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Metams

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

Pereitą sekmadienį 
ir naujasis ALDLD 
susirinko į posėdį, 
sekantiems metams 
Pranas Pakalniškis
ninku, D. M. šolomskas— sek
retorium, ii' O. Depsienė —iž
dininke.

Na, o “šviesos” redakto
rium — tas pats A. Bimba.

Komitetas plačiai svarstė ir 
sekantiems metams knygos 
leidimo klausimą. Tam reika
lui išrinko specialę komisiją. 
Diskusijos parodė, kad sekan
tiems metams ALDLD leidi
nys bus žingeidus.

Vilniaus miesto majoru ar
ba burmistru paskirtas vilnie
tis Kostas Stašys.

Jei p. Stašys laikysis tos li
nijos, kokią jis andai pabrė
žė pasikalbėjime su “L. ž.” 
korespondentu, tai iš jo ne
bus blogas majoras. Tačiau, 
visko galima tikėtis. Mat, šiuo 
metu tautininkai koncentruo
jasi įvesti Lietuvon žiauresnį 
rėžimą negu kada nors jis bu
vo. Taigi jie bandys ir Vilniu
je tą patį padaryti.

O mums rodosi, kad Vil
nius, kaipo didžiausias Lietu
vos miestas, turėtų būti tvar
komas demokratiškai. 
—bus bėdos.

Anglų Unijos Reika
lauja Tuojau Baigt 

Imperialistų Karų
Sako, Jog Šis Karas Visai 
Nėra Vedamas dėl Laisvės 

Ar Demokratijos
London. — Clydes laiva- 

stačių unijos išvien su Glas- 
gowo unijomis pareikalavo, 
kad Anglija kuo greičiau
siai baigtų šį imperialistinį 
karą.

Konferencija 90 darbo 
unijų su 140 delegatų priė- 
ėmė rezoliuciją, kurioje sa-

ko, jog dabartinis Europos 
karas iš jokio atžvilgio nė
ra vedamas dėl demokrati
jos ar tautų laisvės; tai yra 
tiktai karas imperialistų, 
susipykusių dėl grobių.

Rezoliucija, be kitko, nu
rodo, kaip Anglijos ir Fran
ci jos* neva “demokratiški” 
valdovai pailgino darbo va
landas, kaip skriaudžia juos 
algomis ir kaip karo metu 
pablogino darbo žmonėms 
būklę abelnai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Anglų Submarinas Sunaikinęs Nazių Šarvuotlaivį
London, grd. 18. — Anglai praneša, kad jų submari- 

nas “Ursula” prašliaužė pro šešis nazių karinius laivus 
naikintuvus ir žiotyse Elbe upės torpedavo ir sunaikino 
vieną iš šešių Vokietijos šarvuotlaivių.

Naziai su Savo Karo Laivu Palaidojo Jo Sekretus
Washington, grd. 18. — Amerikos laivyno žinovai 

spėja, jog naziai todėl sunaikino savo karo laivą “Grafą 
Spee,” apsuptą talkininkų laivų, Uruguay’aus pakrašty
je, kad kiti kraštai negalėtų sužinot įvairių slaptų page
rinimų, kuriuos turėjo “GraFSpee” ir turi du kiti Vo
kietijos karo laivai, “Deutschland” ir “Admiral Scheer.”

Italija ir Toliaus 
Būsianti Ištikima 

Vokietijai

Helsinkio Suomiu Val
džia Vėl Šaukiasi |re]ųi

Mirė H. Broun, Laikraštininkų Gildijos Pirmininkas
New York, grd. 18. — Po trumpos ligos, mirė nuo 

plaučių uždegimo Heywood Broun, Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos (CIO unijos) pirmininkas, 51-nų metų 
amžiaus. Jis buvo New York World-Telegramo kasdie
ninių pastabų rašytojas ir vienas pirmųjų Gildijos kū-

Naziai Sunaikino Savo 
Karo Laivą, Apsuptą
Priešų Karo Laivų..

Uruguay’us Nedavė Gana 
Laiko Pasitaisyt Sužei
stam Nazių Karo Laivui.

giau laiko; sakė, jog nėra 
galimybės per tris dienas ir 
naktis šį laivą tinkamai pa
taisyt. Bet Anglija taip 
stipriai paveikė Uruguay 
valdžią, kad nazių karo lai
vui nebuvo duota daugiau 
laiko taisytis.
Jungtinių Valstijų Atstovas 

Taipgi Reikalavo Išvyt 
“Grafą Spee”

Jungtinių Valstijų atsto
vas ir dešimties Pietų Ame
rikos šalių atstovai Monte
video taip pat spyrė Uru- 
g u a y’ a u s valdžią išvyt 
“Grafą Spee” per 72 valan
das, o jeigu jis tuom laiku 
neišplauks, tai suturėt jį ir 
laikyt iki karo pabaigos.

Taip susidėjus dalykams, 
tad Vokietijos valdžia davė 
įsakymą “Grafo Spee” ko- 
mandieriui kapitonui H. 
Langsdorffui sunaikint sa
vo laiva. Nes laivas buvo

Montevideo, Uruguay. — 
Sekmadienį apie 6 vai. po 
pietų patys Vokietijos jū
reiviai susprogdino ir nu
skandino savo karo laivą 
“Graf Spee,” 10,000 tonų 
įtalpos, Už 7 mylių nuo Uru
guay’aus kranto. Pirmas 
sprogimas buvo padarytas 
10 minučių pirmą, negu iš
sibaigė 72 valandos nuo šio 
nazių karo laivo įplaukimo 
į Montevideo uostą.

Trečiadienį per keturioli
kos valandų mūšį su trimis 
Anglijos šarvuotlaiviais bu
vo prašauti šonai “Grafo 
Spee” keliose vietose ir su
žeistas vienas jo kanuolių 
bokštelis. Tada jis įplaukė 
į Montevideo uostą, ir jo 
jūreiviai visais garais ėmė

Pasaulio Pagalbos
Kitaip

Bet kad su-

Iš

Žinios iš Lietuvos

o

gen.

mina

(Suomi- 
ministe-

Vaino 
Tasai

Hamburg. — Pranešama, 
kad naziai čia pasistato po 
naują submarine kasdien.

pasitaisyt ir išplaukt.
Vokietija reikalavo dau

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir būsią lietaus.

SUOMIJOS KARO 
FRONTO

aukė Amerikos lie
kų vilniečiams $3,-

i Pirmiau pažangūnas, Heywood Broun neseniai per- 
I ėjo iš protestonų tikybos į katalikus ir pradėjo vis la
biau krypt į dešinę.

Los Angeles, Calif.—-Chi- 
nijos valdžia padarė sutar
tį su Ryan orlaivių kompa
nija" pastatyt. Chinijai 50 
lėktuvų ųg ’$550457.

Turėdami šiuos faktus gal
voj, atsiminkim, kad Helsin
kio vyriausybės šalininkai 
skaito save “civilizacijos pilio
riais/’ o raudonarmeičius jie 
vadina “barbarais” ir “azija
tais.”

Taigi ryšium su tuo, kyla 
klausimas: kurie barbarai?!

Roma. — Italijos fašistų 
spauda rašo, kad andai pa
daryta Mussolinio sutartis- 
sąjunga su Vokietija tebe
gyvuoja. Kai kurie fašistų 
laikraščiai primena talki
ninkams, kad Italija nėra 
bepusiška kas liečia Vokie- 

su Anglija ir 
iš kur garina di-j Franci ja; vadinasi, Italijos 

I valdžia pritaria Vokietijai.
Italijos užsieninis minis- 

teris grafas Ciano pareiškė, 
kad Mussolinis patarė Hit
leriui trejetą metų palūkėt,

Helsinkio valdžios 
joj) užsienio reikalų 
rio pareigas eina p. 
Tanner, socialistas, 
žmogus turi 65,000 akrų že
mės. Be to, turi įvesdinęs _____
daug pinigų į visokias pramo-;tijos karą 
nės įstaigas, 1— ——
delius pelnus.

Taigi p. Tannerio “socializ
mas” yra labai pelningas. Ne 
veltui jis taip pasiaukojusiai 

gina. Nes jeigu Helsinkio 
Vyriausybė bus pašalinta ir 
laimės Terijokio vyriausybė— kol pati Italija ganėtinai 
o tai labai galimas daiktas — prisirengs karui. Bet kad 
tuomet tie p. Tannerio dvarai Hitleris pirmiau įsivėlė į 
ir miškai turės būti atiduoti karą, tai Italija ir dėl to 
bežemiams, vargdieniams. nėra jam priešinga, o šiuo 

tarpu jinai ruošiasi viso
kiom tolesnėm galimybėm.

Po to kai Sovietų amba
sadorius apleido Italiją, jau 
italų fašistai liovėsi demon
stravę prieš Sovietus. Itali
jos spauda taip pat prisilai
ko nuo plūdimų prieš So
vietus. Bet, girdi, Italija ne
tylėtų, jeigu Sovietai keltų 
savo koją į Balkanus.

Helsinki. — Suomijos se
nosios valdžios prezidentas 
Kyosti Kailio iš naujo atsi
šaukė į visą pasaulį, kad 
duotų Suomijai daugiau ka
ro reikmenų ir medžiaginės 
pagalbos prieš Sovietus. Jis 
sako, kad Helsinkio Suomi
ja ginanti visą “vakarų ci
vilizaciją” nuo Sovietų, ku
riuos jis vadina “barbariz
mu ir anarchija.”

K. Kailio, Suomijos balta
gvardiečių p r e z i d e n tas, 
aukština savo valdžią kaip 
“kampinį akmenį visos va
karų civilizacijos.” Jis dė
koja įvairioms šalims už 
karinę ir medžiaginę para
mą ir prijautimą, bet sako, 
jog to dar anaiptol neužten
ka.

SOVIETU KARIUOMENĖ 
IMARŠAVO JAU 82 MY

LIAS I SUOMIJA

“GRAF SPEE” UŽMUŠĖ 
DVEJA TIEK DAUGIAU 

ANGLIJOS JŪREIVIU

Atydžiai skaitant iš Helsin
kio žinias apie karą Suomijoj, 
vienas dalykas metasi j gal
vą. Kai suomiai, Helsinkio 
valdžios šalininkai,, pasitrau
kia iš kaimo arba miestelio, 
tai jie štai ką padaro:

(1) gyventojus' išveja 
snieguotus ir šaltus miškus, 
ję namus sudegina;

(2) gyvulius išveja arba su
naikina;

(3) šulinius užnuodina;
(4) jei kur maisto palieka, 

tai jis—užnuodintas;
(5) jei palieka kur nors ci

garetę,—ir jie užnuodinti;
(6) jei palieka kur namą 

nesudegintą, tai jame prideda 
minę;

(7) tiltus ir tiltelius—sunai
kina;

(8) visur pristato-prislepia 
minę.

žemės Reforma Vilniaus 
Krašte

Kaunas, gruodžio 15 d.— 
Seimas priėmė įstatymą, že
mės reformai Vilniaus 
krašte pravesti.

Turkija Išvijo 107 
Vokiečius Kaip Hit

lerio Agentus

Jeigu tie “civilizacijos gy
nėjai” šitaip elgsis, tai prie ko 
jie prives šalį, prie ko jie pri- 

■ ves civilinius gyventojus? Juk 
aniems teks gyventi, bet jie 
neturės namų, maisto, apvil- 
kalo. Jie turės mirti badu; 
juos sunaikins ligos, epidemi
jos.

Ak, tu, civilizacija! Kiek 
tavo vardu visoki barbarai 
Šelmysčių pridaro!

)

Istanbul, Turkija. — Tur
kų policija čia padarė kra
tą vokiečių laikraščio “Tur- 
kische Post” 1 e i d'y k 1 o je, 
areštavo kelis redakcijos 
narius, užgrobė įvairius 
raštus, kalbančius prieš An
gliją ir Franciją; pagrobė 
net vertimą kalbos, kurią 
andai pasakė Molotovas, 
Sovietų komisarų pirminin
kas.

Viso šiomis dienomis 
Turkijoj buvo areštuota 107 
vokiečiai ir ištremta iš Tur
kijos už tai, kad jie varę 
propagandą prieš Angliją ir 
Franciją. Nes turkų valdžia 
turi tarpsavinės pagalbos 
sutartis su Anglija ir Fran
ci j a.

Lietuvos Vyr. štabo Virši
ninkas Išvyko į Rygą

Kaunas, gruodžio 15 d.— 
Vyr. štabo viršininkas ge
nerolas Pundzevičius išvyko 
revizituoti Latvijos 
štabo viršininką.

Steigiamas Pramonės 
Bankas -

Kaunas, gruodžio 15 d.— 
Tinkamai remti ir kredituo
ti pramonę, šiuo metu stei
giamas Pramonės Bankas.

Anier. Lietuvių Aukos Vil
niečiams šelpti

New Yorkas, gruodžio 16 
d—Į \ Generalinį Konsulatą 
jau su 
tuvių 
031.66.

Prancūzai Skolina Chini- 
i jai $12,000,000

Chungking, Chinija. — 
Franci jos bankai jau suįiko 
paskolint Chinijai $12,500,- 
000 pravedimui 400 my
lių geležinkelio nuo Yun- 
nano ik} Suifu, pietuose.

Maskva, grd. 18. — Sovie
tų kariuomenė jau daugiau 
kaip 80 mylių įmaršavo gi
lyn į viduripę Suomiją, lin
kui B o thni jos’užlajos, ir pa
žengė viso apie 50 mylių į 
pietus nuo Petsamo prie
plaukos, maršuodama keliu 
ir palei jį.

Uchtos1 srityje Sovietų 
raudona r m iečiai užėmė 
miestelį Kursu, 82 mylios į 
vakarus nuo Sovietų sienos.

New Yorko Times net pa
veikslais sekmadienį paro
dė, kaip Sovietų kariuome
nė Suomijoj gerai įrengta, 
aprūpinta tinkamais drabu
žiais ir net (elektra) apšil
domais šėtrais (būdomis), 
bet ant rytojaus vėl ameri
koniški laikraščiai pasako
jo, būk tūkstančiai Sovietų 
raudonarmiečių sušąlą Suo
mijoj.

Sekmadienį Times rašė, 
kad Sovietų tankai ir arti
lerija sėkmingai veikia 
prieš Suomijos Helsinkio 
kariuomenę, bet pirmadienį 
amerikonų spauda vėl pasa
kojo, būk suomiai desėtkais 
naikiną sovietinius tankus, 
būk suomiai apsupę 20,000 
m e c h a nizuotos sovietinės 
kariuomenės, ir tt.
Nazių Mina ir Lėktuvai 

Nuskandino Du Anglų 
Laivu

London. — Nazių 
sunaikino prekinį Anglijos 
laivą “Amble,” 1,162 tonų 
įtalpos, ir nazių lėktuvai 
bombomis paskandino anglų 
motorlaivį “Serenity,” 487 
tonų įtalpos.

London.— Praeito trečia
dienio kovoje tarp trijų An
glijos šarvuotlaivių ir nazių 
karo laivo “Grafo Spee,” 
ties Uruguay’um, tapo'už
mušta 61-nas anglų jūrei
vis šarvuotlaivyje “Exeter,” 
ir 11 anglų jūreivių šar
vuotlaiviuose “Achilles” ir 
“Ajax”; tai dveja tiek dau
giau negu žuvo nazių jūrei
vių. “Exeter,” rimtai 
žeistas, dar plaukiąs į 
glijos Falkland salas.

Pirmieji Anglai Nukauti 
Vakarų Fronte

London. — Anglų ko
manda praneša, jog vakari
niame karo fronte dar pir
mą kartą šiek tiek anglų 
kareivių buvo užmušta ir 
sužeista; o kiek, tai nepasa
ko.

Jugoslavijos Policija Nu
šovė Komunistų Vadų

' Belgrad, Jugoslavija. — 
Policija užpuolė du tūkstan
čius darbininkų, kurie mies
te Split demonstravo prieš 
pelnagrobius ir prieš gyve
nimo reikmenų brangenybę. 
Policininkai, šaudė darbi
ninkus ir taip nužudė ko
munistų vadą Mile Buljano- 
vičą, ir sužeidė daugelį ki
tų demonstrantų. Susikirti
me tapo sužeisti ir 6 polici
ninkai.

Keturias dienas pirmiau 
susidūrimuose tarp polici
jos ir demonstrantų Bel
grade buvo pavojingai su
žeisti du policininkai, ku
rie jau mirė.

Nuo europinio .karo pra
džios audimai Jugoslavijoj 
pabrango 50 procentų, o ar
bata dveja tiek. Panašiai 
pakilo kainos ir įvairių kitų 
reikmenų.

Nariai Gali Pasista
tyt po Naują Subma

riną Kasdieną
Washington. — Amerikos 

karo laivyno žynovai oficie- 
riai pripažįsta, jog Vokieti
ja dabar gali pasibudavot 
po vieną naują submariną 
kasdien. Jie parodo rekor
dus, kad jau 1918 metais 
Vokietija pasistatydavo po 
16 submarinų per mėnesį.

Bet taip galima gamint 
tiktai neperdidelius subma- 
rinus, 740 tonų įtalpos ar 
kiek daugiau, sako Ameri
kos laivyno žinovai. Ale ši
tokie submarinai naziams 
pilnai tinką pasiekt Angliją 
ir bombarduot bei torpe- 
duot anglų laivus.

Moteris Užtroškino Savo 
Kūdikį, Supjaustė jo Kūnų
Philadelphia, Pa. — Vai

kų guvernantė Tille Irelan, 
areštuota, prisipažino, kad 
jinai užtroškino savo 20 mė
nesių sūnų, supjaustė jo 
kūną ir sudėjo į bagažines 
dėžes. Žmogžudė teisinasi, 
kad vaikutis kenkęs jos 
darbui ir linksmybėms.

Dar 650 Karo Lėktuvų 
Francijai iš Amerikos

Washington. — Franci j a 
užsisako dar 650 karinių 
lėktuvų iš Jungtinių Valsti
ją

Skaičiuojama, jog Angli
ja ir Franci ja per šešis mė
nesius pirks ginklų, amuni
cijos ir kitų karo reikmenų 
iš Amerikos už bilioną do-

lopyti savo laivo žaizdas. dar negana pataisytas, o jo 
Uruguay’aus valdžia davė laukė išplaukiant į jūrą du 
72 valandas ‘‘Grafui Spee dideli Anglijos ir Francijos 

karo laivai ir trys Anglijos 
šarvuotlaiviai, o vienas iš 
šių šarvuotlaivių “Cumber
land,” 10,000 tonų įtalpos, 
buvo tokio dydžio, kaip pats 
“Graf Spee.”

Kaip Naziai Susprogdino 
“Grafą Spee”

Nazių jūrininkai tad už
taisė savo laive bombas, pa
degė jų knatus ir išlipo į 
valteles ir mažus laivukus. 
Paskutinis apleist “Grafą 
Spee’ buvo jo komandierius 
Langsdorff. Kaip praneša
ma, tai nusileisdamas nuo 
laivo į valtį, jis nusinešė 
elektrines vielas, prijungtas 
prie sproginių laive, ir bu
ri a m a s vai tyje, sujungė 
elektros srovę ir taip iš
sprogdino pirmąją bombą 
laive, o nuo to eksplodavo 
laivo amunicija ir užsidegė 
jo kerosinas ir aliejus. Po 
trejeto minučių sekė antras 
sprogimas, ir laivas, baisiai 
liepsnodamas ir rūkdamas, 
nugrimzdo užlajoj — Plate 
upėj, bet taip negiliai, kad 
jo stiebas ir kaminas pasi
liko virš vandens.

Šią tragediją stebėjo 250,- 
000 žmonių, sugužėjusių į 
pakrantę tėmyt laukiamą 
naują kovą tarp “Grafo 
Spee” ir Anglijos - Franci
jos karo laivų.

Pagal Associated Press 
pranešimą, tai “Graf Spee” 
turėjo apie 700 jūreivių pir
ma, negu jis tapo sunaikin
tas. Dauguma jo jūreivių 
persikėlė į prekinį Vokieti
jos laivą “Tacoma.” Sako
ma, kad jie dabar vykstą į 
Argentiną. Dar nežinia, ar 
jie ten bus internuoti iki 
karo pabaigos arba duota 
jiem laisvė grįžt į Vokieti-K 
ją-

Trečiadienio kovoje su 
trimis Anglijos šarvuotlai
viais buvo užmušta 36 “Gra- 
fo Spee” jūreiviai ir sužeis
ta 60
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Pasibaisėtina Tūkstančių Žmonių 
Padėtis

Šiomis dienomis Amerikos Rašytojų 
Sąjunga, kurios prezidentas yra Donald 
Ogden Stewart, gavo iš Francijos pasi
baisėtinų žinių: Francijos vyriausybė 
nutarė išgabenti į Ispaniją apie 200,000 
Ispanijos respublikos pabėgėlių,—vyrų, 
moterų ir vaikų!

Šitie žmonės subėgo į Francija tuo
met, kai respublika ėjo prie pralaimėji
mo, kai gen. Franko, padedamas Musso- 
linio ir Hitlerio (netiesioginiai: Cham- 
berlaino ir Daladiero) baigė parblokšti 
Ispanijos demokratiją. Tie žmonės bėgo 
j Francija, nes žinojo, kad jie bus taip 
greit nužudyti arba įmesti ilgiems me
tams į kalėjimus, kai tik respublika bus 
pasmaugta. Pabėgėlių tarpe yra daug 
kovotojų, kiti—jų šeimų nariai. Mano
ma, jei visi tie pabėgėliai bus sugrąžinti 
Frankui, tai tarpe 30-40 tūkstančių jų 
bus išžudyta.

Rašytojų Sąjungos '’aplinkraštis,- gau
btas pas mus šiomis dienomis, ;šąko, kad 
pabėgėlių tarpe yra daug žymių intelek
tualų, kurie buvo griežti Franko, Mušso- 
linio ir Hitlerio priešai.

Iki šiol Paryžiuje ir kitur Ispanijos 
pabėgėliai turėjo įsteigę savo raštines, 
savo administracijas, per kurias buvo 
renkamos aukos pabėgėliams, esantiems 
koncentracijos liogeriuose šelpti. Franci
jos valdžia šiomis dienomis ant tų rašti
nių padarė užpuolimus, jas iškrėtė ir už
darė. O visus pabėgėlius nutarė atiduoti 
Frankui, kuris dar tebežudo tuos res
publikos gynėjus, kurie buvo pasilikę Is
panijoj.

Taigi padėtis yra baisi. Žmonės, kurie 
dar neatsiskyrė su žmoniškumu, turėtų 
stibrusti: reikia protestuoti prieš tuos 
nedorus Daladiero žygius; reikia užtarti 
tuos, tyriuos norima sukišti į Franko 
nasrus.

Šiuo savo žygiu Daladierai ir kiti pa
rodo savo tikrąjį veidą: jie skelbiasi esą 
priešai hitlerizmo ir draugai demokrati
jos, Bet štai dabar siunčia tūkstančius 
žmonių sunaikinimui,—žmonių, kurie ko
vojo prieš Hitlerį ir jo gizelį Franko!

Estonijos Kariuomenes 
Vado Kalba

Sugrįžęs iš Maskvos, Estijos kariuo
menės vadas gen. Laidonner pareiškęs, 
kad karas Europoje dar tik prasidėjo, 
kad pasaulis dar negali numatyti, kur ir 
kaip tasai karas baigsis. Todėl jis ragi
nęs visą kraštą, visus Estijos žmones bū
ti pasiruošusiais.

v Estija, sakė gen. Laidonner, turi gin
kluotis taip, kad josios ginklavimasis su
siderintų su Sovietų Sąjungos ginklavi- 
musi, nes gali prisieiti abiem kraštam 
iš vien kariauti prieš bendrą priešą.

Kaip matome, gen. Laidonneris ir visa 
Estijos vyriausybė numato, kad Anglija, 
Francija ir Vokietija gali ne juokais iš 
Baltijos jūros bandyti pulti Sovietų Są
jungą ir Estiją ir todėl daroma pasiruo
šimai.

Kai tas pavojus atpuls, tuomet tiek 
Estija, tiek kitos Pabalčio valstybės, tiek 
Sovietų Sąjunga galės ramiai atsikvėpti 
ir tą energiją, kuri šiuo metu eikvojama 
ginklams ir tvirtumoms, sunaudos kėli
mui žmonių gerbūvio.

Dar Apie Tą Demokratiją
Į Norvegiją pabėgę iš Suomijos žmo

nės skundžiasi, kad dar pirm karo ten 
viešpatavo žiaurus teroras. Nevalia bu
vo gatvėj susirinkti į būrį daugiau kaip 
trims asmenims. Nuolatiniai areštai dar
bininkų ir įkaltinimas šnipinėjime. Kalė
jimai buvo pilni politinių kalinių.

Sovietų profesorius Levin dėsto, kad 
Suomijos konstitucija" buvo priimta dar 
1919 metais, kada taip žiauriai buvo nu
slopinta darbo žmonių revoliucija. Sulyg 
Suomijos konstitucija, pilietis gali bal
suoti- tik po 24-ių metų amžiaus ir turi 
turėti nuosavybę arba turto. Preziden
tui paverta? • y įsa gale <^gų
ir gale bile kada paleisti parlamentą,’pa
naikinti bent kokias- demokratines teises. 
Kažin, kodėl tie žmonės, kurie tiek daug 
šaukia apie “demokratinę” Suomiją, nu
tyli šiuos faktus?

Sovietų Kariuomenės Kon
tingentų Sutikimas 

Lietuvoje

Vilnius. Elta. Lapkričio 
15 d., 8 vai., Paneriuose, 
Vilniaus miesto ribose, įvy
ko Sovietų kariuomenės da
linių, numatytų spalių 10 
dienos sutartimi tarp Lie
tuvos. ir Sovietų Sąjungos, 
sutikimas. Iš Lietuvos pu
sės sutikime dalyvavo div. 
gen. Adamkavičius ir gen. 
št. pik. Itn. Matulis, o iš So
vietų pusės—įgaliotas mi- 
nisteris Pozdniakovas, divi
zijos vadas kombrig. Jerio- 

kuris vadovavo so- 
kariuomenės dali- 

Korobko-

Bachmetjevas Kalba
Bachmetjevo vardas mūsų skaityto

jams yra žinomas: jis buvo paskutinis 
caro Mikės ambasadorius Washingtone. 
Bet Čia eina dalykas ne apie tą Bach- 
metjevą, o apie jo brolį—generolą Mikę 
Aleksandrovičių Bachmetjevą. šis gyve
na Paryžiuje, o Suomijoj turi didelį dva
rą. Iš to dvaro jis gauna daug pajamų, 

; nes Suomijos darbo žmonės jam tąjį dva
rą: apdirba, sukelia turtus, o patys var- 

sge skursta.
Dabar, kai Suomijoj prasidėjo karas, 

kai naujoji Suomijos valdžia pareiškė, 
kad ji išdalins dvarus bežemiams, tiems, 
kurie juos dirba, tai ir gen. Bachmetje
vas nusigando: jam gali prisieiti darbą 
dirbti, kur nors šlaviku būti, arba leka- 
jum pas vieną iš Francijos 200 valdan
čiųjų šeimų!

Štai, kodėl gen. Bachmetjevas patapo 
tokiu karštu Suomijos tikriau: Helsinkio 
valdžios,—patrijotu. Ir aną dieną jis pa
reiškė, kad Helsinkio valdžia nenugali
ma... Bachmetjevas taip jau pareiškė, 
kad visi Paryžiuje gyveną caristai, visi 
baltagvardiečiai nuoširdžiai remia Hel
sinkio vyriausybę.

Išvada plaukia tokia: Helsinkio vy
riausybę remia buvę Rusijos caristai, 
baltagvardiečiai; ją remia Italijos “de
mokratas” Mussolinis, ją remia “demo
kratai” Chemberlainas ir Daladier«s. ją

“Aš Kandidatuosiu . .
Šitokį pareiškimą padarė Jungt. Vals

tijų vice-prezidentas p. Garneriš.
Ponas Garneriš—ašis, aplink kurią su

kasi reakcininkai, tiek demokratai, tiek 
republikonai. Niekas tiek daug nesabo- 
tažavo Naujosios Dalybos pasimojimų, 
kaip ponas Garneriš. Būdamas senato 
pirmsėdžiu, jis suko aplink save visus, 
kurie tik kovojo prieš prez. Rooseveltą. 
Jau senai buvo kalbama, kad p. Garneriš 
ruošiasi būti demokratų partijos kandi
datu į prezidentus 1940 metų rinkimams.

Aišku, tokis p. Garnerio žygis visuo
met “nedavė ramybės” rooseveltiniams 
demokratams. Dar ir šiuo metu niekas 
nežino, ką pasakys pats p. Rooseveltas: 
kandidatuos jis trečiam terminui ar ne? 
Tūli demokratai dėl to smarkiai sielojasi. 
Jie nori, kad prezidentas dar kartą kan
didatuotų. Panašiai kalba net toki šulai, 
kaip Amerikos ambasadorius Londone 
Kennedy ir ambasadorius Brusselyj, Da
vies.

Iki šiol Roosevelto politika su Garne
rio politika tai buvo lyg ir kirvis su ak
meniu. Deja, pastaruoju laiku preziden
tas Rooseveltas pradėjo pasiduoti deši
niųjų, konservatyvų įtakai, kuomet Gar- 
neris nesijudina iš vietos. Bet netgi jei p. 
Rooseveltas ir dar toliau eitų dešinyn, 
tai visvien neatrodo, kad Garneriš galėtų 
būti jojo remiamas. Rooseveltas, matyt, 
turi ką nors rankovėje: jei jis pats ne
kandidatuos, tai norės į prezidento vietą 
pastatyti sau gerai patikimą žmogų. Ką? 
Dar niekas nežino. Gal dar nežino nei 
pats prezidentas.

Jeigu, Amerikos žmonių nelaimei, p. 
Garneriš būtų nominuotas ir išrinktas 
Amerikos prezidentu 1940 metais, tai 
mūsų kraštas turėtų prezidentu žmogų, 
pasižymėjusį ėjimu 9 vai. vakaro gulti, 
pernelyg dideliu degtinės gėrimu, kazy- 
riomis kazyriavimu, žvejojimu, medžioji
mu, na... ir dideliu politikoj reakcingu- 
mu.

Bet neatrodo, kad tatai p. Garneriui 
padaryti pavyktų. Nors tiesa, Amerikoj 
jauz ne kartą pasitaikė, kad po gabių 
žmonių iš prezidento vietos pasitrauki
mo, jų vietas užimdavo negabūs lepšiai. 
Tik pagalvokim: po prezidento Wilsono, 
Amerikos prezidentais ; ra buvę toki, 
palyginti, negabūs žmonės, kaip Uaidi.r 
gas ir Coolidge! >

minas, 
vietų 
niams, komdiv. 
vas ir karo atašė majoras 
Korotkichas.

Sovietų kariuomenei su
tikti buvo pastatyti garbės 
vartai, kurie buvo papuošti 
Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos vėliavomis. Netoli gar
bės vartų buvo išrikiuotos 
Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos kariuomenių garbės 
kuopos su orkestrais.

Lygiai 8 valandą buvo 
paleistas raketų saliutas. 
Mūsų garbės kuopos orkes
tras sugrojo sovietų himną, 
o sovietų garbės kuopos or
kestras—mūsų tautos him
ną. Po to prie garbės var
tų susitiko ir pasisveikino 
div. gen. Adamkavičius su 
kombrig. Jeriominu ir abu 
nuvyko prie sovietų kariuo
menės garbės kuopos, kur 
div. gep^-Adamkavičius pa
sakė trumpą pasveikinimo 
kalbą. Toliau div. gen. Ad
amkavičius ir kombrig. Je- 
riominas nuvyko prie lietu
vių garbės kuopos, kur 
kombrig. Jeriominas, sovie
tų kariuomenės dalinių į 
mūsų teritoriją įžengimo 
proga, pasveikino mūsų ka
riuomenę ryšium su prad
žia vykdymo sutarties tarp 
abiejų valstybių vyriausy
bių. Po to mūsų artilerijos 
batarėjos paleido 21 saliuto 
šūvį. Paskui sovietų ka
riuomenės daliniai pražy
giavo pro garbės tribūną, 
kurioje buvo atsistoję aukš
tieji sutikimo iškilmės daly
viai.

Sovietų Rusijos kariuo
menes sutikimas praėjo 
draugiška nuotaika ir labai 
sklandžiai.

duomenis, Naujoji Vileika 
užima 1,470, ha, turi gyven
tojų per 7000, gyvenamų 
namų 1938 m. buvo 846, iš 
jų 315 mūriniai ir 531 medi
niai. Skarda dengtų—296, 
čerpėmis—315, toliu, šiau
dais—235. Vieno aukšo gyv. 
namų buvo 479, 2 aukštų— 
309, 3 aukštų, 24 ir 4 aukš
tų 34, 585 namuose įvesta 
elektra ir 261 namai be 
elektros.

Vaistinių buvo 2.
Trakai --užima 2,111 ha, tu

ri per 3,000 gyvent. Gyve
namų namų 1938 m. buvo 
418, iš jų 169 mūriniai ir 
249 mediniai. Toliu dengtų 
—160, čerpėmis—145, skar
da—81 ir šiaudais—32.

Vieno aukšto gyv. namų 
buvo—267, 2 aukštu—146 ir 
3 aukštų—5. 301 name įves
ta elektra ir 117 namų be 
elektros.

Švenčionėliai—užima 210 
ha, turi gyventojų per 4,- 
000. Gyvenamų namų 1938 
m. buvo 617, iš jų 197 mū
riniai, 371 mediniai ir 45 
pusiau mediniai ir mūri
niai.

Skarda dengtų—301, Čer
pėmis—163, skiedromis—99 
ir toliu 54.

Vieno aukšto gyv. namų 
buvo 361, 2 aukštų—199, 3 
aukštų 49 ir 4 aukštų—8. 
399 namuose įvesta elektra, 
218 namų be elektros.

Paberžė—užima 971 ha, 
turi gyventojų per 2,700. 
Gyvenamų namų 1938 m. 
buvo 409, iš jų’ 204 mūri-' 
niai ir 205 mediniai. Vieno / 
aukšto gyv. namų buvo 308, 
2 aukštų—91, 3 aukštų—7 
ir 4 aukštų — 3. '

Bendrai visi keturi mies
tai užima — 4,762 ha, turi 
16,700 gyventojų. Be aukš
čiau minėtų miestų atgauta 
24 valsčiai, mažesni, kaip 
2,500 gyventojų, su įvairio
mis senovės liekanomis ir 
gražiomis apylinkėmis.

Taip skaičiais atrodė 
nė tie j i miestai.

mi-

Kiek Sovietų Rusijoj 
Gyventojų

. Maskva. Elta. DNB žinio
mis, dabar paaiškėjusiais 
1939 m. sausio 17 d. gyvento
jų surašinėjimo rezultatais, 
Sovietų Sąjungoje yra 170,- 
467,000 gyventojų. Jų tarpe 
yra 81,665,000 vyrų ir 88,- 
802,000 moterų. Nuo prieš
paskutinio 1926 m. gruod
žio 17 d. surašinėjimo gy
ventojų skaičiūs padidėjo 
23,400,000 gyventojais, arba 
15,9%. Prijungus prie So
vietų Sąjungos vakarų Uk
rainą ir vakarų Gudiją, gy-

Pagal 1938 m. statistikos Ventojų skaičius padidėjo

N. Vileika, Trakai, Švenčio
nėliai ir Paberžė Skaičiuose

Be sostinės Vilniaus Lie
tuva atgavo dar keturius 
miestus: Naująją Vilei
ką, Trakus, Švenčionėlius ir 
Paberžę.

. c>

dar 12,000,000 žmonių. To
kiu būdu dabar visoje So
vietų Sąjungoje su naujo
mis sienomis gyvena apie 
182,000,000 žmonių. Viduti
niškai vienam kvadratiniam 
kilometrui tenka 8,05 gyve- 
ventojų. Tačiau gyventojų 
tirštumas įvairiose Sovietų 
Sąjungos dalyse yra labai 
nevienodas. T i r š č i a u s ia 
žmones gyvena Ukrainoje— 
69,6 žmonės kvadratiniam

kilometrui. Toliau eina 
Kaukazo ir Gudijos sritys. 
Centrinėje Maskvos srityje 
gyventojų tirštumas siekia 
180,5 gyventojų kvadrati
niam kilometrui.

Maskva. Elta. Paleistas į 
darbą naujas cukraus fabri
kas Jelane. Jis pastatytas 
pagal paskutinius technikos 
reikalavimus ir kasdien ga
lės apdirbti 36,000 kvintalų 
runkelių.

Tie Patys Reikalavimai Už Kuriuos 
Jie Galvas Padėjo

Minėkim ne pragaištį, mirtį, kapus, : mes amerikiečiai, siekdami 
Bet kovą, vien—kovą be galo. . , ., . ■■ • j i ■ •
Puikesnio paminklo didvyriams nebus, j kritusių draugų idealo, pfi- 
Kaip vykdymas jų idealo!

Janonis.

Gruodžio 27 dieną mes 
minėsime 13-jų metų sukak
tį nuo žuvimo mūsų keturių 
draugų, kovojusių už Lie
tuvos žmonijos laisvę, už 
šalies konstituciją ir už tas 
visos tautos teises, kurias 
“tautos vadas” Smetona iš
plėšė iš Lietuvos liaudies 
rankų.

Gruodžio 27 dieną, 1926 
metais, pienai brėkštant 
kulkos sųvarstė keturių 
Lietuvos sūnų kūnus ir iš
skyrė iš gyvųjų tarpo— 
Giedrį, Požėlą, Greifenber- 
gerį ir čioinį, kurie kovojo 
už tuos pačius Lietuvos 
žmonijos reikalus, už ku
riuos dar ir šiandien tebe- 
kovojama.

Gruodžio 17 dieną, 1926. 
metais “tautos vadas,” po-Į 
nas Smetona, pastojęs Lie
tuvos laisvei kelią, išplėšė 
konstituciją, o 27-tą dieną 
sušaudęs keturis kovotojus, 
dar apsikarūnavojo “tautos 
vado” ir “Lietuvos prezi
dento” karūna.

Kaip mes, Suvienytų Am
erikos Valstijų lietuviai, 
taip ir Lietuvos liaudis, o 
kartu ir kitose šalyse gyve
nanti mūsų broliai, minėda
mi tą graudulingą sukaktį, 
sujaudinkime savo širdis gi
lia atgaila žuvusiems, pažy
mėkime tą dieną amžinos 
neužmiršties žyme savo 
mintyse.

Ši sukaktis dar yra svar
bi ir tuomi, kad ji sąvaimi 
susiriša ir su naujais įvy
kiais pačios Lietuvos rube- 
žiuose. Tad ir pati sukaktis, 
turėtų būt atžymėta masi
niais mitingais, gausinga 
rezoliucijomis griežtai rei
kalaujančiomis ' paliuosuoti 
politiškas Lietuvos kalinius 
ir demokratiškos laisvės lie- gysčių. 
tuvių tautai!

valome bent šiuo momentų 
griežtai išstot už tuos visus 
siekius, už kuriuos anie 
draugai, drąsiai žiūrėdami į 
šautuvus, didvyriškai padė
jo savo galvas!

Smetonos režimas nieko 
gero Lietuvos žmonėms ne
davė ir nežada duoti.

Todėl 27 diena gruodžio 
lai būna viena iš minėti- 
niausiu dienu Amerikos 
darbo žmonių miniose! Tą 
dieną, Amerikos lietuviai, 
išstokime griežtai už tuos 
idealus, už kuriuos anie ke
turi draugai savo galvas 
padėjo!

Senas Vincas.

Eltos Žinios iš / 
Lietuvos

Reikalų 
ir saus- 
Vilniaus 
susitarė 
viešųjų

aikštė, 
tašyki a 

be to

.Vilnius. — Vidaus 
Ministerijos statybos 
kelių inspekcija su 
miesto savivaldybe 
tuojau pradėti eilę
darbų, kad darbininkai turė
tų iš ko gyventi. Pradedantį 
plento iš Vilniaus į Panerius 
tiesimo darbai. Tas plentas 
jungs Vilnių su Kaunu. Bus 
grindžiama Katedros 
Įrengiama akmens 
plentams remontuoti,
bus tęsiama hidroelektrinės 
stoties statyba ir statomi paš
to rūmai, ligoninė ir šaldytu
vai. Palengvinti dirbantiems 
įsigyti maisto produktų, jie 
bus pristatomi į darbo vietas 
ir duodami įskaitant į atlygi
nimą. Darbo vietose darbinin
kai gaus tvirtai nustatytomis 
nebrangiomis kainomis duo
nos, sviesto, mėsos, cukraus, 
druskos, tabako, degtukų ir 
kt. Viešieji darbai pradedami 
jau nuo lapkričio 2 d.

—o—
Vilnius. — Paskutinėmis sa

vaitėmis Vilniuje buvo nepa
prastai daug plėšimų ir va- 

Dar mūsų kariuome
nei tebeįeinant, mieste pasi- 

. Vil
niaus policijai nuo pirmos die
nos griebusis energingo dar
bo, buvo sulaikyta eilė nusi
kaltėlių ir vagysčių skaičius 
žymiai sumažėjo. Taip pat 
pradėta tvarkyti maisto par
davimą, kuriame rasta daug 
spekuliacijos reiškinių. 

.—o—
Kaunas.—Suvargintiems yil- 

niečiams teikti medicinos'-pa
galbą ir gydymą Karo Sani
tarijos Valdyba suorganizavo 
tris skrajojamus sanitarinius 
būrius, kurie ten, išsivežę 
daug medikamentų ir skiepų 
prieš epidemijas, žada pasilik
ti, kol susitvarkys vietinė ci
vilinė sveikatos tarnyba. 

—o—
Vilnius. — Miestui grįžus 

prie Lietuvos, kavinėse orkes
trai pradėjo groti lietuvišką 
muziką. Pardavėjai, pasirodo, 
žymia dalimi tebemoką lietu
viškai, tik sakosi per 19 me
tų nebeturėję galimybės kal
bėti, tai daugelis primiršę. 

—o—
Kaunas. — Amerikiečių au

kotas Lietuvai Laisvės Varpas 
bus perkeltas į Vilnių, kaip 
spėjama, prieš ateinančio va
sario 16 d.

Jie kovojo ir žuvo kovoj taiks nemažai vagysčių.
v n i*/ i _• vinifliifi nnliriini mm nirmmne už ką kitą, kaip ‘tik už 

tai, ko mes ir šiandien dar 
siekiame, už ką Lietuvos 
liaudis dar tebekovoja. Ir
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Japonijos Maru,” užėjęs ant minos, garma jūrosna, o pasa- 
iguloš nariai gelbstisi valtelėmis •

laivas, “Terukuni
žiemiai 4r
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OF CLUB ACTIVITIES
By BUNNI SOVETSK I

Al-TIE winter I was seven,
phonse Nicholas Vitkauskas, 

came to board at our house, and we 
all loved him! He was just in from 
the “old country,” and .that made 
him as wonderful as if he had been 
thė brother of Pinocchio.

He wore heavy, coarse dark grey 
suits. Sometimes he piled a couple 
of them on my head, and my legs 
almost collapsed. They were rough 
to the touch, drab, and seemed to 
be made of three or four thicknesses 
of burlap. Think of it! And my fa
ther wore such smooth serges, even 
though they were cheap.

For a New Year’s resolution, that 
year, Mother said she wasn’t going 
to let Al stay. She told Father that 
she had tried to bully Al into taking 
baths. But Al told her he always 
took a bath before he went to 
Christmas Confession. That Christ
mas we had a blizzard, so Al said 
he would wait till Easter time.

Mother told Father she would 
simply have to get rid of Al, she 
couldn’t have that.

Then all four of us children tried 
to cry at the thought of Al’s going 
away from us, even the baby.

So Mother and Father had to 
laugh. Father said to put up with 
it a little longer, and he told Mo
ther to promise Al a gift if he would 
take a bath. But Al 
agree to it.

Mother said it would 
get along without Al. 
he was paying for his
handy. And, too, the children were 
happier with him around. He made 
the evenings pleasanter with his an
tics and stories. He helped fire up 
the stove. And he was never weary 
nor ill-natured.

So when Al was going to stay, 
we all danced in circles around him, 
and thought it would be 
when Easter came and 
take a bath in our house, 
x Al had a picture of
tdeked along the mirror of his dres
ser. It was 
a treeless 
died so a 
shoulders.

“Don’t you miss your father 
brothers?” my sister asked.

“No,” he said, screwing up 
broad forehead, with an expression 
he had especially for that question.

"Don’t you like your family?” my 
brother asked in astonishment.

“No,” he cried. “They beat me all 
the time with a whip. All my four 
brothers and my father beat me. 
Me afraid of them, so me run

»to Berlin.”
And then came the exciting
HE HAD WORKED FOR 

KAISER’S HOUSEHOLD!
It made our toes
That was where 

to caxwe those little 
That was where he
do tricks with cards, 
where he learned about what he 
termed "life,” stories about which 
he told only to Mother and Father 
because we wouldn’t understand. 
That was where he learned to make 
fancy dishes of food like goulash, 
noodles and some kinds of pastry.

Everything wonderful that Al 
could do, every dance he could 
dance, (turning handsprings and 
leaping into the air) every song he 
could sing, (with a wail or deep 
laughter) every story he could tell, 
(of soldiers, kings, saints and fair-

lies) had come out of the household 
of the Kaiser. Even the way he ne
ver took a bath came from there, 
and was for a part of the magic.

Our hearts would have been brok
en if Mother had sent him away.

After a while Al put another 
picture along side of his mirror. It 
was the picture of a girl. She wore 
a big white fur hat and a lot of 
blonde hair flowed from beneath the 
big white fur hat. And her name 
was Alda.

to work, 
our room

the 
and 
he’d 
and

time we loved 
was sick and 
DIDN’T come

would not

be hard to 
The money 
board waš

a friend came, 
Al’s room and

bed, then went
father. But I

EDUCATION-STORIES

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND 

FRIDAY

The Bill of Rights
On every tongue these days is the “bill of rights.” Accusations flow 

back and forth. The people claim the rights that are theirs are in
fringed upon. Politicians claim they will wipe out this “ism” and that 
“ism” while almost every effort of theirs seems to be aimed at the 
first ten amendments to the Constitution—the Bill of Rights.

On December 15, 1791, 148 years ago, the Bill of Rights went into 
effect. It is upon these ten articles that the entire structure of Amer
ican democracy and civil justice is based. They are the cornerstones 
American liberties.

To commemorate the event of a century and a half ago, we can 
no more than reprint the Bill of Rights that has meant so much 
America and that means even more to us today.

THE BILL OF RIGHTS

of

do
In

Article 1 
shall make no law respecting an establishment of religion, 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech,

orCongress 
prohibiting 
or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to 
petition the government for redress of grievances.

Article II
A well-regulated militia being necessary to the security of a free State 

the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.

Article III
No soldier shall, in time of peace, be quartered in any house, without 

the consent of the owner; noi' in time of war but in a manner to 
scribed by law.

be pre-

Article IV
The right of the people to be secure in their persons, houses, 

and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not 
lated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by 
oath or affirmation, and particularly describing the place to be 
and the persons or things to be seized.

papers, 
be vio-

searched,

M-Day in Ohio
10 
tobeen eating apples

. another one bought 
pass with her last 
the trollies and keep

60,000 
as she 
public

people

One woman who gave birth 
days ago has 
keep alive . . 
a street-car 
$1.25 to ride
warm . . . “we want food.” said a 
man whose children are 10 pounds 
underweight from starvation.

That’s the way County Welfare 
Directoi’ Belle Greve of Cleveland 
described the starvation of 
persons on the relief rolls 
made a desperate plea fox* 
donations.

In Toledo another 30,000
are likewise getting no relief from 
hunger. John W. Bricker, recently 
reelected Republican governor, has 
turned a deaf ear to the demands of 
the Toledo Industrial Union Council, 
CIO and AFL unions for a special 
legislative session. The county em
bracing Cleveland rejected a relief 
levy on Nov. 7 and has not made 
any appropriations since.

It seems that the people 
cities had nothing to be 
for twice in one week this

of both 
thankful 
year.

Pittsburgh News
the

Metropolitan Council to Hold “Get 
Acquainted Party” for Confab Delegates
. NEW YORK, JN. Y. — To greet 
all the delegates to the Eastern Sea
board conference on December 30- 
31 the Metropolitan LDS Youth 
Cotfncil is preparing a “Get-Acquain
ted Party.” It will be held on Satur
day evening and the Metros will also 
show the visitors the way New 
Yorkers spend their New Year’s Eve 
on Sunday.

The regional conference, one of 
the biggest to take place in the 
LDS, will be held during the last 
two days of this year at the Hotel 
Imperial, 32nd and Broadway, in 
New York City.

The Conference will start at 2:00 
p. m. on Saturday, December 30, 
and will continue until about 5. Sun
day morning the delegates will start 
at 10 a.m. and end at 5 p.m.—with 
an intermission for rest and lunch.

Delegates, it is expected, will come 
from such Eastern cities as South 
Boston, Montello, Stoughton, Phila
delphia, Shenandoah, Bridgewater, 
New York, Maspeth, Richmond Hill, 
Baltimore and Newark.

Seven states in all are expected 
to be represented: Maine, Massachu
setts, Connecticut, New York, New 
Jersey, Pennsylvania and Maryland.
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Election Results
Of Baltimore give you a $10 raise?”I told you I was going to

hand

I delegatedpowers not

or you’ll

to see if

the closed

isn’t

pins ... The seriousness that Alfredgo-

A1 was fooling

prop-“My heart.

learn by study

questions are thus posed by

—Tony.
Bless You All, for may you

Attention!
high voltage labo-

close 
words,

an event 
he would

too! 
so

on it. And 
being late

early
was

her 
she

It was concluded that the 
rays have very great ener-

laboratry the cos
can be seen from

he’s not fooling around) such 
campaign speech the other

the 
trio

sky 
and 
the 
and

bed was 
empty. I

analysis of the 
long one, even 
far from com- 
recognized that

over 
skip 
each

3 times a week and of 
percent of the modern 
jazzed up so that they 
a cat fight in a can-

into the new year. The 
scheduled to begin with a 
one of the feature attrac- 

be the boys cavorting 
chorines. We should see

mine. I sat up in bed 
the dark, thinking in 

go and tell him not to 
to the door and just

and 
eon
as I 
this

had 
his

the 
the

part:
THE

Constitu-
Staees re-

infamous 
except in 
in actual

hand, 
hun- 

enor- 
from

date—December 21st.
time—from 8 until 1 A. M. 

place—1320 Medley St., L.D.S.

enumeration 
to deny or

otit 
75

are 
like

shadows of 
the houses, 
street.
pull up and 
Al and his

The 
strued

Article X
to the United States by
the States, are reserved to

back to Al’s room 
“I go to her house, 
while she sleeps, 
love me ...”

Article VII
where the value, in controversy shall exceed 
trial by jury shall be preserved, and no fact

obtaining witnesses in his favor, and to have 
his defense.

we’ll go 
way;—

Yours forever,
Trebla.

Official correspondent of the 
Baltimore Lithuanian Leaders

I went back to bed. 
went 

shout: 
dead

and Charlie 
1—purl 2—whoo whoo) en
themselves for a week’s 
when they decided to treat 
girls to a ritzy movie follow-

is a 
it is 
early 
radiation are present,
soft and hard com-

Things I Like About People:—
Albert’s (P) swell way of putting 

a joke... That inimitable little 
that Lee makes at the end of 
roll when the ball strikes the

“What would you say if 
“I’d say you’d gone nuts.”

Article VIII
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor 

cruel and unusual punishments inflicted.

wiggle.
he had learned
figures in wood.
had learned to 

That was

a bath! Before
Let’s go back 

we won’t break

Article V
No person shall be held to answer for a capital, oi' otherwise 

crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, 
cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when 
service in time of war and public danger; nor shall any person be sub
ject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor 
shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, 
nor to be deprived of life, liberty, or property, without due process of 
law; nor shall private property be taken for public use, without just com
pensation.

In suits at common law, 
twenty dollars, the right of 
tried by a jury shall be otherwise reexaminded in any court of-the United 
States than according to the rules of common law.

a shack in the center of 
plain. His mother 
lot of work fell on

yelling in his room, which 
to 
in
to

The 
tion, nor prohibited by it to 
spcctively, or to the people.

Article IX
in the Constitution of certain rights shall not be con- 

disparage ohers reained by the people.

The Man Who 
Rules Finland

to the top

Why are
It’s only

down my

Article VI
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a spee

dy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein 
the crime shall have been committed, which district shall have been pre
viously ascertained by law, and to be informed of the nature and qpuse 
of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to 
have compulsory process for 
the assistance of counsel for

Study of Cosmic Rays Opens 
New Vistas in Science Field

Special announcement to 
beLveDereS.

To those who don’t already 
about our Christmas Party.

A dashin’ thru the snow. (If 
is snow.)

All membei’s on 
hope).

O’er the streets
Laughing all the
Jingle bells, jingle bells, jingle all 

the way.
Oh for the fun with beLveDereS 

we’ll have on Thursday.
Jingle bejls, jingle bells, jingle on 
’till one

With Pittsburgh beer and coffee 
and sandwiches on bun.

The
The
The

Hall.
The cheapest news— a quarter, 25c.
The grab bag gift—buy something 

for a dime wrap it up and bring it 
down.

That is all, see you Thursday.
—Your Correspondent.

LONDON, — The London News 
Chronicle publishes a letter from Sir 
Joshua Wedgewood, Member of 
Parliament and prominent Labor 
Party member, describing General 
Mannerheim’s brutal massacre of 
the Finnish people in 1918, when 
the Finnish workers and peasants re
volted against the dictatorship of 
the White Guard Finnish Generals, 
bankers and landlords. The present 
commander - in - chief Mannerheim 
drowned this popular action in blood.

Wedgewood writes that during the 
first weeks in May, 1918, about 90,- 
000 men and women were arrested 
and from 15 to 20,000 were shot im
mediately. The usual procedure was 
to shoot every 10th prisoner, often 
every 5th. But even after these 
executions the remaining prisoners 
were fine-combed in an effort to dis
cover people suspected of sympathy 
with revolution. In this way 5,000 
were shot in Riihimaki, 2,000 in Lah
ti, 4,000 in Viborg, etc. Two weeks 
later 200 women were put to death 
by machine-gun fire in Lahti. Seven
ty thousand people were imprisoned 
or banished to concentration camps 
where- a regime unparalleled for its 
brutality reigned.

One third of the prisoners, de
prived not only of food but eVen of 
water, died in the first four months. 
Wedgewood recalls that he cited 
these facts in a speech in the House 
of Commons, May 29, 1919, and 
writes that indignation even among 
conservative M.P.s was so great that 
Mannerheim was refused permission 
to visit England. “Nevertheless Gen
eral Mannerheim continues to rule 
Finland. Neither from a humanita
rian viewpoint, nor considerations of 
liberty, can one regret changes 
which will lead to Mannerheim’s re
moval,” Sir Joshua concluded.

1 After that, Al would get dressed 
up on Sunday. He would wear Ame
rican dress-up clothes, and oil his 
hair. He looked unbecoming to us. 
He seemed uncomfortable and was 
too stiff in his manners. With that 
shock of brown curly hair subdued 
he became ordinary. We children 
didn’t like, him to dress up because 
he always went away until after we 
went to sleep at night. In 
morning, just before we got up 
just before he went 
poke his head into 
say something funny.

We had a dog one 
just like Al, and he 
he went away, but he
back. So we could never be sure 
about Al till he poked his head 
into our room and said something 
funny.

But Sunday he didn’t go away. He 
dressed up and stayed home. He 
started to get drunk towards the 
afternoon, so we were just miser
able. In the evening 
and they went .into 
closed the door.

Mother put us to 
downstairs to visit
was uneasy about Al, for I could 
hear him 
was next 
to listen, 
a minute
yell. I went 
as I opened it his friend was cross
ing the hall to the phone. He called 
for a taxi.

When he 
I heard Al 
Shoot her
And she say she

He said that. That was what Al 
said.

Then I heard Al and his friend 
pass my door, go down the steps 
and leave the house.

I rolled over to the window, my 
teeth chattering, and leaned out to 
see. I was startled by the bright
ness of the moonlight outside, and 
by the eerie, chill translucent beau
ty of the world. I saw the midnight 

paled by the light of the stars, 
the gentle, circular 
school tower, and 
the trees along the

Then I heard an auto 
stop at our door. I saw 
friend run out to it. Then the auto 
was off again. I could hear the rat
tle long through the 'quiet night. I 
fell asleep wondering about Al in 
Alda’s room with pistol in 
to shoot her while she slept.

The next morning I woke 
and ran downstairs. No one 
there. Al was not there!

“Mother! Mother! Mother!” 
screamed. “Where’s Al?”

Mother got up and ran 
of the stairs.

“What’s the matter? 
you up so early, child? 
five o’clock.”

Tears were streaming 
face.

“Where’s Al?”
“Asleep in his room. Did you have 

a bad dream?” She wiped my eyes. 
“Now you go back to bed, 
wake the baby.”

But I had to see. I had 
Al was there.

We opened his door. The 
unmade, but the room was
buried my face in my mother’s ki
mono folds.

“Listen!” she said, and our ears 
caught a gladsome sound of softly 
swashing water, behind 
bathroom door.

When Mother could 
mouth enough to say the 
whispered:

“He’s taking 
ing to work, 
to bed quietly, 
the charm.”

Two hours later, 
around in the kitchen helping Mo
ther make breakfast. When I came 
down he had just finished putting 
an apple cake into the oven. He 
was full of zest and had a hearty 
laugh. Father remarked 
Mother scolded him for 
to work.

“I don’t care,” he said.
It is like bird. Want to fly high. 
Late? Phooh! Me good worker. No 
fire. I don’t care nothing, now. Me 
get married to Alda three weeks 
from reading banns next Sunday at 
church.”

And so it happened. Al did not 
not shoot Alda after all, and I 
didn’t give myself away.

Three weeks of anticipation of 
loneliness passed. But Al was happy, 
more than anything we wanted Al 
to be happy. Al prepared to leave. 
We all kissed' him good-bye, and 
Mother and Father gave him a pre
sent. r

We asked him if he was going to 
be dressed up all the time now, and 
he laughed and said no, he was go
ing to wear sissy clothes on Sun
days only and he hoped Alda would 
bring him children as nice as we 
were.

We saw Al from tims^to time, the fact that with their aid two 
and we suspected that he took baths completely new types of particles 

more often because he didn’t smell have been discovered, particles as 
bad. fundamental for our understanding

Last summer scientists from all 
over the world met in Chi. to discuss 
their investigation of cosmic rays. 
The proceedings of this conference 
has just been published by the Ame
rican Physical Society — a fat vo
lume. What is it about this obscure 
phenomenon that makes it of world
wide interest, that has led many of 
the most brilliant physicists of our 
time to spend years of patient work 
in its study?

The answer to this question is. al
ready contained in the discoveries 
of the earliest investigators of the 
cosmic rays. 'J'hey found that the 
earth is continuously being bombar
ded by some kind of radiation from 
interstellar space. That this radia
tion is not of terrestial origin is 
shown by the fact that its intensity 
increases as we leave the earth’s 
surface; it is stronger at high eleva
tions than at sea level. And they 
found that this radiation is far more 
penetrating than any with which we 
were familiar in the laboratory: it 
can still be detected in deep mines 
and will pass through many feet of 
lead, whereas an inch or two of lead 
is sufficient to stop the hardest 
X-rays, 
cosmic 
gies.

Two
the cosmic rays: What is their ori
gin in interstellar space? And how 
will radiation of energy far higher 
than any with which we are fami
liar interact with matter? It is the 
second question Which has been re
sponsible for most of the interest 
in cosmic rays: they provide a 
source of very high energies, they 
can be used as a 
ratory.

How effective a 
mic. rays provide

of the physical world as the pro
tons, neutrons and electrons which 
constitute ordinary matter. These 
are the positron (or positively 
charged electron) and the meson.

The history of these two kinds 
of particles has been quite different. 
The positron can be produced by an 
energy of only a million volts, a 
voltage already within the range of 
terrestial laboratories. In conse
quence, although they were first 
found in the cosmic rays, it has 
proved possible to produce them ar
tificially and to study their behavior 
in detail. Moreover, since the ener
gies at which they occur are not 
far removed from energy ranges 
which have already been thoroughly 
investigated, it proved immediately 
possible to find a place for them in 
physical theory, to make quantita
tive predictions as to their behavior, 
to understand in a fairly complete 
and 'satisfactory way all their 
erties.

The mesons, on the other 
require for their production 
dreds of millions of volts. This 
mous energy is so far removed 
anything familiar to us that we can
have only the crudest ideas of what 
to expect: we must 
ing the cosmic rays.

The story of the 
cosmic rays 
though today 
plete. It was 
two kinds of 
the so-called
ponents. The soft components of the 
cosmic rays can penetrate matter 
no more effectively than ordinary 
electrons or gamma-rays (high ener
gy X-rays). The great penetration 
of the cosmic rays is due to the 
hard component. It is known now 
that the soft component consists of 
electrons, positrons and gamma rays, 
while the hard component consists 
of mesons.

The Baltimore Lithuanian Leaders 
held their regular monthly meeting 
bn Dec. 10th at the home of pur 
newly elected president, Charles Jus- 
kauskas, Jr. Routine and general 
business were hastily passed upon 
and brushed quickly aside, for—that 
night was election nite!

It was a close race for the pre
sidency of 1940 of the BLL between 
Alfred Ekewise, the retiring execu
tive, and Charles Jacobs, Jr., the 
former vice-president and now the 
point where’ both were requested to 
make a campaign speech in order 
to break the deadlock, and it was i NEW YEAR’S EVE DANCE that 
for the first time in my assqciation 
with Alfred that I’ve known him to 
fail in a case of talking himself in 
or out of anything. That’s O. K. Al, 
you put up a pretty good fight and 
also put in a good year in the past 
12 months.

New Year’s Eve 
Dance in B’klyn

Detroiters for 
Shindig on Dec. 31

Albert (spin that bottle) Pyvarun 
ran away with the vice-presidency. 
Ruth Paserskis snatched the treas
urer’s position from “ole” Trebla 
himself, the retiring financier 
I would also like to add my 
gratulations to her. As much 
would like to have retained 
position, for I had sort of learned

BROOKLYN, N. Y. — The best 
way to end the year is with the 
Brooklyn Aido Chorus. It’s already 
a tradition with the chorus mem
bers and in keeping with their cus
tom they are planning to hold a 

i NEW YEAR’S EVE DANCE that 
I will be pleasing to everybody.

George Kaye’s orchestra will be 
supplying the swell American and 
Lithuanian dance music. There will 
also be novelties, new stunts, and, 
of, course, a piled-up refreshment 
table and bar. The hall, located on 
the corner of Lorimer and Ten 
Eyck, will be newly decorated just 
for the occasion.

Admission, by the way, will be 
40c for young and old.

—Comm.

DETROIT, Mich. — Laziness is 
one of the many vices of man, but . 
such a pleasant one. Laziness is one 
of those things that creep up on one 
without the slightest warning and 
gradually one becomes totally unpro
ductive. Yes, the three people who 
missed the drivel that this old type
writer has poured (or should I say 
dripped?) can shout with glee, dis
may or what-have-you. The inner 
voice of conscience plus some out
ward pressure has prompted this 
burst of activity. And so there you 
are being subjected to this nonsense.

The main reason for writing 
usually is information. (Though the 
bulletin board at the hall doesn’t 
give that idea with all the dirt 
about the members. They are all so 
busy writing gossip that there 
any news on the entire board).

So, to get to the heart of 
matter I want to bring to my
of readers the fact that the chorus 
is holding a gala shin-dig New 
Year’s starting Dec. 31, and run
ning far 
evening is 
revue and 
tions will 
about as 
some lovely legs. Who can tell, may
be there’s an opening for a good 
stage-door Johnny. The hoe-down is 
to be pulled off at 25th and Vernor.

The chorus is scheduled for a 
great number of doings in the future 
among these is a Christmas Party 
for the members only at Porter Hall, 
an operetta sometime in Feb. but 
the details are wreathed in the mists 
of the future. (Well, anyway, it’s a 
nice way to say that one doesn’t 
know) before I waste all this ener
gy in one burstf I’ll say, aufwederse- 
hen.

to like it, I’m glad to relinquish it ' possesses in his arguments, right oi’ 
to someone else in order that they 
may benefit by the training and the 
sense of responsibility. I know that 
she will not only keep the records 
and hold the position as well as I 
did, but probably better.

Mildred Deltuva is one of the 
officials to retain her position 
the new year and that in the 
of recording secretary. Nothing 
an attractive secretary to make 
siness run smoother, is it Milly? 
Balses remained undefeated for 
position of financial secretary and 
she deserves credit for it, for7 she 
has done a fine job for the past 
year and has kept a very neat job 
of bookkeeping. Poor little Gini — 
out in the cold, sitting there quietly 
knitting and thinking of her Jimmy.

Albert (Jake) 
(Knit 
slaved 
wages 
all the 
ing the educational meeting with 
the hammer coming down at 55 
cents per head. Pretty expensive 
2 hours, wasn’t it boys? Coming out 
of the show, Al’s (P) remark was, 
“Let’s play some games—who’s got 
the bottle?!”

two 
for 

role 
like 
bu- 
Ida 
her

wrong .. .Mildred’s wonderful person
ality and her sense of psychology 
and intuition a la femme has always 
guided her through with that “ain’t 
mad at nobody” feeling ... Virginia’s 
gayety and laughter that always 
puts the crowd into spirit.,. Ira’s 
great dancing (polka) and musical 
ability—her numbers on the piano 
are always sweet, lovely, and beau
tiful and Yiot this typical trash that 
comes 
which 
songs 
sound
nery... Ruthie’s charm and petite 
girlish shyness which may be a little 
overdone (just a little hint that 
little Albert requested me to drop 
sometime) ... and last, but not least, 
Charlie’s devotedness to the club and 
his serious attitude in his speech 
(when 
as his 
night.

God 
have the merriest of Xmas seasons 
and for the happiest of New Years 
to come in this world torn with war, 
blood, revenge, and imperialism and 
may we mind our own business here 
in the good old USA despite the low 
and disgusting situation existing in 
Europe and Asia at the present 
time!

ATTENTION AIDO CHORUS
There will be an extra chorus re

hearsal this Wednesday, Dec. 20th, 
at 7:30 P. M. at Laisve, due to the 
short time in which we have to go 
over the songs for our concert on 
Jan. 14th. Everyone be at the re
hearsal!
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Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

f Bur daueria n y

komisija 
tai turi

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

Vardas ............ . - ..........

Antraše ...................................

ruošiasi^ Lietuviai irgi turi ge
rai pasiruošti. Iki vienam jie 
turi balsuoti už United Shoe 
Workers uniją.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

szzsss D. M. šolomskas

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

(3) Plebicizme gali dalyvauti tik tie 
gyventojai, kurie ten gyveno lapkričio 11 
dieną, 1918 metais. Plebicizmą turi tvar
kyti Francijos, Anglijos, Italijos ir So
vietų Sąjungos atstovai.

(4) Lenkijos prieplauka Gdynia ne
įeina į plebicizmą, ji palieka Lenkijai.

(5) Plebicizmas turi įvykti bėgy j 12 
mėnesių laiko.

(6) Laike,, kada tarptautinė 
kontroliuos Leiikų Koridorių,
būti suteiktas Vokietijai gelžkeliais ir 
automobiliais per jį susisiekimas.

(7) Didžiuma balsavimuose dalyvavu
sių išspręs, kam ta teritorija priklauso.

(8) Jeigu Lenkijos Koridorius bus iš- 
balsuotas Lenkijai, tai per koridorių tu
ri būti suteiktas Vokietijai kilometro 
pločio koridorius linkui Rytų Prūsijos— 
gelžkeliui ir automobilių keliui. Jeigu 
bus išspręstas Vokietijos naudai, tai Vo
kietija tokio pat pločio ruožą - korido
rių suteiks Lenkijai linkui jos prieplau
kos Gdynios.

(9) Vokietija sutinka apsikeisti gyven
tojais, kurie nori iš jos teritorijos išva
žiuoti ir į jos teritoriją grįžti.

(10) Vokietija reikalauja tokių pat 
teisių Gdynios prieplaukoje, kokias su
teiks Lenkijai Danzige ir priešingai.

(11) Reikalauja prašalinti vienų prieš 
kitus antagonizmą Danzige ir Gdynioj.

(12) Bile kuriai pusei tektų Hela pu
siasalis, jis turi būti nuginkluotas.

(13) Bile iš kurios pusės tautų mažu
mų nusiskundimus lai sprendžia tarp
tautinė komisija. Piliečių panešti nuosto
liai, nuo 1918 metų dėl jų persekiojimo, 
turi būti atmokėti.

(14) Abi pusės turi gerbti kitos pusės 
tautinių mažufntj reikalus. Vokietija ne
reikalaus jos teritorijoj gyvenančius len
kus tarnauti armijoj ir to reikalauja iš 
Lenkijos linkui vokiečių, gyvenančių 
Lenkijos teritorijoj.

(15) Jeigu Lenkija priims šiuos pasiū
lymus, tai tuojaus abi pusės turi sulai
kyti karinius prisirengimus.

(16) Kiti susitarimai gali būti atsiekti 
derybų keliu.

Toki tai buvo Vokietijos reikalavimai.
Lenkijos valdžia, turėdama savo užnu- 

garyj Franciją ir Angliją, gaudama pri
tarimo iš Jungtinių Valstijų, atmetė Vo
kietijos pasiūlymus. Karo prisirengimas 
ėjo pilnais garais. Abi pusės mobilizavo- 
si ir ruošėsi prie ginkluoto susikirtimo. 
Pasienyj jau ėjo mažesni susikirtimai 
tarpe žvalgų. Kelis kartus vokiečių karo 
lėktuvai skrajojo Lenkijos pusėj, o len
kų lėktuvai Vokietijos. Bėgyj vienos nak
ties, prieš rugsėjo 1 dieną, buvo 21 su
sikirtimas. Lenkų fašistų būriai perėjo 
sieną ir sunaikino vokiečių radio stotį 
iš kurios buvo vedama prieš lenkus pro
paganda. Susikirtimas artinosi labai 
greitai.

III.
Rugsėjo 1 dieną nazių partijos vadas 

Hitleris pasakė išsamią kalbą Reichsta
ge (jų parlamente), pareikšdamas, kad 
Vokietija išbandė visus kelius susikalbė
jimui su Lenkija, bet nieko neatsiekė. 
“Nuo dabar,—sakė jis,—aš užsidedu ka
ro uniformą ir ją nenusiimsiu, kol lai
mėsiu ar numirsiu.” Ryto 5.45 minutės 
vokiečių armijai įsakyta pereiti Lenki
jos sieną, veikti karo orlaivynui, laivy
nui ir visoms karo jėgoms. Hitleris sa
kė: “Mes atsakome šūviais į Lenkijos šū
vius ir nuo dabar į kiekvieną jų bombą 
atsakysime bombomis ir jeigu jie vartos 
nuodingas dujas, tai ir mes tą pat dary
sime.” Jis paskyrė savo pavaduotojus ir 
išvykęs į frontą per radio atsišaukė į 
armiją:

“Kareiviai!
Lenkijos valstybė atsisakė taikos keliu 

išrišti klausimus, atmetė mūsų pageida
vimus ir griebėsi ginklo. Vokiečiai Len
kijoj kruvinai persekiojami, terorizuoja
ma, vejami iš jų namų. Nuolatiniai su
sirėmimai ant sienos yra įrodymas, kad 
Lenkija negali ant toliau gerbti kitų ša
lių sienas. Kad padaryti galą tai bepro
tystei aš neturėjau kito pasirinkimo, 
kaip atsakyti ginklu į jų ginklų veikimą. 
Vokiečių armija privalo muštis su gar- 

Į už savo reikalus ir teises, kaipo nau
jai atgimusios Vokietijos jėga. Aš pasi
tikiu, kad kiekvienas kareivis, laikyda- 

garbingų praeityj vokiečio karei

vio tradicijų ir savo pareigas atliks.”
Vokiečių armijos komandierius gene

rolas pulkininkas Walther von Brauch- 
itsch atsišaukė į armiją:
“Kareiviai!

Sprendžiamoji valanda išmušė! Ką ne
galėjo išspręsti diplomatija, kad išven
gus karo, tą turi išspręsti ginklai. Mes 
kovosime už aiškų tikslą: apsaugoti Vo
kietiją ir jos gyventojų namus nuo sve
timos valstybės agresijų... Vadovystėj 
aukščiausios Hitlerio komandos mes mu- 
šimės ir laimėsime. Mes pasitikime ant 
Vokietijos liaudies vieningumo ir pasi
ryžimo. Mes žinome, kad Vokietijos jė
gos neįveikiamos. Mes tikime Hitleriui. 
Todėl, pirmyn, su Dievo pagalba!”

Tokio pat turinio atsišaukimai buvo 
išleista į karo laivyno jūreivius ir orlai- 
vyno narius.

Taip skambėjo nekaltai, kaipo apsigi
nančios save ir savo teises Vokietijos 
valstybės atsišaukimai pradedant naują 
Pasaulinį Karą. Ne kitaip buvo ir antro
je pusėje.

IV.
Lenkijos prezidentas Ignac Moscicki 

parlamente pasakė ilgą kalbą kaltinda
mas Vokietiją užpuolime ant Lenkijos. 
Tarpe kitko jis sakė:

“Nuo dabar Lenkija ir Vokietija yra 
Karo padėtyj. Tai ne mūsų kaičia. Mes 
troškome taikos, bet amžinas mūsų prie
šas—Vokietija norėjo karo ir jį mums 
užkorė. Lenkija pasitiki savo sūnams, 
kad ginklo pagalba parblokšime užpuoli
ką lygiai taip, kaip mūsų ainiai mušė 
vokiečius prie Grunvaldo (Žalgirio).

“Vakar Vokietijos sausžemio ir oro jė
gos užpuolė Lenkiją. Jos užpuolė išilgai 
visą Vokieti j os-Lenki jos sieną. Vakar 
Hitleris savo kalboje paskelbė karą Len-. 
kijai. Lenkijos liaudis priima tą karą, 
kaipo tradicinį. Lenkijos pasiuntinys, po
nas Lipski, Berlyne pareikalavo savo 
pasporto ir Berlyną apleidžia. Vokieti
jos pasiuntiniui įteikėme jo pasportą 
Varšavoj. Padėtis visiems aiški. Taip, 
Dieve mums padėk, mes turime apginti 
savo nepriklausomybę ir pasitikime savo 
jėgomis.”

Lenkijos karo jėgų komandierius mar
šalas Smigly-Rydz išleido sekamą atsi
šaukimą:

“Kareiviai!
Varde Dievo ir Lenkijos Respublikos 

šaukiu jus ginti tėvynę. Amžinas Len
kijos priešas—Vokietija pradėjo karą. 
Lenkijos diplomatija viską dare, kad jo 
išvengus, bet priešas nenorėjo taikos. 
Kartą jis metė mums pirštinę, tai mes, 
vaduojantis lenkų praeities garbingomis 
tradicijomis, ją priimame. Mūsų gink
luotų jėgų pareiga ne vien apginti Len
kijos teritoriją, jęs garbę, laisvę, bet 
pramokyti priešą, kad jis daugiau nie
kados neišdrįstų pakelti kardo. Todėl, 
pirmyn kareiviai, lakūnai, visos karo jė
gos prie garbingų pergalių!”

V.
Ant Lenki jos-Vokieti  jos sienos sukau

kė kanuolės, sutratėjo šautuvai ir kul- 
kasvaidžiai, oran pakilo karo lėktuvai. 
Kapitalistinis pasaulis senai buvo pasi
rengęs tam ir tuojaus rado atgarsius.

Francijos išdavikiškas ministerių pir
mininkas ponas Daladier pareiškė, kad 
“Jau prasidėjo... Tai nieko, Francija 
turi 6,000,006 armiją prieš Vokietiją!”

Mussolinis pareiškė, kad nepaisant 
draugingumo tarpe Vokietijos ir Italijos 
fašistų, Italija pasilieka neutrališką.

New Yorke, toje pasaulinėj kapitaliz
mo širdyj, ginklų ir amunicijos firmų Še
rai pašoko net 20 punktų!

Londone nakties laiku užgesino švie
sas, pastatė priešlėktuvines kanuolės, 
įrengė pavojaus persergėjimo signalus 
ir pasiuntė Vokietijai ultimatumą.

Romos katalikų popiežius išreiškė gai
lestį, kad karas prasidėjo ir ta proga 
dar kartą užpuolė ir išniekino komunis
tus, kurie visas laikas nuoširdžiai kovo
jo prieš karą.

Rugsėjo 3 dieną Anglijos ministerių 
pirmininkas Chamberlain per radio pas
kelbė Vokietijai karą. Jį pasekė Franci
jos premjeras Daladier. Prie Anglijos 
greitai prisidėjo jos kolonijos Australi
ja, Nauja Zelandija, Indija, Kanada , ir 
kitos. Naujas Pasaulinis Karas prasi
dėjo.

Unija Laimėjo
United Shoe Workers unija, 

kuri priklauso prie CIO, deda 
visas pastangas suorganizuoti 

■ Endicott-Johnson kompanijos 
čeverykų darbininkus. Tam 
tikslui vartojamas ir radio. 
Bet WNBF stoties savininkai 
buvo pasirįžę nebeduoti unijai 
laiko ant radio. Jie buvo atsi
sakę atnaujinti su unija kon
traktą ateinantiems metams. 
Aišku, jog tai buvo čeverykų 
kompanijos pasidarbavimas.

Bet prasidėjo smarkus 
bruzdėjimas prieš radio savi
ninkus. Sakoma, kad CIO na- 
cionalio ofiso advokatas Lee 
Pressman šį dalyką iškėlė ir 
Washingtone. Ir iš ten atėjo 
valdžios spaudimas ant radio 
stoties savininkų. Jie turėjo 
pasiduoti. Dabar jie informa
vo uniją, jog jie jau sutinka 
kontraktą atnaujinti.

Taigi ir vėl United Shoe 
Workers unija kas pirmadienį 
9:15 vai. vakare iš radio sto
ties WNBF duos programas. 
Apart to, penktadieniais ir 
trečiadieniais, 5:15 vai. po 
pietų, taipgi bus duodamos 
programos laike šio vajau* su
organizuoti čeverykų darbi
ninkus.

Šį trečiadienį Binghamtono 
čeverykų darbininkams per 
radio kalbės CIO organizato
rius Adolph Germer. O ket
virtadienio vakare jis kalbės 
masiniam susirinkime.

Sausio 9 d., 1940 m., bus 
istorinė diena šio miesto čeve
rykų darbininkams. Mat, tą 
dieną jie turės progą nubal
suoti, ar jie nori unijos, ar ne.

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENU-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytą knygą gaus 6 kaval- 

ką setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daifitaL 1 Jtsnįųbirtis, šaukštas, 1 šakute mėsai, šakutė prieskoniam,

1 arbatinis7 Šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

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

ROGERS SILVERWARE

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

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

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilnų patarna
vimų prie stalo 4 svečiam. Jei parduos už $15, tai turės pilnų patarnavimų 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilna patarnavimų 8 svečiam.

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

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokių pigių kainų...bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jjs 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 setų.
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

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

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

BAR ir GRILL
Lietuviij Restaurantas
Mine Gaminam valgius ir 

t u r im o Amerikos 
Išdirbimo ir impor- II tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA ’ 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobiiius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams..
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y

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

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

0 KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
e PIRMOJI 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.
• TŪLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti- 122 puslapių; kaina 
50 centų.
• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. Ji. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.
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Garsiosios Alandų Salos
Ar tai buvo jūrų baze, ar 
tik Suomijos krantų apsau
ga. Koks skirtumas tarp 
Suomių mainomos Uto sa

los ir Hangoe uosto
Nereikia manyti, kad mi

nint Hangoe-Uddo pusia
salio vietovardį, yra nusto
jusios karinės reikšmės Al
andų salos. Taip galvoti 
būtų didelė klaida, nes Al
andų salos tebeturi tų pačia 
karinę reikšmę. Tik tos sa
los dabar nėra sustiprintos. 
O Hangoe - Udd’o pusia
salis yra ne kas kita, kaip 
Alandų salų sustiprinimo 
pradžia. Tai tuo labiau, 
kad Hangoe-Udd’o pusiasa
lis yra pačiame Suomių 
įlankos šiaurės vakarų pa
kraštyje. Lengva suprasti, 
kad tuo pačiu didėja ir to 
pusiasalio karinė reikšmė. 
Nes jei turėti savo valdžio
je įlankos žiotis, tai tuo pat 
galima praryti kiekvieną 
priešą, kuris prie žiočių prii 
siartina. Hangoe-Udd’o pu
siasalis turi seną karo kau
tynių ir tautinių troškimų 
istoriją.

Tuo būdu Alandų salos 
yra tarytum Baltijos jūros 
Polinezija, kur salų, tary
tum trupinių, pribarstyta. 
Tačiau tie trupiniai uoluoti 
ir stačių krantų. O viena 
tokių nuotrupų turi net 2,- 
000 kvad. kilometrų ploto 
arba 50 km. išilgai ir 40 km. 
skersai. Aišku, kad per po
rą dienų galima ir visą sa
lą apvaikščioti.'Suomiai Al
andų salas vadina ešerių 
kraštu. Svarbiausias salų 
miestas yra Marianham, 
pačiame pietų pakraštyje. 
-Miestas tėra įkurtas tik 

*T861 m., turi du uostus, 
nors šiaip paskendęs tarp 
sodų. Gyventojų jis pri
skaito tik apie 3,000. Vie
nintelė bažnyčia turi įdomų 
atsiminimą. Krimo karo 
metu Alandų salos buvo pa
sidariusios savo rūšies karo 
veiksmų teatras. Kadangi 
Rusija kariavo su Turkija, 
o prieš Rusiją ėjo Franci ja 
ir Anglija, tai ir Alandų 
salos l)uvo apšaudomos. 
Svarbiausia, kad tada buvo 
sunaikinta Bomarsundo 
tvirtovė.

Bomarsundo tvirtovė bu
vo pradėta statyti 1830 m., 
o 1854 m. tvirtovė pasidavė. 
Tvirtovė buvo subombar
duota anglų ir francūzų lai
vų. Pagal 1856 m. sutartį, 
pasirašytą Paryžiuje, Rusi
ja neturėjo teisės tų salų 
sustiprinti. Iš to laiko ir 
minimos bažnyčios laikro
dis buvo nugabentas į An
gliją. Po Didžiojo karo kaž 
kaip iškilo klausimas, kad 
Anglija turi Marianhamo 
bažnyčios laikrodį. Tai su
tapo su tuo laiku, kai buvo 
sprendžiamas Alandų salų 
klausimas. Tuo būdu Angli
ja Marianhamo bažnyčios 
laikrodį ir grąžino.

Jei salų sustiprinimus ki
tados sugriovė anglai ir 
francūzai, tai vėl tie patys 
anglai ir francūzai leido tas 
salas sustiprinti. Tai atsiti
ko net prieš Didįjį karą, 
nes Vokietija jau 1907 m. 
pastebėjo šitokį Anglijos ir 
Franci jos tikslą, nes Rusi
ja buvo anų abiejų valsty
bių talkininkė. Tačiau svar
biausias salų sustiprinimas 
įvyko Didžiojo karo metu. 
Tiesa, per Didįjį karą čia 
neįvyko kurių nors svarbių 
kautynių, nors vokiečių lai
vynas prie salų buvo at
plaukęs kelis kartus. Užtat 
Suomijos nepriklausomybės

• karų laikais Alandų salos
■ buvo pasidariusios kauty- 
i nių tikslu. Pirmiausia tos
■ salos buvo užimtos rusų.

Tada ledu atėjo suomių da
liniai ir atpalaidavo salas. 
Švedų kariuomenė buvusi 
salose rūpinosi salomis to
liau, nes švedai suomiams 

j padėjo. Savo rėžtu į salas 
atvyko ir vokiečių kariuo
menė. Tada švedai visai iš- 

; nyko, palikdami salas. Bet
gi kilo klausimas, kam tos 
salos turi priklausyti, nes 
pretendentų buvo trys— 

( švedai, rusai ir suomiai.
1919 m. švedai, vokiečiai ir 

’ suomiai bendrai susitarė 
panaikinti salų sustiprini-

■ mus. O 1921 m. daugelis 
valstybių pasirašė sutartį,

’ kad Alandų salos turi būti 
visai demilitarizuotos. Tada 
salų sustiprinimai išlėkė į 
orą. . v

Tuo būdu Alandų salų ka
rinė reikšmė paliko nė vie
nam nepriklausanti, nors ji 
yra kiekvienam aiški. Aiš
ki ta prasme, kad ten gali 
būti įkurta laivyno bazė, o 
ne vien sustiprinimai, kurie 
būtų skirti apginti Suomi
jos krantams. Kai Suomiją 
valdė Rusija, tai Alandų sa
lų sustiprinimai buvo labiau, 
ne jūros bazėms skirti, bet 
kliudyti priešo kariuomenei 
išlipti į krantą. To paties 
tikslo siekė ir Hangoe-Ud
d’o pusiasalis. Apie tą pu
siasalį jau buvo šiek tiek 
ir anksčiau , kalbėta, nes 
šiais metais rusai šventė 
250 m. sukaktį, kai Petras 
Didysis ten buvo laimėjęs 
jūrų kautynes su švedų lai
vynu.

Svarbiausias Hangoe-Ud
d’o taškas yra Hangoe uos
tas. Jis yra žymus ir tuo 
atžvilgiu, kad palieka atvi
ras visam žiemos laikui, kai 
čia truputį pasidarbuoja 
ledlaužiai. Todėl Hangoe 
uostas yra svarbus ir pre
kybos atžvilgiu, nes tai yra 
antras , suomių prekybos 
uostas. Ypač kai kiti uostai 
ne tokie patogūs, nes juos 
sukausto ledai. Be to, vie
ta, ties kuria yra Hangoe 
uostas ir miestas, yra pato
giausia eskadroms sustoti, 
jei jos turėtų tikslą blokuo
ti Suomijos įlanką. Paga
liau Hangoe-Uddo pusiasa
lis, toli išsikišdamas pietų 
kryptimi, pusiau perkerta 
šėrų juostą ir neleidžia su
sisiekti tarpusavy tam prie
šui, kuris norėtų pasinaudo
ti šėrų pakraščiu, kaip su
sisiekimo farvateriu.

Hangoe yra buvęs ne vie
ną kartą kautynių tikslu. 
Kitą kartą Hangoe-Udd’o 
pusiasalį valdė švedai. Šve
dai ten buvo pastatę jūros 
tvirtovę. Tai buvo padaryta 
1789 m. Tvirtovė turėjo du 
fortus — Gustavsverną ' ir 
Gustavą Adolfą. Fortai išil
gai pridengė serų farvaterį. 
Tais metais rusai tos tvir
tovės nepaėmė, bet užtat 
tvirtovė buvo paimta 1808 
metais. Vėliau tvirtovė bu
vo dar labiau sustiprinta. 
Čia buvo sustiprinta ir Me- 
jerfeldo salelė. Jei švedų 
tvirtovė turėjo apie 50 pa
trankų, tai rusų apie 100. 
Tačiau 1854 m. Hangoe bu
vo pultas, ir pasirodė, kad 
sustiprinimai n e p a teisina 
savęs. Todėl vėliau Hangoe 
tvirtovė buvo panaikinta. 
Bet Didžiojo karo metu 
Hangoe vėl buvo viena rusų 
laivyno bazė.

Įdomu ir tai, kaip buvo 
sustiprintos Alandų salos. Į

Vakarus yra sala Oro, kuri 
buvo taip pat sustiprinta. 
Ten buvo pastatytos 8 pa
trankos, 150 mm. kalibro. 
Taip pat buvo ir 305 mm. 
haubicų. Dar per kokį 100 
km. į vakarus buvo sustip
rinta ir U te sala, tai ta sa
la, kurią dabar suomiai no
ri iškeisti vieton Hangoe. 
Toliau eina Koekar’o salų 
grupė ir, pagaliau, žymiau
sia Alandų karo bazė—Foe- 
gloe. Be to, buvo sustiprin
tas ir visas salų vakarinis 
pakraštys, nors čia buvo iš
kilęs švedų kranto artimu
mo klausimas. Todėl jis ir 
nebuvo taip stiprus, kaip ki
ti. Tenka pabrėžti, kad vi
sus suminėtos salos sudarė 
tam tikrą sustiprinimų sis
temą, nes viena sustiprinta 
sala turėjo ryšį su kita su
stiprinta sala. Tačiau Di
džiojo. karo metu nebuvo di
delių antpuolių. 1914 metų 
rugsėjo 6 d. vokiečiai su
daužė Bošerio švyturį. 1915 
m. apšaudė Utoe salą ir 
1916 m.—Marenhavną. O 
žymiausi jūros bazė Foeg- 
loe buvo tik menkas karo 
uostas, kuris galėjo sutelk
ti tik 6 kanonierinius lai
vus, 5 torpedinius ir vieną 
tralierinį laivą. Oro laivy
nas susidėjo iš 5—6 lėktu
vų. Salų sustiprinimai 
padaryti iš nuimtų 
laivynų patrankų.

Aplamai Alandų 
buvo pasidariusios ne
jūros bazė, bet Suomijos 
krantų apsauga. Svarbiau
sia buvo tai, kad į krantą 
nebūtų išsodintas sparninis 
desantas. ’ Dabar, be abejo; 
Alandų salos turi šiek tiek 
kitokią reikšmę. L-kas.

riškų auksinių frankų duo
klių.

Chinijos delegatas Well. 
Koo pastebėjo, jog Lyga vi
sai skirtingai remia Helsin
kio Suomijos valdžią, negu 
kad Lyga “užtarė” Chiniją.

London. — Nazių subma- 
rinai ir minos per dieną pa
skandino vieną anglų, vieną 
graikų ir vieną norvegų lai
vus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS

ALDLD 155 kp., moterų skyrius 
rengia bankietą su kalėdų dovanom. 
Bus 20 d. gruodžio, Lietuvių Svel., 
29 Endicott St. Pradžia 7:30 v. v. 
Turėsime ir skanių užkandžių. Kvie
čiame Vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. — A. W. (297-298)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 20 d. gruodžio, 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na
riai pribūkite susirinkiman, nes bus 
renkami viršininkai ateinantiems 
metams. Būtinai užsimokėkite duo
kles organizacijai ir pasiimkite pri
klausančias knygas. — P. Poškus, 
Sekr. (297-198)

ALDLD 185 KP. NARIAMS
IR VAKARIENĖS KOM.

Trečiadieni, 20 d. gruodžio, 8 vai. 
vakare, BuzOlio Svetainėj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
kuopos susirinkimas. Į šį susirinkimą

’■U—

buvo
rusu

salos 
karo

Sovietai Užsimokėję Lygai, 
O Argentina—ne

Sovietų Sąjunga, kaipo 
Lygos narė, yra pilnai iki 
pat šiol sumokėjus visas sa
vo duokles—viso du milio- 
nus aukso frankų. O Argen
tina, reikalaujanti išmest 
Sovietus iš Lygos, yra sko
linga Lygai 512,000 šveica-

kviečiami vakarienės komisijos (bie- Et 
jų kuopų) nariai dalyvauti, nes sy
kiu užbaigsime vakarienes apyskaitą.: 
Taipgi kurie buvote paėmę tikietų 
platinimui ir neatsiteisėte, ateikite į 
šį susirinkimą ii' atsiteiskite. — V.
Paukštys. (297-298)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

Sveikata Ligoniams į
- - I

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

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt.
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 36-42 Staffs St. lapių. Kaina 35c, 3 setai už $1.00. ** °

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street

Spencerport, N. Y

a

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

VARPO KEPTUVE

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei Jūs esate patiklus del madų ir del kokybės drabužio, 

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

Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.
Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių' drabužių 

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

Siūtai ir Overkolai 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 mūsą krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St, .corner Manhattan Ave. 

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

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

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

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kaina*.

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Open Day and Night

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

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

Sun. all day and night

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

RIIEAVA N
PIRKELĖS SAU LIKERIUS SU

PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR STOREIš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuvės
WILLIAMSBURGHE

Likerį ar Vyną Kaipo Kalėdų. Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Dėką Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

Mūsų sandėlis yra perdidelis, kad sužymėti kainas

THI5WHISKIYIS 4 YEARS 010

Old Log Cabin-Straight Rye
4-rių metų senumo, po valdžios kontrole 

$1.89 pilna kvorta—97c pilna painte

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io ,,

GRAND ST. kampas Roebling St., BROOKLYN, N. Y

štai yra tik keletas specialių:

$1.30 pilna kvorta—73c pilna painte

I

&

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

Tel. EVcrgrccn 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatlškų, chinlškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• rirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—salo.

• Mažiukai divonukal nuo 8?) ir aukšiau.
Jei atsinešite šj skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

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

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

. Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.
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Antradienis, Gruodžio 19,

Aidiečių Atydai
Šį trečiadienį, gruodžio 20, 

įvyks repeticijos 7 :30 vai. va
kare, “Laisvėj.” Visi chorie-

EVergrpen 7-2375 L-1370

Siuvėjų Žinios
Ketvirtadienio vakare, 14- 

tą gruodžio, Liet. 'Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje įvy
ko Lietuvių Kriaučių 5 1-to 
Skyriaus priešmetinis susirin
kimas. Nors susirinkimo vaka
ras smarkiai šokinėjo nuo ka
lendoriaus vieno numerio ant 
kito, nepaisydamas nei adven
tų, tačiau atėjo vidutinis skai
čius žmonių, atlikto rinkimus, 
auk avimus, pirkimus ir vėl iš
siskirstė po platųjį Brookly- 
ną: vieni pėsti, kiti važiuoti; 
raitelių nesimatė, nes jųjų ga-1 
dynė, ypatingai mieste, jau se-1

čaicio kliaučiai dieną ir pusę 
apvaikščiojo keistas krikšty
nas: 365 o verk autus pakrikš- 
tino lapkočiais ir pabaigta.

Po naujų metų, kaip dele
gatas' pranešė, tai visos šapos 
turės įdėti laikrodžius, kad 
skaičius valandų kiekį. To rei
kalauja valdžia. Viršlaikius 
bus galima dirbti tik 4-rias 
valandas savaitėje.

J. Nalivaika, S. K.

Mirė Kongresmanas 
Sirovich

William I. Sirovich, 57 m.,

Central Brooklyn
Trečiadienį, gruodžio 13 d.,. 

LDS 46 k p. 'turėjo savo mė
nesinį susirinkimą. Narių da
lyvavo mažai. Mat, didžiuma 
narių praeitą susirinkimą pa- 
simokėjo duokles iki naujų 
metų, tai šin susirinkiman ir 
neatėjo. Iš kuopos komiteto 
raportų pasirodė, kad visi na
riai yra geram stovyj, susi- 
spendavusių nėra. Turime vie
ną ligonę draugę Oną Dum- 
blienę, kuri serga jau antras 
mėnuo. Moterų Ligoninėj jai 
buvo sėkmingai padaryta ope
racija ir ligonė eina geryn;

nai pasibaigė.
Laiškai

Skaityta laiškas nuo kirpi- 
kų (cutters) unijos, prašantis 
pasigarsinti jųjų baliaus pro
gramoje. Pasigarsinta už 15- 
ka dolerių.

Kitas laiškas, tai nuo liute- 
riečių, prašantis nupirkti jųjų 
baliaus, 6-tos dienos sausio, 
Grand Paradise svetainėje, 30 
tikietų po 30 centų. Visi nu
pirkti.

Trečias laiškas nuo Piliečių 
Kliubo vakarienės, įvykstan
čios laukiant naujų metų, pra
šantis nupirkti 20 tikietų 
po $1.50. Ir čia visi nupirkta.

Auka Nukentėjusiems 
Vilniečiams

Pildančioji Taryba pašildė 
savo sumanymą susirinkimui, 
kad būtų duodama kokia au
ka karo nukentėjusiems vilnie
čiams ir susirinkimas tąjį pa
siūlymą priėmė, aukaudamas 
šimtą dolerių.

Kriaučių skyrius kas metai 
pirkdavo tikietus rengiamo 
baliaus gavimui finansų, kad 
paskui būtų galima duoti ka
lėdinę dovaną politiniams ir 
šiaip streikuose dalyvavusiems 
kaliniams, šį metą tikietų ne
pirko, nes ant to baliaus, kurį 
rengia Generalis Apsigyni
mas, niekas vistiek neina, tai 
šiaip davė dešimtinę.

Rinkimai

J Skyriaus pirmininką iš
rinkta V. Zaveckas vienbal
siai. F. Milašauskas iždininku 
ir sekretorium irgi be jokio 
oponento. Jaunasis Linkus 
Pild. Tarybos sekretorium, nes 
Paškevičius pasitraukė metus 
išsekretoriavęs. K. Kundrotą 
—direktorium irgi vienbalsiai.

1$ Joint Boardo jaunajam 
Linkui pasitraukus, — jo vie- 

z ton iššrinkta Harmanas; Bub
nys pasiliko tas pats. Palioniui 
atsisakius iš Trade Boardo, — 
jo vieton išrinktas Yasaitis; 
Buivydas pasiliko tas pats, o 
iš Pild. Tarybos pasišalinus 
Riskevičiui, — jo vieton apsi
ėmė Yonaitis; Stankevičius 
pasiliko tas pats. Nalivaika ir- 

‘gi vienbalsiai išrinkta i Trade 
Executive Board. Vadinasi į 
Skyriaus Tarybą naujais me
tais įeis trys šį metą Taryboj 

» nebuvę žmonės.
Vaitukaitis, Bubnys, Kun

drotą ir Lapšys, tai apsiėmė 
eiti į prirengimo amalgameitų 
konvencijos komitetą. Kon
vencijos prirengimo darbas 
jau dabar yra plačiai veda
mas, nes ji (konvencija) pra
sidės- gegužės mėnesį, New 
Yorke, ir tęsis dvi savaites.

Šalpa

Kuomet Lietuvių Kriaučių 
Skyrius dar nebuvo ištuštinęs 
visus pinigus iš Bedarbių Fon
do, tai ant Kalėdų gaus po de
šimtinę mažiausiai dirbę 
kriaučiai, būtent: Manelio, 
Augūno ir Zalevskio.

Delegato Raportas
At. : ’ i ■

Pagal delegato Michelsono 
smulkmenišką pranešimą, tai 
lietuviškos šapos, išskiriant 
Atkočaičio, jau veik pabaigė 
darbą ir laukia naujo, pavasa
rinio sezono, šiaip nieko nau
jo. Tiesa, iš jo pranešimo susi
rinkimas suprato,' kad Atko- 

.ii.»'t

žemutinės East Side kongres- 
manas (14-to distrikto) stai
ga mirė sekmadienio rytą nuo 
širdies atakos, savo namų 
maudynėj, 539 6th St., N. Y. 
Buvo pavienis, gyveno pas ki
tus.

Sirovich, iš profesijos dak- 
taras-chirurgas, iš palinkimo 
buvo politikierius, 12-kos me
tų būdamas jau kalbėtojau- 
davęs. Bandęs ir veikalų rašy
mą.

Kongrese rėmęs laužynių 
valymą, taipgi Wagnerio Ak
tą ir eilę kitų pažangių žy
gių. Pirmu kart kongresan 
buvo išrinktas 1926. Pereitą 
sykį išrinktas bendromis dar
bščių ir demokratų jėgomis.

PRAŠOME PADĖTI
Šį sekmadienį, gruodžio 24- 

tą, mes esame pasimoję turėt 
gražų, vaišingą pažmonį. Tai 
darome dviem tikslais: kad 
kartą, baigiantis didelių dar
bų metams, galėtume sykiu su 
visais savo talkininkais ir 
draugais praleist smagiai va
karą ir įsigyt daugiau pažin
čių ir draugų, ir kad paremt 
ypatingai šiuo tarpu darbinin
kams taip reikalingą anglišką 
darbininkų dienraštį “Daily 
Workerį” ir abelnai palaiky
ti ir pakelt darbininkų švieti
mą ir organizavifhą.

Mes prašome visus narius ir 
simpatikus visomis pajėgomis 
pasidarbuot šią paskutinę sa
vaitę už mūsų bankieto sėk
mingumą, vieniems parduo
dant kiek galint daugiau bi
lietu iš anksto, kitiems juos 
pasiperkant. '

Bank i etas įvyks šio sekma
dienio vakara. gruodžio 24-tą, 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Vakarienę 
duos Ivgiai 6 v. vakaro. Bilie
tas $1.50. Bus sulyg pasirin
kimo ir iki sočiai valgių, taip
gi gėrimai be ekstra mokes- 
ties. Geriausia nroga su šeima 
ir draugais vaišingai praleist 
vakara.

AKP Liet. Kuopų Komisija.

Mirė Sinkevičius
Pereita penktadienį mirė 

Povilas Sinkevičius. 76 m. am
žiaus. Gyveno 10-01 36th St., 
Tong Island City. Pašarvotas 
namuose. Bus palaidotas ant
radienį šv. Trejybės kapinėse. 
Laidoja Juozas Garšva.

manoma, kad neužilgo pa
sveiks. Su vajaus reikalu tai 
pas mus pusėtinai prastai, jau 
veik pusė paskirto laiko pra
ėjo, o mes negavome nei vie
no nario. Bus mūsų kuopai 
sarmata, jeigu mes ir ant to
liau neparodysime veiklumo.

'—o—
Gruodžio 13 d. atlaikyta ir 

ALDLD 24 kp. susirinkimas. 
Finansų rašt. pranešė, kad na
riai duokles mokasi gerai. 
Pasimokėjusių yra 25, perei
tais metais viso turėjome 22. 
Šių 1939 metų laikotarpiu ga
vome 5 naujus narius, bet 2 
jų persikėlė į Conn, valstiją; 
reikės gauti jųjų antrašus ir 
pranešti Conn, valstijos ap
skričiui, kad su jais susisiek
tų. Draugė Semen įnešė, kad 
paaukoti po kiek mūsų svar
biausiem reikalam, tai bus 
kaip ir kalėdų dovana. Auko
jo: V. Skodis, P. Semen ir J.! 
Weiss po $1; P. Burneikis, | 
50c, K. Bender 25c ir mūsų i 
naujas narys W. žvirblis $2,' 
—viso $5.75. Pinigai paskirti ‘ 
KP ir TDA. Kalbant apie 
mūsų naują narį žvirblį, rei
kalinga pasakyti, kad yra jau
nuolis ir labai geras vaikinas, 
jį reikės surišti su mūsų jau
nuoliais, tai jam bus smagiau 
ir mūsų judėjimui daugiau 
naudos. Tik bėda, kad jis ga
na toli gyvena, bet nors ret
karčiais galėtų veikime daly
vauti.

—o—
Arbuckles cukrinė dar vis 

nedirba. Nors dabar yra per
organizuota iš Arbuckles 
Bros. į Arbuckles Sugars, Inc., 
bet darbo vis mažai. Kai per
siorganizavo ir pradėjo dirbti 
spalio mėn., tai sakė, kad da
bar tai jau bus darbo įvalias, 
bet pasirodo, kad nei kiek ne- 
geriaus, kai pirmiaus kad bu
vo. Manė gauti užsakymu iš 
Europos, bet jų negavo. Ten 
kariaujančios valdžios savo 
žmonėm įsako daugiau pas
ninkauti, o pinigus išleidžia 
karo ginklams ir amunicijai. 
Keletą metų atgal, kai užsa
kymu būdavo mažai, tai ir 
dirbdavo palengviau, vietoj 
kad gaminti du ir pusę mili
jonų sv. per dieną, gaminda
vo tik pusę tiek, o dabar su
vis kitaip, nors užsakymu ir 
suvis mažai, bet vistiek dirba 
visais garais, vėrauzes pripil
do ir suvis sustoja. Mat, toks 
didelis skubinimas bosams 
daug pigiau atsieina, o dar-

bininkai, kaip jie gyvens, kuo 
maitinsis, bosam nerūpi.

Nors darbininkai organi
zuoti į uniją, bet ta unija nie
ko, kas liečia darbo sąlygas, 
nesirūpina; tik nepamiršta 
kiekvieną savaitę, kai darb. 
gauna apmokėti, duokles iško- 
lektuoti. Koresp.

Alliance Vėl Pradės 
. Pikietus

Workers Alliance WPA di
vizijos mitinge pereitą ketvir
tadienį diskusuota sekami 
žingsniai. Morris Kerstein, ra
portuodamas iš tos divizijos, 
sakė, kad komitetas jau ap
lankęs keturis iš šios apylin
kės kongresmanų ir tik vie
nas Vito Marcantonio, 20-to 
kongresinio distrikto atstovas, 
pasižadėjęs remt Workers Al
liance programą už darbus 
trim milionam bedarbių ir už 
kitus reikalavimus.

Alliance sako, kad jie pra
randa pasitikėjimą nacionalės 
administracijos pažadais iiz 
geriausias būdas ką nors iš- 
gaut esąs akstint savo apylin
kės kongresmanus rūpintis be
darbių reikalais.

Vienu iš laimėjimų, gautų 
dėka Alliance veiklai, atžy
mėta perklasifikavimas balta- j 
kalnierių' darbininkų ir dauge-| 
lio jų algų pakėlimas prisky
rimu aukštesnėm kategorijom.

Planuota tuojau pradėt eilę 
pikietų ir kitų masinių veiks
niu, u

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą sekmadienį lankėsi 

“Laisvėje” A. J. Smitas, phi- 
ladelphietis, žymusis ‘Laisvės’ ) 
vajininkas ir darbuotojas toj 
kolonijoj, taipgi senas Vincas 
(Jakštys), rašytojas ir veikė
jas iš Gibbstown, N. J. Jie 
čion buvo atvykę Liet. Litera
tūros D-jos C. Komiteto posė
di n.

Garsinkite savo biznį dien- į 
raštyje “Laisvėje”.

čiai ateikite, nes turime išsi- 
mokyt dainas mūsų koncer
tui, kuris įvyks sausio 14-tą.

G. Rosenblatt, langų valy
tojas, nukrito nuo 6-to aukš
to lango prie 102 Fulton St., 
N. Y., ii- užsimušė.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juliaus Lideikos su ku

riuo atvykau iš Lietuvos 1910 m. į 
Racine, Wisconsin po pavarde Bri
gita Pranskunyte. Turiu svarbų rei
kalą. Prašau prisiųsti adresą. Brigi
ta Borkavekicnė, 323 N. 161h Street, 
Philadelphia, Pa.

Pajieškau motinėles Višniauskienės 
taipgi ir seserų—Elenos ir Stanisla
vos Višniauskaičių ii' švogerio Liu- 
deikos. Visi gyveno 1915 m. Chica
go, Ill. Aš kaip sugrįžau iš karės 
1918 m., rašiau keletą laiškų, bet at
sakymo negavau. Meldžiu jų atsi
šaukti, arba jei kas žinote kur jie 
randasi, praneškite man. Turiu svar
bių reikalų. Už pranešimą būsiu la
bai dėkingas.

PRANAS VIŠNIAUSKAS, 
P. O. Box 353, Mexico, Maine. 

(296-299)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambariai, garu 

šildomi, karštas vanduo. Keturi kam-, 
bariai, ant antrų lubų pryšaky, $31, 
keturi kambariai ant ketvirtų lubų 
taipgi pryšaky, $28. Viskas naujai 
išmaliavota. Antrašas: 677 Metropo
litan Ave., Brooklyn, N. Y.

(294-299)

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

Valundos: U-l; 5-8; Ncdėlioj: U-l 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

FOTOGUAFAS
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 STORES
512 Marion St., kainp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

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

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

I Kalėdų Šventėms! i
M Duokite Dovanas /Tinkančias Visiems 
</i Kalėdoms arba Naujiems Metams tinkamiausių dova- jj&

nų galima gauti LIETUVIŠKAM MONOPOLY

Iš tūkstančio rūšių degtinių\ ir vynų 
rekomenduojame mūsų “specials”:

Old Stock, Rye, 2% metų senumo, kvorta ...... v

Piedmont Club, Rye, 2'/z metu senumo, kvorta

Old Log Cabin, Rye, 4 metų senumo, kvorta

Saldus vynas, Port Sherry ir Muscatel, gal. 1.25 j

Republic Liquor Store
415-17 Reap Str. Arti Grand Str.

Tel. Ev. 7-2089 Llc> L72 ■

$1.55 į
1.70 j
1.89 i

<

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
Fagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

| HYMAN BERGER 
I PROJECT LIQUORS

S Sveikina lietuvius sezono šventėmis
Duodame visiems 1940 m. kalendorius

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ
) Oldr; llabd

® 245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y. p
Kampas Maujer Street

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
t • •

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 Street Brooklyn. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

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

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
4* 4* *2*

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

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
POVANAS

E Už VISAI MAŽUS
| RANKPINIGIUS
$ palaikysime jums bi kurį daiktą

i

%

ši skelbimą su saAtsineškite
ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDĄ
vim

į

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

f
HRI THIN GRACE . . . H-jewei 

dependably accurate Gruerv Yeluiw 
gold Filled cate ..... $29.7.

!■
/ i

? > vi * •

S

r

rTarp Graham ir Manhattan Avės.
Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

ATDARA VAKARAIS

Į VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro
—




