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J Helsinki. — Čionaitiniai 
Suomijos valdovai pripažįs
ta, kad jų kariuomenė pasi
traukė iš Sortavalos gele
žinkelių mazgo.

mo, raudonarmiečiai toliau 
grumiasi pirmyn.

Liūdni Vaizdai.
Palyginkite!
Traicės Karunka.
Kas ir Kaip Aukoja?
Kalėdoms Dovana.

Rašo R. Mizara

Toji 
paneigė, iš
gaudė, kaip 

visuomenei 
dėl to, «kad 

demo-
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Aną .dieną šiuos žodžius ra

šančiam teko matyti kelios 
dešimtys Amerikos suomių, iš
vykstančių į Suomiją Manner- 
heimo demokratiją ginti.

Tūli važiuojančiųjų buvo 
sukrypę, suvargę, matyt, nuo 
sunkaus darbo—gal miškuose, 
gal kasyklose. Tūli buvo gir
tutėliai, vos j laivą įėjo; dar 
kiti visiškai jauni vaikinukai.

Kai jie susirinko į prieplau
ką, spaudos fotografistai juos 
fotografavo, korespondentai 
darė su jų “vadais” pasikal
bėjimus, o kelios moteriškės 
kaišė prie jų krūtinių gėles.

Koks liūdnas buvo vaizdas: 
Šitie sukrypę ir sunykę žmo
nės važiuoja Suomijon tos ša
lies dvarponių ir fabrikantų 
interesus ginti! •

---- O-----

Manyje tuojau kilo tūli iš
gyventi prisiminimai. Atsime
nu, kaip amerikiečiai kovoto
jai — demokratijos gynėjai,— 
vyko į Ispaniją (jų buvo tūks
tančiai). Jie ten vyko slapta, 
kaip koki kriminalistai, 
pati spauda juos 
juoke, o valdžia 
kokius didelius 
nusižengėlius tik 
jie važiavo Ispanijos 
kratiją ginti!...

Koks didelis skirtumas tar
pe tų, kurie važiavo Ispanijos 
respubliką ginti ir tų, ką da
bar važiuoja budelio Manner- 
heimo valdžią ginti!

Ponas Hooveris renka 
kas Helsinkio valdžiai remti 
Suomijoj.

O kai Amerikos žmonės rin
ko aukas Ispanijos liaudžiai, 
tai tokis Hooveris ir jo kole
gos šaipėsi.

Mūsų krašto valdžia sutei
kė Helsinkio valdžiai 10 mi- 
lionų dolerių.

Toji pati valdžia nedavė 
nei cento Ispanijos respubli
kai.

O jei Ispanijos respublika 
būtų buvush išgelbėta, t a i 
šiandien nebūtų užsiliepsnojęs 
naujas karas ir pasaulis būtų 
buvęs ramus.

Šie faktai turi būti žinomi 
kiekvienam, kuris nori ką 
nors žinoti.

*>
Ir Gitlovas ir Lovestonas jau 

“liudijo” Dieso komitetui. Da
bar Trockio eilė. Visi jie liu
dija panašiai: seną karunką 
giedą; karunką prieš komu
nistus.

Ir tie patys žmonės (jei ga
lima juos tokiais vadinti) nuo
lat šaukia, būk komunizmas 
nykstąs, silpaėjąs!

šitaip dro-

šimtų ba- 
pralenkė 

1,600

Pacitavęs, kad Bayonnės lie
tuviai bendrose prakalbose su
dėjo vilniečiams $80 aukų, 
Vytautas Sirvydas 
žia:

“Reiškia, pora 
yonniečių šauniai
laisviečių koncerto 
klausovų, kurie Vilniaus rei
kalams suaukavo tik $111...”

Vytautui tenka štai kas pa
sakyti : Iš tų bayonniečių au
kų, apie $20 buvo aukos iš tų 
organizacijų iždų, kurios yra 
grynai laisvietiškos.

Užuot šitaip filosofavę^, po
nas Sirvydas geriau padarytų 
pasakydamas, kiek vienybie- 
čių pramogose buvo surinkta 
aukų Vilniaus žmonėms šelp
ti?

Kai jis tą pasakys, tai bus 
viskas aišku.

Kalėdos jau tik už 
tros savaitės. Gal jūs 
tės kam nors dovaną

Ar nebūtų gerai, jei 
vo prietęliui arba draugui už
sakytume! metams dienraštį 
“Laisvę”? Jis ar ji minėtų 
jus tuomet per visus metus.

pusan- 
ruošia- 
pirkti ? 
jūs sa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Nepatvirtina, Kad Sovietų 
Submarinas Nuskandinęs 

Vokietijos Laivą
Helsinki, Suomija.—Buvo 

pranešta, kad* “turbūt”, 
Sovietų submarinas šūviais 
iš kanuolės nuskandinęs 
Vokietijos prekybos laivą 
“Bolheim”, Bothnijos užla
joje. Bet-patys vokiečiai iš
sigelbėjusieji nuo skęstan
čio laivo sako, kad jie ne
pažinę, keno tai buvo tas 
submarinas.

Pagal vienus pranešimus, 
“Bolheim” gabeno medžius 
iš Suomijos į Hamburgą, o 
pagal kitus pranešimus tai 
jis vežęs grūdus iš Suomi
jos.

Submarine šoviniais už
mušta kapitonas, vienas ofi- 
cierius ir radio operatorius. 
Išsigelbėjo 29 jūrininkai.

Chinai Įnirtusiai Ko
voja su Japonais 
Pietinėj Chinijoj

Chungking, Chinija. — 
Nuo Nanningo iki Kantono 
priemiesčių, pietinėje Chini- 
joje, siaučia neatlaidūs mū
šiai tarp chinų ir japonų. 
Nei vieni nei kiti kol kas 
nepaima viršaus.

Chinai Atgriebė Miestą
Pietrytinėje Fukien pro

vincijoje chinai atkariavo 
nuo japonų Chaoang mies-

Šiaurrytiniame fronte 
chinai buvo įsiveržę į Han
gchow miestą ir tris valan
das kovėsi su japonais gat
vėse, iki buvo priversti pa
sitraukti.

CRinų partizanai suspro
gdino karinį japonų trauki
nį netoli Sinfeng stoties.

Sovietai Negalės Būt Iš
braukti iš Tautų Lygos
Geneva, Šveic., gruod. 13. 

—Tautų Lygos komitetas iš 
trylikos šalių atstovų užgy- 
rė Argentinos įnešimą iš
braukt Sovietus iš Lygos. 
Dabar įnešimas pavęstas 
Tautų Lygos susirihkimui 
balsuoti. Priimt įnešimą 
užtenka daugumos susirin
kimo balsų. Bet susirinki
mo tarimą turi vienbalsiai 
nuspręst Tautų Lygos Ta
ryba. O tarybos nariu yra 
ir Chinija. Chinijos gi at
stovai iš anksto užreiškė, 
kad T. Lygos taryboj jie 
nebalsuos už Sovietų paša
linimą iš Lygos. Nes Sovie
tai yra Chinijos draugai, 
kurie jai padeda gintis nuo 
Japonijos.

NAZIŲ ŽYGIS PRIEŠ
. PRANCŪZUS

Berlin, grd. 13.—Vokie
čių komanda praneša, kad 
būrelis nazių smogikų ka
reivių užėmė vieną poziciją 
Francijoj; penkis francūzus 
nukovė ir 16 suėmė į nelais
vę, o iš savo pusės tai, gir
di, naziai ‘neturėję jokių 
nuostolių.

ORAS.—Bus šalčiau.

Raudonarmiečiai Pa
siekė Pusiaukelės 
Skersai Suomijos

Anglai Nušovė 40 Indų, Su
žeidė 100, Šaudydami į 

Indų Demonstracijas

Sovietų Armija Žygiuoja 
Pirmyn Perskelt Suomiją
Maskva, gruod. 13.—Rau

donoji Armija užėmė mies
tą Markajaervi vidurinėje 
Suomijoje, už 56 mylių nuo 
Sovietų sienos. Šis miestas 
stovi beveik pusiaukelėje, 
kur raudonarmiečiai žy
giuoja per Suomiją linkui 
Uleaborgo. O Uleaborgas 
yra prieplaukos miestas 
prie Bothnijos užlajos. Ir 
kai Sovietų kariuomenė pa
siektų čia Bothnijos užla
ją, tuomi perskeltų Sūomiją 
pusiau ir atkirstų susisieki
mus Helsinkio suomiu val
džiai sausžemiu su Švedija 
ir Norvegija. Tame ruožte 
Suomija turi tik 125 mylias 
pločio tarp Bothnijos užla
jos ir Sovietų rubežiaus.

Po Markajaervio užėmi-

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia pripažįsta, 
jog Sovietų kariuomenė už
ėmė miestelius Kajana ir 
Hyrunsalmi vidurinėje Suo
mijoje, 40 mylių nuo So
vietu sienos.

Maskva. — Į šiaurius nuo 
Ladogos ežero raudonar
miečiai paėmė kaimą Hun- 
tillą ir Konpinoja stotį ge
ležinkelio tarp Pitkarantos 
ir Serdopolio.

Dėl ūkanos ir žemų debe
sų, sovietiniai lėktuvai ne
veikė. —

Bombay, Indija. — Nese
niai Anglijos policija nušo
vė daugiau kaip 40 indų lai
ke* demonstracijos, kur in
dai reikalavo nepriklauso
mybės nuo Anglijos.

Dabar Anglijos policija ir 
kareiviai šaudė indų minią, 
kuri protestavo, kad karui 
prasidėjus pelnagrobiai taip 
labai pabrangino gyvenimo 
reikmenis. Anglų 'kulkos 
šiuom atveju sužeidė dau
giau kaip 100 indų.

O Gandhi, kuris vadinasi 
“didžiausiu” tautiniu indų 
vadu, išleido paskutinėmis 
dienomis atsišaukimą, kad 
indai neitų į kovą prieš An
glijos viešpatavimą Indijoj.

Nevalia Streikuot 
Prieš WPA, Sako 

Rooseveltas

ANGLŲ LAIKRAŠTIS PARODO, KAIP ANGLIJA 
IR FRANCIJA PLANAVO UŽPULT 

SOVIETUS SU SUOMIJOS PAGALBA

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas užreiškė, 
jog pašalpiniai WPA darbi
ninkai turi teisę organizuo
tis į unijas, bet, girdi, jie 
neturi teisės streikuoti.

Štai Kodėl Sovietai 
Atmetė T. Lygos Siū

lymą dėl Suomijos
Sovietai Veikia Išvien su 
Suomijos Žmonių Valdžia
Maskva, gruod. 13.—So

vietų komisarų pirmininkas 
Molotovas, užsieninis komi
saras, atmetė Tautų Lygos 
pakvietimą, kur T. Lyga 
šaukė Sovietus pertraukt 
karo veiksmus Suomijoj ir, 
tarpininkaujant Tautų Ly
gai, eit į taikos derybas su 
senąja Suomijos valdžia.

Savo atsakymo telegra
moje Molotovas iš pradžios 
sako ačiū Tautų Lygai “už 
malonų pakvietimą svarstyt 
Suomijos klausimą,” o pas
kui išdėsto priežastis, kodėl 
Sovietai negali priimt to 
pakvietimo. Molotovas pa
reiškia:

“Nėra karo stovio tarp 
Sovietų Sąjungos ir Suomi
jos, ir Sovietų Sąjunga ne-

VOKIEČIU DIDLAIVIS 
“BREMEN” PRASMU

KO PRO BLOKADA
London. —■ Įtakingas an

glų savaitraštis “Week” iš
gavo ir paskelbė žinias, 
kaip AngŲ jos ir Franci jos 
valdovai rengėsi ateinantį 
pavasarį kariškai užpulti 
Sovietų didmiestį Leningra
dą. Tuo tikslu j-ie buvo pa
darę sąmokslą su senąja 
Suomijos-Finijos valdžia.

Anglijos ir Franci jos val
dovai buvo įsakę generolui 
Mannerheimui, vyriausiam 
Suomijos armijų komandie- 
riui, laiks nuo laiko šaudy
ti per sieną į'Sovietų rau-. 
donarmiečius nuo šio ru
dens iki ateinančio pavasa
rio. Valdiškoji Anglija ir 
Franci j a tikėjosi, kad So
vietai .dėl to nepradėsią ka
ro per žiemą.

Anglų ir francūzų valdo
vai manė, kad Sovietus 
tuom tarpu sulaikys nepa
lanki Suomijos ;gamta: 60 
tūkstančių ežerų, miškai, 
skardūs kalnai ir šalčiai. 
Londone buvo dedami dideli 
pinigai į lažybas, kad Sovie
tai nepradėsią karo veiks
mų prieš senąją Suomijos 
valdžią pirm pavasario.

O tą laikotarpį valdovai 
Anglijos ir Franci jos tikė
josi išnaudot štai kaip:

Jie per Europos ir Ame
rikos spaudą šauks, kad So
vietai grumoją karu Suomi
jai ir gausią užtikrinimus, 
kad Švedija ir Jungtinės 
Valstijos įki pavasario jau 
bus pasiruošiusios eit karan 
išvien su Anglija ir Francio 
ja (neva) gint Suomiją nuo 
Sovietų. (Jog Anglų ir 
Francūzų valdžios turėjo 
tokį planą, tatai buvo matyt 
ir iš amerikoniškų ir japo
niškų laikraščių, nekalbant 
jau apie anglų ir Portugali
jos laikraščius.)

Galva Suomijos pasiun
tinių Paasikivi, derybose su 
Sovietais Maskvoj, vieną 
kartą buvo jau sutikęs pa
daryt sutartį su Sovietais. 
Tas nepatiko Anglijos val
džiai, ir jinai paveikė seną
ją Suomijos valdžią paskirt 
į derybų komisiją Suomijos 
socialdemokratų vadą Tan- 
nerį. Tada Tanneris taip 
pasidarbavo, kad Suomijos 
pasiuntinių dauguma atme
tė Sovietų siūlymus dėl su
tarties. Tanneriui užtikrino 
paramą Anglijos “socialisti
niai” darbo unijų vadai, 
prieš Sovietus.

Bet Sovietų Sąjunga suži
nojo tuos Suomijos senosios 
valdžios sąmokslus su Ang
lijos ir Francijos imperia
listais ir pradėjo veikt, ne
laukdama pavasario. Tatai 
labai nustebino Anglijos ir 
Francijos valdovus.

Jie tikėjosi, kad jeigu pa
vyks sutartinas jų smūgis, 
su Amerikos ir Švedijos pa
galba, prieš Leningradą, tai 
Sovietai greitai būsią labai 
nusilpninti. Nes Leningra
de ir apskrityje yra ketvir
tadalis Sovietų pramonės.

Italija ir Vėl Reikalauja 
Kolonijų iš'Tąlkininkų

Roma. — Išreikšdąnias 
Mussolinio siekimus, laik
raštininkas Virginio Gayda, 
kalbėjo per radio, kad An
glija turi duot visai laisvą 
Italijai išplaukimą ir įplau
kimą per Gibraltaro sąs- 
maugą ir Suezo kanalą.— 
Suez yra rytiniame gale Vi
duržemio Jūros,? o Gibralta
ras—vakariniame. .

Virginio Gayda, artimas, 
bičiulis Mussolinio, taipgi 
pakartėj o, kad talkininkai 
turi duot Italijai koloniją.

švedų Social-Ministeris 
Neteko Vietos

Stockholm, Švedija, grd. 
13.—Pirmininkas perorga
nizuoto Švedijos ministe- 
rių kabineto yra P. A. Han
son. Į šį kabinetą jau ne
įeina socialdemokratas R. 
Sandler.

(Iš ministerių skaičiaus 
Sandleris tapo išstumtas už 
tai, kad buvo perdidelis An
glijos šalininkas ir kursty
tojas karo prieš Sovietus, 
vardan Suomijos.)

'Helsinkis Sakosi “Laimįs,” 
Bet Traukiasi Atgal

Helsinki, Suomija, gruod. 
13.—Senoji Suomijos vald
žia skelbia, kad suomiai vi
duriniame fronte užmušę 
2,000 sovietinių kareivių, 
pagrobę kiekį jų ginklų ir 
amunicijos ir būk sunaikinę 
dar kelis tankus. Pasak 
Helsinkio pranešimo, tai 
“suomiai atgriebę nuo ru
sų” ir Sala miestelį.

(Bet iš kitų tos pačios 
suomių valdžios pranešimų, 
išspausdintų kitose žiniose 
šiame puslapyje, v matome, 
jog Sovietų raudonarmie
čiai užėmė daugiau Suomi
jos miestų-miestelių kaip vi
duriniame fronte, taip ir 
prie Ladogos ežero.)

Rooseveltiene Taipgi Muša 
Dieso Pasakas

' Washington. — Ne tik 
prezidentas, bet ir jo žmona 
Rooseveltiene viešai kriti
kavo Dies’o tyrinėtojų ko
misijos pasakas, būk komu
nistai valdą vartotojų drau
gijas.

London. — Nazių subma
rinas nuskandino prekinį 
Danijos laiVą “Algoe.”

Berlin. — Didis Vokieti
jos keleivinis laivas “Bre
men” parplaukė namo iš 
Murmansko, Sovietų šiauri
nės prieplaukos. “Bremen” 
saugiai prašliaužė per tas 
vietas šiaurinėje Jūroje, 
kur' Anglija yra sutelkus 
daugiausia savo karo laivų, 
blokaduojaučių Vokietiją.

“Bremeną” pasitiko ir ly
dėjo bombiniai ir greitieji 
Vokietijos lėktuvai. Kartą 
vienas Anglijos submarinas 
buvo pakilęs bombarduot 
ar torpeduot “Bremeną”, 
bet submarinas pabūgo na
zių karinių lėktuvų ir vėl 
niro po vandeniu.

Anglų “žmoniškumas*’
London. — Anglijos vy

riausybė skelbia, kad jos 
submarinas galėjęs torpe
duot ir nuskandint arba su
žeist “Bremeną.” Bet, girdi, 
anglai laikosi tos taisyklės, 
kad nevalia skandint kelei-. 
vinį ar prekinį priešingos 
šalies laivą pirma, negu 
duoda jam persergėjimą ir 
progą išsigelbėti jame esan
tiem žmonėm.

grūmoja karu Suomijos 
žmonėms... Sovietų Sąjun
ga turi taikius ryšius su 
Suomių Demokratine Res
publika: Sovietai jau gruo
džio 2 d. padarė tarpusavio 
pagalbos ir draugiškumo 
sutartį su valdžia Suomių 
Demokratinės Respublikos.

“Suomių Demokratines 
Respublikos valdžia gruod
žio 1 d. atsikreipė į Sovie
tų vyriausybę, kad ši pa
gelbėtų savo karinėmis jė
gomis Demokratinei Suo
mijos Respublikai, idant 
bendromis jėgomis panai
kint pavojingą karo lizdą, 
kurį senieji Suomijos valdo
vai buvo susukę tame Kraš
te.”

Tokiose sąlygose nebuvo 
pagrindo šaukt Tautų Ly
gos susirinkimą, pagal rei
kalavimą buvusios suomių 
valdžios, sako'Sovietų komi
sarų pirmininkas Moloto
vas: Šis T. Lygos susirinki
mas sušauktas ne pagal rei
kalavimą Suomijos žmonių. 
Taigi Sovietų Sąjunga, atsi
žvelgdama į visus tuos da
lykus, ir negali dalyvauti 
šiuose Tautų Lygos- posėd
žiuose.

Kitas Nazių Laivas Taipgi 
Praplaukė pro Blokadą

Berlin, gruod. 13.—Vakar 
parplaukė namo pro Angli
jos karo laivų blokadą vo
kiečių .keleivinis didlaivis 
“Bremen”, kaštavęs 20 mi- 
lionų dolerių, o šiandien iš 
Sovietų Murmansko prie
plaukos sugrįžo į Vokietiją, 
pro Anglijos blokadą, ir ki
tas stambus keleivinis Vo
kietijos laivas “New York,” 
kuris dabar apsistojo Ham
burge.

NUSKENDĘS SOVIETŲ 
LAIVAS

Tokio, gruod. 13.—Ties 
Japonijos sala Hokkaido 
nuskendo “nežinia dėl ko
kios priežasties” Sovietų 
laivas “Indigirka.” 87 jo 
žmonės žuvo ir “200 iki 500 
kažin kur dingę.”

Naziai Pajuokia Anglus
Berlin. — Naziai juokiasi 

iš Anglijos valdžios, kuri 
tvirtina, kad jos submari
nas būtų galėjęs sunaikinti 
“Bremeną”, bet to nedaręs 
dėl žmoniškumo. Pasak na- 
zių, tai jų kariniai lėktu
vai būtų nuskandinę tą sub- 
mariną net tada, kai jis, 
pamatęs šiuos lėktuvus, ni
ro po vandeniu. Tai, girdi, 
naziams čia priklausąs žmo
niškumas.

London. — Anglijos laik
raščiai išreiškia pasipiktini
mą, kad anglų submarinas

nenūskandino ar bent nesu
žeidė Vokietijos didlaivį 
“Bremeną,” jeigu submari
nas galėjo tatai padaryti.

“Bremen” andai buvo 36 
valandas sulaikytas ir kre
čiamas New Yorke ir iš Čia 
išplaukė rugpjūčio 28 d. 
Naziai tvirtina, kad tokiu 
sulaikymu Amerika nogėjus 
duot progą Anglijos karo 
laivams sučiupt “Bremeną.” 
Kada “Bremen” išplaukė iš 
New Yorko, du kariniai 
Anglijos laivai mėgino jį' 
suimt arba nuskandint, bet 
greitas “Bremen”' su savo 
mitriu kapitonu Ad. Ahren- 
su paspruko.
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PRANEŠIMAS DĖL AUKŲ
Prašome nesiųsti aukų per “Laisvę” ar “Laisvės” var

du fondams,' su kuriais “Laisvė” neturi jokių ryšių. Siųs
kite tiesiai tiems fondams. Dabar gauname aukas, ku
rios skiriamos vilniečių gelbėjimui ir Browderio apsigy
nimui. Siųsdami mums tas aukas, sudarote tik berei
kalingų išlaidų ir eikvojimą laiko, kuomet galite pasiųsti 
tiesiai tiems fondams.

Vilniečių gelbėjimui aukas siųskite Lietuvos Konsula
tui, adresuodami—Jonas Budrys, 16 W. 75th Street, New 
York City, N. Y.

Browderio apsigynimo fondui aukas siųskite: Com
munist Party, 35 E. 12th Street, New York City, N. Y.

Taip pat padarykite su aukomis ir visų kitų fondų, 
kuriems renkate aukas, siųskite jas tiesiai jiems.

Priėmimas ir persiuntimas aukų kitoms įstaigoms daro 
“Laisvei” keblumų ir bereikalingų išlaidų. Aukų rinkėjai 
lengvai patys gali pasiųsti surinktas aukas tiems fon
dams, kuriems renka.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
I

SUBSCRIPTION RATES: Rašo Jonas ŠurnasUnited States, per year _______ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ______  $6.00
Foreign countries, per year   $6.50 
Canada and Brazil, per year__ $5.50
United States, six months ._____  $3.00
Brooklyn, N. ¥., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months __  $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

“Mokyklos jau sutvarkytos. Kunigų 
nepersekioja, tiktai religijos dėstymas 
prašalintas iš mokyklų. Kunigai ir vie
nuolės pasirėdę civiliais drabužiais... 
Tie, kurie lupa dideles kainas už maisto 
produktus, smarkiai baudžiami.

“Lvovo Advokatų Susivienijimui val
džios atstovai pasiūlė išrinkti 25 advo
katus teisėjais.”

Na, o Amerikos lietuvių katalikų spau
da jau kelis sykius kartojo, būk Ukrai
noj ir Baltarusijoj kunigai esą iššaudyti 
ir bažnyčios uždarinėtos. Tokiais melais 
operuodami, katalikų laikraščiai mano 
visgi jiems pavyks ilgiau palaikyti savo 
skaitytojus tamsoj.

Žinios iš Vilniaus
Kas Būtų, Jei Kanados Vietoj 

Būtų Suomija?
Tas, kas šiandien dedasi Suomijoj, ga

lėtų būti bile kurioj kitoj šalyj,\ jei toji 
šalis vestų iki šiol buvusių Suomijos val
dovų politika.

Paimkim pavyzdžiui Jungtines Vals
tijas ir Kanadą. Kanados vyriausybė, 
sakysim, pradėtų statyti tvirtumas 
Jungtinių Valstijų pasienyj. Savo resur
sų ji neturi, tat ją ginkluoja Anglija, 
Francija, Vokietija, Švedija ir kiti “de
mokratiniai” kraštai. Ginkluoja ją per 
20 metų ir visi ginklai, viskas yra nu
kreipta prieš Jungtines Valstijas. Kana
da padaroma baze svetimiems kraštams: 
Anglijai, Francijai, Vokietijai. Bile ka
da tosios šalys, podraug su Kanada, gali 
užpult Jungtines Valstijas iš Kanados 
pusės. Sakysim, prie Detroito yra atkiš
tos Kanados kanuolės, kurios ’biie,.kąda 
gali pasiekti Detroito miestą ir jį nai
kinti.

Tokiam atsitikime, aišku, Jungtinės 
Valstijos, jausdamos didelį pavojų bile 
kada būti užpultomis, pasiūlytų Kana
dai ištaisyti kai kuinuos sienoje netiks
lumus. Sakysime, jos pasiūlo Kanadai 
patraukti savo kanuolės nuo Detroito, o 
už tą sklypą žemės, Jungtinės Valstijos 
duotų Kanadai kur kas kas didesnį skly
pą teritorijos kitoj vietoj. Jungtinės 
Valstijos pasiūlytų Kanadai dar ir kitų 
pasikeitimų ir reikalavimų tam, kad už
tikrinti savo saugumą. Bet Kanados val
džia tuos siūlymus atmeta, jų nebepaiso. 
Užuot gražiai, taikiai klausimus išspręs
ti, sakysim, Kanada paskelbia generalinę 
mobilizaciją ir pradeda pasienyj gink
luotas provokacijas daryti prieš Ame
riką. ..

Ką tokiu atsitikimu darytų Jungtinės 
Valstijos? Ar jos tylėtų? Ar jos sėdėtų 
rankas sudėjusios? Ne! Jos tuojau eitų 
su ginklo pagalba tokią Kanados valdžią 
pasiųsti šalin, o kai Kanadoj įsikurtų 
nauja valdžia, tai su ja padarytų 
draugiškumo sutartį ir paskui ant visa
dos gražiai ir draugiškai abudu kraštai 
sau gyventų.

O jei panašiai, kaip Suomija, elgtųsi 
Meksika, ar Jungtinės Valstijos nedary
tų to paties, ką daro šiuo metu Sovietų 
Sąjunga?

Aišku, taip !
Žinoma, čia suminėtieji pavyzdžiai dar 

visvien nėra pilni, kad palygintf geogra
finę Suomijos poziciją su Kanados ir 
Meksikos pozicijomis.

Tiktai kai mes pabandysime panašius 
pavyzdžius, kai mes suvesime tuosius 
posmus į vienas stakles, tik tuomet mes 
aiškiausiai suprasime, kodėl Sovietų Są
junga turėjo imtis griežtų žingsnių prieš 
Helsinkio valdžią.

Kur Yra Mannerheim Linija?
Spaudoj ir per radiją labai dažnai yra 

minima Suomijoj įsteigta Mannerheimo 
tvirtumų linija. Sovietų Raudonoji Ar
mija jau įėjus apie 40 mylių Karelijos 
sąsmaugoj ir armijos vadovybė praneša, 
kad Mannerheim linija sulaužyta. Suo
mijos buržuazinės valdžios komanda 
tvirtina, būk Raudonoji Armija dar nei 
nepasiekus tosios linijos. Stojasi klausi
mas: kur ji yra?

Vieni sako, kad 'ji tuoj aus prasideda 
prie Sovietų sienos ir užima visą sąs- . 
maugą tarpe Suomijos užlajos ir Lado
gos ežero. Kiti, ypatingai Suomijos bur
žuazijos ir dvarponių šalininkai, tam 
prieštarauja. Mums gi atrodo, remiantis 
visais daviniais, kad Mannerheimo lini
ja tuojau prasidėjo nuo Sovietų sienos ir 
jos fortifikacijos užima visą tą tarpą net 
iki Viborgo—Kakisalmi gelžkelio, tai 
yra bent 60 mylių plbčio.

Mannerheimo linija arba fortifikacijos' 
ne tiek baisios dėl jų technikos, bet ga
lingos tuomi, kad jos išstatytos tarpe 
daugybės ežerų, upių, balų ir vanden- 
puolių. Ir visas laikas Raudonajai Ar
mijai tenka ten su jomis grumtis. Bet 
vis vien Raudonoji Armija įriasi po 5—6 
mylias,.į parą pirmyn.

Reikalauja Laikytis Taikos
Nepaisant Amerikos kapitalistinės 

spaudos ir radio karo įkaitimo, šios ša
lies darbo masės ir abelnai piliečiai ne
pritaria karo užmanymui ir reikalauja 
laikytis taikos politikos.

šešios galingos organizacijos, atsto
vaujančios milionus narių, būtent: 
Nacionalė Taryba už Taiką; Amerikos 
Draugų Pasitarnavimo Komitetas, Išlai
kyti Ameriką Nuošaliai nub Karo Kon
gresas, Tarptautinė Taikos Moterų Lyga 
ir Atsparai Prieš Karą Lyga įteikė po
nui prezidentui Rooseveltui reikalavimą, 
kad Jungtinės Valstijos laikytųsi nuoša
liai nuo Europos karo, kad palaikytų 
diplomatinius ir draugingus santikius su 
Sovietų Sąjunga.

Demokratai
Šiomis dienomis buvo pranešta iš Jub- 

bulpore, Indijos, kad ten buvo pašauta 
apie 100 indusų, kuomet jie demonstraci
ją suruošė. Toji žinia buvo paskelbta 
stambiojoj spaudoj nežymioj vietoj, kai
po paprastas dalykėlis.

Indijoj kasdien įvyksta tarpe žmonių 
ir ginkluotų Anglijos jėgų susikirtimų, 
kuriuose žūsta daugybė indusų. Bet 
Amerikos spauda tatai skaito “natura- 
lišku įvykiu.”

Na, o ta pati Anglija, kuri smaugia 
virš 300 milionų indusų, dabar skelbiasi, 
būk jinai kariaujanti už demokratiją ir 
tautų laisvę! t

Ar reikia bjauresnės apgavystės!
O stambioji Amerikos spauda tąsias 

Anglijos prigavystes skelbia žmonėms 
kaipo demokratijos balsą. Reikia paste
bėti, kad, su mažom išimtim, Amerikoj 
spauda tarnauja Anglijos imperialistams 
nei kiek neblogiau, kaip pačių Anglijos 
viešpačių spauda. <

Ar Pasikeis Arkivyskupas 
Jalbžykovskis ?

Lenkų dvasininkų tarpe yra 
tani tikrų nesutarimų del jų 
laikysenos dabarties metu 
lietuvių atžvilgiu. Plačiai 
imant, dvasininkai pasidalino 
j dvi grupes: saikingąja ir ra
dikaliąją. Saikingieji norėtų, 
kad šiuo momentu būtų vei
kiama tikinčioji visuomenė ra
minamai ir' nedaroma admi
nistracinei valdžiai sunkumų, 
kurie gali pakenkti lenkų in
teresams. Tuo tarpu jaunieji 
ir užsikirtusieji kai kurie vy
resnieji priešinasi tokiai tak
tikai. Dėl „to dabarties metu 
kunigų veikla tiek bažnyčioje, 
tiek už jos ribų nėra vienin
ga. Vieni kviečia prie rim
ties, kiti organizuoja maldas, 
kad Prancūzija, Anglija ir 
Pilnas Dievas prikeltų grei
čiau Lenkiją su rytiniais kręr 
sais ir Vilnium.

Kuri dvasininkų taktika lai
mės—priklausys nuo to, prie 
kurios prisidės arkiv. Jalbžy
kovskis. Iš ligšiolinių jo pa
šnekėsiu su kunigais ir kai ku
riais lietuviais išeina, kad jis 
yra linkęs prie radikaliųjų.

Krašto gyventojai reiškia 
nepasitenkinimo, kad kunigi- 
'nėj srityj neįvyksta jokių at-s 
mainų. Dar daugelis arkiv. 
Jalbžykovskio Lenkijos lai
kais skirtų lenkų kunigų į lie
tuviškas parapijas vis dar te
begano* avis lenkiškai, o kai 
kur dėsto tikybą lenkų kalba. 
Tėvai norėtų, kad bent jau iš 
mokyklų būtų pašalintas tiky
bos dėstymas lenkiškai.

Lenkijos Žydų “Chalucai” 
Laukia Kelionės j Palestiną

žydų spaudos daviniais, 
šiuo metu Vilniuje atsidūrę,, 
pabėgę iš visos buvusios Len
kijos daugiau kaip 600 žydų 
jaunuolių — t. v. Palestinos 
“chalucai,“ kurie rengiasi ke
liauti į Palestiną. Dabar jie 
visi Vilniuje laikomi bendra
butyje ir dedamos pastangos 
juos išgabenti j Palestiną.

Uždrausta Dėvėti Uniformas
Lapkričio 10 d1. Vilniaus ko

mendantas pulk. Kaunas už
draudė dėvėti uniformas ir 

nešioti svetimos valstybėj at- 
sižymėjimo ženklus. Taip pat 
įsakyta grąžinti pagrobtas 
valstybės, savivaldybės ir pri
vačių asmenų turtas.

Labai Daug Lietuvių

Dar gal niekad Vilniuje nė
ra buvę tiek daug lietuviškai 
kalbančių, kaip šiuo metu. 
Ypač daug kalbančių lietuviš
kai Vilniaus proletarų. Dau
guma visai gražiai kalba. 
Daug lietuviškai kalbančių 
yra žydų tarpe. Eilėse prie 
miesto ir apskrities viršinin
ko įstaigos ar prie miesto ko
mendantūros bent 50 - 60% 
laisvai susikalba su lietuviais 
pareigūnais. O varguomenės 
tarpe, kuri reikalinga sušel- 
pimo, rodos, būtų sunku su
rast lenkas. Sakosi, esą lietu
viai, tik ’ apgailestauja • vaikus 
leidę ’į ,lenkų mokyklas.

Mokosi Lietuviškai

Vilniuje įvairiuose kursuose 
lietuvių kalbos mokosi apie 
3,500 žmonių.

Lietuvių Milicija

Kai tik buvo pasirašyta tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis dėl Vilniaus srities 
perleidimo Lietuvai, Vilniuje 
vietos lietuvių studentų inicia
tyva buvo suorganizuota mili
cija, kuri tuoj ėmė budėti, kad 
Vilniuje ir Vilniaus srityje 
būtų palaikoma tvarka, ramu
mas ir saugumas.

Pradžioje milicijos reikalus 
tvarkė Br. Miškinis su A. Bu
roku. Vėliau milicijos organi
zavimą perėmė P. žižmaras, 
L. Palevičius, J. Astaška ir B. 
Miškinis, šiuo metu milicijos 
štabas sudarytas iš L. Palevi- 
čiaus, J. Astaškos ir B. Miški
nio. Pačiame Vilniuje į mili
ciją yra įsirašiusių apie tūks
tantis lietuvių; Vilniaus lietu
vių milicija ir dabar tebeeina 
savo pareigas. Ji padeda vie
šajai policijai palaikyti tvar
ką ir apsaugoti valstybinį ir
privatų turtą. Dalis milicinin
kų yra uniformuota. Kiti mi

Vilniaus atgavimas kiek
vienam suteikė tiek entu
ziazmo, kad jo užteks ma
žiausiai visam amžiui. Ne
kuriam laikui buvo susto
jęs bet koks darbas, nes 
džiaugsmas keliariopai. per
viršijo pareigas. Šitą džiau
gsmą žmonės įvairiai reiškė. 
Kai kurie lenkų ultimatu
mo dienomis verkė iš dide
lio nusiminimo, o dabar, at
gavus Vilnių, verkė iš 
džiaugsmo. Jų manymu, 
kaip druska tinimą prie 
kiekvieno -valgio, taip aša
ros tinka prie kiekvieno 
įvykio. Tik, žinoma, čia rei
kia išskirt namų savinin
kus, kurie verkė dėlto, kad 
Kaune atpigs butai. Stip
resnių nervų žmonės šitą 
savo džiaugsmą reiškė visai 
kitaip: jie lenkų ultimatu
mo dienomis gėrė iš didelio 
nusiminimo, o dabar gėrė 
iš didelio džiaugsmo. Skir
tumas tik toks, kad žmogus 
iš nusiminimo geria už sa
vus pinigus, o iš džiaugsmo 
—už svetinius.

Vilniaus atgavimas ypač 
nudžiugino tuos, kurie ke
liolika metų landžioja Kau
ne po įstaigas j ieškodami 
tarnybų, bet visos jų pa
stangos nueidavo niekais. 
Atgavus Vilnių padidėjo 
tarnautojų pareikalavimas, 
todėl ir tarnybą gauti, at
rodo, turėtų būti lengviau.

Tik vienas dalykas pasi
darė aiškus—Kauno žvaigž
dė užgęso. Kaip staiga 
Kaunas išaugo, taip staiga 
jis ir susmuks ir neužilgo 
pasidarys tokiu pat nereikš
mingu provincijos mieste
liu, kaip pav. Pilviškiai. Vi
si išsikels į Vilnių, o čia pa
siliks tik pora policininkų, 
koks vienas sosiskinfrikas, 
keletas bandelių ir daugiau 
nieko. Visi pastatai nustos 
savo reikšmės. Sporto sta- 
dijone įrengs ganyklą. Pa
žangos rūmuose įruoš li
nams minti jaują, o Lais
vės ai., kur dabar ponios 
demonstruoja sidabrines la
pes, neužilgo vaikščios su 
triūba skerdžius ir prane
šinės, kada gyt į laukus 
bandą. Butų krizė, kuri lig 
šiol, Kaune siautė, liks tik 
kartus prisiminimas. Dabar 
už butą ne tik kad nereikės 
mokėt, bet dar kiekvienas 
namų savininkas turės pri
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mokėti nuomininkui, kad jis 
pas jį gyventų, nes kitaip 
tuščiam name galės įsiveis
ti grybai. Aišku, tokiam 
mieste gyvenant nebus jo
kios garbes, todėl dauguma 
tarnautojų jau dabar deda 
pastangas, kad kaip nors 
išsikelti į Vilnių.

Kai tik paaiškėjo, kad de
rybos sėkmingai pasibaigė 
ir Vilnius grįžo mums, mū
sų b-vės buhalteris tą pačią 
dieną direktoriui įteikė tokį 
pareiškimą:

“Prašau tamstos sutiki
mo ir tarpininkavimo tar
nybos labui perkelti mane į 
Vilnių. Esu nenuilstamas 
Vilniaus kovotojas ir asme
niškai esu daug prisidėjęs 
prie Vilniaus atgavimo: per 
19-ką metų į Vilniaus pasą 
įlipinau už 10 centų ženkliu
kų ir kartą spalių 9-tą bu- 
vaus nuėjęs į Vilniaus už
grobimo sukaktuvių minėji
mą, kame norėjau pasakyti 
prakalbą, bet kadangi bu
vau neblaivus, tai sukaktu
vių minėjimo pirmininkas 
man nedavė kalbėt ir liepė 
šveicoriui,* kad mane visai 
iš salės išmestų. Dabar, at
gavus Vilnių, aš taip pat 
parodžiau savo jautru
mą: vilniečiams šelpti pa
aukojau 32 metų nuplyšusiu 
viršeliu kalendorių. Atvirai 
kalbant, kaipo savo vyres
niam bendradarbiui, turė
čiau pasakyt štai ką: Kau
ne aš toliau jokiu būdu ne
galiu pasilikt, nes čia esu 
skolingas beveik kiekvie
nam,. krautuvininkui, kurie 
man neduoda tiesiog gatve 
praeit. Vilnius yra didesnis 
miestas, todėl ten man bus 
lengviau slapstytis nuo sko
lininkų. Be to, Vilniuj, bc- 
abejo, yra daugiau restora
nų, barų, alinių ir kitokių 
slaptų svietelių, kur bus ga-^ 
Įima daug smagiau praleist 
atliekančias nuo tarnybos 
valandas. Girdėjau, kad 
Vilniuj nemažai yra tempe
ramentingų lenkaičių—tas 
irgi mane labai vilioja.

Kaune tarnaudamas ke- 
lioliką metų ir vesdamas 
laisvą gyvenimą aš ęia jo
kio turto neprigyvenau, net 
gi savo nuosavos patalinės 
neturiu, todėl praktiškai iš 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: Pa
siunčiu jums iškarpą iš vie
tinio laikraščio “The Scran
ton Times”. Atspausdinki
te į “Laisvę”. Tegul Scran- 
tono lietuviai pamato, ar 
užsimoka tokį laikraštį 
remti? Kur šis laikraštis 
buvo, kaip Ispanijos fašistai 
skerdė moteris ir vaikus ir 
degino miestus ir kaimus? 
Tegul visi pamato.

P. J. P.

licininkai nešioja tam tikrus
ženklus

0 Tai Vis Buvo Melai!
“Vilnis” spausdina ištrauką iš tilpusiu 

•lenkiškam laikraštyj, “Dziennik dla 
Wszystkich”, laiško, kurį parašė tūlas 
lenkas Lvove (Ukrainoj). Paskui tas lai
ško autorius iš ten pabėgo. Štai ką jis 
rašo:-

‘“Surašė kandidatų į Tautinį Susirin
kimą buvo daug lenkų. Tarpe kandidatų 
buvo žinomas Krakovo literatas Adam 
Polewka, Lvovo Universiteto profesorius 
Mažur ir artistas Krasnowiecki,

“’Bremenas” Vokietijoj
Pasekmingas vokiečių puošniojo laivo 

“Bremeno” sugrįžimas iš Murmansko į 
Vokietiją yra vienas įdomiausių šio karo 
įvykių. Jis sugrįžo per anglų blokados 
šerengą ir tas parodo, jog toji blokada 
yra ne tokia jau pasekminga, kaip anglai 
sako.

Ne veltui Anglijos spauda pradėjo 
griežia? atakas ant krašto administra
cijos!* < .

Atsakymas:
Ta visa iškarpa susideda 

iš pareiškimo, kad “The 
Scranton Times” prisideda 
prie rinkimo aukų Suomijos 
buržuazinei valdžiai vedi
niui karo. Tą patį daro ir 
kiti buržuaziniai laikraš- 
ęiai.

Reikia suprasti, kad “The 
Scranton Times” yra kapi
talistinis laikraštis. Kai Is
panijos liaudis kovojo prieš 
fašizmą, tai toks “Times” 
ir kiti, panašūs laikraščiai 
nematė reikalo pagelbėti Is
panijos žmonėms. Dabar gi 
jie visi pamilo Suomijos 
valdžią, kuri savo kreiva 
politika nuėjo Anglijos im
perializmą ginti, nepaisyda
ma savo^ tautos geriausių 
interesų.
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Trečias ptisiapla

“Laisves” Vajus Prailgintas
Senelis Ramanauskas pralenkė savo kaimyną Kuzmicką 

ir kopia. į dovanų ruoštą, žemaitis irgi kopia aukštyn ir 
išrodo, kad iki pabaigos vajaus bus dovanų skyriuje. Grę- 
sia pavojus ShimaiČiui ir Vindžiuliui.

šiam raštui einant j spaudą gavome pluoštą laiškų su 
prenumeratomis. Ryt dienos laidoje bus žymių pasikeiti
mų.
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R. Aučius, J. Bimba, Paterson 359
J. Rudman, New Haven ......... 358
J. J. Mockaitis, Bridgeport   282
L. Prūseika, Chicago ................  258
S. Puidokas, Rumford ..............  252
S. Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 246
A. J. Navickas. Haverhill ........ 213
J. Grybas, Norwood ............... 194
S. Paulenka, Lowell ................ 182
H. Žakienė, Binghamton ..........  182
J. Žilinskas, Lewiston ..'............ 173
V. Padgalskas, Mexico ?............. 162
S. Mason, New Haven ..............  154
V. Andrulis, Chicago ........... 119
A. Valinčius, Pittston ........... HO
P. Šlekaitis, Scranton ........... 105
M. Klimas, Richmond Hill ......... 102
J. Urbonas, Pittsburgh ..............  102
A. Mickevičius, Bristol ............. 94
Senas Vincas, Gibbstown ........... 94
Geo Stasiukaitis, Cliffside ......... 98
A. Taraška, Hartford .............. 75
Klevinskas, Scranton ................ 74
J. Gugas, Detroit .....*............... 72
J. Borris, Dedham ................... 72
M. Youces, Cleveland ................ 72
L. Petrokaš, Leechburg .......... 72
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 70
J. K. Alvinas, Detroit ........... 65
A. Lideikienė, Great Neck .... 65
Dagis, A., Sudbury ...................... 64
F. J. Repšys, Milford ................ 60
J. Adams, Grand Rapids ........... 59
V. Pucin, St. Louis ................ 55

Kaip Skendo Lietuvos Laivas 
“Panevėžys”

Pasikalbėjimas su Laivo 
Įgulos Nariais

Kaiman atvyko pasken
dusio ties Talinu mūsų pre
kybos laivyno laivo “Pane
vėžys” įgula. Įgulos nariai 
laikinai prisiglaudė Kūno 
kultūros rūmų patalpose. 
Jie yra kilę iš įvairių Lie
tuvos vietų ir, reikalus čia 
sutvarkę, laikinai vyks į sa
vo gimtąsias vįetas.

Su “Panevėžio” Il-ju me
chaniku V. Puškaičiu vakar 
teko pasikalbėti ir sužinoti 
laivo katastrofos smulkme
nas ir, apskritai, apie laivą 
“Panevėžį”, kurį Liet. Balt. 
Lloydui nupirkus V. Puš- 
kaičiui teko atlydėti iš Nor
vegijos ir dabar būti pasku
tinės laivo keliones dalyviu 
ir katastrofos liudininku.

V. Puškaitis yra senas 
jūrininkas ir geras laivų 
mašinų žinovas, nes laivuo
se dirba jau daugiau negu 
17 metų. Jis gimė Lietuvoje, 
bet nuo pat mažens pateko 
į Olandiją, kur iki pat įsto
jimo 'tarnybon į Lietuvos 
prekybos laivyną (1938 m.) 
dirbo laivų statyklose me
chaniku. 1938 m. jis iš Klai
pėdos išvyko į Oslo parga
benti pirktąjį laivą ir iki 
pat nuskendimo plaukiojo 
“Panevėžyje” Il-ju mecha
niku.

Jau pirmoji “Panevėžio” 
kelionė iš Oslo į Klaipėdą 
buvo labai nuotykinga, nes 
laivas tik po 12 dienų bas
ty mosi Baltijos jūroje pa
siekė savo paskyrimo vietą 
—Klaipėdą. Visa ta laivo 
odisėja prasidėjo dėl nepa
prastai blogo oro (tai buvo 
gruodžio mėn.) ir laivas, 
besiblaškydamas po jūrą, 
pristigo maisto ir kuro. Pri
stigus anglių laivas buvo

J. Navalinskienė, Binghamton .... 50 
M. Baltrušaitis, Seattle ....?...... 1 50
Drg. Meškys, Ozone Park ....... 50
P. Kabosis, Maidsville ................ 50
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 50
J. Maršhalonis, Bristol ........... 50
W. Goodis, Utica ...................... 50
M. Petraitis, Bethlehem ........... 50
I. Stankus, Buckner, Ill................ 50
J. Briedis, Fair Oaks ................ 50
F. J. Madison, Youngstown ..... 44
J. Ragauskas, Shelton ..................  44
J. A. Jerome, Barre Plain ..... 44
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ..... 44
V. Sutkienė, San Francisco ..... 44
Karpich, P. W., Lynn .................... 44
J. Visockis, Wilkes-Barre ......... 43
J. Gasiūnas, Brooklyn .............. 42
O. Girnienė, Binghamton ............. 40
M. Valenta, Cleveland ................  38
R. Jarvis, Plymouth ................ 30
C. A. Motėjūnas, Williamstown 30
J. Mažeika, Cleveland ................ 27
O. dibulskienė, Brooklyn ........... 27
J. Nalivaika, Brooklyn ..............  24
A. Dapšis, Detroit, .................... 22
P. Sprindis, Kenosha ................ 22
J. Mitchell, Washington ........... 22
P. Žemaitis, Detroit .................... 22
A. Dambrauskas, Arlington ......... 22
J. Gudišauskas, Tamaqua ........... 22
S. Žostautas, Kapuskasing, Can. 20
K; Kuzmickas, Harrison ........... 12

“Laisvės” štabas
D. M. Šolomskas ....................... 463
Geo. Kuraitis .............................. 138
R. Mizara ..................................... 80
J. Barkus ....................................... 66
P. Buknys ................................... 46

kūrenamas medinėmis laivo 
dalimis ir tik su Dancigo 
vilkikų pagalba laimingai 
buvo pasiektas uostas. “Pa
nevėžys”, pagal jo įrengi
mus, buvo vienas geriausių 
Lietuvos prekybos laivyno 
laivų. .Dėl to nuo pat pir
kimo dienos laivas visą lai
ką buvo įvairiose kelionėse 
tarp Anglijos, Belgijos, Ol
andijos, Vokietijos, Lenki
jos ir kitų uostų, veždamas 
įvairias prekes iš Lietuvos 
ir į Lietuvą.

Iš Leningrado laivas tu
rėjo išplaukti lapkričio 10 
d., bet dėl audros locmanas 
laivą iš uosto buvo atsisa
kęs išvesti. Teko laukti. 
Lapkričio 11 d. audra buvo 
jau aprimusi, bet tą dieną 
uoste nebuvo laivų vilkikų. 
Ir vėl teko laukti ir tik sek
madienį, lapkričio 12 d., es
ant palankiam orui laivas iš 
Leningrado uosto buvo iš
vestas ir pasileido į numa
tytą tikslą—Klaipėdą su 
druskos kroviniu, skirtu Že
maitijai.

Lapkričio 13 d. “Panevė
žys” jau buvo Estijos van
denyse. Beje, lapkričio 13 d. 
buvo pirmadienis ir dar 
“13”. Apie tai priminus V. 
Puškaičiui, pastarasis atsa
kė; kad jūroje visi žemės 
prietarai “negalioja”... Ta’i- 
gi minėtą dieną apie 14 vai. 
siaučiant didelei audrai 
(audros barometras rodė 11 
balų) V. Puškaitis kaip pa
prastai buvęs mašinų sky
riuje ir tepęs mašinas. Tuo 
pat momentu pasigirdo di
delis smūgis, lyg laivas bū
tų^ įvažiavęs į akmenų krū
vą.

Pirmas smūgis pasigirdo 
priešakyje iš kairės pusės. 
Neužilgo pasigirdo antras 

smūgis, bet jau arčiau lai
vo vidurio, prie mašinų. 
Laivas momentaliai sustojo, 
nors mašinos veikė. Pasigir
do laivo kapitono įsakymas: 
“Atgal”. Laivas sujudėjo. 
Atrodė, kad laivas nuo ak
menų krūvos nuslinko. Vė
liau buvo duotas įsakymas 
paleisti mašinas pirmyn. 
Tačiau pirmyn laivas ilgai 
negalėjo plaukti, nes laive 
jau buvo arti 1 m. vandens. 
Vanduo buvo pradėtas 
pumpuoti, bet ir čia pasiro
dė kliūtis, nes vamzdžiai 
buvo užsikimšę druska ir 
vandens siurbliai atsisakė 
veikti. Balasto tankai taip 
pat buvo pilni vandens, tai
gi, apie pašalinimą neteko 
ir galvoti. Laivas jau 
smarkiai buvo pakrypęs ir 
kiekvieną akimirksnį sken
do vis giliau ir giliau.

Tuč tuojau buvo pažadin
ti miegantieji po nakties 
budėjimo kai kurie įgulos 
nariai, kurie dar nieko ne
numanė, kad laivui gręsia 
pavojus. Tačiau laivo liki
mas jau buvo išspręstas.

Dalis įgulos narių jau 
triūsėsi prie gelbėjimosi 
valties. Tačiau esantieji 
prie valties jūrininkai nepa
jėgė valtį nuleisti. Ir tik at
ėjus daugiau žmonių valtis 
pradėjo leistis. Tuo pat mo
mentu esantieji prie valties 
žmonės pakibo ant virvių 
virš banguojančios jūros ir 
atgal į laivą grįžti nebega
lėjo. Valtis buvo nuleista ir 
į ją pradėjo leistis ir liku
sieji. Betriūsiant prie val
ties, laivo denyje pasirodė 
verkiantis radijo telegrafis
tas a. a. Ignas Prapiestis. 
V. Puškaičiui paklausus, ko 
jis verkia, pastarasis nieko 
neatsakė, o tik šluostė aša
ras. Paklausus, ar jau da
vė SOS ženklus, atsakė, kad 
esą jam dai\ nebuvo duotas 
įsakymas paleisti SOS ženk
lus. Besikalbant pasigirdo 
laivo kapitono įsakymas 
duoti SOS ženklus.

Vėliau V. Puškaitis grįžo 
į laivo vidų, radijo kamba
rin, šaukti Prapiestį, tačiau 
pastarojo kambaryj jau ne
buvo, nors radijo aparatas 
veikė.

II laivo šturmanas Paže- 
meckas, kuris yra antroji 
“Panevėžio” auka, laivo de
nyje buvo pastebėtas, kai 
visa įgula jau sėdėjo valty
je. Nežiūrint kvietimo šokti 
į valtį, Pažemeckas grįžo 
dar atgal į laivo vidų, į de
nį grįžo su maišu (matyt, 
su savo daiktais), metė 
maišą į jūrą ir paskui šoko 
pats. Iš valties jam buvo 
numesta virvė ir valtis buvo 
dar arti skęstančio laivo. 
Nušokusiam dar buvo ban
doma čia pat pakišti irklą,, 
už kurio jis galėtų įsitverti, 
bet užėjusi banga Pažemec- 

Indijos šventasis—Mahatma Gandhi,—atvyko j Delhi 
miestą pasitarti su Anglijos valdininku 

markyzu Lintlithgow.

ką nubloškė j vieną pusę, o 
valtį į kitą.

Netrukus jį pamatėme 
netoli nuo valties ir pradė
jome jį vytis, nors jis jokios 
pagalbos iš karto neprašė 
ir tik vėliau išgirdom jo 
pagalbos šauksmus. Deja, 
buvo jau per vėlu, nes Pa- 
žemecką pagavusi srovė 
traukė vis tolyn ir tolyn 
nuo valties, o valtį blaškė 
kranto pusėn.

Gelbėjimosi valtyje esan
tiems teko pergyventi kelis 
šiurpius momentus. Kelis 
kartus atrodė, kad kran
tas nebus pasiektas, nes įšė
lusi jūra valtį blaškė į visas 
puses. Čia reikia pažymėti, 
sako V. Puškaitis, kad ypač 
drąsiai ir raminančiai į ki
tus veikė “Penevėžio” boc
manas Runča, kuris gelbėji
mosi valtyje sėdėjo prie 
vairo ir visą laiką ramino: 
“Vyrai, laikykitės dar tru
putį ir krantą pasieksime...”

Nuo paskendusio laivo iki 
kranto plaukėme daugiau 
negu 3 valandas. Būdami 
dar toli jūroje pastebėjome, 
kad laivo avarija jau nuo 
kranto pastebėta, bet kran
te esą prožektoriai negalė
jo mūsų “sučiupti,” nors 
mes jų šviesas gerai ir iš 
tolo pastebėjome. Ir tik kai 
valtis buvo apie 200 m. nuo 
kranto, prožektorių šviesa 
buvo nukreipta į mus. Ir 
šviesa pasirodė labai laiku, 
nes čia pat į šviesos zoną 
pakliuvo didelė uola, į ku
rią artėjo mūsų gelbėjimo
si valtis. Jei laiku nebūtume 
spėję išmanevruoti, valtis 
būtu sudužusi ir auku skai- y v
čius būtų didesnis.

Krante mūsų laukė estų 
kariai, kurie pirmieji su
teikė pagalbą—šiltus drabu
žius, maistą, medicinos pa
galbą. Be to, kelis išsigelbė
jusius teko iš valties išneš
ti ant rankų, nes jų kojos 
nuo ilgo buvimo vandenyje 
buvo sustingusios. Čia rei
kia atsiminti, kad visa įgu
la laivą apleido tik su bal
tiniais ir basa. Todėl laivo 
įgula su dideliu dėkingumu 
mini tikrai brolišką estų 
pagalbą.

Taline, laivo b-vei įsakius 
visiems buvo nupirkti nau
ji drabužiai, ir dabar visa 
įgula atrodo tikrai puoš
niai ir avarijos pėdsakai 
matyti tik jų veiduose, ku
rie anaiptol nerodo baimės 
žymių, bet atvirkščiai, pasi
ryžimo bei nekantrumo kuo 
greičiau, vėl būti laive ir pa
miltoje jūroje. Tokios nuo
monės yra visi panevėžiš- 
kiai, neišskiriant ir 15 me
tų amžiaus virėjo padėjėjo 
Kubiliaus, kuris taip pat iš
gyveno laivo avariją, lai
mingai išsigelbėjo ir vakar 
pareiškė, kad į bet kurį lai
vą grįžtų, nors ir šiandien.

SIR WILLIAM A. NEILSON, 
Smith kolegijos prezidentas, 
apsiėmęs pirmininkauti Sve-

turgimių Teisių Gynimo 
konferencijoj,—Washing

tone,^—kovo 2 ir 3 
dienomis, 1940.

Įgulos tarpe yra tokių, ku
rie jau pergyveno po kelias 
avarijas. Pav., I-sis mecha
nikas Engelsas “paskandi
no” jau 3 laivus.

Baigiant tenka pažymėti, 
kad iš laivo, išskiriant laivo 
dokumentus, nieko nepavy
ko išgelbėti. Taigi, visas 
įgulos turtas žuvo kartu su 
laivu. Dabar visi išsigelbė
jusieji laivo savininkui įtei
kė savo netekusio turto są
rašus, kuris nukentėjusiem 
pažadėjo nuostolius atly
ginti ir kai tik bus įgytas 
naujas laivas visus priimti 
tarnybon.

(“L. Ž.”)

ŠYPSENOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

Kauno išsikelt man bus la
bai lengva.

Atsižvelgiant į virš išdės
tytą, pakartotinai prašau 
poną direktorių sėkminges
nei tarnybai iškelti mane į 
Amžinąją Sostinę—Vilnių.

Pasirašė: t
Buhalteris Krapštukas.”

B-vės sąskaitininkas taip 
pat įteikė direktoriui pana
šų pareiškimą:

“Kadangi, atgavus oku
puotą kraštą, ten bus reika
linga daug kultūros darbi
ninkų, todėl prašau mane iš
kelti į Vilnių. Kultūrinėj 
veikloj turiu didelį patyri
mą: vienu užsivertimu be 
jokio užkandžio galiu išger
ti litrą valstybinės, o po to 
galiu išdrožt ilgiausią pa
skaitą apie naminės degti
nės žalą tautos, sveikatin
gumui. Vasaros metu kiek
vienoj gegužinėj silkeliu 
muštynes, gi pats visuomet 
išnešu sveiką savo kailį ir 
nuo gegužynės rengėjų dar 
gaunu pagyrimą, kad padė
jau palaikyti tvarką. Moku 
keiktis visom kalbom, kas 
man ypač yra naudinga ke
lio j ant atėjusius interesan
tus. šeimynišku atžvilgiu 
esu labai pavyzdingas: vi
soms savo buvusioms sugy
ventinėms tvarkingai išmo
ku alimentus, o su visų sa
vo įstaigos bendradarbių 
žmonomis esu turėjęs po 
kelis slaptus pasimatymus. 
Gyvenu pas vieną merginą, 
kuriai padedu surast klijen-
tų, todėl jos uždarbį dali
namės pusiau. Tas žymiai 
prisideda prie mano med
žiaginės būklės pagerinimo. 
Jeigu kartais būtų reikalin
ga Vilniaus krašte įsteigt 
kokią nors politinę partiją, 
tai aš čia galėčiau daug kuo 
padėt, nes politinėj veikloj 
esu labai pasižymėjęs ir sa
vo laiku iš to buvau pada
ręs didelę karjerą. Devynis 
kartus buvau pakeitęs savo 
politinius įsitikinimus, rei
kalui esant, savo politinius 
įsitikinimus -galiu pakeišti 

dar dvidešimt devynis kar
tus.

Tikiu, kad šis mano pa
reiškimas bus teigiamai iš
spręstas, todėl prašau mane 
išsiųsti į Vilnių su pirmuoju 
traukiniu.

Registratorius:
Pašukėnas.”

Kurjeris, 1 nenorėdamas 
atsilikti nuo kitų, tuo pa
čiu laiku viršininkui irgi 
padavė pareiškimą:

“Nepaprastai nudžiugęs 
dėl Vilniaus grįžimo prašy
čiau p. diręktorių kuo sku
biausiai mane tenai iškelti. 
Motyvas toks: kadangi Vil
niaus krašto gyventojai, bū
dami svetimoj priespaudoj, 
yra gerokai atsilikę nuo 
kultūros ir tamsesni, todėl 
be abejo, daugiau duos ar
batpinigių. Aš tarnauju 
dar tik keli metai, Kaune 
jokios nuosavybės nespėjau 
įsigyt, todėl jeigu ten vie
tos gyventojai man duos 
pakankamai arbatpinigių, 
tai, gal būt, Vilniuj pasi
seks pasistatyti namuką.

Su pagarba: 
Sąskaitininkas Snaudalis.”
Direktorius šitiems jų pa

reiškimams išspręsti paža
dėjo tuojau sušaukti valdy
bos posėdį. Jeigu v-ba visus 
šiuos pareiškimus išspręs 
teigiamai, tai Vilnius arti-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store Calverts
"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

WORCESTER, MASS.

TURKIŲ BANKIETAS
Minėjimui sukakties 20 metų dienraščio “Laisvės.” 

Rengia LLD 155 ir 11 kuopos.

Sekmadienį, 17 Gruodžio (December)
ANT 29 ENDICOTT STREET

Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga 75 centai.

Worcesterlo ir apylinkės lietuviai! Prašom skaitlingai minėti liau
dies dienraščio “Laisves” 20 metų gyvavimą. Bus vienas iš gražiau
sių parengimų, gražiausioj lietuvių svetainėj, su gražiausia muzlkale 

ir dainų programa.
PROGRAMA:

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

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

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLYJ

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

/ ' Kvorta $2-09
Pint $1.07

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Reap St. arti Grand St. Brooklyn©
Tel. EV. 7-2089 Lie. L-72

miausiu Jaiku susilauks di
delių kultūros darbuotojų.

(Kuntaplis)

Bergen, Norvegija.—Na- 
zių submarinas sunaikino 
didoką Graikijos laivą “Ga- 
roufalia.”

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatišky Skausmų

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

Sveikata Ligoniams 
Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai Ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 85c, 8 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street

Spencerport, N. Y.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODftS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

I
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DIDELE PROGA SEIMININKĖMS

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

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

kų setų stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daiktrrUyrat^^ šaūkštaę, 1 šakute mėsai, šakutė prieskoniam,

* v 1 arbatinis šaukštelisvir 1 vaisiam šaukštelis,
■u—•«** C ’ : ,

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

ROGERS SILVERWARE

Ketvirtas puslapis

Baltasis Aras Svetimais Sparnais] ,^aymoį*a^1
D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Šaudė tik po to, kaip policija pradė

jo į juos šaudyti.
—Kokia atsta buvo linkui minios, ka

da policija šaudė?
—Du, trys žingsniai.
—Ar policija turėjo gumines dūdas?
—Taip.
—Ar bandė policija išvaikyti minią su 

pagalba guminių dūdų?
—Ne.”
Laikraštis “Polonia” toliau padavė 

valstiečio Vidzišo žmonos liudijimą. Mo
teris liudijo:

“Aš bėgau paskui automobilių, kuris 
vežė nušautųjų lavonus. Ten buvo ir ma
no vyras. Aš mačiau, kaip policija šovė 
į mano vyrą. Aš norėjau prieiti prie jo, 
bet policija pravijo mane spardydama. 
Mano vyras dar buvo gyvas, kada poli
cija vilko jį už kojų į automobilį.”

Laikraštis “Uustrowany Kur jei’ Co- 
dzienny,” 1938 metais, aprašė lenkų fa
šistų baudžiamųjų būrių kruvinus žygius 
Volyniuje. Policija ir fašistų būriai puo
lė valstiečių ir darbininkų namus ir darė 
smulkmeniškas kratas. Kas tik jiems 
buvo nužiūrimas, tuoj aus kaltino komu
nistiniame veikime ir areštavo. Areš
tuotų daug. Iš areštuotų 60 nuošimtis 
valstiečių kaltinami pasipriešinime po
niškai Lenkijos valdžiai, suokalbyj prieš 
ją ir panašiais prasikaltimais.

Tokiose sąlygose gyveno Lenkijoj mi- 
lionai ukrainiečių, baltarusių, lietuvių ir 
kitų tautinių mažumų. Jų padėtis buvo 
dar baisesnė, negu lenkų darbininkų ir 
valstiečių. Tautinės mažumos buvo per
sekiojamos ir tautiniai ir išnaudojamos 
ekonominiai. Bet ukrainiečiai darbo žmo
nės nenulenkė galvos. Ir kalėjime būda
mi jie garsiai dainavo savo dainiaus Iva
no Franko dainas: *

“Raspadutsia puta vekovi 
Tiažki kaidani,—
Nepobeždena zlimi vorogami

• Zachodne Ukraina vstani.”
(Subyrės amžių retežiai, 
Sunkūs ^žvanginiai^— 
Neįveikiama piktų priešų 
Atbus Vakarų Ukraina.)

“Tėvynės Sargai”

džią, kad ji taip gaidiškai skiauturę ne
neštų.

II
Kaip Juozas Melninkas augo, gyveno, 

badavo, kiaules ganydamas rudens rytą, 
basas po baltą šalną bėgiodamas, kojas 
nušalęs virto ant nugaros ir atstatęs pa
dus prieš saulę šildė, tai buvo jo reika
las. Bet kada jis sulaukė dvidešimts 
metų, kada lengviau galėjo sau ir mo
tinai duoną užsidirbti, tai ir jis, kaip ir 
šimtai tūkstančių jam panašių, buvo pa
šauktas “saugoti tėvynę.”

Antrą dieną, Lada Juozas pasiekė ka
reivines, gavo padėvėtą uniformą, ma
tyt, atitarnavusio kareivio ir išgirdo ofi- 
cieriaus Bulava tokį patvarkymą:

—Naujokai! Į eiles!... Greičiau vilki
te kojas, čia jums ne pas savo močiutę 
saldžią Smetoną gerti! Iš paprastų mu
žikų, chamų, darbo gyvulių, aš turiu 
padaryti jus tėvynės apgynėjais!—Ir 
priėjęs prie Juozo suriko:—O, tu, bidla, 
kaip stovi pilvą atkišęs, kaip nėščia bo
ba! Suveržk diržą! Ir už netvarkų ap
sirengimą dvi dienas prie darbų į vir-

Oficierius Bulava pasakė kalbą, kaip 
Lenkija brangi ir kultūringa tėvynė. 
Naujokus perdavė skyrininkams, įsakė 
gerai mokyti ir mosuodamas nagaika nu
žygiavo į kitą pusę.

Po pirmo užsiėmimo Juozas susirado 
dantų šepetuką, tepalą, ir giliai trauk
damas orą bėgo prie šulinio, kad išsi-

—Ei, tu, bidla, stok!—pasigirdo 
sas.

Juozas nesuprato, kad “gyvulio” 
pasavimas buvo taikoiųas jam. Bet jis 
greit įsitikino, kad taip, kada oficierius 
Bulava priėjo ir traukė jam pen nugarą 
nagaika.

—Stok! Rankas ištiesk! Ar kurčias, 
kad daviau tau įsakymą!

Ponas oficierius, nesupratau, kad man 
taikomas buvo. Norėjau dantis išsiva-

ant-

Lenkija pilna kareivinių. Augo aukšti, 
nauji mūriniai namai. Kitaip ir būti ne
galėjo, juk dar Versailėj Franci jos, An
glijos, Italijos ir Amerikos imperialisti
niai valdonai įsakė jai būti, kaip tam pa
klusniam sargyboj šuniui ir .neleisti bol
ševizmo į Vakarų Europą. Francijos ir 
Anglijos imperialistai, ypatingai pirmie
ji, kiekvieną metą šimtų milionų zlotų 
vertės ginklų ir amunicijos atgabendavo 
į Lenkiją. Pačioj Lenkijoj augo nauji ka
ro reikalams fabrikai; gamino kanuoles, 
tankus, šautuvus, kulkasvaidžius, karo 
lėktuvus ir jiems motorus. Iš pavirš 
Lenkija atrodė gan didelė, virš 34 milio
nų gyventojų valstybė, garsiai šaukian
ti, kad užnugaryj 300,000 nuolatinės ir 
gerai apginkluotos armijos stovi dar 
700,000 fašistinių organizacijų narių, 
ginkluotų, išlavintų, kaip pirmas ir grei
tas rezervas, kaip jėga, pirmiausiai vei
kianti prieš bolševikus, sukoncentruota 
Vakarų Baltarusijoj ir Ukrainoj slopini- 

* mui darbininkų ir valstiečių judėjimo, o 
toliau 3,000,000 gerai apmokytų antros 
eilės rezervų.

Lenkijos valdonai didžiavosi savo jė
gomis. Jausdami savo pusėj Francijos ir 
Anglijos imperialistus, daug kartų švyt
ravo kardu prieš Sovietų Sąjungą. Nebu
vo metų, gal mėnesio, kad jie nesigrieb- 
tų karo provokacijos. Tai traukinius, at- 
vykusius į Lenkiją su Sovietų tavorais, 

č sudegindavo, tai šnipų partijas permes
davo per Sovietų sieną, tai bombą įkiš- 
davo į SSSR atstovybės butą, tai kitą 
ponišką kiaulystę iškirsdavo.

Iš pavirš atrodė, kad Lenkija gan ga
linga. Bet ne taip buvo tikrumoje. Bai
sus klasinis pasiskirstymas, kapitalistų, 
kunigaikščių, dvarponių ir kunigijos iš
kilimas į padanges; darbininkų, valstie
čių, tautinių mažumų pavergimas, vi
sa tai sudarė silpną Lenkijos apsigynimo 
nugarkaulį. Adolfas Rudnickis savo vei
kale “Kareiviai” aiškiausiai iškėlė dar 
keli metai atgal tą Lenkijos silpnybę. O 
Unilovskis žurnale “Zbroina Polska” ke
lis kartus ispėjo Lenkijos ponišką val-

Ne kartą ir ne 
žandus, mušė į 

per drebančią 
negalėjo žodelį

—Tylėk! Aš tau dantis taip išvalysiu, 
kad ir surinkti juos negalėsi... Aš ma
čiau, kaip tu ėjai. Kareivis taip nevaik
ščioja, taip vaikščioja tik nusenusi pros
titutė lietingą vakarą... Valkioj-atės at
kišę pilvus, šuntate prieš saulę, karinio 
mokslo nesilavinate. Eik pas paoficierių 
Knutą ir pasakyk jam, kad aš įsakiau 
idant tu su dantų šepetuku išvalytai ma
no arklio arklydę! Greičiau!

Taip Lenkijos armijoj buvo persekio
jami eiliniai kareiviai. Oficieriai, paofi- 
cieriai ir labiausiai skyrininkai leisdavo 
savo kumščius darban, 
du jie daužė kareiviui 
dantis, kraujas riedėjo 
barzdą, bet mušamasis
ištarti savęs apsigynimui. Kam nesiskų
si, kiekvienas tavo priešas. Tarp eilinių 
kareivių ir jų komandierių—viešpatavo 
didžiausia pražūtis. Taip pat tarp kuni
gaikščių, grafų ir ponų vienoj pusėj ir 
valstiečių antroj. Eiliniai kareiviai bu
vo iš darbininkų ir valstiečių tarpo. Jų 
komandieriai iš valdančiųjų klasįų. 
ų Todėl Lenkijos armija buvo silpna. 
Užteko keleto skaudžių smūgių, kad ji 
subyrėtų... Dar 1921 metais Lenkijos 
konstitucija pagal 12 paragrafą sakė: 
“Kariškiai, esanti karinėje tarnyboje, 
neturi balsavimo- teisių.” 1935 metais pa
taisyta konstitucija vėl sakė: “Balsavi
muose negali dalyvauti besimokinanti 
karinio žinojimo, tarnaujanti armijoj ir 
karo laivyne.” Lenkijoj būti kareiviu ar
ba mokytis karo mokykloj, tai reiškė 
nustoti piliečio teisių, kaip ir kitosę kapi
talistinėse valstybėse yra. Ne taip yra 
Sovietų Sąjungoje, kur kareiviai ir jū
reiviai ne vien turi teisę balsavimo, bet. 
net būna išrinkti į aukščiausias valdžios* 
vietas.

Muštras, beteisiškumas, komandierių 
žiaurus ir nedraugingas atsinešimas lai
ke kareivių užsiėmimo valandų, kurios 
būdavo ilgos ii’ įkirios. Liuosomis va
landomis, kaip sakė vienas literatas, 
“lenkai kareiviai užsiimdavo kitais dar
bais, būtent tais, kad kiekvieną sekma
dienį po prievarta, vadovystėje kapralo 
arba skyrininko vesdavo juos į bažnyčią 
dievui melstis.”

(Bus Jautriau)

i

Progresyviai Laimėjo Miesto 
Rinkimus

Gruodžio 4 d. atsibuvo mies
to rinkimai. Miesto gaspado- 
rium išrinktas progresyvis 
William Gurr, unijistas, Ame
rikos Darbo Federacijos na
rys. Jis supliekė biznierių 
kandidatą poną Vietoj Mink
ler, kuris tegavo tik pusę tiek 
balsų. Komisionieriais laimė
jo vienas unijistas, CIO narys, 
o kitas neprigulmingas, bet 
taipgi pažangus žmogus.

Dabar žiūrėsime, kaip jie 
miestą valdys. Ir senasis 
miesto gaspadorius Fred Tre
gaskis buvo gana pažangus 
žmogus. Jis gaspadoriavo še- 
šius metus ir visiems patiko. 
Jis pritardavo darbininkams 
ir niekados nevartodavo poli
cijos prieš juos. O per tuos 
šešius metus buvo pora tuzi
nų streikų, ilgų ir trumpų, 
žmogus per šešius metus pa
vargo ir šiuom sykiu nebepa* 
laikė kandidatūros. Jeigu 
būtų kandidatavęs, tai būtų 
buvęs vėl išrinktas, 
dabar turėsime 
gaspadorium.

Dabar eina 
ninku unijos 
Wood Workers of America, 
CIO . Dabartinis prezidentas 
Harold J. Prilchet labai tin
kamas tai vietai. Tai, žinoma, 
reakcionieriams jis labai ne
patinka. Todėl jie dabar ve
da prieš jį didžiausią agitaci
ją.

Bet kaip pasirodo, tai jiems 
tas darbas nelabai sekasi. Ku
rie lokalai jau balsavo, tai 
daugumoje balsavo už Pril- 
cheta.

Reakcionieriai mato, kad-jis 
vėl laimės/ tai' tiesiog neriasi 
iš kailio. Tai, va, Aberdeene, 
Washington, yra du dideli lo
kalai. Reakcionieriai tenai 
vare didžiausią kampaniją 
prieš Prilchetą per kelius mė
nesius, bet po rinkimų pasi
rodė, kad darbininkai vis tiek 
reakcionierių neklauso, Pril
chet vistiek gavo daugiau 
balsų. Todėl gruodžio 2 J. 
vakare susitaisė keli šimtai 
juodašimčių, nuėjo į darbinin
kų svetainę, išdraskė sienas, 
pad 1 ages. Draskė per dvi va
landas, o policija žiūrėjo pro 
pirštus ir nieko nedarė, kad 
chuliganus suvaldyti. >

Ant rytojaus policija pra
dėjo areštuoti darbininkus, 
kam jie sako, kad policija 
kalta už tą viską. Tai mato
te, kokia Abetdeeno policija 
gera: leido chuliganams pa
daryti darbininkams didžiau
sią skriaudą, o dar paskui 
darbininkus areštuoja už tai, 
kam jie netyli! A. B.

Bet mes 
unijistą miesto

rinkimai virsi*
International

Waterbury, Conn
DIDELIS DARBININKŲ 

LAIMĖJIMAS
Apie penki tūkstančiai 

American Brass kompanijos 
darbininkų užgyrė kontraktą 
tarpe kompanijos ir Interna
tional Mine, Mill and 'Smelt-, 
er Workers unijos, ši unija 
priklauso prie CIO.

Kontraktas pasižymi dide
liu darbininkų^ laimėjimu. 
Darbininkai gauna 40 valandų 
darbo savaitę, algų pakėlimą 
ant 10% ir taipgi pripažini
mą taip vadinamų “seniority 
rights.”

Be galo svarbu ir tas, 
šis kontraktas apima tos 
čios kompanijos fabrikus 
sonijoje ir Torringtone,
riuose dirba apie trys tūks
tančiai darbininkų. Kompani
ja turi dar du fabrikus, bet 
dėl jų derybos dar nepasibai
gė.

Šis kontraktas suteikia dar
bininkams taipgi vieną savai
tę apmokamų vakacijų ir pen
kių centų skirtumą į valan
dą tarpe dieninių ir naktinių 
darbininkų, tai yra, naktiniai 
darbininkai gaus po 5 centus 
į valandą daugiau. *

>
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Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai 
kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus. ,

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

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

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

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi... Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių rinkinys yra puikus ant stalo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė.

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

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

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

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

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
• MOTINA, parašė Maksimas''Gorkis. Apysa-' 
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus- • 
lapių 501, kaina $l.,00.
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• ^EšVlNTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių,, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, į puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistine 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c. *’
• LIETUVOS DRAUGAI IR'PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurią pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.
• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, paraše A. M. Mctelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašo- 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.
• ALKOHOLINIAI IR~ SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TCLI MĖSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovop. 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 iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 
$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 St., Brooklyn, N. Y
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DETROITO ŽINIOS šiaip pažįstami prašomi atlan
kyti sunkiai sergančią ligonę.

I. A. V.
ALDLD 52 Kuopos Narių 

Atydai
Kuopos priešmetinis susirin

kimas įvyKs šeštadienį, gruo
džio 16 d., 7:30 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter bu Visi nariai ir narės 
būtinai dalyvaukit, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėti, 
kaip tai, 10-to apskričio klau
simas, rinkimas Kuopos valdy
bos 1940 metams ir tt. Kuopos 
ir visos organizacijos augi
mas, pasekmingas veikimas 
priklauso nuo vadovaujančių 
ypatų. Tai reikia imti daly- 
vumą išrinkime veiklios kuo- 

• pos valdybos.
Kurie nepasimokėjot duok

lių, tai paskutinis šių metų 
susirinkimas, malonėkit pasi
mokyti, ir atsiimkit knygą, 
kuri yra nepavaduojamas ži
nių aruodas iš pereito ir pra
džios šio šimtmečio lietuvių 
veikliausių rašėjų.

Taipgi bandykim gauti nau
jų narių į kuopą.

Sekr. J. Bubliauskas.
—o—

Detroito Rašejų Ratelio Susi
rinkimas ir Diskusijos

Susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 17 d., 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svetai- 

k nej, 4097 Porter St. Malonė
kit visi nariai ir narės daly
vauti, nes šis susirinkimas yra 

> labai svarbus: bus išduotas 
* raportas iš atsibuvusio ban- 

kieto žurnalisto J. Jurginio 
pagerbimui. Bus diskusuoja- 
mas mokyklos palaikymas ant 
toliaus, valdybos rinkimas at
einantiems metams ir tt.

Dr. M. Palevičius apibudins 
' vertę ALDLD šių metų išleis

tos knygos “Lietuvių Tautinio 
Atbudimo Pionieriai.’’ Paskui 
seks diskusijos.

Ir nenariai taipgi kviečiami 
dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime.

Sekr. J. Bubliauskas.

^Cur Praleisti Naujų Metų 
Sutikimą?

Gal būt aš jums galėsiu nu
rodyt vietą ir tai, ką jūs 
mėgstate veikti, elgtis išlydint 
senus ir sutinkant fiaujus me
tus. Gal būt jūs būsite man 
dėkingi už šias informacijas 
po Naujų Metų, kuomet ge
riausia ir linksmiausia pralei
site Naujų Metų sutikimą ba
liuje, negu jūs kada nors esa
te praleidę ir kada nors su
tikę.

Jeigu jūs norite sutikti sa
vo artimus draugus, palinkėti 
jiems laimingų ateinančių me
tų, kartu su jais linksmai pra- 

' leisti laiką, pasiklausyti įdo- 
■' mios ,‘programos, tai skaityki

te toliaus:
Detroito lietuvių širdingai 

mylimas Aido Choras šiemet 
- ‘pasiėmė užduotį, kad paruo

šus tinkamą ir įdomų Naujų 
Metų sutikimą, balių, šaunų, 
nes tikietai platinasi nepa
prastai sparčiai, net ir kita
taučiai ^perkasi ir žada su mu
mis pasilinksminti. Galime iš 
anksto spręsti, kad Lietuvių 
Svetainė (25th Vernor 
H’y.) bus prisikimšusi pilna. 
Programa stropiai ruošiama, 
kad patenkinus visus atsilan
kiusius. Dvylikos kavalkų or
kestrą gros šokiams. Įvairių 
įvairumėlių bus iki valiai, kad 
jūs ilgą laiką atminsite 1940 
metų sutikimą. 

—o—
Aido Choro Naujienos

Keletą penktadienių vaka
rais turėjome šokių pamokas, 
kuriais , papuošime operetę 
“Našlio Piršlybos.” Iš tikrųjų 
esama gražių ir įdomių šokių. 
Ona Tysen pasekmingai moko 
šokių. Tai nepaprastos ener
gijos moteris ir mes džiaugia- 

,mes turėdami ją savo eilėse.
Operetės dainų jau keletą 

išmokome, nors tik sekmadie
niais choro dainų praktikas 
teturėjome, iš priežasties, kad" 
mūsų mokytojas dirbo nakti
mis.

Ateinantį penktadienį turė
sime šokių ir dainų pamokas. 
Sekmadienį iš ryto, 10:30 vai., 
turėsime operetės praktikas ir

choro praktikas nuo 2 vai. 
po pietų. Nariai įsitėmykite 
pakeistą laiką ir būtinai nesi- 
vėluokite. -

Choro nariai labai domisi 
skelbimų bei iškarpų, lenta, 
ant kurios patys nariai iškabi
na įvairių “raštų” ir šiaip įdo
mių niekų.

Kalėdų dieną turėsime ba
lių choro nariams, dalis iš
laidų bus paimta iš choro iž
do, didesnė dalis bus sumesta 
choro narių.

Ateinantį šeštadienį choro 
nariai važiuos krepšiasvydžio 
rungtynių pavėpsoti į Navai 
Armory. Pora naujų /narių 
gauta, dar daugiau žada įsto
ti.

Praeitą sekmadienį lietaus 
pabūgo mūsų vyrai, iš viso tik 
apie žu tebuvo, Kai mergaičių 
buvo virš 30. Shame on you, 
vyrai! A. Urbon.

Newark N. J.
ALK N. J. Apskričio Komite

to Narių Posėdis
Visi draugės ir draugai, iš

rinkti nauji ir seni į komite
tą nariai, prašomi dalyvauti 
Kongreso posėdyj, penktadie
nį, gruodžio 15 d., 7:30 va
kare, 180 Now York Avė.p 
Newarke. šiame posėdyje la
bai svarbu dalyvauti visiems 
nariams, nes turėsit išrinkti 
sekantiems metams n a u j ą 
veikiantį komitetą ir vykinti 
konferencijos užbrėžtus dar
bus, o svarbiausia, rengtis 
prie savo pikniko.

Draugiškai Jūsų,
ALK NJ Apskr. Rast.

Geo. A. Jamison.

Cleveland, Ohio
Karnivalas “Daily Workerio” 

Paramai
Šį šeštadienį, gruodžio 16 

d., ruošiamas didžiulis karni
valas parėmimui “Daily Wor
kerio.” Parengimas įvyks 
Hungarian Workers Home, 
4309 Lorain Ave., vakarinėje 
miesto dalyje. Prasidės 8 vai. 
vakare.

Vengrų Dainos Draugija pa
rūpins muzikos ir dainų pro
gramą šiam gražiam parengi
mui, o finų Laino orkestrą 
grieš šokiams. Parengime bus 
įvairiausių lošimų, žaislų, val
gių ir gėrimų. Kas ateis, pra
leis laiką smagiai ir naudin
gai. Kviečiame ir lietuvius 
dalyvauti. Rep.

IŠ Atsiuvusių Draugo Jukelio 
Prakalbų

Gruodžio 10 d. buvo su
rengtos drg. Jukeliui prakal
bos. Gerai nusisekė. "Kalbė
tojas plačiai aiškino dabarti
nę Europos padėtį ir gręsiantį 
antrą pasaulinį karą, kuris 
taip pat galėtų įtraukti ir šią 
šalį. Apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją kalbėtojas nurodė, kad 
šios valstybėlės, pasirašyda
mos paktą su Sovietų Sąjun
ga, gerai padarė. Tos valsty
bėlės save išsigelbėjo nuo grę
siančio užpuolimo ir karo pa
vojaus. O dabar jos laisvai 
galės dirbti savo tautos rei
kalais.

Abelnai šis mitingas buvo 
geras, taip, kad kalbėtojas 
paliko gerų minčių skaitlin
gai susirinkusiai publikai. Bu
vo renkamos aukos padengi
mui iškaščių dėl prakalbų. 
Surinkta $27.37.

Cleveland© lietuviai gerai 
parėmė moraliai ir finansiniai 
d. Jukelio prakalbas.

—o— 
Automobilių Nelaimėj Sunkiai 
Sužeista Draugė Garbinčięnė

Kiek laiko atgal, važiuojant 
automobiliu Garbinčienei ir 
jos sūnui, jų automobilius su
sitrenkė su troku, taip, kad d. 
Garbinčienę labai sužeidė ir 
dabar ji guli Emergency Cli
nic ligoninėj, 152nd St., arti 
prie St. Clair Ave. Garbinčiai 
priklauso prie LLD 190 kuo
pos. Taigi kuopos nariai ir

SO. BOSTON, MASS.
J. Budrio Žodžio, Pasakyto 
Gruodžio 3 d. Bostone, Mass., 
Konsulato Atidarymo Proga, 

Santrauka
Lietuva, Kaip ir kitos dvi 

.Danijos valstybes, yra maža. 
iNeaiucle šiandien ir lietuvių 
tauta. Bet .yra ir mažesnių. 
Ira vėl daug didesnių, oet sa
vo kultūra neprilygstančių 
.Lietuvai. Jei mes minime, Kad 
.praeityje Lietuva buvo dide
le valstybė, tad tik minėdami 
taktus, o ne todėl, Kad dabar 
turėtume pretenzijų toKia 
valstybe tapti, šiandien pa
saulis tvarnosi kitais pama
tais ir patyrimai parodo, Kad 
sveikiaus jeigu valstybė viena- 
lype, Kuo mažiau turi svetimo 
gaivalo, tuo jos piliečiai ir 
valstybės vairuotojai turi ge
resnį vaizdą apie savo šalies 
pajėgumą; patys neapsirinka 
ir kitus neklaidma. šalys gy
vena tikrove, realiu gyvenimu 
— o ne KeiiKsnmiga svajone. 
Pradėję naujai gyventi iš nie
ko, visos trys Baltijos valsty
bės turėjo vienintelį kapitalą 
—tai savo žmonių rankas ir 
jėgą. Ta jėga išmintingai pa
sinaudodami sukūrė vertybes 
ir turtus, betgi ne pavienių 
asmenų rankose, o visuomenės 
ir valstybės kontrolėje, kurie 
ir tarnauja visos šalies gero
vei. Lietuviai, brangindami 
savo vieną iš seniausių pasau
lyje kalbų ir džiaugdamiesi 
savo laisve, nepašykštėjo jos 
ir mažumoms. Tokios viduji
nės politikos rezultatus jūs 
galite patirti ir šiandien čia 
pat, Bostone, tame pat ban- 
kiete.

Išorinėje politikoje Lietuva 
stengėsi kooperuoti su visais. 
Gerai sugyvena su kaimynais. 
Ypač tamprius nuoširdžiai 
draugiškus .ryšius turi su bro
liški! Latvija ir labai draugin
ga Estija. Virš tūkstantis 
metų visos trys tautos gyvena 
dabartinėse savo vietose, vie
nodose apystovose atgavo sa
vo nepriklausomybes, vieno
dai darbščios ir žengia vienu 
keliu, niekam nekliudo, pa
čios išlaiko save, gyvena pa
gal savo įplaukas, niekur pa
ramos neprašydamos, o tuo 
pačiu ir užsitarnavusios, kad 
jų sugebėjimas savystoviai 
gyventi būtų respektuojamas. 
Jei mūsų valstybė Europoje 
yra maža, tai kitaip atrodo 
Amerikoje. Tenka susitikti su 
savo kolegomis, kitų valstybių 
konsulais. Kuomet jie sužino, 
kiek, koks skaičius išeivijos iš 
Lietuvos yra J. A. Valstybė
se, kaip gausūs yra lietuvių 
susivienijimai, kiek gausi 
spauda, tai daug ' didesnių 
valstybių atstovai sako — Eu
ropoje kas kita — bet Čia, 
Amerikoje, jūs, kolega, atsto
vaujate didelę tautą.

Tai nieko, kad tik maža da
lelė tos gausios išeivijos palai
kė Lietuvos pilietybę, bet ry
šiai nenutraukti; būdami lo
jalūs šios šalies piliečiais, jūs 
visi pamatuotai ir visai natū
raliai domitės savo tėvų že
me, savo brolių gyvenimu, sa
vo tautos kamienu. Ir tų ry
šių atsiranda vis daugiau ir 
daugiau. Jūsų tėvų žemė sti
prėja, per susisiekimo priemo
nių tobulėjimą, artėja. Lietu
va pagamina vis daugiau ir 
daugiau visokių prekių, savo 
išdirbinių, pradžioje jie ėjo į 
artimesnes šalis, o metai į me
tus, savo gera kokybe praski
na kelią ir į tolimus kraštus. 
Prieš dešimt metų gal negal
vojote, kad čia Amerikoje, sa
vo namuose susilauksite lietu
viškų išdirbinių. Dabar jų 
ateina už šimtus tūkstančių 
dolerių į metus, šiais metais 
Pašaulinėje Parodoje New 
Yorke Lietuva miniatūroje 
parodė jums ir Amerikai sa
vo šalį, savo šalies išdirbinius. 
Susidomėjimas buvo didelis. 
Jei ne dabartinės apystovos 
Europoje, susilaukt u m ė m e 
daug didesnės prekių apyvar-

tos, a6iejų šalių naudai. Ne
žiūrint tų apystovų prekės at
eina, užperkama ir čia vis 
daugiau. Be to, mes turime 
pasiruošti ir tam laikui, kuo
met galima bus nekliudomai 
prekiauti. Iš anksto išstudi
juoti tas galimybes. Ir kultū
riniai ryšiai yra svarbūs, štai 
kodėl Lietuva tokiai svarbiai 
vietai, kaip Bostonas, pasky
rė savo konsulą, šiandien aš 
įteikiau pirmam konsului, sa
vo kolegai ir draugui, ponui- 
Anthony Shallnai, valstybės 
vėliavą ir viską, kas surišta 
su jo nauju titulu ir paskyri
mu. Lietuvos vėliava, abiejų 
valstybių himnams skambant, 
buvo pakelta prie Konsulato, 
tuo pačiu Lietuvos Konsula
tas yra jau oficialiai atidary
tas. Nuo šio momento turite 
savo konsulą. Jei kada pano
rėsite, pamatysite Bostone ir 
mane, aš savo draugų bosto
niečių neišsižadu. Konsulatas 
atstovauja ne kokią grupę, 
bet visą valstybę, todėl jis pri
valo būti, yra ir bus visiems 
vienodai lygus ir prieinamas. 
Bostono ir apylinkių lietuviai 
parodė savo džiaugsmą ir 
Konsulato atidarymu ir pono 
Shallnos, kaip pirmo konsu
lo, parinkimu. Jie panorėjo 
tą svarbų įvykį tinkamai pa
minėti. Komitetas susitvėrė iš
įvairių grupių ir vietų įtakin
gų asmenų ir puikiai pasidar
bavo, kad toks įvykis, kaip 
šiandien, pasiliktų visiems at-
minčiai. Tuo jūs visi parodė
te savo meilę Lietuvai.
jūsų senos tėvynės vardu pra
šau priimti mano nuoširdžią 
padėką to komiteto pirminin
kui Ponui Stasiui Mockui, vi
siems komiteto nariams ir or
ganizacijų atstovams, taip pat 
ir visiems šio vakaro daly
viams. Savo draugui ir kole
gai, naujam konsului, linkiu 
pasekmingos d;i Hmi<»1es. .

J. A. Valstybėse gyvena mi
lijonas mano tautiečių, jie čia 
rado savo antrą tėvynę ir nau
dojasi globa ir pilna laisve, 
tad keltu savo taurę už J. A. 
Valstybių klestėjimą ir šios 
šalies vyriausią galvą ir šei
mininką Valstybės Prezidentą 
Rooseveltą.

SCRANTON, PA.

HARRISON-KEARNY, N. J. |
LDS 168 kp. rengia kortų lošimą | 

kuris įvyks gruodžio 16 d., 7:30 v. A 
v., Labor Lyceum.Svet., po num. 15- t 
17 Ann St. Harrisone. Bus skanių 7 
užkandžių, laimėtojams dovanos. Po b 
lošimui kortų bus šokiai. Kviečia e 
visus atsilankyti. — F. Shimkincė, i F 
Kom.

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieni, 15 d. gruodžio, 8 v. v. ife 
pas drg. F. M. Indrulį, 129 W. Mar-',į 
ket St. Visi nariai pribūkite susirin- jg 
kiman, nes bus renkami viršininkai j'£ 
ateinantiems metams. — J. Norkus, » 
sekr. (293-294) S

ATEIKITE DABAR IR IŠSI 
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
bi

(293-294)

WORCESTER, MASS. ||
Sekmadieni, 17 d. gruodžio įvyks s 

Turkių Bankietas minėjimui “Lais-j? 
vės” dienraščio 20 m. sukakties. A 
Rengia LLD 155 ir 11 kuopos, Liet. F 
Svct., 29 Endicott St. Pradžia 5 v. v. ;| 
Įžanga 75c. Bus graži muzikos ir •? 
dainų programa. Dalyvaus Aido Cho- J 
ro Merginų ir Moterų grupe, Ig. Ku- v 
biįiūnas iš Bostono, Irene Bakšiūtė, 4 
V. Tumanis ir J. Sabaliauskas. 
Akompanuos J. Karsokienė. Kvie-j? 
čiame vietinius ir iš apylinkės da-A 
lyvaut. (292-294) ft

palaikysime jums

SU.
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Kapinių Korporacijos 
sirinkimas bus svetainėj, 40 Ferry & 
St., 2 vai. po pietų (Data?—Adm.).|fi 
Prašome narių dalyvauti ir užsimo-n 
keti duokles, $1.00 į metus. Turėsi- ft 
me svarbių dalykų aptarti. — Kom.

(292-293) S

kurį daiktą

šį skelbimą su saAtsineškite
ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA
vim

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

fERUTHIN GRACE . . . i$.jewei 

dependably accurate Gruen. Yekiw 
gold Filled ease . • . . . $29.7:'

"Z". ' 1% 
mI

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Moterų Birutės Kliubas ruo

šia prakalbas ir koncertą, sekmadie- & ~ _ «
nj gruodžio 17 d Liet Tautiškam
Name, 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbėtojai: 
K. Petrikienė iš Brooklyn, N. Y. ir 
Dr. John Chclcden iš Philadclphijos. 
Koncertinę programą pildys: Lyros 
Choras, M. Vaidžiulienė su dukteria, 
Nellie S.tatkevičiūtč ir jos Merginų 

Įžanga veltui. — Kviečia 
(292-294)

Tad Sekstetas.
Rengėjos.

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odoa 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Liet. Sūnų ir Dukterų Draugijos 
bus priešmetinis susirinkimas, ket
virtadienį, 14 d. gruodžio, 7:30 v. v. 
Laisves Choro Svet., 57 Park St. 
Bus renkama valdyba ’1940 m. ir 
taip bus svarbių dalykų aptarti. Vi
si nariai dalyvaukite, nes kurie ne
dalyvaus turės pasimokėt pabaudą.— 
J. Kazlauskas, sekr.

-ajį — V-1 .   

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

' FUNERAL HOME

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugirno 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 j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St:, corner Manhattan Ave. 

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

VARPO KEPTUVE
f

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

4
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4
4
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Dėkų Šventės 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.
• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai divonukai nuo 8^1 ir aųkšiau.

Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.
............... - ■ 1 ...........'...................... ..................L............. ............................ ■ .......... ... ... ....t................ r-T

jQ 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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kū
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

I Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
.Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

į VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NwYorto^/ZzWZlnkii .
Gaisras ant “Daily Worker” 

Namo Stogo Iššaukė
Tyrinėjimus

Antradienio naktį, tuoj po 
pusiaunakčio, ant bildingo 
stogo, 50 E. 13th St., N. Y., 
kur talpinasi “Daily Worker” 
ir eile kitų darbininkiškų 
įstaigų, netoliese buvęs poli- 
cistas pastebėjo dūmus ir pa
šaukė gaisragesius. Iš karto 
gtfisragesiai negalėję stogo 
prieit, nes visur durys buvo 
užrakintos, bet susiradę pri
žiūrėtoją, dasigavo.

Užėję ant stogo, gaisrage- 
siai radę plotą stogo rusenant 
ir ten. pat atdarą 5 galionų 
keną gasolino. Toliau stovė
jus kita tokia skardinė, dar 
uždara, bet ji galėjo užsidegt, 
jei gaisras nebūtų laiku užge
sintas. Smaluotas ir storai 
žvyru užpiltas stogas mažai 
tepažeistas. 

* i
Paklausinėjus bildingo pri

žiūrėtojus, spėjama, kad ten 
būta tikslaus padegėjo, ka
dangi durys vedančios ant sto
go buvo užrakintos ir prižiū
rėtojai sako, kad niekas iš sa
viškių ten nėjo nuo pereito 
sekmadienio.

Bildingo vedėjai reikalau
sią nuodugnaus tyrimo. Ma
noma, kad tai galinti būti 
kurstymo prieš komunistus 
pasėka. Gaisragesių maršalas 
Brophy paskyręs 3 vyrus 
pravest tyrimą. L. K. N.

Nusižudė Queens Prezidento 
Padėjėjas

John McClean, 50 m., rastas 
nusinuodijęs gasu namų vir
tuvėj, 150-15 Bayside Ave., 
Flushing.

McClean buvo veiklus repu- 
blikonas ir pastaraisiais še
šiais metais dirbo Harvey pa
dėjėju. Seniau redagavęs 
Long Island City Star laik
raščio vietines žinias.

SPIVAK KALBĖS APIE 
COUGHLINA

John L. Spivak, paskilbęs 
reporteris ir autorius “Secret 
Armies” ir “Honorable Spy”, 

' kalbės šį vakarą, gruodžio 14- 
tą, Manhattan Center, 34th 

, St. ir 8th Avenue, N. Y. Ten 
žurnalas “New Masses” ren
gia Coughlinui “Viešosios O- 
pinijos Teismą.” Teisėjais bus 
publika, “prokuroru” — Spi- 
vakas. Įžanga 40c. Rezer
vuotos vietos $1. T—s.

Kviečia Pasilinksmint 
ir Paviešėt

Šį sekmadienį, gruodžio 17- 
tą, “Laisvės” salėj įvyks visa
pusiškai gražiai ir patogiai 
priruoštas vakarėlis. Jame 
dainuos didysis šios apylinkės 
jaunimo choras Aidas, vado
vaujant mokytojai Aldonai 
Žilinskaitei. Taipgi dainuos 
lietuvių mylima švelniabalsė 
solistė Aldona Klimaitė.

Kalbant apie užkandžius, 
reikia pasakyt, kad tai bus 
tikras pokilis. Moterys prineš 
namie gamintų bulvinių kep
tų dešrų, “hamburgerio,” sil
kių, pyragų, ausukių ir kito
kių skanumynų, kurių galės 
užsisakyt kiek kas norės ir 
kada norės nuo 6 vai. vakaro 
iki pusiaunakčiui. Ir svečių 
tikisi daug, nes vien tik cho
re randasi per 50 asmenų, o 
kliubietės iš anksto pardavu- 
sios apie šimtą bilietų. Prie 
to, tą dieną įvyksta LLD Cen
tro Koiniteto posėdis, tad ti
kimasi svečių ir iš toliau.

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

KA SAKO JURGIS TAMOŠIŪNAS, SUGRĮŽĘS 
IŠ LIETUVOS ITALU LAIVU “REX”

Pereitą antradienį, ryte, at
plaukė italų laivu “Rex”1 du 
lietuviai — Jurgis Tamošiūnas 
ir Antanas Gilys. Su Tamo
šiūnu teko kiek platėliau pa
sikalbėti; pastarasis- Lietuvoje 
atostogavo net du metu ir du 
mėnesiu. Iš Kauno išvažiavo 
lapkričio 27 d.; jie važiavo 
per Vokietiją ir Italiją. Už
klausus Tamošiūno, ar buvo 
nepavojinga kelionė, jis sakė:

—Atrodo, kad italų laivais 
dabar saugiausia kelionė.

—O kaip ilgai važiavote iš 
Kauno į’ Italiją?

—Važiavome dvi dienas; 
lapkričio 27 palikome Kauną, 
o 29 d. lapkričio jau buvome 
Romoje; Romoje irgi išbuvo
me porą dienų, paskiau dar 
teko kiek pabūti Italijos mies
te Genoa, ir 3 d. gruodžio iš 
Genoa uosto plaukėm Ameri
kos link.

—Ar Rųmoje bebūnant ne
teko matyt švento Tėvo kar
tais ?

—Tai ne. Palocius matėm, 
bet paties tėvo neteko matyt.

—Na, o kaip brangi kelionė 
važiuojant italų linija?

—Skaitant doleriais, tai man 
kainavo 225 doleriai; tačiaus 
laivakortę pirkausi Kaune li
tais, _skaitant už dolerį 6 litus 
ir 6 centus (pagal Lietuvos 
Valstybės Banko tos dienos 
dolerių kursą); iš Kauno iki 
Romos kainavo 120 litų.

—Ar neturėjote Lietuvoje 
kokių sukliuvimų su valdinin
kais ?

—Kur tau neturėsi!. . . Iš
važiuojant man taip prisiėjo, 
kad apart kitų pinigiškų rei
kalų, trūko dolerio ir pusės 
man kelionei, ir kad gavus 
teisę jį laikyt, turėiau para
šyti prašymą, pridėdamas 5 
litus žyminio mokesčio; pas
kiau su prašymu nuo ištaigos 
nrie įstaigos, nuo langelio prie 
langelio, formalumai ant for
malumu ; tarytum, kad čia rei
kalas eina keliolikos tūkstan
čių doleriu.
~ —Gal jau palikote sniego 
Lietuvoje ?

—Ne. Iš pradžios lapkričio 
mėnesio buvo jau eilutė už
mesta. bet vėliaus vėl paleido. 
Bet išvažiuojant iau pusėtinas 
šalteb’s nosi rietė: kietas ptuo- 
das toks buvo. . . Vaikai ant 
ledo čiūžinėiosi. . .

—Na, o kain atrodo tie 
raudonarmiečiai Lietuvoie. ku
riais čia, net Amerikoi būda
mi, tūli mūsų redaktoriai ir 
“veikėiai” tain baiminasi, kad 
nors tie šelmiai ten musu 
mergaičių ar moterų nesuvi
liotu ?—paklausiau. *

—Kad aš, brol, tu raudon
armiečių nei akyse nemačiau. 
Lenkus ir buvusius Lenkijos 
ponus, yes, mačiau. . . net ir 
gyvenau kartu su karininkais, 
kurie internuoti, kaipo buvę 
Vilniaus karo mokyklos ka
riai, o rusų nemačiau, ir ne
žinau ar jų yra jkiek Lietu
voje.

—Ar jau kerosino užtekti
nai yra Lietuvoje?

—Ne. Nuo pat, karo pra
džios trdko ir trūksta, ir ne 
tik kerosino, bet ir vinių, ir 
guzikų, ir šilkinių (ponioms) 
pančekų, ir* geležies, o kad 
kitų dalykų ir netrūksta, tai 
kaina pakilus. Bet tenaitiniai 
0onai vis piliečius ramina, 
kad rytoj, o gal užporyt jau 
bus.. .

—A per Vokietiją važiuo
jant nebuvo sukliuvimų ar ko
kios baimės?

—Ne. Kelionė per Vokieti
ją buvo puiki, tik kada reikė
jo mums valgyt, tai turėjom 
gaut korteles. O artinantis į 
Italiją, klimatas darėsi vis šil
tesnis. . . Romoje jau buvo vi
sai šilta; žmonės vaikščiojo 
tik su žiuponiukais apsivilkę; 
medžiai dar žaliavo, gėlės 
kai kur cl^ar žydėjo. . . Ben

drai, Italijoj yra gražių vaiz
dų; automobilių matosi pusė
tinai, ir keliai asfaltiniai. 
Miestuose išpuoštos' krautu
vės; švaru.

—O kaip kelionė laivu? ir 
kokis maistas laive?

—Italų laivas “Rex” yra 
vienas iš puikiausių Italijos 
laivų; puošnus, su moderniš
kais patogumais, bet maistas 
tai ne geriausias. .\ keletą 
kartų gavome jau supuvusių 
kiaušinių, o jau tie italų m ak a 
ronai,— tai stačiai nusibrido! 
Rodos, kad tie makaronai net 
apie ausis vyniojasi. Tiesa, 
vaisių gavome neskūpaujan- 
čiai, o vyno—tai prie kiekvie
no valgio; pas italus vynas 
vietoj kavos...'— pasakojo 
Tamošiūnas. — Tik vieną sy
kį, beje, gavome gero stoiko 
laive.

Iš Italijos, Genoa uosto, iki 
New Yorko, Tamošiūnas sako, 
plaukę astuonias dienas; bet 
netoli Amerikos pakraščių bu
vo didokos audros, kas su
trukdė šiek tiek kelionę. Ta
mošiūno Lietuvoje tėviške 
randasi Vėžionių kaime, Ku
piškio valsčiuj, čia kokią die
ną pasisvečiavęs pas Aleknas 
(Povjla ir Aldoną), važiuos į 
Chicagą, kur Tamošiūnas ir 
seniaus yra gyvenęs.

P. Baranauskas.

Pradeda Būdingu Amatu 
Vajy

CIO formaliai atidarys bil- 
dingų darbininkų organizavi
mo vajų šį penktadienį, gruo- 

mitingu

Kalbės 
jaunas ir 

se- 
žy-

džio 15-tą, masiniu 
Brownsvilles Labor 
219 Sackman St. 
James B. Carey,
įtakingas CIO nacionalis 
kretorius, taipgi eilė kitų 
mių unijų viršininkų.

SOCIALIO SAUGUMO
• RAŠTINES ’ \

Socialio Saugumo pašalpos 
apdraustiems senukams, su
laukusiems 65 mėtų amžiaus, 
bus pradėta mokėt nuo sausio 
1-mos, 1940 metų, ne 1942 
metais, kaip iš karto buvo 
planuota. Kiekvienas norįs 
reikalaut pašalpos ar gaut in
formacijų privalo kreiptis į 
artimiausią prie sa^o namų 
raštinę. Visame New Yorko 
mieste yra 10 raštinių:

Manhattan: 45 Broadway, 
11 W. 42nd St., 209 W. 125th 
Street.

Bronx: 215 E. 149th Street, 
2488 Gr^nd Concourse.

Brooklyn: 105 Court Street, 
1193 jDean St.

Queens: 92-30 Union Hall 
St., Jamaica, ir 29-28 — 41st 
Ave., Long Island City.

Richmond, Staten Island: 
Hyatt St.25

Studentai Reikalauja 
Browderio

New Yorko Miesto Kolegi
jos vakarinių Studentų Tary
ba* savo mitinge pereitą pir
madienį vienbalsiai riutarė 
kviest Earl Browderj, Ameri
kos Komunistų Partijos gene- 
ralį sekretorių, ir kitus kal
bėtojus' aiškįnt studentams ci- 
viles teises.

Mitingė priimtoj rezoliucijoj 
studentai pasmerkė fakulteto 
komitetą už neleidimą Brow- 
deriui kalbėti.

Dar du asmenys nubausti 
už atsivežimą iš New Jersey 
netaksuotų cigaretų, vienas 
$25, kitąs $10. Abu baudas 
pasimokėjo, rieapeliavo.

Šiandien LLD Susirinkime 
Aiškins Suomžų-Sovietų 

Fronto įvykius
Kaip ilgai tęsis susikirtimas 

tarp senosios Suomijos val
džios ir Sovietų ? Ar iš to gali 
kilt pasaulinis karas? Tais 
klausimais kalbės D. M. šo- 
lomskas ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio. 14-tą, LLD 1-mos 
kuopos susirinkime, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Visi 
nariai ir narės ateikite ir at
siveskite savo draugus ar 
simpatikus. pasiklausyti, kas 
dabar dedasi Europoj.

Komisija išduos raportą iš 
pereito kuępos parengimo. 
Katrie dar nesate užsimokėję 
duokles, malonėkite užsimo
kėti ir atsiimti knygą “Lietu
vių Tautinio Atbudimo Pionie
riai.” Tai vienas iš puikiau
sių leidinių ir kiekvienas aty- 
džiai perskaitęs narys iš jos 
turės didelę pamoką. Trimė- 
nesinis žurnalas “šviesa” irgi 
jau išėjęs iš spaudos ir bus 
dalinamas nariams.

Nepamirškite, kad gruodžio 
mėnesį įvyksta kuopos valdy
bos rinkimai, o sausio mėn. 
naujai išrinkta valdyba užims 
savo vietą.

—o—
TDA 17-tos kuopos nariai 

prašomi ateit į šį susirinkimą 
ir pas K. Levaną, 17-tos kp. 
finansų raštininką, užsimokėt 
duokles. A. Mureika.

Unija Priešinas Linijų 
Nugriovimui

Pereitą antradienį Tranzito 
Komisija baigė viešąsias dis
kusijas, kuriose įvairios gru
pės pareiškė savo argumentus 
prieš ar už nugriovimą New 
Yorko 2nd ir 9th Avenues 
aukštųjų linijų (El’s).

Transporto Darbininkų Uni
ja ir Bronxo gyventojų atsto
vai pasisakė prieš*1 nugriovimą 
kol nebus duota darbininkams 
kiti darbai ir įsteigta atatin
kamas susisiekimas kitomis li
nijomis.

Unijos patarėjas 11 arry Sa
cher smerkė Miesto Tarybos 
prezidentą Morris už neatvy
kimą į posėdį, kuriu jis buvo 
kviestas teisminiu šaukimu 
(summons).

m. 
šeštadienį, 

165 
Laido-

Pauline Lodanski, 23 
amžiaus, mirė 
gruodžio 9 d., namuose, 
E. 8th St., Brooklyne.
tuvės įvyko trečiadienį, 13 d. 
gruodžio, šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas po viršmi- 
nėtu antrašu.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nosi graborius J. Garšva.

IŠRANDA VO.HMAI
Pasirandavoja gražus fornišiuotas 

kambarys, garu- apšildomas su vir
tuve, kur galima pasigaminti val
giai. Tinkamas 2 merginom arba ve
dusiai porai. 69 Johnson Avė., 
Apartment 27, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 7-2375

ir konjakų švenčių vaišėms.
LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

l 245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y. &
K x Kampas Maujer Street jjfo

BROOKLYN, N. Y.
Prašome Įsitėmyti

Šv. Jurgio 55-1.as metinis balius 
įvyks šeštadienį, vasario 3 d., 1940 
m., Grand Paradise Svet., 318 Grand 
St. įžanga 40c. Pradžia 6:30 v. v. 
Prašome kitų organizacijų tų dieną 
nieko nerengti, bet. dalyvauti mūsų 
baliuje. Ačiū. — Kom. (292-293)

Ketvirtad., Gruodžio-14,

SUSIRINKIMAI
KRIAUČIAMS

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 14 d., ketvirtadienio vakaro, 
7:30 vai., Liet. A. P. Kliubo salėje, 
280 Union Avė. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus daug svarbių da
lykų dėl nusprendimo ir valdybos 
rinkimas sekantiems metams. — Ch. 
Nečiunskas.

(292-293)

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• © •

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

•

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

MASPETH, N. Y,
LLD 138 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 14 d. gruodžio, 8 v. v. 
Zabielskio Svet. Visi nariai dalyvau
kite, nes apart kitų svarbių reikalų 
apkalbėjimo, bus rinkimas kuopos 
valdybos. 1940 m. Kurie dar neužsi- 
močję -narinių duoklių, turėtų būti
nai dalyvauti ir atsiteisti su mokes
čiu. — Sekretorė. (292-293)

FOTOGRAFAS

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

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

JONAS STOKES
512 Marion St., karnp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai,. geriausių 
bravorų ' alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už-/ 
eikite susipažinti.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

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

BAR ir GRILL

LeVANDA Lietuvių Restaurantas
Klt'ne

llfquor#

Dr.JJ.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
. x Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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 Barberiai

............................. ........................
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

L-1370

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

NOTARY 
PUBLIC

. Office Phone 
EVergreen 8-1090

♦

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

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

■

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

• LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,' 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršieną; 
gaspądoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
4 4* 4

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

RHEA

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

Open Day and Nigh»

į f Vapor Room, 
\ l Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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




