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

°nvienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XX)

Pereitą sekmadienį ir pir
madienį Suomijoj ir jos pa
sienyj buvo didelės pūgos:, 
snigo ir vėjas sniegą su oru 
maišė. Tokiam ore negalėjo RAUDONARMIEČIAI NUŽYGIAVO 35 MYL. PER SUOMIJA
veikti nei vienas Sovietu Są
jungos orlaivis.

Bet per abi tąsias dienas 
Amerikos spauda skelbė, būk 
suomių baltagvardiečių val
džios salininkai nukovę kelio
lika sovietinių orlaivių, kai 
pastarieji buvo atlėkę ant 
Helsinkio!. . .

Nukovė orlaivius, kurie vi
sai nelėkė! Juk tai didžiau
sias melas, bet jis stambiojo 
kapitalo spaudai priimtinas, 
kai prisieina pasakyti “gerą 
žodį” už tokius “didvyrius,” 
kaip Anglijos imperialistų 
bernai suomiai.

—o—
Čikagoj aną dieną kalbėjo 

konsulas p. Daužvardis. “Vil
nies” korespondentas rašo, 
jog p. konsulas pareiškęs, kad 
“Vilniaus fabrikus skaudžiai 
pažeidė vandalai arba bėgę 
svetur lenkai savininkai... 
fabrikuose atrasta daug maši
nų sudaužyta...”

Na, o kunigų, tautininkų ir 
socialistų spauda paskelbė, 
būk tuosius fabrikus apvogę 
raudonarmiečiai!

Lauksime, kada toji spauda 
apkaltins raudonarmiečius už 
Romos sudeginimą ir Pompė- 
jos miesto lava užliejimą.

—o—
Pereitą sekmadienį Bostone 

buvo įvesdintas Lietuvos gar
bės konsulu adv. A. O. šalna. 
Inauguracijos ceremonijas at
liko gen. konsulas p*. Budrys.

Adv. šalna yra malonus, 
draugiškas žmogus. Jis pla
čiai žinomas ir kaipo advoka
tas. Reikia tikėtis, kad jam 
naujos diplomato pareigos 
seksis ir jis pasekmingai jas 
eis.

Mes jam to ir linkime!
• —o—

O štai kaip dalykai stovi 
“demokratinėje” Franc i jo j:

39 komunistai veikėjai tapo 
sukišti i Sante kalėjimą.

Jie įkalinti už tai, kad sa
kė. kad turi būti vykinama 
taika, kad imperialistinis ka
ras neša Franci jai pražūtį.

Tūkstančiai komunistų vei
kėjų slapstosi. O socialistų 
vadai, su Blumu priešakyj, 
gelbsti valdžiai medžioti ko
munistus !

Keli žymūs Generalės Dar
biniu. Konfederacijos (darbo 
unijų) vadai,—Julien Raca- 
mond, Pierre Semard, Emil 
Toumemain, Ambroise Croi- 
zat ir kt.—įkišti į tą patį ka
lėjimą dėl to, kad priešinosi 
darbininkams algas nukapoti 
ir darbo valandas pailginti.

Greta to, katalikų laikraštis 
Belgijoj, — “Libre Belgique” 
—skelbia, jog tik per 24 va
landas Francijoj tapo suimta 
virš 100 kairiųjų darbininkų 
ir intelektualų. Jie bus pa
siųsti į Madagascarą.

Iki šiol Francijoj bus sukiš
ta į kalėjimus tūkstančiai dar
bo žmonių.

šitaip dalykai stovi “demo
kratinėj” Francijoj! Kas tik 
pasako žodį už taiką, tas yra 
“šalies išdavikas,” tas bruka
mas kalėjiman.

Jeigu buržuazija mano, kad 
šitokiu būdu ji sunaikins ju
dėjimą už taiką, tai ji labai 
klysta. Ji tik paskubins tą va
landą, kada jai prisieis atsi
durti ten, kur dabar siunčia 
taikos gynėjus.

Francijos socialistų lyde
riai visuomet skaitėsi pacifis
tais. Kai darbininkai pasimo-

Sovietai Neprarado 
Jokio Tanko Suomi
joj; "Kirov’ Sveikas

Maskva. — Sovietų Rau
donoji Armija neprarado 
nė vieno tanko Suomijoj, 
nors suomių baltagvardie
čių komanda skelbė, kad 
suomiai sunaikinę desėtkus 
sovietinių tankų.

Senoji Suomijos “valdžia” 
garsino, kad suomiai nušo
vę žemyn kelis tuzinus So
vietų lėktuvų ir dar oro 
bombomis sunaikinę 60 so
vietinių orlaivių. Bet tik
rumoj Sovietai prarado vi
so tiktai keturis lėktuvus 
dabartiniame kare.

Suomijos baltagvardiečiai 
iš pradžios skelbė, kad jie 
nuskandinę Sovietų šar
vuotlaivį “Kirovą;” paskui 
jie sakė, kad suomiai “rim
tai sužeidę” tą šarvuotlaivį, 
bet tikrenybėje nė vienas 
Suomijos pakrantinių ka- 
nuolių šovinys ir nė viena 
suomių oro bomba nė per 
nago juodimą' nepalietė 
šarvuotlaivį “Kirovą.”

Roosevelto Valdžia Pradeda 
Šėlt prieš Unijas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras, “teisingumo” ministe- 
ris Fr. Murphy užgyrė by
las teismuose prieš CIO ir 
A. Darbo Federacijos uni
ją pagal įstatymą prieš 
trustus.

Detroit, Mich. — Byloje 
prieš monopolijas statybos 
pramonėje, federalis pri
siekdintųjų teismas taipgi 
įkaitino dvi Amerikos Dar
bo Federacijos unijas, pagal 
Shermano įstatymą prieš 
trustus.

Būsiąs Pavarytas švedų 
Soc.-Ministeris, Kurstyto

jas prieš Sovietus
Stockholm, Švedija. — 

Pranešama, jog Švedijos 
ministerių kabinetas ren
giasi išmest iš savo tarpo 
užsieninį ministerį “socia
listą” JI. J. Sąndlerį. Nes 
Sandleris, remdamas Suo
mijos baltagvardiečius, “pa
vojingai” pykino Sovietus 
su Švedija, 
t ____________  

ja kur nors ginklu klausimą 
išrišti, tai jie sako: “Nevalia, 
—tai kraujo liejimas; mes 
tam nepritariam.” Kai buvo 
reikalas ginti Ispanijos demo
kratiją, jie sakė: mes esame 
pacifistai. Jie padėjo Ispani
jos respubliką pasmaugti.

Bet kai reikia Francijos im
perialistų — 200 turtingiausių 
šeimų — interesus ginti, tuo
met socialistai agituoja darbi
ninkus eiti ir žūti už finansi
nio kapitalo interesus!

ORAS. — Nešalta, apsi
niaukę.
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MANCHUKUO LIETUVIAI 
—ŽYDAI REMIA LIETUVĄ

Kaunas. — Manchukuo 
krašte (kur tikrumoj vieš
patauja J a p o n ija) buvo 
apie 5,000 lietuvių ir iš Lie
tuvos kilusių žydų. Toks jų 
skaičius ten buvo desėtkas 
metų atgal. Dabar kolonija 
ateivių iš Lietuvos ten žy
miai sumažėjo. Bet likusie
ji skirtingų tautybių ir pa
žiūrų žmonės, kilusieji iš 
Lietuvos, nepaiso jokių 
skirtumų, ir visi eina išvien 
Lietuvos reikalais, kaip ofi
cialiai pranešama per Kau
ną gruodžo 4 d.

Kiekvienas įvykis Lietu
voje tuoj aus randa atgarsį 
Charbine, Manchukuo, ir 
stambios aukos siunčiamos 
savo gimtajam kraštui' pa
remti.

Sužinojus, kad Vilnius 
grįžo Lietuvai, Charbino 
lietuviška kolonija greitai 
sudėjo 17 tūkstančių dole
rių aukų Lietuvos Univer
siteto Vilniuje stipendijų 
fondui (studentams pa- 
šelpti).

Anglija Didžiausia Šuo- 
mijos Karo Provokato- 

rė prieš Sovietus
Berlin. — Valdiški Vokie

tijos laikraščiai taipgi paro
do, kad Anglija buvo ir te
bėra vyriausia Suomijos 
kurstytoja prieš Sovietus. 
Sako, jog Anglijos imperia
listai norėjo su Suomijos 
pagalba įsivyraut Baltijos 
Jūroje prieš Sovietus ir Vo
kietiją. Bet kad Sovietai ar
do tą Anglijos planą, tai ji
nai rėkia prieš Sovietus 
kaip Suomijos užpuolikus ir 
dedasi suomių “demokrati
jos” gynėja. Tais riksmais 
Anglija taip pat stengiasi 
nukreipt savo piliečių akis 
nuo Anglijos-Franci jos ne
pasisekimų kare prieš Vo
kietiją.
Sovietai Galętų Kirst Baisų 

Smūgį Anglijai
Anglijos imperialistai 

trokšta kaip nors nusilp- 
nint bei pažemint Sovietų 
Sąjungą, — rašo Vokietijos 
laikraščiai. Bet jeigu An- 
glija-Francija pradėtų karo 
veiksmus prieš Sovietus, So
vietai galėtų kirst Anglijai 
didžiausią smūgį, paliuosuo- 
dami Indiją nuo Anglų Im
perijos ir išmušdami Angli
ją ir Franciją iš aliejaus- 
žibalo šaltinių ir pramonių 
Iraqe ir Syrijoj.

Naziai Biją Prancūzą Gink
lą, o Prancūzai—Nazią 
Vakarų Frontas. — Fran- 

cūzai praneša, kad vokie
čiai bijo naujų Francijos- 
Anglijos ginklų; bet pripa
žįsta, kad francūzaj-anglai 
taip pat bijo naujoviškų 
Vokietijos ginklų. Todėl ir 
nepradeda nei vieni nei 
kiti rimtai kariauti.

Rooseveltas Remia Suomių 
Baltagvardiečius Finansi

niai ir Politiniai 
I

Kirkenes, Norvegija, Suomijos pasienis, grd. 6. — 
Sovietų armija prasigrūmė jau 35 mylias į Suomiją ir 
pasiekė Kuolajarvį, kaip praneša norvegų koresponden
tai (nors jie iki šiol rašė apie suomių “atsilaikymą” 
prieš raudonariniečius).

Raudonoji Armija siekia pusiau perkirst Suomiją ir 
jau nužygiavo penktadalį tolio per Suomiją linkon Nor
vegijos rubežiaųs.

Sovietų kariniai laivai nuskandino du Suomijos lai- 
vukus, kuriais suomių baltagvardiečiai bėgo šiaurės jūra 
į vakarus nuo Petsamo į Norvegiją. Visi tie pabėgėliai 
žuvę.

Rooseveltas Teikia Finansinę ir Politinę Paspirtį 
Suomijos Baltagvardiečiams prieš Sovietus

Washington. — Prezidentas Rooseveltas sumanė 
duot Suomijos baltagvardiečiam piniginę paramą štai ko
kiu būdu. Sako, Amerikos valdžia gali sugrąžint Suomi
jai jos skolos dalį, privalomą gruodžio 15 d., taipgi su
grąžint visus pirmesnius Suomijos skolų įmokėjimus 
Jungtinėms Valstijoms; tik tatai turėtų užgirt kongre
sas. Rooseveltas kalba, kad tie pinigai galėtų būt panau
doti suomių reikalams “abelnai.”

Bet suprantama, kad tuomi Rooseveltas siūlo “ne
kaltą” paramą kariškiem Suomijos tikslam.

Prez. Rooseveltas atsisako sutraukyt diplomatinius 
ryšius su Sovietais, bet tiktai “šiuom tarpu.”'

Tačiau Rooseveltas pritaria tam, kad visi Centrali- 
nės ir Pietų Amerikos kraštai užprotestuotų prieš So
vietų karą su Suomija. Jis pats prisidėtų prie to protesto.

Maskva, grd. 6. — Du Suomijos itališki lėktuvai mė
gino bombarduot Leningradą. Vienas lėktuvas nušautas 
žemyn, o antras pabėgo.

Roma, grd. 6. — Italijos fašistų spauda rašo, kad 
700,000 Sovietų raudonarmiečių pradedą ofensyvą prieš 
(baltagvardišką) senąją Suomijos valdžią.

Maskva, grd. 6. — Sovietai tik juokiasi iš Suomijos 
baltagvardiečių pasakų, būk jie “sunaikinę 2,000 rau
donarmiečių” Karelijos pusiausalyje.

Lietuvos Atstovas Mas
kvoj Nepritaria Suo
miu Baltagvardiečiam 

____ u
Maskva. —- Anglijos, 

Francijos ir Amerikos am
basadoriai Maskvoje kužda
si, kaip čia galima būtų 
paremt senąją fašistuojan- 
čią Suomijos “valdžią” prieš 
Sovietus.

Bet Lietuvos atstovas ne
parodo jokio pritarimo tai 
Suomių “valdžiai.” Latvijos 
ir Estonijos atstovai atsi
sako bent vienu žodžiu už
tart Suomijos baltagvardie
čius, kariaujančius prieš 
Sovietus.

Terioki, Suomija, grd. 6. 
—S u omių baltagvardiečiai, 
bėgdami nuo Raudonosios 
Armijos, užnuodija visus 
šulinius, šaltinius ir ežerus.

Roma, grd. 6. — Pasak 
radio pranešimų, tai Italija 
pasiuntė jau 250 karo lėk
tuvų Suomijai prieš Sovie
tus.

London. — Nazių subma- 
rinas paskandino dar vieną 
Anglijos laivą, ,1,670 tomį.

Suomijos Fašistų Rė
mėjai Sušilę Darbuo

jasi New Yorke
New York. — Suomi j os- 

Finijos konsulas K. Kuusa
mo išdavė 400 pasportų ap
likacijų suomiams liuosno- 
riams plaukt “riamo” ka
riaut prieš Sovietų Sąjun
ga

Suomijos Rėmimo Komi
tetas pradėjo vajų surinkt 
milioną dolerių aukų, sako, 
“Raudonajam Kryžiui,” tai 
esą pagalbai nukentėjusiem 
nuo karo suomiam.

(S u p rantama, Suomi j os 
baltagvardiečiai vartos tas 
aukas ir karui.)

Kitas Komitetas Suomi
jai ' Padėti tikisi surinkt 
ketvirtį miliono dolerių 
vien iš' amerikonų. Šio ko
miteto “garbės” pirminin
kais yra žinomas atžaga
reivis Nicholas M. Butler, 
Columbijos Universiteto 
prezidentas, ir atgaleivis re- 
publikonas k o n g resmanas 
Bruce’ Barton, bet taip pat 
ir Amerikos Pilietinių Lais
vių Sąjungos vadas Roger 
Baldwin.

NAUJAUSIOS ŽINIOS E 
LIETUVOS

Miestų Statyba
Kaunas, grd. 4. — šiais 

metais į Lietuvos miestų 
statybą įdėta 66 milionai li
tų.

Vilnius, grd. 4. — Vilniu
je gyvenimas visiškai susi
tvarkė. Darbai, mokslas, 
prekyba, pramonė atgijo; 
maisto dalykų pilnos vitri
nos.

Iškeltus palengvintomis 
sąlygomis zlotus, suteikus 
darbą, gyventojai atgauna 
pirkimo galią. Stabilizavosi 
prekių kainos ir prekyba 
įėjo į normalias vėžes, nes 
pirklys pasitiki pastovios 
valiutos verte ir gauna nor
maliai prekes papildyti.

Miestai įveda lietuviškus 
užrašus.

Berlynas, grd. 4 d. — At
sakinguose vokiečių sluoks
niuose pareiškiama, kad 
Lietuvos Nepriklausomybė 
naudinga ir reikalinga tiek 
Vokietijos, tiek Sovietų Są
jungos interesams.

Angly Ministeris Plūsta 
Sovietus, Giria Suomius,

Glosto Nazius
London.— Užsieninis An

glijos ministeris Halifax 
garbino kariaujančius prieš 
Sovietų Sąjungą suomius 
kaip “didvyrius” ir “aukš
tai civilizuotus.” Iš antros 
pusės, jis smerkė Sovietus 
kaip “užpuolikus.”

Kalbėdamas “a u k štaja
me” Anglijos seimo bute, 
lordų rūme, ministeris Hali- 

i fax spėliojo, kad, girdi, 
turbūt, Hitleris slapta su
tikęs, kad Sovietai paimtų į 
savo žinybą Baltijos kraš
tus, taigi ir Suomiją; tai 
esą “mainais” už tai, kad 
Sovietai nėjo karan prieš 
Hitlerį, kada jis užpuolė 
Lenkiją.

Taip nukalbėjęs ministe
ris Halifax, tačiau, prisipa
žino, jog jis neturi įrody
mų, kad Sovietai būtų pa
darę “sąmokslą” su Hitle
riu prieš Baltijos šalis.

HALIFAX ŠVELNIAU 
KALBA APIE NAZIUS
Lordas Halifax, Anglijos 

užsienio reikalų ministeris, 
pakartojo, kad Anglija ir 
Francija kariaus, kol lai
mės pergalę. Bet dabar jis 
jau nekalbėjo apie “hitleriz- 
mo sukriušinimą/’ o tik sa
kė, jog karas bus tęsiamas, 
kol “Vokietijos valdžia pri
ims maž-daug tokias sąly
gas, dėl kurių talkininkai 
pradėjo karą.” Kitame sa
kiny min. Halifax tiek “at
sitaisė,” jog pareiškė, kad 
talkininkai kariaus, kol Vo
kietijoj įsikurs tokia val
džia, “kurios parašą galima 
būtų gerbti.”

O tą pačią dieną, kada 
Halifax šitaip kalbėjo, tai

Daugiai Italijos Or- 
laiviu Suomijoje
Prieš Sovietus i i

Roma. — šičia, Milane, 
Bolognoj ir kituose Italijos 
miestuose fašistai studentai 
demonstravo prieš Sovietus, 
už Suomijos baltagvardie
čius. Fašistų policija neva 
darė tvarką, bet neblaškė 
demonstrantų. •

Kelios dienos atgal, Mus- 
solinio valdžia pasiuntė 50 
karo lėktuvų Suomijai prieš 
Sovietus. Pranešimai gruo
džio 6 d. rodo, jog Italijos 
fašistai nusiuntė dar naują 
karo orlaivių būrį senajai 
Suomijos valdžiai.

Fašistų spauda didžiuoja
si, kad Italijos lakūnai jau 
kariauja prieš Sovietų oro 
laivyną.

Tūkstančiai karinių Ita
lijos lakūnų susiregistravo 
važiuot per Franciją, Nor
vegiją ir Švediją į fašistinį 
Suomijos karo frontą prieš 
Sovietus.

Italijos valdžia pasinešus 
į neoficialį, neva ‘liuosnorių’ 
karą per Suomiją prieš So
vietus.

Moterys Pradedančios Dau
giau Gert, o Vyrai Mažiau

Albany, N. Y. — New 
Yorko Valstijos Alkoholio 
Tvarkymo VMdyba išsiunti
nėjo klausimus majorams 
miestų ir miestelių: ar gir
tybė didėja ar mažėja po 
blaivybės įstatymo panaiki
nimo?

75 procentai majorų at
sakė, jog per paskutinius 
trejus metus girtybė suma
žėjo. Kai kurie majorai 
teigia, kad blaivybės įstaty
mo laikais daugiau žmonių 
negu dabar pasigerdavo 
“iki pamišimo.” Tačiau, tū
li majorai pastebi, kad da
bar didesnis skaičius mote
rų ir merginų geria alkoho
lį, negu prohibiciios-blaivv- 
bės įstatymo laikais.

Prohibicija atšaukta 6 
metai atgal.

Terioki, Suomiia. — Gy
ventojai nebėga iš Suomijos 
sostinės Helsinkiu nuo va
dinamų “s o v i e t i niu oro 
bombų.” Juos iš ten buožė
mis veja suomių baltagvar
diečiai žandarai.

LIETUVA BEPUSIŠKA

Kaunas. — Lietuvos val
džia laikosi bepusiškai. kas 
liečia dabartinius karus Eu
ropoj, kaip oficialiai prane
šama iš Kauno.

spauda ir radio pranešė, jog 
tarp Anglijos politikų ran
dasi vis daugiau tokių, ku
rie perša baigt karą prieš 
Vokietiją; susitart su na- 
ziais ir išvien maršuot 
prieš Sovietų Sąjungų.
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laiku apmokėjo, šimtams tūkstančių 
amerikiečių davė darbus, bet Amerikos 
valdininkai ir spauda piktuoju atsimo
kėjo Sovietų Sąjungai.

Pasakė žodį kitą prieš Amerikos im
perialistus kokis Sovietų veikėjas, tai jau 
ir protestai, o tuo pat kartu Amerikoj 
valdininkai kolioja Sovietus! Įvyko ko
kis nors pasisukimas Sovietų tarptauti
nėj politikoj ir vėl protestai ir grūmoji
mai nutraukti diplomatinius ryšius!

Visa tai Sovietams, be abejo, darosi 
įkirus dalykas! Amerikos atstovai Euro
poj slankioja pas nedraugingas valsty
bes ir kursto jas prieš Sovietus. Kapita
listų spauda ir politikai viešai disktisuo- 
ja, kaip čia visą kapitalistinį pasaulį ap
jungus “šventam karui prieš Sovietus.”

Aišku, kad tokis Amerikos atsineši- 
mas linkui Sovietų, tai nėra atsinešimas 
draugiškos valstybės. Šios tai ir buvo vy
riausios priežastys, kodėl Sovietai nuta
rė 1940 m. nedalyvauti Pasaulio Parodoj 
New Yorke.

Klausimai ir Atsakymai

Badas Amerikoje
Jei šiandien atvyktų Amerikon žmo

gus, čia negyvenęs per dešimtį metų ir 
nieko apie Ameriką negirdėjęs, jis, pa
siskaitęs žinių, pasijustų tarsi perkūno 
nustelbtas. Jam pirmiausiai mestųsi gal
von žinia, kad mūsų krašte—bagočiau- 
siam pasaulyj—žmonės badauja. Tai 
nėra jokia pasaka, bet tikrovė,—žiauri, 
baisi tikrovė!

Clevelande ir Toledo miestuose žmo
nės,—kurie prieš jų norus buvo išmesti 
iš darbų—badauja. Tokių žmonių yra 
tūkstančiai. Moterys, vaikai, senukai ir 
sveiki vyrai neturi ko pavalgyti, neturi 
kuro butui apsišildyti (jei dar šiokį tokį 
butą ir turi), neturi šviesų, neturi pini
gų drabužiams įsigyti.

Ohio valstijos gubernatorius p.% Bri
cker pareiškė, kad jis nematąs reikalo 
pašalpų miestams teikti, kadangi bedar
biai galį gauti darbų. Na, o bedarbiai 
darbų negauna, niekas jų nesamdo. To
lydžio valstijos kasoj yra apie $6,000,000 
perviršiaus pinigų.

Jeigu panašus dalykas atsitiktų So
vietų Sąjungoj, tai jis nuskambėtų per. 
visą buržuazinį pasaulį kaipo baisiausias 
dalykas. Sovietų Sąjungos vyriausybe 
būtų prakeikta ir iškaneveikta kaipo 
barbariška. Bet mūsų turtingoje Ameri
koj viskas tas taip sau ramiai eina, ma
žai kas dėmesio į tai kreipia, mažai kam 

. tas rūpi.
Prieš kiek laiko Earl Browderis sakė 

kalbą Madison Sq. Gardene, New Yorke. 
Jis pareiškė, kad, nepaisant, kaip Ameri
ka turtinga ir galinga, ji visvien galėtų 
surasti daugt ko pasimokinti iš Sovietų 
Sąjungos, iš *tos sistemos, kuri ten vei
kia. Šis Cleveland© ir Toledo įvykis kaip 
tik patvirtina E. Browderio žodžius: 
reikėtų mūsų krašto valdytojams, pro- 
tautojams ir visiems “dideliems žmo
nėms” bent jau tiek žinoti: neleisti žmo
nėms badauti, kuomet to turto pas mus 
perdaug, kuomet nežinoma, kur jis dėti, 
kaip jį išnaudoti.

Ohio valstijos valdytojai ir miestų ad
ministracijos privalo kuo veikiausiai pa
valgydinti badaujančius, aprengti sušalu
sius!

Lenką Armija Francijoj
Francijoj, kaip ir kokioj baloj, bu

riasi liekanos buvusios poniškos Lenki
jos valstybės. Renkasi generolai, pulki
ninkai, oficieriai ir jų apgauti paprasti 
lenkai. Organizuojasi Lenkų Armija 
Francijoj. Jos priešakyj stovi negarbin
gas generolas Sikorski. Sako, kad toji 
armija jau turinti apie dvi divizijas or
ganizuotų lenkų ir dar kelias organizuo
ja. Atsišaukė į lenkus, gyvenančius 
Francijoj, kurių yra nuo 400,000 iki 
500,000, kad jie stotų armijom Atvyks
ta lenkų ir iš Jungtinių Valstijų. Lenki
jos ponai mano sudaryti iki 100,000 ar
miją, kuri, pasibaigus karui su Vokieti
ja, bus permesta Lenkijon ir kariaus su 
Lietuva už Vilniaus atėmimą ir prieš So
vietų Sąjungą.

Bet mums atrodo, kad ta Lenkų Ar
mija Francijoj baigs savo dienas taip, 
kaip ten baigė rusų baltagvardiečių. 
Lenkijos liaudis nenorės jų pažinti, nes 
ten daugiausiai susispietė bailiai ir išda
vikai, kurie iš Lenkijos pabėgo, kai ji 
gyveno kritišką valandą.

Nepasiduokite Melams!
Anti-sovietinė spauda bjauriai melavo, 

kada Sovietų Raudonoji Armija išlais
vino Vilnių, Vakarinę Baltarusiją ir 
Ukrainą iš po Lenkijos ponų jungo. Bet 
tie melai buvo tik šešėlis prieš dabarti
nius Suomijos klausime. Ir tai aišku, nes 
Suomiją kurstė ir jos užnugary stovėjo 
ir stovi, be kitų, ir Amerikos imperialis
tai. 1 v

Jie skelbia melus, būk Sovietai bom
barduoją miestus, žudą civilius gyvento
jus. Sovietų užsienio komisaras Moloto
vas pareiškė, kad Sovietai to nedarė ir 
nedarys! Suomijoj yra virš 100,000 fa
šistų “šiuckorų.” Jie turi ginklus, kanuo
les, priešlėktuvines patrankas. Jie vy
riausia Suomijos buržuazijos jėga. Jie 
šaudo į Sovietų orlaivius ir jeigu lėktu
vai juos apšaudo, tai buržuazija skaito, 
kad “civilius” žmones. Tai nėra civiliai 
žmonės, bet vyriausia suomių reakcinin
kų karo jėga.

Iškraustys Pavilioną
Prezidentas Rooseveltas buvo pasiun

tęs prašymą Sovietų Sąjungai, kad ji ir 
1940 metais dalyvautų New Yorke Pa- 

* saulinėj Parodoj. Bet Sovietai atsisakė 
ir savo pavilioną, kuris buvo parodoj pa
žiba, iškrausto.

Kodėl? Sovietų Sąjunga dar nedavė į 
tai atsakymo. Bet jau galima suprasti. 
Kai tik reakcionieriai pamatė, kad So
vietų Pavilionas turi daugiausiai lanky
tojų, taip tuojau pradėjo kelti protes
tus: kam raudonoji žvaigždė yra aukš
čiausioj vietoj parodoj!

Bet tai nebus vyriausia priežastis. 
Mums atrodo, kad Amerikos ponai ir jų 
tarpe visa eilė valdininkų tiksliai viską 
daro, kad tik pabloginus santykius su 
Sovietų Sąjunga arba juos net nutrau
kus. Jie be jokio susivaržymo bjauriai 
niekina Sovietų Sąjungos tvarką ir val
džios žmones. Jie užsiima provokacijo
mis, kad sujungus kapitalistinį pasaulį 
karui prieš Sovietų Sąjungą. Šiandien 
visame kapitalistiniame pasaulyj labiau
siai paleidus burną, daugiausiai melų pa
skleidžia prieš Sovietų Sąjungą, tai Ame
rikos kapitalistinė ir priešdarbininkiška 
spauda ir radijo!

Sovietų Sąjunga nuoširdžiai pildė vi- 
•• sas savo sutartis, teisingai vedė biznį,

Vis Tie Planai!
I

Hearstas, kaip ir kiti reakcionieriai, 
norėtų matyti Vokietiją susitaikančia su 
Francija ir Anglija ir išvien su kitomis 
kapitalistinėmis valstybėmis puolančią 
Sovietų Sąjungą. Atrodo, kad šis reak
cinis planas labai prigijo ir tarpe Jung
tinių Valstijų valdžios ratelių. Jie gula 
ir keliasi tą mąstydami.

Jeigu Anglijai ir Francijai bei Romos 
popiežiui nepavyko, praeityj suorgani
zuoti kryžiaus karas prieš Sovietus, tai 
tą mano atlikti Wall Stryto kapitalisti
nės ryklės dabar. Vargiai jiems pavyks. 
Perdaug kapitalistų tarpe priešingumų, 
vienų kitiems nepasitikėjimų, intrigų, 
kad jie galėtų sudaryti tokį frontą. Bet 
jeigu ir pavyktų jiems susitarti, tai lai 
neužmiršta, kad prieš tai bus darbininkų 
klasė, valstiečiai, farmeriai!

Bet Hearsto spauda ir vėl sunkiai at
sidusta prisiminus, kad Anglija ir kitos 
valstybės yra sukčiai. Juk pereitame ka
re Amerikos bankieriai skolino joms pi
nigus, o paskui skolininkai ne tik skolų 
nemoka, bet nei prisiminti apie tai ne
nori. Sakoma, Anglija Amerikai yra 
skolinga $5,497,069,380; Francija $4,- 
180,628,820; Italija—$2,024,150,442’. Ki-‘ 
tos po mažiau.

Taigi vargiai tie ponai galės panaikin
ti tas priešginybes!

a--■ce

Klausimas:
Gerbiamieji iš “Laisvės” 

Redakcijos: Pas mus kliu- 
ban pareina beveik visi lie
tuviški laikraščiai, kurie iš
eina Jungtinėse Valstijose. 
Taipgi gauname Kanados 
“Liaudies Balsą” ir porą 
laikraščių iš Lietuvos. Nors 
aš esu nuolatiniu skaitytoju 
tiktai “Laisvės”, kurią, be
je, prenumeruoju, bet karts 
nuo karto pavartau ir pa
skaitau ir kitus laikraščius.

Štai kas man labai parū
po ir apie ką aš noriu gauti 
teisingas informacijas. Jei
gu aš neklystu, tai tokie 
laikraščiai, kaip “Tėvynė”, 
“Dirva”, “Vienybė,” “Ame
rikos Lietuvis” ir “Naujie
nos” pareina Lietuvon. Ten 
jie turi šiek tiek prenume
ratų. Bet visi tie laikraš
čiai dar negirdėtu pasiuti
mu puola dabar padarytą 
tarpe Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos apsigynimo sutar
tį ir visaip kaip bjauroja 
socialistinį kraštą. Vadina
si, nuodija Lietuvos žmo
nių įgrotą prieš šitą didįjį 
ir gęrąjį Lietuvos kaimyną.

Gi tuo tarpu “Laisvės”, 
“Tiesos” '“Vilnies” ir “Liau
dies Balso”, kurie, kiek aš 
pastebėjau, nuoširdžiai re
mia šitą Lietuvos padarytą 
žygį, Lietuvon neįsileidžia^ 
mi. Aš to negaliu suprasti. 
Argi tai nėra iš Lietuvos 
valdžios pusės laužymas su
tarties su Sovietais? Ar jūs 
ką nors darote, kad į tai 
atkreipus Lietuvos valdžios 
atydą?

Mintis šiuos klausimus 
jums pastatyti manyje iš-
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kanuoles yra kamofla žuojamos Vakaru Fronte, Francijoj, kad 
iš tolo nepamatytų.

t..

Štai, kaip Anglijos 
priešas, naziai, jų

kilo tada, kada pamačiau 
spaudoje, kad Lietuvos val
džia išvijo laukan Ameri
kos žydų dienraščio “For
ward” melagingą korespon
dentą.

Iš kalno tariu ačiū už pa
aiškinimą. Gal mano durna 
galva tos visos politikos ne
pajėgia suprasti.

Senas Skaitytojas.
Atsakymas:

Labai gaila, kad tų jūsų 
pageidaujamų informacijų 
mes labai mažai teturime. 
Visa tai, ką jūs sakote apie 
tuos laikraščius, yra tiesa.

Tiesa ir tas, kad tokius 
m e 1 a g i n g us laikraščius, 
kaip “Vienybė” ir “Dirva” 
Lietuvos valdžia įleidžia 
Lietuvon, o neįleidžia darbi
ninkiškų laikraščių. Jeigu 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

“Laisvės” Vajus Prailgintas
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų yra prailgintas 

iki naujų metų. Duodama proga kontestantams pasiekti pla
tesnį skaičių, žmonių, gauti daugiau naujų skaitytojų.

Taja proga privalo pasinauduot kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus ir kiekvienas dienraštį “Laisvę” mylintis 
žmogus ir gauti “Laisvei” nors po vieną naują skaitytoją.

Kuomet tokis didelis būrys draugų gavo po daugelį naujų 
skaitytojų, tai nėra pasiteisinimo kodėl nebūtų galima kiek
vienam “Laisvės” patriotui gauti nors po vieną naują skai
tytoją. - - fgj

Artinasi Kalėdos. Amerikoje yra įprotis pivRTT kalėdinės 
dovanas vieni kitiems. Daugelis ir pažangių žmonių perka 
dovanas. Puikiausia dovana, būtų užrašyti “Laisvę” visiems 
metams.

Dovanų ruošto šiandien stovi šio kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth ........................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis 

Lawrence - Nashua ............................
K. Žukauskiene, Newark ......................................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................

386 
344 
319 
300 
289 
282 
252
246 
233
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SUDRĖBĖJO KAPITALIS 
TUNIS PASAULIS

N cišdege Proyokacij os
Per dvidešimts du metus 

Suomijos buržuazija provo
kavo prieš Sovietų Sąjungą. 
Kapitalistų spauda piešia 
paveikslus, rašo straipsnius, 
verkia; kad Suomija “ma
žiukė,” “nekalta”, “taiką 
mylinti,” bet tai grynas me
las! Per 22 metus Suomijos 
buržuazija buvo šuo pas už
sienio imperialistus prieš 
Sovietų Sąjungą. Per 22 me
tus daugiausiai šnipų, di
versantų, provokatorių iš 
kapitalo šalių pateko į So
vietų Sąjungą vis per Suo
miją. O paskutiniu laiku 
Suomijos provokatoriai, pa
laikyti Anglijos, Francijos, 
Amerikos imperialistų ir! 
Švedijos, Norvegijos ir Da-' “šuckorsus

2604

R.
J.

S.
H.

204
194
182

J. Bakšys, Worcester ...................................
A. Klimas, Hartford ...................................
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinke 
V. Vindžiulis, Hudson . . 
G. Shimaitis, Montello .

S. Kuzmickas, Shenandoah .....
A. Žemaitis, Baltimore ............
P. Žirgulis, Rochester ................
J. Ramanauskas, Minersville ....
B. E. Senkevičiene,' Easton ..'....
J. J. Mockaitis, Bridgeport .....
S. Puidokas, Rumford ..............
S. Kirslis-Kalvelis, Bridgewater
L. Prūseika, Chicago ..................

Aučius, J. Bimba, Paterson 224
Rudman, New Haven 
Grybas, Norwood .....
Paulenka, Lowell ....
Žukienė, Binghamton

J. Žilinskas, Lewiston .....
Padgalskas, Mexico .....
Mason, New Haven ....
Andrulis, Chicago ....

Navickas, Haverhill ....
Valineius, Pittston ....

M. Klimas, Richmond Hill ....
A. Mickevičius, Bristol .......
P. Šlekaitis, Scranton ........
A. Taraška, Hartford .........
J. Gugas, Detroit'................
J. Borris, Dedham ..............
M. Youces, Cleveland ...........
L. Petrokas, Leechburg .....
A. Balčiūnas, Brooklyn .....
J. K. Alvinas,; Detroit .......
Dagis, A., .Sudbury ...............
F. J. Repšys,' Milford ..........
V. Pucin, St. Louis ...........
Klevinskas, Scranton ...........
J. Navalinskiene, Binghamton
M. Baltrušaitis, Seattle .....
Drg. Merkys, Ozone Park ..

•Ipr 'Kabomis, Maidšvilky

s.v.
J.
A.
M. Klimas, Richmond Hill .

joms galą. Kad suvaldžius 
imperialistų įrankį — Suo
mijos kapitalistų ir dvarpo
nių provokatorius. Prasidė
jo mūšiai.

Kodėl Taip Rėkia?
Sujudo visas kapitalisti

nis pasaulis ir jų bernai 
menševikai. Juk tai ne žer
tai, kad per 20 metų Lenki
jos ponai išnaudojo liaudį, 
melavo apie Sovietus, o kaip 
tik atėjo Raudonoji Armija, 
tai Vakarinėj Baltarusijoj 
ir Ukrainoj liaudis 100 nuo
šimčių pasisakė už Sovietų 
sistemą ir susijungė su So
vietų Sąjunga!

Ir kaip tik Raudonoji 
■ Armija atmetė Suomijos 

i” — fašistus ir 
jos armijos dalis, taip grei
tai Suomijos liaudis sudarė 
savo demokratinę valdžią, 
kuri paskelbė savo progra
mą, kuri yra sovietinės 
tvarkos pobūdžio. Ir net 
armijos suomių kareiviai 
pradėjo bėgti į Raudonosios 
Armijos pusę ir organizuoti 
savo batalionūs kovai prieš 
savąją buržuaziją.

Skandinavijos karalių so
stinės: Copenhagenas, Oslo, 
Stockholm, net Londonas ir 
Paryžius, nekalbant jau 
apie pačių Helsinki melus, 
skelbia, kad suomių buržu
jų ir dvarponių armija de- ’ 
šimtimis “naikina Sovietų 
tankus ir orlaivius,” “rau
donarmiečius ima į nelais
vę,” “skandna laivus”. Visa 
tai yra imperialistų propa
ganda, kad apgavus savo 
kraštų liaudį, kad įkalbėjus, 
būk Raudonoji Armija yra 
silpna, tik “štai reikia ją 
užpulti ir sumušti.” Juk 
tokiais pat sumetimais ta 
spauda skelbė Japonijos , 
melus, kad būk Mongolijoj 
šimtais “naikino Sovietu 
tankus ir lėktuvus,” o galų 
gale pasirodė, kad ne So
vietai ten pralaimėjo, bet 
Japonija. Juk tokiais pat • 
sumetimais per metų metus 
melayo apie “Raudonosios 
Armijos silpnumą,” kad tik 
Vokietijos fašistus paragi
nus užpulti Sovietus. Tegul 
buržuazija giriasi* “suomių 
pergalėmis” ant popieros, 
nuo to dalykai nepasikeis! 
Suomijoj buržuazijos ir 
dvarponių dienos suskaity
tos, nepaisant, kad su ja yra 
pasaulinis imperializmas ir 
barbarizmas!

Romos popiežius ir Itali
jos fašistai dūksta, bet jė
gų nėra. Japonijos imperia
listus kursto prieš Sovietų

(T$sa ant 5-to pust)

nijos karalių bei menševikų, 
tiesiai nachališkai pradėjo 
pulti Sovietus. Derybose 
įžeidinėjo. Tuo kartu ruošė
si karui ir gyrėsi, kad jiems 
nieko nereiškia “sumušti 
Raudonąją Armiją,” pradė
jo šaudyti į raudonarmie
čius, žudyti juos ir šaukė, 
būk patys raudonarmiečiai 
ant tiek “neišlavinti, kad 
bemanevruodami vieni ki
tus šaudo.” Tai buvo tiks
lus įžeidimas Sovietų Są
jungos ir garbingosios Rau
donosios Armijos. Sovietai 
kelis kartus persergėjo. Bet 
Suomijos provokatoriai ir 
pasaulinis kapitalizmas spe
kuliavo. Jie, žinodami, kad 
Sovietų Sąjungos buvo ir 
yra taiki užsienio politika, 
kad kiekvieną klausimą So
vietai- nori taikos keliu iš
rišti, manė, kad Sovietai ne
panaudos jėgų. Ir tuo bus 
nužeminta Sovietų galia. 
Kapitalistai galės šaukti: 
“Sovieti bijo Suomijos!” Ir 
šaukė, kad “Raudonoji Ar
mija netikus, negąli ka
riauti!”

Ir kantriausio pasibaigia 
kantrybė. Taip buvo ir su 
Sovietų Sąjunga. Darbinin
kai, kolchozuinkai, studen
tai, profesoriai, raudonar
miečiai, jūreiviai ir kiti pi
liečiai sujudo. 185,000,000 
žmonių laikė susirinkimus, 
tūkstančius priėmė rezoliu
cijų ir reikalavo iš savo val
džios suvaldyti Suomijos 
karo provokatorius.

Ir, kada lapkričio 30 
dieną vėl Suomijos pasienio 
jėgos pradėjo veržtis į So
vietų Sąjungą, tai Lenin
grado Karo Distrikto Rau
donoji Armija ne vien jas 
išmetė atgal, bet ir nusivi
jo, kad kartą ant visados 
padarius toms provokaci-

1961 
1869 
1360 
1308 
1250 
.852 
736 
589 
510

J. Miliauskas, McKees Rocks .... 
J. Marshalonis, Bristol ...........
W. Goodis, Utica ......................
M. Petraitis, Bethlehem ...........
I. Stankus, Buckner, III...............
F. J. Madison, Youngstown .....
Senas Vincas, Gibbstown .........
J. Ragauskas, Shelton .................
J. A. Jerome, Barre Plain .....
Ig. Kubiliūnas, So. Boston .....
V. Sutkienė, San Francisco .....
A. Lideikienė, Great Neck .....
Karpich, P. W., Lynn ...................

Gašlūnas, Brooklyn ..............
Girniene, Binghamton ............

Jarvis, Plymouth ................
A. Motčjūnas, Williamstown

J. Mažeika, Cleveland ................
Cibulskiene, Brooklyn ...........
Nalivaika, Brooklyn ..............
Dapšis, Detroit........................
Sprindis, Kenosha ................
Mitchell, Washington ...........

182 j J. Visockis, Wilkes-Barre
173
162
154
119
118
119
102

94
76
75

O.
R.
C.

O. 
J. 
A.
P.

72 P. Žemaitis, Detroit .........
72 I A. Dambrauskas, Arlington
72
72
70
65
64
60
55
54
50
50
50
50

J. Gudišauskas, Tamaqua ........
S. Žostautas, Kapuskasing, Can 
J. Adams, Grand Rapids .........

Kuzmickas, Harrison ..........
G. Stasiukaitis, Cliffside .........
K.

50
50
50
50
50
44
44
44
44
44
44
44
44
43
42
40
30
30
27
27
24
22
22
22
22
22
22
20
19
12
10
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“Laisvos” štabas
D. M. šolomskas .............
Geo. Kuraitis ....................
R.' Mizara ...........................
J. Barkuš ...........................
P. Buknys .....  v..v.»..'.

439
90
80

. 66
• 46
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Būrys Sovietų Sąjungos lankininkų pratimuose; nemažai šiuo metu tankininkų 
gelbsti Liaudiškai Suomijos vyriausybei nusikratyti Anglijos imperialistų tarnaitės 
—valdžios, kuri dar kol kas pasilaiko Helsinkyj.

Laisvoji Sakykla
“Vidurinis Centras’1

Nuo šio pasaulio susitvėri- 
mo ant šios planetos pirmiau
siai išsivystė darbininkai, vė
liau kapitalistai, o da vėliau 
“vidurinis centras.” Į centrą 
yra susikuopę žmonės be jo
kio nusistatymo — be nugar
kaulio. Dauguma jų labai svy
ruoja su permaina oro. Jei 
vėjas pučia j vakarus, jie ap- 
serga dideliu patriotizmu; jei 
j rytus — suserga kairumu. 
Taip ir blaškosi jie po visą pa
saulį.

Kaip jau esame matę iš lie
tuviškų laikraščių ir kitatau
čių spaudos pranešimų apie 
sutartį tarpe Lietuvos ir So
vietų Sąjungos, tai, rodos, 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint 
kokių pažiūrų ar įsitikinimų 
jie būtų, turėtų daugiau ne
gu kad džiaugtis, atsiekus to
kią laimę. Aš gerai pamenu, 
kada pasibaigė caro viešpata
vimas kilus revoliucijai 1917 
metais, tai žmonės apsiverkė, 
kaip maži vaikai, iš džiaugs
mo. Dėl ko tie žmonės verkė 
— nejaugi dėl to, kad caras 
nuėjo velniop? Ne. Tie žmo
nės verkė iš džiaugsmo, nusi
kratę trijų šimtmečių nelais
vės retežius.

Praeities. įvykiai atitinka 
1939 metu įvykiam. Nėra 
abejonės, kad daug kam iš 
lietuvių, gavus pirma žinią 
apie padarytą sutarti tarpe 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, 
iš džiaugsmo ašaros per vei
dus nuriedėjo. Lietuviai pa- 
siliuosavo nuo tarptautinio fa
šizmo. imperializmo.

Dvidešimts metu tam at
gal man teko apsilankyti Lie
tuvoje ir Latvijoje. Ant ne
laimės turėjau bastytis po abi 
šalis per tris metus, kol ga
lėjau sugrįžti atgal i Ameri
ka. Būnant Lietuvoj ir Lat
vijoj, teko kalbėtis su tais, ku
rie grįžo iš Sovietų Sąjungos 
aplankyti giminių. Visi buvo 
labai nusiminę ir gailėjosi pa
dare klaida. O grįžti atgal į 
Sovietu Sąjungą jiem nebuvo 
galimybės.

Užklausus jų, kodėl jie nė
ra pasitenkinę savo tėvyne, 
visu atsakvmas buvo veik vie
nodas. Sako: “Mes čia to ne
radom, ko tikėjomės. Ten 
laisvė, o čia to nėra. Čia ir 
oras netoks, koks ten yra. 
Lauksime tos dienos, kada ga
lėsime grįžti į Sovietų Sąjun
ga”

Turime nenamiršti, kad tais 
metais Sovietu Sąjungą vedė 
mirtina kova prieš tarptauti
nius plėšikus. Tai ka galima 
jau ir bekalbėti apie Sovietu 
Sąiunga na 22 metu! Tokios 
mažos valstybės, kaip Lietu
va. Latviia, Estoniia. pusiau 
buržuazinės demokratijos, ar
ba fašistinės po Vokietijos, 
Anglijos ir Amerikos globa. 
Tain vadinami jų “tautos va
dai” pavergė savo tautiečius, 
vieton laisvės, laikė kalėjimus, 
žodžiu sakant, vidujinė san

tvarka buvo nepakenčiama. 
Latvijoj ant 40 asmenų buvo 
vienas viršyla. Na, o viršinin
kui, kaipo ponui, ne tik rie
bios algos, bet reikia gerai 
pavalgyt, išsigert ir apsirėdyt. 
Tas reiškia, pavaldinius reikia 

į ne tik trumpai kirpti, bet ir 
įskųsti ligi kraujo.

Na, o yra ir čia Amerikoje 
tokių plunksnuotų vadovų, ku- 

1 rių tikslas klaidinti savo pa
sekėjus. Tautininkai iš “Vie- 

;nybės” ir “Tėvynės”, socialis- 
I tai iš “Naujienų” ir “Kelei- 
i vio,” trockistai iš “Naujosios 
I Gadynės'’—tai vis vėjo vari- 
I jotai. Jie tik savo kišenių 
i gerbia. Centristai nori, kad 
jų pasekėjai grįžtų į atgyven
tą gadynę. Jų skelbiama ko
va prieš Sovietų Sąjungą bus 
nusivilimu jiem patiem, šian
dien Sovietų Sąjunga yra ga
linga šalis, jos globoje tautos 
galės daug ko pasimokyti eko
nominėj srityj ir politiniai la
biau pribręs.

Mūsų pareiga remti ir žiū
rėti į šviesesnę ateitį. Cen
tristų šūkavimai apie fašizmą 
ar kapitalizmą atvaduotų tau
tu į praeitį nesugrąžins. Tą 
dieną mes prigyvensime, kada 
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
liaudis su savo kaimynais ap- 
sivienys po Sovietų Sąjungos 
vėliava ir gyvens laimingai 
taip, kaip dabar gyvena Rusi
jos Sovietų Federatyvė Socia
listinė Respublika ir kitos so
vietinės respublikos.

Pacific.
11-20-39.

Pittston. Pa.
Lapkričio 25 d. Amerikos 

Lietuviu Kongreso Wilkes- 
Barre skyrius laikė posėdį po 
num. 109 Washington St., 
Room 307.

1. Posėdį atidarė Arisonas. 
Posėdyje dalyvavo atstovai 
K. Arisonas, J. Bernotą, B. 
Radzevičius, T. J. Visockis ir 
M. Kazlauskas.

2. Buvo perskaityta pereito 
posėdžio tarimai ir priimti su 
pataisymu. Vietoje J. Jančai- 
čio išimti leidimą iš valdžios 
dėl pikniko liepos 30 d., 1939 
m., užmokėjo du doleriu Ari- 
sonžs.

3. Po ilgu apkalbėjimų nu
tarta Amerikos Lietuvių Kon
greso Skyrių palaikyti.

4. Nutarta šaukti konferen
ciją gruodžio 31 d., 1939 m., 
1 vai. po pietų.

5. Nutarta, kad 'delegatai 
atvažiuodami į konferenciją 
atsiveštų po vieną dolerį. Ku
rios draugijos neužsimokėjo, 
tai neturės sprendžianTo bal
so, jų delegatai dalyvaus tik 
kaipo svečiai. Kurios draugi
jos pritaria Kongresui ir nori 
jį palaikyti ant toliau, joms 
patartina užsimokėti. Kongre
so skyrius negali kitaip pasi
laikyti.

Jei skyriaus valdyba susi- 

l dėtų iš vieno miesto atstovų, 
tai nebūtų tiek iškaščių. Da
bar vienas nuo kito gyvena už 
kokios dešimties mylių arba 
daugiau, tad negalima kokį 
mažesnį parengimą įvykdyti, 
nes valdyba nesusieina.

Taigi, dar sykį, Amerikos 
Lietuvių Kongreso Wilkes- 
Barre skyriaus metinė konfe
rencija įvyks gruodžio 31 d., 
1 vai. po pietų, 69 S. Hancock 
St., Wilkes-Barre, Pa. Prašo
me visas draugijas, kurios pri
klauso prie skyriaus, ir tas, 
kurios pritaria, o dar nepri
klauso, išrinkti delegatus ir 
atsiųsti į konferenciją. Tegul 
delegatai nesuvėluoja ir atsi
veža mandatus.

M. Kalauskas.

Pastaba
Saliūnai — Daugelio Vyrų 

“Universitetai”
Po tokia antrašte “Laisvė

je” lapkričio 29 d. tilpo labai 
nešvarus tūlos Pandelietės ra
šinys, nepamatuotas progresy- 
viams vyrams, na, ir mote
rims, šmeištas.

Draugė Pandelietė prieš 20 
metu, sako, dalyvavo visur ir 
mačius dalyvaujant pažanges
nius vyrus, profesionalus ir 
darbininkus. Gi pastaraisiais 
20 metų laikotarpiu Pandelie
tė, turbūt, “miegojo” ir nema
tė, kad visokiuose progresyvio 
judėjimo suvažiavimuose, pa
rengimuose, piknikuose kele
riopai daugiau dalyvauja ir 
profesionalai ir darbininkai— 
progresyvis elementas, o ne 
galiūnuose progresuoja, kaip 
kad Pandelietė tvirtina...

Galimas daiktas, kad minė
to rašinio autorė turi “progre- 
syvį” vyrą ir mano, kad visi 
toki; tačiau ne taip yra!

Aš gi nesistebiu, kad tokius 
ir panašius “raštus” prieš pro- 
gresyvį elementą talpina “Vie
nybė” ar “N. Gadynė,” bet 
“Laisvėje’ tai ne vieta!

—Na, kūmutė, tu'tai jau 
smuklėj ir smuklėj — viena 
pastebi antrai.

—O kurgi tu būdama mane 
matai?—atkerta antroji...

Senas Pijus.

'Dviguba’ Talkininkų Blokada 
—Dideli Nuostoliai Naziams

London.— Nuo pirmadie
nio pradėjo veikt “dvigu
ba” Anglijos ir Franci jos 
blokada prieš Vokietiją. Ši 
blokada reiškia, kad Angli
jos ir Francijos kariniai 
laivai stabdys bepusiškų 
kraštų laivus ir grobs iš jų 
bet kokius Vokietijos dirbi
nius, gabenamus svetur 
parduoti.

Vokietija per metus par
duodavo už 500 milionų 
dolerių savo dirbinių užsie
niams ; o už gaunamą auksą 
ir tvirtesnius svetimus pi
nigus pirkdavo sau įvairių 
reikalingų medžiagų, ~ -

Eltos Žinios iš Lietuvos
VILNIUS. — Nežiūrint ka

ro ir kitokių pasaulį slegian
čių nuogos jėgos veiksmų, tei
singumas tebepasilieka žmo
nijos vedamuoju akstinu. Lie
tuvos istorinės spalių 27-29 
dienos, nuo Lietuvos kariuo
menės įžengimo į Vilniaus 
kraštą iki Lietuvos vėliavos iš
kėlimo Gedimino Kalne, nu
aidėjo visame pasaulyje. Isto
riniam žygiui į tikrąją Lietu
vos sostinę be gausybės visų 
sluoksnių ir organizacijų at
stovų lietuvių buvo prisirinkę 
ir 29 užsienių spaudos bei te
legramų agentūrų atstovų, ku
rie visus svarbiausius žygio ir 
teisingumo atstatymo momen
tus bevieliais keliais išsiunti
nėjo ne tik po Europos konti
nentą, bet ir į kitą Atlanto 
pusę. Vis dėl to joks genijus 
negali aprašyti nei kitam per
duoti tų įspūdžių, kokių per
gyveno tie laimingieji, kuriem 
laimė lėmė asmeniškai daly
vauti ir savo siela pergyventi 
tas visos lietuvių tautos 
džiaugsmo dienas. Visa Lietu
va tas dienas sekė prie radijo 
priimtuvų, susirinkdami kai
muose į tuos namus, kuriuose 
tokie priimtuvai buvo; didžią
ją džiaugsmo dieną, spalių 29, 
kurią patrankų 21 šūviui sa
liutuojant, Vilniaus gyvento
jams džiūgaujant Gedimino 
Kalne suplevėsavo Lietuvos 
vėliava, ne tik Vilniuje, bet 
visoje Lietuvoje bažnyčiose 
ėjo iškilmingos dėkonės pa
maldos ir skambėjo varpai, į 
kurių galingą chorą įsiliejo ir 
brolių amerikiečių aukotasis 
Lietuvai Laisvės Varpas, kurs, 
beje, greičiausioj ateityje 
bus iškilmingai perkeltas į 
Katedros bokštą amžinojoj 
sostinėj Vilniuje, ir kurio 
džiugus skambėjimas buvo 
perduotas radijo bangomis iš 
Kauno į Vilnių tą valandą, 
kada Laisvės gatvės aikštėje 
Vilniuje spalių 28 d. sostinės 
gyventojų minios be tautybės 
ir kitų skirtumų entuziastin
gai sveikina ką tik įžengusią 
Lietuvos kariuomene.

Vilnius, belaukdamas nesu
laukdamas Lietuvos kariuo
menės, jau gera savaitė kaip 
buvo pasistatęs visose svarbes
nėse gatvėse iškilmingus var
tus, papuoštus vainikais ir 
laukimo bei sveikinimo šū
kiais nebe tik lietuvių, bet ir 
lenkų kalbomis. Įžygiavimo 
dieną visas miestas pasipuošė 
tokia gausybe tautinių lietu
viškų vėliavų, kokia ir laiki
noji .sostinė Kaunas nevisuo- 
met pajėgdavo pasirodyti. 
“Vilniaus gyventojai sveikina 
Lietuvos kariuomenę”, did
žiausias transparentas puošė 
didžiuosius iškilmių vartus, 
pastatytus Laisvės gatves 
(buv, Jurgio, vėliaus Micke
vičiaus) pradžioje prie Ka
tedros aikštės. “Miasto Gedy- 
mina wita Armija Litewska” 
kabėjo didžiulis plakatas 
skersai Vilniaus gatvės. Pana
šiu sveikinimo šūkių buvo prie 
miesto geležinkelio stoties, 
prie visų gatvių, kuriomis bu
vo laukiama įžengiant kariuo
menę ir pačiame miesto cent
re. Taip pat iškilmingi var
tai buvo pastatyti prie buv. 
demarkacijos linijos, kur mū
sų kariuomenei peržengiant 
trijose vietose . buvo pjūklais 
perpjautos užsklandos ir su
degintos 19 rhetų Vilniaus 
kraštą nuo nepriklausomosios 
Lietuvos skyrusios gairės. Ne 
tik į Vilnių buvo prisirinkę 
daugybės žmonių iš gana to
limų Vilniaus krašto vietų, bet 
taip pat kariuomenei einant 
keliais į Vilnių gretimųjų kai
mu ir miestelių gyventojai su 
gėlėmis pulkais rinkosi pake
lėmis, visur širdingai sveikin
dami laisvės ir nepriklauso
mybės nešėjus.

Pergyvenęs rūsčias dienas, 
savaites, mėnesius ir ilgą me
tų eilę Vilniaus miestas, vos 
tik S mūsų kariuomenei įžen
gus, pradėjo atidarinėti ligi 
šiol užrakinėtas duris ir už
kalinėtus langus, kuriuose 
pradėjo išstatinėti dar išsau< 

gotus skurdžius maisto ir ki
tokių reikmenų likučius.

Spalių 28 d. nuo 12 vai. iki 
vėlybo vakaro vis naujoms ka
riuomenės dalims įtraukiant, 
minių minios, užtvindžiusios 
gatves, susiliejo į vieną, ne
paliaujamą, kelias valandas 
trukusį, šimtatūkstantinį cho
rą “Valio!”.

Kur tik Vilnius tiek gėlių 
ėmė, kuriomis greit buvo pa
puoštos visų karių krūtinės, 
apvainikuoti pabūklai ir nu
barstyti keliai bei gatvės, ku
riais pražygiavo lietuviškieji 
pulkai. “Sulaukėme! kur bu
vote užtrukę? Sveikiname! 
Witamy! Valio!” pastarąjį šū
kį buvo išmokę visi vilniečiai, 
ir tie, kurie šiaip lietuvių kal
ba ligi šiol nė nemanė intere
suotis.

Lietuvių, vietinių lenkų, 
baltgudžių, žydų ir totorių 
tautybių vardu sveikinimo 
širdingas prakalbas pasakė jų 
centrinių organizacijų atsto
vai savo kalbomis, kurios ra
dijo garsiakalbiais buvo per
duodamos keliose miesto 
vietose ir oro bangomis iš
nešiotos po visą nepriklauso
mąją Lietuvą ir į už jos sienų 
likusias lietuvių sodybas. Ne
greit tą pirmąjį vakarą, spa
lių 28 d., minios teišsiskirstė 
pirmą kartą po ilgųjų metų ir 
paskutinių rūsčių dienų ra
miai pasilsėti.

Antroji, spalių 29 d. išau
šo, jau .gatvėse rasdama ne
paprastai ir Vilniui atprastai 
didelį judėjimą. Kas skubėjo 
į maldos namus savo padėka 
ir lūkesčiais pasidalinti su sa
vo siela, kas nešė gėles, vai
nikus į Rasos kapines, savo 
džiaugsmu su brangiaisiais mi
rusiais pasidalinti, kas—pir
masis nekliudomai su atžygia
vusiais susitikti, pasikalbėti. 
Ir antroji didžioji Vilniaus 
diena praėjo lygiai kaip pir
moji.

KAUNAS. Į dabartinį Lietu
vos seimą buvo išrinkta 49 at
stovai. Atskyrus nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštą, išėjo iš sei
mo trys klaipėdiškiai atstovai, 
tad seime liko 46. Dabar grįžus 
prie Lietuvos Vilniaus kraštui 
su maždaug 500,000 gyventojų, 
skaitant po 1 atstovą nuo 50,- 
000, numatoma, kad seimas pa
didės dešimčia atstovų. Dabar
tinio seimo kadencija baigiasi 
1941 m. Seimas buvo rinktas 
1936 m. Kol Vilniaus kraštas 
bus visiškai administraciniai 
sujungtas su visa Lietuva, tai 
yra kol bus išaiškinta tame 
krašte esančių asmenų piliety
bė ir kt., turės dar praeiti kiek 
laiko, taigi ir rinkimai į seimą 
Vilniaus krašte dar neįvyks 
taip greit.

VILNIUS. — Ateinantį pa
vasarį numatoma pradėti Vil
niaus krašte žemės reforma. 
Per žiemą bus renkamos žinios 
apie dvarus. ir kt. stambias že
mės nuosavybes bei jų priklau
somumą, o pavasarį bus pradėti 
žemės dalinimai. Į Vilniaus 
kraštą siunčiama daug matinin
kų, kurie ten per žiemą dirbs 
žemės reformai paruošiamuo
sius darbus.

TRAKAI. — šiuo tarpu Tra
kų miestas ir valsčius yra pri
jungtas prie Vilniaus apskri
ties. Vėliau numatoma Trakus 
pakelti į apskrities miestą, tuo 
būdu pagerbiant, buvusią Lietu
vos senovės sostinę.

KAUNAS. — Lietuvos Valst. 
Opera ir Drama rengiasi pra
dėti Vilniui vaidinti reguliariais 
laikotarpiais. Opera tuojau 
statys Otelo, o drama Šarūną.

VILNIUS. Vyriausybės įga
liotinis paskyrė laikinai Vil
niaus miesto burmistru Miką 
Kaminską ir jo padėjėju—buv. 
Vilniaus burmistro padėjėją 
Nagurskį.

VILNIUS. — Vyr. Vilniaus 
kr. remti k-to Vilniaus sky
riaus valdyba pareigomis pasi

skirstė šitaip: K. Stasys — 
pi r m įninkąs, vi c e-p i r m i n inkais 
kun. Jankauskas ir kun. Stri- 
kauskas, ižd. — Bagdonas ir 
reikalų ved. — kun. S. Pukė- 
nas.

Suomijos Baltagvardiečiai 
Dar Nesusidūrė su Tikrąja 

Sovietų Jėga
Helsinki, grd. 4. — Patys 

senieji Suomijos valdovai 
pripažįsta, kad Sovietai iki 
šiol vartoja tiktai menką 
dalį savo karinės jėgos 
prieš suomių baltagvardie
čių armiją ir jų pozicijas.

Paryžius.—Francijos se
natas 259 balsais prieš 23 
nubalsavo suteikt diktato
rišką galią premjerui Dala- 
dierui, kol tęsis karas.

Waterbury, Conn.
Gruodžio 9 d. 1939 bus su

lošta dviejų veiksmų komedi
ja po vardų “Vis Pamokyti” 
Rengia LLD 28 kp. ir Vilijos 
Choras svetainėj Venta Hali,
103 Green St., Waterbury,: 
Conn. Prie veikalo bus ir dau- ( 
giaus juokų. Du Waterburio ! 
juokdariai sulos diolagą, kaip i

WORCESTER, MASS.

TURKIŲ BANKIETAS
Minėjimui sukakties 20 metų dienraščio “Laisvės.” 

Rengia LLD 155 ir 11 kuopos.

Sekmadienį, 17 Gruodžio (December)
ANT 29 ENDICOTT STREET

Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga 75 centai.

Woreesterio ir apylinkės lietuviai! Prašom skaitlingai minėti liau
dies dienraščio “Laisvės” 20 metų gyvavimų. Bus -vienas iš gražiau
sių parengimų, gražiausioj lietuvių svetainėj, su gražiausia muzikale 

ir dainų programa.
PROGRAMA:

Dainuos Aido Choro — Merginų ir Moterų grupė. Ignas Kubiliūnas, 
Lietuviško Radio vedėjas iš So. Bostono ir vietiniai solistai.: 

Irene Bakšiūtė, V. Tumanis ir J. Sabaliauskas.
Visiems akompanuos pianu Aido Choro mokytoja drg. J. Karsokienė.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. Evergreen 7-1645 License No. L. 886

Manhattan Liquor Store

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

Krautuvėj. s

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

ATEIKITE DABAR IR IŠSI- |
RINKITE JŪSŲ f

KALĖDINĖS
DOVANAS |

! Už VISAI MAŽUS

j. RANKPINIGIUS
S palaikysime jums bi kurį daiktą

Atsineškite šį skelbimą su sa- | 
vim ir gausite didelę kainoje I

NUOLAIDĄ

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA 
tai gražus laikrodėlis

E /ERI-THIN GRACE . . . 15-fwei 

dependably accural* Gmen. Vėlu* 

Į gold filled cate ..... $22.75 

tėvas su sūnum važiuoja senu 
Forduku ir rūpinasi, kad juos 
daveštų iki namų. Prie juokų 
bus ir kitokių meniškų pamar- 
ginimų, kaip tai, “tap dance”, 
duetų, kvartetų, piano solo, 
nu, ir Vilijos Choras pasirodys 
su naujomis dainomis.

Waterburio ir apylinkės pu
bliką kviečiam atsilankyt į 
mūsų rengiamą juokų vakarą. 
Nes šis juokų vakaras yra ren
giamas palei naują sistemą, 
tai ir bus ko pasigrožėti. Lo
šėjai užtikrina, kad atsilan
kius publika nebus suvilta, bus 
pilnai užganėdinta.

Po.‘lošimui bus šokiai prie 
Merry-Makers orkestros, tik
rai galėsime kojas išmiklinti 
bešokant.

Rengimo Komisija.

Sveikata Ligoniams
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 85c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler 

701 Grand St, Brooklyn, NX 
Tarp Graham ir Manhattan Aves. 

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

(Tąsa)
Lietaus vanduo ritosi ant kapų per 

kryžius, Jėzaus mūkeles ir kanuoles. 
Pilsudskis ir generolas Weigand nu
sprendė ties Varšava laikyti Raudonąją 
Armiją kanuolių ugnimi ir čia buvo su
traukta daugiau artilerijos, kaip visame 
fronte turėjo Raudonoji Armija. Į pie
tus nuo Varšavos Pilsudskio komandoj 
sudarytas galingas armijos jėgų kumš
tis, kurio buvo pareiga išvystyti ofensy- 
vą į rytus ant Lukow, Siedlec ir ant 
Lietuvių Brastos, kad atkirtus Raudo
najai Armijai pasitraukimą nuo Varša
vos. Į vakarus-šiaurius Raudonosios Ar
mijos dalys buvo toli nužygiavę, siekė 
Thorną ir Graudenzą turėdamos tikslą 
nukirsti Danzigo-Varšavos gelžkelį, kad 
tuo būdu atkirtus lenkų frontą nuo nuo
latinio ginklų, amunicijos ir karo specia
listų pribuvimo iš Franci jos ir Anglijos. 
Prieš šį Raudonosios Armijos frontą bu
vo suorganizuota lenkų armija ir pasta
tyta vadovystėj patyrusių francūzų ge
nerolų, kad ji išvystytų smūgį nuo Var
šavos į šiaurės, atkirstų raudonus kovo
tojus nuo kitų Raudonosios Armijos da
lių ir prispirtų prie Rytų Prūsijos, kur 
jie turėtų mirti.

Raudonoji Armija atsivijo lenkus iš 
Ukrainos ir Baltarusijos ir jau atliko 
per 500 kilometrų maršą. Pirmyn žygia
vo tik raitarija, pėstija ir lengvoji arti
lerija. Sunkios kanuolės, maisto ir amu
nicijos sandėliai toli gražu nesuspėjo su 
pirmomis eilėmis. Draugas Stalinas kelis 
kartus įspėjo Raudonosios Armijos ko
mandą, kad apsistotų ant Būgo upės, su
tvirtintų savo užfrontę, patrauktų sau į 
pagelbą sunkią artileriją, maisto ir amu
nicijos sandėlius, pataisytų susisiekimo 
kelius, atsteigtų lenkų išsprogdytus til
tus ir jau tik tada, antru etapu, duotų 
smūgį Lenkijoj ir kartu visų imperialis
tų sukuoptai armijai prie Varšavos.

Komunistų Internacionalo Antrasis 
Kongresas išleido atsišaukimą į Lenkijos 
ir Europos darbo žmones perstatant, 
kad Raudonoji Armija neina kitajB tautas 
pavergti, kad ji priversta kariauti to
dėl, kad Lenkija tris kartus atmetė 
Sovietų Rusijos siūlomą taiką, kad Len
kija užpuolė Sovietų Baltarusiją ir Uk
rainą.

Bet Lenkijos liaudis buvo pavergta 
per 125 metus po Rusija, Austrija ir Vo
kietija, dar neišbandžius savo tautos 
buržuazijos ir dvarponių išnaudojimo, 
didžiumoj pasidavė darbo žmonių išda
vikams, kurie persistatydami ir krašto 
gelbėtojais ir darbo žmonių draugais ant 
visų kampų ir kryžkelių šaukė:

—Gelbėkime tėvynę! Gelbėkime civili
zaciją!

—Visi prie ginklo, už Lenkiją ir visų 
laisvę!

—Raudoni imperialistai ateina, kad vėl 
Lenkiją pavergus, kad atėmus mūs tau
tinę laisvę!—šaukė pilsudskininkai.

Lenkijos karo frontas atšokęs iki Var
šavos, išsitiesęs išilgai Vislą, turėdamas 
gerai organizuotą užfrontę, cielus susi
siekimo kelius, užtektinai maisto, pil
niausiai aprūpintas naujausiais ir mo- 
derniškiausiais Francijos, Anglijos ir 
Amerikos ginklais, užverstas dideliame 
pertekliuje amunicija, buvo daug galin
gesnis, negu Raudonosios Armijos jėgos 
per ištisą mėnesį laiko su mūšiais atva
riusios lenkus iki Varšavos vartų, pali
kusios disorganizuotą užfrontę, toli už
pakalyj sunkiąją artileriją ir kitas reik
menis.

Prie šių sąlygų įvyko tas, kad Rau
donoji Armija buvo priversta atsitrauk
ti nuo Varšavos, užleisti Lenkijai dide
lius plotus Vakarų Ukrainos ir Baltaru
sijos su apie dvylika milionų gyventojų. 
Prie šių sąlygų Francijos, Anglijos ir 
Amerikos imperialistams pavyko išgel
bėti Varšavą, o Lenkijos imperialistams 
davė progą apkvaišti kvaituliu, kad jie 
yra galingi, neįveikiami, ir būk jie “lai
mėjo” ant Raudonosios Armijos pergalę 
mūšiuose prie Vislos. Jie išleido dešimtis 
ir šimtus knygų ir brošiūrų, kuriose kė
lė į padanges savo karo strategiją ir gy
rėsi “Stebuklu ant Vislos.”

N II.
Kada Raudonoji Armija artinosi prie 

Varšavos, kad uždavus poniškai Lenki
jai smūgį, kad kartą ant visados apsi
gynus nuo šlėktų atakų ant Baltarusijos 
•k Ukrainos, kad padėjus išsilaisvinti Len-

kijos darbo liaudžiai, kad atsidarius sau 
vartus į Europą, kad ištiesus Vokietijos 
darbo liaudžiai i brolišką ranką, kuri 
kraujais apsitaškius vedė kovą už išsi
laisvinimą, tai tuo pat kartu Anglijos, 
Francijos, Amerikos ir Lenkijos impe
rialistai ruošėsi prie “stebuklo ant Vis
los,” kad geresne karo technika atrėmus 
Raudonąją Armiją.

Bet tuo pat laiku jau kunkuliavo re
voliucinės kovos Lenkijoj. Darbininkai 
ir valstiečiai vadovystėj jaunutės Len
kijos Komunistų Partijos slaptai suda
rė Lenkijos Sovietų valdžią, išrinko į ją 
geriausius savo sūnus priešakyj su Fe
liksu Dzeržinskiu, rengėsi pravesti tas 
garbingas lenkų tautos revoliucines tra
dicijas, kurios davė Amerikos revoliuci
joj kovotojus generolą Tadeušą Kosciuš
koj Paryžiaus Komunoj Dombrovskį ir 
daugelį kitų lenkų revoliucionierių, padė
jusių galvas kovoje prieš carizmą.

Geriausi Lenkijos sūnūs ir dukros sto
jo kovon, kad kartą ant visados padarius 
galą išnaudojimui žmogaus žmogumi, 
kad pastojus kelią lenkų šovinizmui, kad 
pastačius lenkus darbininkus greta su 
kitų tautų darbininkais tarptautinėj po
zicijoj. Nakties laiku, po visą Lenkiją, 
namuose, giriose, krūmokšliuose rinkosi 
darbo žmonės būreliais ir organizavosi 
galutinai kovai, kad kada prisiartins 
Raudonoji Armija, stoti jai į pagelbą.

Žiauri buvo poniškos Lenkijos valdžia 
linkui kitų tautų. Dar žiauresnė ji lin
kui kovojančių lenkų darbininkų ir vals
tiečių už laisvę. Be teismo, be tardyfho, 
dešimtimis ir šimtais žudė geriausius 
Lenkijos sūnus ir dukras!

—Tra-ta-ta!—su tauškėjo kulkasvaidis 
Liublino kalėjimo kieme.

—Prakeiksmas jums budeliai!—metė 
prie sienos stovintieji.

—Šalin grobikiška Lenkijos valdžia!
—Precz;z kapytalistycznym Rządem! 

(Šalin su kapitalistine tvarka!)
—Tegul Gyvuoja Lenkijoj Sovietai!— 

šaukė šaudomieji.
—Tra-ta-ta!—tratėjo kulkasvaidis ir 

vienas po kitam virto vyrai, moterys ir 
jaunuoliai. Kada, nustojo lojęs kulkasvai
dis, tai prie sienos raitėsi šešiasdešimts 
aštuoni kovotojai. Tūli iš jų dar buvo 
gyvi. Vienam vyrui kulkasvaidis nukir-, 
to kojas. Jis šliaužė ant rankų, vilkda
mas paskui save nelaimingas kojas, kaip 
kokius skudurus, nutiesdamas kraujo 
klaną, ir šaukė:

—Budeliai! Kraujo siurbėlės! Ateis 
laikas, kada Lenkijos darbo liaudis jums 
atmokės! Ateis mūsų gadynė!

—Šia tau, gyvate!—smogė jam į krūti
nę durtuvu lenkas fašistas, kurių bū
riams buvo pavesta “palaikyti šalyj tvar
ką,” slopinti bent kokį liaudies pasiprie
šinimą. Dvylika fašistų iš “stszelcų” pul
ko durtuvais ir kardais dabaigė tuos, 
kurių dar nenutraukė gyvastį kulkas- 
vaidžio ugnis.

Vos dejavimas baigėsi, kaip atvažiavo 
keturi automobiliniai sunkvežimiai. Po
niškos tvarkos aukas suvertė vieną ant 
kito, kaip kokias malkas. Užtiesė brezen
tu. Išvežė į pietinę miesto dalį, užpylė 
benzinu ir sudegino. ■

Dar to neužteko poniškos Lenkijos 
valdonams. Nelaimingų aukų nutraukė 
paveikslus, kada jos gulėjo prie mūro 
sienos ir kada jas degino. Padėjo para
šą: “Štai kaip bolševikai elgiasi užimtoje 
Lenkijoje. Pirmas paveikslas parodo 
krūvą sušaudytų lenkų, jų tarpe keturi 
kunigai ir penkios minykės, o antras, 
kaip jie buvo sudeginti,” Paveikslus at
spausdino laikraščiuose ir dviejų milio- 
nų kopijose atvirutėse ir. išplatino tarpe 
Varšavos gyventojų ir fronto kareivių, 
kad kiečiau nustačius juos prieš Rau
donąją Armiją.

111Lietus lijo. Vanduo plaukė per stiklus. 
Atsargiai po vieną, po du padaržiais rin
kosi gelžkeliečįai darbininkai Varšavos 
priemiestyj U tratoj į Jurgio Melninko 
grintelę. Grintelė maža, medinė, pusiau 
sulindus į žemę. Tokiuose “palociuose” 
gyveno veik visi Lenkijos darbininkai. 
Jurgis Melninkas gelžkelietis—pečkuris. 
Jis sąmoningas darbininkas. Dar 1905 
metais dalyvavo Varšuvoj masinėse de
monstracijose prieš Rusijos carizmą. Tai 
tada jis ir jo draugai drąsiai dainavo 
“Varšuvietę”, kurios aidai skambėjo ne 
vien Lenkijoj,, bet ir Rusijoj:

(Bus daugiau) • . .

Darbininkų Vieninga Kova
Lapkr. 28-tą išėjo streikam 

apie 200 darbininkų, kurie 
dirba Metropolitan Body Co. 
prie Kossuth St. žymėtina yra 
tas, kad darbininkai turėjo 
kovą su šia kompanija perei
tą birželio mėn. ir buvo kon
traktas pasirašytas ant čielų 
metų> Tačiau darbdaviai to 
nepaisė. Praslinko vos keletas 
mėnesių, ir jie tą sutartį pra
dėjo mindžioti savo purvino
mis kojomis, reikalaudami 
darbininkus pagaminti dvigu
bai produktų ir už mažesnį at
lyginimą, negu kontrakte pa
sirašyta.

Brangūs darbininkai, lai 
būna pavyzdys iš tos kompa
nijos ir kitiems. Tik jūs pa
žvelgiate, kokias gudrias prie
mones jie mėgina vartot. Prieš 
pradedant laužyt sutartį, ku
rį buvo pasirašyta tarp unijos 
ir kompanijos, visų pirma 
kompanija pasiūlijo bosų vie
tas tiems unijos nariams, ku
rie yra geriausi veikėjai orga
nizacijoj, kurie buvo pirmieji 
organizuot šį lokalą. žinoma, 
tie draugai priėmė tuos dar
bus. Na, ir kompanija manė, 
kad jau dabar šioje dirbtuvė
je unija atgyveno savo die
nas. Jie manė, kad tie vyrai, 
gavę bosų vietas, dabar veiks 
pilnai kompanijos naudai, 
griaudami įsikūrusią uniją. 
Tačiau apsiriko, nes tie veikė
jai suprato kompanijos planą 
nemažiau, kaip ir pati kom
panija. Kaip tik kompanija 
pasirįžo laužyt sutartį, taip 
greit šie draugai pasakė viršy
toms: “Jūs patys bosaukit da
bar, gi mes eisime, kur mus 
tikroji priderystė šaukia:

Ir pasėkoje viso to, 28-tą d. 
lapkričio, 9 vai. ryte, išvedė 
darbininkus streikam

Darbininkai visi šimtu nuo
šimčių organizuoti į CIO 
(AAW) uniją. Pikietuojama 
labai tvarkingai. Po 12 vyrų 
pikietuoja per 11 valandų 
kasdien, pakaitomis.

Iki šiol dar nei vienas sko
bas neperėjo pikieto linijos ir 
nei vienas trekas nebuvo iš
vežtas.

Laikykite^, draugai. Už jū
sų narsą iki šiol esate svei
kinami.

—o---
Gerai Suloštas Veikalas
Gruodžio 2 d. Lietuvių Sve

tainėj įvyko tas gražusis te
atras “Drhma Miške,” kurį 
rengė LDS 74-ta kuopa. Tai 
ištikrųjų gražus veikalas, ir 
puikūs buvo lošėjai. Ypatin
gai drg. Katinas ir draugė 
Arisonienė, kurie užėmė ilgą
sias roles, labai puikiai pasi
rodė. Liudytojais buvo pati 
publika.

Nemėginsiu sakyt, kad kiti 
aktoriai prasčiau lošė. Visi 
savo užduotis atliko kuopui- 
kiausiai. Ši lošėjų grupė su
los ^į patį veikalą “Dramą 
Miške” New Havene, 10 d. 
gruodžio, Lietuvių Svetainėj, 
prie Front St. Aš nuo savęs 
patarčiau kiekvienam lietuviui 
ir lietuvaitei, kaip newhave- 
niečiams, taip ir apielinkės, 
nepraleisti šios progos. Ne
pasilikite- nepamatę to taip 
puikaus meniško perstatymo.

M. Arison.
,T .-—-T I'.'— . -

♦‘Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytohj.

Estate o f .

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL KOMĘ
VESTIE E. PAVIS

Licensed Mgr. 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

Visose dąlysę miesto.
V Tol. VirgĮnJft 7-UV9
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DIDELĖ PROGA SEIMININKĖMS

LENGVU BŪDU GA LITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENU-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kaval- 

kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daiktai yra: 1 peilis, 1 sriubinis šaukštas, 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 

1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

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

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

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna
vimą prie stalo 4 svečiam. 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 vartojąs 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 ne 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 puikus ant stalo padėti. . . o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė.

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

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.
Tačiau prašome įsitėmyti, 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.

Prašome Pasirinkti Platinimui
9 MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.
• RAISTAS, parašė 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
kučiam 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 
tvąrka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
O 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. UOUGHLINAS, parąšė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

Knygų iš Šio Surašo:
• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
e PIRMOJI PAGELEĮA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel- 
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapiu 
126, kainą $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI RĖKI
MAI, parašė Dr. j. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga,’■ 
puslapių 160, kainą 50c.
• TOLI ^I0SV PARAZITAI, parašė Dr. Ą. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir- išlaukinių gy
vių, sų kukiais žmogus turi kovoti. Pąmokini-. 
mai kaip nuo jų apsivalyt*■ 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 ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus" 1 setą šių daiktų 
kaipo dovąną, sekančius, setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .................................. .........v.......... . .....

Antrąšas ............... ......... ........... ............ .
........ ......... .A . . .i. j. -- '"tu iw

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

Sudrėbėjo Kapitalistinis 
Pasaulis

šmeižtus, 
pakenkti

Pūslė

Sovietai sako, kad Ameri
kos imperialistai nėra žmo
niški, kaip tik priešingai, 
nes jie per tris metus gin
klavo generolą Franco prieš 
Ispanijos liaudį ir treti me
tai ginkluoja Japonijos im
perialistus prieš Chinijos 
liaudį! Ypatingai negražiai 
elgiasi Sovietų Sąjungoj 
Jungtinių Valstijų atstovas 
ponas L. A. Steinhardt, ku
ris buvo išvykęs Švedijon 
neva dantis taisyti, o tikru
moj kurstė Švediją prieš 
Sovietų Sąjungą karam To
dėl, santikiai tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų yra įtempti ir už tai at
sako Amerikos imperialis
tai, kurie nesiskaito su So
vietų Sąjunga, kaipo su ly
gia, pilnateise valstybe, bet 
nuolatos bando diktuoti.
Bus Darbininkiška Suomija

Suomijos buržuazija iš
provokavus karą su Sovie
tais pamatė, kad bus blogai. 
Tada susirinko jų atstovai, 
šimtą nuošimčių užgyrė 
Cajanderio ir Erkko provo
kacinę politiką ir Sovietų 
Sąjungos apgavimui sudarė

“naują” valdžią, pastatyda
mi jos priešakiu bankierių 
Risto Rytį, padailindami 
menševiku kapitalistu V. A. 
Taimeriu ir mano apgauti 
Sovietus, išlaimėti laiko, 
kad paskui su užsienio im
perialistais užpulti. Risto 
Ryti valdžia paskelbė, kad 
ji taikysis su Sovietais, jei
gu Sovietai padarys žemės 
pridėčkų Suomijai, kitaip 
jie kariaus.

Sovietų Sąjunga nesiskai
to su ta bankierių, kapita
listų, dvarponių ir užsienio 
imperialistų šaika, nes ji 
neatstovauja Suomijos liau
dį! Sovietai pripažino nau
ją Suomijos valdžią, kuri 
susidarė iš darbininkiškai, 
demokratiškai nusistačiusių 
žmonių priešakyj su Kuusi
nen, kuri siūlo programą: 
panaikinti bedarbę, pakelti 
darbininkų algas, sutrum
pinti darbo dieną iki 8 va
landų dienai, konfiskuoti 
fabrikus ir bankus nuo ka
pitalistų, atimti žemes nuo 
dvarponių ir jas atiduoti 
valstiečiams; įvesti senat
vės apdraudą ir tt. Tai bus 
darbininkiška Suomija. Už 
šią programą stoja Suomi
jos darbo žmonės. Ši 
grama bus laimėtoja.

IŠ KITUR
WORCESTER,, MASS.

šeštadienį, gruodžio 9 d. įvyks 
LMS Apskričio Koncertas ir Šokiai. 
Pradžia 7 v. v. Liet. Svet., 29 En
dicott St. Sekanti Chorai dalyvaus: 
Bostono, Gardner, Norwood, Bridge
water ir Worcesterio. Dainuos solo 
A. Mickevičiūtė ir V. Tumanis, šoks 
H. Kižiūtė. Po koncerto bus šokiai. 
Kviečiame vietos ir iš apylinkės sve
čius dalyvauti. — Kom. (287-288)

SHENANDOAH ,PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, LDS Kliube, 15 E. Cen
ter St. Šiame susirinkime rinksime 
naują valdybą 194U metams 
stysime svarbius’ reikalus, 
prašome narių užsimokėti 

(287-288)

ir svar- 
Taipgi 

duokles.

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, gruodžio 10 d. bus su

vaidinta dviejų veiksmų Komedija 
"Bomba,” Kevin Barry Svet., 227 
Lawrence Street. Rengia Laisvės 
Choras. Pradžia 3 vai. po pietų. Iš 
anksto įžanga 45c, prie durų 50c. 
Dainuos Laisvės Choras, taipgi dai
nuos vieni vyrai ir merginos, skam
bins Laisvės Stygų Orkestrą, 
linksmas vakaras. — Kom.

(287-288)

Bus

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 9 d. gruodžio Bendras 

Parengimų Komitetas ruošia puikų 
balių, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., 8 v. v. Bus gera orkestrą šo
kiams, užkandžių ir gėrimų. Įžanga 
25c. Kviečiamo skhitlingai dalyvauti.

(287-288)

pro-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Sąjungą — “pulkite, dabar 
laikas!”—šaukia Amerikos 
kapitalistinė spauda, bet 
Japonija 1938 metais gavo 
pamoka prie Zaoziornaja, o 
šiemet Mongolijoj, ji žino, 
ką reiškia Raudonosios Ar
mijos jėga ir jai dantis ne
užkalbės.

► Hearsto spauda dūksta ir 
. šaukia, kad Sovietai grū

moja Vokietijai,! vis dar ne
gali atsisakyti senos svajo
nės, kad užleisti Vokietiją 

s ant Sovietų Sąjungos. Šiuo 
kartu iš tų planų nieko ne
išeis. Anglijos imperialistai 
graužia sau nagus, Franci- 
jos fašistinis ponas Dala- 
dier pasiutimą išlieja ant 
vietos komunistų. Paryžius 
kursto Italijos fašistus 
šaukdamas, kad būk Sovie
tai grūmoja paimti Balka
nus ir pulti Italiją. Skan
dinavijos karališkas muzė- 
jus ir menševikų spauda 
skleidžia melus, 
bet vargiai galės

* Sovietams.
Amerikoniška

Viso kapitalistinio pasau
lio širdis yra, tai Wall Stry- 
tas — Amerikoj. Visi su vil
timis žiūri į Amerikos im
perialistus, kad jie ateitų 
kapitalizmui į pagelbą, neva 
gelbėjant Suomiją. Ir Ame
rikos imperialistai kaustosi.

Prezidentas Rooseveltas 
užsikrėtė dideliu žmonišku
mu, nors jis žino, kad So
vietai nebombarduoja civi
lius žmones, “darbininkų 
kvartalus,” bet siunčia So
vietams protestus. Skelbia 
“moralį” boikotą ir ką tai 
daugiau ruošia.

Tuo kartu Amerikos ka
pitalistinė ir menševikiška 
spauda pila kibirais pamaz
gas ant Sovietų Sąjungos.

‘ Diena iš dienos talpina įžei
džiančius paveikslus, kolio- 
nes, provokacijas! Ponai 
Hamiltonai Fishes, Hallai, 
Kingai, Pittmanai, Woll ir 
kiti susivienijo ir Vieningu 
balsu šaukia prieš Sovietus, 
kolioja “barbarais,” “hu
nais,° visokiais vardais, ko
kius tik suranda jų buržu
azinis* žodynas. Jie reika- 
lauja nutraukti diplomati
nius ryšius su Sovietų Są
junga. Jie nuduoda, būk 
palai kymas diplomatinių 
ryšių tarpe Jungtinių Vals
tijų ir Sovietų Sąjungos, tai 
yra naudingas tik Sovie
tams. Gyvenime, kaip tik 
priešingai. 1938 metais So
vietų Sąjunga pirko apie 
$76,000,000 vertės Amerikos 
tavorų, o čia savo tavorų 
pardavę tik už $23,000,000 
vertės. Aišku, kad iš to lai
mėjo Amerikos turčiai mi- 
lionus dolerių pelno ir šim
tai tūkstančių darbininkų 
turėjo darbus. Politiniai So- 

’ ' vietų Sąjunga niekados prie 
Jungtinių Valstijų prieka
bių nejieško, bet šios šalies 
kapitalistai tai nuolatos 
barška su “diplomatijos ly
giais,” kaip katė su pūsle. 
Sovietų Sąjungai tas atsibo
do. Ji pradeda pavargti ir 
ne veltui iš New Yorko Pa
saulinės Parodos iškraustys 
savo pavilioną, kuris paro
doj buvo pažiba. Sovietų 
Sąjunga srųerkia šią Ame
rikos imperialistinę karo 
politiką ir pavertimą šios 
šalies į ginklų ir amunici
jos fabriką, kad jais aprū- 

J pinus Angliją ir Franci ją ir 
tuo palaikyti karą Europoj.

Bostono ir Apielinkės Žinios
Geras Dalykas, Bet Sarmata

Lapkričio 24 d. So. Bostone 
buvo tarptautinis komunistų 
vakarėlis. Tikslas buvo visiem 
draugam sueiti į pažintį.

Draugų susirinko iš visos 
Bostono apylinkės. Buvo pasa
kyta gana gera kalba (kalbė
tojo nežinau vardo, nes atė
jau, kai jau kalbėjo). Po pra
kalbai visi sudainavo keletą 
dainelių. Paskiau sekė užkan
džiai ir šokiai.

Užkandžius pagamino drau
gės lietuvės. Publikos nevisai 
mažai buvo, bet lietuvių visai 
mažai. Net partijiečių didžiu
ma nedalyvavo — sarmata.

Gruodžio 10 d. įvyks daini
ninko Igno Kubiliuno koncer
tas. Iš pranešimų galima sprę
sti, kad koncertas bus turin
ingas ir progresyve lietuvių 
visuorfienė jį parems. Kitą sy
kį tūli žmonės Kubiliuno kon
certus boikotavo, remdamiesi

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Lietuvos vyriausybė ir 
liau panašiai elgsis, tai ji 
parodys, kad ji nesilaiko 
minėtos sutarties dvasios, 
leisdama Lietuvoje tiems 
laikraščiams piktai pulti 
Sovietų Sąjungą ir nuodyti 
Lietuvos žmones prieš didį
jį Lietuvos kaimyną.

Sutinkame su jumis, kad 
jokios logikos nėra: mela
gingą užsienio laikraščio 
korespondentą Lietuvos vy
riausybė išvarė, o užsienio 
melagingus laikraščius Lie
tuvos paštas išnešioja ir iš
dalina Lietuvos žmonėms!

Mes nemanome, jog 
mums reikėtų į tai atkreip
ti Lietuvos vyriausybės aty- 
dą. Ji juk susideda iš žmo
nių, mokančių lietuviškai 
skaityti. Ji negali nežinoti, 
kad ji laiko plačiai atida
rius Lietuvos duris lietuvių 
tautos ir nepriklausomybės 
priešų spaudai, kaip “Vie
nybė” ir “Dirva”, o kietai 
laiko uždarius duris “Lais
vei”, “Vilniai” ir kitiems 
Lietuvos išeivių darbinin
kiškiems laikraščiams, ku
rie nuoširdžiai remia lietu
vių tautos ir valstybės ge
riausius interesus.

to-

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. turės šokių va

karą, taipgi bus suvaidinta ir teat
ras. Sekmadieni, gruodžio 10 d. 
Liet. Svet., 243 Front St. Pradžia 
3 vai. po pietų. Bridgeporto lošėjų 
grupe suvaidins veikalą "Drama 
Miške.” . Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti ir pamatyt šį 
įdomų veikalą. Įžanga 35c. (287-288)

gyvavimo. Penktadienį, 8 d. gruo
džio, Ridgely Svet., Cathedral ir Sa
ratoga Sts. Kalbės Elizabeth Gurley 
Flynn, Albert E. Bluberg ir Wil-! 
liam Taylor. Russian-Ukrainian Cho-! 
ras išpildys dainų programą. Įžanga 
25c. Nepraleiskite progos .nedalyva-! 
vę šiose! prakalbose. Taipgi turiu už' 
garbę pranešti mylintiems skaityt 
anglų kalbą ir Daily Worker, gali-Į 
ma pigiai įsigyti Knygyne, 205 W.t 
Franhn St. (?). — A. Ž. (287-288)!

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 10 d., 2 v. v. po pietų, Ba- 
kanausko Svet. Nariai dalyvaukite, 
turėsime prisirengti prie vakarėlio 
ir taipgi turime svarbių dalykų ap
tart. — Valdyba. (287-288)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veik. Komiteto ir vi

sų narių metinis susirinkimas įvyks, 
ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 8 v. v. 
Liaudies Name. Prašome visų daly
vauti, nes rinksime naują valdybą 
1940 
tų.

metams. Bus ir svarbių rapor-
— Sekr. (286-287)

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. 
kieno, Sekr. (285-287)

Mic

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 j ALDLD 15-to 
Apskr. konferenciją. Nariai, kurie 
neužsimokėję duokles, prašome užsi-i 
mokėti šiame susirinkime. —■ Val
dyba. (285-287)

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE

tuo, kad pelnas eina ne orga
nizacijom, o privačiai ypatai. 
Tas negerai. Beveik nėra to 
parengimo, kad Kubiliūnas 
nedainuotų jame, ir daugiau
sia veltui. Reikia atminti, kad 
dainininkams kainuoja pamo
kos; reikia pirkti dainas ir be 
galo daug reikia pašvęsti lai
ko. /

Manau, kad draugai šią pa
stabą supras, kad mūsų veiki
mas negali apsieiti be talentų, 
o talentai negali gyventi be 
visuomenės paramos, 
jie veltui tarnauja.

Koncertas įvyks So.

NASHUA, N. H.
LLD 42 ir 128 LDS kps. susirin

kimas įvyks sekmadienį, 10 d. gruo
džio, 7 vai. vak., 20 High St. O’Don
nell Hall. Reikės išrinkti delegatus į 
7-to Apskr. konferenciją, 17 ' d. 
gruodžio. Taipgi galėsite atsiimti 
knygas užsimokėję duokles. ■— J. 
Ego ris, Fin. Rast. (287-288)

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.

kuriai

Bosto-

Jaunutis.

Hartford, Conn.
Išeinu ant Parjk St. 

vaikščioti ir sutinku
pasi

jauną 
vaikiną. Jis eina sau juokau
damas. Užklausiu jo, kur jis 
eina ir kodėl taip linksmas? 
Jis atsakė man, kad jis eina į 
Laisvės Choro pamokas. Pas
kui bevaikščiodamas susitikau 
buvusią pažįstamą. Ji irgi sa
kėsi traukianti į choro pamo
kas. Nueinu ir aš į svetainę. 
Nugi žiūriu, kad jaunimas 
gausiai renkasi.

Prasideda Laisvės Choro 
pamokos. Visų mylimas choro 
mokytojas arba profesorius 
paaiškina, kad šiandien cho
rą vadovaus jo pavaduotojas 
(altėrnatas). Jis perstatė F. 
Romaną chorui vadovauti. Tas| 
jaunas vaikinas labai gerai 
pasirodė. • Visas choras labai 
gražiai dainavo.

Paskui pats mokytojas pa
sakė, jog čia dar ne viskas. 
Parengime turės dainuoti dar 
taipgi vyrai ir merginos atski
rai.. Todėl atskyrė juos vienus 
nuo kitų ir atskirai mokino.

Šitos pamokos įvyko lapkri
čio 29 dieną. O parengimas 
įvyks šį sekmadienį, gruo
džio 10 d., po num. 227 Law
rence St. Laisvės Choras su- 
loš dviejų veiksmų komediją 
“Bomba.” Taipgi dainuos vie
ni vyrai ir vienos merginos.

Visą Hartfordo ir apylinkės 
lietuvišką publiką kviečiame 
dalyvauti šiame nepaprastai 
gražiame parengime.

Ten Buvęs.

London.— Nazių mina,ar 
submarinas paskandino pre
kinį ■ Švedijos laivą “Ru
dolf,” 2,159 tonų. ' '

WILKES-BARRE,, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. gruodžio, 2 vai. po pietų. L. P. K. 
325 E. Market St. Nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, bus renkama 
nauja valdyba 1940 m. Atsiveskite 
naujų narių, ir taipgi nepamirškite 
užsimokėti duokles. — Fin. Sekr. 
J. V. S. (28,7-288)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio pas drg. Buzienę, 508 
Electric St., 2 vai. po pietų. Visi na
riai dalyvaukite, kad galėtumėt su
sirinkimą pabaigti anksti.. — Org.

(287-288)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22, 57 ir 190 kuopos ren

gia prakalbas. Kalbės drg. J. Juke
lis iš Chicagos. Įvyks sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 3 vai. po pietų, Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Bus 
aiškinama šių dienų pasauliniai įvy
kiai ir darbininkiškos spaudos reika
lai. Įžanga veltui. — Kom.

(287-288)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. „susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, 1415 
S. 2nd St. Draugai dalyvaukite susi
rinkime, turime svarbių dalykų ap
tart ir taipgi pasimokėkite duokles.
— L. T. (287-288)

BINGHAMTON, N. Y.
Vakarienė, kozyrės ir Bingo, bus 

šeštadienį, 9 d. gruodžio. Rengia 
ALŪLD 20 kp. Liet. Svet., 6 v. v. 
įžanga 50c. Bus ir muzika šokiams. 
Kviečiame narius ir nenarius daly
vauti. Vakariene bus pirmos rūšies, 
gaspadinės prisirengusios gaminti 
skaniai. ■— Kviečiame dalyvauti.

(287-288)

BALTIMORE, MD.
Kom. Partija rengia prakalbas 

paminėjimui 22 m. Sovietų Sąjungos

Tok: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave

Tol.: STagg 2-8842.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N.

Tol. EVergreen 7-6673-

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, cliiniškų 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 gręsiąnčiov 

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

•-...... ...v -s'-;-D-*

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

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

Siunčiame duoną pet- paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo 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 ą žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 

k kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 

jA I Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
/ te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovj be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai. r---

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

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl. *.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2. Q
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New mos
J. Jurginis Išvyksta Lietuvon; 

Bus Išleistuvių Vakaras
I Maspethiečių Pakvietimas 
Į Brooklyno ir Apylinkės 

Lietuviams

Vėl 3 Tūkstančiai 
Laukė Darbų

žurnalistas Juozas Jurginis 
šį šeštadienį, gruodžio 9-tą šve
dų laivu Gripsholm išvyksta 
Lietuvon po pasisvečiavimo 
amerikiečiuose apie septynis 
mėnesius (Amerikon jis atvyko 
pradžioj gegužės mėn.) Pasta
ruoju laiku gerb. žurnalistas 
svečiavosi pas savo dėdę De
troite. Iš ten pribuvo pereitą 
pirmadienį ir šiomis dienomis 
galutinai prisiruošdinėja kelio
nei.

Juozas Jurginis

kino grupę lietuvių rašinėt 
spaudai; gi prieš išvykdamas 
parašė-sutaisė lietuvių kalbos 
mokyklėlėms vadovėlį “Labas 
Rytas,” kurį LDS baigia at
spausdint. Jis pagelbės mūsų 
sūnums ir dukterims, jaunes
niesiems broliukams ir sesu
tėms gražiai išmokt gimtąją 
tėvų kalbą, padės ateities lie
tuvių organizacijoms turėt lie
tuviškai kalbančių-rašančių 
jaunų veikėjų, vadų. Taigi, p. 
Jurginis yra ne tik tolimas, 
bet ir savo darbais pasirodęs 
tikrai broliškas svečias, ku
riam išleist pritinka viešos, 
broliškos išleistuvės.

Draugas.

Kam Sėdėt Namie?
Niekam neapsimoka sėdėt 

Istuboj arba kitur veltui laiką 
' leist, kuomet yra smagus pa
rengimas šią subatą, 9 gruod., 

i “Laisvės” svetainėje! Ateikit 
j ir linksminkitės, šokit polkas, 
Ikurie mokat; girdėsit muzika- 
. lę programą ir trumpą pra- 
: kalbėlę. Namie nieko neval- 

Būrelis jo draugų, kaimynų j gykit, nes vakarėlyj bus ska- 
ir pažįstamų rengia jam viešą 
išleistuvių vakarą šį penktadie
nį, gruodžio 8-tą, “Laisvės” sa
lėj, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visi jį pažįstantieji ir norintie
ji palinkėt laimingos kelionės 
ir geros darbuotės tėvynėj Lie
tuvoj, taipgi norintieji susipa
žinti, kviečiami atsilankyt, pa
sinaudot vienintele šiuo atveju 
belikusią proga. Pradžia 8:30 
vakaro. įžanga nemokama.

PRAŠYMAS AIDIEČIAMS

Maspetho progresyvės lietu
viškos organizacijos — LDS 
14 kp., LDS Jaunimo 220 kp. 
ir ALDLD 138 kp. atsikreipia 
į plačios apylinkės lietuvius su 
kvietimu dalyvauti jų rengia
moj pramogoj šį sekmadienį, 
gruodžio 10 d. Maspethas — 
maža kolonija, apie kurią ma
žai tenka girdėti, vienok šį 
sekmadienį lietuviškas veiki
mas vėl bus uždėtas ant žem- 
lapio surengiant linksmus šo
kius ir gerą koncertinę pro
gramą. Tas viskas įvyks No- 

I vitzkio svetainėje, 59-63 — 
56th Rd., Maspethe, (kampas 
60th St.). Bus gera muzika šo
kiams, alaus, įvairių užkan
džių, ir muzikalė programa.

Atsilankymu jūs padėsite 
mūsų organizacijoms tęsti 
švietimo ir organizavimo dar
bą tarpe lietuvių šioj apylin
kėj.

Dar sykį širdingai užkvie- 
čiam atvažiuot pas mus, pasi
linksmint, ir užtikrinam, kad 
grįšite namon pilnai patenkin
ti. .

Ogi kiek įžangos bilietas? 
Nugi tik 40 centų!

Rengėjai.

Prie Civ. Tarnybos 
nes, 9.6 Duane St., N. Y., kur 
tikimasi išpildyt aplikacijas ga
vimui gatvešlavių darbo, pir- 
mad. vakarą vėl užsipildė vy
rais, didžiumoj,e tais pačiais, 
kurie ten* išlaukė šaltyje ketu-' 
rioliką valandų pereitą sekma
dienio vakarą ir sekamą rytą, 
kad būt pirmutiniais prie dar
bo. Tada jiems buvo pasakyta, 
kad tai buvo “klaida,” kad ap
likacijų išdavimas prasidės 
gruodžio 6-tą. Nors jiems buvo 
sakyta, kad jie turi tam laiko 
iki gruodžio 26-tos, tačiau nie
kas nenori rizikuot būt pasku
tiniu, minios vėl subėgo iš 
karo.

rašti-

va-

Kliubiečių Žinios

susi
šilti-

svar-

kliubietis Benediktas Miniąl- 
ga.

Liečiant Naujų Metų lauki
mo vakariene, — buvo paste
bėta, kad komisija ir šiaip na
riai mažai rūpinasi platinimu 
tikietų. Tikietus galima gauti 
Kliube ir “Laisvėje.” Tikieto 
kaina $1.50 ypatai. Bus duoda
ma valgis, gėrimas, programa 
ir šokiai. Prašome iš anksto į- 
sigyti tik i etą.

J. N.

IšRANDAVOTlIMAi
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja 6 kambariai, garu 
šildomi, karštas vanduo. Galima bi
le kada apeiti pasižiūrėti. Yra ir ga- 
radžius. Ronda $53.00 j mėnesj. 
Kreipkitės po antrašu: 9110 — 77th 
St., Woodhaven, N. Y. (287-289)

Pasirandavoja 4 dideli kambariai 
(j kampus) taipgi yra ir du forni- 
šiuoti kambariai. Prašome kreiptis 
pas Stanley Rumšą, 203 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (286-288)

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Frank Terruso, 23 m., 587 
Hart St., ir Anthony Delia, 
24 m., 506 Myrtle Ave., nu
teisti nuo 10 iki 20 metų kalė
ti už plėšimą, kuriame jie ga
vo $50.

Dr. B. Bagdasarof f
209*—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 Tyrimq 
Tel. Algonquin 4-8294

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Tclttl C O' Gaminam valgius ir 
t u r im o Amerikos 
įdirbimo Ir impor-

I //IĮ tuotų degtinių, vi- 
_ A/-Ii šokių vynų ir gero 
(Liquors

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susie j imams Įstaiga

Vietos ir impor- 
) tuotos degtinės ir 

vynai,. geriausių ' 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

nių valgių.
Pradžia 7 vai. Rengia AKP 
kp.5

MIRĖ

Rengėjai.

Mykolas Miliauskas, 54 me
tų amžiaus, gyvenęs 166 Man
hattan Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė lapkričio 30 d., Welfare 
Island ligoninėj. Palaidotas 
gruodžio 4 d., 1939, Amster-

Žinios apie Aido Chorą

Susidėjus sąlygoms, išleistu
vių rengėjai negalėjome kitos 
parankios salės gaut. Atidėt, 
kaip visiems žinoma, negalima, 
tad nebuvo kitos išeities, kaip 
tik prašyt jūsų kooperacijos— 
rengti jūsų pamokų vakarą ir 
prašyt, kad jūs susirinktumėt 
anksčiau pamokoms, o vėliau 
sykiu su mumis dalyvautumėt 
gerb. svečio išleistuvėse.

DIRBO AMERIKIEČIAMS

Pranas Šalvis, 63 metų am
žiaus, gyvenęs 470 E. 17 St., 
New York, mirė gruodžio 5 
d., St. Rose Home, New Yor- 

mieste. Laidos gruodžio 7 
Rosehill kapinėse, Linden,

ko
d,
N.

Laidotuves prižiūrėjo J. Le
vanda, 337 Union Avė., Broo-

Svečiuodamasis Amerikoj, J. 
Jurginis gražiai atsirekomen- 
davo Amerikos lietuviams: Jis 
davė eilę prelekcijų; dalyva
vo visuose žymesniuose visų 
srovių lietuvių veiksniuose- 
pramogose ir jas gražiai ap
rašė Amerikos lietuvių ir Lie
tuvos spaudoj; tėmijo veikimą 
ir davė draugiškų ir konstruk
tyvių kritikų ir pastabų; mo-

“Suprais Parė”
ir 

bu- 
parė”.

Gruodžio 3-čią Antanui 
Veronikai Kvederauskam 
vo suruošta “suprais 
Ją surengė ponia Liaukuvie-
nė, savo užeigos svetainėj, 
914 Broadway. Susirinko ga
na skaitlingas būrys 
Kvedarauskų draugų, 
sisvečiuojant linksmai 
ta vakaras.

svečių, 
kur be- 
praleis-

Rep.

Lapkričio 24 įvyko Aido 
Choro susirinkimas. Pirminin
kas Vyt. Brunza davė raportą 
apie choro veiklą ir kvietė na
rius prie geresnės kooperaci
jos. Pasirodė, kad choras ren
giasi prie metinio koncerto, 
kuris įvyks po Naujų Metų, 
sausio 14-tą, Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyne. t '

Padarytą visa eilė gerų ta
rimų. Tarpe kitų, nutarta gau
ti į chorą seniaus dainavusius 
senesnius ir jaunus narius. 
Tam darbui išrinkta komisija. 
Taipgi plačiai kalbėta, kas 
reikia daryti su tais choristais, 
kurie pasirodo chore tik ret
karčiais. Prieita prie išvados, 
kad tokiems nariams choro 
valdyba padarytų užklausimą, 
kodėl jie nelanko choro pamo
ku nuolatos. Mat, choro pa
mokos įvyksta kas-savaitę ir 
visi choristai turi lankyt pa
mokas kas savaitę. Jeigu visi 
choristai retkarčiais i pamo
kas tesilankytu, tai choras tu
rėtu pakrikti ir todėl visi cho
ristai pamokas turi lankyt kas 
savaitę.

Gruodžio (Dec.) 
ateinantį sekmadienį, 
dainuos Maspethe, o 
dainuos “Laisvės” salėj.

Aido Koresp. G. K.

Penktadienį, gruodžio 1-mą, 
įvyko Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo priešmetinis 
rinkimas. Dalyvavo apie 
tas narių.

šis susirinkimas buvo
bus tuomi, kad jame rinkosi 
nauja (nors didumoje iš bu
vusių joje narių) valdyba, ko
mitetas 1940-tiems metams.

Pirmininku išrinktas K. 
Kreivėnas, finansų raštininku 
A. Čepulis, iždininku A. Lėlis, 
daktaru Ed. Žukauskas, mar
šalka M. Merkevičia. Visi čia 
aukščiau suminėti asmenys ne
turėjo jokių oponentų. Reiš
kia, išrinkti vienbalsiai.

Į vadinamą Kliubo politinį 
lyderį (vadą) kandidatavo 
du: advokatas Briedis ir ad
vokatas Vežlianskas. Balsavi
mai parodė, kad Vežlianskas 
gavo 12-ką balsų daugiau už 
Briedį ir pasiliko ateinantiems 
metams Kliubo vadu.

Iš knygų peržiūrėjimo ko
misijos pasitraukė V. Paškevi
čius. Jo vieton išrinkta F. Sta
naitis. Dabar šion komisijon 
įeina: P. Vilčinskas, K. Lele
šius ir F. Stanaitis.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

1 O-tą, 
Aidas 
17-tį

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

Vapor Rdom, z Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Dr. Starr, 50 Ellington Ct., 
rengėsi važiuot iš namų, bet 
prarado mašinos kontrolę ir 
joj nušoko pro tvorą ant BMT 
Brighton linijos bėgių. Išliko 
sveikas. Traukiniai sulaikyti 
pusantros valandos.

Paskutinis iš Rockefeller 
Center bildingų, 48th St. ir 
6th Avė., pavadinta U. S. 
Rubber Co. Bildingų. Vienuo- 
liką virštutinių aukštų užims 
tos firmos ofisai.

BAZARAS
Penktadienj, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb
Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 

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.

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. AUTI BROADWAY

Stabdant muštvnes. nolicis- 
tui MacMillan pramušta tralva 
ir pagrobta revolveris. Tačiau 
jis su detektvvu nėr diena 
jieškinėie ir už 12 valandų su
radę nužiūrima Wm. Belets
ky, 292 F. 4h St.. N. Y., ir 
nas ji radę ta revolveri.

gTTGn?TNKTM 4T 
BROOKLYN. N. Y.

ST.Ą 38-to<? kuonnq rnoHnis susi
rinkimas ivvks Si kotvirtarlicni. 
priiod'/’o 7-tą. 7-30 v. va Varo. L. A. 
Pil. KliUbn salei. 280 TJninn Avė. 
Rinkimas kiionns valdvbns ir 
naeiios PHd. "Tarybos. Visi 
privalo dalyvauti. — Sekr.

nomi- 
nariai

Biznio Skyriaus Rinkimai
Direktorių pirmininku —A. 

Velička, finansų raštininku— 
F. Vaitukaitis, dviem direkto
riais : A. Balčiūnas ir J. Ay- 
manas. (Kiti du direktoriai 
renkasi pusmetyj).

Parengimų tvarkdariu (po- 
licistu) išrinktas J. Krasnic- 
kas.

Iš laukimo Naujų Metų va
karienės komisijos atsistatydi
no A. Budavičia. Savo laiške 
sako, kad turės eiti ligoninėn 
ant kokios savaitės-kitos tai
syti sveikatos. Jo vieton apsi
ėmė A. Zizas.

Nupirkta 20 tikietų liuterie- 
čių baliaus, įvykstančio, rodo
si, sausio 6-tą, Grand Paradise 
svetainėje. Taipgi 5-ki tikietai 
Lietuvių Atletų Kliubo vaka
rienės, įvykstančios 10-tą 
gruodžio.

Priimtas į Kliubą A. Dobi- 
nis. Linkiu jam ilgos Kliubo 
narystės geram sveikatos sto
vy j.

Pradedant gruodžio mėnesį 
turime tik du sergančius na
rius: Kanišauską ir lindenietį 
česnavičių.

Lapkričio 29-tą staiga mirė

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

LeVAND A
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LcVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskal)

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.
....... I.... . I................

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

lūs i r 
n a u jus 
sudarau

rikoniškais.

kalui .esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžių, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

BROOKLYN- N. Y.
Ketvirtadieni, prnndžio 7 d. iwke 

T.DS 1 kn. susirinkimas. “Laisvės” 
Svet.. 419 Lorimer St.. 7-30 v. v. 
Prašnrnp nariu ‘sknitlinP'ai dalwanti. 
nos šiame <?nsirinkime bi’^ renkama 
valdvba 1940 metama. Tainqi pra
šome nariu užsimokėti duokles, ku
rie dar nemokėjote. — P-nt. Sekr.. 
C. Reinis. (286-287)

EAST NF.W YORK ir 
RICHMOND HILL

T JIS 13 kn. susirinkimas fvvks 
ketvirtadieni 7 d. gruodžio. I,n"an 
Tnn Svet.. 3294-6 Atlantic Avn.. 8 v. 
vakaro. Draugai, būtinai dalvvanki- 
te. erai susnėsjme sutvnrkvti vaka
rienėm dalvkus. Buš visiems svarbu 
išgirsti ranorta. Kurių duoklės už
vilktos. užsimokėkite. — A. Bieliaus
kiene, Sekr. (286-287)-

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

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

Kvorta $2-09
Pint $1.07

Imant 12 .kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Reap St. arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. 7-2089 \ ' • ' Lie. L-72

GENTS’ DAYS
Węd., Thuns., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

LADIES* DAYS
Mon. and Tuės. from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. in. for gents

Telephone 
Pagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamų kalnų.

NOTARY 
PUBLIC
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)x VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

< Savininko. .
. Muzika ir Floor Show kiekvieną
'a penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRAC1JA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name 
*$•

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta pkršiena;
gaspadoriškai nuvirti kopūstai )r barščiai. 

Atdara Nno Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro ( 
•i* •i’ •$* ' '

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




