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KRISLAI
Hitlerio Agentas. v
Palauk, kol Viskas

Paaiškės.
Vandališki Tautos

Priešai.
Scheidemannas.

Rašo A. B.

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

I

Stasys Vitaitis savo “Vie
nybėje” rašė:

“Kuomet nebelieka kitos 
išeities ir jei lietuviams bū
tų leista pasirinkti Rusijos j 
bolševikų ar Vokietijos na- 
zių globą, tai be jokios abe
jonės kiekvienas lietuvis 
pasisakytų už Vokietijos 
globą, žinoma, išskiriant 
tik mūsų komunistus...”

Gruodžio 7 dieną tas pats 
Vitaitis sako:

“...kreditas už Vilniaus 
atgavimą priguli ne Mas
kvos komunistams, bet Ber
lyno naziams.”

•Jf. sjc *
Viskas šiandien taip 

smarkiai kinta, jog be ga
lo sunku kiekvieną atmainą 
tuojau pilnai ir teisingai iš
siryškinti bei suprasti.

Kas tokiam atsitikime 
reikia daryti? Į tai atsako 
laiškas vieno gero draugo iš 
New Kensingtono. Jis rašo:

“Turiu pranešti, kad mū
sų miestelio draugai laiko
si tvirtai savo nusistatyme, 
ypatingai šiame tiek daug 
didelių ir naujų įvykių pa
saulyje. Visas žinias jie su
tinka šaltai ir laukia, kol 
išsiaiškina.”

Taip ir* gerai. Nereikia 
skubintis su išvadomis. Rei
kia viską pasitikti šaltai ir 

£ * ■ laukti įvykių išsiryškinimo, 
jei kartais jie tučtuojau pa
sirodo neaiškūs, nesupran
tami. * « ♦

“The New York Times” 
gruodžio 7 d. skaitome:

“Finai degina kaimus, 
kai esti priversti pasitrauk
ti, idant rusai negautų prie- 
glaudos arba pastogės. 
‘Kiekviena stuba pasienio 
distrikte tapo sudeginta,’ 
pareiškė finų komandie- 
rius.”

Tai juk darbas piktų 
vandalų, mirtinų tautos 
priešų. Ką sakytume me 

r' apie tuos lietuvius, kurie 
patys deintų ir naikintų 
Lietuvos kaimus ir mies
tus? w

0 pamatysite, šitą bjau
rų finų vandalizmą kapita
listinė spauda primes So
vietų armijai.

* * *
Šiomis dienomis mirė 74 

metų sulaukęs Phillip 
Scheidemann. Prieš dvide
šimts metų Scheideman
nas buvo labai garsi figū
ra. Jis buvo pirmas Vokie
tijos buržuazinės respubli- 

‘ kos kancleris. Pirmam im
perialistiniam kare Scheide
mannas nuoširdžiai rėmė 
kaizerizmą ir padėjo vo
kiečius ir viso pasaulio 
darbininkus šerti karo die
vaičiui.

Tuojau po karo Scheide
mannas buvo vienas iš tų, 
kurie skerdė komunistus, 
sukriušino revoliuciją ir pa
ruošė dirvė atėjimui hitle- 
rizmo ir dabartinės nau
jos katastrofos.

Phillip Scheidemanną, 
E vertą, Noskę ir kitus, Vo
kietijos socialdemokratijos 
šulus, istorija ilgai minės 
kaipo d i d ž i u o sius darbo 
Žinomų pardavikus.

OHIO GUBERNATORIUS VISIŠKAI 
APLEIDŽIA BEDARBIUS; UŽ TAI 
JJ SMERKIA IR ROOSEVELTAS

Cleveland, Ohio. — Buvo 
paskirta iš valstijos taksų 

| perviršių $350,000 Clevelan- 
do bedarbius šelpti. Bet šie 
pinigai jau beveik išsibai
gė. Miesto valdyba prade
da pardavinėt miestinius 
bonus dėlei bedarbių šelpi
mo. Bet savaitės pabaigoj 
vėl liko 16 tūkstančių pa
vienių ir bevaikių bedarbių 
be jokios pašalpos iš miesto 
iždo. Tai dabar vienintelis 
jų maistas bus tik tie val
giai, kuriuos atsiuntė šalies 
valdžiai miltai, ' avižienė, 
obuoliai ir sviestas, dau
giau nieko.

Re pu blikonas valstijos 
gubernatorius Bricker vis

nieko nedaro alkstantiem 
bedarbiam pašelpti. Jis dar 
viešai kaltina Rodsevelto 
valdžią, kad jinai, girdi, 
“politiniais sumetimais eik
voja šalies iždą pašalpoms.”

Piliečių Sąjunga Cleve- 
lande ir Cincinnati miesto 
taryba pasmerkė guberna
torių Brickerį, kad jis ne
padeda Clevelando valdybai 
ir šalies valdžiai šelpt Cle
velando bedarbius.

Washington. — Preziden
tas R o o s e v e Itas smerkė 
Ohio gubernatorių Brickerį, 
kad gubernatorius visiškai 
apleido alkanus bedarbius.

USA SAKO: ANGLAI NETEISĖTAI GROBIA
NAZIŲ DIRBINIUS IŠ BEPUSIŠKŲ LAIVŲ

H----------------------------------------------

Washington. — Amerikos 
Valstybės sekretorius C. 
Hull pasiuntė Anglijai pa
reiškimą, jog Anglija laužo 
t a r p t a utinius įstatymus, 
kad jinai nutarė grobt Vo
kietijos dirbinius, vežamus 
b e p u s i š kų šalių laivais. 
Amerika nesutinka, kad 
Anglijos kariniai laivai 
stabdytų amerikinius pre
kybos laivus ir grobtų jais 
gabenamus Vokietijos dir
binius.

Pranešama, jog Anglijos 
valdžia “rimtai apsvarstys” 
šį Amerikos pasipriešinimą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NAUJOSIOS VYRIAUSY

BĖS PAREIŠKIMAS

Kaunas, grd. 6. — Nau
jasis Lietuvos ministeris 
pirmininkas Merkys per
skaitė seime pareiškimą, 
kuriame sakė, jog Lietuvos 
vyriausybė šiais audringais 
laikais ^stengsis stiprint 
tautos vienybę, palaikyt 
draugiškus santikius su kai
myniškais kraštais, stropiai 
pildys tarptautines sutar
tis, bet ir gins lietuvių tei
ses; rūpinsis Vilniaus kraš
to reikalais, palaikys litų 
pastovumą, kels gamybą, 
tobulins mokesčių sistemą; 
žiūrės, kad šalies iždas ne
išleistų daugiau, negu gau
na įplaukų; dės pastangų 
didint darbo našumą, kelt 
darbininkų gerbūvį ir šalies 
kultūrą, geriau socialiai ap
rūpint gyventojus ir kelt 
lauko ūkį, kiek tik bus gali
ma.

Seimas priėmė šį pareiš
kimą naujoj ministerių ka
bineto.

BALTIJOS KRAŠTŲ 
KONFERENCIJA

Talinas, Estonija. — čia 
prasidėjo konferencija Bal
tijos Valstybių Santarvės. 
Nuo Lietuvos dalyvauja už-- 
sieninis ministeris Urbšys 
ir du kiti Lietuvos vyriau
sybės nariai.

USA Generalis Prokuroras 
Ruošia Bylas prieš 

“Raudonuosius”

Washington. — Ameri
kos generalis prokuroras 
Murphy pareiškė, kad bus 
traukiama teisman “nema
žas skaičius” komunistų va
dų pagal kaltinimus, kad jie 
esą “svetimos šalies (su
prask, Sovietų) agentai.”

Angly Lėktuvai Paskandinę 
Du Nazių Submarinus

London. — Anglijos vy
riausybė teigia, kad jos or
laiviai paskandinę du Vo
kietijos submarinus, o gal 
dar ir trečią.

Sovietai Nevartoja Nuodin
gų Dujų prieš Suomius
Maskva. — Kai kurie už

sienių laikraščiai paskel
bė, kad sovietiniai kariai 
vartoja nuodingas dujas ir 
dum-dum kulkas prieš suo
mius. Bet Sovietai sako, jog 
tas paskelbimas yra piktas 
išmislas, ir pareiškia, jog 
raudonarmiečiai nenaudojo 
ir nežada 'naudot nuodin
gas dujas nei dum-dum kul
kas prieš suomius. (Tokios 
kulkos dar ir pačiamė kūne 
trūksta arba jos taip paga
mintos, kad darytų kūne 
didesnę žaizdą.)

London. — Jau tik po 
svarą cukraus per savaitę 
teleidžiama pirkt kiekvie
nam asmeniui Anglijoj.

Helsinkio Valdžia Sako, kad 
Suomiai Nukovę 2,000 Rusų

Pasak senosios Suomių 
valdžios, tai jie užklupę 
7,000 sovietinių kareivių 
ties Petsamo ir užmušę 
daugiau kaip 2,000.

Helsinkio valdininkai sa
ko, jog skaitlingi ežerai nė
ra gana užšalę, kad per juos 
galėtų mechanizuota sovie
tinė kariuomenė ledu per
važiuoti.

Naujausios Žinios
Naziai ir Anglija Ginkluoja 

Senąją Suomių Valdžią
Helsinki. — Anglija at

siuntė 30 bombinių orlaivių 
senąjai Suomijos - Finijos 
valdžiai.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai išspausdino praneši
mus užsienines spaudos, 
kad Vokietija neseniai at
siuntė daug priešorlaivinių 
ir kitų kanuolių Suomijos 
Helsinkio valdžiai.

Lietuva Laikosi Bepusiškai 
Suomijos Kare

....... .

Stockholm, š v e d i j a. — 
Pranešima, jog susirinkę 
Lietuvos, Estonijos ir Lat
vijos atstovai Taline, Esto- 
nijoj, nutarė, kad šios trys 
šalys laikysis bepusiškai 
kas liečia karą tarp Sovietų 
ir Suomijos senosios val
džios.

Prieštarauja Pranešimai 
Apie Karą Suomijoje

Helsinki. — Suomijos ko- 
mandieriai praneša, kad jų 
kariuomenė “atipušė” at
gal raudonarmiečius visame 
rytiniame fronte ir padarę 
didelius nuostolius “rusų” 
tankams, šarvuotiems auto
mobiliams ir kanuolėms.”

Maskva. — Raudonosios 
Armijos komandieriai pas
kelbė, jog raudonarmiečiai 
pralaužė svarbiausią suo
mių apsigynimo liniją ipalei 
Taipale upę, Karelijos tarp- 
vandenyje; užėmė miestelį 
Suomussalmi ir iki šiol viso 
nužygiavo 45 iki 50 mylių 
pirmyn apskrityse Uchtos, 
Repolos ir Petrozavodsko; 
o nuo Petsamo raudonar
miečiai atmetė Helsinkio 
suomių armiją 31 mylią at
gal į pietus.

Berlin. — Vokiečiai ka- 
nuolėmis sunaikino du 
francūzų fortus ir apdaužė 
tris kitus. Tai ne pačių 
tvirtovių fortai, bet menke
sni priekiniai fortai. .

Senoji Suomių Val
džia Gavo 80 Lekta- 

vy iš Italijos
Helsinki, Suomija. — Pir

miau Italija atsiuntė Suo
mijai 50 karo lėktuvų, o da
bar dar 3,0 lėktuvų, kovai 
prieš Sovietų oro laivyną.

Per Stockholmą praneša
ma, kad Helsinkio valdžia 
turi 5 tūkstančius išlavintų 
karinių lakūnų.

Paryžius. — Vokiečiai 
mažais būreliais vis dažniau 
užpuldinėja francūzų pozi
cijas, bet francūzai kanuo- 
lėmis ir kitais pabūklais at
muša juos, sako francūzų 
komanda.

Naziai Nuskandino 2 Anglų 
ir 2 Bepusiškus Laivus

London.—Vokietijos sub- 
marinas nuskandino prekinį 
Anglijos laivą “Brandon,” 
6,668 tonų įtalpos, vakari
niame Anglijos pakraštyje. 
Nuo nazių minų ar subma
rine taip pat žuvo prekinis 
anglų laivas “Corea,” 751 
tono įtalpos; Danijos preki
nis laivas “Scotia” ir vienas 
Japonijos laivas.

Anglų laikraščiai rašo, 
jog Winston Churchill, An
glijos laivyno ministeris, 
peranksti pasigyrė, kad An
glija jau sėkmingai kovo
janti prieš vokiečių minas 
ir submarinus.

Blokada prieš Suomiją
Maskva. — Sovietų kari

niai laivai blokaduoja Suo
miją iš Bothnijos ir Finijos 
užlajų. Pirm blokados, So
vietai leido bepusiškų kraš
tų laivam išplaukt iš tų 
vandenų.

Holandija Nepritarianti 
Boikotavimui Sovietų 

Prekybos
London. — čia spėjama, 

kad Tautų Lygos susirinki
mas Genevoje šį pirmadie
nį dauguma balsų pasmerk
siąs Sovietus už karą su Su
omija ir gal išbrauksiąs So
vietus iš Lygos. Yra įneši
mų, kad Tautų Lyga pas
kelbtų ekonomines bausmes 
—boikotą prieš Sovietų pre- 
kybą.

Haga. — Holandijos val
džia, kaip pusiau-oficialiai 
pranešima, yra priešinga 
ekonominėms bausmėms 
prieš Sovietus.

Helsinkio suomių valdžia 
sako, kad. Sovietų lėktuvai 
bombardavę keturis Suomi
jos miestelius šeštadienį.

Maskva. — Raudonosios 
Armijos komandieriai pra
neša, jog šeštadienį dėl 
sniego audros ir ūkanos vi
sai nekilo bombiniai Sovietų 
lėktuvai į orą Suomijoj.

Naziai Sunaikino 
Karinį Anglu laivą 
Ir 2 ar 3 Prekinius
London. — Vokiečių sub- 

marinas torpedavo ir nus
kandino karinį Anglijos 
laivą naikintuvą “Jersey,” 
1,600 tonų įtalpos. Tai buvo 
vienas iš naujausių naikin
tuvų.

Nazių submarinas sunai
kino prekinį Anglijos laivą: 
“Navasota,” 8,795 tonų įtal
pos. Nuo vokiečių minos žu
vo prekinis anglų laivas 
“Merei,” netoli Anglijos. 
“Nežinia kodėl” susprogo 
ir nuskendo prekinis Angli
jos Ihivas “Thomas Wal
ton,” ties šiaurine Norvegi
ja.

RAUDONARMIEČIAI PLAČIAU PRA
LAUŽĖ SUOMIJOS MANNERHEIM 

LINIJĄ, SAKO SOVIETAI
Maskva. — Pranešama, 

jog šeštadienį raudonarmie
čiai pažengė toliau į Suomi
ją visuose frontuose. Kai 
kur raudonarmiečiai yra 
nužygiavę Suomijoj jau 
apie 50 mylių nuo rytinės 
sienos.

Karelijos tarpvandenyje 
Raudonoji Armija prasi
grūmė penkias iki pusaš- 
tuntos mylios toliau į šiau
rius nuo Taipaleenioki upės. 
Šiuomi jie pralaužė plates
nę spragą Suomijos Man
nerheim tvirtovių linijoj.

Šiaurėje kariuomenė se
nosios suomių valdžios pri- 
sodino d a ug požeminių 
sproginių-minų ir užtvėrė

spygliuotų vielų užtvarus 
prieš raudonarmiečius; tuo- 
mi norėjo užkirst raudon
armiečiams kelią į pietus 
nuo Petsamo, prieplaukos 
miesto. Bet raudonarmie
čiai vis tiek žygiavo pirmyn 
ir pasiekė punktą už 28 my
lių į pietus nuo to miesto.

Karelijos fronte raudon
armiečiai priešorlaivinėmis 
kanuolėmis nuskynė du 
Suomijos lėktuvus ir suėmė 
į nelaisvę keturis lakūnų 
oficierius.

Sniego audra ir tiršta 
ūkana neleido veikt bombi- 
niams Sovietų orlaiviams; 
bet lengvieji žvalgybos lėk
tuvai apžiūrinėjo priešo po
zicijas.

HELSINKIS TEIGIA, KAD SUOMIAI SUZEIDĘ 
BEI SUNAIKINU 100 SOVIETŲ TANKŲ - - - - - - - - - - - - - - - - - H

Medžioja Komunistų Vadą 
už Laišką “Socialistui” 

Blumui

Paryžius. — Franci jos 
valdžia jieško areštuot ko
munistą seimo atstovą An
dre Marty; tai dėlto, kad 
jis parašė atvirą laišką so
či a 1 d e m okratu vadui L. 
Blumui. Tame laiške Marty 
karčiai kritikavo Blumą 
kaipo rėmėją dabartinio im
perialistinio karo.

Socialdemokratas Blumas 
buvo pirmas reikalaut, kad 
valdžia persekiotų revoliu
cinius darbininkus ir kad iš
žudytų komunistų vadus.

Slaptasis Hitlerio Ginklas 
Tai Ugninės Dujos

Haga, Holandija. — Iš 
čia pranešama, kad jau su
žinota, kas yra tasai slap
tas karo pabūklas, apie ku
rį Hitleris kalbėjo. Tai esą 
degančios dujos, kurios nė
ra matomos nei užuodžia
mos. Sakoma, jog paleidus 
tų dujų iš lėktuvų, galima 
padaryt milžiniškus gais
rus.

Šis baisus karo pabūklas 
jau buvęs sėkmingai išban^ 
dytas kare prieš Lenkiją.

Berlin. — Nazių laikraš
čiai pradėjo su pasigerėji
mu rašyt apie tai, kaip 
smarkiai Suomijos balta
gvardiečiai kovoja prieš so 
vietinę kariuomenę.

Kam Italija Siunčia Daugiau 
Kareivių j Libiją?

Athėnai. — Praeitą sa 
vaitę dar 10 tūkstančių k? 
riuomenės buvo pasiųsta iš 
Italijos į Libiją, Italijos ko 
loniją Šiaurinėj Afrikoj.

Tūli politikai sprendžia 
kad Italija laukia progor 
užpult gr e t imą Libija' 
Francijos koloniją Tunis! 
ia. taip pat Šiaurinėj Afr! 
ko j.

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra, vėsu.

Helsinki, Suomija. — Se
noji Suomių vyriausybė sa
ko, kad jie atmušę 200,000 
raudonarmiečių Kare lijos 
fronte, pietinėje Suomijoje, 
ir sunaikinę bei sužeidę 100 
sovietinių tankų. Jie varto
ja gautas iš Švedijos naujo
viškas kanuoles prieš tan
kus.

Helsinkio valdžia užginči
ja, kad Raudonoji Armija 
pralaužė Mannerheim tvir
tovių liniją. Anot suomių 
komandierių, tačiaus, šėlsta 
griaustiniška sunkiųjų ka
nuolių kova ties Summa 
kaimu, 20 mylių nuo Vibor- 
go miesto ir apie 40 mylių 
nuo Sovietų rubežiaus.

(O jeigu taip, tai raudon- 
a r m i e č i a i yra pralaužę 
Mannerheim linija.)

Suomių komanda pripa
žįsta, kad centraliniame 
fronte raudonarmiečiai pri
vertė juos pasitraukt iš 
miestelio Soumussalmi, 15 
mylių nuo sienos; tain pat 
pripažįsta, kad raudonar
miečiai užėmė Hogland-Su- 
ursaari sala.

United Press rašo, kad 
“mirtina suomių artilerijos 
ugnis atmušė rusų kariuo
menę Karelijos tarpvande- 
nyje;” bet nežiūrint įnirtu
sio pasipriešinimo iš suomių 
nusės, Raudonoji Armija 
nasigrūmė pirmyn ties Nur- 
mes, 125 mvlios i šiaurius 
nuo Ladogos ežero.

Airdu Arkivyskupą* Šankia 
Paskelbt Karo Tikslus

London.— Vyriausias an- 
'1 ikonų bažnyčios dvasiškis, 
^anterbury’o arkivvskūpas. 
^areiškė “aukštajame” rū
me Anglijos seimo, kad val- 
Ižia turi paskelbt karo tik
slus. Nes jaunesnieji ir gi- 
’iau protaujantieji žmonės 
Anglijoj nenori kariaut, kol 
;ie nežino, dėl ko iš tikrųjų 
talkininkai veda kaYą prieš 
Vokietiją ir kokiomis sąly
gomis jie ketina daryti tai
ka.
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Nesiseka Karo Ruošėjams
Dr‘. George Gallupo balsavimai parodo, 

kad Amerikos žmonės 96 nuošimčiais 
stovi už taiką, už šios šalies nesikišimą 
į Europos reikalus.

Tokis masių nusistatymas privers po
nus iš Wall Stryto nors kiek ataušti nuo 
to įkaitimo, kokis paskutiniu laiku juos 
apėmė. Tuo kartu 22 plieno darbininkų 
lokalai, su 10,000 narių vienbalsiai pa
sisakė prieš reakciją Dies Komiteto ir 
prieš karo organizatorius.

Žinoma, tai labai nesmagu Amerikos 
karo ruošėjams. Juk ir jie buvo padrą
sinto jai Suomijos karui prieš Sovietus.

Brooklynietė Vencienė 
gavp nuo savo giminaitės 
laišką, ši giminaitė gyvena 
Punsko parapijoj, Suvalki
joj, kuri šiandien yra vokie
čių užimta. Štai, ką laiško 
rašytoja sako:

“Brangioji Mano Tetule! 
Pasitaikius progai ir suži
nojus, kad per Lietuvą gali
ma siųsti laiškai, pasisten
giau jums parašyti ir duoti 
žinią apie save. Mes dar vi
si sveiki ir gyvi laike karo, 
nors daug žmonių žuvo ir 
neteko pastogės. Mes, ačiū 
Dievui, likome 
kampelyje, nors
armotų ūžimą, ale toli 
mūsų. Paskelbus karą, 
mobilizavo pirmiausia 
rus, o paskui arklius, 
prasidėjo karas, tai viską
ėmė iš žmonių. Reikėjo sku
biai kulti javus ir gyvulius 
vesti, o kas dar ne taip pa
siskubino, tai ir mušti gavo. 
Bet neilgai jie taip kanki
no. Rugs. 16 d. vakare pa
bėgo iš mūs policija, išsis
lapstė po miškus, o mes per 
2 savaites neturėjome jo
kios valdžios. Tik po dviejų 
savaičių užėjo rusai. Rusai 
tik vieną savaitę buvo ir 
tuomet išėjo. Po jų atėjo

Maverickas Išteisintas
Texas’o reakcininkai bandė kaip nors 

politiniai sunaikinti San Antonio mies
to majorą Maury Mavericką. Maveric
kas yra pažangus žmogus. Jis didelis 
oponentas Garnerio; jis, būdamas kon
grese, daug gerų įnešimų buvo padaręs 
ir visuomet stovėjo su pažangiuoju Ame
rikos žmonių sparnu.

Kai Maverickas tapo išrinktas San 
Antonio miesto majoru, tai reakcininkai 
ir ėmė neršti. Girdi, Maverickas netei
sėtai mokėjęs balsavimo taksus už tuos 
žmones, kurie žadėję už jį savo balsus 
paduoti. Na, ir prasidėjo byla. Reakci
ninkai manė, jeigu jiems pavyks šį žmo
gų apkaltinti, nusmerkti ir įkalinti, tai 
jie jau ir bus savo tikslo pasiekę.

Bet džiūrymanai reakcininkų neklau
sė. Jie Mavericką išteisino. Tuo būdu jie 
uždavė didelį smūgį skundėjams!

“Lietuvos” No. 2-ras.
Išėjo iš spaudos Juqzo Tysliavos re

daguojamo žurnalo “Lietuva” numeris 
2-ras. Reikia pasakyti, kad šis numeris 
yra geresnis už pirmąjį—geresnis poli
tiniai. Politinėj gyvenimo apžvalgoj reiš
kiama nuomonė bešališkai, kaip ir pride
rėtų žurnalui, kuris skelbiasi nepartiniu.

Telpa paveikslų, straipsnių: poezijos. 
Be to, yra ir angliškas skyrius. Žurnalo 
antrašas: 188 Bleecker St., New York,

Kam Tas Skandalas?
Stambioji spauda sukėlė skandalą, būk 

Sovietai jau rengiasi užpulti Rumuniją 
ir atsiimti nuo jos Bessarabiją. Ji rašo, 
būk Sovietai prieš Rumuniją traukia ka
ro jėgas. Sovietų Sąjunga turi karo jė
gų ne vien prieš Rumuniją, bet ir Va
karinėj Ukrainoj ir Baltarusijoj, ir ant 
Turkijos sienos, ir prie Persijos ir Af
ganistano ir prieš Japoniją. Ji puikiai ži
no, ką reiškia kapitalistinis apsupimas.

Bet dabar imperialistams Rumunijos 
skandalas yra reikalingas tam, kad su
kėlus mases prieš Sovietus. Jie įstūmė 
karan Suomijos neprotingą buržuaziją. 
Dabar visi: Italija, Vengrija, Anglija, 
Francija, Danija, Švedija, Norvegija ir 
kiti siunčia į Suomiją orlaivius, ginklus, 
lakūnus ir teisina: “užsakyta prieš karo 
pradžią.” Kaip gi tai? Ar ir lakūnai iš- 
anksto užsakyta?

Atrodo, kad prieš Sovietų Sąjungą ka
riauja ne “mažytė” Suomija, bet kapita
listinis pasaulis. »

d ctpj h/ . ” ••
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nuo 
su- 
vy- 
Kai

vokiečiai, kurie ir dabar 
gyvena. Žinoma, ir jie vi
saip su žmonėmis apsieina. 
Iš žmonių ima, kiek tik jiem 
patinka. Neva moka, ale 
kas iš to, kad žmonės nie
ko negali nusipirkti. Jau 
nuo pradžios karo nei žiba
lo, nei druskos—nieko, žo
džiu, jokio dalyko negalima 
gauti ir nežinia, kaip toliau 
reikės gyventi. Nors vokie
čiai jau kiek susitvarkė, nes 
jau įsakė žmonėms mokėti 
mokesčius ir varo kelius 
taisyti, o kai nieko žmonės 
neturi, tai jiems nerūpi.

Toliau pranešu, kad iš 
mūs giminės nebuvo paim
tas nei vienas į karą žmo
gus. O kaimynai, kurie ka
riavo, daugumas jau grįžo 
namo, ale daugelio pažįsta
mų iš mūsų kaimo dar nėra, 
—iš viso penkių, ir nežinia, 
ar jie sugrįžš.

Toliau. Pas mus dabar 
jau yra įsakyta vokiečių su
rašinėti vyrus nuo 17 iki 
50 metų amž. O žydus tai 
visai išvaro. Sunku dabar ir 
pamąstyti, kas darosi: žy
dai rėkia, eina, bėga į Lie
tuvą, o ten jų nepriima. Ne
turi jie kur pasidėti ir neži
nia, kaip bus toliau...

me suvargusiems vilniečiams 
ir trokštame jiems pagal išga
lę pagelbėti. ' Padėdami gi 
jiems išsigelbėti iš bado ir at
sistoti ant kojų, mes paremia
me labai svarbų visos lietuvių 
tautos reikalą. *•

metų šilanskaitė kalėjime jau 
išsėdėjo.

Žinios iš Lietuvos

Adomą Laučių-Rūmai ir An
trąsyk Bylą Spręsdami Nu

baudė 10 Metų Kalėjimo 
Kaip žinoma, buvęs “Pie

nocentro” tarnautojas Ad. 
Laučius už nušovimą savo 
žmonos prie apyg. teismo rū
mų buvo nubaustas 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Rūmai tą bausmę sumažino 
ligi 10 metų kalėjimo.

Adv. Ad. Kaminskas pada
vė kasacinį skundą ir Vyr. 
tribunolas Rūmų sprendimą 
panaikino, o bylą grąžino Rū
mams iš naujo spręsti. Dabar 
Rūmai antrusyk šią bylą 
sprendė ir Laučių nubaudė 10 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Klausimai ir Atsakymai

nuomonę,

omenyje 
šelpimą.

ką jus

Vilniaus
Centro

dovanotina klaida. Reikėjo 
raginti aukas siųsti per mūsų 
centrus ir vesti atskaitą. Tada 
galėtūmąyįolęąm ponui Lauč- 
kai pakišti pb nosim skaitlio 
nes. Dabar negalime, nes ant 
ranku neturime.

Senas Brooklynietis.

Atsakymas

diena aišku, kad šis

vaiką, 
išnešė, 
maža- 

ganė

Nepagelbės Melai!
Turbūt dar niekados Amerikos prieš- 

darbininkiškoj spaudoj nebuvo tiek daug 
melų, kaip dabar prieš darbininkus, 
unijas, komunistus ir Sovietų Sąjungą.

Paimkime, kad ir Suomijos dabarti
nius įvykius. Kiek daug melų prieš So
vietų Sąjungą, prieš Raudonąją Armiją. 
Tarytum raudonarmiečiai tai niekas 
daugiau, kaip koki zuikiai, tik šaudyk 
juos! Jie ir į nelaisvę pasiduodą šimtais, 
ir ant ledo įlūžtą, ir ant minų tūkstan
čiais žuvą. Tai seni melai, prasimanymai, 
kaip buvo ir kare su Japonija. Bet galų 
gale viskas ir visiems paaiškės. Tada tais 
melais dar daugiau pasipiktins darbo 
žmonės!

Arba paimkime melus prieš naują Suo
mijos Liaudies Demokratinę valdžią. 
Stambiojoj spaudoj ji ir šiokia ir tokia. 
Prieš ją melų kalnas. Bet užteko darbo 
žmonėms susipažinti su jos programa, 
kaip jie tuojaus jaučia, kad tai darbo 
žmonių valdžia, atstovaujanti darbo 
žmonių reikalus. Ta valdžią žada atimti 
žemes nuo dvarponių ir jas atiduoti val
stiečiams, suteikti valstiečiams finansi
nės pagalbos, panaikinti buvusias sko
las. Kiekvienas valstietis supras, kad tai 
jo valdžia!

Ta valdžia siūlo nacionalizuoti stam
bią pramonę, panaikinti bedarbę, su-

Trockis Šnipų ir Reakcijos Galva
Kad Leonas Trockis yra Sovietų Są

jungos ir darbo žmonių priešas, tai da
bar galės persitikrinti visi. Trockis at
važiuos į Ameriką Dieš komitetui 
dyti.

Visi žinome, kad Dies komitetas 
atkreiptas ne vien prieš komunistus,
C.I.O. unijas, jaunimo organizacijas, 
darbininkišką spaudą,'abelnai prieš visą 
kultūrišką, pažangų, progresyvj judėji
mą. Trockis atvažiuos į tą komitetą ir 
pils pamazgas ant viso darbininkiško ju
dėjimo.

Kad Trockis sutinka liudyti, tai ne
nuostabu. Bet, kad Amerikos demokrati
ja susidėtų su tokiomis išmatomis, kaip 
Trockis, tai jau perdaug.

, Ką Jie Mano Tuomi Pasiekti?
Šiomis dienomis gavome laišką vieno 

žymaus Lietuvos veikėjo. Jis rašo, kad 
pastaruoju laiku iš Kauno tapo ištrem
ta arba į koncentracijos stovyklas su
grūsta daug žmonių: darbininkų ir in
teligentų.

Kur šitokiais reakciniais žygiais tau
tininkų valdžia mano Lietuvą nuvesti? 
Ką jie mano pasiekti? Jie areštuoja, 
persekioja jaunas, kūrybiškas jėgas tik 
dėlto, kad jos stoja už tai, kad Lietuvos 
žmonėms būtų duota daugiau laisvės, 
daugiau atodūsio. Užuot išlaisvinti poli
tinius kalinius, tautininkų valdžia įveda 
dar juodesnę reakciją, dar didesnius su
varžymus.

Tie ponai vis dar negali suprasti, kad 
šitokiais savo žygiais jie užduoda smūį 
gį Lietuvos žmonėms, jie trukdo progre
są, jie, pagaliau, patys sau neria kilpą 
ant kaklo!

KLAUSIMAS

Gerbiama “Laisvės” Redak- 
c i j a : As n e z i n a u, ■ a r' 
tiksite su manim, ar ne, bet 
aš manau, kad komunistai 
padarė baisią klaidą. Noriu iš
girst jūsų 
manote.

Aš turiu 
varguolių
Biuras išleido atsišaukimą, 
ragino visus lietuvius suteikti 
finansinės pagelbos Vilniaus 
žmonėms. Na, ir visur mes 
puolėme prie darbo — visur 
organizacijose, susirinkimuose 
keliame tą klausimą, renkame 
aukas. Jau labai daug pinigų 
mūsų srovė tam tikslui suau- 
kavo. Juk ir “Laisvės” koncer
te Brooklyne buvo surinkta 
daugiau,.kaip šimtas dolerių.

Biuras ragino aukas siųsti 
Lietuvos Raudonąjam Kryžiui 
per Lietuvos generalį konsulį 
poną Budrį. Na, mes visur 
taip ir darome. Kaipo srovė 
jokios kontrolės neturime ir 
jokių atskaitų nevedame, ne
žinome, kiek iš viso mūsų sro
vė aukų surenka.

Bet štai dabar, katalikų 
“Amerikoje” (gruodžio 8 d.) 
redaktorius ponas Laučka sta
čiai tyčiojasi iš mūsų visų pa
stangų. Girdi, komunistai rė- 
kė-šaukė už aukas vilnie
čiams, bet jų tų aukų nesima
to! Tai ar bereikia didesnio 
pasityčiojimo ?

Štai kodėl, aš manau, kad

Kaip
pono Laučkos primetima’s mū
sų srovei yra padiktuotas la
bai blogos valios, netgi noro 
pakenkti rinkimui vilniečiams 
aukų. Mat, kai tokie šešėliai 
mėtomi ant srovės, kai pasity- 
čiojama iš žmonių nuoširdaus 
darbo, tai tie žmonės, pradeda 
galvoti: Tai kokiems vel
niams čia dar darbuotis. . .

Šitie p. Laučkos tikslai 
mums žinomi. Bet mūsų žmo
nės visur turetii parodyti dar
bais, jog nei Laučkos, nei Vi- 
taičiai su savo palaidais He

mus iš

Ūkininkaitė Buvo Įvelta j 
Nelaimingą Romaną ir Nu

bausta 8 Met. Kalėjimo
Prieš kurį laiką Alytaus ap- 

skrityj, Daugų valsčiuj, Kor- 
liškiu kaime buvo labai žiau
rus įvykis: sudegė ūkininko 
Vaclovo Vasiliausko gyvena
mas namas ii/lsApo degėsių 
ištrauktas Vasiliauskienės la
vonas. k /

Subėgę 10Tmynai gaisro ge
sinti degančiame name rado 
lopšely miegantį Vasiliauskų 
dviejų metų amžiaus 
kurį žmonės iš grįčios

Kiti du Vasiliauskų 
mečiai vaikai laukuose 
gyvulius.

Kilo įtarimas, kad Vasiliaus
kienė pirma nužudyta, o pas-; 
kui grįčia tyčia padegta.

Tardant paaiškėjo, kad Va
siliauskas su žmona nesugyve
nęs, turėjo meilužę, tai su ja 
ir susitaręs žmoną nusikraty
ti, kad galėtų su meiluže su
situokti.

Medicinos ekspertyzė kon
statavo, kad Vasiliauskienė 
pirma užmušta, mirė prieš 
gaisrą.

Paskui ir Vasiliauskas pri
sipažino, kad žmoną ant aukš
to, nuėjusią linų plakti, už
mušęs ir, norėdamas nusikal
timo pėdsakus paslėpti, namus 
padegęs.

Su Vasiliausku, kaltinamąja 
buvo patraukta ir jo kaimynė 
'M&te šilanskaitė, su kuria Va
siliauskas flirtavęs ir rengęsis 
tuoktis, bet Šilanskaitę apkal
tinti įrodymai nestiprūs tebu
vo, gal, svarbiausias, tai pa
ties Vasiliausko apkalbėjimas, 
kad, girdi, ji jį pakursčiusi.

Apygardos teismas abu pri
pažino kaltais ir nubaudė Va
siliauską visą amžių kalėti, o 
šilanskaitę aštuoneriais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo.

Rūmai apeliacijos 
atmetė.

Byla pasiekė Vyr. 
lą, kuris Vasiliausko
atmetė, o tą sprendimo dalį, 
kuri liečia šilanskaitę, kasa- 

sByla kasuota svarbiausia 
to, kad Rūmai neištardę 
kurių kaltinamosios siūlo- 
lįūdytojų.

J. Kurkausko Apeliacinis 
Skundas Atmestas

Biržų valsčiaus, Kuokavičių 
kaimo gyventojas pasiprašęs 
kaimynų į svečius naminio 
alaus gerti, o kai įsigėrę, pra
dėjo muštis. Tų muštynių me
tu mirtinai buvo užmuštas pil. 
Graužinis.

Apygardos teismas Kur- 
kauską už tai nubaudė 12 me
tų sunkiųjų dapbų kalėjimo.

Kurkauskas padavė apelia
cinį skundą Rūmams, bet Rū
mai jo skundą atmetė. .

Lordas Sako: Sovietai Ven
gia Žiaurumų Suomijoj

London. — Lordas Cecil 
of Chelwood aukštajame 
seimo rūme kritikavo Sovie
tus, ale vis tiek pripažino, 
kad Sovietai “ne taip žiau
riai kariauja prieš Suomi
ją,” kaip naziai kariavo 
prieš Lenkiją.

(Bet Sovietai neveda ka
ro prieš Suomijos žmones, 
o tik prieš senąją Suomijos 
b a 1 tagvardiečių “valdžią,” 
kuri darė sąmokslus su An
glija ir kitais imperialistais^ 
prieš Sovietų Sąjungą.)

skundus

tribuno-
kasaciją

Naziai Norį Sukiršini 
Turkiją su Sovietais

Danijos Gazietų Pasakos 
Apie Sovietų “Pralošimus”

Copenhagen, Danija. — 
Kapitalistiniai Danijos laik
raščiai rašo, kad Sovietam, 
girdi, “nepavyko” pirmoji 
karo savaitė su Suomija. 
Jie pasakoja, kad Sovietų 
karas ten esąs “beviltiškai 
suklimpęs.” (Panašiai šne
ka ir buržuaziniai Švedijos 
laikraščiai.)

Pasak buržuazinės danų 
spaudos, suomiai Karelijoj

rusiškus 
sno

bei 
apie

srityje Ladogos ežero, pie
tinėje Suomijoje.

vo. 
dėl 
kai 
mų

Svarbiausi liudytojai šilans- 
kaitei apkaltinti buvo žičkai, 
velionės broliai ir šilanskienė 

Centro —Vasiliausko sesuo, o Šilans- 
ragin-

Lietuvos

žuviais negali išmušt 
teisingo kelio.

Mes nemanome, kad 
Biuras padarė klaidą, 
damas aukas siųsti
Raudonąjam Kryžiui per Lie
tuvos konsulį. Konsulis aukas 
paskelbia ir kas turi teisingas 
akis, tas gali matyti, kas kur 
kiek aukoja.

Pagaliau, mūsų darbininkiš
ka srovė aukoja vilniečiams 
ne tuo tikslu, idant, taip sa
kant, “pasirodyti.” Mes mato
me svarbų reikalą ir jį remia- 

čia mūsų srovės padaryta ne-'me. Mes nuoširdžiai užjaučia- jmo

kaitės pamotė, šilanskienė ne
palankiai liudijus dėl to, kad 
Šilanskaitė būtų uždaryta ka- 
lėjiman ir neprieitų savo tur
to valdyti.

Šilanskaitė su šilanskiene 
dėl turto ir apylinkės teisme 
bylinėjosi.

Dabar Rūmai iš antro sykio 
tą bylą spręsdami į šias aplin
kybes atkreipė dėmesį ir ši
lanskaitę išteisino; ji iš kalėji-

paleista. Bet pusantrų

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia paskelbė, kad 
Vokietijos pasiuntinys von 
Papenas norėjęs ardyt Tur
kijos “gerus” santikius su 
Sovietais.

(Tuo tarpu žinoma, kad 
Turkijos valdžia linksta į 
Anglijos ir Francijos pusę, 
kurios visais galimais bū
dais stengiasi nustatyt Tur
kiją prieš Vokietiją ir So
vietus.)

Anglija Praleis Japonijai 
Nazių Dirbinius

sunaikinę “dar 8” 
tankus, o iki šiol, tai 
miai, girdi, sunaikinę 
pavojingai sužeidę 
“80” sovietinių tankų.

(Sovietų komanda oficia
liai paskelbė, kad Suomijos 
baltagvardiečiai iki šiol ne
sunaikino ir nesuėmė nė 
vieno sovietinio tanko.)

Anot danų “gazietninkų,” 
tai Sovietai dabar sutelkę 
tūkstantį tankų ir 500 lėktu
vų ir pusę milįono . "mijos 
kovai prieš Suomiją viet tik*

SMARKAUJA VENGRI
JOS FAŠISTAI

Budapest, Vengrija.—Fa
šistiniai Vengrijos valdovai 
džiaugiasi, kad Suomijos 
baltagvardiečiai “taip nar
siai” priešinasi Sovietams. 
Tie vengrai garsinasi, kad 
ir patys esą pasiryžę kovot 
prieš “Sovietų ir komunis-

Gražus atrodo vaizdas, bet jis kilęs štai kokiu būdu: parodoma baisi eksplio** 
zija, kuomet britai ekspliodavo vokiečių miną juroi e.

London. — Anglijos val
džia leis Japonijai gabentis 
mašineriją ir techniškus 
darbo įrankius iš Vokieti
jos, nors Anglija nepripa
žįsta tos teisės kitoms, 
silpnesnėms šalims, nedaly
vaujančioms Europos kare.

Chinija užprotestavo An
glijai prieš tokią lengvatą, 
duodamą Japonijai.

KAUNAS. — Seimas priėmė • 
įstatymą, kuriuo Vilniuje stei
giamas apygardos teismas ir 
Vilniuje, Švenčionėliuose ir 

i Valkininkuose steigiami apylin
kių teismai.

VILNIUS. — Lapkričio 4 d. 
(atvyko į Vilnių Amerikos buv. 
prezidento Hooverio komiteto 
atstovai Stephens ir Radfernas 
susipažinti su pabėgėlių iš Len
kijos reikalais Vilniaus mies
te ir krašte.

Berlin, grd. 7. — Anglijos 
pakraštyj susidūrė nazių 
lėktuvas-minų dėliotojas su 
kariniu Anglijos orlaiviu, ir 
abudu nuskendo. • •
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Lietuvių Tautos Tikrieji 
Interesai

Visų akys dabar nukreip
tos į įvykius Suomijoje. Jei 
pažiūrėsime į spaudą, tai 
pamatysime, jog antraeilėn 
vieton pastatyti ir anglų- 
fjrancūzų-vokiečių karo rei
kalai. Buržuazinė spauda 
turi rimto išrokavimo su
kelti pasaulio opiniją prieš 
socialistinį kraštą. O ji ma
no, kad Sovietų Sąjungos 
santykiai su Suomija jai 
suteikia tikrai auksinę pro
gą.

Bet Suomijoje situaciją 
teisingai nušviečia tiktai 
darbininkiška spauda. So
vietų žygiai nėra atkreipti 
nei prieš suomių tautą, nei 
prieš Suomijos liaudį. Kaip 
tik priešingai, jie padeda 
suomių tautai išsigelbėt nuo 
imperialistinio pavergimo. 
Kaip Lenkijos buržuazijai 
nerūpėjo tikrieji tautos rei
kalai, taip jie nerūpi Suo
mijos buržuazijai. Buržua
zijai rūpi tiktai savo klasi
niai interesai ir galios iš
laikymas savo rankose.

Tačiau ne apie tai čionai 
norėjau kalbėti. Suomiją 
prisiminiau tik tam, jog pa
rodyti, kad ir mes Ameri
kos lietuviai turime per
daug nukreipę akis į Suo
miją, o pamirštame Lietu
vą. Lietuvoje gi dalykai 
neina taip, kaip turėtų eiti. 
Daug vilčių ir troškimų pa
lengva nyksta. Tikrieji lie
tuvių tautos interesai pa- 

• neigiami. Tos auksinės pro- 
' gos, kurios stovi prieš mū

sų tautą, neišnaudojamos.
• Oh, tiesa, gražių šnektų 

*5’ nestinga. Kai pavartai Kau
no laikraščius, tai tartum 
Viskas iš pat pamatų Lie
tuvoje pasikeis bile valandą 
ir Lietuvos visas gyveni
mas gražiai sužydės. Špaltų 
špaltos apie ekonomines, so
cialines ir politines refor
mas. Visko bus, tik reikia 
kantrybės!

O iš tiesų nieko nėra, 
apart kantrybės. Niekas ne- 
pįsikeitė. Jokia reforma ne- 
pravesta. Nei valstiečiams, 
nei darbininkams gyveni
mas nepagerėjo. Senieji 
priespaudos retežiai tebe- 

s varžo visą Lietuvos darbo 
liaudį.

Černiaus vyriausybė pasi
traukė, gimė Merkio . vy
riausybė. Daugiau prižadų, 
bet nei kiek nedaugiau ge
rų darbų. Nei žodžio, nei 
spaudos, nei susirinkimų, 
nei organizacijos laisvės ne
sugrąžinta. Politiniai kali
niai nepaleisti. Smetoniškas 
seimas tebekalba visos tau
tos vardu, nors ta tauta 
nieko bendro neturėjo su jo 
atsiradimu.

Tas pats turtingasis luo
mas per savo Smetonas, 
Merkius, Černius, Bizaus
kus tebesilaiko galioje. Ne
paleidžia jos iš savo rankų. 
Jie “išrinkti” ir “pašaukti” 
tautą valdyti ir tiek. O jie 
patys save išsirinko ir pasi
šaukė tautą valdyti.

Prie ko tas veda? Tik 
jau ne prie gero. To negali 
nematyti dabartiniai Lietu
vos valdonai. Tai kodėl jie 
dantimis įsikandę laikosi 
prie tos valstybinės galios?

Ta pati istorija su Lietu- 
Vos buržuazija, kokia buvo 
su Lenkijos ir Suomijos 
buržuazija. Tikrieji tautos 
reikalai reikalauja gilių, 
pamatinių reformų, bet 

i p u r ž u a z i ja neprileidžia. 
Kaip per dvidešimt metų

VA ISVS'

ŠYPSENOS
TreJias puslapis

Lietuvos nepriklausomybės 
ji viešpatavo ant darbo 
liaudies, taip tikisi viešpa
tausianti amžinai. Asmeniš
kai aš netikiu, kad Lietu
vos dabartiniai valdonai ge
ruoju, gražuoju pasitrauks 
nuo valstybės vairo ir visus 
tautos interesus paves tik
rajai tautai, būtent, Lietu
vos valstiečiams ir darbi
ninkams, kurie daikte suda
ro 95 nuoš. gyventojų. Ma
žuma pasiryžus valdyti di
džiumą, nors dar ir kažin 
kas.

Bet šis Lietuvos valdan-
čiosios klasės užsispyrimas, 
šis visiškas nesiskaitymas 
su tautos interesais, ruo
šia Lietuvoje eksploziją, tai 
yra, liaudies sukilimą prieš 
valdančiąją kliką. Reikia 
nepamiršti, kad imperialis
tinio karo sutverta tarptau
tinė situacija labai smar
kiai veikia į Pabaltijos 
kraštų gyvenimą. Viskas 
bręsta daug smarkiau, negu 
ramiais laikais. Nuvertimas 
Suomijos buržuazijos bru- 
tališko viešpatavimo ir 
įsteigimas laisvos demokra
tinės respublikos, kurioje 
nusveriamas balsas priklau
sys darbo žmonėms, da la
biau veiks Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vidujinį gyve
nimą. Jų viduje pusiaufa- 
šistinės diktatūros pasidaro 
absurdiška kontradikcija.

Tokios vidujinės konvul
sijos Lietuvoje reikėtų iš
vengti ir galima būtų iš
vengti. Tai būtų didžiausia 
tautos laimė, jeigu ramiu 
keliu gyvenimas pasikeistų 
iš priespaudos ir išnaudoji
mo į laisvę ir šviesą.

Bet, kaip jau prisiminta, 
tai priklauso nuo tų, kurie 
šiandien turi ir įsikandę lai
ko Lietuvos valstybinę ga
lią. Tik priimdami aukštą 
idealą ir pastatydami lie
tuvių tautos ir liaudies in
teresus pirmon vieton, jie 
galėtų suvaidinti tikrai gar
bingą ir didvyrišką istorinį 
vaidmenį. Jie turėtų be jo
kio vilkinimo sugrąžinti 
Lietuvos žmonėms pilnas 
civilines laisves ir demokra
tines teises. Tada pati liau
dis galėtų švietimos ir kul- 
tūrėjimo keliu palaipsniai 
gerinti, tobulinti visą savo 
gyvenimą, palaipsniai per
eit prie socialistinės san- 
tvarkos. Šitą problemą 
prieš lietuvių tautą istorija 
jau yra pastačius.

Iš viso iki šiol Lietuvos 
valdančiosios klasės elgesio 
veržiasi išvada, jog ji nesu
pranta ir nenori suprati tos 
mūsų tautos problemos. 
Jos klasiniai interesai yra 
ją apakinę.

Gal, žinoma, aš klystų. Ir 
labai norėčiau, kad šiame 
atsitikime aš klysčiau. Ir aš, 
ir mes visi, ir visa lietuvių 
tauta su neapsakomu 
džiaugsmu pasitiktų tokius 
žygius, kad ir iš tų pačių 
Smetonų, Černių, Merkių, 
Galvanauskų ir visų kitų 
valdonų, kurie (žygiai) pla
čiai atidarytų tautai duris 
į progresą ir naują, laisvą 
gyvenimą. Lietuvių tauta 
būtų laiminga, jeigu jai pa
sisektų ramiu būdu pereiti 
iš buržuazinės santvarkos į 
socialistinę santvarką.

Draugas.

čEIšKeS POTPURI
Fokstrotas

Jauna mergytė cemcia lemcia 
Kavalierius gaudė už ausų, 
O šiandie lenda į patamsį, 
Nes jau dieną gatvėj nedrąsu.

Vaidino damą, plaukus raitė, 
Antakius ir lūpas dažė paišeliu, 
Kol susikrovė gyvą kraitį 
Ir tyliai jį migdo—čiūčia liūlia liū.

Kur Buvai?
O kur buvai, bobut mano, 
Ko dukrytės verkia, mama, 
Kur palikai tu mane, 
Raiboji gegele?
Gegužinėj, dieduk mano, 
Šokau, kol gerai sutemo. 
Nesimuški taip labai, 
Pilkas karvelėli!...

Polka
, Žmona jauna, vyras plinka, 

Daug jai baikų atsitinka. 
Ima ji tada vilioti 
Sau jaunesnį, nors ženotą.
Ir, nuo vyro pasislėpę,
Abu lenda į palėpę.
Kai ramybę jiems suardė, 
Pyko, daužės, vaikus spardė.
O dabar, po tokių šposų, 
Vaikščioja nuleidę nosį.

Grigo Ratai.

Sau vienas kartais pagalvoju
Ir taikos šūkiai Ženevoje, 
Išnyko kaip sapnai...
Taika buvo mums miela, 
Bet ginklus kala 
Dar smarkiau...
Raskit Atlante ramią salą,
Aš ją nupirksiu kuo greičiau!...

Eligijus.

Helsinki. — Suomijos bal
tagvardiečiai paskleidė gir
dus, kad Sovietai reikalau
ją Estonijos padėt kariaut 
prieš Suomiją. (Šie girdai 
nepatvirtinti.)

VILNIAUS DAINA
Jul. Boks

Vilniaus miestas brukavo tas—o j!
Ašarėlėmis išmazgotas—oj, oj, oj.
Želigovskis kai užjojo—oj, 
Mūs broliukų daug išklojo—oj, oj, oj.
Vienus Lukiškin uždarė—o j, 
Kitus toli nusivarė—oj, oj, oj.
Kai Bocianskį pasodino—oj,
Mūs brolelius prikankino—oj, oj, oj.'
Bet atėjo diena rūsti—oj,
Broliai ėmė vėl pabusti—o j, o j, oj!
Vilniuj dainos suskambėjo—o j, 
Kad net sienos sudrebėjo—oj, oj, oj.
Vilniaus miestas brukavotas—oj, 
Greit bus bituku išklotas—oj, oj, oj! 
Greit griuvėsius išvalysim—oj!
Vargšam žemę išdalysim—oj, oj, oj!
Ašarėles numazgosim—oj!
Laisvės dainas užgiedosim—oj, oj, oj!

POLITIKA!
Politika, politika,
Užmiršau ir romantiką
Ir laisvą kritiką.
Tai tau ir lirika—
Aš viską užmiršau.
Laikraščius skaitau kasdieną,
O jie rašo vis tą vieną! *
Politika, politika:
Užmiršau ir romantiką.
Ir mano mylima Marytė 
Nesulaukė jau...
Aš jaučiu, ir savęs klausiu— 
Nobelio premijos negausiu? . 
Laikraščiai, politika
Suvalgė karo kritiką.
Neturiu laika aš visai!
Užsienio spaudą skaitau, 
Bet nieko gero nematau.

DEGTINDARIŲ GARBEI 
Tamsi naktis, šlamščia krūmai, 
Iš tų krūmų rūksta dūmai, 
Sklinda smarvė šamarlako, 
O aš stoviu šalia tako. 
Ogi žiūriu, po perkūnų,— 
Persiliejo šiurpai kūnu. 
Žiūri seniai nusiminę, 
Krūme sunkia “pipirinę.” 
Keikias bjauriai jie apsvaigę, 
O jų jėgos sekti baigia.
—Ak tai šitaip,—sau galvoju— 
kuriat f ai na sau rytojų.
Kad jėgų visai netekę, 
šaukiat velnius čia apakę. 
Jums per stogą švilpia vėjas, 
Griūna jis apipelėjęs.
Vaikai, žmona namuos verkia, 
O jūs geriat užsimerkę.
Kas degtinę šiandien laka, 
Kas vis sunkia šamarlaką, 
Kas rūko bjaurų šapšalą, 
Tas sulaukia greitai galą. 
Bet valiai tik — neatbokit— 
Virki t snapsą—nebijokit. 
Tai vis niekis, tai vis baikos, 
Nors griebt dūšią velnias taikos, 
Nes ir peklon jūs nuėję 
Būsit velniams už virėją.

Skilipompis.

UKMERGĖS ELEGIJA
Ukmergės miestas yr seno raugo, 
Žibalas, druska buvo pabrangus, 
Bet jame visko ir atsitinka, 
Kad aprašyti žodžių nestinga.
Štai vienas ponas iš pačio miesto, 
kartais gyventi jam būna riesta.
Jo gyvenimui daug pavydėtų, 
Jeigu nelaimės jo nelydėtų. z
Už savo darbą brangiai imt moka, 
Nors patyrimo jam kiek per stoka.
Už tat ligonių kasą apstatė, 
Kai savo namą naują pastatė.
Štai nuomininkę išmest norėjo, 
Bet ta išeiti nesugebėjo.
Užtat ją kiaurai suvažinėjo,
Nors užtat brangiai jis sumokėjo.
Nors tautiškumo veikloj nerodė, 
Perkių “trūkumą” greitai suuodė. 
Kad tik persaldu nebūt dūšelei, 
Vežės iš Kauno druskos maišelį.
Dabar svetainėj kas atsitiko,
Su sekundantu jis susitiko,
Bet kailiu gavo kiek tik reikėjo, 
Visai.be roundų jį nugalėjo.

X

Nors vargšas spirtis dar biškį bandė, 
Bet jojo priešas greit jį sulamdė.
Jei nugalėt jį galėj tik retas, 
Dabar žinos kas yr karo metas.
Dar jo poniutė elgesio gero, 
Kartais kiaulysčių kai kur padaro.

Mokykloj stengias šviesą gesinti, 
Draugės kepure lentą nutrinti.

Dmuch-chod-žur.
(Kuntaplis)

Sovietą kariai ima pamokas, kaip pataikyti j priešo taikiklį.

Cleveland, Ohio
Jaunimo Konferencija

Gruodžio 17 dieną įvairiau
sios Cleveland© jaunimo orga
nizacijos laikys labai svarbią 
konferenciją, idant pareiškus 
savo nusistatymą šio karo 
klausimu. Konferencija bus 
laikoma South Hall of Public 
Auditorium. Pati konferencija 
užvardyta “Jaunimo Kalėdų 
Taikos Konferencija.”

“Karuose kariauja jauni
mas,” sako konferencijos šau
kimas. “Todėl visų jaunų žmo
nių bendras reikalas neleisti 
Jungtines Valstijas įvelti į šį 
karą. Daugelis jaunų žmonių 
mano, kad pirmas žygis jau 
padarytas įvėlimui šio krašto 
į karą.”

Konferencijai nėra iš kalno 
išdirbta ir patiekta jokia pro
grama. Kai jaunimo organiza
cijų delegatai susirinks, jie 

Įkaro situaciją visapusiai ap-

diskuos ir padarys atatinka
mas išvadas.

Konferencija prasidės sek
madienio ryte su mitingu, ku
riame kalbės žymūs visuome
nininkai, kaip A. E. Stevenson, 
sekretorius Cleveland© Indus
trinių Unijų Tarybos; Albert 
Giles, Cuyahoga pavieto 
Krikščioniškojo Jaunimo Ta
rybos prezidentas; Doris Mil
ler, narė Jaunų Moterų Krikš
čionių Susivienijimo; ir Mark 
Hopkins, kuris atstovaus kon
ferencijos šaukimo komitetą.

“Konferencijos durys atda
ros visoms grupėms, kliubams 
i)’ organizacijoms, kurios nuo
širdžiai nori palaikyti pasau
lyj taiką,” sako panelė Jane 
Hyatt, konferencijos komiteto 
sekretorė. “Mes bandėme iš
siuntinėti konferencijos šauki
mus ir pakvietimus visoms or
ganizacijoms. Bet jeigu kuri

organizacija negavo pakvieti
mo, gali pašaukti mane per 
telefoną Yellowston 2586 ir 
gaus visas informacijas apie 
konferenciją ir apie delegatų 
išrinkimą.”

Nereikia nei aiškinti, kad 
Cleveland© lietuvių jaunimo 
organizacijos ir grupės turė
tų skaitlingai dalyvauti šioje 
svarbioje konferencijoje. Tuo
jau visos išrinkite delegatus.

Rep.

VILNIUS. — Lietuvių Komi
tete yra įsiregistravę apie 2,- 
500 lietuvių pabėgėlių nuo 
Švenčionių, Druskininkų, Mar
cinkonių ir kt. lietuvių gyvena
mų vietų, kurios liko anapus 
naujos Lietuvos sienos.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlin as?

PARAŠE

R. MIZARA

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

[Qj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Prie R. K. O. Republic Teatro

Dėką Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

• Plrkitės 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 šj skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

»

Visai.be
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Gardner, Mass
E. Gardner, Mass. 
Spalio 26, 1939.

J. Buzak.
DIDELE PROGA SEIMININKĖMS y

kričio, Galicijos, savo broliui.—Iki 1932 
metų dar vargais negalais laikiausi ūky j, 
laikiausi iš visų spėkų. O dabar, jau 
nieko neturiu. Mes atsidūrėme pačiame 
dugne vargo ir skurdo.”

Vanda Vasileva savo veikale “Rodina” 
(“Gimtinė”) štai kaip rašė: “Trisde
šimts metų atgal Staselis ganė arklius. 
Jis užaugo ir žuvo legionų tarpe. Bet 
taip niekas nepasikeitė per 30 metų. Po
no dvaras stovi toje pat vietoje. Kazer- 
mės ir bažnyčia ten pat. Križiacki akėja 
bulvieną ir renka, kad neliktų nei ma
žiausia bulvelė. Iš prūdo kyla tiršti rū
kai. Mūsų gimtinė nemielaširdinga, 
ypatingai todėl, kad dvarponio perdėti- 
nis gyvuliškai rėkia ant darbininkų. Dva
ro darbininkų vaikai kreivomis, laibomis 
kojomis, nes jie daugiausiai maitinasi 
bulvėmis. Miega ant sutrintų šiaudų, 
pilnų blusų ir kito brudo. Taip per tris
dešimt metų niekas mūsų gimtinėj ne
pasikeitė.”

Rašytojas Dolenga Mostovič savo vei
kale “Karjera Nikodimo Dyzmoz” rašo 
iš Gardino srities apie dvarponį Zaglobą, 
kuris taip žiaurus ir niekšiškas, kurio 
nežmoniškumui nėra ribų.

Rašytojas Jan Wiktor rašė: “Kad su
teikti apibudinimą padėties darbo liau
dies Lenkijoj, tai reikėtų rašyti ne plun
ksna, bet kumščiu, ne nusiskundimais, 
bet prakeiksmais, ne krauju, o geležim.” 

Spaudė Lenkijos darbininkus ir vals
tiečius savi ir svetimi išnaudotojai. Len
kijoj 1,414 akcinės bendrovės išstatė fa
brikus, malūnus, elektros stotis, kurių 
šėrus pilnai ar dalinai buvo supirkę už
sienio kapitalistai, tame skaičiuje turčiai 
iš Jungtinių Valstijų turėjo supirkę virš 
300 milionų dolerių vertės. Žibalo ga
myba ant 86 nuošimčių buvo užsienio ka
pitalistų rankose; kasyklos ir metalur
gija ant 56 nuošimčių. Užsieniečiai kapi
talistai, francūzai, belgai, anglai ir am
erikiečiai pilnai viešpatavo. Pilsudskiui 
tarpininkaujant dar 1926 metais ginįjų 
ir amunicijos karaliai Schneider 
ir Vickers—Armstrong įsteigė Lenkijoj 
karo pabūklų fabrikus.

Lenkijos darbininkas buvo 
šiai pavergtas ir politiniai, ir 
jamas ekonominiai, kad net pačios val
džios leidžiamas žurnalas “Zbroina Pols
ka” rašė, kad darbininkai, nepaisant, kad 
ir po dešimts valandų dirba į dieną, jie 
vis vien badmiriauja.

Viduramžių Tvarka

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D M šolomskas

(Tąsa)
Vilnijos krašte buvo nemažai lietuviš

kų organizacijų ir kultūros centrų. Re
akcijai augant nyko jos viena po antros. 
Dar 1937 metais Vilniaus lietuviai tu
rėjo dvi gimnazijas: viena Vilniuje, o 
antra Švenčionyse. Lenkai uždarė Šven
čionių gimnazijų, o greitai ir Vilniaus 
gimnazijai buvo privertos durys. Iš kar
to, lenkai reikalavo tam tikrų dokumen
tų įrodyti, kad tikrai esi lietuvis, jeigu 
nori į Vilniaus gimnazija patekti. Bet 
greitai ir visai užtrenkė duris.

Iki 1927 metų Vilnijoj dar buvo 150 
lietuvių pradinių mokyklų su 5,000 moki
nių. Bet lenkai jas vieną po kitai už
smaugė, taip, kad 1939 metais jau buvo 
belikus tik viena mokykla ir ta karo iš
vakarėse buvo uždaryta. Dar 1936 me
tais Vilniuje buvo 16 lietuvių organiza
cijų, kurios rūpinosi lietuvių kultūros ir 
savišalpos reikalais, turėjo nemažai sky
rių provincijoj. Bet lenkų reakcininkai 
visas tas oranizacijas, kaip su šluota, nu- 

. šlavė. Jie iškėlė net lietuvius katalikus 
kunigus iš lietuvių parapijų, o ten at
kėlė lenkus, nemokančius lietuvių kalbos. 
Jie iškėlė tūkstančius bylų prieš Vilnijos 
krašto žmones. Areštavo mokytojus, kur 
buvo slaptai mokinama vaikai, sukišo į 
kalėjimus tėvus, kurie leido į slaptas lie
tuvių mokyklas savo vaikus. Vilnijos lie
tuviai laukė išsigelbėjimo ir jo laukė tik 
iš rytų, o ypatingai po to, kada 1938 me
tais, pavasarį, Lenkijos ponai ginklų pa
gelba privertė Lietuvą atsteigti diplo
matinius ryšius, atsižadėti Vilniaus, už
daryti Vilniaus Vadavimo Sąjungą ir 
“Mūsų Vilnius” žurnalą.

Erškėčių Kelias 
L

Ta baisioji rugpjūčio naktis pasiliko 
Juozo'Melninko atmintyj ant visados. 
Nors jis tada buvo tik trijų metų vaiku
tis, bet jis matė jo tėvą mušamą, stum
domą, kruviną, negyva, motiną gailiai 
verkiančią, ir po to jo gyvenimas pasida
rė baisesnis ir sunkesnis. Pieno porcija 
sumažėjo. Motinos uždarbis buvo taip 
menkas, kad ji ir sūnelis tiesiai badavo.

Kada Juozas pasiekė aštuonis metus 
amžiaus, tai motina išleido jį už pieme
nuką tarnauti pas jos giminaičius. Kada 
Juozas sulaukė septyniolikos metų, * tai 
jis gavo darbą malūne. Darbas sunkus. 
Maišus su grūdais reikėjo vilkti laiptais 
aukštyn ir pilti į tam tikras patalpas. 
Ne kartą ir ne du jaunuoliui pažaliavo 
akyse nešant sunkią naštą. O uždarbis 
tokis, kad nei pavalgyti, nei žmoniškai 
apsirengti negalima. Juozas gyveno, kaip 
ir milžiniška didžiuma Lenkijos darbi
ninkų. Kad žmoniškiau gyventi, tai dar
bininko alga turėjo būti ne mažesnė, kaip 
pusantro šimto zlotų į mėnesį, o tikroji 
alga nesiekė nei šimto.

Tuo kartu bedarbių armijos vaikštinė
jo nuo vieno fabriko prie kito, neras
damos jokio darbo. 1938 metais Lenkijoj 
buvo per 2,500,000 bedarbių, kurie ne
turėjo darbo ir negavo jokios pašalpos 
iš valdžios. Žmonės badavo ir laipsniš
kai mirė. Ir badavo ne vien darbininkai, 
bet net 20,000 mokytojų bedarbių, tuo 
laiku, kada šalyje mokslo reikalai apleis
ti.-Ir nenuostabu, kad rytinėse vojevod- 
stvose 50 nuošimčių gyventojų buvo ne
mokančių rašyti ir skaityti, o Polesėj e 
net 70 nuošimčių!

Juozas lenkas, tat vis gi jo padėtis 
kultūros srityj buvo kiek lengvesne, ne
gu ukrainiečių, baltarusių, lietuvių, ku
rių laikraščiai ir knygos su kiekvienais 
metais buvo daugiau ir daugiau perse
kiojami. Bet ir jis mokytis galėjo tik 
liuosomis nuo darbo valandomis—vaka^ 
rais. Jis kentėjo su visais Lenkijos dar
bo žmonėmis baisų išnaudojimą ir žmo
gaus teisių paneigimą. Kad mus ne
įtartų vienpusiškume, mes čia paduosi
me keletą ištraukų iš pačių lenkų rašy
tojų aprašymų:

Lenkų rašytojas A. Slonimski žurnale 
“Wiadomosci Literacke” rašė: “Perei
kite per Lenkiją. Ir jūs tarpe kaimo ir 
miestelio vargo pamatysite tik dvi ne
įveikiamas jėgas: karo logerius ir baž
nyčias. Stovi iš raudonų plytų'pastatytos 
kereivinės, bažnyčių bokštai remia dan
gų, tuo laiku, kada kaimų ir miestelių 
gyventojai miršta iš bado.”

“Ką galiu aš parašyti apie save ir savo 
ateiti,—rašė valstietis iš Rzeszowo aps-

Mr.
Gerbiamas Drauge 1

Dėlei susidėjusių aplinky
bių ir aiškumo, rašau tams
tai antrą laišką. Jeigu maty
site reikalą, patalpinkit į 
laikraščius ir šitą mano laiš
ką.

Spalio 21 d. buvo pas mane 
atvažiavę mano prieteliai iš 
Athol, Mass. Jie pranešė 
man, kad mano moteris su sa
vo giminėmis skleidžia bjau
rius gandus apie mane. Ką 
tilpo mano atsišaukimo laiš
kas į progresyvišką visuome
nę “Keleivyj” ir “Laisvėj,” 
esąs ne mano rašytas, kad aš 
esąs durnas ir negalįs jokio 
laiško parašyti. Laišką parašę 
kiti, tik mano vardas figūruo
jąs po laišku ir tt.

Nesistebiu, jeigu jie to
kius melus ir nesąmones apie 
mane skleidžia. Juk tik su 
pagelba melo ir suokalbių jie 
patalpino mane į beprotnamį. 
Jie manė, kad aš išsigąsiu, iš
sižadėsiu savo idėjos, o jie 
paskui tyčiosis iš manęs ir tu
rės skanaus juoko. Viską jie 
daro. Ne tik kad kuobjau- 
riausiai mano ypatą išjuokti ir 
apšmeižti, bet ir mano svei
katai pakenkti. Juk niekas 
kitas, kaip tik jie daugiausiai 
pasidarbavo, kad mane neleis
tų ant oro pasivaikščioti, nei 
į kitas prieinamas vietas, kaip 
pirmam laiške minėjau.

Spalio 22 d. buvo atvažiavę 
draugai Juozas ir Konstanci
ja Aukštikalniai iš Gardne- 
rio, Mass. . Jie taipgi sakė, 
kad pas juos buvo atsilankę 
draugai iš Hudson Mass., tei.
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Baisiausį vargą ir skurdą kentėjo po
niškoj Lenkijoj darbo valstiečiai. Per 
dvidešimts metų tartum kokia baisi pa
sakiška naktis viešpatavo šalyje. Vargas, 
skurdas, alkis, beteisiškumas, nusižemi
nimas ir ligos viešpatavo. Gal būti aiš
kiausiai perdavė vailstiečių beteisę, tai 
rašytojas J. Kurek savo veikale “Gripas 
Viešpatauja Nepravoj”. Jis rašo:

“Valstiečiai badaudami laukė naujo 
derliaus. Jau nuo balandžio mėnesio kai
melio gyventojai badavo. Kur-ne-kur dar 
sukasi pas valstietį girnos... 
biednesnius, mažažemius ir 
veik nieko nėra valgyti.

“Vienas ketvirtadalis šalies

bet pas 
bežemius
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tilpo laikraš* 
supratimu, 
teiraujasi, 
pagirtina,

atsitikimuose

jei 
tas 
nes 
turi

laiškas, kuris 
čiuose. Mano 
idėjos draugai 
labai gerai ir 
tokiuose
viskas būt aišku.

Aš iš savo pusės užtikrinu 
idėjos įdraugus, kad tilpęs 
laikraščiuose mano atsišauki
mas tikrai yra mano ranka 
rašytas. Aš proto liga nesir
gau ir nesergu, tik esu su- 
fremuotas per blogos valios ir 
blogų žmonių norus. Kas tik 
atvažiuoja mane atlankyti, vi
si persitikrina, kad aš čia pa
talpintas ne del ligos, bet iš 
keršto, ir tam jų kerštui dar 
nematyt galo, 
mėnesius išlaikė 
kol dar jie čia 
Visa 
mas 
gai.

Jau aštuonis 
ir nežinau, 

mane laikys, 
ir susiramini-mano viltis 

tai pas jus, idėjos drau-

Pasilieku su draugiška 
pagarba,

Geo. A. Bražinskas.
S. Būtų labai gerai, jei

LENGVU BŪDU GA LITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertes žemiau nurodytą knygą gaus 6 kavai- 

ką setą stalui sidabradaikčią, vertės $2.67
Tie daik,tąL.yrau4 • 4>eilis,..L^iubixii^šaLikat,ą^ 1 Įįų/esąi,* šakutė prieskoniam,

1 1 arbatinis šaukštelis ir 1 Vaisiam šaukštelis. .... v* f v' ' •

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.

<
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laikraščiai, kurie talpino ma
no pirmutinį laišką, jeigu jo 
dar nesunaikino, kad patikrin
tų mano raštą su pirmuoju ir 
tartų savo žodį.

Atleiskite, kad rašau paiše
liu, nes juodylo čia neduoda.

Draugiškai,

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
gyvento

jų niekados negavo progos važiuoti gelž- 
keliais; pusė gyventojų niekados savo 
gyvenime neragavo kavos ir arbatos... 
Niekas iš jų nežino cukraus skonio ir 
tik nedaugelis iš jų kartą, du į metus tu
ri tokios laimės, kaip paragauti sacha
rino.

“Vakarais Nepravoj nieko nesimato. 
Naktis šliaužia nepastebima/ Niekas 
“neišdrįsta” uždegti šviesą. Langai mirę. 
Nėra pinigų, nėra žibalo. Pas Gvirždžą 
jau antra savaitė stovi puodas su sūrum 
vandeniu, kuriame pakartotinai verda 
bulvės. Išpilti tą vandenį negalima, nes 
nėra druskos ir jame dar daug kartų 
reikės virti bulvės.

“Luisa Panek per visą dieną skalbė 
drabužius muilo vandenyj, kurį ji turėjo 
laimę gauti, kada tame vandenyj buvo 
kitų išskalbta drabužiai. Bet pirm ji ga
vo tą vandenį, tai jis jau b,uvo dviejų 
kitų kaiminkų naudotas. Mieloji, neiš
pilk vandenio, apsaugok tave viešpatie 
nuo to. Kada ji baįgs savo skalbinius, 
tai tas patsai vanduo bus nuneštas pas 
Janką, o iš ten jis kelius pas Vaitkų. 
Tas muilinas vanduo jau ketvirtos šei
mos nešvarą sugeria.

. /Bus clauedaiO

Redakcijos. Tiek mes 
pasakyti, kad abudu 
rašyti ta pačia ranka, 
šie laiškai neparodo,

Nuo 
galime 
laiškai 
Taipgi
kad jų autorius sirgtų proto 
liga. Jie parašyti gana sklan
džiai ir beveik visai taisykliš- 
kai. Apylinkes draugai, kurie 
Bražinskų pažįsta, turėtų jo 
likimu pasirūpinti.

Beje, yra susidaręs tam 
tikslui komitetas. Renkamos 
ir aukos Bražinsko išlaisvini
mui.

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVE

• 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 VILKIENES DIVORSAS, paraše 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, paraše M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės 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 ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
• LIETUVOS DRAUGAI IR 1’RIEŠAI, paraše 
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. COtJGIILINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBE IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVE DARBI
NINKAMS, paraše A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
O ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TCLI MUSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
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 iškirpes prisius 3 šiuos kuponus ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus7 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius. setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

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

“Laisve,” 427 Lorimer Brooklyn, N. Y
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam



Penktas puslapis

PITTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Ačiū Juozui Jauduliui už 

žinote, kvortą degtinės. Mes tas do
kas bus 17 d. gruodžio? Na-Į vanas išleidom ant išlaimėji- 
gi, tai bus labai skani vaka
rienė, kokios dar Pittsburgho 
nebuvo. Taigi, 17 d. .gruo
džio, 6 vai. vakare, LMD sve
tainėj, 142 Orr St., LDS 145 
kuopa visus širdingai kviečia 
atsilankyti, gardžiai pavalgyti 
ir linksmai pasišokti prie ge
ros lietuviškos muzikos.

LDS 145 kuopa rengia šią 
vakarienę pagerbimui drg. J. 
Sakalausko, LDS organizato
riaus. Visiem bus malonu su
sipažint su drg. J. Sakalaus
ku ir pagerbt jį už jo gabumą j 
ir pasirįžimą 
organizacijos.

Drg. Sakalauskas sėkmingai 
darbuojasi Pittsburghe i r 
apielinkėj, organizuodamas 
jaunuolių grupes. Taipgi daug 
gelbsti drg. J. Sakalauskui 
gabus jaunuolis Albertas Me- 
keška. Alberto tėvai abudu 
pažangūs žmonės ir LDS ir 
LLD nariai, taipgi “Laisvės” 
skaitytojai ir abelnai 
ninku judėjimo rėmėjai. Iš 
Alberto Mekeškos daug gali
ma tikėtis ateityj, nes tai rim
tas ir gabus jaunuolis.

Kiek man yra žinoma, tai 
jau ir Soho dalyj LDS jau
nuolių grupė suorganizuota. 
Wilmerdinge, North Side 
Pittsburghe, McKees Rocks ir 
kituose priemiesčiuose labai 
sėkmingai darbas eina. Iš 
trumpo pasikalbėjimo su drg. 
J. Sakalausku, atrodo, kad 
Wilmerdinge bus didžiausia 
LDS jaunuolių grupė. Tikre
nybėj, tai turėtų būt didžiau
sia LDS jaunuolių grupė So
ho, Pittsburghe, arba South 
Sidėj. Na, bet tai tik pra
džia; gal ateityje ir Soho da
lyj jaunuoliai suorganizuos 
didelę LDS grupę.

Bet dar grįšiu prie vakarie
nės.

Ar jau visi Pittsburgho ir 
apielinkės lietuviai .

mo. Mums atliko pinigų ant 
gazolino 27 doleriai, 'lai da- 
oar pradėsime važmėti j ieško
dami naujų skaitytojų ir se
nus atnaujinti. Ligšioliai pės
čias vaikštinėjau, ba neturė- 

jjau uz ką gazolino nupirkti. 
; U daoar pinigų turim, galim 
Įvažiuoti, o musų važinėjimas 
nėra veltui.

Mūsų dienraštis “Laisvė,” 
lietuviškai sakant, geras ir 
brangus tavoras ir dėlto galim 
daug išplatinti. Vienas sako, 

i kad ir nemoku skaityti, alc 
dirbt dėl LDS1 myliu vardą “Laisvę,” kad 

ateina į mano namus. O kiti 
Įsako, dėlto mylime “Laisvę” 
'skaityti, kad teisingiausias ži
nias paduoda. O treti sako, 
malonu skaityti “Laisvę,” kad 
kas diena yra apie Lietuvą 

j aprašyta. O ketvirti sako, 
ikad gavę “Laisvę” džiaugiasi 
Į Dr. Kaškiaučiaus patarimais’
apie sveikatą. Tai matot, 

darbi-' draugės ir draugai, kad mūsų 
laikraštis yra pagirtas. Jei 
man dabar reikėtų' kokį kitą 
lietuvišką laikraštį platinti, 
tai nežinau kaip būtų, ar gau
čiau kokį porą skaitytojų ar 
ne, tai dar yra klausimas.

Man pasitaikė kalbėtis su 
draugais, kurie skaito “Ke
leivį.” Sako, metai atgal, ro
dos, teisingiau žinias rašė, ar
ba kada aš kitų laikraščių ne
skaičiau, tai 
ir “Keleivis.” 
sai melagis, 
kad “Laisvė” 
šo 
dar “Vienybė 
daug teisingiau 
“Keleivį.” Nuo 
girdėjau, kad ’ 
“Keleivio.”

Aš su draugu 
padarėm planą

buvo teisingas 
O dabar tai vi
li* sako man, 
teisingiau para-

apie Lietuvą ir Rusiją, ir 
su “Amerika” 

parašo už 
kelių draugų 
nebeskaitysiu

Į vakarienę, draugai ir reikalų gauti 
draugės, visiem gera proga at- jų. P. Saul 

laiką ! Pittsburgho, 
taipgi

silankyti ir 
praleisti.
paranku dalyvauti, nes vaka
rienė bus duodama lygiai 6 
vai. vakare. Bus laiko pasi
linksminti ir laiku parvažiuo
ti į namus.

Tikieto kaina tik 50c. Tai 
jau pigiau ir būt negali.

Visus širdingai kviečiame 
atsilankyti.

LDS 145 Kp. Sekr.,
E. K. Sliekienė.

linksmai
Iš kolonijų

grįžda-
“Lais-

bus su 
kurie

izabeth, N. J
Lapkričio 11 d., 1939, buvo 

surengtas pas d. L. Paulaus
kus balius dėl vajininkų, kad 
atliktų keletas dolerių ant ga
zolino. Labai ačiū draugams 
ir draugėms už dalyvavimą 
mūsų parengime. Ir ačiū drau
gams Warwickams už dova
ną •— butelką vyno ir dišes.

Pranu Šauliu 
dėl vajaus 

naujų skaityto- 
s važiuos iki 
Pa., užrašinėti

farmeriams. O aš važiuosiu 
ligi Bostono, Mass. O 

imas atgal aplankysiu 
i vės” redakciją.

Aš manau, kad ten 
i viršum 20 žmonių,
. “Laisvę” įkaito, o neužsipre- 
1 numeravę. Tai dabar yra ge
ra proga užsiprenumeruoti 
kaipo vajaus laiku. O antras 
dalykas, bus gera atmintis, 
kad Lietuva Vilnių atgavo. 
Aš manau, kad kaipo mūsų 

i vadas ir “Laisvės” biznio gal- 
. va, mūsų brangus draugas P. 
Buknys, bus pirmasis užsipre
numeruoti “Laisvę” ir neatsi
sakys draugai R. Mižara, A. 
Bimba, D. šolomskas ir tt... 
Ir aš užtikrinsiu, kad pirma 
dovana bus mano.

Dar turiu pasakyti ačiū Dr. 
Kaškiaučiui. Du metai atgal 
buvo vajaus laikas ir aš jau
čiausi biskutį kas tai yra ne
gerai. Tai jis mane aplinkui

Švino ir blčtos kasyklų darbininkas, paliestas sili
cosis ligos; paminėtųjų kasyklų (Kansas, Oklahoma, 

Missouri valstijose) yra tūkstančiai.

šapranauskiutė yra Lįetuvių 
Literatūros Draugijos 10 kuo
pos narė. lĖmė laisvą šliubą. 
Vėliname jaunavedžiams di
delės laimės.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 76 has been issued to the dnderBiflmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 215—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES. INC. 
215—GOth St., Brooklyn, N. Y.

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

BAR ir GRILL

Brooklyn, N. Y.
Ten Buvus

LeVANDA fJetuvių Restaurantas

ir išsigerti ir bus

elektrikiniai spin- 
taip gerai užarta-

Rochester, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has? been issued to the undersigned ■ 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage j 
Contral Law at 6216 New Utrecht Ave., ! 
Borough of Brooklyn, County of Kings,: 
to be consumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

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

Klfne

liquor#

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

alaus.

iškaitino elektr.ikiniais spin
duliais ir davė truputį vaistų 
išsigerti. Aš klausiu dakta
ro, ar bus gerai, kad man reik 
važiuoti pas biznierius į sa- 
liūnus, prisieis išsigerti? At
sako man: Pirma užvalgyk, o 
paskui gali 
gerai.

Ale tiesa, 
dūliai mane
vojo, kad dabar nebijau nei 
šalčio, nei sniego, nei lietaus 
ir tokiu būdu vajus sekasi la
bai gerai.

Nenoriu vajaus vainiko ati
duoti Newarko vajininkei d. 
Žukauskienei, bo nemokės už
laikyti gerai taip, kaip aš kad 
užlaikau.

Dabar ačiū tiems draugams, 
kurie užsirašė “Laisvę” ir ku

ku rie dar 
maloniai 

būsiu la- 
Jei pasi-

rie atsinaujino. O 
neatsinaujinot, tai 
prašau atsinaujinti; 
bai dėkingas jums,
taikytų kada atsilankyti pas 
jus mano pagelbininkui Pra-

simokėti už dienraštį “Lais
vę.” A. Stripeika.

Madelplua, Pa.
Lankykite Knygyną

“Daily Workeno" Knygy
nas yra perkeltas į naują vie
tą, po numeriu 269 South llth 
ibi. Draugai ir draugės, kai 
perkate kalėdines dovanas 
savo vaikams ir pažįstamiems, 
tai nupirkite knygų. Siame 
knygyne yra labai gerų ir 
vertingų knygų anglų kalboje. 
Taipgi yra visokių šiaip daik
tų mažiems vaikams, taip, 
kaip esti bazare. Sis knygynas 
yra didelė vieta, tai daug vis
ko sutelpa.

Ateikite aplankyti šitą kny- 
ir kas patiks, nusipirksi- 
Kirygynas atidaras kąs- 
nuo 9:15 vai. ryto jki 
vai. vakaro—trečiadie-
atidaras iki 7:30 vai.

Subatos vakare, 2 d. gruo
džio, Gedemino Draugija da
vė vakarienę ir pasilinksmini
mo vakarą. Materialiai, atro
do, vakaras gerai pavyko, ši 
draugija yra stiprus faktorius 
lietuvių progresyviam veiki
me, todėl ir jos parengimai 
duoda linksmaus smagumo 
pažangiems veikėjams.

Antras parengimas, gal būt 
su pafnarginimu, įvyks 16 d. 
gruodžio (December). Vaka
ras rengiama lietuvių darbi
ninkiškų dienraščių 
tai yra, “Laisvei” ir 
Vakaras atsibus 1 
Svetainėje.

Į minėtą vakarą ; 
apeliacija viršminėtų laikraš
čių skaitytojams imti simpa
tišką dalyvumą, paraginti vi
sose progose už skaitlingą da
lyvumą ir pasižymėti kaipo 
Rochesterio lietuviškai koloni
jai šelpime mūsų lietuviškos 
darbininkiškos spaudos.

M. Duseika.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
L 464 has been issued to the undersigned; 
to sell wine and liquor* at retail under: 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage I 
Control Law at 2214 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & GERSHON 
GOLDSTEIN

Goldy Wine & Liquor Store 
2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. •, 
HW 4 has been issued to the undersigned | 
to sell beer and wine at retail under i 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage: 
Control Law ąt 8846—20th Ave., Borough 
of Brooklyn. County, of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL PAGCIONE 
(Buena Vista Hotel) 

8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail 
132 A of the Alcoholic 
Law at 8413—5th Ave.,

UNDERTAKER

337 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

naudai, 
“Vilniai”. 
Gedemino

siunčiama

Popiežius Atmetė Anglijos 
Frontą prieš Sovietus

gyną 
te.
dien

niais
Visko Po Biskį

Gruodžio 5 d. buvo sušauk
ta konferencija North Ameri
can and Medical Aid Komite
to gelbėjimui Ispanijos kovo
tojų. šitoje konferencijoj kal
bėjo labai seni Amerikos vei
kėjai. Jie aiškino, kaip dabar 
yra reikalinga pagelba Ispani
jos kovotojams. Nurodė, kas 
yra gen. Franco ir kaip jis 
kankina Ispanijos liaudį.

Šita konferencija nutarė at
sišaukti į visas organizacijas 
ir sukelti daug pinigų, idant 
išvesti iš Francijos tuos kovo
tojus, kurie ten .yra sugrusti 
į koncentracijos stovyklas. 
Reikia dėti visas pastangas, 
kad išgelbėjus jų gyvybę.

Taigi, visos organizacijos 
turėtų paaukoti p^agal išgalę 
tam svarbiam reikalui.

“Laisvėje” bus pranešta, 
kada įvyks tam pačiam reika
lui tarptautiniai parengimai. 
Visi ir visos juose dalyvaukite.

Gruodžio 4 d. įvyLo Lietu
vių Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkimas, 
daug darbuotis dėl 
cijos labo.

10 
Nutarta 

cxrganiza-

buvo su-Gruodžio 1 diena 
sirinkimas Lyros Choro. Nuta
rė dėti pastangas, kad gauti 
naujų narių į Chorų, ruošti ko
kius nors parengimus, idant 
išauklėti didelį Chorą. Mes 
choristai prašpme tėvų para
ginti • savo sūnus ir dukteris 
įstoti į Lyros Chorą. Bus g:ra- 
žu ir garbė, kad jūsų vaikai 
priklausys prie tokios puikios 
meno organizacijos.

Pamokos įvyksta kiekvieną, 
penktadienį, Liaudies Name, 
po num. 735 Fairmount Ave. 
Prasideda 8 vai. vakare. Mes 
lauksime kuodaugiausia naujų 
dainininkų.

Apsivedė draugė Gedviliu- 
tė su amerikonu vaikinu. Abu
du Lyros Choro 
me daug laimės 
džių. Atleiskite, 
nojau jaunuolio

Lapkričio 25 dieną apsivedė 
Aldona šapranauskiutė su 
Harry Mong, irgi amerikonu.

nariai. zLinki- 
dėl jaunave- 
kad nesuži- 
pavardės.

RW 498 
to sell 
Section 
Control 
oi Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PASQUALE PARISI 
Sorrento Rest.

8413—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

under 
Beverage 
Borough 
be con-

given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage 

Law at 321 Columbia St., Borough

NOTICE is hereby 
RW 383 
to sell 
Section 
Control 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- • 
sumed on the premises.

FREDERIC TRILLI 
Fred’s B & G

Columbia St., Brooklyn, N. Y. |

te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi-

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

321

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 ' 
to sell 
Section 
Control 
of Brooklyn, County of Kings, to be con 
sumed on the premises.

JOAQUIN VIEIRO 
(Fronte Unido Rest.)

89 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y

has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under ■ 
132 A of the Alcoholic Beverage, 
Law at 89 Atlantic Ave., Borough .

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 435 - - - ’ '
to sell 
Section 
Control 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY DI LUCA 
(Jean’s Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132 A of the Alcoholic Beverage

Law at 2123 Emmons Ave., Borough .

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties TeL Evergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
Roma. —Anglijos valdžia 

kreipėsi į popiežių, kad jis 
palaimintų Anglijos, Fran
cijos ir Ispanijos frontą 
prieš komunistus (suprask, 
prieš Sovietus). Anglija 
svajoja įtraukt ir Ameriką 
į karą prieš Sovietų Sąjun
gą. 0 popiežiaus palaimini
mas būtų paraginimas vi
siem katalikam remt fron
tą “prieš komunistus.”

Bet popiežius mandagiai 
atmetė tą Anglijos prašy
mą. Popiežius sako, kad jis 
negali dėtis su jokiomis 
valstybėmis, kurios nori jo 
talkos tiktai politiniais su
metimais.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 733—35 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MOHAWK REST. INC.
733—35 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3501 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, Comity of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM MC LEAN
3501 Surf Ave. Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3200 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAX J. GOLDMAN 
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law aV 4122 Avenue I), 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
4122 Avenue D, • Brooklyn, N. Y.

Beverage• 
Borough 
be con-:

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
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 kainų.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 234-6 Flushing Ave. & 
7 Hall St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234-6 Flushing Ave., 
& 7 Hall St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3876 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage: 
Control Law at 85 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NEW BORO TAVERN, INC.
85 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 2975 has been issued to the undersigned : 
to sell beer, wine and liquor at retail under į 
Section 
Control 
Atlantic Ave., 
of King;

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undęr 
Section 132 A of" the Alcoholic Beverage 
Control Law at 346 East Ave.—Wallabout 
Market, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD MILLER
346 East Ave., 
Wallabout Market Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3104 has been issued to the undersigned 
to self beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 55 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS 
55 Hudson Ave., ' Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1035—41 Liberty 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

LOUIS CfcSTONE 
Sun Crest Tavern

1035- 41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

Ave., 
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3091 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JO)IN FOX
2091 Nosti'and Avė., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2707—11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH FLLAND 
Beverly Bar & Grill

Beverly Rd., Broęoklyn, N.2707 - 11

be

NOTICE
RL 2758Uj sell
Section 132A of the Alcoholic 1
Control l_aw at 701—-39th St., Borough o. 
Biooklyn, County of Kings, to be con
sumed on thę premises.

JOHN O'REILLY
(701—-39th St.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

o sell beer, wine and liquor at retail under 
’ •«■>* -» *• - *• • •• Beverage

rough of

NOTICE is heręby given that License No. 
1T.L 50 has been issued to the undersigned 
t<y>. sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1925 Surf Ave., Borough'’ 
of Brooklyn, Cęunty of J^ings, to bę con- 
sunhed on the premises.

BELLA NUBBIN 
Hotel Carman Sylva

1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 88 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, wine and liquor /At rętail under 
Section 132 A of the Alcoholjc Beverage 
Control Law at 924—65 St., * Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC. 
924—6Ub St.,— Brooklyn, - N. Y.

132 A of the Alcoholic Beverage į 
Law at 137 Court St., or 212

Borough of Brooklyn, Couijty 
to be consumed on the premises, i 

MAX MEYERSON
(Court Atlantic Bar & Grill)

137 Court St.,
or 212 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y. i

NOTIGE is hereby given that License No. | 
RL 3817 has beęn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2700 Church Ave & 821 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES O’CONNOR 
2700 Church Ave.
& 821 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE in hereby given that License No. 
RL 3572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3224 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MA'ITHEW MURPHY
3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
RL" 348'2 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, winq and liquor at retail undqr 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 62 Vanderbilt Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be coh- 
sumed on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
F'oup Leaf Shamrock

Church Ave., Brooklyn, N. Y.'1V1 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 62 Vanderbilt Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER SCUDERO
62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N .Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. narių priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 12, vaka
re, 774 Bank St. Visi nariai daly
vaukite. — Valdyba. (288-290)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 11 d. 
gruodžio, 7:30 v. v. Liet. Svet., 29 
Endicott St. Narės yra kviečiamos 
skaitlingai dalyvauti, rinksime naują 
valdybą 1940 metams. (288-290)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas 

pirmadienį, 11 d. gruodžio, 8 
Liet. Svet., 853 Hollins St. 
draugai kviečiami dalyvauti ir atsi
veskite ir pažįstamų. Bus 
svarbių reikalų aptarti, taipgi rink
sime naują valdybą 1940 m.—A. V.

(288-290)

įvyks
v. v.,

Visi

daug

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by 0

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Bat. and 

Bun. all day and night

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |d6s 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

Telefoneu EVergreen 7-1661

i"1. i



c

NwYorfau/fe^feZinfot
Pirmadienio Vakar; 
Ateikit “L.” Salėn

Gruodžio 11-tos vakarą vi
si kviečiami atsilankyt išgirst 
nuodugnų aiškinimą svarbiau
sių pasaulinių įvykių, iškilu
sių bėgiu pastarųjų dviejų sa
vaičių. Pranešimą-sutrauką tų 
įvykių ir analizą duos A. Bim
ba, plačioj Amerikoj pripažin
tas politikos žinovas. Laikas: 
nuo 7:30 iki 10 vakaro.

Kadangi dabar dalykai taip 
greit keičiasi, su kiekviena 
diena iškyla didelių ir naujų 
problemų mūsų pačių šalyje 
ir užrubežiuose, tad be gilaus 
išnagrinėjimo dalykų kartais 
būna sunku susivokt, dėlko jie 
įvyksta ir ko galima laukti ar
timoje ateityje. Klausymas ge
rų prelekcijų ir diskusavimas 
pagelbsti teisingai suprasti 
padėtį. Dėlto AKP lietuvių 
5-ta kuopa ir įsteigė šiuos 
prelekcijų vakarus. Kviečia
me visus jais pasinaudoti. 
Įžanga nemokama.

Komisija.

EKSTRA AKTAS TEATRE
Harry Reggiani, žiūrėda

mas judžio, jautėsi romantiš
kai ir jo rankos nejučiomis at
sidūrė pas nepažįstamą kai- 
minką. Jo nelaimei, ji ne tik 

“kad nemokėjo atjaust roman
tiškos “sielos,” bet dar buvu
si policistė, jį areštavo. Teis
me jam įsakė per dvejus me
tus neit judžiuosna be savo 
žmonos ar kitų giminių.

Negru “dievas” Devine vėl 
patrauktas teisman vienos ‘an
gelėliu.’ Ji norinti atsiimt 
“dangun” atsineštą pasogą.

Mirė
Domicėlė Ulickienė, 50 m. 

amžiaus, 816 Amsterdam 
Ave., Bronx, N. Y., mirė penk
tadienį, 8 d. gruodžio. Jos kū
nas pašarvotas ilsisi aukščiau 
nurodytu antrašu.

Laidotuvių pareigas eina 
graborius Juozas Garšva.

mirė
7 d.

St.,

Marijona Teleišienė 
ketvirtadieni, gruodžio 
namuose. 109-34—115th 
Ozone Park, New York. Pa
laidota sekmadienį, gruo
džio 10 d., 2 vai. po pietų, 
Cypress Hill kapinėse. Kūnas 
buvo pašarvotas po virš minė
tu antrašu. Velionė paliko nu
liūdime vieną dukterį ir du 
sūnus. ”

Laidotuvių pareigomis rūpi
nosi graboriaus Barry Shalins 
Įstaiga, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, L. T.

nu-P-lė Ruth Anderson 
bausta $25 už atsivežimą iš 
N. J. 16 kartonų cigaretų be 
New Yorko taksų štampų. 
Aiškinimasis, kad ji cigare- 
tus vežėsi sau ir broliui, ne
gelbėjo.

įvairias

nebuvus 
egzami-

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Iškilus gaisrui 4 aukštų na
me, 1152 Pacific St., viena 
gyventoja buvo prisvaiginta 
dūmų. Ją išnešė gaisragesiai.

Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį

Vasario 9,10, 11 ir 12 Feb

BAZARAS

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 SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Seifas puslapis

Bus Smagus Vakaras
Gruodžio 17-tą, brooklynie- 

čių Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas ruošia vakarą, kuria
me bus graži dainų progra? 
ma, smagūs šokiai ir gausa 
šeimyniškų, gerų vaišių.

Programoj yra pasižadėjęs 
dalyvaut didysis Aido Choras, 
kas jau rodo, kad vakare bus 
daug gražaus jaunimo, nes 
Aido Choras yra didžiausia 
veikli jaunimo organizacija 
Brooklyne. Taipgi dainuos vi
sų mylimą solistė Aldona Kli- 
maitė. v

Vaišių moterys turės 
kių—bulvinių 
karštų 
keptų ausiukių, keiksų, taipgi 
karštų 
norės, 
kyt šaunią vakarienę. Kliubas 
kviečia visus atsilankyti.

Šokiams grieš G. Kazakevi
čiaus orkestrą. Įžanga tik 25c.

Komisija.

viso- 
silkių, 
namie

dešrų, 
hamburgerių,

ir šaltų gėrimų. Kas 
galės ant vietos užsisa-

Iš East N. Y. ir Richmond 
Hill Padangės

Gruodžio 2 d. įvyko <vaka- 
rienė, surengta ALDLD 185 ir 
LDS 13 kuopos Buzelio sve
tainėj. Svečių susirinko apie 
150. Ir, rodosi, vakariene visi 
pasitenkino. Vakarienę gami
no šios draugės: Sadauskienė, 
Bieliauskienė, Vinikaitienė, 
Verkutienė ir Daugėlienė; pri- 
gelbėjo svetainės savininkė 
Buzelienė. Prie stalų patarna
vo: H. Keye, A. Ramoškaitė, 
O. Karpavičiūtė ir Brusokie- 
nė. Iš vyrų daugiausia pasi
darbavo Brusokas ir Baltru
šaitis.

apart to, 
nusipirkę ti- 
balių, todėl 
vakarienėj.

veik nieko

žmonių galėjo būti ir dau
giau, bet tą patį vakarą buvo 
ir kita vakarienė, 
daugelis turėjo 
kietus į privatį 
nedalyvavo šioj

Šioj kolonijoj 
negalima ir surengti apart 
metinės vakarienės, kuri pa
vyksta neblogiausiai. Teisybė, 
kuopos turi nemažai narių, 
bet ne visi ir j savo rengiamą 
vakarienę atsilanko.

Varde rengėjų, tariu širdin
gai ačiū gaspadinėms, patar
nautojams ir atsilankiusiems 
svečiams už parėmimą.

Korespondentas.

Bosams Permažai Teisių!
Krautuvninkų p a t a r ėjas 

Wei], kalbėdamas industrijos 
ir darbo santikių įstatymdavy- 
stės komisijos posėdy j, skun
dėsi, kad bosai permažai be
turį teisių. Jis sakė, kad rei
kią “taisyt” Valstijinį Darbo 
Santikių Aktą taip, “kad duo
tų samdytojams lygybę su 
darbininkais.”

Trečiadienį Menininkių 
Programa-Šokiai

Lietuvių Meno Sąjunga ruo
šia trumpą meno-kultūros 
programą gruodžio 13-tos va
karą, “Laisvės” salėj. Po pro
gramos bus šokiai prie G. Ka
zakevičiaus orkestros. Pradžia 
7 :30 vakaro. Įžanga tik 25c.

Vakaras rengiama atidaryt 
žieminės veiklos sezoną ir su
pažindint Brooklyno lietuvių 
visuomenę su tuo, kas jau pra- 
dėta-atlikta ir kas ruošiamasi 
atlikti per sezoną. Visuomenės 
kooperacija padės tiems dar
bams, todėl visi raginami pa- 
remt menininkus.

Plėšikams atstačius prieš ją 
revolverį, Florence Keating, 
Channel Stevedoring & 
Wharf Co. sekretorė, suspigo. 
Plėšikai išsigando ir pabėgo, 
palikdami $2,800 algų pinigų 
nepaliestus.

Marble Hill Sekcija 
Nenori Būt Bronxe

tu-
Hill

Dabar eina ginčai, kur 
rinti priklausyt Marble 
sekcija — prie Manhattan ar 
Bronx. Bronx prezidentas Ly
ons nori, kad sekcija pereitų 
jo “karalystėn.” Majoras ma
no, kad turinti pasilikt prie 
Manhattan.

Ketvirtadienį miesto Sąma
tų Tarybos posėdin atsilankė 
tos sekcijos atstovybė ir ginči
josi su Taryba, kad jie neno
ri būt priskirti prie Bronx. Jie 
apsikeitė gana stipriais žo
džiais, o viena senyva mote
riškė, pasisakius toj sekcijoj 
išgyvenus 46 metus, Lyons’ui 
perkirtus jos kalba, jam atšo
vė, kad “Mes gėdintumės tu
rėt miesto .prezidentu tokį, 
kaip p. Lyons.”

Po gero susikirtimo, sako
ma, '-Lyons atsisakęs nuo 
tenziju prijungt Marble 
prie

nre- 
Hill

Bronx.

Įieško Žudeikos
viršPo patyrinėjimo per 

parą laiko, detektyvai, sako
ma, įsitikinę, kad lavonas, 
kurį rado Vokietijos konsula
to sekretoriaus namuose, esąs 
paties sekretoriaus, Dr. Wal
ter Engelberg. Iš karto taip 
ir buvo manyta, bet paskiau, 
kaimynams tikrinant lavoną 
nesant panašiu Engelbergui, 
buvo paskelbta, kad esąs ko
kio nežinomo (misteriško) 
žmogaus. Net konsulo pava
duotojas Richard Paulig, taip
gi iš New Haveno atvykęs Dr. 
Enerelberg giminaitis 
Deutzmann sakę nesą 
kad tai būtų jis.

Lavoną pripažinęs 
Engelbergo' jo daktaras 
ard W. Kessler, 122 E. 76th 
St., vaduodamasis žymėmis 
ant blauzdų, likusiomis nuo 
operacijos ant garankščiuotų 
venų.

Brooklyno policija dar per
eitą ketvirtadienį sakius ži- 
nanti-nužiūrinti asmenį ir po
licijai įsakyta tėmyt 
stotis ir portus.

Priežastis vis dar 
numatoma. Medikalis 
nierius Marten manąs, kad tai 
iš keršto. Jis sužinojęs, kad 
nužudytasis buvęs “militariš- 
kos žvalgybos” tarnautoju. Jis 
sako, kad Engelberg buvo “to
kiame biznyje, kur toks daly
kas galimas.” Gi Brooklyno 
prokuroras Geoghan manąs, 
kad tai būta nemoralių santi
kių kerštinčiaus. Vėliausi pra
nešimai sako, kad jieškoma 
tūlo šnipo, įtarto žudystėj.

Max 
tikri,

kaino
Rich-

su-

So. Brooklyn
Ketvirtadienį, gruodžio 

d., LDS 50 kp. turėjo savo 
sirinkimą. Narių dalyvavo 
ne daug. Labai peiktina, kad 
nariai, žinęma, ne visi, mažai 
rūpinasi savo organizacijos 
reikalais. Kuopos Komitetas 
raportavo, kad viskas tvarko
je, nariai duokles mokasi lai
ku ir susispendavusių nėra. Li
gonių, šiuo sykiu, irgi nėra.

Kuopa turi nuskyrusi ko
misiją, kuri rūpinasi surengi
mu kuopos metinio parengi
mo. Pranešė, kad drg. Bovi
nas, Meno Sąjungos pirm., pa
žadėjo, jog sulos jie juokingą 
komediją, kurią jie pradėjo 
mokintis. Reiškia, su progra
ma bėdos nebus, tik kol kas 
dar nerandame tinkamos sve
tainės, bet manoma, kad grei
tu laiku ir svetainę suras. . . .

Praeitą mėn. mirė kuopos 
narys drg. Ampusaitis. Buvo 
laisvų pažiūrų draugas, palai
dotas Liuteronų kapuose. Nors 
drg. Ampusaitis buvo palaido
tas šeštadienį, ir daugelis 
kuopiečių nedirbo, bet laido
tuvėse kuopiečių labai mažai 
tedalyvavo. Mažai tedalyvavo 
todėl, kad nežinojo. Kuopos 
komitetui nei spaudai nebuvo 
pranešta. Velionis Ampusaitis 
buvo drūtas fiziškai ir galėjo 
dar ilgus metus gyventi, bet jį 
patiko nelaimė. Einant sker
sai 4-tą Ave., ties 36-ta gatve, 
automobilius smarkiai par
trenkė ir visą labai sužalojo; 
nuvežtas ligoninėn tuojaus mi
rė. Gal būt, kad kaltė buvo 

einant 
labai 

buvo 
rinki-

sun

automobilisto, bet 
skersgatvius reikia būti 
atsargiam.

Kadangi susirinkimas 
neskaitlingas, tai ir su 
m u valdybos buvo
kokai; nors nekurie iš dabar 
esančių komitete norėjo atsi
sakyti, bet nesirandant kitu, 
kurie apsiimtų—pasiliko veik 
visi tie 'patys, pirm. Kulik, 
sekr. Milenkevičius, rast. Pai- 
pa, ižd. Walmus, marš. Kat- 
kauskas. vice-pirm. Petronis, 
kasos glob. Endziulevičius ir 
Weiss ir koresp Weiss. Išrink
ti delegatai i Jaunuoliu Ryti
nių Valstijų Konferenciją, ku
ri atsibus gruodžio 30 ir 31 
dienomis. Imperial viešbutyje, 
New York City.

Mūsų kuopos 
šiol labai mažai 
Kūlikas pravo 2 
du vajininkai dar vis kaž ko 
laukja. Draugai vajininkai, su- 
bruskite. Mūsų kuopa iki šiol, 
kas liečia naujų narių prirašy
mą, turėjo gerą rekordą, 
stengkimės ta rekordą palai
kyti

va.iininkai iki 
darbavosi, tik 
nariu, o kiti

ir ant toliaus.
Koresp.

Tūkstančiai Gausią 
Senatvės Mokestį

Socialio Saugumo Taryba 
praneša, kad 1940 metais apie 
40,000 asmenų turės teisę 
gaut pašalpų iš senatvės ap- 
draudos fondų. Šie bus pirmie
ji tos apdraudos metai. Pra
dės mokėt nuo 1-mos sausio. 
Kad aprūpint jieškančius to
kios pašalpos, Taryba įstei
gus porą naujų raštinių.

KRIAUČIAMS
Dėl tūlų priežasčių Kriaučių 54 
skyriaus priešmetinis susirinkimas 
tapo pakeistas į kitą dieną, vietoj 
gruodžio 13 d. tapo nukeltas j gruo
džio 15 dieną, 280 Union Avė., Broo- 
klyne.

Meldžiu pakeisti.
Lokalo Pildamosios Tarybos susi

rinkimas įvyks gruodžio 15 d., uni
jos ofise—27 Arion PI.

Ch. Nečiunskas.
(290-292)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas bus tre

čiadienį, gruodžio (Dec.) 13 d., 7:30 
vai. vak., pas drg. P. Burneikį, 76 
Hudson Ave.

Visi nariai būkite, nes turėsime 
išrinkti valdybą sekantiem metam ir 
delegatus į jaunuolių konferenciją.

Valdyba.
(29-291)

Katzenbęrg, narkotikų “ka
ralius,” teisme liudijo, kad 
Buchalter (Lepke) išrinkęs iš 
jo pusę pelno 1935 m. Nar
kotikų prekėjai darydavę po 
$10,000,000 per metus pelno.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts. 

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdčlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

'Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

E?

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
0

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.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius 1 su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

rvyr 1

HRI-THIN GRACE . . . i5-fewei 

dependably accurate Gruen. Yek>w 
gold filled cate.............. $29.75

Telephone: E Vergreen 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

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

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

BROOKLYN, N. Y. ’ 
Tel. t Glenmore 5-6191 

imniTwttaw

Pirmad., Gruodžio 11, 1939

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristatė 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalnas

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

I .m™™™ ..<T>.T. .r. Txor i
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ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

1
i
I
i

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS 
palaikysime jums bi kurį daiktą

Atsineškite 
vim

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDĄ

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

2

MB
flfetOU?

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Tarp Graham ir Manhattan Aves.

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178
ATDARA VAKARAIS

i

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime slzų 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
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

Brooklyn. N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.




