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

“Komunistu Internacionalas 
jau uždarytas,’’ “Sovietų Są
junga susivienijo su nazių Vo
kietija,’’ “Komunistai yra nie
kas daugiau, kaip nazių talki
ninkai ...”

šitaip ir panašiai tūli žmo
nės plepėjo per pastaruosius 
kokią porą mėnesių. Neži
nau, ar radosi bent vienas 
žmogus, kuris jų toms pliovo- 
nėms būtų tikėjęs. Jeigu tok is 
individualus ir atsirado, tai 
jis, jei galvoja, šiandien pui
kiai mato, kaip jį komunisti
nio judėjimo priešai apgavo!

Juk tai nieko panašaus ne
atsitiko. Komunistų Interna
cionalas gyvuoja, kaip gyva
vęs. Sovietų Sąjunga nesivie- 
nijo su hitlerine Vokietija ir 
nesivienys. Komunistai nebu
vo nazių talkininkai ir nebe
bus !

Tatai mato kiekvienas žmo
gus, kuris tik nori ką nors 
matyti,— kuris protauja.

Lietuvos ministeris Wash
ingtone, p. žadeikis ragina 
Amerikos lietuvius džiaugtis 
dėl Lietuvai Vilniaus pervedi
mo. Daugiau : jis ragina juos 
vienytis ir vieningai padėti 
Lietuvos žmonėms, vieningai 
pašelpti Vilnijos krašto žmo
nes.

Mes buvome tos pačios nuo
monės. Mes stojome ir stoja
me už vieningą Lietuvai pa
galbos davimą. Deja, kitų 
sriovių žmonės to neklauso. 
Dėl to, kad mes taip rašome ir 
kalbame, jie mus bjaurioja.

Jeigu šiandien vienybės nė
ra, p. žadeiki, tai dėl to ne 
mes kalti!

Sekančiam “Literatūra ir 
Menas’’ skyriuj (šeštadienio 
“Laisvėje’’) išspausdinsime į- 
domų straipsnį apie Vilniaus 
Universitetą.

Aną dieną lankėsi “Lais
vėje” mūsų žymusis vajinin- 
kas A. Stripeika. Jis sakė, jog 
šiemet daug lengviau išrinkti 
pinigus už “Laisvės” prenu
meratą ir lengviau gauti nau
jų prenumeratorių negu perei
tais metais.

—Man keli “Laisvės” skai
tytojai, kai tik aš pas juos už
ėjau, sakė: ‘Jei nebūtumėt 
užėjęs, tai patys būtum siun
tę savo prenumeratas,* —žy
mėjo d. Stripeika.

Vadinasi, žmonėms “Lais
vė” patinka. Ir nedyvai! Ku
riam gi kitam laikraštyj jie 
gautų tiek daug žinių apie 
Lietuvą, Ameriką ir visą pa
saulį, jei ne “Laisvėje.”

Bet tas veda mus prie kito 
dalyko. Jeigu taip, tai mes 
norime, kad kiekvienas lais
viems, gyvenąs New Yorko 
apylinkėje, atsilankytų j savo 
dienraščio metinį koncertą se
kantį sekmadienį, lapkr. 12 d.

Mes norime matyti didelį 
skaičių ir elizabethiečių ir 
newarkieciu ir kitų nedžerzie- 
čių. Padarykim šį koncertą 
grandiozišku !

Pažangieji Lietuvos rašyto
jai didžiai dėkojo Sovietams 
už Vilniaus sugrąžinimą ir 
Lietuvai apsaugos davimą. 
“Dabar mes galėsime ramiai 
dirbti,” pareiškė “Franko 
Kruko” autorius, Petras Cvir
ka, kalbėdamas rašytojų var
du.

Cvirkos padėka tilps šešta
dienio “Laisvėje.”

Ar jūs atsimenat tą laiką, 
kada Litviriovas pasitraukė iš
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BELGIJA IR HOL- 
ANDIJA ŠAUKIA

BAIGT KARĄ
Amsterdam, Holandija.— 

Holandijos karaliene Wil
helmina ir atvykęs Belgijos 
karalius Leopoldas III pa
siuntė bendra atsišaukimą 
Anglijai, Franci jai ir Vo
kietijai, kad darytų taiką 
“pirma, negu karas visa sa
vo baisenybe išsiverš Vaka
rų Fronte.”

Belgijos karalius ir Ho
landijos karalienė pasisiūlė 
Į tarpininkus karui baigti.

Kai kas spėja, jog Holan
dija ir Belgija bijo, kad na- 
ziai per tas mažas šalis ne
žygiuotų prieš f'rancūzus ir 
anglus; tai gal, girdi, todėl 
Belgijos ir Holandijos val
dovai ragina greitai taiky
tis. Paskutiniu laiku Vokie
tija sutelkė daug savo ka-
riuomenės į Holandijos ir 
Belgijos pasienius.

Anglijos Komunistai Reika
lauja Indijai Laisvės

London. — Anglijos ko
munistai ir visi tikrieji de
mokratai . reikalauja, kad 
Anglija duotų Indijai plačią 
savivaldybę ar nepriklauso
mybę, kaip indai nori.

RINKIMŲ PASĖKOS
Philadelphia, Pa. — Mies

to majoru išrinktas repub- 
likonas Lamberton.

Detroit, Mich. — Rinki
mus į miesto tarybos pirmi
ninkus laimėjo Jeffries, 
CIO ir komunistų remiamas 
kandidatas prieš republiko- 
nus.

San Francisco, Calif. — 
Sumanymas mokėt po $30 
pensijos kas savaitė visiem 
šiqs valstijos piliečiams bei 
teisėtiems jos gyventojams, 
sulaukusiems virš 50 metų 
amžiaus, tapo sumuštas bal
savimuose tokia balsų dau
guma kaip 2 prieš 1.

Columbus, Ohio. — Pilie
čiai atmetė planą mokėt pa
vieniams asmenims virš 60 
metų amžiaus po $50 pensi
jų per mėnesį ir vedusiem 
po $80. Šis planas sumuštas 
tokia balsų dauguma kaip I 
3 prieš 1.

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų komisaro vietos? Kiek 
tuomet priešų spauda pri- 
pliaupė nesąmonių. Tūli net 
skelbė, būk jau Litvinovo gy-1 
vo nebesą.*

Bet Litvinovas ir sveikas ir 
gyvas. Pereitą antradienį jis 
drauge su Stalinu, Molotovu, 
Vorošilovu, Dimitrovu ir kitais 
stovėjo ant Lenino mauzolė- 
iaus ir juokaudamas stebėjo 
milžinišką paradą!

Kažin, ką dabar tie plepe- 
riai sakys?

Pasirašymas sutarties Maskvoj dėlei Vilniaus miesto ir srities pervedimo Lietuvai ir dėlei tarpusavio pagalbos tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos. Paveikslas rodo, kaip Lietuvos užsieninis ministeris Urbšys pasirašo sutartį. Sustoję 
(iš kairės į dešinę) Natkevičius; Sovietų komisarų pirmininkas Molotovas; Bizauskas, generolas Raštikis Potiom- 

kin, Stalinas,. Vo'rošilov, Ždanov ir Pozdniakov.

Lietuvos Konsulas Daužvardis, Chicago j,
Giria Sovietus Kaip Lietuvių Draugus

Chicago, Ill., lapkr. 7.— 
Korespondentas ' čionaitinio 
amerikonų dienraščio “Dai
ly Record’o” kalbėjosi su 
Lietuvos konsulu Petru 
Daužvardžiu apie Vilniaus 
sugrąžinimą Lietuvai, ir tas 
dienraštis išspausdino kon
sulo pareiškimą.

Konsulas Daužvardis pa
reiškė :

“Vilniaus s u g r ąžinimas 
Lietuvai ženklina glaudžius

Anglų Ministeris 
Neva Pasako, "Ko

dėl” Kariaują
London. — Kalbėdamas 

per radio, Anglijos užsieni
nis ministeris lordas Hali
fax sakė, kad “mes kovoja
me už laisvę, kovojame už 
taiką, už įstatymus, už tei
sę visom tautom gyvent sa
vo gyvenimu.”

(Tą pačią dieną, vienok, 
kitas Anglijos ministeris 
Zetland užreiškė, kad nega
li būt ir kalbos apie paliuo- 
savimą 350 milionų Indijos 
gyventojų nuo Anglijos.)

Kitas šio karo tikslas, pa
sak lordo Halifaxo, tai 
“kiek galima” iš lygint 
skriaudas, kurias Vokietija 
padarė mažesniems savo 
kaimynams. Bet jis nežadė
jo atsteigt Lenkiją, Čecho- 
slovakiją ir Austriją pagal 
senuosius jų rubežius, tik 
abelnai davė suprast, kad 
Anglija kariaujanti už Len
kijos ir Čechoslovakijos at
gaivinimą.

Jis taip pat šnekėjo, būk 
Anglija ir Franci j a dabar 
kariauja, kad ateityje jau 
negalėtų pasikartot karas 
Europoje...

ryšius taikos ir draugišku- 
fno, kurie .vishda gyvavo 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos.

“Oficialiai santikiai tarp 
šių dviejų šalių prasidėjo 
jau 1917 metais, kada Rusi
jos žmonės per revoliuciją 
sukūrė savo valdžią.

“Tai būtent ši revoliucija 
atnešė Lietuvai laisvę ir ne- 
p r i klaus omybę,” nurodė 
konsulas Daužvardis:

“Lietuvių kovos už laisvę 
supuolė su rusų kovomis už 
laisvę, vieniem ir kitiem ko
vojant prieš carą. 1863 me
tai, kada iš lietuvių buvo 
atimta spauda; 1905 ir 1917 
metai yra gairės abiejų šių 
tautų istorijoj.”
Įrodymas Lietuvių Džiaugs

mo del Vilniaus
Konsulas Daužvardis pa

davė “Daily Recordo” ko-

Maskviečiai Reikalavo Pa- 
liuosuot Thaelmanną

Maskva. — Minint Sovie
tų 22-jų metų sukaktį, 
Maskvoj įvyko šauniausias 
iki šiol Raudonosios Armi
jos paradas. Įvairių šalių 
atstovai, tame skaičiuje ir 
Vokietijos, stebėjo šį para
dą. Bet kai darbininkai ne
šė didžiulį paveikslą Thael- 
manno, Vokietijos komunis
tų vado, reikalaudami pa
leist jį iš kalėjimo, tai na
zių atstovai ėmė ir pasiša
lino iš parado stebėtojų 
tarpo.

Berlin, lapkr. 8. — Nazių 
komanda sako, kad per sep
tynias pirmąsias dienas šį 
mėnesį vokiečių lakūnai nu
šovę žemyn 8 francūzų lėk* 
tuvus ir vieną anglų; o iš 
savo pusės naziai praradę 
tik du lėktuvus.

respondentui didelį pluoštą 
gautų iš Lietuvos laiškų:

“Šie laiškai pasako, kaip 
lietuviai džiaugiasi, jog 
Vilnius sugrįžo Lietuvai,” 
pareiškė jisai:

Spalių 10 d. buvo pasira
šyta sutartis su Sovietų Są
junga, ir tuojau Vilnius vėl 
tapo Lietuvos teritorija.

“Sekančioji diena, spal. 
11, virto (tautine) švente. 
Mokyklos ir dirbtuvės buvo 
tai dienai uždarytos. Dar
bininkai ir vaikai paradavo 
gatvėmis ir visa diena buvo 
pašvęsta iškilmėms. Visoje 
šalyje džiaugsmas viešpata
vo.

“Matote, Vilnius turi isto
rinę, tautinę ir kultūrinę 
reikšmę lietuvių tautai.

“Daugiau kaip per šešis 
šimtus metų jis buvo eko
nominis, politinis ir kultu-

Goeringas Pajuokia Pran
cūzų Žygius Ore

Berlin. — Vokietijos oro 
laivyno miništeris Goering 
pajuokė, kaip tuščius pagy
rus, tuos francūzų praneši
mus, kur jie sako, kad nu
kertą daugiau nazių lėktu
vų, negu naziai francūzų. 
Goeringas sako, turbūt, 
“francūzai šaudo keno kito 
lėktuvus, o ne vokiečių.”

Pasakiški “Žygiai” Ore
Paryžius, lapk. 8.—Fran

cūzų komanda pasakoja, 
būk 13-ka jų lėktuvų už
puolę 43 Vokietijos lėktu
vus ir nušovę žemyn “dvy
liką ar trylika” nazių lėk
tuvų, bet, girdi, francūzai 
tai nepraradę nė vieno savo 
lėktuvo...

ORAS. — Vėsu, dalinai 
apsiniaukę.

rinis mūsų tautos centras. 
Jame randasi Vilniaus Uni
versitetas, mūsų mokslo liz
das. Per ilgus metus pries
paudos iš carų pusės, jis 
buvo centras* kovos dėl lais
vės. Seniai, laikais pirmiau 
buvusios Lietuvos nepri
klausomybės, jis buvo mūsų 
sostinė.
SOVIETAI PIRMI PRIPA

ŽINO LIETUVOS 
VALSTYBĘ

“Kada lenkai 1920 m. už
grobė Vilnių, Sovietai buvo* 
vienintelė šalis, kuri nepri
pažino to užgrobimo. Kada 
1919 m. mes įsikūrėme savo 
valdžią, Sovietai buvo pir
mi pripažint mus kaip ne
priklausomą, pilnateisę val
stybę.

“Sovietų sutartyje su Lie-. 
tuva 1920 m. liepos 12 d. 
yra oficialiai išdėstyta visos 
Lietuvos teisės kaip- nepri
klausomos valstybės.

“1926 metų nepuolimo su-' 
tartis tarp šių dviejų šalių 
ir paskutiniu laiku padaryta 
tarpsavinės pagalbos su
tartis, sugrąžinus Vilnių 
Lietuvai, yra paplatinimas 
prielankumo ir draugiškų 
ryšių tarp šių dviejų mūsų 
šalių.

“Dabar gi, per šią tarpu
savio pagalbos sutartį ir 
per sustiprinimą draugiškų 
santikių tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, yra už
tikrinta taika mažai mūsų 
šaliai su 3 milionais ir 500 
tūkstančių jos gyventojų,” 
—kaip kad konsulas Dauž
vardis, užbaigdamas, pa
reiškė.

Louisville, Ky. — Išrink
tas gubernatorium demo
kratas K. Johnson prieš re- 
publikonų kandidatą.

ROOSEVELTAS UŽ 
KARINI AMERI
KOS LAIVU BIZNĮ
Hyde Park, N. Y. — Pre

zidentas Rooseveltas sako, 
kad prekiniai Amerikos lai
vai turi teisę u žsi registruot 
po Panamos (ar bet kurios 
kitos “bepusiškos” šalies) 
vėliava ir uždarbiaut, ga
bendami iš Amerikos gink
lus ir amuniciją kariaujan
čioms Europoj šalims.

Rooseveltas tik kol kas 
sulaiko amerikinių laivų 
pervedimą po svetima vė
liava. Esą, reikia pirma pa
tirt, ar tas biznis nekenktų 
tiktai Amerikos apsigyni
mui.

Daugelis senatorių ir 
kongresmanų p rot estuoja 
prieš Jungtinių Valstijų 
prekinių laivų ėjimą po sve
timomis vėliavomis dėlei ka
rinio biznio. Jie sako, jog 
tai yra aplinkinis laužymas 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymo.

Orlaiviai Sėjo Paryžių 
Atsišaukimus—Taikytis
Paryžius, lapkr. 8. — Du 

“nežinomi” lėktuvai sėjo iš 
oro į Paryžių lapelius su 
Sovietų komisarų pirminin
ko Molotovo pareiškimu, 
kur jisai šaukė taikytis ir 
baigti šį imperialistinį karą.

Naziai Esą "Žmoniš
ki” Linkui Anglų, 

Sako Goering
_____

Berlin. — Sovietų atsto
vybėje čia buvo suruoštas 
šaunus pokilis paminėt 
22-jų metų sukaktį nuo So
vietų valdžios įsikūrimo. 
Pokilyje dalyvavo ir Vo
kietijos oro laivyno minis
teris Hermann Goering ir 
kiti aukštieji valdininkai, 
apart Hitlerio.
Kodėl Nazių Lėktuvai Ne

bombarduoja Anglijos?
Tokį klausimą pastatė 

Goeringui korė spondentai 
Amerikos laikraščių. Jis at
sakė, “tai todėl, kad mes 
esame žmoniški,” bet naziai 
žiūrėsią, kaip Anglija elg
sis su jais, ir tada atsimo
kėsią “tuo pačiu pinigu.”

Pasak Goeringo, tai Vo
kietija nebijanti to, kad 
Anglija ir Franci j a užsisa
ko tūkstančius karinių lėk
tuvų iš Jungtinių Valstijų. 
Nes Vokietija galinti prisi- 
budavot daugiau lėktuvų, 
negu Anglija, Franci ja ir 
Amerika, imant jas sykiu. 
“Jeigu mūsų lėktuvų pra
monė tik taip stovėtų, kaip 
Amerikos lėktuvų gamyba, 
tai Vokietija labai žemai 
stovėtų orlaivių statyboje,” 
pareiškė Goeringas; ir tvir
tino, kad naziai laimėsią ka
rą.
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kodėl kapitalistai su tokiu pasiutimu nie
kina Sovietų šalį. Iš Vilniaus, 6 dieną 
lapkričio praneša, kad iŠ Vokiečiais už
imtos Lenkijos masėmis žmonės bėga į 
Sovietų Sąjungą. Į pietus nuo Bielostoko 
pribuvo 1,400 pabėgėlių grupė ir kada 
Sovietų pasienio sargai pastojo jiems 
kelią, tai pabėgėliai šaukė: “Užmuškite 
mus, bet mes atgal negrįšime!” Per dvi 
valandas masė buvo sulaikyta. Kada pa
sienio sargai gavo iš toliau leidimą, kad 
pabėgėliai būtų perleisti, tai jie bučiavo 
raudonarmiečius, džiaugėsi ir, dainavo.

Šis vienas faktas į šipulius sudaužo 
kapitalistinės spaudos melus. Darbo ma
sės supranta, kad tai priešų staugimas. 
Darbo masės vis mažiau kreipia atydos 
į neprieteliškos spaudos prasimanymus.

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

Act of March 3, 1879.

Ką Gi Jie Pirmiausiai 
Numarins Badu?

Anglija su Francija pasirįžo Vokieti
ją numarinti badu. Josios uždėjo bloka
dą, neprileisdamos Vokietijai nieko: nei 
duonos, nei bulvės, nei kitokio kurio 
maisto produkto. Ir savo nusistatymą 
jos pildo šimtu nuošimčių. Kuris tik lai
vas gabena į Vokietiją paminėtuosius 
produktus, Anglijos laivai sugauna ir 
internuoja. Jau keliolika ir Amerikos lai
vų buvo internuota vien tik dėl to, kad 
jie gabeno Vokietijai maisto.

Sovietų Sąjunga andai gan griežtai 
užprotestavo prieš tokį Anglijos žygį. 
Sovietai pasakė: jūs galite neprileisti 
Vokietijon ginklų bei tokių daiktų, ku
rie liečia kariuomenės aprūpinimą kare, 
bet nieku būdu neleistina blokaduoti Vo
kietijai maistas, kurio reikalauja milijo
nai žmonių.

Aišku, Anglija ir Francija to protes
to nebeklauso ir daro savo.

Dabar pažiūrėkime, kam gi pirmiau
siai tas viskas atsilieps? Sakysim, Vo
kietijai greit pristigs maisto. Kas dėl 
to vyriausiai nukentės?

.. Labai įdomi žinia pasirodė iš Vilniaus. 
Ją prisiuntė Amerikos laikraščiams bu- 
vusis Žydų Telegrafo Agentūros Varšu
voje korespondentas, pabėgęs į Vilnių. 
Jis sako, jog Varšavoj ir apylinkėj yra 
virš milijonas žydų. Jų padėtis baisi. Jie 
suspaušti, jie persekiojami. Tačiau, žymi 
tasai žmogus, jei dėlei blokados Vokie
tijai pritruks maisto, tai visųpirmiausiai 
dėl to nukentės žydai. Hitleris yra pasi
ruošęs žydus badu išmarinti. Jų gali žūti 
virš pusantro milijono. ,

Labai galimas daiktas, kad panašiai ir 
bus. Vokiečiai nenorės patys mirti badu. 
Taigi, jei jiems maisto pritruks, tai jie 
pirmiau marins žydus, lenkus, čekus ir 
kitas tautas, esančias jų valioje. Gali, iš 
tikrųjų, būti baisi tragedija tūloms tau
toms. i \ M «

Štai, prie ko gali privesti toji blokada!
Reikėtų Anglijos ir Francijos “huma

nistams” tatai įsitėmyti. Būtų dar ge
riau, jei jie kuoveikiausiai baigtų šį plė
šikišką karą!

Estonai Apie SSSR Armiją
Kada Sovietų Sąjungos Raudonoji Ar

mija, sulyg sutarties su Estoniją, pribu
vo į Estoniją, tai estonų spauda gražiai 
apie ją atsiliepė. “Uusi Esti” rašė: “Spa
lių 18 dieną į Estoniją pribuvo draugin
gos ir sutartį padariusios valstybės ar
mija. Sovietų armija yra gerai išlavinta,! 
apginkluota ir aprengta. Ji gerbia Esto- 
nijos vidaus santvarką... Estonai įerai 
.atsinešė linkui Raudonosios Armijos.”

Kiti laikraščiai rašė, kad Raudonosios 
Armijos tikslas yra apsaugoti Estoniją 
nuo užsienio įsiveržimo, apsaugoti jos 
Baltijos jūros pasienius.

Visai teisingai pasakyta!

Thorez Franci jo j
Kapitalistų spaudoj buvo paskelbta vi

sokių melų Francijos Komunistų Parti
jos ir jos gene ralio sekretoriaus Maurice 
Thorez vardu. Bet nepaisant baisios re
akcijos iš Daladier veidmainiškos buržu
azijos valdžios pusės, Maurice Thorez 
yra Francijoj ir jis vadovauja Komunis
tų Partijos veikimui, kuris yra nukreip
tas, kad baigus šį imperialistinį karą, 
kad Francijos liaudį atvedus prie galios. 
M. Thorez matėsi su Sam Russell, An
glijos ir Amerikos “Daily Workeriu” ko
respondentu, kalbėjosi ir užtikrino, kad 
Francijos komunistai drąsiai ir energin
gai dirbs darbo žmonijos naudai, pakol 
laimės!

Norvegijos Žygis
Norvegijos valdžia atėmė iš vokiečių 

jūreivių Jungtinių Valstijų laivą “City 
of Flint” ir vėl jį perdavė į amerikiečių 
rankas, kada laivas sustojo Norvegijos 
prieplaukoj. Ji savo žygį teisina tam tik
romis tarptautinėmis jūrininkystės tei
sėmis ir Norvegijos įstatymais. Vokie
tijos valdonai taip pat tarptautinėmis 
teisėmis remiasi ir kelią protestą.

Mums atrodo, kad Norvegija tą žygį 
atliko padrąsinta Jungtinių Valstijų, 
Francijos ir Anglijos. Ji žino, kad Vo
kietijos valdonai vargiai imsis griežtų 
žingsnių prieš ją, nes, viena, jie nenorės 
įsigyti daugiau priešų, o antra—neturi 
su Norvegija sausžemio sienų.

Sumuša Šmeižtus
Kapitalistinė spauda skleidžia daug 

melų Sovietų Sąjungos antrašu. Sekma
dienį vienas Hearsto laikraštis patsai su 
savimi nesusikalba. Viename puslapyj 
šaukia, kad Sovietų Sąjunga turi daug 
duonos, “Stalinas valgo, bet Hitleriui ne
duoda.” Kitame puslapyj rašo, būk So
vietų Sąjungoj “viešpatauja badas.” O 
trečiame, kad Sovietai milioną tonų grū
dų duoda Vokietijai ir tuo “šeria Hitle
rio mašiną.” Trys straipsniai ir visi me
lagingi, visi vienas kitam priešingi.

Bet nei čia, nei Europoj kapitalistų 
melai negelbsti. Darbo masės supranta,

. Mūsą “Neutralitetas”
Jungtinės Valstijos, atšaukdamas em

bargo įstatymą, kartu patvarkę, kad po 
šios šalies vėliava nebūtų vežami'ginklai 
kariaujančioms valstybėms. Vos tie-pa
tvarkymai tapo visuomenei žinomi, kaip 
tuo jaus atėjo iš Washingtono žinia, kad 
aštuoni Amerikos laivai, kiekvienas tarp 
7,500 ir 9,000 tonų įtalpos būsią perve
dami Panamos respublikai, kurie veš 
kariaujančioms valstybėms ginklus ir 
amuniciją. Tie laivai neva būsią “par
duoti.” Veikiausiai greitai Amerikoj su
sidarys įvairios anglų ir francūzų bei ki
tų šalių kapitalistų kompanijos, kurios 
“nupirks” Amerikos laivus ir gabens' 
ginklus, šitokis “neutralitetas” gali grei
tai mūsų šalį įvelti į karą.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Man parūpo 
sužinoti, kas atsitiko su
Lietuvos laivynu. Brookly- 
no Piliečių Kliu be žmonės 
visaip kalba. Kadaise buvo 
pranešta, kad Lietuvos lai-

vas išplaukė iš Klaipėdos į 
atdaras jūras. Kur jis da
bar randasi? Už paaiškini
mą būsiu dėkingas.

Brooklyriietis.
Atsakymas

Turime prisipažinti, kad 
ir mes nežinome, kur dabar

tas lietuvių laivas randasi. 
Į šį klausimą gal galėtų at
sakyti Lietuvos konsulas. 
Ištikrųjų Amerikos lietu
viams būtų įdomu žinoti, ar 
Lietuvos laivas vėl sugrįžo 
į Klaipėdą, ar kuriam kitam 
uoste prisiglaudė.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Paskutiniai vokiečiai, apleidžiu Estiją: viršuj matome būrį vokiečiui pas savo 
konsulą Talino mieste. Jie registruojasi ir tuoj bus išgabenti iš Estijos. Pas
kui bus vokiečiai išgabenti iš Latvijos ir Lietuvos, kad jie negalėtų kelti 

triukšmo tuose kraštuose.

Imperialistai Išsikraustė
Rašo J. Baltrušaitis

Spalio 16 diena bus labai 
svarbi pasaulinio progreso 
istorijoje. Tą dieną keturi 
Vokietijos laivai sustojo Es
tijoje Tallinno uoste paimti 
vokiškąją tosios šalies “ma
žumą.” Tą dieną Vokietijos 
konsulas Estijoje paskelbė 
pranešimą apie sąlygas iš
sikraustymo vokiečių iš tos 
šalies.

Kas per vieni tie “vokie
čiai”? Tai “estai”—Estijos 
piliečiai, kalbantieji vokiš
kai (nors jie kalba ir es
tiškai) ; tai prieš dvidešimts 
metų buvę “rusai” — cari
nės Rusijos “graždanė” (pi
liečiai), kurie kalbėjo vo
kiškai ir rusiškai, ir tarna
vo carui ištikimai. Tai pa
likuonys tų vokiškų užpuo- 
likų-imperialistų, kurie pir
ma septynių šimtmečių pa
vergė Estų šalį ir kitus Pa
baltijo kraštus, dar seno
višku komunizmu gyvenu
sius. Vokiečiai užkariavo, 
pavergė, išžudė visus tuos, 
kurie kovojo ir nepasidavė 
į vergiją, griežtai gynė sa
vo tautą ir jos brolišką-ko- 
munistinę santvarką.

Septyni šimtai metų pra
ėjo ir tų imperialistų anū
kai kraustosi iš tųjų šalių, 
kurių žmones, jau neko- 
munistus (užmiršusius savo 
bočių komunizmą) dar ir 
šiais metais, engė-spaudė-iš- 
naudojo. Jie išnaudojo estų, 
latvių, lietuvių liaudį, susi
dėję su šitų trijų tautų iš- 
peromis-buržujais, išnaudo
jo iki pat šių dienų, ir štai 
dabar kraustosi iš čia. Pir
miausia kraustosi iš Esti
jos. Paskui iš Latvijos ir 
Lietuvos.

Vokietijos konsulo parei
škime sakoma, kad jiems 
bus duota vieta buvusiame 
Lenkijos koridoriuje ir ki
tose dalyse, kurias Vokie
tija nesenai užkariavo.

“Dvarų savininkai”, sako 
tas pareiškimas, “gaus ki
tus dvarus, daktarai—nau
jas praktikas, o biznieriai 
—pamatus tokiems pat užsi
ėmimams”. z

• Apie vokiečius darbinin
kus, beturčius nėra kalbos. 
Gal ir tokių atsiras norin
čių važiuoti į jų bočių-pra
bočių tėvynę. Bet turčiai, 
tai tikrai važiuos. Kodėl? 
Kas juos varo?

Matomai niekas nevaro. 
Jiems matomai vaidinasi 
nelaimė, komunizmas! Jie, 

turbūt, šitaip protauja:

“Rusijos carų nėra; yra 
komunistai, yra sovietai. 
Dvarai atimti iš ponų; biz
nieriai negali sukti žmonių. 
Dabar Sovietų valdžia pa
darė su Pabaltijo šalimis 
taiką ir bendro apsigynimo 
sutartį. Taika gali reikšti, 
kad mes turėsime pasiduoti 
komunizmui. Dieve, saugok 
nuo tokios taikos! O tas jų 
bendras -apsigynimas gali 
būt mūsų dvarų pasidalini
mas! Čia tai ir vėl tas pats 
komunizmas! Dieve ne
duok! Bet Dievas nieko nėr 
padarys. Mūsų prabočiai su 
Dievo pagelba, kaipo jam 
pasišventę kardininkai ir 
kryžiuočiai vienuoliai, ge
rais ginklais, popiežiaus pa
šventintais ginklais apgalė
jo šitas pagoniškas tautas, 

j išnaikino jų seną komuniz
mą. Bet dabar... dabar 
Šventas Tėvas šaukia ir

1 šaukia naikinti naująjį ko-, 
munizmą, bet kas iš to? 
Nieko gero iš to neišeina. 
Mes tikėjomės, kad mūsų 
bočių tėvynė Vokietija eis 
į Rytus ir viską padarys 
gerai, taip, kaip kitą syk 
padarė kardininkai ir kry
žiuočiai, ir toliau į rytus ei
dami pabaigs jų puikų, kil
nų darbą. Viskas dabar per 
niek. Karas vakaruose: Vo
kietija turi išsižadėt Rytų. 
Ji žada mus priglaust. Tai 
ir kraustomos.”

Taip ar panašiai tie kar
dininkų zokono pasekėjai 
dabar gali aimanuoti. Jie 
gali dar nervuotis, kad ar 
tik jų tėvų, protėvių ir pa
čių kardininkų dvasia ne
prakeiks juos už apleidimą 
tų užkariautų šalių. Bet 
nėr kada tokiais religiniais 
sentimentais užsiimti. Rei
kia bėgti ir palikti savo tė- 
vų-protėvių kaulus (oje že
mėje, kur iš rytų gręsia 
naujasis komunizmas. Taip, 
ištikrųjų, jie bėga nuo grę-; 
siančio žmoniškumo. Impe
rialistams, svetimų tautų 
pavergėjams nepakeliui su 
žmoniškumu!

“Grąžinimas į Tėvynę” ?
Hitlerio valdžia pavadino 

tą jų emigraciją “grąžini
mu į tėvynę.” Amerikos 
dienraščiai, nors gana beša
liškai žinias paduoda, šitą 
žodį visada parašo kabutė
se: to be “repatriated.”

Navatnas grįžimas į tė
vynę, kur nė jie patys, nė 
jų tėvai-tėvukai negyveno. 
Jie gimė, gyveno ir ponavo 
Estijoj, Latvijoj, Žemaiti

joj. Šitose žemėse jų tėvų 
kaulai pasilieka. O jie, vo
kiški ponai dvarininkai, vis
ką palikę, visko išsižadėję, 
bėga į Prūsiją, kur Hitleris 
žada duoti jiems po lenkiš
ką dvarą. Taip pat duosiąs

namus. Konsulo pareiški
mas sako: “Yra daugybė 
tuščių namų miesteliuose 
atgautoje teritorijoje ir tie 
namai daugeliu atvejų yra 
tiktai truputį pagadinti, 
taigi gyvenamų namų klau
simo nėra.”

Išrodo, kad nazių karas 
! tenai daugybę žmonių iš
mušė ar išgabeno kitur, o 
jų namus išsaugojo nuo 
bombų, krintančių iš dan
gaus. Taigi čia atliko savo 
darbą vokiški imperialistai 
mūsų dienų. Ir jie čia ap
gyvendins senus imperialis- 

I tus-grobikus Pabaltijo kra
štų.

Spalių 16 diena—tai šitos 
istorijos tikroji, faktiškoji 
.pradžia. Aš drįstu sakyti, 
kad niekad ir niekur pasau
lyje per visus žmonijos am
žius tokio dalyko neatsiti
ko, kokis dabar dedasi. Nie
kad pirma neatsitiko, kad 
imperialistai liuosa valia iš
sikraustytų iš jų pavergtos 
šalies. O tatai dabar jie da
ro. Daro ne tik tie, ką 
kraustosi iš Pabaltijo šalių. 
Daro tatai ir tie šių dienu 
karingieji imperialistai, ku
rie juos krausto iš čia, ga
bena į Prūsiją.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Stripeika vėl pirmoje vietoje. Bet lawrencieciai labai arti 

jo laikosi antroj vietoje. Tačiau vis dar punktais visi kontes- 
tantai žemai stovi.* Bile kuris iš apačio gali pašokt j pačią 
viršūnę!
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Lietuvio Patriotizmas

armija, 
sudemora- 
kokis gai- 

i tokią at-

krūtinė 
a u k štai 

o

Vo- 
Kai 
vy-: 
va- labai sukrečia.

Mūsų spaudos skaitytojam, 
o galimas daiktas, visiem pa
saulio lietuviams, kaip mos 
gyvename ant šitos darbinin
kų ašaromis ir krauju aplais
tytos motinos žemelės — iš 
visų mum linksmiausia diena 
buvo tai^spalio 12-ta, kada į 
mūsų namus atėjo labai lauk
tina viešnia “Laisvutė” ir di
delėmis litaromis pranešė ži
nią, kad Vilnius jau Lietuvos! 
Man vos pradėjus akimis va
džioti Sovietų-Lietu vos sutar
ties punktų pirmas eilutes, 
pajutau, kad mano 
p ra dėjo n e p a p rast a i
kilnotis, širdis spurdėti, 
akys nejučiomis prisipildė 
džiaugsmo ašaromis, kurios 
lyg žirniai viena kitą vyda
mos ėmė byrėti per veidus 
ant skaitomo laikraščio. Kas 
pasidarė, pats jokiu būdu ne
galėjau suprasti. Pakeliu 
akis, žiūriu, mano draugutės 
taip pat ašaros rieda per vei
dus. Manau sau, juk aš nuo 
1909 metų gyvenu Dėdės Ša
mo šalyje ir 
jos piliečiu, 
jojoj tėvynėj 
daug geriau,

| patriotizmas, ką per daugelį 
metu buvo apsnūdęs. Anot ve
lionio Kudirkos posakio, atgi
mė manyje lietuviška dvasia 
ir visame organizmo sukėlė di- 

idelę audrą, kad reikėjo lai
kraštis padėti ir išeiti laukan 
keliom minutom atvėsti. Aš 
maniau, kad žmogui taip at
sitinka tik iš didelio išgąsčio, 
kaip tai, netekimas mylimos 
draugės, namų, sūnaus ar du
kros. Bet dabar patyriau, kad 

! džiaugsmas taip pat žmogų

tiek naujų lėktuvų, kad 
Amerikos laivynas turėtų 
6 tūkstančius lėktuvu. €

Pagal šį sumanymą per 
3-4 metus turėtų būt pasta
tyta 3 lėktuvlaiviai (tai or
laivių išvažiotojai), 8 šar
vuotlaiviai, 52 naikintuvai 
ir 32 submarinai.

Visos IndijosPandit J. Nehru, buvusis
Kongreso pirmininkas, atvykęs j Chiniją 
draugiškai sutiktas gen. Čiang-kai-sheko 

jo žmonos.

Nacionalinio 
ir ten tapo

SVEIKINU IR AČIŪ!

ka-

“Mes

Žinios iš Lietuvos, iš 
Kauno ir Vilniaus skelbia, 
kad Vilnius, Lietuvos isto
rinė sostinė, sugryžo prie 
Lietuvos, kad lietuvių tau
tos svajonė ir Lietuvos Res
publikos svarbiausias vi
daus ir užsienio politikos 
uždavinys, — Vilniaus at
vadavimas—išsipildė.

Vilniaus atvadavimas 
yra juk ir Amerikos lietu
vių troškimo, svajonių ir 
pastangų įsikūnijimas, — 
tebūna todėl man leista pa
sveikinti visus ir kiekvieną, 
kas kaip galėdamas yra rė
męs Vilniaus atvadavimo 
idėją. Ačiū visiems už mo
ralinę paramą, už rūpesnius 
ir sugaištą laiką, už gausias 
aukas Vilniaus našlaičiams, 
vilniečių įstaigoms, 
riams ir šauliams.

Toji šauni daina:
be Vilniaus nenurimsim” iš
pranašavo šį dramatišką 
Vilniaus sugryžimą grei
čiau negu tikėta. Tačiau 
Vilniaus sugryžimas visai 
nereiškia, kad mes dabar 
jau galime “nurimti”,—vi
sai ne: dabar reikalingas 
didžiausias budrumas, vie
nybė ir įtempimas visų kū
rybinių krašto pajėgų. Ta
čiau manyti, kad “Vilniaus 
atgavimo kaina sudaro pa
vojų nepriklausomybės iš
laikymui” visgi būtų klai
dinga, nes Vilniauš gryži- 
mas iš tikrųjų nebuvo 
“pirktas,” bet sudaro atski
rą ir nepaprastą Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos santykių iš
raiškos faktą,—faktą, kuris 
prašalino lenkų 1772 metų 
pretenzijas, kuris labai su
stiprino lietuvių tautą mo
raliai.

Tiesa, Lietuva dabar pra
deda naują laikotarpį nau
jose valstybės ribose ir nau
jose, niekad pirmiau nebū-l 
tose sąlygose. Tose sąlygo
se mums privalu susivokti 
ir atatinkamai savo žings
nius nustatyti, turint gal
voje, kad mūsų gerojo kai
myno politika nepasikeitė, i 
Kaimynus mums privalu 
gerai pažinti, bet turime 
geriau pažinti ir patys sa- 
vę.

Mūsų uždaviniai irgi ne
pasikeitė, tik dar labiau ryš
kesni pasidarė. Nepriklau
somybė yra mūsų idealas, 
mūsų laimės Ir jėgų šalti
nis. Todėl nepriklausomy
bės gynimas buvo ir bus, 
dabar drauge su vilniečiais,1

Trečias puslapis
........................  ii i n .

Haverhill, Mass

nuosavoj
drg. R.

red. iš
Mi-
mo-

uz- 
įro-

mūsų visųsvarbiausia 
duotis. Turime darbais 
dyti pasauliui ir kaimy
nams, kad Vilniaus gryži- 
mas į Lietuvos suverenitetą 
yra realus taikos ir teisės 
triumfas toje Europos da
lyje. Atmesdami karą, kai
po politikos įrankį, eidami 
tiesiu ir atviru neitralumo 
keliu, mes turime įrodyti 
ypač savo kaimynams ma
žos mūsų valstybės patva
rumą ir sugebėjimą nuga
lėti visokias kliūtis, neišse
miamą entuzijazmą ir pri
sirišimą prie savos kultū
ros ir tradicijų, sąmoningą 
bendradarbiavimą žmonijos 
progresui ir tokiu būdu lai
mėti ' sau jų kaimynišką 
prielankumą ir pagarbą.

Naujose ribos’e įsistipri
nusi, vidujinę krašto vieny
bę visu rimtumu patikrinu
si, Lietuva su pasiryžimu, 
su viltim ir su Jūsų talka 
eina didelių darbų .dirbti: 
mes turime laimėti vilniečių 
širdis, turime juos padaryti 
laimingesniais, o drauge ir 
sąmoningais Lietuvos pilie
čiais. Mes taipgi turime 
savo mylimą kraštą pada
ryti ir ekonominiai tvirtą 
ir savystovią, ne aukso ka
syklų jieškodami, bet pa
dvigubindami darbingumą 
ir organizacinį sumanumą 
mūsų jau senai praktikuo
jamoje kooperacijos ir pri
vačios iniciatyvos ūkio sis
temoje. Ant palinkusio ber
žo net ir ožkos lipa—sako 
mūsų priežodis. Nuo mūsų 
origuli, kad mūsų Lietuva 
būtų stati ir galinga netik 
materijalėje, bet ypač mo
ralinėje kultūroje. Tat, Vil
niaus sugryžimo įkvepiami, 
eikime prie bendrojo darbo 
pirmyn.

. P. žadeikis,
Lietttvos Atstovas.

1918 m. tapau 
Ir gyvenu nau- 

nepalyginamai 
negu senojoj.

Lietuvos niekada nebuvau 
užmiršęs, neigi jos išsižadėjęs. 
Gal už tai, kad motutė, kaip 
ir daugelio kitų motinos, mus 
devynis labai skurdžiai 
gino, atitraukdama nuo 
burnos geresnį kąsnelį ir 
atiduodama, štai iš kur 
na lietuvio patriotizmas.

žinoma, tokio patriotizmo 
jūs nerasite pas turčius ir ti-

tuluotus ponus. Jų patriotiz
mas tik ant galo liežuvio, ka
da reikia liaudį’ apiplėšti, iš
tisas tautas pavergti.

O koki savo tėvynes patri
otai' ir jos gynėjai yra fašis
tai, tai labai gerą pavyzdį da
vė darbininkų klasei dar 
k i et i j os-1 n k i j os k a ras. 
prisiėjo tėvynę ginti, tai 
riaųsias Lenkijos armijos
das Smigly-Ridz, vietoj vesti 
savo armiją į mūšį, rezignavo 
ir sykiu su Moscickiu ir kitais 
aukštais generolais, lyg žiur
kės iš degančio namo, spruko 
j Rumuniją, žinoma, 
likus be vado, tapo 
lizuota. Tai mat, 
valas buvo įlindęs 
sakomingą vietą.

. Man nebuvo taip svarbu, 
kani Vilnius priklausė. Visur 
viešpatauja dar tie patys fa
šistai ir darbo žmogų visi ly
giai išnaudoja. Kur mano sim
patija buvo, tai Sovietų Sąjun
gai. Ir man atrodo, kad Vil
nius būtų laimingesnis prie 
Sovietų, negu dabar. Juk da
bar Lietuvoj prigužėjo visokio 
brudo pilna iš Lenkijos. 
Lietu vos fašistam 
lengva prisamdyti 
žmonijos išmatų 
pų prieš Lietuvos
ir galimas daiktas, kad Vil
niuje visos laisvės darbininkų 
bus tuoj pasmaugtos, o įves 
tokį pat rėžimą, kaip ir visoj 
Lietuvoj'.

Taigi, kai dabar pamačiau,
kad Vilnius jau Lietuvos, tai laivai ir 36 baliūniniai or- lapkričio 12 d., 6 vai. vakare, 
lyg prieš mano norą atbudo laiviai, ir būtų dastatyta 376 Broadway, So. Boston, o

Dabar su Vilniaus grąžini
mu Lietuvai, gali ir tamsiau
sias žmogus matyti komunis
tinės tvarkos teisingumą. Bet
gi toki Grigaičiai, Vitaičiai 
vistick srutas verčia ant So
vietu Sąjungos ir komunistų. 
O jie patys neverti purvo, ku
rį komunistas nešioja po sa
vo padu. Taip, ponuliai, tai 
tikra tiesa. Jūs to pat plauko, 
kaip Lenkijos Bekai, Moscic-

Susninkų Jurgutis.

k

Mahanoy City, Pa
LDS kuopa rengia linksmą 

balių, kuris įvyks lapkričio- 
Nov. 10 d., š.m. ant .West 
End Fire Comp. Salės. Bus 
gardžių valgymų ir gėrimų ir 
galėsime praleisti'laiką links
mai ir susieiti kaip su senais 
draugais, taip ir su naujais. 
Grieš lįetuviški muzikantai 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga visiem tik 25 
centai.

Kviečia visus

Rengimo Komisija.

išau- 
savo 
mum 
paei-

r?

Ir 
bus labai 
iš visokiu 

gaujos šni- 
proletariatą

Rooseveltas Reikalau
ja Amerikai dar 95 
Nauju Karo Laivų

Spalio 28 d. Lietuvių Pilie
čių Gedemino Kliubas turėjo 
surengęs prakalbas 
svetainėje. Kalbėjo 
Mizara, “Laisvės
Brooklyn, N. Y. Drg. R 
žara pasakė gerą, tam

Tada Jungtinės Valstijos mentui atatinkamą prakalbą, 
viso turėtų 2,100,000 tonų Plačiai paaiškino, kaip buvo 
įtalpos karinį laivyną. Ja- caigrązintas Lietuvai 
me būtų 15 karo didlaivių, * . . .
59 šarvuotlaiviai, 11 lėktuv- ( -• 
laivių, 173 naikintuvai ir 87 " ’ - " - -
submarinai.—Čia priskaito-1 
ma ir jau dabar statomieji, aiškesnį supratimą apie 
2 karo laivai po 45,000 to-Įbailinę Lietuvos padėtį, 

to-

sugrąžintas Lietuvai josios 
sostam i ėstis Vilnius, ir ką reiš
kia padaryta tarpe Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos savitarpinio 
apsigynimo sutartis. Kurie da
lyvavo prakalbose, tai įgavo

I ------- : ----------- 1.-------

2 karo laivai po 45,000 
nu įtalpos ir 6 po 35,000 
nų įtalpos kiekvienas.

So. Boston. Mass.
Vakariene

Kalbėtojui užbaigus prakal
bą, buvo renkama aukos lėšų 

j padengimui. Aukojo: P. Yo- 
eumskas $1 ; V. Račkauskas, 
A. Račkauskienė ir V. Kance- 
vičius po 50c; A. S. Kazlaus
kas, J. Saulėnas, J. Kamins
kas ir A. J. Navickas po 25c. 
Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $5.75.

žmonių į prakalbas atsilan
kė neperdaugiausia. Visiems 
aukojusiems ir atsilankiusiems 
j prakalbas LPG Kliubas yra 
širdingai dėkingas.

Prakalbose Buvęs.
Red. Patariame jūsų 
draugą už netikusią 
laišku arba asmeniš-

Lapkričio 12 d., 6 valandą 
vakare, įvyks Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo vakarienė, 
kliubo kambaruose. ši vaka
rienė bus tokia, kaip pereitą 
metą; valgių ir gėrimų bus iki 
valiai ir įžanga tik vienas do
leris.

Bostono ir apylinkės lietu
viai privalo ateiti į šią vaka
rienę pasižmonėti ir paremti 
šį So. Bostono kultūros cen
trą. Sunku ir įsivaizdinti, kas 
būtų, jeigu mes netektume 
šios centralinės įstaigos. Ne 

1 vietinis veikimas nu-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas reikalaus, 
kad sekančioji sesija Jung
tinių Valstijų kongreso, po 
naujų metų, paskirtų 1 bi-|”.' *■ - 
liona ir 300 milionų dolerių, įjk\ad

\ s^at°ina ]{entėtų, bet ir apylinkę labaiuž kuriuos būtų 
dar 95 naujoviški kariniai paliestų. Tad visi ateikime

Nuo 
minėta 
taktiką 
kai susitikus pakritikuoti. Bus
daug sveikiau. Per laikraš
tį užvesti ginčus neapsimoka.

rengėjai užtikrina, kad visus 
patenkins.

Jaunutis.

Dienraščio Laisves Didysis Koncertas
Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 12 November, 1939

AIDO CHORAS

949 WILLOUGHBY

Birutė RamoškaiteAlek Vasiliauskas

ir

©

BROOKLYN, N. Ydu blokai nuo Myrtle Ave. “L” stoties

B
Rusą šokiką grupė, kuri pernai sukėlė didelių ova ciją “Laisvės” koncerte. Šiemet jie dar geriau yra 

prisirengę pasirodyti mūsą publikai.

ANTANĄS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, 
koncertų, operų ir radio dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
•Jauna gražaus talento dainininkė, 
sopranas, kuri dabar lanko konser

vatoriją New Yorko mieste.

M. ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė i 

operų artistė.

A. VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

. dainininkas.

I 
A. 
SisįliO

į* 1

lows
IBM!

Diriguojant

Aldonai Žilinskaitei
dainuos lietuvių liaudies 

dainas

Margaret česnavičiūtė Antanas Banys

-
Hv &

•f
A : V

as

BUS LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
AVĖ

Rusų Balalaiką 
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin 
Jie skambins rusų liaudies 

dainas.

Sėdynės Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus

Koncertui Įžanga 
50c., 75c. ir $1.00

Po Programos
Bus Šokiai
Vien tik šokiams 
Įžanga 40 Centų

/
REIKALE BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS Į “LAISVĖS” OFISĄ, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN
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Lietuvių Kalbos 
Kursai

Pritaikyta Amerikos 
Lietuviams

Daugelis teiraujasi, kaip 
lietuvių kalbos kursai yra su
tvarkyti ir kas dėstoma prie 
Massachusetts švietimo de
partment©. Kad tinkamiau nu
švietus klausimų ir įvertinus 
mūsų pastangas, norėčiau nors 
trumpai paaiškinti ir kartu 
patarti jų tinkamumą visiems 
ir visur Amerikos lietuviams 
tokius lietuviui kalbos kursus 
steigti.

Suglaudus, lietuvių kalbos 
kursai po Mass, valstijos švie
timo ministerijos globa susi
deda iš 16 pamokų, vienąsyk į 
savaitę, ir atatinka vienai se
mestro valandai. Tai yra pra
džios pamokos (Lithuanian 
I). Pamokos yra padalintos į 
dvi dalis: 8 pamokos prieš 
kalėdas ir 8 po kalėdų. Betgi 
svarbiausia šių kursų užduo
tis yra ta, kad mokinys pasi
mokintų lietuvių kalbos, skai
tyt ir nors kiek rašybos. Dar 
svarbiau yra tai, kad nuro
džius mokiniui šaltinį, kur jis 
pats vienas galėtų gilintis j 
lietuvių kalbos ir bendrai kul
tūros sandėlį.

Kas Yra Mokinama 
bei Mokintina?

Vytauto Didžiojo Universi
teto humanitarinių mokslų fa
kultetas, Kaune, yra nurodęs 
tam tikrą projektą lituanisti
nių dalykų trumpesniam lai
kui studijuoti. Jo nurodymas 
atatinka ir mūsų steigiamoms 
lietuvių kalbos pamokoms bei 
kursams. Be to, Mass, švieti-, 
mo departmentas turi savo i 
nurodytą reikalavimą, kurį į 
mokinys privalo patenkinti. 
Kad nenukrypus nuo nurody

mo projekto Lietuvoj, ir kad 
patenkinus švietimo depart
ment© reikalavimą, ir kad pa
darius pamokas naudingomis 
norintiems pasimokinti lietu
vių kalbos, sekančių dalykų 
prisilaikoma:

1. Praktinis lietuvių kalbos 
kursas, plačiau dėstomas.

2. Lietuvių kalbos fonetika 
ir morfologija.

3. Lietuvių literatūra.
4. Lietuvių tautosaka.
5. Bendrieji lietuvių kalbos 

mokslo dalykai.
6. Lietuvių tautos istorija.
Mokinys be rankvedėlio, 

aišku—ne mokinys! Sekantis 
sąrašas nurodo naudingus 
rankvedėlius bei literatūrą 
trumpesniam lietuvybės kur
sui. Pas mus jie yra privalomi 
kiekvienam mokiniui.

1. Lietuvių Kalbos Gramati
ka.

2. Lietuvių Kalbos Rašybos 
Vadovėlis su žodynėliu.

3. Vargo Mokyklai, dalis I 
ir dalis H.

4. Kuprelis.
5. Lietuvių Tautinio Atbudi

mo Pionieriai.
6. Lietuvių Kultūra Senais 

Laikais.

Tai nėra aklai aprubežiuo- 
tas arba nepakeičiamas sąra
šas. Bet manau, kad vargiai 
kas jį pagerins trumpesniam 
lietuviu kalbos kursui studi
juoti. Be .aukščiau nurodyto 
sąrašo, mokinys gali pasigilint 
bendrais lietuvių kalbos mok
slo dalykais įvairiuose raštuo
se, kaip tai; Kudirkos, Jablon
skio, Basanavičiaus, žemaitės 

iir kitų. Tokių bendrųjų raštų 
i galima rasti veik visur viešuo
se knygynuose. (Keletas jų 
mes turime ir Bostono knygy
ne.)

Literatūros atžvilgiu, čia 
pat reikia pastebėti, ne viskas 
žiba, kas iš Kauno. Mes turi
me daug ir gražios literatūros 
Amerikoj, tik, gaila, kad ji 
kur tai miega ant apdulkėju
sių lentynų arba senuose laik-
naščiuose. Jeigu kas galėtų |įuv 
pabudinti, prikelti, parodyti 
ją busiančių lietuvių veikėjų 
naudai, manau atliktų didelį 
ir garbingą darbą.

?X»;

Milžiniškos kanuolės, gabenamos į Francijos frontą 
vokiečiams šaudyti.

WILKES BARRE, PA

Keli Žodžiai Apie Patariamus 
Rankvedėlius

Lietuvių Kalbos Gramatika, 
žinoma, rekomenduoju savą
ją. Aišku, gramatika kalbos 
neišmokina, bet kalbą be gra
matikos irgi nieks nesimokina. 
Nors pramatikos taisyklės nuo 
amžių tebėra tos pačios, bet 
jos turinio “taisymas” pasida
rė veik paprotys. Vienas neap- 
seina be “tėve mūsų,” kitas 
prideda “10 Maižiaus įsaky
mų,” da kitas papildo su “avė 
Maria.” Bet yra ir tokių, ku-1 
riems jokios “dvasios’ ar “ka- 
takizmo dėstymas” gramati- Į 
koj nepatinka. Ir todėl vieni iš 1 
jų kai ką pataiso, kiti kai ką 
pagadina, ir da kiti vėl taiso. 
Aš stengiausi daugiau pritai
kyt ją Amerikos lietuviams, 
ypatingai įvesdamas arti pus
antro tūkstančio veiksmažo
džių asmenuotę su žodžio an
gliška definicija.

Lietuvių • Kalbos Rašybos 
Vadovėlis yra veik visiems ži
nomas. Jį sudarė lietuvių kal
bos mokytojai ir tyrinėtojai—' 
Kalnius, Kuzmickas ir Tal- 
mantas — mokyklai ir visuo
menės naudai. Manau, kad ši-1 
tą 8,000 žodžių žodynėlį turi1 
ir vartoja kiekvienas korės-• 
pondencijų ir straipsnelių ra-! 
šytojas. Nors mažas, bet labai 
tinkantis vadovėlis kalbos mo
kiniams ir prie rašybos. Jo au
toriai sako: “šį vadovėlį leis
dami, visų pirma esame turė
ję galvoje mokykla, kuriai jis, 
mūsų, mokytojų, patyrimu, la
bai reikalingas. . . Neretai ne 
tik mokiniai, bet ir pats mo
kytojas susvyruoja, kaip čia 
vieną ar kitą žodį parašyti, 
sukirčiuoti.” x

Vargo Mokyklai, dalis 1, 
turbūt nėra nei lygaus nei tin
kamesnio kalbai mokintis ku
rinio. Tai yra klasiškas raštų 
rinkinys, sutaisytas mūsų kal- 

|bos tėvo, Jono Jablonskio 
(Rygiškių Jono), skaitymui

vidurinėms ir aukštesniosioms 
mokykloms, ir švietimo minis
terijos pripažintas tinkamas 
vadovėliu lietuvių ir nelietuvių 
gimnazijoms. Pirmoji dalis tal
pina 211 trumpų pasakų, dai
nų, mįslių, priežodžių, patar
lių, kurios yra paimtos iš mū
sų tautosakos šaltinio. Kiek
viena jų žiba, vaizduoja, ku
ria, palieka ką tokio mintyje. 
Skaitytojas, kad ir nedaug te
mokantis lietuvių kalbą, čia 
ras susidomėjimą. Jis vėl ir 
vėl skaitys ir kiekvieną syk su 
didesniu dėmesiu. Kiekvieno 
rašinėlio sunkesni žodžiai yra 
paaiškinti pritaikintu žodynė
liu. Dar daugiau, čia reikia 
pasitikėti paties Jablonskio 
žodžiams. Jis sako: “rūpintasi 
tiktai, kad straipsnių kalba 
būtų gyva, sklandi ir taisy
klinga.”

Vargo Mokyklai, dalis II, 
yra panaši pirmajai. Abi, dalys 
labai atatinka Amerikos lietu
viams, ypatingai jaunuoliams.

Kuprelis yra graži Igno šei
niaus novelė. Ji Amerikos lie- 

iams nebenaujiena. Auto-
Įrius joje sukuria neapsakomai 
gražią meilės apysaką. Kupre
lis čia yra charakterizuojamas 
vėjo melnyčios maluninko as
menyje. Jis kaimynams yra 
misterija. Niekas nežino kokia 
jo praeitis, nei iš kur jis atsi
rado, nei kiek jis turi metų; 
jie tiek žino, kad jis yra labai 
geras žmogus, visiems malo
niai patarnauja ir visų yra 
mylimas, bet gyvena sau ma
lūne vienų vienas, visai atsi
skyręs nuo pasaulio. Kuprelis 
atpasakoja savo praeitį tūlam 
gimnazistui, kaip jis, būdamas 
vargoninku, įsimylėjo į vieną 
dievobaimingą merginą, kurių 
tarpe meilė iškilo iki aukščiau
sio laipsnio ir viską gyvenime 
žadėjo, bet pasibaigė tragedi
ja. Kuprelis pagaliaus visko 
nusivylęs tapo maluninku. 
Apart maluninko rolės', jis čia 
kartais dėsto gyvenimo skriau
das, filozofuoja, lygina pasau
lio neteisybes. Kaipo malunin- 
kas, kasdieninio gyvenimo Bė
gyje, jis dažnai turi daug bė
dos su kaimynų vaikais, kurie 
tai malūno langus išdaužo, tai 
akmenų priraišioja prie malū
no sparnų. Be meilės epizodo, 
Kuprelis yra pilnas gamtiškų 
vaizdelių, margų gyvenimo 
momentų, susijaudinimo, rū
pesčio ir žingeidus skaityti.

Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai yra naujas Ameri
koje kūrinys. Manau, kad 
daktaras A. Petriką, knygos 
autorius, čia pataikė labai di
delį šūvį į mūsų visuomenę. 
Ne kas kitas juk palaikė be
žibančią lietuvybės ugnelę, 
kaip tie mūsų pionieriai, ku
riuos dr. Petriką taip vaiz
džiai ir sėkmingai aprašė. Su 
šita knyga privalėtų susipažin
ti kiekvienas lietuvis. Ji vi
sais atžvilgiais tinka, kaip 
jaunesniem, taip ir senesniem 
po keletą syk perskaityti.

Dr. D. Pilka.

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

Montello, Mass.
Įvairios Naujienos iš Mūsų 

Kolonijos

Su darbais mes negalim pa
sigirti, bedarbių yra įvalias; 
daugumas dirbtuvių dirba tik 
pusę laiko. Kurios geriau dir
ba, reikalauja paskubos siste
mos; senesnius, kurie negali 
skubėti, atleidžia, atleistus 
Brotherhood unijai sunku su
grąžinti. George Keith ir W. 
L. Douglas Shoe Co. rengias 
patvarkyti dirbtuves ant nau
jos sistemos, kad darbininkai 
turėtų pilnai darbo ir visada 
dirbtų. Douglas Co. senesnius 
pirmo numerio fabrikus nu
griaus, visa ką su kraustys į 
numerį 3, ir senus darbininkus 
atleis iš darbo.

George Keith irgi tą patį 
padarys. Tuomi neteks darbo 
apie du šimtai darbininkų.

Daugumas fabrikantų bėga 
nuo unijos, išsikraustė į kitus 
miestus. Dabar iš Brocktono 
ir Montello darbininkai va
žiuoja į darbą į New Bedford, 
M ass., Milford, Miass., Miarl-1 
boro, Mass, ir į kitus’ miestus, 
tai yra, apie 50 mylių į vieną 
pusę. Tai matote, koki pyra
gai su darbais.

Palaidoti Su Tikybinėmis 
Apeigomis

Pora mėnesių atgal čion 
mirė V. Kuodytė. Tarnavo už 
gaspadinę pas lietuvį kunigą 
Westfield/ Mass. Tarnaudama 
pas kunigus ir būdama neišlai- 
di, sutaupino nemažai turto. 
Dabar viskas ir bankos kny
gelės prapuolė. Dalykas atsi
dūrė teisme. Paliko nuliūdime I 
seserį Agnią, tris brolius ir kt. 
gimines.

Pora savaičių atgal mirė 
Bajerunienė, su viršum 50 me
tų amžiaus. Paliko nubudime 
savo vyrą, sūnų, brolį Julių 
Baroną ir kitas gimines. Taip
gi neseniai mir. J. iZalba, 
apie tiek pat amžiaus, paliko 
sūnų ir podukrą. Jo moteris 
mirė pereitą žiemą.’ '

Spalio 28, 1939 m., auto- 
mobiliaus dujomis nusinuodi
jo Antanas Kazlauskas, apie 
30 metų senumo, paliko mo
terį, 2 mažus vaikus, seserį ir 

1 kitas gimines, žudymosi prie

žastis—nesutikimas šeimynoj.

Prakalbos Atžymėjimui Atga
vimo Vilniaus

Spalio 30 d. Montellos su
vienytų draugijų bendras 
frontas atžymėjo Vilniaus at
gavimą, surengė prakalbas. 
Kalbėjo R. Mizara iš Brook
lyn, N. Y. Pasakė gerą pra
kalbą.

Aukų surinkta $9.25. Au
kavusių vardai: 50 centų au
kavo K. Sireikienė; po 25 cen
tus, M. Gutauskienė, K. Be
niulis, V. Saulėnienė, P. Pū
kelis, Helena Rindzevičienė, 
M. Tamulevičienė, D. Pagojus, 
J. Gutauskas, P. Kmaras, J. 
Mizara, O. Norkienė, A. čer
kasas ir G. Shimaitis.

Publikos buvo susirinkę apie 
pora šimtų. Jeigu ne lytus, tai 
publikos būt buvę du syk 
tiek daugiau. Šias prakalbas 
surengėm tik į dvi dienas.

Žolynas.

Lapkričio pirmą dieną LLD 
43 kuopa buvo surengusi pra
kalbas. Kalbėtojas buvo “Tie
sos” redaktorius drg. J. Gašlū
nas, iš Brooklyn, N. Y. Drg. 
Gasiūnas kalbėjo keliais klau
simais, apie Lietuvą, ypatingai 
apie atgavimą Lietuvos sosti
nės Vilniaus su apylinke, apie 
šią tokią įtemptą pasaulinę 
padėtį, apie karą ir tt. Kalbė
tojas pasakė mums daug 
svarbių dalykų iš dabartinio 
pasaulinio stovio.

Taipogi aiškiai nurodė apie 
LLD ir LDS organizacijas, 
kaip svarbu yra lietuviams 
prigulėti šiose organizacijose. 
Nebuvo pamiršta ir mūsų 
spauda. Kalbėtojas kvietė su
sirinkusius, kurie da neskaito 
mūsų spaudos, užsirašyti dien
raščius “Laisvę” arba “Vilnį.”

Pabaigus prakalbą, buvo 
visa eilė klausimų, į kuriuos 
buvo tinkamai atsakyta. Pra
kalbomis suirinkę buvo paten
kinti, tik yra peiktinas daly
kas, kad kaipo Wilkes-Barre,

tai negana buvo atsilankę.
Kuopos Koresp.

Vakarienė

Spalio 31 dieną, L.L.D. 13 
kuopa buvo surengusi labai 
puikią vakarienę pas drau
gus Radzevičius dėl paramos 
“Daily Wprker”.

Vakarienėje publikos nebu
vo tiek, kiek buvo tikėtasi, 
nes labai lijo. Vienok likosi 
finansinės paramos dėl “Daily 
Worker” desėtkas dolerių. Vi
siems atsilankiusiems į vaka
rienę tariame ačiū, o daugiau
sia mūsų šeimininkėms, kurios 
prirengė tokią puikią vakarie
nę, būtent Radzevičienei ir 
Zubrienei.

Kuopos Koresp.

Pasikorė Siuvėja
Utena.—Rugsėjo 28 d. sa

vam bute rasta pasikorus 25 
m. amžiaus siuvėja L. Visoc
kaitė. z

Visockaitė buvo skaitoma 
gera siuvėja. Pasikorimo prie
žastimi minima nervų nusilpi
mas.

Tai penktas šių metų Ute
noje ir apylinkėje pasikori
mas.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUŠIUS

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

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

301,2 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

Sumušė ir Atėmė Dviratį

Gižai.—Spalių men. 1 dieną 
plente ties Gižais nežinomi 
mušeikos skaudžiai apmušė 
marijampolietį M., atėmė iš jo 
dviratį ir jį patį paleido pės
čią į miestą.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

grupių ir
Iš senų 
lūs i r

k h a u jus 
1sudarau
■ rikoniškais.
■ kalui esant ir
■ padidinu tokio 
n dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

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

(Kampas Roebling St.) E ~ gj

Tel. Evergreen 7-1645 License No. L. 886 i£*||

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo.) L

Krautuvėj. M

Manhattan Liquor Store £

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvę Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6673

guiMh and it* kk*U and to i^tet the Influence of organisations rf subvert

imreet or

£ JĄh«ifa^Heitlaa t* W **** a< < to XattOasl Oe«<l<d>« (o bo<ii| Hilt, od U ĄpUkW<)

pA^J^RX«*X**V* Z KZ- z ZA . ..........

et«r«M «44 serial ««m&er< CheeM whether 
n»e#>plėy*4 or I? F. Vturaft > z

-oPwymsr Member zzszz .^Ty/AVZA

■ ,«av< v>xo<0 'A>^> z.vavz z >«-x<.x-»x*Av*y'->x>Y*z'y>XyW

(Uty a»4 Xtetei

Aplikacija, kurią išpildė Nebraskos demokratas sena torius Ev. R. Burke, įstodamas į Khaki Shirts of 
America organizaciją, kuri palaiko artimus ryšius su Vokietijos naziais.

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191 .
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MES TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• ^Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5-00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite

šiuo išpardavimu—sale.’ .
• Mažiukai divonukai nuo 89e ir aukšiau.

Jei atsineSite šj skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karų.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

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 7-4490

IWRWI|NRWI’>WWW’MWI*^^

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 
degtinė, 3 mėtų senumo 90 proof.

Kvorta $2-^9
Pint $1.07

. Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Keap St arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. 7-2089 Lie. L-72



Ketvirtadienis, Lap. 9, 1939 LAISVE Penkias puslapio

Elizabeth, N. J
“Laisvės” Vajininkų Balius 

įvyks šeštadienį, November 11, 
1939. Bus gera muzika šo
kiams ir skanių užkandžių ir 
gėrimų, šis balius įvyks L. 
Paulausko Salėje, 265 Second 
St., Elizabeth, N. J.

Antanas Stripeika
Visi dienraščio “Laisvės” 

rėmėjai, visi velijanti “Lais
vei” gauti kuo daugiausia 
nauju skaitytojų, būkite šia
me baliuje. Padėkite savo ka
pitonui drg. Stripeikai laimėti 
pirmą dovaną. Balius prasidės 
7 vai. vakare. Įžanga 25 cen
tai asmeniui.

Report.

Scranton, Pa.
Spalio 14 d. labai susirgo 

'drg. P. -Pestinikas, tai pažan
gus žmogus, senas “Laisvės” 
skaitytojas ir progresy visko 
judėjimo rėmėjas. Nors guli 
lovoj ir gydytojas lanko po du 
kartu į „dieną, bet vistiek žin- 
geidauja dabartine situacija 
Europoj, o labiausia išreiškė 
didelę pagarbą Sovietams už 
sugrąžinimą. Lietuvai Vilniaus, 
Lietuvos sostinės.

Draugas P. Pestinikas gyve
na po num. 1548 N. Main 
Ave. Norintieji draugai gali 
atlankyti ane laike.

Linkiu drg. P. Pestinikui 
greitai pasveikt ir vėl darbuo
tis visuomeniškam darbininkų 
judėjime.

Gerai Pažįstamas.

Aukos Lietuvos 
Draugams

K. Adomonis, V. Alyta, F. Li
deikis, P. Frank, F. Klaston— 
po 10c.—Viso $2.40.

Viso šiuo sykiu paskelbta 
$8.84. Pirmiau buvo .$322.69. 
Išviso iki šiam laikui surinkta 
$331.53. Ačiū rinkėjams ir 
aukautojams. LKCB.

Žinios iš Lietuvos
MARIJAMPOLĖ

naujų 
žymus

Cukraus Fabrikas Pradėjo 
Kampaniją

Rugsėjo 30 d. cukraus fa
brike buvo pakankamai cu
krinių runkelių kampanijai 
pradėti. Fabrikas kampaniją 
pradėjo su apie 5,000 t. cukr. 
runkelių ir su daug 
darbininkų, kadangi
senų sezoninių fabriko darbi
ninkų skaičius’ buvo pašaukti 
kariuomenėn. Dar šią savaitę 
laukiama šiemečio cukraus. 
Nors fabrikas žada priimti 
visus fabrikai! pristatomus 
cukrinius runkelius, tačiau 
ma*noma, kad šiemet dėl pras- 
to derliaus fabrikan runkelių 
bus pristatyta net žymiai ma
žiau, negu pernai. Taip pat 
cukr. runkelių cukringumas 
šiemet ne kažin kokis.

Cukriniai runkeliai iš 
gintojų priimami jau nuo 
sėjo mėn. 15 d., tačiau
įlinkai dar labai mažai prista
to

au-
rug-

fabrikai! runkelių.

Suvažinėjo Žmogų
Spalių 2 d., apie 16 

plente,
vai., 

Vilkaviškio plente, 3-čiam 
km. nuo Marijampolės, sunk
vežimis M. 44 mirtinai suva
žinėjo Gėlių g-vės Nr. 10 gy
ventoją Kazį Didžiūnaitį, apie 
45 m. amžiaus. Velionis tik 
neseniai atsikėlęs iš Vilkaviš
kio ir dirbo “žagrės” kepy
kloje. Sunkvežimį M. 44 valdė. 
Mokolų g-vės Nr. 10 gyvento
jas Vereckis Jonas, šituo rei
kalu dar vedama kvota.

Nubaudė Juodsnukj
šių metų pradžioje nuosta

biu būdu iš Marijampolės ka
lėjimo pabėgo trys kriminali
niai nusikaltėliai, nubausti už 
didelius nusikaltimus po 10- 
15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimu : Matas Krasnickas, 
Pranas ševelinskas ir Jokū
bas Juodsnukis, kurie daug 
susirūpinimo kėlė ne tik po
licijai, bet ir visuomenei. Po 
10 dienų slapstymosi ūkinin
kų klojimuose ir miškuose 
Matas Krasnickas ir Pranas 
ševelinskas pasidavė policijai 
ir buvo grąžinti kalėjiman, o 
Jokūbas Juodsnukis išsislapstė 
iki gegužės 2 d., kada buvo 
sulaikytas ir suimtas. Apygar
dos teismas sprendė bėglių 
bylą, juos rado kaltais ir nu
teisė: Matui Krasnickui 1937 
m. sprendimą (tada buvo

tuose baidosi naujosios san
tvarkos, nerimsta, krausto
si iš čia į vakarus. Gal čia 
jis ir savo saulėleidį pasi
darys ...

Spalių 16 diena įdomi ir 
tuomi, kad jau amžinai pa
laidota Prūsijos-Vokieti jos 
senas šūkis “Drang nach 
Osten”—Briautis į Rytus. 
Šita visa istorija pasibaigė 
spalių 16 d., 1939 metais.
Kur bėgs Lietuvos lenkai?

Mūsų ponai lenkai bėgo 
nuo Vokietijos į Lietuvą; 
ypatingai tie, kurie laikė 
pagrobę mūsų Vilnių, bėgo, 
kuomet pajuto besiarti
nančią Sovietų Sąjungos 
armiją. Tuoj po to Lietuva 
su Sovietų Sąjunga padarė 
tokią pat sutartį, kaip ir 
Estija ir Latvija. Ar jie 
bėgs dabar iš Lietuvos? 
Jie buvo imperialistai, pa
grobė dalis kitų tautų, pa
grobė Vilnių ir viešpatavo 
tie pavergėjai. Pabėgo nuo 
raudon. armijos į Lietuvą. 
O raudonoji armija, pagal 
sutartį, Lietuvoj įsikurs. 
Kur dings Pilsudskienė su 
dviem dukterim, atbėgus į 
Lietuvą prieglaudos j ieško
ti?

Šitie mūsų imperialistai 
turėtų išsinešti iš Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo šalių— 
liuosu noru, taip, kaip vo
kiečiai. O jeigu ne, tai’ tu
rėtų būt išvaryti, bent tolei, 
kol nepasibaigs dabartinis 
karas ir,—da svarbiau,— 
kol nepasibaigs Versaliaus 
sutarčių kongresas po ka
rui. Kitaip darant, jie čia 
būdami stengsis įsiviešpa- 
taut, kaip visada darė per 
500 metų. Taip darė Pakai
tyje ir vokiečiai per 700 
metų. Šitos dvi istorijos tu
ri būt nutrauktos, užbaig
tos visiškai.

Vokiečiai iš savo pusės 
užraukė tą bjaurią istoriją

mas įvyks 12 d. lapkričio 2 vai. po 
pietų. Labor Lyceum Svet., 17 Ann. 
Prašome narių atsivesti naujų narių, 
nes dabar eina vajus. Įstojimas į 
apdraudos skyrių veltui. — P. Ra
moška, Sekr. (264-265)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas bus lai

komas sekmadienį, lapkričio 12 d. 
Pas A. Aponiką, 2 vai. po pietų. Vi
si nariai yra kviečiami lankyti su
sirinkimus ir atlikti savo užduotį—

Kuržinskas. (264-265)

DETROIT, MICH.
šeštadienį, 11 d. lapkr. įvyks Sil

kių Balius. Rengia Draugijų Sve
taines Komitetas. 4097 Porter St. 
Bus šokiai prie -puikios muzikos iki 
vėlai nakties. Visas pelnas bus ski
riamas svetainės palaikymui. Ba
lius prasidės 5 v. v. Turėsime gėri
mų ir užkandžių. Įžanga 25c. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės 
lyvauti šiame baliuje. — Kom.

(263-265)

Dr. B. Bagdasaroff

da-

200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.
Valandos: 11-1; x5-8; Ncdėlioj: 11-1 

New York City
Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą

Tel. Algonquin 4-8294

s.
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 13 d. lapkr. 8 v. v. Liet. 
Svet., 853 Hollins St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus laikomi balsavimai į 
LLD Centro Komiteto valdybą. To
dėl draugės-gai, malonėkite visi su
sirinkti į šį susirinkimą ir balsuoti 

jum patinkamus kandidatus. — 
V. (264-266)

PITTSTON, PA.
Amerikos Liet. Kongreso, Wilkes- 

Barre Skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 12 d. lapkr. Pradžia 2 
vai. po pietų, 109 S. Washington 
St., ant trecių lubų, Room 307. De
legatai, 
lyvauti,
dalykų aptarti. —

kurie išrinkti, prašome da
nes turime daug svarbių

M. Kalauskas.
(263-265)

už

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Am. Piliečių Kliubas rengia 

metinį balių, sekmadienį, 12 d. lap
kričio, St. Omer Hall, 376 Broad
way. Bus muzikališka programa. 
Pradžia 6 v. v. Svečių prašome ne- 
sivėluoti, nes galite netekti turkės 
vakarienės. Gera muzika šokiams. 
Įžanga $1.00 asmeniui už ką gausite 
visą vakarą veltui visko. (264-265)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkr. 8 d., 8 v. v., 
LDP Kliubc, 408 Court St. Draugai, 
būtinai visi dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėjimui. 
Taipgi atsiveskite naujų narių pri
rašyti prie kuopos. — V. K. Shera- 
lis. (262-263)
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BAR ir GRILL

CIIAI! L E S ’
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

Lietuviu Restaurantas
Mine

tiquorjo

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVej-green 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro Koncertas ir šokiai 

įvyks sekmadienį, lapkr. 12 d. Pra
džia 5:30 v. v. Liet. Svet., 6835 Su
perior Ave. Parengime bus Pirmos 
Klasės 5 Kavalkų Orkestrą šokiams, 
apie koncertą nereikia nei kalbėti. 
Lyros Choras surengia gražius ir 
įdomius koncertus. Įžanga tik 35c. 
Šokiams 25c — Gasper. (264-265)

" WORCESTER, MASS.
Koncertas ir šokiai įvyks šešta

dienį, gruodžio 9 d., 7 v. v., Liet. 
Svet., 29 Endicott St. Ruošia L.M. 
S. 2-ras Apskritys. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. Įžanga 45c.

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

sirinkimas įvyks penktadienį, lapkr. 
10 d., pas drg. A. Žemaitienę, 14 
Hazel St., 7:30 v. v. Taigi kviečia-! 
me visas nares dalyvauti, 
svarbių reikalų aptarti.

(263-265)

nes bus

ELIZABETH, N.
šeštadienį, 11 d. lapkr. 

giamas “Laisves” vajininkų balius. 
Pelnas bus skiriamas vajininkų iš
laidom gaunant naujų skaitytojų. 
Bus Paulausko Salėje, 265 Second 
St., pradžia 7 v. v. Įžanga 25c. Ge
ra orkestrą šokiams, skanių valgių 
ir įvairių gėrimų. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. (263-265)

yra ren-

BRIDGEPORT, CONN.
Amerikos Liet. Kongresas, Bridge-

.v .v , .... porto Skyrius rengia prakalbas,—įssikrauste is Pabaltijo, Kalbčs D. M. šoiomskas, “L.” re- 
kurį jų bočiai kardu ir Ug- daktorius iš Brooklyn. Liet Jaunų 
nimi buvo pavergę.

Aš manau, kad
Pabaltijis spalių 16 dienai 
rengs gražius paminėjimus 
išsikraustymo to bjauraus 
nežmoniškumo, kuris vadi
nasi imperializmu.

Vyrų Svet., 407 Lafayette St. Pra
džia 7:30 v. v. Jis kalbės apie šių ateityje dienų svarbius įvykius. Todėl kvie
čiame publiką skaitlingai susirinkti. 

(263-265)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
SkaitvtoTu.

s

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.^ 

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Telephone
STagg 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

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.

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

Aukų rinkimas Lietuvos 
draugams jau yra pasibaigęs 
su 1 d. spalių mėnesio. Ta- 
čiaus dar vis ateina blankų,
kurios buvo pirmiau prirink- baustas 15 metų sunkiųjų dar- 
tos ir tik buvo užvilktos pri
siųsti centram Tas darbas tu
ri būt užbaigtas, kad jis ne
kliudytų kitiems mūsų dar
bams. Todėl mes prašome 
draugų, kad jeigu dar pas ką 
randasi blanka su pinigais, tai 
tuoj aus siųskite ją centran, 
kad galėtume kuogreičiausia 
užbaigt tą reikalą.

Pastaruoju laiku aukų Lie
tuvos draugams gauta nuo se
kančių draugų ir draugių:

Brooklyn, N. Y.—‘■Per drau
gą J. Weiss gauta blanka su 
$1.26.

Binghamton, N. Y.—Per d. 
II. žukienę ant blankos su
rinkta nuo sekančių draugų: 
ALDLD 20 kp. $1.00; po 25c: 
II. žukienė, A. Tvarijonas, P. 
Grinius, V. Kalish, M. Worris, 
V. Kaminskienė, Fr. Hanok, 
St. B., J. Strole; Katie Woi-

Gus 
Mi- 
Al.j

bų kalėjimo) pratęsė dar 4 
metus, Pranui ševelinskui prie 
1936 metų sprendimu paskir
tų 10 m. s. d. k. pridėjo dar 
4 m., o Jokūbui Juodsnukiui 
prie 1937 m. sprendimu pa
skirtų 15 m. s. d. k. dar pri
dėjo 6 m. M. Krasnickas ir 
P. Ševelinskas sprendimu ne
patenkinti ir'kreipiasi į Ape
liacijos rūmus, prašydami 
sprendimą sušvelninti.

Mirė Areštinėj
Viešintoj rugsėjo 27 d. 

brasas Ivoška, Navasadų 
apie 34 m. vyras, atvykęs į
miestelį ir išgėręs pateko į da
boklę, kur į 28 d. rugsėjo nak
tį

Im- 
k.,

mirė.

IMPERIALISTAI IŠSI
KRAUSTĖ

ciek 23c; B. Zmitris įr 
Rem po 15c; po 10c: P. 
kolajūnąs, St. Pribish, 
Marciuška.—Viso $4.18.

So. Boston, Mass.—P. Anta
nuk $1.00.

,Great Neck,. N. Y.—ALDLD
72 kp. $1.00; A. Talandzevi- 
čius, F. Určinas, P. Bėčis—po 
25c; netikėta auka 15c; M.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Lapkr. 13 dieną, 7:30 v. v. įvyks 
ALDLD 155 kp. moterų skyriaus su
sirinkimas, Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Kviečiame skaitlingai nares da
lyvauti. —• A. M. (264-266)

. WORCESTER, MASS.
Lapkr. 10 d. 7:30 v. v. įvyks ma

žas smagus bankietas. Ruošia Liet. 
Kom. Partijos kuopa ir kviečia vi
sus dalyvauti. Liet. Svet., 29 Endi
cott St. Čia bus Whist Party ir 
gausite gardžių užkandžių. 25c įžan
ga. (264-265)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 12 d., 2 vai. po 
pietų pas dd. Praleikus, 401 Elec
tric St. Visi nariai būkite laiku, 
turime daug svarbių tarimų.

(264-265)

nes

LOWELL,. MASS.
Progresyvis Darb. Kliubas 

šokių vakarą, 11 d. lapkr. L. D. Kl. 
Svet., 338 Central Stl Pelnas bus 
skiriamas Daily Workerio fondui. 
Apart vietinius, kviečiame ir iš apy
linkių dalyvauti, kaip tai: Nashua, 
Lawrence, Haverhill ir Hudson. — 
J. M. Karsonas. (264-265)

rengia

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, lapkr. 11 d. įvyks LDS 

Merginų Kliubo šokiai, LD Svetai
nėj, 920 E. 79th St. Pradžia 8:30 
vak. Grieš gera orkestrą, bus valgių 
ir gėrimų. Pelnas igus LDS Jaunuo
lių New Yorko Fondui. įžanga tė
vams 20c, o jaunuoliams 30c.

(264-265)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Tai jau nauja kapitaliz

mo istorija. Jo pabaigos 
pradžia. Tai jau ne vien Vo
kietijos istorija. Tai istorija 
viso pasaulio imperialisti
nio kapitalizmo. Jisai Eu

ropos vakaruose pats save 
daužo patrankomis, O ry- trą sekmadienį. Sekantis susirinki-

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 'kp. perkėlė savo susirin

kimus iš kiekvieno mėnesio antro 
pirmadienio į kiekvieno mėnesio ah-

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Goriausios 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 

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

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

LAURE), ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
' gold filled. Guildite back . . $24.75

■ . .. » niiumm_________‘ • 7

* GRUEN
Amerikos Firmas Puikiausias 

Piešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon . . . ir lai

ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ii’ aukštyn.

.. ■ T-------- --------------.
CHIEF : . . 15. jewel GRUEN. Yellow
<įold filled case, Gulldltą back, $24.75

I *• . Z’ • • ■ * ' ’

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME

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

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialia! greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brnoklyn. N Y

Offlce Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

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

206 WEST FRONT STREET

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

RŲEA

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

Managed by

TEITELBAUM

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų narnąs ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistęmą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
rta

Open Day and Nigh*

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night
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SUSIRINKIMO

3-čio Apskr. valdyba 
nauja 1940 metams, 
fin. sek r. liko iš bu-

Lapkričio 2Z d., įvyko LDS 
1 kp. susirinkimas, “Laisvės” 
svetainėj. Narių dalyvavo ne- 
perdaugiausia. Laukia prieš- 
metinio. Valdyba pasiaiškino, 
kad dar atidėjo ant tolinus so
cial, po susirinkimo, kuriame 
turi būti užkandžių ir alaus.

Komisijų raportai: LDS 3 
Apskr. delegatai raportavo iš 
įvykusios konferencijos, 22 d. 
spalių. Buvo plačiai kalbėta 
apie jaunuolių kuopų sustipri
nimą ir naujų organizavimą. 
Iš jaunuolių delegatų paaiškė
jo, kad tas darbas gerai vei
kiamas ir turės gerus rezulta
tus 3-čio Apskr. ribose. Taip
gi suaugusių kuopos gauna 
narių į savo kuopas. LDS 
1-ma kuopa, rodos, stovi pir
moj vietoj gavime naujų na
rių. LDS 
veik visa 
tik viena 
vusių.

Dariaus-Girėno konferenci
jos delegatai raportavo, kad 
buvo apkalbama statyti miru- 
siems lakūnams paminklą ant 
vadinamos lietuvių aikštės, 
kuri randasi priešais Liet. Am. 
Piliečių Kliubo. Bus šaukiama 
kita konferencija, kur bus iš
dirbami galutini planai sukė
limui kapitalo pastatymui pa
minklo.

Ateities žiedo Vaikų moky
klos komisija raportavo, turi 
mokinių apie 30; padalinti į 
dvi klases, du kalbos ir rašy
bos mokytojai—P. Baranaus
kas ir L. Bunkienė. Dainų mo
kytoja—A. Žilinskaitė, Aido 
Choro mokytoje Reikia pasi
didžiuoti, kad turime gabius 
mokytojus. Lietuviai, naudo
kitės proga, leiskite savo vai
kus mokytis jūsų gimtos kal
bos.

LDS 1 k p. stovis — pinigų 
ižde randasi $52.83. Ligonių 
nėra. Septyni nariai eina prie 
susispendavimo. J. Grubis 
perstatė 9 naujus narius, viso 
narių Lmoj kuopoj yra apie 
300. Kurie nariai nėra atsiė
mę pomirtinės paliudijimus, 
tai ateikite sekamam susirin
kime ir atsiimkite, kad nesi
mėtytų kuopos arkyvuose.

Pasarga nariams, kurie ei
na prie susispendavimo — ne- 
dasileiskite iki tol, draugai, 
tas neneš naudos jums.

Geo. Kuraitis, koresp.

MASPETH, N. Y

Lietuvos Generalinis Konsulas Jonas Budrys 
Ragino Am. Lietuvius Mest Spėliojimus; 

Kvietė Paremt Brolius Vilniečius
Kalbėdamas lapkričio 5-tą 

Katalikų Federacijos mitinge, 
Brooklyne ir lapkričio 6-tą 
per WCNW radijo stotį New 
Yorke, p. Jonas Budrys, Lie
tuvos generalinis konsulas, at
žymėjęs, kad visa Lietuva, o 
su ja ir patys vilniečiai, džiau
gėsi Vilniaus grįžimu Lietu
vai, p. Budrys klausia?

“Ten Vilniuje ir Kaune 
žmonės džiaugėsi—o kaip čia 
pas mus?”

Toliau jis, nors neįvardin
damas, pastebi tautininkų, so
cialistų ir tūloj katalikų spau
doj keliamą nerimą dėl Vil
niaus prijungimo Lietuvai pa
sėkoj sutarties su Sovietų Są
junga, sakydamas:

“Amerikos lietuvių spaudo
je girdėti susirūpinimas Lietu
vos ateitimi. Tai atskiras klau- 
smas, kuris neturi šianden 
užtemdyti mums Vilniaus at
gavimo, atimti iš savo žmonių 
džiaugsmą, kad tautos troški
mas, kad ir iš dalies, išsipildė. 
Ir kodėl Vilniaus atgavimą 
būtinai rišti su neaiškiu ryto
jumi? Mūsų du draugiški kai
mynai nieko negavo, net šį tą 
atidavė, bet jie, kaip ir mes, 
turėjo skaitytis su esama tarp
tautine ir vietos padėtimi.

“Tad skąitykimės su faktu, 
kad Lietuva tuo tarpu atgavo 
Vilnių ir su juo dar dvide
šimts valsčių, kas padidina jos 
teritoriją 4,000 kvadr. mylių 
(1 mylia—1.67 km) su 
puse milijono gyventojų, 
rįe, jei jiems Lietuvoje 
geriau, bendrai gins jos
vę, jei tam bus reikalas. At
gautas plotas kelis kartus di
desnis už Klaipėdos kraštą.

“Dabartinė pasauline padė
tis yra tiek paini, kad niekas 
negali būti rimtu rytdienos 
pranašu. Rimtai ir pamatuotai 
niekas negali įrodyti, kuo pa
sibaigs pradėtas karas. O jei 
to įrodyti negalima, tai h\ pe
simizmą sėti, tai tik patiems 
sau ir Lietuvai, kurįą mes my
lime, kenkti...”

“Toji esamoje Lietuvoje tu
ri tilpti ir tarp savęs sugyven
ti visi jos vaikai, kurių pažiū
rų jie bebūtų, kad tik jie vie
nodai brangintų ir gintų jos 
laisvę. Ir mes matome, kad jie 
sugyvena.”

Toliau nurodęs, kad Lietu
vos valstybės vyrai ir toliau 
“budės nepriklausomybės sar-

virš 
ku
bus 

lais-

Šiandien, lapkričio 9 dieną,
8 vai. vakaro, Zabielskio Sve- gyboj ir jieškos taikingų būdų

• «• • • S . a V v 1 A 1 • • -1-1 • • v

kuopos 
mas.

Visi 
vaut.

yksta ALDLD 138 
mėnesinis susirinki-

nariai kviečiami daly-

tolimesnių klausimų išspren
dimui,” atžymi Lietuvos pro
blemas ir mūsų link jų parei
gas, sekamai:

“Šiandien prieš Lietuvą sto- 
Sekr. vi daug problemų ir sunkus,

“Laisvės” Metinis Koncertas Jau 
Šį Sekmadienį, Labor Lyceum

d ar
kų ris 

nebuvo,

tačiau sykiu ir malonus 
bas. Atgavome kraštą, 
niekuomet turtingas 
o paskutiniu metu dar žymiai
nukentėjo. Bet mes ne dėl tur
tų jo troškome, o vien dėlto, 
'kad jis yra mūsų ir lietuviais 
nuo amžių apgyventas. Dabar 
mes pasidalinsime su jais tuo 
ką turime—laikinai paremsi- 
me juos, o vėliau jie savo dar
bu prisidės prie valstybės su
stiprinimo ir gerovės.: Lenkijai 
Vilniaus 
vine i ja, 
dis...”

Apie
naudą Lietuvai iš 
Sovietų Sąjunga, konsulas sa-

kraštas buvo gili pro- 
Lietuvai jis bus šir-

būsimą ekonominę 
sutarties su

“...Jau ir dabar aišku, 
kad esamieji Lietuvos fabrikai 
ir įmonės gaunu didesnę vi
daus rinką ir atvirkščiai — 
naujosios Vilniaus krašto pra
monės šakos gaus naują Lie
tuvos rinką. Pagyvės ir Nemu
no baseinas, nes dabar galima 
bus iš Sovietų Rusijos 'pluk
dyti mišką. Padidės ir geležin
kelių tinklas ir tranzitas. ...”

Nušvietęs, kad vilniečiai 
daug nukentė jų sutaupoms 
žlugus su Lenkijos valiuta, ir 
kad ten Lietuvos valdžia pa
siuntė maisto, organizuoja vie
šuosius darbus, įsteigė bedar
biams viešą maitinimą, konsu
las kviečia ir amerikiečius pri
sidėt prie to darbo:

“Padėkit ir jūs kuo galėda
mi vilniečiams. Jūsų pagalba 
be materialės turės ir didelę 
moralę reikšmę. Ji parodys, 
kad lietuvis lietuviui, kur jis 
bebūtų, yra brolis. Kad laiki
nai nusilpęs, jis yra kitų, stip
resniųjų brolių, paremiamas. 
Jūsų duosnumu pasitikėda
mas, aš jau spalio 14 dieną 
kabeliu Amerikos lietuvių 
vardu išsiunčiau 500 dolerių, 
kad pirmieji vežimai su mais
tu, kurie bus vežami į Vilnių, 
neštų ir lietuviųamerikiečių 
pagalbą ir aš nebuvau apvil
tas. šiandien aš jau turiu ga
vęs tą išsiųstą sumą kiek su 
kaupu, kuriuos galėsiu išsiųsti 
papildomai. Tikiuos, kad tai 
tik pradžia ir kad kiekvienas 
lietuvis paskubės prisidėti sa
vo auka sulig išgalių. . .”

Toliau konsulas J. Budrys 
ragino nepasiduoti gandams, 
bet toliau vieningai dirbti, kur 
reikalas liečia Lietuvą*, saky
damas: “Pasimokę iš paskuti
niųjų įvykių, nuo šios dienos 
lietuvis lietuviui tebūnie bro
lis. Skirtingi įsitikinimai netu
ri tam kliudyti.”

Sovietų Sąjungos 22 Metą 
. Sukakties Minėjimas
Sovietų Sąjungos 22 metų 

sukakčiai paminėti rengiamas 
milžiniškas masinis mitingas šį 
pjrmadienį, lapkričio 13-tą, Ma-“Laisvės” metinis koncertas,, certe dainuos ir žymi Am. lietu 

kuris paprastai būna didžiausia j vių dainininkė ir operečių ar- dįson Square Gardene. 
Brooklyno lietuvių iškilmė ir 
meno šventė, įvyks jau šį sek
madienį, lapkričio 12-tą, 3:30 
po pietų, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Programai pildyt sukviesta 
grupė žymiausių lietuvių artis
tų. Iš Philadelphijos pribus An
tanas Banys, teatrų, operų ir 
radio dainininkas. Dainuos 
hartfordietė Biruta Ramoškai
tė, žymi koncertų ir radio dai
nininkė, iššaukusi didelių kom
plimentų Moterų Seimo koncer
te, Brooklyno Muziejuje. Gir
dėsime Aleksandrą Vasiliauską, 
vadinamą Am. lietuvių sidabri
niu tenoru, koncertų ir radio 
dainininką. Taipgi šiame kon-

tistė Margareta česnavičiūtė. Earh Browder, Amerikos Ko-
Apart solistų, dainuos mūsų’munistų Partijos generalis sek- 

visų mylimas Aido iChoras, va-1 retorius, bus vyriausiu kalbėto- 
dovybėje Aldonos Žilinskaitės, ju. Graži Sovietų. Sąjungos 
ir skambins ’Rusų Balalaikų liaudies šokių, dainų ir muzikos 
Orkestrą, diriguojama Alex programa. Ją išpildys paskilbu- 
Kutino. Tai ta pati orkestrą,'sios artistų grupės.
kuri pernykščiame “Laisvės” 
koncerte sukėlė tokią audrą 
ovacijų, kad nenorėta paleist1 
nuo estrados.

APIE MIRUSĮJĮ JONĄ 
KARD0K4

“Laisvėje” jau buvo minėta, 
kad pereitą pirmadienį numi
rė senas brooklynietis , Jonas 
Kardokas. Apie velionį gali
ma tiek pasakyti. Jis gimė ir 
•augo Susininkų kaime, Paja- 
vonio parapijoj, Vilkaviškio 
apskrityj. Prieš 52 metus jis 
atvyko į Ameriką ir čia visą 
laiką dirbo kriaučių pramonė
je, kaipo kriaučius. Senas 
Brooklyno gyventojas, ramus, 
tykus žmogus. Senai skaitė 
“Laisvę.” Labai dažnai velio
nis ateidavo pasiimti “Laisvę” 
(kurios prenumeratorium jis 
buvo per metus), atsisėsdavo 
“Laisvės” raštinėje ir tol sė
dėdavo, kol visą laikraštį per
skaitydavo niekam žodžio ne
tardamas.

Velionis pašarvotas pas gra- 
borių Bieliauską. Bus laidoja
mas penktadienį, 2 vai. p.p., 
Alyvų kalnelio kapinyne. Jis 
paliko žmoną Oną. Artimų 
giminių Brooklyne neturi. 
Shenandoah, Pa., gyvenanti 
sesuo, bet jos pavardės nei 
afttrašo velionio nemiškiai ne
atsimena.

Tie ura-patriotai, kurie skel
bia, būk ateiviai darą Ameri
koj tą ir kitą, būk juos rei
kią iš Amerikos yyti, tegu pa
žiūri į velionio Kardoko dar
bus. Jis dirbo Amerikoj visą 
savo geriausią amžiaus dalį. 
Dirbo iki mirties. Kiek jis tur
tų pridirbo mūsų kraštui! ži
noma, tik ne sau!. . .

Ks.

tas pereina į vienos šeimos 
rankas.

Ar ką laimėjo Amerikos 
Darbo Partija šiuose rinki
muose, sunku pasakyti. Po 
viršininkų Rose - Dubinsi;io- 
Waldmano klikos išstojimo 
karo dievams tarnaut, nariuo
se pasireiškė nusivylimas ir jų 
statomus kandidatus mažai 
kas bepanorėjo remt, pas dar- 
biečius nebuvo ūpo. Gal pri- 
seis didžiuotis tik tais kandi-

munistų balsai nebuvo paduo
ti už mūsų kandidatus.' Mes 
nenorime turėt nieko bendro 
su komunizmu nei jokioj for
moj.” ,

O tie jo “laimėjimai” yra 
sekami:

Už žymiausį A.D.P. virši
ninkų palaimintą kandidatą 
Brooklyne, teisėją Charles So
lomon, šieme paduota 96,293 
balsai.

Už žymiausį A.D.P. parem
tą kandidatą LaGuardia, 
1937 m., Brooklyne buvo pa
duota 199,822 halsai. Visame 
miesto tais metais A.D.P. ti
kintu buvo paduota 482,459 
balsai. Tuomet partija tebe
buvo dar jaunutė. Prie geros 
vadovybės, ji būtų sustiprėjus, 
pakilus. Bet to pono ir jo šai- 
kos judošiški darbai ją suža
lojo.

Demokratų P. Laimėjo 
Teisdarybėj

fusionis- 
131,587 
Partijos 
Charles 
balsus.

visų trijų
buvo ir

Aukščiau- 
buvo ben-

datais, kuriuos išrinko ben
drai su demokratais ir repu- 
blikonais. Tokiu tų 
partijų kandidatu 
Leh manas.

Apart Lehmano, 
šio Teismo teisėjais
drai tų trijų partijų išstatyti 
ir tapo išrinkti Ernest E. L. 
Hammer, Louis A. Valente, ir 
Felix C. Benvenga, išstatytas 
Dem. ir AD partijų, N. Y. 
Taipgi išrinkti vienų demo
kratų išstatyti į A.T. teisėjus 
Morris Eder ir Carroll C. 
Walter. New Yorke repubji- 
konai negavo nei vieno teisė
jo, apart išrinktojo bendrai su 
kitomis partijomis Lehmano.

Brooklyne Aukščiausio Tei
smo teisėjais išrinkta Joseph 
Fennelly, William R. Wilson, 
Frank Johnson ir Francis D. 
McCarey,- taippat visi Demo
kratų Partijos žmonės, šerifu 
iš naujo išrinktas James V. 
Mangano, registratorių Peter 
J. McGuinness.

. Džiaugiasi Sumažinęs 
A. D. P-jos Balsus
Amerikos Darbo Partijos 

sekretorius Alex Rose kvatoja 
Judos džiaugsmu. Jis pareiš
kė, kad jis pasitenkinęs savo 
partijos gautu skaičiumi bal
sų. Jis pasakė

“Man labai smagu, kad ko-

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ 

susirinkimas
Didžiojo New Yorko lietuvių namų 

savininkų org.4 susirinkimas įvyks šį ( 
penktadienį, lapkričio 10 d., 7:30 v. 
vakare, grab. Shalins-Šalinsko įstai
goj, 84-02 Jamaica Averąie, Woodha
ven, N. Y. — Valdyba.

(26.4-265)

Mateušas Simonavičius
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, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS

Įžanga 40c, 55c, 83c ir $1.10.
i Tikietai parduodami iš anksto 
• Darbininkų Knygyne, 50 East, 
113th SL, ir Progr. Knygyne, 

Visi prašomi apsirūpinti bi-(133 W. 44th St.f N. Y. Balkono 
lietais iš anksto, kad gaut sau t'.kietai bus parduodami prie 
patenkinančią vietą. ‘ Sėdynės Į durų prakalbų vakarą. L.K.N, 
rezervuotos. Įžanga 50c, 75c ir 
$1. Dr. Heinrich Neuman, 65

Tikimasi svečių iš tolimesnių1 paskilbęs ausų ligų autoritetas, 
ir apylinkės kolonijų. Įmirė pereitą pirmadienį.

Kings Apskričio teisėjas 
William O’Dwyer, Demokratų 
Partijos nomihatas, tapo iš
rinktas Kings apskričio proku
roru 361,840 balsų. Jo opo
nentas William R. Bayes, Re- 
publikonų Partijos ir 
tų nominalas gavo 
balsus, o Am. Darbo 
kandidatas teisėjas 
Solomon gavo 96,293

Generalių Sesijų teisėjais, 
New Yorke, išrinktas Jonah 
J. Goldstein, demokratas, 
253,878 balsais, prieš Jacob 
Gould Schurman, republikonų 
kandidatą, gavusį 112,642 
balsus, ir John A. Mullen, 
abiejų senųjų partijų kandi
datas išrinktas 330,118 bal
sais. Kiek gavo balsų ADP 
nominalai Kenyon ir Rosett 
dar nežinoma.

Taipgi laimėjo šalininkai 
viešų laižybų (betting) įvai
riose lenktynėse. Iki šiol tas 
būdavo daroma pusiau slap
tai. Už legalizavimą laižybų 
mieste paduota 594,698 bal
sai, prieš 163,237 b. Tas klau
simas balsuota visoj valstijoj: 
už paduota 1,158,818 balsų, 
prieš 529,508.

, Demokratų partija dabar 
džiaugiasi, spėlioja, kad ir ta- 
rybininkų rinkimuose jie turė
sią didelių laimėjimų.

Kandidatų į Miesto Tarybą 
balsų skaitliavimas prasidėjo 
trečiadienio rytą ir numato
ma, kad gali užsitęsti nuo sa
vaitės iki poros. Kadangi šie
met skaitliuojama “piece 
w6rk” ir mažiau dalyvavo 
balsavimuose, tad gal užbaigs 
ir greičiau.

Irving Lehman, buvęs Ape
liacijų Teismo bendradarbiau
jančiu teisėju, išrinktas teismo 
vyriausiu teisėju vieton teisė
jo Frederick Crane, kuris ne
užilgo turės pasitraukt dėl se
natvės. Jis yra N. Y. valstijos 
’gubernatoriatfš ; Lehmano bro
lis, tokiu būdu vykdomasis ir 
teisdarybinis valstijos > ' ■

LLD ir TDA NARIAMS
LLD 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 
9-tą, 8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St. Jis buvo la
bai svarbus. Nariai ir narės malo
nėkite dalyvauti skaitlingai. Kuopa 
yra nusitarus surengti pietus 19 d. 
lapkričio. Todėl rengimo komisija 
turės sutverkyti įžangos tikietus ir 
reikės išrinkti daugiau darbininkų 
į minėtą parengimą, — 1 kp. Org.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moteries arba mergi

nos daboti mažą vaikutį. Gaus kam
barį ir valgį. Dėl daugiau informa
cijų prašau kreiptis pas Mrs. Parks, 
658 Grand Street, Apt. 3-A, Broo
klyn, N. Y. (262-264)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 93 akrų, 8-nių 

kambarių akmeninis namas, 8 kar
vės, 2 arkliai, daug vištų, didelis 
kluonas ir gera mašinerija naudoja
ma prie ūkės. Vieta randasi netoli 
turgaus (market). Viską parduodu 
už $2000. Priimu ir pusę pinigais. 
Kreipkitės prie: Mrs. Carnors, Box 
184, Saratoga Springs, N. Y.

. (259-264)

Nepaprastos Palengvinimas 
Reumafiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumątiŠkų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su ' 
Pąin-Expelleriu. Šis sensacingas linį- 
męntas urnai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellėrio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

Juozo Ginkaus
Radio Programa

Pirmadieniais 8:15 vai. vak.
Ketvirtadieniais 7 vai. vak. 

Iš stoties WCNW

Reikale skelbimų kreipkitės.

495 Grand St., Brooklyn
Tel. EVergreen 4-7142

apara-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
ik. 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

Odos Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

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

išaiškint jūsų sveikatos *stovį be jokinc nrievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Spindullai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 80 motų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
- VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.




