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nėtųjų kraštų ponai nieko pa
našaus padaryti negalės. Per-

Republikonai žada Sutrau- 
kyt Diplomatijos Ryšius su 

Sovietais

“Linkmėje Uchtos, Repo-

Taigi, šiuo metu Suomija ir 
pasiliks tiktai Liaudies Respu
blika, bet ne Sovietinė. Ji bus 
laisva ir nepriklausoma pilna 
to žodžio prasme. Ką Suomi
jos liaudis padarys ateityj, 
priklausys nuo jos pačios.

Vadinasi, Kuusineno suor
ganizuotoji liaudiška vyriau
sybė, kai ji užims galią (o 
kad ji galią užims, tai vargiai 
tenka abejoti) pirmiausiai 
praves gilias ir griežtas socia
lines reformas.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Kai tik prasidėjo tarpe 
Suomijos ir Sovietų Sąjungos 
ginkluotas konfliktas, tai tūli 
mūsų draugai šitaip sanprota
vo: “Greitu laiku Suomijos 
liaudis sukils, nuvers esamąją 
buržuazinę valdžią, įsteigs 
Sovietus ir sovietinė Suomija 
įstos į SSSR tautų šeimą, kai
po 12-toji sovietinė respubli
ka.”

No. 285 LAISVĖS ANTRA^i.„l" s“i™E?978STREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gruodžio (Dec.) 5, 1939

KRISLAI
Galėjo Negrąžinti, Bet Gi 

Grąžino. . .
Kaip Atsimoka!
Kodėl Suomijoj Dabar 

bus Sovietų?

Rašo R. Mizara.

Panašios respublikos pagei
davo ir Ispanijos komunistai 
Ispanijoj. Jei ne Vokietija, 
Italija, Anglija ir Francija, tai 
Ispanijoj tokia respublika ir 
būtų įsikūrusį. Deja, šitų ke
turių imperialistinių kraštų 
valdovai ją pasmaugė vos tik 
pradedančią darbą dirbti.

. Bet Suomijoj, atrodo, pami-trumpi jų nagai.

Sovietų vyriausybė, aišku, j 
parodė “Lietuvos atžvilgiu sa
vo gerą valią,” kadangi jai 
nerūpi kitų kraštų užėmimas 
ir pasilaikymas. Jai rūpi drau
giškas su kaimynais sugyveni
mas, jai rūpi padėti silpnes
nėms tautoms, o ne 
st i.

Bet katalikiškoji 
lietuvių spauda už 
gera valia atsimoka ne tik ne!. . ~ .. .
džentelmaniškai, bet net ir ne 1 vejasi Suomijos kailUO- 
katalikiškai. Ji be atvangos i menę, kuri traukiasi atgal, 
šmeižia Sovietų šalį, ji išgal-
voja vįs,okiV, nieklL JU0S pada' los, Porosozero ir Petroza- 
r° a ais ir pas ui jaisiais vo^s^o raudonarmiečiai nu-

“Amerika” sakosi gavusi iš 
Lietuvos laišką, kurio autorius 
šitaip rašo apie SSSR-Lietuvos 
bendro apsigynimo sutartį:

“Mūsų derybus su SSSR 
mums naudingesnės buvo tuo, 
kad mes ne tik turėjome duo
ti, bet ir gavome. Gaudami 
Vilnių ir dalį jo krašto, tiesa, 
mes atsiėmėme tai, kas šven
čiausiai mums priklauso, bet 
kadangi kariškai tą kraštą bu
vo užėmusi SSSR, tai jinai ga
lėjo mums jo ir negrąžinti. 
Galėjo negrąžinti, tačiau grą
žino, tuo parodydama Lietu
vos atžvilgiu savo gerą 
lią. . .”

Bet štai šiomis dienomis 
skaitau “Daily Workeryj” pa
čios Suomijos Komunistų Par
tijos platų pareiškimą, kuria
me kaip tik tas klausimas ir 
gvildenamas. Pasirodo, kad ir 
ten yra panašiomis nuomonė
mis komunistų, štai, ką sako 
tasai pareiškimas:

“Tūli draugai įsivaizduoja, 
kad mes turėtume reikalauti 
įsteigti Suomijoj sovietinę san
tvarką. Jie yra klaidingi. To
kios svarbos klausimas, kaip 
pagrindinis perorganizavimas 
ištiso socialinio rėžimo negali 
būti išrištas vienos partijos 
neigi vienos darbininkų kla
sės.

“Tokį klausimą gali išrišti 
tiktai ištisa šalis, visa darbo 
žmonių klasė. Nei jokiu atve
ju šis klausimas negali būti iš
kištas 
taipgi 
mo.

Na,
ka negali būti Sovietų Sąjun
gos dalimi, kadangi ji turi 
skirtingą tvarką — skirtingą 
valdžios formą, skirtingą so
cialinį pagrindą.

Raudonoji Karinome 
nė Suomijoje Visur 
Maršuoja Pirmyn

Maskva, grd. 4. — Sovie
tų Raudonoji Armija vi

va- į suose frontuose žygiuoja 
' pirmyn prieš Suomijos bal- 
I tagvardiečius, kaip ( oficia
liai pranešama iš Maskvos.

NUŽYGIAVO IKI 30 
MYLIŲ

Maskva. — Raudonosios 
Armijos štabas Leningrado 
srityj praneša, kad “mūsų 
kariuomenė šiandien toliau 
žengia pirmyn.” Murmans
ko šone raudonarmiečiai to- 

žygiavo pirmyn tarp 27 ir 
30 mylių. Maršuodami to
lyn, jie tiesia kelius per ne
užšalusias pelkes, kad jais 
galėtų praeit sekančios rau
donarmiečių eilės, nes šioj 
Suomijos daly j nėra kiek 
reikiant kelių.

Romos Fašistai Demonstruo
ja prieš Sovietus

Roma, grd. 4. — Tūks
tantis italų fašistų studen
tų demonstravo prieš So
vietų atstovybę, šaukdami: 
“Šalin Rusiją! Tegyvuoja 
Suomija!” Tai jau antra 
panaši fašistų demonstraci
ja prieš Sovietus per treje
tą paskutinių dienų.

3,000 Raudonarmiečių Nu
leisti Parašiutais iš Oro
Svanvik, Norvegija, grd. 

4. — Pranešama, kad So
vietų lėktuvai parašiutais 
nuleido dar tris tūkstančius 
ginkluotų raudonarmiečių 
netoli Petsamo prieplaukos.

Kiti pranešimai sako, 
kad Suomijos baltagvardie
čiai, bėgdami, pasiekė punk
tus jau tik už kelių mylių 
nuo Norvegijos sienos.

Sovietai Sunaikino Suomijos 
Šarvuotlaivį

Maskva, grd. 4. — Sovie
tų karo laivai paskandino 
vieną Suomijos šarvuotlai
vį, kuris buvo ginkluotas 
kanuolėmis, š a udančiomis 
10 colių storio šoviniais.

Chinų Judėjimas už De
mokratinę Valdžią

Chungking, Chinija. — 25 
žymiausi atstovai chinų or
ganizacijų, nariai Chinijos 
Tautinės Politinės Tarybos, 
tapo išrinkti į komitetą, ku
ris organizuos chinus į są
jungą reikalaut įsteigt de
mokratinę, konstitucinę val
džią Chinijoj.

“Karelijos tarpvandenyje 
raudonoji kariuomenė pa
žengė 20 iki 26 mylių pir
myn nuo Sovietų rubežiaus, 
užėmė geležinkelio stotį 
Mustamaeki ir prisiartino 
prie Ino stoties.

“Po sėkmingų mūšių, so
vietinis Baltijos laivynas 
užėmė salas Suursaali (Ho- 
gland), Seiskaari, Lavassa- 
ari, Tytaersaari (Didžiąją 
ir Mažąją), Suomijos užla
joje.

“Dėl blogo oro nebuvo 
veikiama lėktuvais.”

Daugybė Anglijos Minų Suo
mijoj prieš Sovietus

Maskva, grd. 4.— Kai So
vietų raudonarmiečiai pri
verčia Suomijos baltagvar
diečius iš bile kul bėgti, tai 
baltagvardiečiai visur pri- 
dėlioja paslėptų minų, ku
rios yra visos gautos iš An
glijos. Bėgdami suomių 
baltagvardiečiai užtaiso mi- 
nas-sproginius ne tik po ke
liais, bet ir krautuvėse, 
vaistinėse, garažuose, barz- 
daskutyklose ir net bažny
čiose ir vienuolynuose.
SOVIETŲ INŽINIERIAI 

NAIKINA MINAS
Bet Sovietų inžinieriai iš

rado būdą sunaikint daugu
mą minų pirma, negu jos- 
sprogdamos galėtų pakenkt 
raudonarmiečiams.

Anglijos Lėktuvai Ma
žai Tepadarę Žalos 

Nazių Laivams
London. — Didelis būrys 

Anglijos lėktuvų/bombarda
vo nazių karo laivus arti 
Helgoland©, nušovė vieną 
pakilusį vokiečių lėktuvą ir 
keliomis bombomis pataikė 
stačiai į karinius nazių lai
vus, kaip sako anglų ko
manda. Visi Anglijos lėktu
vai sveiki sugrįžę atgal, 
nors vokiečiai smarkiai pyš
kino savo priešorlaivinėmis 
kanuolėmis į tuos lėktuvus.
NAZIAI UŽGINČIJA AN

GLŲ LAIMĖJIMĄ
Berlin. — Vokiečių ko

manda praneša, jog anglų 
lėktuvai numetė tiktai ke
lias bombas, taikydami į 
karinius nazių laivus, bet 
mažai nuostolių tepadarė: 
nuskandino tiktai vieną 
žvejų laiyuką.

Anglijos lėktuvų darytas 
m ė g i n i m as bombarduot 
Helgolandą, vokiečių karo 
laivų stovyklą, “buvo bergž
džias.”

Naziai primena, jog sykį 
pirmiau jų priešorlaivinės 
kanuolės nušovė žemyn pen
kis iš šešių Anglijos lėktu
vų, kurie tada bandė bom
barduot vokiečių karo lai
vus ties Helgolando sala.

BADAUJA DESETKAI TŪKS
TANČIŲ OHIO BEDARBIŲ

Cleveland, Ohio. — Jau 
dešimt dienų, kai atimta vi
sokia pašalpa iš. 18 tūkstan
čių pavienių ir bevaikių be
darbių šiame iš pažiūros 
turtingame mieste.

Miesto valdžia sakė, kad 
dar maitins- vaikus ir mote
ris. Bet jau yra šimtai mo
terų ir vaikų, kurie per 3-4 
dienas negavo nė trupinio 
maisto, ir sausai badauja.

Beduoniams dar labiau 
pasunkino vargą šaltas oras 
ir lietus. Šie žmonės neturi 
tinkamų drabužių ir avalų. 
Tai negali net mėgint eit 
prašyt duonos iš šelpimo 
įstaigų.

Privačios labdarybės sa
ko, kad jos viso galėtų pa- 
maitint tiktai keletą šimtų 
Cleveland© beduonių-bedar- 
bių.

CIO ir Amerikos Darbo

SENOJI SUOMIJOS VALDŽIA SKELBIA 
SAVO “LAIMĖJIMUS,” BET SYKIU PRA

ŠO SOVIETUS TAIKYTIS
Helsinki, grd. 4. — Suo

mijos baltagvardiečių val
džia su premjeru Risto Ry
ti priekyje skelbia savo lai
mėjimus prieš Sovietų rau
donarmiečius ir lakūnus. 
Sako, kad baltagvardiečių 
pakasti po keliais sprogi- 
niai-minos “sudraskę 1,000 
rusų;” tvirtina, kad “daug” 
raudonarmiečių įlūžę per 
ežerų ledus ir žuvę; skelbia, 
kad suomiai sunaikinę dar 
16 sovietinių tankų; garsi
na, kad suomių kanuolės šo
viniais padegusios Sovietų 
tvirtovę Kronštadtą; sako, 
kad suomių baltagvardie
čiai nukirtę žemyn 24 so
vietinius lėktuvus vien tik 
praeitą šeštadienį; teigia, 
kad suomių sužeistas sovie
tinis šarvuotlaivis “Kirov” 
nuplaukęs į Estonijos Tal- 
linno prieplauką pasitaisy
ti; skelbia, kad suomiai at- 
mušę Sovietų raudonarmie
čius Korelijos tarpvandeny
je; sako, kad suomiai atme
tę “rusus” nuo šiaurinės 
Petsamo prieplaukos, ir tt.
Jei Suomių Baltagvardie
čiai Laimi, tai Kodėl Mal

dauja Taikytis?
Nors senoji Suomijos val

džia garsinasi tokiais lai
mėjimais, tačiau jinai pra
šo, kad Sovietai sustabdy
tų karo veiksmus, kad jie 
sutiktų daryt pertaiką. Ta 
valdžia kreipiasi į Švediją, 
kad tarpininkautų taikai 
daryt tarp Suomijos ir So
vietų Sąjungos; jau kalba 
apie norą draugiškai susi
tart su Sovietais. Sakoma, 
tuo tikslu senoji Suomijos 
valdžia siunčia savo pasiun
tinius į Maskvą. Leidžia su
prast, kad senieji balta- 
gvardietiški Suomijos val
dovai (gal) sutiktų užleist 
Sovietam salas, reikalingas 
Leningrado gynimui, kurias 
tai salas naujoji, Lįaudiš-

BADAS TOLEDO BEr 
DARBIAM

Toledo, Ohio. — Čia jau 
šešios savaitės, kai iš mies
to pašalpos biurų negauna 
nei maisto nei pinigų jokie 
bedarbiai, apart vaikų ir la
bai senų žmonių. O mieste 
yra apie 41,000 bedarbių, 
kurie galėtų palaikyt savo 
gyvybę tiktai pašalpomis.

Toledo maisto krautuvės 
žada patraukt miestą į teis
mą, kad jo valdžia nesumo
ka krautuvėm virš pusės 
miliono dolerių už valgius, 
kuriuos miestas pirmiau 
bargan ėmė iš krautuvių 
dalint bedarbiams.

koji Suomijos valdžia 
pardavė Sovietam.
ŠAUKIASI Į TAUTŲ

GĄ VARDAN “CIVI
LIZACIJOS”

Sykiu senoji Suomijos 
valdžia atsišaukė į Tautų 
Lygą veikt prieš Sovietus. 
Tuo tikslu šaukiamas Lygos 
susirinkimas ateinantį šeš
tadienį Genevoj. Ta suomių 
kapitalistų ir dvarininkų 
valdžia taip pat šaukiasi į 
visą kapitalistinį pasaulį 
“tikrai,” o ne tik žodžiais 
padėt jai kariaut prieš So
vietus. Baltagvardietis Suo
mijos užsieninis ministeris 
Tanner graudena buržuazi
nių šalių valdovus, kad jo 
valdžia kariaujanti “už vi
są vakarų kultūrą ir civili
zaciją” prieš Sovietus.

Sovietai Atmeta Derybas 
Su Senąja Suomių Valdžia
Maskva. — Pranešama, 

jog Sovietų vyriausybė atsi
sakė vest bet kokias dery
bas dėl taikos su senąja 
Suomijos valdžia. Sovietai 
pripažįsta tik naują Suomių 
Liaudies Valdžią, įsteigtą 
Terioki mieste.

Mina Pavojingai Pra- 
ardė Francijos Laivą
Paryžius. — Mina sprog

dama pramušė didelę skylę 
priekyje keleivinio Franci- 
jos laivo “Florida,” 9,331 
tono įtalpos. Šis laivas už
plaukė ant minos pietvaka
riniame Franci jos pakraš
tyje. Per minos sprogimų 
tapo užmušti du jūreiviai.

Sužeistąjį laivų atitempė 
į prieplauka keli stiprūs 
laivukai.

Suomiai Sveikina Sa 
vo Liaudies V aidžią ir 

Raudonarmiečius
Maskva. — Įžengė Rau

donosios Armijos dalys j 
Terioki miestą Suomijoj, 
12 mylių nuo Sovietų sie
nos. Terioki yra laikinas 
centras Suomių Liaudies 
Valdžios, kurią jau pripaži
no Sovietai.

Terioki gyventojai su 
džiaugsmu pasitiko įmar- 
š u o j a n čius raudonarmie
čius, kaip rašo maskviškis 
k o re sp o ndentas United 
Press, amerikinės ž i nių 
agentūros. Terioki žmonės 
susirinkimuose priėmė re-

Talkininkai Kariausią ir 
Prieš Sovietus

London, grd. 4. — Visi di
plomatiniai korespondentai 
kapitalistinių Anglijos laik
raščių rašo, jog Anglija jau
čiasi kariaujanti ne tik 
prieš Vokietiją, bet ir prieš 
Sovietų Sąjungą.

Bet ar Anglija ir Franci- 
ja greitu laiku skelbs atvi
rą karą prieš Sovietus, tai, 
girdi, bus nuspręsta atei
nančią savaitę. Talkininkų 
sprendimas daug priklausys 
ir nuo to, kiek Amerika su
stabdys savo prekybą su 
Sovietais.

Manoma, kad Švedija taip 
pat eitų karan prieš Sovie
tus, jeigu Anglija gintų se
nąją Suomijos valdžią, 
dų politikieriai teigia, 
Anglija galėtų atsiust 
rius bombinių lėktuvų 
mijai prieš Sovietus.

Italija Davė Daug Ka
ro Lėktuvų Senąjai 
Suomijos Valdžiai

Roma. — Už kelių savai
čių pirm karo Suomijoj, 
Italija pasiuntė didelį dau
gį lėktuvų ir jų motorų se
najai Suomijos valdžiai, ka.- 
rui prieš-Sovietus.

Washington. — Republi- 
konų partijos vadai ruošia
si ateinančioj prezidento 
rinkimų kampanijoj smerkt 
Rooseveltą už Sovietų 
pažinimą. Jie žadėsią 
traukyt diplomatinius 
šius su Sovietais, jeigu
išrinktas prezidentu repub- 
likonas.

Anglų Lėktuvas Sunaikinęs 
Nazių Submariną

London. —Anglų koman
da praneša, kad vienas jų 
lėktuvas staiga užklupo pa
viršium plaukusį vokiečių 
submariną, numetė didelę 
bombą ant submarino ir 
taip nuskandino jį.

(Naziai užginčija šį An
glijos lėktuvo žygį.)

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

zoliuciją, kurioje sveikina 
sudarymą naujosios, Liau
dies Valdžios Demokratinei 
Suomijos Respublikai, ku
rios ministerių pirmininku 
yra “tvirtas kovotojas ir iš
tikimas Suomių tautos sū
nus, Otto Khusinen,” kaip 
sako rezoliucija.
Balta gvardiečiai Bėgdami;

Viską Naikina
“Pravdos” koresponden

tas rašo, kad Suomijos bal
tagvardiečiai į pietus nuo 
Viborgo prieplaukos smar
kiai priešinosi, bet Sovietų 
r a u d o n armiečiai sumuša 
juos visuose punktuose, ir 
baltagvardiečiai persigandę 
bėga, degindami kaimus ir 
miestelius ir minomis 
sprogdindami tiltus ir vieš
kelius.

Suomių baltagvardiečiai 
naudojo choloropicrin dujas 
prieš raudonarmiečius. Tos 
dujos verčia žmogų vemti; 
bet, sakoma, raudonarmie
čių chemikai surado me
džiagą, kurią vartojant tai 
šios dujos nekenkią.
Gyventojai Smerkia Senąją 
Valdžią Kaip Korikus ir

Parsidavėlius
Suomiai Terioki gyvento

jai savo rezoliucijoj šaukia 
visą suomių tautą į kovą 
prieš senąją baltagvardie- 
tišką valdžią. Terioki žmo
nės vadina ją “gauja Tan
nerio, Cajanderio ir kitų 
tironų, kurie veikė kaip 
suomių tautos budeliai-kori- 
kai.”

Imperialistų Įnagiai
“Tannerio valdžia parda

vinėja pačius gyvybės rei
kalus Suomijos darbo žmo
nių. Ta valdžia veikė prieš 
žmonių valią; jinai klausė 
savo ponų, tai svetimų im
perialistų, ir pavertė Suo
miją į karo stovyklą užpulti 
Sovietus. Jinai pradėjo be- 
smagenišką ir kriminalį ka
rą prieš didįjį mūsų drau
gą, . prieš Sovietų žmones,” 
sako Terioki piliečių rezo-

Suomių žmonės Pasitiki 
Sovietais

“Nepaisant,, kokius melus 
ir šmeižtus skleidžia tie pa
pirkti šunes: Erkko, Cajan- 
der, Tanner ir kiti priešai 
Suomijos žmonių, mes esa
me tvirtai įsitikinę, jog ga
lingoji Sovietų šalis trokšta 
gyvent taikoj ir draugišku
me su visomis tautomis ir 
jog tik su jos parama mū
sų žmonės tegali sukurt 
sau ramų, laimingą gyveni
mą.

“Mes visomis savo jėgo
mis remsime naująją Liau
dies Valdžią, padėsime jai 
kaip galint greičiau sunai
kint niekšiškąją Tannerio 
valdžią, o įkurt Demokrati
nę Liaudies Respubliką 
Suomijos žemėje.”
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Vaizdas iš Hollandijos, kur valdžia yra paruošusi vandens sritis, kuriomis ma
noma užtvenkti Vokietijos nazių įsiveržimas, jei jie bandytų tų padaryti.
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Įdomus Dokumentas
Prieš 25-rius metus liberalas ir “New 

Republic” savaitraščio bendradarbis p. 
Stuart Chase lankėsi Europoje ir studi
javo ten esamąją padėtį. Paskui jis pa
rašė paminėtam savaitraščiui straipsnių. 
“New Republic” laidoje iš birželio 25 d., 
1919, randame įdomų jo rašinį apie Suo
mijoj terorą, kurį baronas Mannerheim, 
komandierius Helsinkio armijos, įvedė 
po to, kai 1918 metais buvo sutriuškinta 
demokratinė Suomijos vyriausybė ir 
įsteigta buržuazijos diktatūra. Tasai ra
šinys yra labai įdomus ir jis seka:

“Talkininkų vyriausybės atsisako pri
pažinti Sovietų vyriausybę dėlto, kaip 
jie teigia, kad

“1. Sovietų vyriausybė yra arba buvo 
pro-vokiška.

“2. Sovietų vyriausybė remiasi teroriz
mu.

”3. Sovietų vyriausybė nedemokratinė 
ir neatstovauja Rusijos žmonių.

“Tolydžio talkininkų vyriausybės jau 
senai pripažino esamąją baltagvardiečių 
vyriausybę Suomijoj, esamą po gen. 
Mannerheimo diktatūra, nors išaiški:

m

“1. Kad Vokietijos kariuomenė padėjo 
baltagvardiečiams sutriuškinti socialisti
nę Suomijos respubliką, ir kad gen. Man- 
nerheimas pakartotinai siuntė telegra
mas kaizeriui, jį sveikinant ir reiškiant 
jam simpatijų. Tuo pačiu sykiu (kai gen. 
Mannerheimas sveikino kaizerį) Sovietų 
vyriausybė buvo labai užimta propagan
da, kurią ji vedė prieš Vokietijos valdžią 
vokiečių kariuomenėje. Reiškia, Suomi
jos vyriausybė buvo kur kas labiau pro- 

/vokiška negu Rusija.
“2. Kad esamoji Suomijos vyriausybė, 

kai ji pasiėmė galią į savo rankas, šaltu 
krauju išžudė per kelias dienas 16,700 
socialistinės respublikos pritarėjų, ir 

x įkalino į bade palaikomas stovyklas 70,- 
000 žmonių. Tolydžio, iš viso Rusijoj bu
vo išžudyta iki lapkr. 1 d., 1918 m., kaip 
buvo oficialiai paskelbta, 3,800 asmenų, 
jų tarpan įskaitant daugelį supuvusių 
valdininkų ir kontr-revoliucionierių. Suo
mijos valdžia aiškiai pasirodė kur kas 
daugiau teroristinė, negu Rusijos val
džia.

“3. Kad po išžudymo ir įkalinimo arti 
90,000 socialistų, ir po išvijimo apie 50,- 
000 jų į Rusiją,—o reikia atsiminti, kad 
Suomija yra maža šalis, tik su apie 400,- 
000 balsuojančio amžiaus gyventojų,— 
baltagvardiečių valdžia matė reikalo pas
kelbti rinkimus, nes tuomet ji žinojo, 

•kad jie išeis jai naudon. Nepaisant tų vi
sų priemonių, į parlamentą buvo išrink
ta dauguma socialistų. Bet gen. Man
nerheimas, kaip talkininkai po Vlodivos- 
toko rinkimų, neprileido nei vienam so
cialistui atstovui užimti parlamente sa
vo vietą. Tolydžio, Sovietų vyriausybė 
neleido balsuoti tik tiems, kurie ne
dirba naudingo darbo. Suomijos valdžia 
buvo kur kas mažiau demokratinė, negu 
Rusijos.

“Tiek pat galima pasakyti ir apie tąjį 
didyjį demokratijos ir naujos santvarkos 
čampioną, Omsko admirolą Kolčaką, ku
rį talkininkų valdžios rėmė, ir šiuo me
tu yra visai arti jo pripažinimo.

“Tuo būdu kiekvienas argumentas, ku
rį talkininkai naudoja prieš Sovietų pri
pažinimą, gali būti pritaikytas kur kas 
stipriau ir teisingiau prieš Mannerheimą 
ir Kolcaką. Betgi pastarieji yra pripa-

žįstami, o badaujančioji Rusija vis la
biau yra blokaduojama.”

Šitokią “demokratiją” tuo metu Suo
mijoj įmatė Amerikos liberalas. Šitokią 
tiesą jis tuo metu įmatė talkininkų— 
Londono, Paryžiaus, Romos, — valdžių 
apsiėjime su Sovietų Sąjunga.

Po 20 metų mes matome padėtį nei 
kiek nepasikeitusią: Tas pats Londonas 
ir Paryžius ir šiandien panašiai nusitei
kęs linkui Sovietų ir Suomijos: pastarąją 
remia, o pirmuosius visaip puola. Na, ir 
toji politika įvėlė Suomiją į ginkluotą 
konfliktą. Dėl to vyriausiais kaltininkais, 
aišku, yra reakciniai baltagvardietiški 
Suomijos valdovai ir jų globotojai—Lon
dono ir Paryžiaus viešpačiai.

Juo greičiau Suomijos liaudis nuo jų 
apsivalys, tuo ji bus laimingesnė.

“Perdėjimai”
' Kai tik įsikūrė Liaudiškoji Suomijos 

Vyriausybė, vadovaujama O. Kusineno, 
tuojau stambioji spauda paskelbė josios 
programos punktus. Tikrojoj, originalėj 
programoj yra vienas punktas, kuris sa
ko: Liaudiškoji valdžia stovės už paėmi
mą valstybės kontrolėn bankų ir stam
biųjų pramonių. Na, o stambiojoj mūsų 
spaudoj buvo pasakyta, kad Kusineno 
vyriausybė paimsianti valstybės kontro
lėn bankus ir smulkiąją pramonę.

Tūliems gal būt atrodys, jog tai maža 
klaida. Ne! Tai nėra maža klaida ir tai 
nėra klaida, o tikslus dalykų iškraipy
mas. Tuomi norima sukelti prieš naują
ją Suomijos vyriausybę smulkiųjų vertel
gų anti-patiją.

Daugiau. Stambioji spauda skelbia, 
būk Sovietų orlaivynas žudąs Suomijos 
moteris ir vaikus... Tai kita netiesa, ar
ba “perdėjimas.” Kokis gi tikslas So
vietų orlaivynui būtų žudyti moteris ir 
vaikus? Nei jokio. Kiekvienas protaująs 
asmuo tatai gerai žino. Kiekvienas tei
singas asmuo sutiks, kad Sovietų orlai
vynas to ir nemierija daryti. Jam svar
bu atakuoti aerodromus, militarines tvir
tumas ir militarinius fabrikus, kuriuose 
ginklai gaminama. Tiesa, metant iš aukš
to bombą, ne visuomet ji pataikys tai
kiklį: gali būti, kad dėl to nukenčia ne 
vienas ir nekaltas civilinis gyventojas. 
Bet tai nereiškia, kad tatai yra daroma 
tiksliai.

Kitais žodžiais, stambiojo kapitalo 
spauda išsijuosusi skleidžia “žinias,” ku
rios klaidintų skaitytoją ir akstintų jį 
neapkęsti Sovietų Sąjungos. Kažin, ar 
toli toji spauda mano šitaip važiuodama 
nuvažiuoti. Su melu, sako priežodis, gali 
nueiti, bet nesugrįžti.

Karas ant Jūrų
Ant jūrų karas darosi aršesnis. Angli

ja ir Francija nusprendė kietai bloka- 
duoti Vokietiją, pasikėsino net ant ne- 
utrališkų šalių teisių, o Vokietija veda 
aršų submarinų ir minų karą.

Jeigu pirmą karo savaitę Anglija ne
teko 16 prekybos laivų, tai dvyliktą ka
ro savaitę jau neteko 28 laisvų.

Laike 1914—1918 metų Pasaulinio Ka
ro per pirmus metus buvo nuskandinta 
584 prekybos laivai. Dabar per tris mė
nesius laiko jau nuskandino, kaip oficia
liai pripažįsta, 165 laivus. Jeigu laike 
Pirmo Pasaulinio Karo per kiekvieną 
dieną būdavo nuskandinta po 8,237 to
nus arba po 4 laivus, tai dabar jau nu
skandinama po 6,098 tonus. Ir tai dar 
tik karo pradžia. Laike pereito karo tik 
į trečius karo metus, būtent 1917 me
tais, buvo išvystytas didelis laivų skan
dinimas, o dabar tas jau yra iš pat pra
džios.

Anglija ir Francija jau griebiasi “Q- 
Boat” laivų prieš submarinus. “Q-Boat”, 
—paprasti žuvininkų prekybos, menki 
laivai apginkluojami kanuolėmis, pas
lepiami jie, ir tie laivai, kaipo “nieko 
nekalti,” be karo vėliavos plaukioja. 
Kartais jiems pavyksta nuskandinti sub- 
mariną. Bet tas paaštrina kovą. Subma- 
rinai padažnina laivų skandinimą be per
sergėjimo.

Francijos daviniais remiantis, karo 
pradžioj Vokietija turėjo 30 submarinų 
po 250 tonų įtalpos kraštų apsaugai, ir 
25 submarinus tarpe 500 ir 750 tonų. 
Francija ir Anglija sako, kad jos jau 
daug Vokietijos submarinų nuskandino, 
bet Vokietija tai ginčija. Submarinų šė
limas jūrose parodo, kad Vokietija jų tu
ri dar daug.

i

Ne Žmoniškumas, bet Karo Sumetimai lis (Estonijos) turi ir to
liau aprūpinti generolo 
Judeničio armiją karo reik
menimis iš mūsų ir talkinin
kų ginklų ir amunicijos san
dėlių.”

Iš Vyborgo Amerikos 
konsulas ponas Robert Im
rie atgal atsakė kabeliu: 
“Aš kalbėjausi su Anglijos 
ir Francijos atstovais. Ru
sai (baltieji) dabar žiūri į 
Ameriką, kaip į vienatinę 
viltį!”

Tai čia tik keletas faktų. 
Amerikos kapitalistų pur
vina praeitis jų kovoj prieš 
Sovietų Rusiją. Jie puolė 
Sovietus per Suomiją ir tą 
planavo daryti ateityj. Jie 
per 15 metų nepripažino So
vietų Sąjungos, buvo igno- 
rantais, nesiskaitė su faktu, 
kad ta šalis valdo vieną šeš
tą dalį pasaulio. Amerikos 
imperialistai buvo ir yra 
'širdis viso ..kapitalistinio pa
saulio. Ir kada jie mato, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
didelio pasisekimo viduje 
socializmo būdavo j ime ir 
tarptautinėj politikoj, tai 
jie dreba iš pasiutimo.

Juk argi nebaisu, kad taip 
baisiai buvo pavergti Len
kijoj baltarusiai ir ukrai
niečiai, diena iš dienos _ 
jiems buvo skelbiama melas 
apie Sovietų Sąjungą, o ka
da atėjo Raudonoji Armija, 
tai liaudis su džiaugsmu, 
gėlėmis ją pasitiko ir pas
kui veik 100 nuošimčių nu
balsavo įvesti Sovietų tvar
ką ir susijungti su Sovietų 
Sąjunga.

Dar baisiau jiems daro-, 
si, kada Sovietai panaudo
jo jėgą padarymui galo 
Suomijos valdžios provoka
cijom. Juk Finija gali virs
ti Sovietų respublika. Juk 
tai būtų baisus kapitalis-i 
tams smūgis. Ir karo bazės 
prieš Sovietus netektų ir 
Sovietų Sąjungos jėga su
stiprėtų.

Užtenka priminti faktą, 
kad kapitalistų spauda veik 
užmiršo, jog Vokietijos fa
šistai yra pavergę Lenkiją 
su 20,000,000 žmonių! Apie 
tai kapitalistų spaudoj veik 
nieko nėra. Mat, ten kapi
talizmas gyvuoja fašizmo 
apsaugoj. Dūksta tik prieš 
Sovietų Sąjungą, niekina ją, 
nes ji atstovauja naują, 
darbo žmonių laisvą pasaulį 
ir reiškia kapitalizmo gala.

D. M. š.

Amerikos kapitalistinė 
spauda skelbia melus, būk 
Sovietų orlaiviai šimtus iš
žudė Suomijoj civilių žmo
nių. Sovietų orlaiviai bom
bardavo tik orlaivių laukus, 
tvirtumas, geležinkelius. Ai
šku, kad ten negalėjo būti 
civilių žmonių. Bet kapita
listams reikia nuduoti žmo
niškais ir amerikiečius kur
styti prieš Sovietus, tam ir 
išmislina visokias istorijas.

Wall Stryto ryklėms ne 
žmoniškumas apeina, bet 
jų interesai. Kada fašistai 
per tris metus žudė Ispani
jos demokratinę liaudį, tai 
Amerika gamino fašistams 
orlaivius, bombas. Vien iš 
Wilmingtono, Del., buvo iš
vežta, per Vokietiją į Ispa
niją, 80,000 orlaivių bom
bų! Riek, jos nužudė ispa
nų? O tas patiko ir Wall 
Stryto bankieriams, ir Wa- 
shingtono politikams, nes 
jie laikė prieš Ispanijos 
liaudį embargo.

Jau treti metai Ameri
kos amunicijos ir ginklų ka
raliai aprūpina karo įran
kiais ir medžiaga Japonijos 
imperializmą kare prieš 
Chiniją. Amerikos ginklais 
išžudyta gal milionai chinų 
civilių žmonių. Bet Ameri
kos kapitalistai neturi žmo
niškumo, nes jie kas metai 
šimtus milionų dolerių gau
na iš Japonijos už tuos gin
klus.

Kada Anglijos ir Franci
jos imperialistai užsimanė 
tęsti karą su Vokietijos im
perialistais, tai Amerikos 
valdonai pavertė šią šalį į 
ginklų ir amunicijos fabri
ką. Vien orlaivių Anglijai 
ir Francijai gamina per 
8,000! Šimtus tūkstančių 
gamina bombų, kad išžud
žius milionus žmonių! Em
bargo likvidavo, kad tik il
giau palaikius karą! Tuo 
pat kartu džiaugiasi, kad 
iš Anglijos ir Francijos už 
bilioną dolerių gavo užsaky
mų ant ginklų ir amunici
jos! tai kur Amerikos ka
pitalistų ir valdininkų žmo
niškumas?

Ir Suomiją jie užtaria ne 
todėl, kad ji yra “maža”, 
“nekalta”, “demokratinė”, 
bet todėl, kad Anglijos, 
Francijos ir Amerikos im
perialistai visada ją laikė, 
kaipo patogiausią savo karo 
bazę prieš Sovietų Sąjungą. 
Suomija buvo pagriebusi 
Sovietų salas, iš kurių len
gvai galima užblokaduoti 
Leningradą. Suomija buvo 
prišliaužus tik 20 mylių iki 
Leningrado, iš kur kanuo- 
lės galėjo griauti 3,500,000 
gyventojų miestą! Suomija 
turėjo pasigrobus rusų pus- 
salį Rybackį ir prieplauką 
Petsamo prie Arktikos Van
denyno, kur Anglijos, Fran
cijos ir Amerikos imperia
listai galėjo lengvai išso- :

dinti savo armiją. Ir vai
kas supranta, kad pati Suo
mija nesudarė Sovietų Są
jungai pavojaus, bet Suo
mija tarnavo stambių impe
rialistų valstybėms, kaipo 
bazė. Tas įrodyta per 20 
metų jos nepriklausomybės.

Amerikos ir Suomijos 
Praeitis

Suomijai tautinę laisvę 
suteikė Sovietų valdžia su 
Leninu ir Stalinu priešaky
je. Suomija, rodos, turėjo 
būti dėkinga už tai Rusijos 
proletarinei revoliucijai, bet 
kaip tik jos buržuazija ir 
dvarponiai užėmė priešingą 

’ poziciją. Piliečių karo lai
ku Suomija kariavo prieš 
Sovietų Rusiją, ji siekė pa
vergti plačiuosius Sovietų 
Rusijos plotus, net iki* Ura
lo kalnų. Taip: dideli buvo 
ir yra Suomijos buržuazijos 
apetitai.

1919 metais Suomijoj bu
vo Amerikos leitenantas- 
pulkinihkas W. Green. Tas 
ponas per Suomiją pristati
nėjo ginklus generolui Ju
deničiui, kuris vedė užpuoli
mą ant Leningrado. Ameri
kos neva pašalpos organi
zacija, priešky su Herbert 
Hooveriu, kuris vėliau taip 
negarbingai Amerikoj pre
zidentavo, aprūpino Suomi
ją ir Judeničių maistu, gin
klais ir amunicija, organi
zavo rusus baltagvardie
čius Latvijoj, Lietuvoj ir 
Lenkijoj. Suomijoj ypatin
gu žiaurumu atsižymėjo ca- 
ristas generolas Carl Man
nerheim, kuris dabar skai
tomas Suomijos armijos 
maršalu. Generolas Man
nerheim į kelias dienas be 
jokio teismo sušaudė virš 
20,000 suomių darbininkų ir 
valstiečių, kaip liudija ir 
korespondentas ponas Steel.

Amerikos taikos delegaci
jos pasiuntinys Frank L. 
Polk, Versalėj, raportavo, 
rugsėjo 9, 1919 metais, kad 
Amerikos karo laivai išve
žė iš Anglijos ir Francijos 
45,000 tonų amunicijos ge
nerolui Judeničiui per Suo
miją.

Amerikos konsulas ponas 
Robert Imrie, gyvenęs Vy
borge, Suomijoj, 1919 me
tais išreikalavo iš Anglijos 
$32,000,000 Suomijai pasko
lą, už tai, kad ji dėjo pa
stangas padėti generolui 
Judeničiui užimti Leningra
dą ir ten išpjauti bolševi
kus ir revoliucinius darbi
ninkus.

Gruodžio 15 dieną, 1919 
m., iš Washington© pasiun
tė šios šalies valstybės se
kretorius ponas Lansing se
kamą telegramą Amerikos 
karo komisionieriui ponui 
Gade į Rygą:

“Mūsų karo departmento 
mintis, kad Vyborgas (Suo
mijos prieplauka) ir Re ve- prieš Vokietiją)

AMERIKOS PINIGAI REMIA 
FRANCIJOS KARA

Paryžius. — Per savaitę 
buvo gauta apie $14,000 
“aukų” iš Amerikos, kaipo 
piniginė parama Francijos 
karui prieš Vokietiją.

(Amerikos “bepusiškumo” 
įstatymas uždraudžia tokias 
aukas kariaujančioms Eu
ropoj šalims; bet Amerikos 
valdžia lengvai praleidžia 
finansinę paramą, siunčia
mą Anglijai ir Francijai

Visur Biznis
Kaune spauda rašė:
Šį šeštadienį Valstybės 

Teatre pirmą kartą bus ro
doma komedija “Geras biz
nis.” Tenka patirti, kad į > 
šią premjerą visi bilietai- 
baigiami išparduoti, nes 
šiuo vaidinimu labai susi
domėję mūsų prekybinin
kai, kurie šiomis dienomis 
daro tikrai neblogą biznį.

Įdomu, kaip į šią premje
rą pažiūrės Kainų Tvarky
tojas.

Tėvai per Nelaimę
Mažasis Juozukas netyčia 

išpylė kaimyninio namo lan
go stiklą. Kitas vaikas bū
tų leidęsis į kojas, bet Juo
zukas netvarkos nemėgsta. 
Jis eina ir pasibeldžia į to 
namo duris.

—Labai nemalonu, kad - 
aš išmušiau tamstos namo • 
langą,—taria jis atidariu
siai duris namo šeimininkei, 
—bet kadangi aš netvarkos 
nemėgstu, tai ir atėjau pats 
reikalo sutvarkyti. Tuoj at
eis mano tėvas, ir jis lango 
stiklą įdės.

—Puiku, puiku mano ma- 
žasai,—pagiria namo savi
ninkė.

Po kokių trijų minučių 
pasirodo vyras su stiklais. 
Pabaigęs darbą jis lakoniš
kai taria:

—Paimsiu tuo atveju ne
brangiai—tik 3 litus.

—Ką? tris litus. Juk tam-t> 
sta kaltininko tėvas.

—Iš kur aš tėvas. Jis 
man, rods, sakė, kad tamsta 
jo motina.

Naujas Visuomenės Sluoks
nis Lietuvoje

Nežiūrint, kad “Vieningo 
Darbo” Vyriausybė ir gy
venamojo momento svarbu
mas sunaikino visokias par
tijas, luomus, sroves ir 
sluoksnius, bet šioje gandų 
gadynėje iškilo ir ypatingą 

1 veiklą rodo naujas visuo
menės sluoksnis — gando
nešiai, kurių opozicijon sto- r 
ja ir griežtą kovą paskelbė4 
kitas visuomenės sluoksnis

i —gandogaudžiai.
(Surankiota)

' Anglija Slepia, Kiek Naziai 
Sunaikina Jos Laivu -

Berlin.—Vokietijos lėktu
vai bombomis sužeidė ketu
ris Anglijos šarvuotlaivius 
Šiaurinėje Jūroje, sako na
ziai. Vienas iš tų Anglijos 
karinių laivų sužeistas sep
tyniomis nazių bombomis.

Bet Anglijos valdžia tatai „ 
užginčija. Kada vokiečių 
submarinas ar mina sunai- > 
kiną Anglijos laivą, jeigu 
tik svetimos šalies laivas 
ten neatplaukia kaip gelbė
tojas skęstančiųjų Anglijos 
jūreivių, tai Anglijos vald
žia visuomet užginčija, kad 
naziai nuskandino tą laivą. 
Bet kada būna svetimų liu
dininkų, tik tada Anglijos 
valdžia turi “džentehnaniš- 
kai” pripažint, kad žuvo tas 
ar kitas jos laivas.

(Paskutinėmis dienomis 
atsilankęs į “Laisvės” lei
dyklą amerikietis lietuvis 
jūrininkas sakė, jog naziai 
sunaikina “tris kartus” 
daugiau Anglijos laivų, ne-T 
gu Anglija viešai pripažįs-
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Trečia* puslapis

FRANKLY SPEAKING
Gone and almost Forgotten:—
Galli Curci—a first class soprano 

with a flutist... “Jig-saw” puzzJ s, 
"mah jong,” “ouija boards,” Coup’s 
"Day by day I’m getting better and 
better.”... “Two-gun” William S. 
Hart, Charles Ray, Wallace Reid, 
Mary Miles Minter, Mabel Normand, 
and oh, so many others ...

The sentimental ballads about mo
ther (“M-O-T-H-E-R spells mother. 
M is for the million kisses—”) and 
Sally and Mary ... The flag waving 
and all standing at the “Star 
Spangled Banner” in movie houses 
and lots of other places that is hav
ing its second childhood now ... 
The complicated prophecies by mili
tary experts on the way the next 
war will be fought ... The energetic 
minstrel man that sang his song 
of Broadway and occasionally got 
down on one knee for “Sonny Boy” 
in black-face ...

The wave of music instructions 
young hopefuls received in violin, 
piano and dancing... Pianolas (eve
ry decent, family had one) that trill
ed out “Where do you worka, 
John ? ...”

Kreuger the match king, Insull, 
Morgan and Rockefeller who were 
synonomous with riches ... James 
Branch Cabell’s novels that were 
first choice of every college girl...

The beginning of the hot-dog as 
the first American dish, revived in 
formal style by Mrs. Roosevelt, no 
less, when entertaining and feeding 
England’s foremost citizens ... The

gentility of young women who were 
cautioned not to cross their knees 
in public, nor smoke . ..

The mannish bobs that shocked 
elders and the wind-blown and the 
first. marcel waves... knickers 
worn with grey suede and patent, 
leather shoes... Knickers the men 
wore—one year to the knee and the

■ next almost down to the ankle...
■ The Prince of Wales whose sar- 
I toriai perfection led all men in
shaping styles... The fad for eating 

i "calories ...”
“Alkalizing your system” and nu

dist colonies and the frequent pict
ures of consumptive youngsters 
romping about in the snow clad in 

I little more than birthday suits . . . 
i The gangster war resulting in the 
I death of innocent children in the 
! Bronx . ..

Margaret Sanger and her heroic 
fight, to bring about birth control ... 

. The lessons in “elocution” we re- 
' ceived in back of the Methodist 
: church . . . The college education 
that was the gate-way to success...

The first, smell raised about, paid 
football heroes in colleges ... Isado
ra Duncan and her interpretive 
dancing... The furore raised when 
Stokowski had the Philharmonic 
play the “International” before an 
enthusiastic student, audience . . .

And many other things I’ll think 
! of after this has been printed and 
‘kick myself for not mentioning...

Birutė Fulton.
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Hollywood 
Anti-Nazis Face 
New War Situation

Eastern LDS Youth 
Call Conference 
For Dec. 30-31

Administration Prepares for War
At Expense of Social Gains

__ ______ s_________________ _

PHOOLOSOPHY

ONE EVENING, after a perspir
ing hour in the steam room 

of a local turkish bath house, I ad
journed to a corner of the dress
ing room to enjoy customary bath 
house lunch of kosher sausage, 
pickles, black bread and Burgundy. 

The man sitting next to me had 
brought his pet daschund along and 
when he descended the stairs to the 
steam room the pooch followed at 
his heels. The man waggled a 
warning finger at the dog and said 
dog immediately stayed behind as 
the man entered the sweat room. 
But the daschund eventually got in
side unknown to his master, sat 
down on a bench in back of the 
man.

Well, sir, they perspired and they 
perspired—the sweat dripping off 
the daschund’s long ears.

Finally, while wagging his soggy 
tail in enthusiasm, the dog made 
known his presence by giving his 
boss a resounding whack on his 
bald head, to which action the 
boss replied, "O! ?) &!”

The down-hearted dog was ejected 
but started such an awful yodel 
outside the door that he was ad
mitted into the steam room again.

This all happened about four 
months ago, but upon revisiting the 
place I find the condition still exists. 
The daschund appears to be in A-l 
shape and, according to the boys, 
enjoys a brisk rub-down after his 
steam bath.

It wouldn’t surprise me to see 
that four-legged sausage drinking 
beer to wash down his dog food._ 0__ i

There is one cake parlor on 
Halsted Street that has nearly a

j hundred percent female following. 
: Girls go there for the sole purpose 
of enjoying a cigarette or two away 
from the prying eyes of mama and 

' the neighbors. You know what 
| mothers think of young girls smok- 
I ing.
i Well, anyway, these girls are cer- 
I tain that smoking is the height of 
modernness, so they light up. Hold
ing the fag gingerly, they take a 
few puffs (a few of the beginners 

; actually blow instead of puff), and 
' promptly break into a rasping 
[cough. Some get sick and resolve 
' never again. The more experienced 
i inhale deeply, their faces express- 
| ing definite enjoyment as the smoke 
(fills their lungs.

Conversation is typical of any 
place where young girls gather: 

j "Oh, Dot! Did I tell you about 
iour new boss? He’s so tall and 
1 handsome, just like a movie actor, 
į And he must get a good salary— 
but he’s probably married.”

And from the booth behind me: 
“It’s a red outfit with gold buckles 

on the shoulders and she has a 
fur chubby to go with it—but. you 
should see her hair.”

Also, something like this:
“He ’ bought me three Tom Col

linses and urged me to come up 
to his room to hear him play his pi
ano accordian. What? Of course 
I didn’t go. What do you think I 
am .. .a .. .a ...?

She hesitated as I left my seat and 
as I strode for the door I heard:

“How in hell did he get in here?” 
“My, isn’t he tall?”
And from some impudent adoles

cent:
“Yoo hoo. Blondie!”

Phoolosopher.

LOS ANGELES. — One of the 
most widely publicized and effective 
anti-Fascist groups in the country, 
The Hollywood Anti-Nazi League, 
with many leading motion picture 
luminaries on its executive board, 

I last Friday was considering chang
ing its name.

Board members believe that, the 
name now doos not. present the 
League’s program in an affirmative 
fashion and does not adequately re
present the League’s policy, which 
has assumed a much broader basis.

While this consideration was be
ing discussed, the board issued a 
new declaration of policies in which 
the emphasis has been placed on 
the issues of peace and defense of 
the Bill of Rights.

“Since the outbreak of the Eu
ropean war—in fact since the so- 
called peace of Munich—there has 
been a growing conviction that 
American democracy is threatened,” 
the policy committee report, de
clared.

“The events of the past months, 
the Niagara of anti-Semitic, anti
labor, anti-alien propaganda and le
gislation must serve as a warning 
to the American people.

“The unity of the liberal move
ment in America is in danger of 
extinction. The parallel objectives 
are to suppress civil liberties, la
bor unions and all other forms of 
democratic action so that the will 
for peace can bo crushed.

“Our first interest therefore is 
peace. Today, our first objective, 
must be to keep America neutral 
to keep America out. of war,” the 
declaration stated.

“The demagogues and the big 
shots — political, social, economic 
(and sad to say) religious — have 
enveloped their vicious attack on 
America in the theory that the 
dangers to American democracy 
come from foreign ‘isms,. They 
claim that these attempts to wreck

BROOKLYN, N. Y.—A ge
neral cal] was made this week 
to all LDS youth branches on the 
Eastern Seaboard to attend lhe 
First. Eastern Seaboard Conference. 
The conference is called for De
cember 30 and 31, and delegates 
have been invited from all LDS 
Youth Branches and Divisions in 
Maine, Massachusetts, Now York, 
Connecticut, New Jersey, Maryland 
and Eastern Pennsylvania.

Youth from adult branches in 
the same area also expected to be 
present at this important confer
ence which will lay plans for broad 
interbranch activity in the East, for 
lhe extension and growth of LDS 
youth branches, and for the pre
paration for the Tenth Anniversary 
of the LDS which will be celebrated 
in New York the last week in 
August.

Give Impetus to Drive
This meeting will bo of groat, im

portance in giving a new impetus 
to the LDS membership drive and 

' the organization of new youth 
į branches and divisions, as well as 
I the organization of new sports 
i tourneys, etc.
! 'Local branches will also get help 
i in improving 1heir social and ath
letic activity.

Invitations Sent Out
Invitations have already been 

isent out this week to all youth 
and adult branches in time for the 

[ December meetings when repre- 
i sentatives will be chosen.

Each branch, youth or adult, is 
I permitted to send one delegate for 
į each five youth members in the 
i branch. It is also expected that 
I there will be many visitors and 
! guests present at the sessions to 
i be held in Hotel Imperial in New 
■ York.________
i veering the spotlight away from the 
homegrown reactionaries and anti-

War in Europe to be Pretext for Attack 
Upon U. S. Civil Rights and Liberties

WASHINGTON, D. C. — Three years ago in the closing days 
of the 1936 political campaign the American people rallied be
hind the challenging slogan which President Roosevelt hurled 
from the platform of the thronged Madison Square Garden in 
New York.

our democracy are strictly and ex- American organizations and indivi- 
clusively of an imported kind, thus 1 duals.”

In reply to the reactionaries'! 
who were at that time bitterly 
opposing his re-election, the Presi
dent again outlined lhe social ob
jectives of the Now Deal and then 
added:

“For these things, too, and for a 
multitude of others like them we 
have only just begun to fight.”

It is high time now, when Con
gress soon convenes to face in a 
very immediate sense the. issues of 
peace and security, for the masses 
of the American peoples to recall 
that slogan and make it their own.

It’s Up to the People

By this time it has become pretty 
plain that if organized labor, the 
farmers, the progressive intellectuals 
and middle class people do not. fight 
for the continuation and extension 
of the gains of the past few years, 
nobody else will.

Certainly the President has gone 
to some pains to indicate that the 
ringing slogan of his Madison 
Square Garden speech will be filed 
away with his other papers at Hyde 
Park — that social legislation will 
not be pushed at the next session. 
As a matter of fact, many signs 
point to the conclusions that the ad
ministration itself may help scuttle 
some of the measures which it had 
once sponsored.

Stephen Early, White House 
press secretary who has increasing
ly begun to fill the role of public 
spokesman for the President, gave

the most pointed hint, along these 
lines this week when he said that 
that there would be marked "trend” 
in the administration toward econo
my in next, year’s budget.

Early left little doubt that, there 
will be vast increases in the milita
ry appropriations and sharp cuts in 
funds for WPA and other public 
works.

There in a ^utshell, is the danger 
which will face the American people 
in its sharpest form at the next 
session of Congress. The trend, sup
ported alike by Republicans, conser
vative Democrats and many New 
Dealers, will be to speed up war 
preparations at the expense of lhe 
social needs of the people.

tk

Against Social Reforms
By extending aid in the form of 

war supplies to the British and 
French imperialists the administra
tion has not only endangered the 
peace of the United States but also 
begun to throw to the winds its 
own program of social reforms. That 
is probably the most important po
litical change which has taken place 
in the political scene since the out
break of the imperialist war in 
Europe.

The sharp swing to the right in 
Washington, which will undoubtedly 
be accentuated at the next session 
of Congress, can be traced directly 
to the decision of the Administra
tion to serve the financial interests

of American big business by sid
ing with the Allies.

In lhe United States, as well as 
in England and France, there have 
been some pretty strange results 
from a war which is allegedly being 
fought, not for profits and markets 
but for democracy and against Na
zism.

Here, as in England and France, 
civil liberties have been threatened 
since the outbreak of this war for 
democracy. The administration is 
now engaging in a ruthless drive 
against the Communist Party as 
the most fearless opponent of the 
imperialist conflict.

New measures curtailing free 
speech and attacking the foreign 
born will be a greater menace than 
ever before at the next session.

The emphasis of the administra
tion is now not on neutrality and 
on the social reforms that can be 
effected in a peace situation but on 
large scale war orders to aid the 
Allies. The national economy is be
ing geared for a war boom—which 
means vastly swollen profits, darn 
few new jobs, disastrous effects for 
the workers when the inevitable 
crash comes, and, naturally, a great
ly increased danger of involvement 
in the war.

And if economic aid should not be 
enough, we are preparing to launch 
la gigantic armaments program so 
that we can be in a position to give 
more direct aid to the British and

I French governments.
What it boils down to is that 

1 the administration is preparing for 
war and not for peace.

In such an atmosphere there is 
no room for public works not di- 

' rectly connected with military pur- 
Į poses, for adequate relief for the un
employed, for civil liberties, for so
cial legislation.

There is no room for a fight 
against monopoly and the trusts be- 

i cause the administration is carry- 
! ing out the kind of foreign policy 
1 that is most profitable for the 
i trusts.

(Continued on page 4)

TIESA SELECTS LITH. “ALL-AMERICAN”
BROOKLYN, N. Y.—The Lithuanian All-American Foot

ball Team made its appearance this month in the December 
issue of the “Tiesa English Section,” the official publication 
of L. D. S. youth branches. With a full page of pictures of 
Lithuanian football stars that have made pigskin history this 
year, Tom Yermak the Tiesai---------------

Pitts Youth 
Hold Meeting

I Mass. District’s 
Concert, Dance

tumes for Madeline Carroll to wear 
in African scenes in a forthcoming 
picture.

PITTSBURGH, Pa.-The monthly 
meeting of the North Side LDS 
youth group will take place this 
Thursday, December 7, 7:30 p. m. 
at .the Medley St. hall.

It must be kept in mind that sug
gestions for a name for the group 
will be presented at the meeting. 
Meanwhile, all members should do 
a bit of concentration in connection 
with future activities.

Even though the party last Sun
day was a success (thirty five at
tended) a determined effort to en
large the group by enrolling must 
be started.

Don’t forget all the above men
tioned subjects and come to the 
meeting prepared to do or die.

—Reporter.

Pessimist’s Week
In winter there is gloomy Sunday 
Followed by blue Monday, 
Then comes dreary Tuesday, 
Ushering in gray Wednesday, 
Followed by colorless Thursday, 
And green Friday.
Thank goodness for Saturday 
The day to drink and forget.

Saroyan says life’s grand.
It’s wonderful.

As if nobody had to live on $12 
a week.

As if nobody had the job of working
In cheap, ugly lousy factories.

—Carl Petrus.

Mrs. Beryl Markham, who is 
technical adviser on “Safari,” is
helping Edith Head pick out cos

WORCESTER, Mass.—The big af
fair of the LMS Second District will 
be held on December 9, 1939, in 
Worcester, Mass. The CONCERT 
AND DANCE will begin at 7 p.m. at 
the Lithuanian Hall, 29 Endicott 
Street.

Included in the program will be: 
A. Mickevičiūtė, soloist; Helen Ki- 
žys, dancer; So. Boston Male Cho
rus; Worcester Aido Chorus Wo
men’s Harmony Group; and the So. 
Boston Women’s Harmony Group. 
After the concert there will be dan
cing to the music of the “Eagle 
Serenaders” and the admission is 
only 45 cents, so don’t forget the 
date and we guarantee you a good 
time.

Baltic States 
Remain Neutral

TALLINN, Esthonia. —■ Asser
tions of newspapers in Northern 
countries that the Baltic countries 
have ceased being neutral by con
cluding mutual assistance pacts with 
the Soviet Union are false and en
tirely baseless said Perkel, Director 
of the Western Bureau of the Politi
cal Department in the Esthonian Mi
nistry of Foreign Affairs, in an 
article published in “Uus Esti.”

“The new position of the three 
Baltic states (Lithuania, Latvia and 
Esthonia),” he said, "demands still 
greater collaboration among them
selves. In their foreign policy they 
must act together because they have 
all concluded mutual assistance 
pacts of equal value with the Soviet 
Union, thereby creating a solid front 
of defence of their independence and 
security.”

Sports Editor, listed the 
Lithuanian stars that, would make 
the best All-Lithuanian All-Ameri
can grid squad.

"An Ideal Team”
“The team seldom, if ever,” says 

the sports editor, “gets together to 
play a game, but it is an ideal 
team, nevertheless. So it is with us. 
We have picked out a first and a 
second All-American Football Team 
which is composed of Lithuanian 
Americans who have been doing 
their all on the college gridirons 
this season.”

“One intereting fact,” the article 
goes on to say, “is that quite a 
number of the players on our team 
are LDS members — another fea
ture of which we are extremely 
proud, being that the Tiesa is an 
LDS paper and we who have chosen 
the team are also members.”

Stars Listed
Among those listed in the 1939 

group of Lithuanian fooball he
roes are such grid stars as “Cou
rageous Bruno” Andruska of Iowa; 
Bill Tranavitch, Rutgers halfback 
who is a member of the Norwood 
LDS branch; Vito Ananis of Bo
ston College who scored all of his 
team’s 19 points in their 19 to 0 
win over Boston University; and 
Alex Yudikaitis of Fordham whom 
many will remember for his brilli
ant performance at the LDS Track 
and Field Meet in Pittsburgh last 
year.

These are the best offerings of 
Lithuanian-Americans to the field of 
sport — and all Lithuanians are 
proud of them.

MARTIN PETROSKĄS

Fordham

FRANCIS STULGAITIS 
Columbia

STEVEN LAVANITIS
Boston College

The Varsity Squad

VITO ANANIS
Boston College

Dill TR4MAVITCH 
ftuTGERS Halfback

POSITIONS
Left End
Left Guard 
Left Tackle 
Center
Right Tackle 
Right Guard 
Right End 
Quarterback 
Left Half-Back
Right Half-Back 
Fullback

Al Matuza 
Ray Apolskis

NAME
Alex Yudikaitis 
Martin Petros kas 
Charles Drulis 
Bruno Andruska 
Steven Levanitas
Al Blozis
Francis Stulgaitis 
Steve Kazio 
Bill Tranavitch 
Vito Ananis 
Joseph Osmanski

RESERVE CENTERS

COLLEGE 
Fordham 
Fordham 
Temple 
Iowa
Boston Coll. 
Georgetown 
Columbia 
Fordham 
Rutgers 
Boston Coll 
Holy Cross

Georgetown
Marquette

The Second Team
Position
Left End 
Left Guard 
Left Tackle 
Center
Right Tackle
Right Guard
Right End 
Quarterback 
Left Half 
Right Half
Fullback

Coaches: Ed
Columbia.

Player
S. Gervei is 
Al Gustitus
E. Gudzin 
Amb. White 
Dobrus
F. Žvirblis 
Al Butherus 
W. Stascavage
Gus Gerašimas 
Al. Klasauskas

S. Kuklis 
Krause, Holy Cross,

College
Pittsburgh 
Albright 
Missouri 
Catholic U. 
Carnegie Teach 
Clarkson Teach 
Northwestern 
Scranton 
Holy Cross 
Holy Cross

Albright 
Art Radvilas,

ALEX YUDIKAITIS
Fordham

CHARLES DRULIS
Temple

■Mai
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

>

Mirė Šeideniann, Vokiečių 
Revoliucionierių Budelis

Gerb. Skaitytojau!
Kada žmogus numiršta ir tai iššaukia 

daug kalbų ir sudaro rūpesčio. Bet kada 
numiršta valstybė, kas atsitiko su buvu
sia Lenkija, kur gyveno per 34 milionus 
žmonių, tai natūralu, kad turi būti mil
žiniškas pasaulyje sujudimas. Kodėl Len
kija taip staigiai žlugo? Kokios to prie
žastys? Kas gi buvo jos valdonai? Ko
kia ateitis Lenkijos?—Šie ir šimtai klau
simų diskusuojami žodžiu ir spaudoj.

Viena visuomenės dalis, ta, kuri iš
naudojo darbo žmones, visokiais būdais 
teisina buvusius Lenkijos valdonus, šmei
žia Sovietų Sąjungą, apgavinėja darbo 
liaudį.

Mes gi norime atidengti skraistę prieš 
skaitytojaus akis ir parodyti Lenkiją, 
kokia ji buvo, ir tas priežastis, kurios 
atvedė ją prie susmukimo. Mes pateikia
me jums veikalą, “Baltasis Aras Sveti
mais Sparnais,” kuris dalinasi į tris da
lis.

Pirmoji Dalis turi tikslą—nušviesti 
Lenkijos valstybės gyvavimą nuo jos ne
priklausomybės atgavimo (1918 metų) 
iki pirmos dienos karo su Vokietija 
(Rugsėjo 1, 1939 metų).

Antroji Dalis—apibudins dviejų sa
vaičių karą Lenkijos su Vokietija.

Trečioji Dalis, bus pašvęsta tam, kaip 
Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija at
ėjo į Vilniją, Vakarinę Baltarusiją ir 
Ukrainą, kaip ji nugalėjo lenkų fašisti
nes jėgas, kaip ją pasitiko tų kraštų 
liaudis. Trečioji dalis bus veik išimtinai 
parašyta pasiremiant faktais tų žmonių, 
kurie ten dalyvavo, viską savo akimis 
Tnatė, aprašė ir paskelbė.

Trečioji dalis atvaizduos Raudonosios 
Armijos kovas už Lietuvos sostinę Vil
nių, už lietuviams žinomus miestus— 
Gardiną, Baltstogę ir kitus. Mes pasiti
kime, kad “Laisvės” skaitytojai atydžiai 
perskaitys pateikiamą jiems Veikalą ir 
supažindins su jo turiniu savo draugus 
ir drauges. Autorius.

nors kūnu buvo žemas, ponas Clemen
ceau pareiškė:

—Rumunija turi būti didelė. Ji turi 
pasilaikyti Rusijos provinciją Besarabi
ją, kurioj rado prieglaudą, kada vokie
čiai užėmė Rumuniją. Ji turi pastoti bol
ševizmui kelią linkui Balkanų. Ji turi 
gelbėti artimus rytus nuo bolševizmo!

—Taip!... Rumunija turi būti didelė 
ir galinga,—tarė antras nedidelis žmo
gus ir storu, mėlynos spalvos paišeliu, 
užbrėžė Besarabiją, atrėždamas ją nuo 
Rusijos ir prijungdamas prie Rumunijos.

—Dubrudija, Banatas, Transilvanija 
ir dalis Buchovinos turi būti Rumunijos, 
—tarė prezidentas Wilsonas, užmiršda
mas pirmesnius savo pareiškimus, pir- 
mesnius savo gražius žodžius, apie tautų

Spalviniais paišeliais jie braižė žemla- 
pį. Pirm karo Rumunija buvo maža ir 
kreiva, kaip agurkas. Dabar ji pasidarė 
kelis kartus didesnė, gyventojais skait- 
lingesnė, turtingesnė ir gamtiniais tur
tais. Jos sienos toli pasidavė į pietus, ry
tus, šiaurius ir vakarus. Jos aptvėrė mi- 
lionus kitų žmonių, suvaržydamos jų tau
tinę ir kultūrinę laisvę. Rumunija galin
ga. Tokia ji tapo dėka valiai keturių 
vyrų.

Copenhagen, Danija. — 
Numirė buvęs dešinysis va
das Vokietijos socialistų, 
Pilipas Šeidmann, 74 metų 
amžiaus. Laike praeito pa
saulinio karo, jis veike kaip 
kaizerio agentas, social-im- 
perialistas, ir buvo kaizerio 
ministeris.

Nuo 1934 m. jis gyveno 
užsieniuose.

Kada buvo nuversta kai
zerio Wilhelmo valdžia, pas
kui Šeidemannas tapo Vo
kietijos ministeriu pirmi
ninku. Jis kartu su tuome
tiniu prezidentu Ebertu 
kruvinai slopino Vokietijos 
darbininkų sukilimus. Tai 
Šeidemannas su savo leite
nantu Noske areštavo ir 
garsius revoliucinius vadus 
Karolį Lybknechtą ir Ro
žę Luksemburg. Lybknech- 
tas ir Rožė Luksemburg, 
pagaliau, tapo nužudyti.

NORVEGAI UŽGINČIJA SO
VIETUOS PAVOJŲ JIEM

PIRMOJI DALIS
Keturi Didieji

Šaltą lapkričio dieną, 1918 metais, 
skaudžiai nuaidėjo paskutinis francūzų 
kanuolės šūvis ir sustojo tratėję kulkas- 
vaidžiai ir šautuvai. Pirmas Pasaulinis 
Karas pasibaigė. Kareiviai nedrąsiai, 
baimingai, tartum netikėdami realybei, 
lindo iš apkasų, kad pažvelgus į saulę, į 
tas baisenybes, kokias jie ir jų pirmta- 
kūnai atliko į keturis metus ir keturis 
mėnesius laiko.

Bet tikrumoj karas nesibaigė. Tai bu
vo tik pertrauka. Dar ilgai kanuolės 
dundėjo, kulkasvaidžiai ir šautuvai tra
tėjo, kol buvo pravesta valia tų, kurie 
buvo pergalėtojais, kurie demokratijos, 
laisvės ir lygybės vardu užkorė pasauliui 
savo valią.

Gražiuose, puošniuose Versailės mies
to palociuose posėdžiavo veik iš viso pa
saulio suvažiavę diplomatai, ministerial, 
generolai, admirolai,- politikos ir ekono
mikos specialistai. Viename iš puošniau
sių kambarių, už žaliai užtiesto stalo sė
dėjo keturi žmonės. Tai buvo Franci jos 
premjeras Clemenceau, Italijos—Orlan
do, Anglijos—Lloyd George ir Jungtinių 
Valstijų prezidentas Wilsonas. Ne vien 
taikos gamintojai Versailėj, Paryžius ir 
Franci ja, bet visas pasaulis klausė, ką 
pasakys keturi didieji vyrai. Jų valia bu
vo neribota. Kiekvienas iš jų turėjo de
šimtis patarėjų ir specialistų. Kiekvie
nas iš jų pirmiausiai mąstė tik apie save. 
Bet visi jie sutiko dviem klausimais: 
Kaip čia padaryti silpnesnę Vokietiją, 
taip suvaržyti, suraišioti, kad ji per 
šimtmečius negalėtų atsigauti. Ypatin
gai, kaip sulaikyti bolševizuojančią vo
kiečių liaudį, kuri jau kuria Sovietus, ir 
kaip nugalėti Sovietų Rusiją, kuri yra 
baisi ir karo laimėtojams ir pralaimėto
jams. Tuos du klausimus jie turėjo min
tyje kiekvieną klausimą spręsdami, kiek
vieną reikalą imdami svarstyti.

Kada pries juos atsistojo Rumunijos 
klausimas, tai vienas iš keturių didelių.

II
Po Rumunijos buvo svarstytas klausi

mas Lenkijos sienų. Lenkija jau pasi
skelbus nepriklausoma. “Gėda aštuonio
likto šimtmečio,” kada Lenkija buvo išsi
dalinta, jau likviduota. Lenkijoj jau vei
kė lenkų armija, permesta iš Francijos, 
vadovystėj generolo Hellerio ir save pa
siskelbusio maršalo Juozo Pilsudskio. 
Lenkija randasi svarbiame centralinia- 
me Europos punkte. Keturi didieji vyrai 
paskambino varpelius, pasikalbėjo tele
fonais ir į jų kambarį pradėjo rinktis 
uniformuoti ir civiliai apsirengę žmonės. 
Visi jie sėdo aplink stalą.

—Gerbiamieji ponai!—tarė kurčių bal
su Clemenceau,—šiandien mes turim nu
statyti Lenkijos sienas. Lenkija bus su
daryta iš buvusių Vokietijos, Austrijos 
ir Rusijos žemių. Lenkija turi būti dide
lė, didelė ir galinga. Lenkija turi pastoti 
kelią bolševizmui, kad jis negalėtų verž
tis į civilizuotą ir kultūrišką Europą iš 
rytų pusės, taip pat, turi būti mūsų tal
kininkė prieš Vokietiją. Kas žino, kas 
gali vėl atsitikti už dešimts arba dvi
dešimts metų! Šiame kare mums talki
ninku buvo caristinė Rusija. Ji per kelis 
metus išlaikė smūgius Vokietijos, Aus: 
t rijos, Vengrijos ir Turkijos ir tuo davė 
mums progą prisirengti ir ant galo pa- 
klupdyti kaizerinę Vokietiją. Daugiau 
Rusijos nėra! Ant buvusios Rusijos že
mės viešpatauja suirutė ir anarchija. 
Sovietai, bolševizmas greitai randa 
sau šalininkų tarpe fabrikų dar
bininkų, valstiečių ir net kolonijų vergų. 
Jeigu mes Sovietų Rusijai nenusuksime 
sprando, tai ji nusuks mums! Ir aš siū
lau pirm apsvarstymo Lenkijos sienų, 
tai apsvarstyti, kiek mes galime daugiau 
karo jėgų pasiųsti prieš Rusijos bolšeyi- 
kus. Ir pirmiausiai klausiu gerbiamo 
Angį jos atstovo: kiek Anglija divizijų 
duos prieš bolševikus?

—Štai kiek!—tarė Lloyd George, nu- 
mesdamas telegramą ant žaliojo stalo ir 
smarkiai rūkydamas, kas reiškė didelį 
jo sujudimą.

—Du anglų pulkai Archangelsko fron
te atsisakė kariauti prieš bolševikus!— 
perskaitė viens iš keturių numestąjį te
legramą.

—Ir amerikiečių 309 pulkas, Sibiro ty
ruose, atsisako kariauti,—pridėjo vienas 
iš amerikiečių Wilsono pagelbininkų.

—Blogiausia, kad Francijos karo lai
vai Juodojoj Jūroj, kurie buvo pasiųsti 
kariauti prieš bolševikus, patys virsta 
bolševizmo tvirtumomis. Francijos jū
reiviai iškėlė raudonas vėliavas!—dadė- 
jo kas tai iš delegatų.

—Taip... Blogai!—išstūmė Clemen- 
cau. Bet, kad pakeitus nekokią atmos
ferą, jis kilsterėjo pliką galvą ir daugiau 
tvirtu balsu užreiškė:—O vis vien bolše
vikus įveiksime! Kas gi jie? Govedos! 
Generolus ir maršalus iššaudė arba iš
vaikė. Visi mokyti žmonės prieš juos.

(Bus daugiau)

Oslo, Norvegija.—Pasau
linėje kapitalistų spaudoje 
buvo paskelbta, būk Sovie
tai reikalaują, kad Norve
gija užleistų jiems tūlas že
mes šiauriniame Norvegijos 
pajūryje.

Norvegijos užsienių rei
kalų ministerija sako, kad 
Sovietai nieko iš Norvegų 
nereikalavo ir nereikalauja.

“Gaukite “Laisvei” Naujų
—r -SkaitytoIii.-“ ***•

War Preparations
(Continued from page 3)

If this general trend teaches us 
anything, it should teach us that 
progress and imperialist war do not 
mix. Foreign policy and domestic 
policy arc 
linked to be 
have jumped 
Chamberlain 
longer carry 
gressive social legislation.

On the other hand, 
come increasingly clear that those 
who are for peace and oppose the 
imperialist war are the real friends 
of progress at home, 
oppose the. imperialist war do not 
want war boom, war profits, a war 
economy.

They want an economy that will 
rest on peace, on higher wages, on 
taxes against the profiteers, on pub
lic works, on adequate relief for the 
unemployed. Those 
peace want 
civil liberties, the strengthening of 
the labor movement, stringent anti
lynching legislation.

now loo inextricably Į 
separated. Those who 
on the reactionary j 
band-wagon can no I 
on a fight for pro-

it has be-

Those who

who aro for 
the preservation of

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1;. 5-8; Nedalioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294
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LENGVU BŪDU GA LITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kavai- 

kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daiktai^yrąJU 1. Pedis, 1 sriubinis Šaukštas, 1 šakute mėsai, šakutė prieskoniam, 

1 arbatinis šAiikšfcelis* ir 1 vaisiam šaukštelis.- — —  r
Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.

Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

ROGERS SILVERWARE
Jei šeimininkė pirktų tik vienų setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai 

kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę^huolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna
vimą prie stalo 4 svečidm. Jei parduos už $15, tai turės pilną patarnavimą 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilną patarnavimą 8 svečiam.

DAIKTAI STIPRŪS IR SUNKŪS
Svečias prie stalo jausis vartojus tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kainą...bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas no tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi... Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik- 
čių rinkinys yra 
viena šeimininkė.

puikus ant stalo padėti. . . o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek-

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
knygą ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražu setą.
""Tačiau prašome įsitčmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė.

Kaip tik prisiusite už parduotas knygas $2.50 “Laisvė” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

Užsisakykitc

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179 
------------------ --------------

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
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• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $.1.00.
• RAISTAS, paraše Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristines Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEšVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai- . 
kučiain deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus-

. lapių 32, kaina 5c.
• KO NORI KUN. COUGIILINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
e KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Mctelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
O PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam- naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti: 122 puslapių; kaina 
50 centų.
• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ................... ..........................................
Antrašas ..........................................................

“Laisve,” 427 Lorimer St*, Brooklyn, N. Y
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Penktas puslapis

ALDLD REIKALAI

konferencija at- 
lapknėio, 1939 

Name, 737 Fair- 
Phila., Pa. Kon-

ižde turi pini- 
bizniškais pa
juos yra sun- 
tinkamų salių

ką.- Rengia draugiškas disku
sijas. Kuopos 
gų 13 dol. Su 
rengimais pas 
ku, nes neturi 
bei parkų.

Baltimorės 25 kp. raportą 
davė Jasaitis, pranešdamas, 
Kad kuopa turi 40 pilnų na
rių, tik 3 skolingus. Gavę 2 
nauju nariu, 2 “Laisves“ pre
numeruoja sergantiems drau
gams į ligoninę. Literatūros iš
platinę už $2.30. Ižde pinigų 
turi apie $57.94. Kuopa laiko 
susirinkimus kas mėnuo. Ab
elnas kuopos veikimas neblo
gas. Ypatingai kuopa dar
buojasi neblogai jaunuolių 
klausime.

Už 30 kp., Chester, Pa., da
vė raportą d. L'pčius, pabrėž
damas, kad kuopa turi 22 na
riu geram stovyj. Kuopa su-

jaunuolių 
visa eilė 
ėmė bal- 

diskusijose.
po sėkmingų ir

komisija
pasakė rengus 1 vakarienę, 1 prakal- 

JaKštys,

delegatų nuo 7 kp. 
jaunuoliai nuo kitų 
Raportas priimtas ir 
suteikti sprendžiamas

Konferencijos Protokolas 
Dvyliktas

Apskričio 
sibuvo o (L 
m., Liaudies 
mount Ave.,
lerenciją atidarė 6-to Apskri
čio organizatorius, drg. V. 
Jakštys 16:30 vai. ryto. Man
datų komrsijon liko paskirti 
dd. MuioKiute ir Jasaitis. Pir
mininku konferencijos liko iš
rinktas V. Jakštys, pagelbi- 
ninku A. žemaitis. Rezoliuci
jų komisijon įėjo draugai— 
Šmitienė, Sinkevičius ir Sma
liukas. Sekr. J. Bender.

1. Buvo patiekta konferen
cijai dienotvarkis per konfe
rencijos pirmininką V. Jakštį 
ir priimtos.

2. Kol mandatų 
sutvarkė mandatus, 
prakalbę les draugai 
Bender ir Pranaitis.

3. Buvo perskaitytas man
datų komisijos raportas, kad 
randasi 
19 ir 6 
grupių, 
nutarta
balsas 7 Apskr. komiteto na
riams. Tokiu būdu konferen
cija susidarė iš 30 del.

4. Buvo perskaitytas proto
kolas iš praeitos konferenci
jos per V. Jakštį ir likosi pri
imtas vienbalsiai.

5. Buvo perskaitytas proto
kolas iš jaunuolių konferenci
jos, įvykusios 16 d. spalio, 
1939 m. Phila., per jaunuolį 
Albert Jakevičių ir priimtas.

6. Už apskričio komitetą 
davė raportą V. Jakštys, atžy
mėdamas, kad komitetas turė
jo 4 posėdžius, veikė gana su
tartinai, bandydamas pakel
ti Apskričio stovį. Bet pagei
daujamų rezultatų neatsiekė, 
nes susinešimas su tūlų kuo
pų valdybomis buvo negali
mas iš priežasties apsileidimų 
ir neatsakinėjimų į užklausi
mus. Todėl ir veikimo rezul
tatai buvo menki.

Susirašinėjimų sekretorė ra
portavo, kad apskričio komi
tetas bandė vykinti praeitos 
apskričio konferencijos tari
mus, sušaukė jaunuolių skait
lingą konferenciją, kurioje ir 
pats dalyvavo. Buvo sureng
tos prakalbos jaunuoliui Vyt. 
Zablackui, sugrįžusiam iš Is
panijos. Sekretoriaus many
mu, Apskričio Komitetas vei
kė, kiek išgalėjo, gerai.

Iždininkas raportavo, kad 
apskričio ižde po praeitai 
konferencijai buvo pinigų 
$55.60, dabar ižde yra apie 
$29.75. Kiti išleisti apskričio 
reikalams.

Apskričio valdybos rapor-{4 
tai priimti.

7. Buvo padaryta konferen- i 
cijos pertrauka pusei valan-1

nors surengti, pasirūpinti ką 
nors surengti dėl apskričio 
naudos, kad pakelt apskritį 
finansiniai.

13. Apkalbėtas literatūros 
platinimas ir gavimas laikraš
čiui “Laisvei“ prenumeratų. 
Po apkalbėjimui, palikta tuo 
darbu rūpintis kuopoms, kaip 
jos geriausia išgali.

14. Pakeltas 
klausimas, kuriame 
ir draugų jaunuolių 
są ir dalyvavo 
Jaunuoliai
draugiškų diskusijų pageida
vo, kad jaunuolių konferenci
ja būt šaukiama vėl pavasarį, 
kartu su Apskričio komitetu. 
Su tuo konferencijos delega
tai pilnai sutiko.

15. Jaunuoliai iškėlė klau
simą ir nusiskundė, kad Ang
liško “Laisvės“ Skyriaus re
daktorius išbrauko jų siunčia
mus raštus spaudai,, todėl jie 
neturi noro aktyviai dalyvau
ti spaudoj ir veikti ką nors 
daugiau. Konferencijos dele
gatai išreiškė pageidavimų 
“Laisvės” angliško skyriaus 
redakcijai, kad kreiptų į tai 
daugiau ypatingos domės.

16. Pakeltas ir apsvarstytas 
klausimas apie sekmingesnį 
surengimą “Laisvės“ naudai 
pikniko ir po sėkmingų dis
kusijų vėl paliktas tas darbas 
draugams philadel piliečiams, 
pritariant daugiau kitoms ap
skričio kuopoms.

17. Nutarta kitą apskričio 
konferenciją šaukt spalio mė
nesį (1940 
joj.

18. Buvo 
priimtos 4
mais rezoliucijos.

19. Apskričio knygų per
žiūrėjimo komisija išrinkta iš 
draugų žemaičio, Shack ir- 
Smito.

20. Nutarta paaukaut iš ap
skričio iždo Vilniaus nukentė
jusioms $2.50 ir Kom. Parti
jos organizatoriaus gynimui 
nuo reakcijos $5. Parinkta 
pastarajam tikslui aukų; su
rinkta $5.70. Tai viso organi
zatoriaus gynimui sukelta 
$10.70.

21. 
skričio 
las — 
$2.25,

Antras Holandijos Protes
tas prieš Angliją

Haga. — Holandija pa
siuntė Anglijai antrą pro
testą dėl to, kad Anglijos 
valdžia nutarė grobt bet ko
kius Vokietijos dirbinius, 
kurie bus gabenami bepu- 
siškų šalių laivais.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 7 d.
8 vai. vakaro, 2316 Margaret St.
Malonėkite visi nariai dalyvauti ir 
naujų narių atsiveskite. — P. Mic
kienė, Sekr. (285-287)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. gruodžio, 7:30 vai. vak., Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarti. Rinksime 
valdybą 1940 metams. Taipgi reikės 
išrinkti delegatus i ALDLD 15-to 
Apskr. konferenciją. Nariai, kurie 
jieužsimokėję duokles, prašome užsi
mokėti šiame susirinkime. — Val
dyba. (285-287)

WORCESTER, MASS.
Koncertas ir Šokiai įvyks gruodžio

9 d., 7 v. v. Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Įžanga 45c. Visus kviečia daly
vauti Liet. Meno Sąjungos 2-ras Ap
skritys.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVorgreen 8-9770

J. GARŠVA 
Grabinius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y. Į

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos j'ūsų namus ir |dės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

•- •

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

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

dalyvaut

ateityj ir

J.

bas. Išaukavę darbininkiš
kiems reikalams $17.25. Ižde 
kp. turi $14.66. “Laisvės“ pik
niko serijų pardavė už $31.49. 
Apskričio naudai pikniko ne
surengė, nes neturėjo vietos. 
Abelnas veikimas turėtų būt 
stipresnis, bet mažai randasi 
veiklių draugų. Vienok kuopa 
veikia sutartinai su kitom dar
bininkiškom o r g a n izacijom 
kiek išgali.

Už 133 k p. raportą davė 
d. Pranaitis, pažymėdamas, 
kad jų kp. silpna narių sto
viu, nes turi tik 7 narius, pil
nai pasimokėjusius, o 4 skolin
gus, kad kuopa suorganizavus 
gana skaitlingai

| “Laisvės“ piknike. Mano su
rengti prakalbas 
pagerinti kuopos stovį. Taip 
pat mano Delair, N.
dieči.ų kuopelę .prijungti, prie 
savo kuopos dėl sekmingesnio 
veikimo. Turi kelis jaunuolius.

Už 141 kp., Phila., rapor
tavo d. N. Griciunienė, pažy
mėdama, kad k p. turi 29 na
rius, 20 pilnai užsimokėjusius, 
9 skolingus. Veikimas kp. silp
nas, nes nesiranda pakanka
mai veiklių draugų. Bet vei
kia bendrai su Veikiančiu ko
mitetu. Ižde turi pinigų 8 dol.

Už 149 kp. davė raportą 
dd. Chekanauskienė ir Mi
ckienė, pranešdamos, kad kp. 
turi 19 narių—6 skolingus. Iš- 
aukavę pinigų darbininkiš
kiems reikalams $45.97. Ižde 
turi pinigų $132.20. Veikia 
daugiau su Veikiančiu komi
tetu.

Už 105 k p. pranešė d. Mu- 
lokiutė, kad kuopa yra silp
na ir delegatų neprisiuntė, bet 
ji deda pastangas pakelti kp. 
stovį.

209 kp. Trenton, N. J., turi 
narius, bet susinešimas su 

[jąja neįmanomas, nes draugai 
ten esanti nieko neatsako.

Reading, Pa., 143 kuopa 
' delegatų neprisiuntė ir labai 

Antrai sesijai prasidėjus, i silpnai gyvuoja.
apskričio kuopų rapor-

cijos 
dos.

8. 
sekė 
tai.

Už 10 kuopą, Philadelphia, pų stovio. 
Pa., raportavo keli jos dele
gatai, pažymėdami, kad kp. 
turi 74 narius, apie 50 pilnai 
pasimokėjusius. Taip pat ma
noma, kad ir likusieji užsimo
kės. Kuopa, kaipo tokia, pa
laiko kontaktą veikime su vie
tinėm organizacijom. Tačiaus 
abelnas kuopos veikimas, kai
po tokios stambios, esąs silp
nas, ypatingai literatūros pla
tinime, nes kuopa išplatinus 
literatūros tik 4 dol. vertės 
per metus. Bet philadelphie- 
čiai pat-eisino savo kuopos 
silpną veikimą tuom, kad per- 
mažai randasi veiklių draugų 
ir kad turi suorganizavę Veik, 
kom., kuris nuveikia didesnius 
darbus. Kuopos ižde turį 
nigų $24.50.

Už 13 kp., Easton, Pa., 
vė raportą d. Sinkevičius, 
žymėdamas, kad jų kp. 
kia kiek išgali. Daugiausiai 
veikimas sukoncentruotas po
litiškoj dirvoj kontakte su 
kom. partijos veikimu. Narių 
turi 31—2 naujus narius ga
vo. Surengė 4-rias prakalbas, 
1-ną draugišką vak., 1 pikni-

pi-

da- 
pa- 
vei-

9. Po kuopų raportų sekė 
diskusijos, apkalbėjimui kuo-

Visa eilė draugų 
delegatų išreiškė konstrukty- 
vės kritikos už kuopų neveik
lumą ir priėmė vienbalsiai 
kuopų delegatų raportus.

10. Apkalbėtas abelnas li
teratūros leidimas. Ypatingai 
apie leidimą mėnesinio žurna
lo “šviesos“ ėjo gana smar
kios diskusijos. Visa eilė 
draugų delegatų išreiškė nuo
monę, kad pageidaut Lietuvių 
Literatūros Centro Komitetui, 
kad žurnalas * “šviesa“ būtų 
leidžiamas bent pusė anglų 
kalba, kad galėtų ir jaunuo
liai juo pasinaudoti. Po disku
sijų nubalsuota 12 prieš 11 
balsų, kad pasiliktų žurnalas 
“Šviesa“ kaip kad iki šiol.

11. Pakeltas ir apkalbėtas 
klausimas, kad kuopos savo 
susirinkimuose bandytų kelt 
įvairius klausimus ir draugiš
kai diskusuotų, kad pakėlus 
kuopų stovį nariais ir dvasiniu 
klasiniu supratimu.

12. Apkalbėta apie apskri
čio naudai parengimus ir po 
draugiškų diskusijų prieita 
prie išvados, kad kiekviena 
apskričio kuopa galinti ką

m.), Philadelphi-

perskaitytos ir 
įvairiais klausi-

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Draugijos meti

nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
Dec. 6, pradžia 8 vai. vakare, 1939, 
A. Rupšio svetainėj, 16th St. ir 
Wood Ave.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turimo la
bai daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi turėsime išrinkti naują val
dybą ateinantiems metams.

Už neatsilankymą į šį susirinki
mą nariai bus baudžiami 50c baus
me. Tad rūpinkitės dalyvauti ir iš
vengti pabaudos. (284-285)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks antradienį, Dec. 
5, pas drg. Indrulienę, 129 West 
Market St. Pradžia 7:30 vai. Vi
sos nares malonėkite dalyvauti, nes 
yra''daug svarbių reikalų'aptarimai.

Sekr. (284-285)

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 Barberial

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

išdavė J.
pažymėdamas, kad

Nutarta apmokėti ap- 
valdybos komitetui bi- 
sekretorei J. Šmitienei 
organizatoriui V. Jakš-

čiui $3.00, Mulokaitci $1, 
už laikymą konferencijos, 
y. už salę, $2.00.

22. Apskričio valdybon 
kosi užtvirtinti veik visi buvę 
komiteto nariai, išskyrus d. Ži
linskaitę, kuri rezignavo. Tai 
jos vietoj išrinkta d. Griciū- 
nienė. Alternatais irgi tie pa
tys seni.

23. “Laisvės“ naudai su
rengto pikniko Philadelphijoj 
finansinį raportą 
Bender,
piknikas davė pelno $1,048. 
Raportas priimtas.

24. “Laisvės“ naudai su
rengto pikniko Baltimorėj fi
nansinį raportą davė d. Jasai
tis, pažymėdamas, kad pikni
kas davė pelno $204. Rapor
tas priimtas.

25. Konferencija užsidarė 6 
vai. vakare, o po konferenci
jos prakalbėlę pasakė d. A. 
žemaitis iš Baltimorės, kvies
damas visus draugus dirbti 
nenuilstančiai už darbininkų 
klasės pergalę.

Konfer. Sekr. J. B.

Dewey ■— Republikony Kan
didatas j Prezidentus

New York.—Republiko- 
nas apskrities prokuroras 
Thomas E. Dewey, Wall 
Stryto kapitalistų mylima
sis, pareiškė, kad jis kandi
datuoja kaip republikonų 
žmogus į Jungtinių Valsti
jų prezidentus. Savo pereiš- 
kime jis smerkia Naujosios 
Dalybos valdžia, kaipo 
“kenkiančią” šalies gerovei, 
ir žada atgaivint šalies biz
nį. (Užmiršta vyrukai kad 
žemiausiai buvo nupuolus 
pramonė ir daugiausia buvo 
bedarbių be jokios pašalpos 
paskutiniais metais republi- 
kono H. Hooverio preziden
tavimo.)

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6G73

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Virkitės 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 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną 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 karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

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 skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINES
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

šį skelbimą su sa- 4 
ir gausite didelę kainoje | 

NUOLAIDA

Atsineškite 
vim

PUIKIAUSIOS

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton i
Laikrodininkas-Jeweler 4

701 Grand St., Brooklyn, N.Y. j
Tarp Graham ir Manhattan Avės. T

Įsteigta 185)2 Tel. Stagg 2-2173 |
ATDARA VAKARAIS $

fERI-THIN GRACE . . . 15-jewel 

& dependably accurate Gruen. Ycliow 
:fe gold filled caie ..... $29.75

NAUJAUSIOS 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, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuauglmo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
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
Vertes $25.00 už $19.50
Vertes $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

JK. \ žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir v<<- I Moterys. Jelgp turite nesveikumą, kurio nesuprantą* Į te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite mali 

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

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Splndullai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios nrievolės iš

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

Tarp Union Sq. ir Irvlng PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Grojikas už Nikelius, 
Nešiojo Tūkstančius

Vėl Plėšimas Telegrafų 
Raštinėj

Graži Varpo Kepyklos 
Sankrova

Minios Atlankė Naują 
Orportą

Nicholas Olshewsky, 54 m., 
grojikas-elgėta, speciali© poli- 
cisto John Matters sulaikytas 
už įmetimą kason blėkutės 
BMT Flushing Ave. stotyje. 
Vedamas Wilson Ave. polici
jos stotyn, Olshewskis nešėsi 
ir triubą. Jis buvo nesiskutęs, 
susivėlęs, iš batų kyšojo vid- 
padžio vieton įklota popiera. 
Atrodė biednas ir jį areštavęs 
policistas jautęsis prastai ves
damas stotin tokį “grobį.” Bet 
pareiga, tai vis pareiga, rei
kia senis iškrėst. . .

Iš kišeniaus su pirmu ran
kos įdėjimu išsivertus penki
nė, iš kitų taip pat pluoštai 
popierinių. Kojinėse ir batuo
se rasta dar daugiau iki poli- 
cistai priskaitę $691. Jo ser
mėgoj taipgi rasta nelygių 
vietų, tad atardyta pamušalas 
ir iš ten išsiritusios 8 bankų 
knygelės, rodančios viso $47,- 
830 taupmenų. Turtą jis su
rinkęs išmaldomis, 
mis griežiant savo 
langėse, gatvėse ir

Nuėjus į namus,
St., prastame lūšnyne rasta jo 
žmona ir duktė, gyvenančios 
puvėsyne, tūkstančiams 
rių trūnijant siūlėse ir 
kuose.

Jaunas vyras sekmadienio 
vakarą apiplėšė Western 
Union raštinę, 710 7th Avė., 
N. Y. Išnešęs $14. Prieš tai 
keliolika minučių buvę išvež
ta centran $100. Išgirdę raš
tinės patarnautojos šauksmą, 
praeiviai vijosi plėšiką, bet jis 
įsprukęs BMT subvės stotin 
prie 47th St., paspruko.

Pastaraisiais laikais
grafų raštinėse buvo eilė plė
šimų ir pastatyta net specialės 
sargybos, bet jis visgi prisi
taikė nesant sargybinių.

kad
St., 

išdygo 
Užeinu,

savininkę,

tele-

Maspeth, N. Y

surinkto- 
triubą pa
su b vėse.
60 Moore

Maspetho lietuvių darbinin
kiškos draugijos rengia šokius 
su koncertine programa šį 
sekmadienį, 10 dieną gruo
džio, 7-ta, valanda vakare. 7 C v

Kadangi maspethiečiai at
lanko visus kitus parengimus, 
manome, kad jau laikas 
Brooklynui ir kitiems atsilan
kyt mūsų kolonijoj.

Apart šokių prie geros or- 
kestros, dalyvaus didysis Aido 
Choras su kelioms dainelėms 
ir kiti programos dalyviai.

Vieta: Novitzkio svetainėj,
dole-159-63 — 56th Road, kampas 
ban- į 60th Street, Maspethe. Ge

riausiai privažiuot Grand St. 
gatvekariu ir išlipt ant 60th 

i Street. Reikės keletas blokų 
paeit. Įžanga 40 centų, ypatai.

Visi dalyvaukite.
Rengėjai.

Aną dieną pastebiu, 
Stagg gatvėj (40 Stagg 
netoli Lorimer St.) 
skaisti lange šviesa. 
Randu Kepyklos
Balčiūnienę, duoną ir keiksus 
pardavinėjančią.

—Kaip čia, — klausiu, — 
pasitaikė, kad taip staigiai iš
dygo ši graži ir jauki vieta?

—Tai Antanas (Balčiūnas— 
kepyklos savininkas) pada
rė, — atsako man d-gė Bal- 

Ičiūnienė. —Na, bet jis ir dir
bo!...

Ši naujoji vieta — tik pir
mos durys prie buvusios Bal
čiūnų sankrovos. Naujoji san
krova randasie pačių Balčiūnų 
name. Viskas gražiai 
Sienos išpaneliuotos.

Be to, Balčiūnai 
puikią mašiną duonai 
Viskas dabar eis 
kai.

Na, tegu jiems gi ir vykst 
Balčiūnai yra geri, svetingi 
draugiški žmonės.

įruošta.

nupirko 
įvynioti, 

automatiš-

Rs.

a!
ir

Nežinojo Turįs Brangią 
Smuiką

Miestas Nupirko Žemės 
Projektui

Miestas jau įsigijo 
mentus visoms žemėms, 
kalingoms statysimam 
Side Namų projektui, 
bus 1,200 apartmentų.
plotą nuo 102nd iki 105th St. 
tarp East River Drive ir First

doku-
rei-

Jame
Užims

pirmą
Beach) 
regulia- 

susirinko
pamatyt,

Pereitą sekmadienį 
po atidarymo (North 
LaGuardia Orporto 
riam veikimui, 
117,000 žmonių
kaip jis įrengta, ir išskrendan
čius bei atskrendančius orlai
vius ir keleivius. Tik 20,000 į- 
leista vidun. Iki pusiaunakčio 
užregistruota 128 pribuvę—iš
vykę orlaiviai su virš 1,200 
keleivių.

Neužmirškit!
Ateinantį šeštadienį, gruod. 

9, visi galėsit smagiausiai lai
ką praleist “Laisvės” svetai
nėj, A.K.P. 5-tos kuopos pa
rengime. šokiam grąjįs puiki 
muzika, jaunuolio Kvietkaus 
vadovaujama. Bus gardžių už
kandžių ir šalto alaus,
kur kitur ta vakara neikit, 
būkit šiame parengime.

Reng.

Nepatinka, Nemokės

Nie-
o

Hyman Landau, Brooklyne, 
mirdamas paliko $5,762 turto. 
Sulyg įstatų, palikimą išrenka 
giminės, o jei jie gyvena už- 
rubežyje, palikimas 
damas per tos šalies

perduo- 
konsula-

dabar

Adele Robinson — Baniutė, 
32 m. amžiaus, gyvenus 143 
Belmont Ave., No. Arlington, 
N. J., mirė gruodžio 3 d., Bon
nie Burn Sanatorium, Scotch 
Plains, N. J. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 6 d., šv. Jono kapi
nėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyn.

George Burba, 59 m. am
žiaus, mirė gruodžio 2 d., Pil
grims State Hospital, Brent
wood, L. ]. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 5 d., šv. Kazimiero 
kapinėse, Farmingdale, L. 1. 
Kūnas pašarvotas J. Garšvos 
koplyčioj.

SUSIRINKIMAI
Šv. Jurgio Draugijos priešmetinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 6 d., 
7:30 vai. vakare, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Nariai prašomi daly
vauti, nes bus rinkimas puses val
dybos sekantiems metams.

Ch. Nečiunskas. (284-285)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė pusininkė- 

partnerė j Luncheonette ir Statione
ry biznį. Galima 
gyvenimą dviem 
Šimas nedidelis.
A. Shurmulienę, 
Brooklyn, N. Y.

padaryti gerą pra- 
savininkams. Jne- 

Prašome kreiptis j
85 Johnson Avė., 

(283-285)

i Sveikata Ligoniams

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai,. geriausių 
bravorų alus ir 
ęlius. 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 4-9308

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inslde Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Paprastas vakarinio kliubo 
smuikininkas Harleme susido
mėjo gerai griežiančia smui
ką, už kurią jo pažįstamas; 
buvo mokėjęs $20. Jis nusi
pirko ją už $80 ir didžiavosi, 
kad jo smuiką gražiai griežia. | 
Tačiau aną dieną jam prirėi- 
ko pinigų. Smuiką ne motina, 
jis nunešė ją senų muzikos 
instrumentų krautuvėn par
duot. Jo nuostabai, smuiką iš 
jo atėmė, pažino buvus viena 
iš nedaugelio užsilikusių Stra- 
clivarijaus smuikų, kuri buvo 
įkainuota $15,000 ir priklausė 
Philadelphijos muziejuj.

Iš muziejaus smuiką buvo 
pasiskolinęs s m u i k i ninkas 
Charles Jaffee, griežt koncer
tų maršrute. Smuiką, sykiu su 
kita $300 vertės smuiką ir 
drabužiais, buvo išvogta iš 
Jaffee’s mašinos ir parduota į 
pirmas rankas už $20 ir į 
antras rankas už $80, o da
bar jau, turbūt, vėl grįš Phi- 
ladephijon.

Atlikusio Gumo Problema
Majoras pasiūlęs kramtomo 

dirbėjams popierėlės vi- 
išspausdint

kramtytojas numetamą 
vėl įvyniotų

sugestiją

popieron.

gumo 
duje 
kad 
gumą
Be tvarkos išmėtyto gumo nu
valymas miestui kainuojąs 
šimtais tūkstančių dolerių per 
metus, nerokuojant atskiriems 
piliečiams padaromų nuosto
lių, kada gumas patenka ant 
drabužių, batų, rakandų.

HARVEY KRITIKAVO 
p. ROOSEVELT

Queens prezidentas Harvey 
mano, kad ponia Rooseveltie- 
nė labai prasižengus pakvies- 
dama Jaunimo Kongreso va
dus pas save ant arbatos laike 
jų buvimo Dies Komiteto tar
dymuose, Washingtone. Girdi, 
“žmonės ‘pryčina’ maištą, ir 
jiems atlyginama pakvietimu 
Baltajin Naman.”

Nugriovimo senų namų dar
bą pradėsią už keletos dienų. 
Naujiems pamatus pradės dėt 
už mėnesio. Kainuos apie 
$7,328,000. .

Apartmentai būsią mažiau
sia uždirbančiom šeimom, da
bar gyvenančiom laužynėse. 
Prie namų bus įtaisyta žaisla- 
vietės, pievos-sodeliai ir vietos 
projekto ir apylinkės gyven
tojų pasilinksminimui.

Teisėjas Wingate 
įvedė naujovę. Patinka — mo
kėk, nepatinka — nemokėk. 
Landau žmona ir duktė gyve
na Sovietų Sąjungoj, kuri la
bai nepatinka Wingate’ui. 
Dėlto jis patvarkė palikimo 
neišmokėt, nes, girdi, Sovietai 
turtą panaudosią “nuverst 
mūs įstaigas.”

Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
■Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina

M.
334

35c, 3 setai už $1.00.

ZUKAITIS
Dean Street

Spencerport, N. Y.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

Mergaitė Žuvo Gaisre

LIGONBUČIO SIENOS 
JAU PASTATYTA

šeštadienio rytą, antrą 
nutę po pusiaunakčio, į 
Guardia Orportą atskrido 
mas reguliaris keleivinis 
tuvas iš Chicagos ir
burgho su 20 keleivių, kurių 
7 įrėdo Newarke, kad būt pir
maisiais atskridusiais į orpor-

mi- 
La- 
pir- 
lek-

Pitts-

Mrs. Rosario Clemenza, at
vykus iš Italijos prieš 20 me
tų, bandė išsiimt pilietybę, bet 
teisėjas sakė, kad ji negana 
mokanti angliškai ir paskyrė 
jos 11-kos metų sūnų mokyto- 
jumi.

BAZARAS
Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 

Pirmadienįir

Vasario 9,10,11 ir 1.2 Feb
Mūsų dienraščio 

dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

Farmeriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

bazaras jau artinasi. Reikia

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Triboro ligonbučio, Queens, 
statyba jau gerokai įpusėjus. 
Išlaukinis darbas arti pabaig
tas. Dabar pradedama plaste- 
riavimas, suvedimas šildymo, 
vandens, elektros ir kiti vi
daus įrengimo darbai.

Ligoninė taikoma džiovinin
kams. Talpins 500 lovų. Lė- 
šuos $3,500,000. Manoma pa
baigt prieš 30-tą birželio, 
1940

Joan Hegquist, 14 m., už
duso dūmais iškilus gaisrui jų 
namuose, 749 E. 105th St. Dė
ka 16-kos metų brolio Peter 
budrumui, likosi išgelbėta Jo
anos dvynukė sesutė Anne ir 
10-ties metų broliukas Neil. 
Jų tėvai tuo tarpu buvę New 
Yorke ir sugrįžę jau po gais
rui. Dvi vyriausios seserys, 19 
ir 17 metų, taipgi nebuvusios 
namie. Gaisras' kilęs mergai
čių kambaryje sekmadienio 
rytą, vaikams tebemiegant.

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Diktuolei Proga JONAS
Marion St.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

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

Kafeterijų Darbininkai
Rinks Viršininkus

Skelbimų Klubas, N. Y., šie
met nusisprendęs turėt mote
rišką Santa Claus — Kalėdų 
Dieduką. Ir ne bet kokį. Ap
mokamam pajieškojime pata
ria sveriančioms “mažiau 250 
svarų ir žemesnėms 6 pėdų — 
nesikreipti.”

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line* 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

BAR ir GRILL

Uni- 
apie 

viršinin-

Kafeterijų Darbininkų 
jos Lokalas 302, turįs 
10,04)0 narių, rinks 
kus šį trečiadienį ir ketvirta
dienį. Kuopa A balsuos tre
čiadienį, kuopa B — ketvirta
dienį. Valandos nuo 6 ryto 
iki 10 vakaro^ Palm Garden, 
306 W. 52nd St., N. Y.

Eiliniai nariai remia esa
muosius viršininkus: William 
Mesevich, Sam Kremberg, 
Paul Merlin ir visą tą. sleitą. 
Prieš jį išstatyta lovestoniečių, 
trockistų ir socialistų sleitas.

Judis “Shors” Rodomas 
Jau Trečia Savaitė

Nepaprastai puikus Sovietų 
judis “Shors,” perstatantis 
Ukrainos kovas prieš lenkų ir 
vokiečių interventus 1918- 
1919 metais, užlaikytas tre
čiai savaitei. Jis rodoma Ca
meo teatre, 42nd St., netoli 
Broadway, N. Y. Paprastomis 
dienomis įžanga 25c iki 2 vai. 
po pietų, vėliau—brangiau.

S. Chioccola ,saldainių krau
tuvės savininkas, 84-36 102nd 
Avė., Ozone Park, rastas nu
šautas ant Beacon Hill Rd. ne
toli Port Washington.

Vėjo verčiamai 8 pėdų aukš
čio tvorai virstant prie East 
138th St., Bronx, sužeista du 
berniukai. ,

Lietuvių Restaurantas
Wne

Liquor#

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
I1W

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Sun. all day and night

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

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORAUS
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.

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
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I VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas 
H

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

SKELBKITES “LAISVĖJE’

Auti. > L.




