDENTUI 

ROOSEVELTUI KALININAS, SOVIETU PREZIDENTAS
Rooseveltas Prašė, Kad Sovietai Gerbtų Suomijos Nepriklausomybę; Sovietų Preziden

tas Nurodo, Kad Jie Jau 1919 m. Pripažino Suomių Respubliką

Washington, D. C., spa
lių 14 d.—Oficialėmis žinio
mis, naujoji Lietuvos siena 
rytuose prasideda prie Lat
vijos ribos ir eina Drūkšių
ežero rytiniu pakraščiu,1 ridentas 
Drūkšių miestelį palikdama 
jiems; toliau pro Rismenus1 
(mums), pro Daugliškių 
stotį (jiems) į vakarus nuo 
Švenčionių, kurie liko 
jiems, — pro Buivydžius 
(mums), pro Šumską, Ta- 
bariškius, Jankūnus, Eišiš
kes, Dainavą (visi mums) 
ir toliau Ūlos upe į vaka
rus ligi taip vadinamos bu
vusios administracijos lini
jos,—toliau ta linija kaip 
seniau, paliekant Gardiną 
už tos linijos. L.—P-bė.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas buvo pa
siuntęs kablegrama laišką 
Sovietų Sąjungos preziden
tui Michailui Kalininui, iš
reikšdamas viltį, kad So
vietai “perdaug” nereika
laus' iš Suomijos (Finijos). 
Dabar Kalininas atsakė, jog 
Sovietai savo pradėtose de
rybose* su Suomija siekia 
tiktai sustiprint tų dviejų 
šalių draugiškus ryšius ir 
jųdviejų saugumą, ir visai 
negrąsina Suomijos nepri
klausomybei.
ROOSEVELTO LAIŠKAS 

KALININUI
Prezid. Rooseveltas spal. 

11 d. kablegramavo sekamą 
laišką Sovietų prezidentui 
Kalininui:

“Jungtinių Valstijų Pre- 
siunčia sveikini-

mus Prezidentui Kalininui 
ir asmeniškai pareiškia štai 
ką:

“Jungtinės Valstijos ne
dalyvauja dabartį niuose 
ginčuose Europoje, bet 
(USA) Prezidentas nori at
kreipi domę į tai, kad jau 
ilgai gyvuoja gilus draugiš
kumas tarp Jungtinių Val
stijų ir Suomijos (Finijos). 
Jis jaučiasi galįs kreipt į 
tai Prezidento Kalinino do
mę todėl, kad jiedu abu da
rė bendrų pastangų per ke
lis metus, ir per tas pastan
gas buvo atsteigti draugiš
ki santikiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų.

“O kadangi šitaip yra, 
tai (Jungtinių Valstijų) 
Prezidentas išreiškia nuo
širdžią viltį, jog Sovietų Są
junga nestatys Suomijai to-

1 kių reikalavimų, kurie ne
sutiktų su palaikymu ir vy
stymusi draugiškų ir ramių 
santikių tarp tų dviejų ša
lių, ir su vienos ir kitos ša
lies nepriklausomybe.

(Jungtinių Valstijų) “Pre
zidentas jaučiasi tikras, 
kad Prezidentas Kalininas 
ir Sovietų Sąjungos Vy
riausybė supras draugišką 
šio laiško dvasią, ir siunčia 
savo aukščiausios pagarbos 
pareiškimą Prezidentui Ka
lininui.

“Franklin D. Roosevelt” 
KALININO ATSAKYMAS 

ROOSEVELTUI
“Ponas Prezidente! Aš 

dėkoju tamstai 
sveikinimus ir 
kus jausmus, 
tamstos laiške,
man perduotas spalių 12 d.

“Aš manau, jog tai tin
ka priminti tamstai, p. Pre
zidente, kad Sovietų Vy- 

! riausybė 1919 m. gruodžio 
31 d. savo laisva valia pri
pažino Suomijos Respubli
ką kaip nepriklausomą val
stybę, ir jog Sovietų Vy
riausybė užtikrino Suomijai 
pilną nepriklausomybę per 
1920 m. spalių 14 d. taikos 
sutartį, padarytą tarp Ru
sijos Socialistinės Federaci
nės Sovietų Respublikos ir 
Suomijos.

“Viršminėtais veiksmais 
Sovietų Vyriausybė nustatė 

I pamatinius principus tarp-
mai galingesnį karo laivyną savįnju santikių tarp Sovie- 

Vokietija, bet Sąjungos ir Suomijos.
Dabartinės derybos tarp 
Sovietų Vyriausybės ir Suo
mijos Vyriausybės taip pat 
yra vedamos, laikantis šių 
principų.

“Nežiūrint, kad rateliai,

už tamstos 
už draugiš- 

išreikštus 
kuris buvo

CIO Auto. Unija Derasi 
Su Chrysleriu

Vokietija Gaus iš Sovie
tų Medžiagų Tik per 

Paprastų Prekybą

ANGLAI NEGALĖSIĄ 
BADU PRIVERSTI NA- 

ZIUS PASIDUOTI
Maskva. — Sovietų vy- 

'riausybės laikraštis “Izvie- 
stija” rašo, jog Vokietija 
galės gaut įvairių medžia
gų iš Sovietų pagal preky
bos sutartį tarp tųdviejų 
šalių; bet Vokietija už tas'tuščia viltis, kaip 
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Maskva. — Anglija tikisi, 
kad jinai su savo bado blo
kada prieš Vokietiją galė
sianti priverst nazius pasi
duoti. Bet Anglijai blokada 
įveikt Vokietiją tai būtų 

i rašoma 
"Izviestijose,” Sovietų vy
riausybės organe.

Anglija turi nepalygina-

medžiagas turės pristatyt 
Sovietam reikalingų maši
nų ir pramonės įrankių.

Tai bus paprasta preky
ba, kaip tarp dviejų savi
ta rpy j nekariaujančių šalių. 
(Reiškia, Sovietai nedarys 
Vokietijai lengvatų kaipo 
kariaujančiai su Anglija ir 
Franci j a.)

Vokiečiai Nušovę 10 Franci- 
jos-Auglijos Lėktuvu

PERTRAUKTOS TURKŲ 
DERYBOS SU SSRS

Maskva. — Turkijos dele
gatai, kurie tarėsi su So
vietais apie Dardanellų pro
taką, išvyko namo, turbūt, 
plačiau apie tai pasikalbėti 
su savo valdžia. Jie galėsią 
vėl sugrįžt į Maskvą.

Sovietai reikalavo nepra- 
leist jokios šalies karo lai
vų per Dardanellus.

Anglija ir Franci j a daro 
didžiausio spaudimo, kad 
Turkija atmestų šį Sovietų 
reikalavimą. (Jos dar sva
joja panaudot Dardanellus 
kariškam praplaukimui į 
Juodąsias Marias prieš So
vietus.)

Detroit, Mich.—CIO Au
tomobilių Darbininkų Unija 
tęsia derybas su Chryslerio 
auto korporacija dėlei nau
jos sutarties. Tuo tarpu 
korporacija yra uždarius 
savo fabrikus penkiasde
šimčiai tūkstančių darbi
ninkų.

jos laivynas negali praeit į 
Baltijos Jūrą; tai Vokietija

Švedijos ir kitų reikmenų 
iš Skandinavijos - Baltijos 
kraštų.

Vokietija ir Sovietų Są-Į kuriem> matyt, nerūpi Eu-
junga linkui viena kitos 
yra bepusiškos (neutralės) 
šalys, tai Vokietija gali pre
kybos keliais taip pat me
džiagų ir maisto gaut iš So
vietų. 1

Be to, kol Italija nedaly
vauja kare, todėl Vokietija 
gali gaut įvairių reikmenų 
ir per Italiją.

Vokietijos submarinai 
kerta smūgius Anglijos pre
kybos laivams. Vokiečių 
lėktuvai bombarduoja Ang
lijos karo laivus. Bet daug 
blogiau būtų prekiniams 
Anglijos laivams, jeigu na- 
zių lėktuvai imtų juos bom
barduoti.

ropos taika, skleidžia ten- 
dencinius aiškinimus, ta
čiau, vienintelis tikslas mi
nimų derybų yra sustiprint 
draugišką bendradarbiavi
mą tarp abiejų šalių, idant 
užtikrint saugumą Sovietų 
Sąjungai ir Suomijai.

“Malonėkite, p. Preziden- j 
te, priimt išraišką mano gi- Į 
lios pagarbos tamstai.

“M. Kalinin?’

Berlin, spalio 18.—Vokie
čių komanda praneša, kad 
jie privertė francūzus pasi
traukt “iš didžiausios da
lies” pasieninio vokiško 
ruožo, kuris iki šiol buvo 
francūzų užimtas.

Moselle upės srityje ir 
i ties Zweibrueckenu, 20 my- 

Vakar, sek-jių fronte, francūzai buvo 
veikė vi.o.' atgal iW

Francijos rubežiaus, o ki- 
tu r pervaryti per rubežių.

Vokiečiai suėmę didelį 
skaičių francūzų kareivių į 
nelaisvę, kaip kad naziai 
sako. .

—o---
“Lietuvos žiniose

18 d.) skaitome:
“Vakarykštis Sovietų ka

riuomenės {žygiavimas j Len
kijos teritoriją pritrenkė ir 
palaužė lenkus.
madienĮ, Vilniuje veikė visos1 vienur atstumti 
valstybinės ir savivalaybinės 
įstaigos. Valdininkams išmo-| 
ketos už 5 mėnesius pirmyn 
algos, savivaldybininkams už 
3 mėnesius?’

rugs.

Matot, koki tie buvusieji 
Vilniaus valdininkai buvo di
deli patriotai! žinodami, kad 
jų valdymas priėjo liepto ga
lą, jie pasiėmė net už pen-

Tokių, kaip šie Vilniaus val
dininkai, knibždėte knibždėjo 

kius sekančius mėnesius ai- visoj Lenkijoj. Dėlto jie taip 
gas! (greit nuganė Lenkijos kraštą.

Juk tai plėšimas! Juk tai Dėlto Lenkijos žmonės niekad 
vogimas žmonių sudėto turto. I jų nesigailės, bet džiaugsis, 
Bet tas plėšimas padarytas kad tie ponai susilaukė to- 
neva legaliai. | kio galo, kokio susilaukė.

AR NE IŠMISLAS?
London, spal. 18.—Užsie

ninis Anglijos vice-ministe- 
ris Butler sakė seime, būk 
Sovietai persiuntę Vokieti
jai “17 tonų aukso,” apie 
$17,700,000; bet ir pats pri
pažino, kad neturi įrody
mų šiai pasakai.

SUBMARINAI SUNAIKI
NĘ DAR DU STAMBIUS 

ANGLŲ LAIVUS
Washington, spal. 18.— 

Prekinis Amerikos laivas 
“Independence Hall” išgel
bėjo 300 žmonių, kurie bu
vo nusileidę bei įkritę į jū
rą nuo dviejų. Anglijos lai
vų “City of Mandalay” ir 
“Yorkshire.” Manoma, kad 
nazių submarinai paskandi
no šiuodu laivu. “Manda
lay” buvo prekinis, 7,028 to
nų įtalpos, o “Yorkshire” ke
leivinis laivas, 10,183 tonų 
įtalpos.

dvi
nu-

Berlin, spal. 18.—Per 
dienas vokiečių lėktuvai 
šovė žemyn dešimt Franci- 
jos ir Anglijos lėktuvų va
kariniame fronte, kaip pra
neša naziai.

Paryžius.—Francūzų ko
manda skelbia, kad jie su
ėmę vieną prekinį Vokie
tijos laivą Atlanto Vande
nyne.

2,400,000 NAZIŲ PRIEŠ 
PRANCŪZUS IR ANGLUS

Berlin. — Naziai grūmo
ja išstatyt 2,400,000 armi
jos prieš Franci ją ir Angli
ją vakariniame fronte.

TRYS KARALIAI IR FI
NŲ PREZIDENTAS

Stockholm, Švedija, spal. 
18.—Čia tariasi Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos kara
liai ir Suomijos (Finijos) 
prezidentas.

Suomijos valdžia puolėsi 
prie tų karalių, kad padė
tų jai atsispirti prieš So
vietus, jei Sovietai reika
lautų, kad Finija nugink
luotų kai kurias kariškai 
svarbias savo salas arba 
parsamdytų jas Sovietijai. 
(Anglija skverbiasi į tas 
salas, kaip į papėdę pla
nuojamam karui prieš So
vietus.)

PLIENINIAI NAZIŲ 
BRUSLOTAI

Paryžius, spalio 18.—Vo
kiečiai, kurie šturmavo 
francūzus, buvo apsivilkę

^TArzTAT movo plieniniais bruslotais, sve-NA™knG« S i Šančiais P° 30 SW To- 
SUOM OS L VUS | kįus piįeno bruslotus tik iš 

Stockholm, Švedija.—Vo- arti gali kulkasvaidžiai per- 
kiečiai suėmė tris Suomijos šauti, bet ne iš toliau. 
(Finijos) laivus, kurie ga
beno medžius Anglijai. Na
ziai parsivarė tuos laivus 
į Vokietiją,

ORAS. — šilčiau; dalinai 
' apsiniaukę.
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'‘Draugui” Atsakymas
Chicagos kunigų dienraštis “Draugas” 

stato komunistam klausimą: “ar jūs sto
vite už pilną Lietuvos nepriklausomybę, 
ar ir toliau dirbsite, kad galutinai su
jungti Lietuvą su Sovietų Sąjunga?”

Jeigu mums leistina kalbėti lietuvių 
komunistų vardu, tai mes galime “Drau
gui” atsakyti šitaip: Komunistai stoja 
už pilną Lietuvos nepriklausomybę; ją 
gynė, ir ją gins.

Kadangi mes stojame už Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymą, tai dėlto ir 
džiaugiamės, kad ji padarė su galinga 
socialistine šalimi apsigynimo sutartį, 
kuri Lietuvai nepriklausomybę garan
tuoja. Mes žinome, kad su Lenkijos im
perializmo susmukimu Lietuvai pavojus 
nepasinaikina. Yra nazių Vokietija, yra 
imperialistinė Anglija ir Francija, ku
rios bile kada gali Lietuvą plėšti, iš jo
sios Vilnių bandyti atimti ir atiduoti 
Lenkijos plėšikams, kurių valstybę An
glija yra pasiruošusi atsteigti.

Jei Lietuva gyventų be stiprios sutar
ties su Sovietų Sąjunga, tai josios ne
priklausomybei pdvojus grūmotų kiek
vieną valandą.

Taigi, pakartojame, mes stojame už 
Lietuvos nepriklausomybę, kaip ir sto
vėjome.

Tačiau, stovėdami už Lietuvos nepri
klausomybę, mes niekad nepamiršome to 
fakto, kad Lietuva turi būti demokrati
nė. Mes rėmėm Lietuvos žmones jų ko
voje už demokratijos atsteigimą per eilę 
pastarųjų metų, mes juos remsime ir 
ateityje.

• Mes reikalavome Lietuvos politiniams 
kaliniams laisvės praeityj, reikalausim 
josios ir ateityj, kol jie bus laikomi ka
lėjimuose.

; Mes tatai darome, nes puikiai žinome, 
:jog tik suvienyta tauta gali bile pavo
jaus valandą išgyventi daug lengviau. 
’Pagaliau, be demokratijos negali pakilti 
ir krašto ūkiškasis gyvenimas, negali 
klestėti ir kultūra.

Tai štai, pone “Draugo” redaktoriau, 
ko mes norime h’ už ką mes kovojame!

rėjo atatinkamos sutarties su Sovietų 
Sąjunga.

“Dabar tokia sutartis jau yra. Sovie
tai pasižada ginti Lietuvą nuo bile prie
šo.

“Tai, rodosi, visi tie žmonės, kurie per
nai pageidavo, kad Sovietų Sąjunga gin
tų Lietuvą nuo Lenkijos, ar nuo nazių, 
turėtų dabar džiaugtis, kad pagaliaus 
įvyko jų pageidavimas. Jeigu pirmiau 
jie matė tik naudą Lietuvai, jeigu joje 
yra slaptų sovietinių karinių bazių, kuo
met tikrenybėje jų dar nebuvo, tai, rodo
si, dabar jie turėtų džiaugtis, kuomet ke
liose lygiai Lietuvos vietose (rodosi, apie 
Kelmę, Vilkaviškį ir Kaišedorius) įsi
steigs sovietinės kariuomenės bazės ir 
jau ne slaptos, bet viešos.”

Toliau .čikagiečių liaudies laikraštis 
pažymi, kad andai tie ponai rėkalojo, 
kodėl Sovietai negina Lietuvos, o dabar 
jie rėkaloja, kodėl Sovietai pažadėjo ją 
ginti. Andai tie ponai plepėjo, būk So
vietai labai silpni, o dabar jau šaukia, 
kad jie labai stiprūs ir tą stiprybę pa
naudos Lietuvai ginti, jei kas bandys 
ją pulti.

Tai labai teisingai pasakyta. Bet ar 
jūs manot, kad tie rašytojai, tie laikraš
tininkai kada nors pasimokys. Gal jie ir 
pasimokintų, jei nebūtų taip persiėmę 
neapykanta Sovietams.

Balsai Prieš Karą
Daug Amerikos darbo unijų priėmė 

rezoliucijas, smerkiančias dabar eina
mąjį imperialistinį karą Europoje. Jos 
pasmerkė tąjį karą kaipo plėšikų karą, 
į kurį neturėtų Amerika kištis.

Kad Amerikos darbo unijos priima re
zoliucijas prieš karą, tai rodosi nieko ne
paprasto. Bet svarbu, kad atsiranda An
glijoj ir Francijoj darbo unijų, pasisa
kančių prieš karą. Tiesa, jų ne tiek 
daug, bet jos pasisako. Reikia atminti, 
kad tos valstybės paskelbė Vokietijai ka
rą. Reikia ir tai žinoti, kad Anglijos 
ir Franci jos darbo unijų centrai yra 
kontrolėje subiurokratėjusių socialistų 
arba jiems artimų. Na, o Anglijos' ir 
Franci jos socialistai veik visuomet pildė 
tai, ką imperialistinės jų valdžios įsaky
davo.

Todėl reikia džiaugtis, kad Anglijoj ir 
Francijoj atsiranda balsų, pasisakančių 
už taiką. Reikia tikėtis, kad ir Vokieti
joj tų drąsių balsų atsiras.

Vokietijos Komunistų Partija, beje, 
nesenai išleido atsišaukimą, smerkiantį 
šį karą kaipo imperialistinį.
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Vaizdas iš Pragos (Varšavos priemiesčio ) ligoninės: ji buvo sutaškyta hitleri 
ninku bombomis.

Lenkai Pabėgėliai Lietuvoj;
Ką Gi Kalbėjo Lietuvos Žmonės?

Kai Žmonių Naravas Paima Viršų 
Ant Išminties

; “Vilnis” rašo:
' “Keli metai atgal ir Amerikos lietu
viuose buvo paskleista gandų, kad Lietuva 

’ f turi slaptą sutartį su Sovietų Sąjunga 
ir kad Lietuvoje yra sovietinio orlaivy- 
no bazių. Tuomet net ir mūsų taip va
dinami patriotai reiškė džiaugsmo, kad 
bolševikai padės Lietuvai, jeigu ją kas 
nors užpuls. Tuomet Vokietijos naziai 
Įkaitino Lietuvą, kad ji yra Sovietų Są
jungos įtakoje.

“Bet vėliau pasirodė, kad tuomet tų 
sovietinių bazių Lietuvoj nebuvo.
; “Kuomet pereitų metų pavasarį Len
kija sutraukė Lietuvos pasienin šimtą ar 
daugiau tūkstančių savo kariuomenės ir 
grūmojančiai prabilo į Lietuvą, tie pa
tys mūsų neva, patriotai ir politikieriai 
norėjo, kad Sovietų Sąjunga eitų ginti 
Lietuvą. Jie patetiškai tuomet klausė, 
kodėl Sovietų Sąjunga negina Lietuvą? 
Vadinasi, jie norėjo pagelbos. Bet tuo
met pagelba neatėjo, nes Lietuva netu-

K-
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. Warren K. Billings Jau Laisvas
Warren K. Billings pagaliau tapo iš

laisvintas. Šis žmogus, drauge su Tofhu 
Mooney buvo nusmerktas visam amžiui 
kalėti neva del padėjimo, bombos užku
riniam parade San Francisco mieste, 
1916 metais.

Visas civilizuotas pasaulis jau spėjo 
įsitikinti, kad nei Tomas Mooney, neigi 
Billingsas nebuvo kalti tuo, kuo jie bu
vo kaltinami. Tai buvo aiškus sufrėma- 
vimas, kurį atliko samdytojų papirkti 
valdininkai ir “liudininkai.”

Calif ornijos gubernatorius Olsonas, 
kai jis kandidatavo į tą vietą, žadėjo 
tuojau išlaisvinti Tomą Mooney ir pas
kui Warreną K. Billingsą. Mooney jis 
tuč-tuojau, kai tik užėmė gubernatoriaus 
vietą, ir išlaisvino. Kitaip tačiau turėjo 
būti su Billingsu: jis buvo teisiamas jau 
du kartu ir todėl, einant Californijos val
stijos įstatymais, asmuo, kuris jau ant
ru kartu kali savo bausmę, negali būti 
išlaisvintas gubernatoriaus, jei tam ne
pritars (įauguma valstijos aukščiausio 
teismo teisėjų. Taigi Olsonas ir buvo 
kreipęsis į aukščiausįjį teismą, iš kur ga
vo palanku sprendimą.

Billingsas sėdėjo Folsom kalėjime, ku
rio vartus gub. Olsonas jam atidarė už
vakar.

Mes visuomet teigėme, kad nei Moo
ney, nei Billingsas nėra kalti. Mes vi
suomet sakėme, kad anksčiau ar vėliau 
jie bus išleisti iš kalėjimo, nes masės 
žmonių to reikalauja. Na, ir šiandien 
mes galime pasidžiaugti tuo faktu, kad 
abu vyrai yra laisvi!

(Mūsų Specialaus Kores
pondento Lietuvoj)

Lietuvą užtvindė lenkų 
pabėgėlių banga. Keliasde
šimt tūkstančių vyrų inter
nuota ir nuginkluota įvai
riose pasienio vietose. Sto
vyklos lenkams sudarytos 
Pakaunėje, Rokiškyje, Mar- 
jampolėję, o visų didžiau
sios — poligone ties Kėdai
niais. Lenkai atsigabeno 
kelis šimtus automobilių, 
daug amunicijos ir maisto 
atsargos. Lenkų karininkai 
ir činovninkai atsigabeno 
daug pinigų, ne tik zlotų, 
bet ir užsienio valiutos. 
Daugybė dvarininkų subė
go į savo giminių dvarus 
Lietuvoje. Lietuvos dvari
ninkai taip pat labai susi
rūpino ir kelias dienas “sei- 
mavojo,” Kaunan suvažia
vę: ar eis toliau Raudono
ji Armija Y^Kad dvarininkai 
bėgo iš Lenkijos nuo sovie
tų valdžios,—čia supranta
mas dalykas, bet kodėl len
kų kareiviai ėjo per sieną? 
Ar jiems gręsė koks pavo
jus? Ko lenkų kareiviai bi
jojo raudonarmiečių? Kaip 
teko girdėti iš pačių pabė
gėlių lenkų kareivių, rau
donarmiečių jie nebijojo. Su 
raudonarmiečiais jie neka
riavo. Tie daliniai, kurie 
perėjo Lietuvos sieną, buvo 
veste išvesti pačių karinin
kų. Karininkai važiavo vi
sokiausiomis sukonfiskuo- 
tomis ir kariškomis mašino
mis, bėgo visokiais keliais 
ir visokiais įmanomais bū
dais. Lenkų karininkai yra 
bemaž visi iš dvarininkų ki
lę. Todėl ir nenuostabu, 
kad jie pirmieji pasiskubi
no sprukti, dar jų daliniams 
net ir nesušidūrus su Rau
donąja Armija. Nenuostabu 
todėl ir tašį; kad daug kar
tų prie Lietuvos sienos pri
varyti kariški daliniai pa
sukdavo atgal, vos tik ko
lonos pirmagalys su vado
vybe atiduodavo ginklus 
Lietuvos kareiviams. Lietu
vos pasienyj įvykdavo net 
susišaudymai tarp grįžtan
čių pas sovietus kareivių ir 
varančių ju.os į Lietuvą ka
rininkų. Iš daugybės trau
kinių į Lietuvą teatėjo tik 
du-trys traukiniai: gele
žinkeliečiai nedavė trauki
nius gabenti į Lietuvą. Vie
ną karišką amunicijos trau
kinį lydėjo pulkininkas ir 
privertė privažiuoti - prie 
pat Lietuvos sienos, bet ne
toli Vievio - mašinistas pa

tas praėjo. Sovietai geriau, 
negu Hitleris ir negu vadi
nama mūsų “nepriklauso
mybė.”

Taip galvoja ne tik so
cialdemokratai, bet ir dalis 
“tautiškai nusistačiusių.”

Nenuostabu todėl, kad 
dabartiniai Lietuvos valdy
tojai, kurie visai nusibank- 
rūtijo ir kabo tik ant siūlo, 
deda pastangas, kad inter-

Lenkijoje. Karininkams aiš
kinama, kad Gardine buvo 
sukilę darbininkai ir pa
skelbę Sovietų valdžią dar 
anksčiau, negu išėjo lenkų 
dvarininkų vadovaujama 
kariuomenė. Sukilimas esą 
buvęs žiauriai numalšintas, 
o jo dalyviai sušaudyti. Tie
sa, ar netiesa, nežinau, bet 
pats faktas, kad tokios ži
nios, kurių niekur neskelbė 
spauda, platinamos tarp 
karininkų, rodo, kad Lietu
vos buržuazija ruošia kari
ninkus galinčiam kilti pilie
tiniam karui.

Lietuvos buržuazija ir 
visi eksploatatoriai nieko 
taip nebijo, kaip socialinės 
revoliucijos. Gali jiems ne
būti visai Lietuvos, gali dėl 
jų ateiti pats Hitleris ir 
dar šimtą kartų baisesnis 
už Hitlerį uzurpatorius ir 
pagrobti Lietuvą, bet tegu 

į tik nebūna Sovietų val- 
j džios Lietuvoj. Na, o tas ne 
vien tik nuo buržuazijos 
priklauso.

Tadas Blinda.

ŠYPSENOS
Maži Vaikai, Maži Vargai
Kaimynė paima šeimininkės 

mažyti vaiką, ir jį pabučiuoja.
—Atleisk, brangioji,—taria 

šeimininkė,—bet aš svetimiem 
nenoriu leisti bučiuoti savo
mažyčio.

—Bepigu tamstai taip dary
ti,—atsidūsta kaimynė, — bet 

nuotieji lenkai negautu pro- ką daryti man, kai mano dūk 
terys jau po devyniolika ir 
dvidešimts metu. 4

ištisom per sieną, tai

siuntė pulkininką po velnių 
ir sugrąžino traukinį į Vil
nių, kurį jau užėmė Rau
donoji Armija.

Vilniaus gatvėse kariuo
menei be mūšio pasitrau
kus, pirmučiausia pasirodė 
ginkluoti darbininkai. Jų 
milicija tvarkė miestą, kol 
susidarė baltarusių, lietuvių 
ir kitų tautų komitetas, su
tikęs Raudonosios Armijos 
vadovybę.

Taip, darbininkai ir dar
bo žmonės pasitiko raudon
armiečius išskėstomis ran
komis! Nepaprastos simpa
tijos ir pasigėrėjimo Rau
donosios Armijos elgesiu 
sukėlė faktas, kad turėda
ma milžinišką persvarą, 
Raudonoji Armija beveik 
nemušė lenkų kariuomenės. 
Didžiuliai tankai
kolonom šliaužė per viso
kias įmanomas kliūtis ir jei 

; susidurdavo su lenkų ka- 
j riuomenės užtvarka, šaudė 
manevriniais šoviniais. So
vietų artilerija ir aviacija 
mušė tik į balas ir į tuščią 
lauką, tik trenksmu, garsu 
paveikdama į tuos, kas 
prieš ją kėlė ginklą. Sovie
tų kariuomenės atakos yra 
daugiau psichologinės ata
kos. Štai kodėl apie 60— 
70,000 atbėgusių lenkų ne
atsivežė su savimi sužeistų
jų. Raudonoji Armija pui
kiai supranta socialinį len- 

! kų kariuomenės sąstatą: ji 
kariauja su dvarininkais ir 
kapitalistais, bet ne su liau
dimi. Reikia jums būti da
bar Lietuvoje ir matyti, 
kaip nudžiugo darbininkai! 
Reikia jums pasiklausyti,' 
ką kalba darbininkai, vals
tiečiai ir kareiviai! .

—Kas bus su Lietuva?— 
Vienas socialdemokratas 
prispyręs kamantinėjo ne
senai vieną komunistą:— 
Nejaugi mus paliks Hitle
rio globai? Nejaugi į Lietu
vą neateis Raudonoji Armi
ja? Komunistas priminė 
jam, kaip aršiai tas social
demokratas ir jo draugai 
kovojo prieš Sovietus, prieš 
trockistų teisimą ir naiki
nimą, bet socialdemokratas 
nieko nenorėjo prisiminti.

—Nesvarbu, kas buvo. 
Dabar mes taip pat už so
vietus.

tę smerkėt susitarimą su 
hitlerine Vokietija ir šau
kėt, kad III Internaciona
las tuoj subyrės.

—Nesvarbu. Kas buvo,

gos pasikalbėti su Lietuvos 
gyventojais. Laisvai palei
džiami tik karininkai, viso
kį činovnikai ir žvalgybos— 
defensyvos agentai, kurių 
čia prigriuvo iš Vilniaus ir 
iš kitų Lenkijos defensyvų 
devynios galybės.

Lietuvos valdytojai skel
bia, kad jei sovietai būt ėję 

kariuomenė
pasitiktų juos durtuvais. 
Bet kariuomenė turi pati 
savo nuomonę. Kareivius 
dabar stengiamasi kuo la
biausiai izoliuoti nuo gy
ventojų. Prie penkto’ pulko 
jėga buvo išblaškyta mote
rų—žmonų ir motinų de
monstracija protestui prieš 
pasimatymų uždraudimą, 
prieš kareivių uždarymą 
kareivinėse. Karo vadovybė 
nenori, kad kareiviai žino
tų, kas darosi Vilniuje ir

Pavojingos Pasekmės
Plikis, gavęs naują tarny

binį paskyrimą į kitą miestą, 
turi kuri laiką atsiskirti su 
savo sužadėtine. Atsiskyri
mas nebūtų toks baisus, jei 
jo sužadėtinė taip nežmoniš- 
įkai neverktų ir nedejuotų, bi
jodamas! atsiskyrimo pasek
mių.

—Neverk, brangioji, — ra
mina Plikis savo sužadėtinę,— 
gal per metus uždirbsiu dau
giau pinigų ir tave ten pasi
imsiu.

—Per metus, per metus,— 
žliumbia sužadėtinė, — per 
tiek laiko aš jau kito galiu 
būti.

Pati Žino
—Onyte, tu gražiausia mo

teris pasaulyje!
—Aš džiaugiuos, brangusai, 

kad mudviejų skoniai vienodi!

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Čia prisiunčiu iškarpą iš 
lenkiško laikraščio vardu 
“America Echo,” kuris iš
leidžiamas Toledo, Ohio. 
Dalykas bus tame: Man 
dažnai tenka susieiti su 
lenkų kilmės žmonėmis. Ro
dos, kad jie buvo ir yra pro
gresyviai žmonės. Jie vi
suomet pritardavo Sovietų 
Sąjungai. Ir jie skaitydavo 
tą vieną lenkų laikraštį. 
Sakydavo, jog tai esąs tei
singiausias laikraštis. Bet 
po dabartinių įvykių Len
kijoje ir iš to laikraščio 
prisiskaitę, tie žmonės da
bar pyksta ant Sovietų Są
jungos ir ją kaltina. Kalti
na, būk ji padėjus sumušti 
Lenkiją.

Bet jūs tik prieš savai-

“Glos Ludowy” arba “Glo- 
sa Polskiego.” Labai pra
šau prisiųsti man. Gal bus 
galima gauti tų laikraščių 
pasiskaityti ir tiem žmo
nėms parodyti. Gal jie gau
tų geresnį supratimą apie 
tuos Lenkijos įvykius ir 
kas yra tikrais jų kaltinin
kais. Gal žinote ir kitokiu 
progresyvių lenkų laikraš
čių. Prašau prisiųsti adre
sus. Iš anksto tariu ačiū.

I. L.
Atsakymas

Mes žinome tiktai vieną 
tikrai pažangų darbininkiš
ką lenkų laikraštį, tai, bū
tent, “Glos Ludowy.” Jo ad
resas yra toks: 5762 Chene 
St., Detroit, Mich. Parašy
kite laikraščio redakcijai ir 
paaiškinkite jai situaciją. 
Gal jie sutiks keletą kopijų

Todėl jūsų klausiu, gal ži
note kokių geresnių lenkiš
kų laikraščių, kurie galėtų' veltui jums atsiųsti dėl pa- 
teisingiau paaiškinti tuos (siskaitymo ir parodymo 
Lenkijos įvykius ir dabar- tiems jūsų žmonėms, kurie 
tinę situaciją? Gal žinote savo gimtinio krašto nelai- 
adresus toje iškarpoje su- mes iš -nežinystės verčia 
minėtų laikraščių, būtent, ant Sovietų Sąjungos.

I
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Kaip Atrodė Vilnius, Kai Rau
donoji Armija Jin Įžygiavo

Detroito Žinios
i

Žemiau telpąs rašinys 
yra paimtas iš “L. Žinių”, 
mgs. 19 d. laidos. Šis lai
kraštis Vilniuje palaikė 
savo korespondentą, ku
ris ir pranešė žinias tele
fonu Kauno dienraščiui.

—“L.” Red.

” Šįryt aš jums nesu pasi
ruošęs jokio redaguoto pra
nešimo, nes nežinojau, ar jį 
galėsiu perduoti. Be to, įvy
kiai dabar pas mus, Vilniu
je, taip .eina galvatrūkčiais, 
kad tai, kas vakar buvo ar 
galėjo būti naujiena, tai 
šiandien jau visai pasenęs 
dalykas. Todėl aš jums pa
pasakosiu žodžiu, apie visa, 
ką esu patyręs ir matęs sa
vo akimis.

Vakar vakare 9 valandą 
(21 vai.) Sovietų Sąjungos 
kariuomenė pradėjo žygiuo
ti į Vilnių. Kai jau Vilniu
je buvo sužinota, kad So
vietų Sąjungos kariuomenė 
visai arti nuo Vilniaus, len
ku kariuomenės daliniai— 
kavalerija, tankai, pėstinin
kai — pradėjo bėgti, kiek 
tiktai galėdami, iš miesto.

Nežiūrint to, ši naktis 
"Vilniuje buvo labai nerami. 

Visą naktį ir šiandien Vil
niuje vyko šaudymasis. 
Formaliai buvo šaudomasi, 
bet fa kt i na i miestas jau bu
vo paimtas. Sovietų kariuo
menė šaudė iš tankinių kul
kosvaidžių, o lenkai iš šau
tuvų. Sovietų Sąjungos ka
riuomenės Vilniuje tuo tar
pu niekas nepasirodė dau
giau, kaip tiktai tankai, vi- 

> su r tankai, tankai ir tan
kai.

Šįryt buvo padegtas Ža
liasis tiltas per Nerį, kuris 
jungia miesto centrą su Šni
piškių priemiesčiu. Degė 
tiktai medinės dalys ir pa
tys civiliniai miesto gyven
tojai ir ugniagesiai tiltą ge
sino.

Šiandien penktą valandą 
ryto žmonių buvo labai ma
ža. Visi gyventojai į rau
donosios kariuomenės judė- 
dėjimą žiūrėjo iš vartų. Kai 
kurie tankai sustoja ir tai- 

, sosi. Apie 7 valandą gatvė-
, mis jau pradėjo vaikščioti

ir civiliniai Vilniaus gyven
tojai. Sovietų kariuomenės 
daliniai gyventojus įspėjo, 
kad būtų labai atsargūs, 
nes galį įvykti susišaudymų 
ir žmonės galį nukentėti.

Vilniuje tuo tarpu jokios 
valdžios nėra. Sovietų ka
riuomenė dar ligi šios die
nos 9 valandos nėra paskel
busi nė vieno rašto, prane
šimo, atsišaukimo ar bet 
kokio skelbimo. Niekur ne
matyti jokių kitokių ženk
lų. Kai kur nedideli būreliai 
žmonių, sustoję ir praei
nant raudonosios kariuome
nės tankams sušunka “va- 

i lio”. Šiaip žmonių gatvėse 
. labai maža, gatvės beveik 

tuščios.
—Kokiu būdu tamstai lei

do kalbėti telefonu?
—Labai laisvai: aš susi

jungiau ir dabai’ kalbu vi
siškai laisvai, kaip kad bu
vo normaliais laikais. Dar 
vakar be specialaus leidimo 
negalima buvo kalbėtis, o 
dabar aš kalbuosi be jokios 
kontrolės.

Šiandien visos įstaigos kol 
kas uždarytos, krautuvės 
taip pat visos uždarytos, 

\valgyklos uždarytos, tiktai

duonos kepyklose šiandien 
pagal korteles davė duo
nos.

Dabar, pačiu paskutiniu 
laiku gatvėse jau pasirodė 
darbininkų su šautuvais. 
Eina lenkų kareiviai be gin
klų, uniformuoti, o greta 
eina ginkluoti darbininkai. 
Darbininkai yra vietiniai. 
Jokio laikraščio nėra, žmo
nės stovi, kaip sakoma, išsi
žioję ir laukia.

—Ar Vilniuje yra koks 
nors sudalytas komitetas?

—Taip, sudarytas visuo
meninis tvarkos komitetas, 
į kurį įėjo: Stasys, Buro
kas ir aš (V. Žilėnas). Iš 
gudų į komitetą. įėjo Puzd- 
niak (redaktorius), Širma 
ir Vlockevič. Tarsimės su 
lenkų pepesų komitetu, ku
rio priešakyje stovi adv. 
Baginskis. Komiteto milici
ja mieste jau pasirodė. Mi
licija prižiūri kai kuriuos 
dalykus ir daboja tvarkos. 
Milicija dėvi žalius ženklus.

Turiu pastebėti, kad ligi 
devintai valandai šios die
nos Vilniuje kitokios ka
riuomenės, kaip tankai, ne
buvo pasirodžiusios. Tačiau 
tankų įgulos sako, kad ne
trukus ateis ir daugiau ka
riuomenės — pėstininkų. 
Lenkų armijos Vilniuje jau 
nieko nėra. Lenkų kariuo
menės kareiviai išsiskirstę 
eina su savo drabužiais. Iš 
kareivinių civiliai žmonės 
neša viską, rūbus, įvairias 
kaukes ir visa, ką nučiup
dami. Vilniuje vakar kari
ninkai ir kareiviai labai ne
palankiai atsiliepė apie savo 
valdžią, kuri, esą, metusi 
juos kovoti su tuščiomis 
rankomis, kaip jie sako,— 
su kepurėmis, o kepurėmis 
dabar kariauti negalima. 
Vakar vakare Vilniaus įgu
los kareiviai pareikalavo 
valgyti, tai gyventojai, kas 
ką turėjo, jiems valgyti da
vė. Lenkų kareiviai prašo 
iš civilinių gyventojų civili
niu drabužių ir už tai moka 
didžiausius pinigus.

Persirengę jie traukiasi 
kur kas galėdamas.

Kas gavęs civilinius dra
bužius, o kas ir kareiviš
kais, vieni be diržų, kiti su 
diržais traukia namo.

Vakar iš Vilniaus kalėji
mo paleisti visi ir visoki ka
liniai.

Vilniuje šiandien dar vei
kia paštas, radijas, elektra 
ir vandentiekis. Valdžia kol 
kas visur lieka ta pati, ir 
Lydoje likusi dar ta pati 
administracinė valdžia ir 
tvarka.,

Prieš skambindamas jums, 
aš apvaikščiojau, apibėgau, 
kiek galėjau miestą, ir vis
ką pats mačiau. Galiu pa
sakyti, kad mieste^ kol kas 
jokių naujų ženklų, be to, 
kad pasitraukė lenkų ka
riuomenė ir įžygiavo Sovie
tų Sąjungos kariuomenė, 
daugiau dar nėra. Tuo tar
pu nematyti nei jokių vė
liavų.

—Ar vakar Vilniuje buvo 
kokių nors susirinkimų?

—Buvo tiktai tas susirin
kimas, kuris išrinko jau 
aukščiau mano paminėtą 
komitetą. Tokios rezoliuci
jos, kaip paskelbė užsienio 
radijas* nebuvo priimtos.

Tai tiek tuo tarpu galiu 
jums pranešti. Jeigu bus 
galima, tai jums paskam-

Detroito Pasėjų Ratelio 
specialia susirinkimas įvyko 
spalio 8 d. Susirinkimas vi
sais atžvilgiais buvo pasek
mingas. Dalyvavo apie 20 
ypatų, kurios rašinėja, ben
dradarbiauja mūsų spaudai .

Šiame susirinkime dalyvavo 
Detroito pirmaeiliai veikėjai, 
kaip tai: Dr. M. Palevičius,
A. Kišonas, P. Jočionis, J. 
Baronas, J. Alvinas, J. J. 
Butkus ir daugelis kitų drau
gų ir draugių, kurie bendra
darbiauja mūsų spaudoj. Jie 
davė tinkamus patarimus rei
kale rašinėjimo į laikraščius.

Dr. M. Palevičius nurodi
nėjo, kad neužtenkamai yra 
a p ra š i n ė j a m a o r g a n i z a c i j ų
veikimas. A. Kišonas taipgi 
nurodė, kad Detroito žinios 
neužtenkamai turiningos. Jis 
prisidėjo prie Detroito Rašė- 
jų Ratelio ir pasižadėjo kas - 
savaitę rašinėti į Detroito ži
nias. Kiti draugai taipgi nu
rodinėjo, kad būtinai reikia 
rašinėti kuodaugiausiai iš or
ganizacijų veikimo ir abelnai 
iš darbininkų judėjimo.

Toliau sekė diskusijos ra
šybos klausimais .

Kaikurie išsireiškė, kad visi, 
kurie rašo, savo raštais turi 
prisidėti užpildyti Detroito 
žinių skyrių.

Gal netaip svarbu, kokioj 
vietoj ar po kokiu antgalviu 
raštai tilps, bet svarbu, kad 
skaitytojai suras kuo dau
giausiai žinių iš Detroito ir 
apielinkės organizacijų veiki
mo.

Šiame susirinkime pasižadė
jo sekanti rašėjai parašyti 
bent sykį į savaitę iš Detroi
to į mūsų spaudą : A. Kišonas, 
J. Baronas, Dr. M. Palevičius, 
dr-gė Palevičienė, M. Garal- 
tauskienė, N. Astrauskienė, J. 
Alvinas, P. Jočionis, J. J. But
kus, J. Luobikis, A. Gotau- 
tas ir ,J. Bubliauskas.

Buvo plačiai apkalbėta 
tvarkymas Detroito Kalendo
riaus. Kalendorių t tvarkyti 
apsiėmė N. Astrauskienė.

Taipgi buvo pakeltas klau
simas, kad stengtis turėti ra
šybos pamokas, šis reikalas 
bus sutvarkytas artimoj atei
tyj ; kaip greit rašybos mo
kykla bus sutvarkyta, taip 
greit bus pranešta spaudoje.

J. Bubliauskas.
—o---

Literatūros Draugijos Kuopos 
Susirinkimas

ALDLD 52 kuopos susirinki
mas įvyks šeštadienį, spalio 
21 d., 7:30 vai. . vakare,
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St. Visi nariai būtinai da
lyvauki, nes šis susirinkimas 
yra labai svarbus, bus balsavi
mas Centro Komiteto 1940 
metams . Taipgi iš pereito su
sirinkimo yra užsilikę daug 
svarbiu reikalų, kuriuos šiame 
susirinkime reikės tinkamai 
apsvarstyti.

Dabar m ūsu dienraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies” eina 
vajai už naujus skaitytojus. 
ALDLD, kaipo apšvietos orga
nizacijai, būtinai reikės laik
raščiu vajaus reikalą apkal
bėti, kad pasekmingai būtų 
pravestas Detroite.

Knygą centras išsiuntinėjo 
kuopoms, kuri bus duodama 
nariams už šiuos metus. Tai 
kurie da nepasimokėjot duo
klių už šiuos metus, būtinai 
pasimokėkit šiame susirinki
me. ■ '

Po susirinkimo skaitys pa
skaitą apie Lietuvą tik nese
niai iš Lietuvos atvažiavęs 
žurnalistas J. Jurginis. Tai, 
be abejo, bus įdomi paskaita. 
Todėl visi nariai ir narės daly
vaukite.

Pakalbinkite nauju narių 
prisirašvti į organizaciją.

Sekr. J. Bubliauskas.

binsiu, dar apie 11 valandą 
ir po pietų.

Vincas Žilėnas.

Koncertas

šiuomi “apznaiminu” vi
siems, kad Aido Choro ruo
šiamas koncertas “atsiprovys” 
spalio (Oct.) 22 d., Lietuvių 
Svetainėj. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Įžanga tik 35c iš kal
no perkant ir 45c prie durų. 
Jei norite sutaupyt “ditką,” 
tai įsigykite bilietus iš anksto

duotų ir tt.
5. Norvegų ir cechų šokė

jų grupės labai puikiai pa
šoks.

6. žymių svetimtaučių so
listų.

Ir dar keletas numerių, ku
rie nebus pranešta išanksto; 
tik atėję pamatysite, išgirsite.

šis koncertas bus vienas iš 
turtingiausių Aido Choro 
rengtų koncertų. Atsilankyki
te. Užtikrinu, būsite paten-

si lankys skaitlingai. Patys 
atvykite ir draugus paragin
kite atsilankyti.

Tuoj po koncerto Aido Cho-1 

ras pradės mokintis operetę 
“Našlio Piršlybos,” kuri De
troite bus perstatyta pirmą 
kartą. Vėliau parašysiu pla
čiau. O dabar tai nepamirš
kite atsilankyti pas mus kon
certam Jei žinote asmenų, 
turinčių noro ir palinkimo 
prie dainos, supažindinkite

juos su kuriuo iš choro na
rių arba jo ar jos adresą pri- 
duokite, o mes žinosime, “ką 
daryti’’ toliau. A. Urbon.

Washington. — Fašistuo- 
jantis galva kongresinės ty
rinėjimų komisijos Dies’as 
reikalauja, kad kongresas 
skirtų jo komisijai kaštų 
dar vieniem metam, šiuo 
tarpu Diesas ypač kursto 
Ameriką į Europos karą.

pas kurį iš choro narių.
Jūs, be abejo, norite dau

giau sužinot apie tąjį kon
certą, ne vien tik apie finan
sinę pusę, tad štai ir progra
ma :

1. Aido Choras sudainuos 
keletą dainų.

2. Aido Vyrų Choras žada 
gražiai pasirodyti.

3. Aido Merginų Choras 
ypatingai smarkiai ruošiasi.

4. Vietinių pajėgų — solų,

kinti.
šokiams bus dvi orkestros; 

o jums žinoma iš praeities, 
kad Aido Choras visuomet 
parūpina gerus muzikantus, 
taigi ir šį kartą savo reputa
cijos nesugadins.

Keletą mėnesių choras ruo
šėsi prie šio koncerto; dėjo 
pastangas, kad geriau, gra
žiau pasirodžius. Todėl tiki
mės, kad mūsų lietuviškoji 
publika mūs neapvils — at-

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

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

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St. .
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” JUBILIEJINIS

BANKIETAS
Rengia Philadelphijos Dienraščio “Laisvės” Rėmėjai

TAIPGI BUS KONCERTAS IR ŠOKIAI

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, iš Hartford, Conn., 

dalyvauja programoje

Įvyks Sekmadienį

Spalių 22 Oct
Koncertas prasidės 3 vai. po piety

Bankietas 6 vai., šokiai 7 vai. vakaro

- R. MIZARA
“Laisvės” Redaktorius, 

sakys prakalbą

MUZIKALĘ PROGRAMĄ PILDYS SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:

Biruta Ramoškaitė, 
Soprano iš Hartford, Conn.

St. Kuzmickas, 
Baritonas, ir

Violet Kuzmickienė, 
Soprano iš Shenandoah, Pa.

Vincas Valukas su Sūnais 
iš Scranton, Pa.

M. Vaidžiulienė su Dukra 
Duetistės iš Philadelphijos

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

Philadelphijos Mergini; Sekstetas, vadovaujamas dainininkės 
NEL-fiS STATKEVIOIPTftS

VINCAS VALUKAS 
iš Scranton, Pa., dainuos duetus

su savo sfinais

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ

NEW AUDITORIUM HALL
711-15 SNYDER AVENUE

PHILADELPHIA, PA.

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

PRAŠOME BŪTI NURODYTU LAIKU



Ketvirtas puslapis LAISVI Ketvirtai, Spalių 19, 1939

Clevelando Kronika Norwood, Mass.
Gražus Bankietas

Nedėlioj, spalio 22 d., Lie
tuvių Darbininkų Svetainėj, 
920 E. 79th St., Lietuvių Ko
munistų Kuopa rengia bankie- 
tą atžymėjimui mūsų koloni
jos pažangaus veikimo. Ban- 
kietan kviečiami visi Clevelan
do ir apielinkių veteranai, ku
rie 20 metų atgal sunkiose 
sąlygose kūrė darbininkų re
voliucinį judėjimą. Bankieto 
pradžia lygiai 4 vai. po pie
tų.

Bankiete taipgi bus graži 
dainų programa, kurią išpil
dys Lyros Choras, čia bus su
siėjimas gražaus svieto. Iš 
komisijos patyriau, kad tikie- 
tai labai noriai yra visų per
kami. Visi pažangūs cleve- 
landiečiai ir apielinkės farme- 
riai suvažiuos pasidžiaugti 
judėjimu, kurį vieni per 20 
metų budavojo jame priklau
sydami, o antri remdami. 

—o—
Iš Visko po Biskj

Sergejus Kurakov, buvusis 
oficierius caro armijos, o da
bar redaktorius “Ruskyj Go
los,” kalbėdamas Clevelande 
pereitą nedėldienį pasakė: 
Anglijos ir Francijos imperi
alistams daug prasčiau išde
gė su planu prieš Sovietų Są
jungą, kaip su pirmesniais 3 
suokalbiais—Čechoslovakų ir 
Kolčako, Denikino ir Vokie
čių, pagaliaus lenkų, 
sos ekspedicijos daug 
Anglijai ir Franci jai 
kais nuėjo.

ar Lietuvos

savaitraštis 
šių dienų 

klausimu

Tos vi- 
kainavo 
ir nie-

su- 
Vo- 
, ir 

nusilpus, pasi-

Ketvirtas planas buvo 
pjudyti dvi dideles šalis, 
kieti ją ir Sovietų Sąjungą 
joms abiems
naudoti jų silpnumu. Bet ko
kia štuka išėjo, kuomet An
glijos ir Franc i jos imperialis
tų auklėtinis atsisakė eiti ka- 

_ niauti prieš Sovietų Sąjungą.
Tokio skandalo suokalbininkai 
nesitikėjo. To negana, Sovie- 

_ tai Chamberlainą ir 
jos burbonus pastatė

- padėtin: norite karo, 
tys ir kariaukite.

Franci- 
tokion 

tai pa-

Paliuosavimas 14,000,000 
ukrainiečių ir baltgudžių iš po 
šlėktų priespaudos, kuomet 
lenkų valdžia ' pabėgo, paro
do Sovietų taikos politiką, ku
ri neša darbo masėms gerą. 
Hitlerio politika — karas ir 
mažoms tautoms pavergimas. 
Kas šneka, kad Stalinas su 
Hitleriu susivienijo, tas užsi
merkia prieš Pabaltijos šalių 
ir Sov. Sąjungos apsigynimo 
sutarčių padarymą, ir užkirs
tą kelią Hitleriui Rumuni
jon, Vengrijon ir Balkanuose. 

—o—
Penktadienio “Naujienose” 

storas antgalvis nutepta: 
“Anglija Nepripažįsta Vil
niaus pavedimo.” Matot, koks 
didelis dalykas “socialistui” 
Grigaičiui, ką Chamberlainas 
sako. Jam seilę rytųsi iš 
džiaugsmo, jei Anglija galėtų 
pripažinti naujiems lenkų po
nams Vilniją, štai kur pagie
ža prieš Sovietus ir komunis
tus Grigaitį su Trockiu suve
da krūvon.

sipirštas Lietuvai protektora
tas, kokis jis šiandien yra, nė
ra dar pavojingas nepriklau
somybei, nors nereikalingas.” 
Gi Lietuvos laikraščiai rašo 
sekančiai tuo pačiu klausimu: 
“Naujoji Rusija gali tautas 
apginti nuo imperialistinių už
mačių, nepaisant viso pasau
lio. Mes gi laukiame tokios 
protekcijos.”

Kas geriau nusimano tuo 
klausimu: Karpius 
laikraščiai ?

—o—
Vietos katalikų

“Lietuvių žinios”
Lietuvos ’nuotikių
rašo:, “kad geriausia ir tin
kamiausia išgerti po gerą 
stikliuką už Vilnių.” Karpiam, 
Vitaičiam, Jurgelioniam ir 
Grigaičiam sunku tas padary
ti arba išsireikšti, kuomet 
Chamberlainas nepripažįsta 
Vilniaus pavedimo Lietuvai. 
Visi nuoširdūs lietuviai džiau
giasi Sovietų pervedimu Vil
niaus Lietuvai. Bet maža sau
jelė viršuj įvardintų žmonių 
liūdi kartu su Britanijos di
džiūnais, kad Vilnius priklau
sys Lietuvai.

—o—
Vietos Scripps-Howard did- 

lapis “Cleveland Press” spa
lio 9 d. parašė editorialą 
prieš Sovietų Sąjungą užvar
dindami: “Russia, Filth and 
Finland.” Tenai sulyg užsa
kymo buvo išbjauriota social
izmo šalis. Bet penktadienio 
laidoje pasirodė visa eilė laiš
kų nuo skaitytojų, kurie už
protestavo ^p ries to didlapio 
redaktorių parašytą bjaurų 
editorialą.

Tilpo net šeši laiškai prieš 
tokį “Clevelan Press” raštą. 
Visuose nurodoma, kaip did
lapio redaktoriai mažai tenu
simano apie Sovietų Sąjungą 
ir mažai žinodami išdrįsta 
juodinti ją. Vienas skaityto
jas rašo: “Kad rusai ir bū
tų taip purvini, kaip jūs ra
šote, bet vienas dalykas gerai 
skamba apie juos: jie turi už
tektinai pavalgyt. To negali
ma pasakyt apie nekurias ša
lis, kurios yra skelbiamos jū
sų, kaipo labai švarios.”

Nereikia manyti, kad skai
tytojai nesvertų didlapių raš
tų, kurie visaip niekina Sovie
tų Sąjungą, o kelia į padanges 
imperialistų užmačias. Prade
da vis daugiau ir daugiau aiš
kėti per didlapius Chamber- 
lainų norai tęsti imperialistinį 
karą ir suokalbiauti prieš So
vietų taikos politiką. Ameri
kos žpionių taikos geismus ir 
simpatiją linkui Sovietų kon- 
gresmanas Dies ir kapitalistų 
didlapiai stengiasi melų kam
panija užmušti. Geras reiški
nys, kad skaitytojai kyla 
kelia protestus. Protestų 
blausia tamsos apuokai ir 
jo.

ir 
la
bi-

—o—
Su dideliu skanumu Grigai

tis ten pat rašo: “Britanijos 
valdžia įspėjo Lietuvos vy
riausybę, kad ji negali pripa
žinti Vilniaus ir jo krašto per
vedimo Lietuvai.” O editoria- 
le prismoku dadeda: 
irius teko Lietuvai ne 
Stalino ‘prezentas,’ bet 
ilgos kovos vaisius.” 
Vilnius ne Stalino “prezentas” 
Lietuvai,* o išdavas “kaipo il
gos kovos vaisius,” tai kam 
tuomet Grigaitis tiek tursinasi 
Chamberlaino politikai ? čia 
ir parodo; kiek Grigaičiui dau
giau brangūs Britanijos impe
rialistų interesai, kaip pačios 
Lietuvos.

“Vil- 
kaipo 
kaipo 
Jeigu

—O—

Nesenai vietos murzins buvo 
užklausęs savo skaitytojų, 
kad pareikštų mintis, su kuo 
Lietuvai būtų geriau: lenkais, 
vokiečiais, ar rusais (Sovie
tais) ? Visa didžiuma jo skai
tytojų pasisakė už dėjimąsi 
prie Sovietų. Parodo, kad 
Karpiaus burnojimai prieš So
vietų Sąjungą jo skaitytojuo
se mažai tereiškia. Tas yra 
iš dalies ir su didlapių skai
tytojais. čia ir įeina svarba 
darbininkų spaudos skleidimo. 
Kalbinkime ir aiškinkime pa
žangios spaudos reikšmę. Nė
ra sunku užrašyti “Vilnį” ar
ba “Laisvę” darbininkams ir 
pažangiems biznieriams bei 
profesionalams. M.

—o—
Dirva” rašo: “Sovietų pri-

Iš Komunistų Veiklos
Pradėjus rudens sezoną, jau 

turėta dvejos prakalbos. Pir
mas rengė Amerikos Komu
nistų Partijos kuopos iš Nor- 
woodo, Sharon ir Norfolk. 
Rengta dėl sukėlimo pinigų 
“Daily Workeriui” ir partijos 
darbo varymui. Kalbėjo vie
nas žymiausių Komunistų 
Partijos vadų Mass, valstijoj, 
drg. Phil Frankelfeld. Kalbė
tojas puikiai nušvietė dabar
tinius dalykus Europoj, taipgi 
ir čia ant vietos. Rengėjai 
turėjo priruošę ir muzikalę- 
dainų programą. Bet progra
mos negalėjo įvykdinti iš prie
žasties pianistės atsisakymo 
dalyvauti programoj. Dėl 
“Daily Workerio” padaryta 
$21 pelno.

—o—
Lietuvių Komunistų Prakalbos 

Buvo Labai Sėkmingos
Rugsėjo 24 d. Lietuvių Sve

tainėj įvyko prakalbos Euro
poj einamo karo klausimu ir 
Sovietų - Vokietijos padaryta 
šutančia. Kalbėjo drg. A. 
Bimba. Aiškiai išdėstė prie
žastis dabartinio karo, kaipo 
antro imperialistinio karo. 
Tikrais karo kaltininkais yra 
lygūs Hitleris, Daladier ir 
Chamberlain. Po drg. Bimbos 
kalboss buvo leista statyti 
klausimai ir kritika.

Vietos socialistai pasirodė, 
kad jie geriau mylėtų, kad 
Hitleris paimtų visą Pabaltiją, 
o ne Sovietai. Mūsų broliai 
socialistai Sovietų labiau bi
josi, negu fašizmo.

žinoma, ne visi; yra ir Nor- 
woode pora socialistų, kurie 
Sovietams yra simpatingi.

Publika parėmė finansiniai. 
Aukavo: L. Trakimavičius $2; 
po $1, J. Grybas, M. Traki-, 
mavičienė; po 50c, M. Grigū- 
nienė, P. Sarapienė, K. Val-

ma, J, Galgauskas, O. Vasi
liauskiene, J. Aleksiūnas, J. 
A. Krasauskas. Sykiu su 
smulkiomis surinkta $14.Q2. 
Didelis ačiū visiems aukavu
siems. Nemažai parduota li
teratūros.

Draugo A. Bimbos prakal
bos paliko gražaus įspūdžio 
klausytojuos, kurių buvo apie 
200.

2
Norfolk, 
bendrai 
maisto

—O—
Maisto Pardavimą Rengia 

Komunistų Partija
Spalio 21 d., Finų Svetainėj, 

-ra vai. po pietų, Komunistų
Partijos kuopos iš 
Sharon ir Norwood 
turės namie gaminto 
pardavimą, taipgi komunistai
farmeriai pristatys nuo farmų 
šviežių produktų. Lietuviai, o 
ypač, lietuvės moterys, turėtu
mėm skaitlingai susirinkti, nes 
pardavimas maisto tęsis tik 
valandas.

—o—
Apvaikščiokime Vilniaus 

Atgavimą Lietuvai
Lietuvių Komunistų Kuopa

2

Telephones EVergreen 8-9770 !

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

SCHOOL DAYS
?* GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riošinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
f pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
j jaudinančių naujų GRUENS. Visi 

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

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

CHIEF ... 15 {ewcl GRUEN. Yellow 
gold filled <•,„«, Guildite back, $24 .75

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 motų

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.

rengia puikią programą ir va
karienę, kad tinkamai atžy
mėjus atgavimą Vilniaus Lie
tuvai ir pasirašymą sutarties 
su galinga Sovietų Sąjunga. 
Parengimas įvyks sekmadienį, 
spalio 29 d., Lietuvių Svetai
nėj. Programa prasidės 3-čią 
vai. po pietų. Programos pil
dyme dalyvaus rusų-ukrainų 
grupė iš Bostono su muzika ir 
tautiniais šokiais. Kalbės gar
sioji ir ugninga kalbėtoja

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

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

DETROIT AIDO CHORUS
4097 PORTER AT SCOTTEN 

DETROIT, MICH.

Gerbiama-s Tamsta,
Pasitikėdamas jūsų nuoširdžiu rėmimu Aido 

Choras ruošia koncertą ir tikisi išpildyti pasekmin
gai, tik mums reikia jūsų paramos.

Parinkta geriausios meno jėgos išpildymui pro
gramos, tai bus vienas iš geriausių koncertų Detroite. 
Kaina labai žema — 35 centai iškalno perkant ir 45 
centai prie durų.

Šia proga padėkite mums paminėti Vilniaus at
gavimą, Gedimino įkurtos Lietuvos sostinės. Visi 
lietuviai dalyvaus, nepasilikite ir jūs.

Žymesni numeriai iš mūsų programos:
Aido Mišrus Choras, Aido Merginų Choras, Aido 

Merginų Grupė, Aido Vyrų Choras, Norvegų Šokėjų 
Grupe, čekų Šokėjų Grupė—abi grupes puošniuose 
tautiniuose kostiumuose. Solistų bus iš Detroito Mu
zikos Instituto ir iš Saginaw, bus duetų ir instru
mentalistų,—ir visa tai už 35 centus.

Po koncerto seks šokiai abiejose svetainėse prie 
getų muzikantų. Įsigykite jūsų bilietus dabar!

Nepamirškite!!!
šj Sekmadienį, 22-rą Spalio (October).

5.30 vai. vakare, Lietuviu Svetainėj, West Vernor 
Highway, kampas 25-tos g-vės.

Iki pasimatymo, koncerte,
Draugiškai,

AIDO CHORAS

DUMBLINI VKin Al
odą yra pataisomA*’• pageltus 
tingiausiu 42 KPSn‘Ur: 
Visų valgių, o tai 1 1, LKIŲ 1S tus ir duoda įdo^klU rccop' 
Gaukite naujo - sPeciaHstai. mi Pienišku3 keliui r°’i^ekda: 
kiekvieną dieną! U‘ Gerklte

JOKS KITA K
srityje negali tfek^ ™itybos 
jums ir visai r Patarnaut 
kaip PIENO pApnX„ŠGimynai kito šviežią įieniR°rYS* Ger’ 
KASDIENĄ TAi • .^uliuHai, 
buliausias gamtm-plglausias> totu ręikalaukiS ”ls-.val8is. Raš- 
DOVANAI i. glazi0‘s knygelės 
tai daugiau. 8uzinokįte apie

Kazimieras Vitartas, M.
, Niaura, is

Ann Burlak. Taipgi bus su- ja: Kazimieras 
vaidinta lietuvių kalboj labai Uždavinis, Yvon

: “Aš Nu- Dedham, Mass., J. Galgauskasjuokinga komedija: 
mariau.” Vaidinime dalyvau (Tąsa ant 5-to pusi.)

L'®UO{ T7-QA
L NONO/>oz/r ■

9>

RĖPUSI* XAVE.RAS STRUMSKIS
ta taiga TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS P/X5 SAVĄ.

CALIFORNIA 

poprr

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

(Kampas Roebling St.) Į

Tei. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 ,

Tib:ai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj A

Krautuvėj. <

Manhattan Liquor Store S!

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Vlateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams 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, užejimui su 
moterimis. Nedė 
įlomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y
Tek Evergreen 4-9508

VĖLYBOS VALANDOS, ar tai 
dėl darbo ar linksmybių, blogai 
atsiliepia . . . jeigu jūs neatpildo- 
te išeikvotos energijos ir negau
nate ŠARMIŠKO VEIKSMO kū
ne. Pabandykite stiklą šviėžio 
pieno pirm gulsiant, kitą atsi
kėlus. Darykite tai per savaitę, o 
taip darysite ir visą gyvenimą!

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIĮJ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y,

Oficialia 
vardas STEAMBOAT INN

GYVUMAS daro judžių aktores 
žvaigždėmis. Hollywoodo žvaigž
dės, kaip Arlene Whelan, 
žvaigždė Republic’s “Sabotage,” 
atranda, kad pienas reiškia gy
vumą ir VISAI NEDIDINA 
SVORIO. Kodėl gi neįprast j 
pieną ?

BURĖAU OF ĮHILK PUBLICITY, 
Albany, N. Dept. D-l.

Malonėkite atsiust man krtygelę, 
"Milk—The Way to Health and Beau
ty,” DOVANAI ir be atsiuntimo lėšų.

Vardas

Adresas

Miestas ........................ Valstija...............
KASYKITE AIŠKIAI DKUKUOTAI

AtroUyk geria'ji r
...........  Jsuskis geriau. GERK ŠVIEŽIĄ PIENĄ!

Lietuvių Kuro Kompanija
JDEDAME

master-kraft oil burners
i JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės 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



Ketvirtad., Spalių 19, 1939 LAISVI Penktas puslapis

išsigėrė po stiklą kitą alaus, šokių vakarą šį šeštadienį, spaliųJ21, 
.užvedė įvairins pasikalbėji- L . .
mus, kiti susikibę po du links-1 gus įrengimai?
mai šoko orkestrai griežiant., mūsų parengimų lankytojai, šiame 
Abelna publikos nuotaika bu
vo puiki.

Tai tiek apie šį parengimą.
Sekantis parengimas bus 

lapkričio 5. Tai yra, lietuvių 
komunistų vietinė kuopa ren
gia vakarienę 
kiaušiai bus ir 
mykit platesnį

t

WORCESTER, MASS
BAR ir GRILLIGNAS SUTKUS

(246-247)Karsonas

Liquor#

337 UNION AVE.
BROOKLYN. N. Y.

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

OVERKOTAI
Lai-

Ver tes
Vertes $25.00
Vertes uz

va).

Open Day and Night
va-

Bayonne, N. J

A. C. Kliubo bendrai

Publikos buvo ne m a-

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

M M Wl M MMIWWIIUIMMIW MMMlMMMMM

*

3
S

3
E

.MIMI M Ml MMMMM MMMMMMMMMMMMMMM

E 3

E
3

3

ini mtira mi WiminiinHntvvwv mt iniini ini įminimi mt intmtm

švie-
yra.

bus. ir skani ir

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ruošia 
karo 

pami- 
Įvyks 
Liet. 
Avė. Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir 
po $2.45 j mėnesį

nuoširdžiai kvie- 
vietinius, bet ir 

miestų ir m i este- 
o ypatingai iš

prasidės su orkestrine muzika 7.30 
i vai. vak. Mūsų kliube visuomet sma- 

, tą pripažįsta visi

ir šokius, vei- 
programa. Tė- 
pranešimą.

Proletaras.

atbudimu. Progra- 
ir vakarienes tikietas bus 
o tik programos tai 25c. 

Komunistų Reporteris.

BOSTON, MASS.
kp. motorų susirinkimas 

spalių 19 d.,
376 Broadway, Šiame su-

> aptarti daug

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, spalių 22 d., 4 

po pietų, Liet. Darb. Svet., 920 E. 
79th St., vietos Liet. Kom. kp. ren
gia bankietą atžymčjimui 20 metų 
komunistų veikimo Clevclandc. 
Draugai simpatikai nesivėluokite su 
tikiotų įsigijimu, tuomi komisijai pa
dėsite jos 
kiams. —

darbe. Gera muzika šo-
Komisija. (245-247)

parengime, apart muzikos ir šokių 
bus svarbių pasikalbėjimų, džiaug
smingų pasikalbėjimų, Vilniaus su
grąžinimo Lietuvai proga. Taipgi 
bus ir graži muzikos prograriia. — 
J. M.

matyti d.
šio taip

ir draugai, 
nuoširdžiai

Norwood, Mass.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, spalių 21 d., Liet. Piliečių 
Kliubo Svet., 17 School St., pradžia 
7:30 v. v. Vakarienė bus skani, bus 
ir gėrimų. Muzika gera — Petrikos 
Radio Orkestrą iš Worcesterio. Įžan
ga į vakarienę 50c. Šokiams 25c. 
Kviečiame visus dalyvauti. (245-247)

SO.
LLD 2 

įvyks ketvirtadienį,
j 7.30 v. v., .j i v
I sirinkime turėsime 
svarbių dalykų, 'rodei visos draugės
dalyvaukite. (245-246)

Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 
tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugirno 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
$22.50

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

19 d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos narės dalyvaukite ir nau
jų atsiveskite. (245-246)

LOWELL, MASS.
LoweH’io Darbininkų Kliubas ren

gia pirmą ir labai smagų rudeninį

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

$30.00
Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

G
Ine.

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

II tuotų degtinių, vl-

Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.

Iš Spalio 11 d. Susirinkimo 
“Laisvės” Vajaus Klausimu
Susirinkimą sušaukė Lietu

vių Komunistų kuopa. Čia bu
vo kviesta “Laisvės” skaityto
jai ir simpatikai. čia pabrėžiu 
tą tiesą, draugės ir draugai, 
kad susirinkimas galėjo būti 
skaitlingesnis. Kurie nedaly- 
vavot šiame susirinkime, turit 
jaustis prasižengę šiame svar
biame momente darbininkų 
judėjimui. Visi žinom, kad su
kanka 20 metų kaip “Laisvė” 
eina dienraščiu. Visi žinom, 
kad per tą 20 metų “Laisvė” 
padėjo draugijom, organizaci
jom, chorams, streikuojan
tiems darbininkams. Visur bu
vo teisingu kelrodžiu ir 
tėju, ir šiandien tokiu 
Dabar, kuomet Europa 
nuo imperialistinio karo,
svė” šviečia teisingom žiniom 
savo skaitytojus. Taigi šiom 
sukaktuvėm visi turim susirū
pinti, kad šis dienraščio “Lai
svės” vajus būtų kuo pasek- 
mingiausias.

Šis susirinkimas išrinko d. 
J. J. Bakšį “Laisvės” vajįnin
ku. Labai smagu pažymėti ir 
šią tiesą, kad d. Bakšys yra 
patyręs “Laisvės” vajuose dar
buotojas, per daugelį metų 
praeityje, kuomet jis stovėjo 
priešaky vajaus, visada Wor
cester turėjo kuom pasidi
džiuoti, pasidžiaugti. Drg. 
Bakšys yra geras veikėjas 
tarp Worcesterio lietuvių. Jis 
turi daug pažįstamu ir drau
gų, užtat smagu 
Bakšį stojant prie 
svarbaus darbo.

Dabar, draugės 
šis susirinkimas
prašo jūsų visų padėti d. Bak
šiui gauti naujų “Laisvei” 
skaitytojų ir padėti išrinkti 
prenumeratas iš senų skaityto
jų ir priduokit d. Bakšiui, ar
ba patys galit pasiųsti tiesiai į 
“Laisvę.” Dabar Vilnius pri
jungtas prie Lietuvos, “Lais
vėj” bus daug žinių iš Lietu
vos ir Vilniaus krašto. Visiem 
bus svarbu gauti žinių iš Lie
tuvos, užtat kiekvienas turi 
skaityti “Laisvę”, nes dienraš
tis greit perduoda žinias iš vi
so pasaulio kampų. Užtat len
gviau bus gauti skaitytojų.

Visi prisidėkim, kad vado
vaujant d. Bakšiui, šiame va
juje Worcesteris gautų pirmą 
dovaną. Tada visi jausimės 
prisidėję prie šio gražaus kul
tūriško ir apšvietos darbo, mi
nėdami 20 metų dienraščio 
“Laisvės” sukaktį.

J. M. L.

Bendras Koncertas Pavyko
L. A. U. Kliubo ir Bayon- 

nės R.
rengtas koncertas pavyko ne
blogai.
žai, bet turėjo būt daugiau.

Kas link programos, tai rei
kia pasakyti, kad lietuvių pro
grama buvo gražiausia. Ban
gos Choras iš Elizabetho, po 
vadovybe Klimaitės, ir vieti
nis baritonas Antanas Viš- 
niauskas dainavo labai gra
žiai, publikai labai patiko, 
nes audringi aplodismentai 
privertė dainuot per du atve
jus. Aidbalsiai iš Brooklyno, 
tai buvo bayonniečiams nau
jenybė. Ši grupė gabiausių 
Aido Choro menininkų, susi
dedanti iš 11 ypatų, pasirėdę 
gražiais lietuviškais kostiu
mais, po vadovyste šalinaitės, 
su puikiai išlavintom Lietuvos 
liaudies dainelėm ir prie jų 
pritaikintais įvairiais judėji
mais bei šokiais, žavėto ža
vėjo publiką.

Paskutinė dalis programos 
buvo rusų kalboje. Man nepa
tiko, buvo per ilga ir nežin- 
geidi. Girdėjau papeikimų ir 
nuo rusiškai kalbančių žmo
nių.

Programai pasibaigus, dalis 
publikos pasiskirstė i grupes,
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ir J. Grybas.
O 6-ta vai. vakare bus duo

dama paukštienos vakarienė. 
Mūsų šauniosios gaspadinės 
jau rūpestingai rengiasi: M. 
Krasauskienė, N. Grybienė, 
P. Kasteckienė, A. Galgaus- 
kienė ir E. Karalienė. Vaka
rienė tikrai 
sveikatinga.

Todėl mes 
čiam ne tik 
iš apielinkės
lių suvažiuoti, 
Stoughton, Montello, Bridge
water, So. Boston, Dedham it 
Norfolk. Masiniai ir su pui
kia programa pasidžiaugsim 
Lietuvos 
mos 
75c,

Sen. Clark Pritaria Tik 
Tikrai Lenkijai

Washington. — Senato
rius Clark, demokratas, pa
reiškė, jog pusė Lenkijos 
gyventojų buvo vokiečiai, 
Ukrainai ir rusai. Tai jis 
ir nepritaria tokios Lenki
jos atsteigimui. Bet sako,: 
galima būtų atsteigti tikrą 
Lenkiją iš pačių lenkų.

PRANEŠIMA] E KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choras prašo dailės mylėto- 
jus-rėmėjus atvažiuoti į Olympia 
Parką sekantį sekmadienį, spalių 22. 
Aidiečiai rengia puikią vakarienę ir 
kviečia vietos ir apylinkės lietuvius 
skaitlingai dalyvauti jų rengiamoj 
vakarienėj. Pradžia 5 vai. vak.

(246-247)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras važiuoja dalyvauti 

dainų programe, kurį ruošia L. M. 
Sąjungos Centras, šeštadienio vaka
rą, spalių 21 d. Ukrainą Svet., 101 
Grand St. Važiuoja pasamdytu bu- 
su. Todėl netik visi Choristai, bet ir 
tie, kurie nori važiuoti į šį paren
gimą, prašome užsisakyti sau buse 
vietą. Kelione į abi pusi 50c asme
niui. Norintieji važiuoti, šaukite tcle- 
fonuu Great Neck 2139.—F. Klas> 
ton, Pirm. (246-247)

SHENANDOAH, PA.
Shcnandoah’rio Lietuvių pažangios 

Organizacijos rengia prakalbas, spa
lių 22 d., 2 vai. po pietų, Mainierių 
Svet.,* kampas Main ir Oak Sts. Kal
bės J. Siurba iš Brooklyn, N. Y., 
LDS Centro Sekretorius. Bus kalba
ma apie karą, apie padėtį Lietuvoj, 
gavimas Vilniaus ir tt. Tad visiems 
bus žingeidu pasiklausyti. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius da
lyvauti. —■ Komisija.

(246-247)

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 Barberlal

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia balių, įvyks 

šeštadienį, 21 d. spalių, 57 Park St., 
pradžia 7:30 v. v. Pelnas nuo šio ba
liaus bus skiriamas pusiau “Laisvei” 
ir Liet. Meno Sąjungai. Šiame baliu
je bus gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Bus ir gerų laimėjimų. Todėl visi 
ateikite ir atsiveskite savo draugus. 
— O. V. (245-246)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Kom. Partija i 

svarbias prakalbas Europos 
klausimu ir 20 m. sukaktuvių 
nėjimą Komunistų Partijos, 
ketvirtadienį, spalių 19 d., 
Draug. Svet., 6835 Superior 
Pradžia 7:30 v. v. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas, “Laisves” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y. ir Andrew Onda, 
kandidatas į koncilmanus nuo ' Ward 
30. Dainuos Lyros Choras, vad. J. 
Paltanavičius. Įžanga visiems veltui. 
Kviečiame dalyvauti. (245-246)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia šaunią 

karionę, apvaikščioti 10 m. gyvavi
mą. įvyks 22 d. spalių, 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Turėsimo ska
nių valgių, gorimų ir gerą orkestrą 
šokiams. Kviečiame pritarėjus daly
vauti ir paremti Bangos Chorą. 
Įžanga vyrams $1.00, moterims 

(245-247)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway

JONAS
Marlon St.

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

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

Estate of

i

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Restaurantas
Wnc

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST. I

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus įpas Sutkų yra didelis sandėlis.

S

E 
E

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija

E
3 
3

3 

i

s 
S

3 
3

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

priežasties slogos—šalčio

^229 tPEDFORD^AVE.- 
MPĄSJNORTH.4%O OATvBS^L

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

i-

šokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir

už $16.50
už $19.50

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Russian & Turkish Baths,
29-31 Morrell Street Brook)™

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

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

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

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

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

Tarp Union Sq. ir Irving 1*1.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Šeštas puslapis LAISVĖ

NewYorko^^WZlnioi
Prakalbos Šių Rinkimų 

ir Karo Klausimais
Mirė Lavelle, New Yorko 

Katedros Klebonas
Majoras Apdovanojo 

. Vaikus Medaliais
Civilių Laisvių Unija 

Gina Teisę Baloto

Ketvirtad., Spalių 19, 1939

Iš Komunistų Prakalbų

šį vakarą, spalių 19-tą, Liv
ingston Manor, 301 Scher
merhorn St., C. Brooklyne, 
Kom. Part. Kings Apskričio 
Komitetas rengia prakalbas, 
kuriose kalbės Močiutė Bloor, 
darbininkų veikėja ir vadovė 
per virš pusšimtį metų, taip
gi C. Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius, ir Pe
ter V. Cacchione, komunistų 
kandidatas į Miesto Tarybą.

Kitos komunistų prakalbos 
tą patį vakarą įvyks atvirame 
ore prie Grand St. Ex. ir 
Havemeyer St., Williamsbur- 
ge. Čia kalbės žymus komu
nistas Bob Minor. L. K. N.

Michael J. Lavelle, šv. Pa
trick© katedros klebonas, mirė 
spalių 17-tos vakarą, katedros 
klebonijoj, 460 Madison Ave., 
nuo širdies ligos, kuria jis 
skundęsis nuo pereitos vasa
ros.

Lavelle, kontraktoriaus sū
nus, gimęs žemutiniam New 
Yorke, ant Broome St. Lan
kęs Manhattan Kolegiją ir vė
liau šv. Juozapo Seminariją, 
Troy, N. Y. Kunigu tapęs 
1879 m. ir buvęs paskirtas 
St. Patrick katedros vikaru už 
dviejų savaičių po jos pasta
tymo. Septyniais metais vė
liau paskirtas klebonu, kuriuo 
išbuvo iki mirties.

Auto Nelaimės Dar Vis 
Ima Daug Atiku

ra
li ū-

Nežiūrint rašymo, per 
dio ir iškabomis akstinimo 
ti atsargiems, tačiau pereitą 
savaitę Brooklyne ir vėl 7 žu
vo auto nelaimėse; viso šiais 
metais jau žuvo 19 1.

Padaugėjo susirgimai skar
latina ir kokliušu. Mažiau 
susirgo plaučių uždegimu, bet 
mirimai nesumažėjo, mirė 15. 
Mirčių nuo visokių priežasčių 
buvo 492.

Per savaitę gimė 660.

Gegužės 30-tą, šių* metų, jis 
apvaikščiojo savo amžiaus 83- 
čiąją sukaktį.

Arkivyskupas Spellman pra
neša, kad Lavelle laidos ka
tedros patalpose greta kardi
nolo Hayes ir kitų dvasiškijos 
didžiūnų.

Majoras LaGuardia išdalino 
250 medalių mokyklos vai
kams už geriausius raštus 
apie tai, kaip išvengt gaisro. 
Tai buvo dalis gaisrams iš
vengt kampanijos, kurią vedė 
miesto gaisrų departmentas. 
To department© komisionie- 
rius John J. McElligott patsai 
irgi dalyvavo išdalinime me
dalių. Iškilmingos ceremoni
jos įvyko Miesto Bildinge Pa
saulio Parodoj.

Išduodamas dovanas 5-tos 
iki 8-tos klasės vaikams ma
joras pasakė:

“Jūs privalote šį nuotikį 
laikyti dalimi jūs švietimo, o 
ne kokiu nepaprastumu mo
kykloj... Jūs privalot žinot 
ką nors apie valdžią prie de
mokratijos. Tūli iš* jūs žinote 
daugiau apie . valdžią, negu 
vyrai, kurie buvo valdžioj 
prieš tūlą laiką. Jūs privalote 
atsimint, kad
sėkmingumas priklauso 
žmonių apšvietos.”

Civilių Laisvių Unija perei
tą antradienį irgi įsikišo by
loti kovot už teisę komunis
tams ir kitoms mažumų par
tijoms pasilikt ant baloto, da
lyvaut vietos rinkimuose lap
kričio 7-tą. Paskilbęs tos or
ganizacijos advokatas Osman 
K. Fraenkel dalyvavo teis
muose spalių 18-tą.

Tuojau po atmetimo 
nistų Partijos peticijų, 
nistai pašaukė teisman
mų Tarybos' korporacijos pa
tarėją ir buvusį kongresma- 
na John J. O’Connor, kurio 
pasipriešinimais vaduojantis 
Taryba atmetė komunistų pe
ticijas. Jie turės įrodyt, dėlko 
Komunistų Partija neturi būt 
ant baloto. Bylos užvesta 
kiekvieno kandidato apskrityj.

Komu- 
komu- 
Rinki-

Vėl Kova Dėl Pieno

Streikieriy Byla Atidėta
Teisėja Anna Kros ant to

liau paliko bylą 26 streikie- 
rių, areštuotų už pikietavimą 
Burndy Engineering Co. ša- 
pos, 459 E. 133rd St., N. Y. 
Ji įsakė advokatams priduot 

- parodymus lapkričio 8-tą, o 
10-tą išd įlosianti nuosprendį.

Tarpe pikietų radosi Wayne 
Wright, metodistų kunigas.

<

<|

<
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demokratijos 
nuo

Karas—Jiems Smagi Žinia

Ateivių Gynimo Reikalais

Susiginčijo pieno pristatyto- 
jų-firmų agentūros advokatas 
Charles H. Baldwin su majo
ru LaGuardia dėl perkupčių 
su farmeriais pereitose dery
bose susitartų pieno kainų. 
Baldwin ginčija, kad buvę 
sutarta mokėt $2.08(4 per į 
šimtašvorį; majoras sako, kad 
$2.15. Jis, beje, užtikrina, 
kad minėta sutartis padaryta 
prie 20-ties liudininkų.

Archie Wright, Pieno Far- 
merių Unijos atstovas, kalti
no Baldvviną ir jo organizaci
ją, kad jie sužiniai- nori pa
bėgt nuo sutarties. Jis grasino 
nauju farmerių streiku, jei 
pieno perkupčiai nemokės po

Pereitą antradienį iš Euro
pos atėjo daug žinių apie 
smarkinta karo veikla, 
prastus piliečius tos žinios 
krėtė 
Wall 
buvo 
kybą :

Pereito pirmadienio vaka
rą, “L.” salėj, įvyko Liet. 
Kom. 5-tos kuopos (bendrai 
su komunisčių-moterų komisi
ja) surengtos prakalbos. Kal
bėjo Margaret Cowl (Kava
liauskaitė), Am. K. T’, darbo 
tarp moterų direktorė.

Kalbėtoja plačiai aiškino 
apie europinę padėtį ir šio 
karo kaltininkus. Taipgi nu
rodė, kaip Sovietų Sąjungos 
taikos politika sulaikė Hitle
rio veržimąsi į rytus ir kaip 
bendro gynimosi sutartimis 
apsaugo Pabaltės valstybėlių, 
tame skaičiuje ir Lietuvos ne
priklausomybę, pažymėdama, 
kaip už tai Sovietų Sąjungą 
atakuoja visi taikos ir darbo 
žmonių priešai.

Aiškinant karo atsiliepimą 
į mūsų gyvenimą, nurodė, 
kad darbo žmonėms pragyve
nimo reikmenų kainos kelia
ma, o piniguočiams kyla pel
nai iš karo. Ragino visus bal
suot už Peter V. Cacchione, 
komunistų kandidatą į Miesto 
Tarybą, kadangi, ji sako, ko
munistai, su savo kandidatais 
priešakyje, yra uoliausi 
votojai prieš imperialistinį 
rą, kokiu yra šis karas.

Aukų lėšoms padengt ir
kimo reikalams surinkta $4.- 
48. Rengėjai dėkingi visiems 
prisidėjusiems. Rinkimų kam
panijai reikalinga kiekvienas 
centas.

Pabaigtuvėms, Lilija Bun- ' 
kienė, o paskiau Aidbalsiai, 
vadovaujant jų mokytojai B. 
šalinaitei, šauniai 
po keletą dainų, 
užsibaigus, svečiai 
prie arbatos, 
grupė moterų.

Kuriems nebuvo

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų AND

Fairview Restaurant & Bar

Vieta maftinom pastatyt, fii įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance J fėrus.

110-62 Corona Ave.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

CORONA, L. I., N. Y

Telephone: Havemeyer 9-9116

SKELBKITES “LAISVĖJE

bų vo i domi c

King davė 
savo veiki-

ko- 
ka-

r i ri

pa- 
Pa- 
šti
li e 

Ten 
pre- 
šėrų 
pen-

pasibaisėjimu, bet 
Stryto piliečius, 

džiaugsmai, augo 
vadovaujančių

vertė pakilo vienu ir iki 
kių punktų.

Pirmesnėmis keliomis dieno
mis einančios kalbos apie tai
ką vos “neužterorizavo” Wall 
St rytą, viskas buvo apmirę.

Po ilgų 
kaltinimų 

Jei 
visi 
pa- 
or-

sudainavo
Programai 

pakviesti 
kurią paruošė

$2.15. Tyrimai tęsiama Mc
Alpin viešbutyje, dalyvaujant 

i valstybės ir šios valstijos at
stovams.

Menininkų Sanskridis
RENGIA LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS CENTRAS

Šio Šeštad. Vakere, Spalių 21 October
UKRAINŲ SALĖJE,

101 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Šis vakaras rengiamas tuo tikslu, kad atžymet Lietuvių Meno Sąjungos vajaus 
darbą ir išduoti pryzus tiems vienetams, kurie laimėjo savo gražiu pasidarbavimu.

PROGRAMOS PILDYME IMS DALYVUMĄ ŠIOS MENIŠKOS JĖGOS:
Brooklyno Aido Choras; Sietynas iš Newarko; Banga iš Elizabeth’©;
Pirmyn Choras iš Great Necko; Brooklyno Liet. Stygų Orkestrą.
Solistais išstos: Aldona Klimaitė, Lillian Bunkienė ir Pranas Pakalniškis.
Ensamblis Aidbalsiai pasiruošęs gražiai pasirodyti su dainomis.

Žymi pianistė Aid. Žilinskaitė duos piano solo.
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Lietuvių Stygų Orkestrą

Šokiam gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą
Bus svečių iš Kanados, Conn., valstijos ir kitur

Programa Prasidės 7:45 Vai. Vakaro įžanga 35 centai
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VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Spalių 12-tą įvyko Ateivių 
Gynimo organizacijų atstovų 
konferencija, kuri 
ir skaitlinga.

Advokatė Carol 
platoką raportą iš
mo — devynių savaičių darbo 
—Harry Bridges deportavimo 
byloje. Byla, kaip ji nurodė, 
prieš Bridges vedama vien dėl 
to, kad jis aktyvus unijistas. 
Liūdymai prieš jį neparemti 
tikrove, sufrėmuoti. 
tardymų ir suktų
byla atidėta, nebaigta, 
bus gerai veikiama, tai 
II. Bridges kaltiniai gal

1 siseks pąnaikinti. Mūsų 
| ganizacijos turėtų komiteto
veiklą daugiau remti finan
sais. r 
progas išnaudoja. Mes irgi' 
turim visada būti ant sargy
bos.

Ateivių Gynimo veikiantis 
komitetas per šiuos metus tu
rėjo 150 bylų' įvairiais ateivių 
reikalais, o dar turi apie 300 
nebaigtų.

Kitas žymėtinas ir svarbusĮ 
dalykas, tai 
ei j a, kuri
Washington, 
šaukiama su 
ją gavus daugiau žymių žmo
nių. Kadangi dabar visi re
akcionieriai veda kampaniją 
už paneigimą civilių teisių at
eivių ir piliečių, tai demokra
tinės spėkos turi dėti visas pa
stangas, kad apgynus jas. 
Kalbinės organizacijos irgi tu
rėtų dalyvauti skaitlingai.

Konferencija įvyks vasario 
mėnesį ir tęsis dvi dienas, šeš
tadienį ir sekmadienį. Datas, 
kada įvyks, pranešime vėliau, 
o dabar darbuokimės, kad su
kėlus finansų delegatams pa
siųsti. Atstovas.

progos 
Margaretos Cowl prakalbą iš-1 
girsti pereitą pirmadienį, gali 
tai padaryt šį penktadienį, 
spalių 20-tą, Lorraine Hali,

Reakcija nemiega, visas 1790 Broadway, kur ji kalbės
greta su Peter V. Cacchione, 
komunistų kandidatu į Miesto
Tarybą. T—as.

MIRĖ

metinė konferen- 
nutarta laikyti 
D. C. Ten ji 

tuo mieriu, kad į

Juozas Kas.ulaitis, 51 metų 
amžiaus, 118 Varet Street, 
Brooklyne, mirė spalių 16-tą, 
Kings County ligoninėj. Pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidotas spalių 19-tą, 
Trejybės kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinasi graborius Bie
liauskas.

J. Kasulaitis priklausė prie 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo.

Paliko liūdėsyj moterį 
rijoną ir dukterį.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Jvyks šj vakarą, spalių 19- 

tą, 8 vai., 419 Lorimer Street. 
Kliubietės ir nekliubietės yra 
kviečiamos dalyvaut.

Valdyba.

Pribuyo Angly Laivas
Antradienį paslapčiomis pri

buvo Anglijos laivas Samaria, 
vežinas 1,059 keleivius, tarpe 
jų ir 259 amerikiečius. Su 
jais grįžo ir Hugh Gibson, 
buvęs Amerikos ambasadorius 
Belgijąi. Submarinų, sakosi, 
nematę.

Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiškų Skausmų

NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiek? nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas urnai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

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

Siunčiamo duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svori Ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

Ma-

duoda

Avė. 
pasi-

Lord & Taylor, 5th 
departmentinė krautuvė, 
rašė sutartį su ILGW Unija. 
Krautuvės siuvėjoms pakelia 
algas 10 nuošimčių,
37V2 valandų savaitę, 2 sa
vaites vakacijų ir 7 legates 
šventes su alga.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkai

Muzika ir Floor Show kiekvieną
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai .

PARAMOUNT CABARET
173 Grand St Brooklyn, N. Y

Prie R. K. oj Republic Teatro

s

E

FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

1 
1

i

P
J

REIK ALAVIJU M
Reikalinga vartininko (janitor) 

Synagoge. Pageidaujama, kad bū
tų lietuvis, rimtas ir blaivas. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis po antrašu 417 Troy Ave., Brook
lyn, N. Y.

pajieškojimaT
Pajieškau savo tėvelio, Liudviko 

Mardosos, kuris yra išvažiavęs 14- | 
tais metais iš Lietuvos. Parėjo išK 
Mariampolės apskr., Krosnos vals
čiaus) IŠlandžių kaimo. Prašau krei-

negro, bylos pernagrinėjimas1 ptis sekančiu antrašu: Maria Mar- 
bus šio menesio 30-ta, kaip dosa’Cap'’ Ru' v _ *■ Ienos Aires, Argentina.
praneša ILD. (246-248)

Max Bedacht, IWO gene- 
ralis sekretorius, kalbės Pa
saulio Parodoj spalių 
kuri bus tos draugijos 
parodoj.

22-rą, 
diena

John Williams, sufrėmuoto
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Matrasai Yra Mūšy Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
‘ VISOKIŲ RCŠIŲ DAIKTAI LOVOM
SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 

(Studio Couches)
Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
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