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KRISLAI
60 Metų Amžiaus Stalinui.
Olgin ir Broun.
Kas Renka Helsinkio Val

džiai Aukas?
Ji Ne Žmonių Valdžia.

Rašo R. Mizara

Nėra šiandien tos šalies, 
kurioje nebus atžymėtas tas 
faktas, kad gruodžio 21 d. su
kanka lygiai 60 metų amžiaus 
šiandien žymiausiajam pasau
lyj žmogui Juozui Stalinui.

Bet toji sukaktis bus atžy
mėta ne vienodai:

Žmonės, griežti priešai nau
jos, socialistinės visuomenės, 
Staliną visaip žemins ir puls. 
Jiems, mat, gera gyventi se
noj visuomenėj ir jie smerkia 
ir smerks kiekvieną, kuris tik 
drįsta darbuotis už naują pa
saulį.

Bet žmonės, kurie supran-’ 
ta ir jaučia, kad senasis pa
saulis savo dienas jau atgyve
no, kad jis gimdo ir 
milijonams žmonių 
pražūtingus karus, 
žmonės Stalino 60-ties
gimtadienio proga jį pagerbs.

palaiko 
skurdą, 
— tie

metų

Klasinis pasaulis niekad ne
mąstė vienodai ir nemąstys. 
Tik ten, kur nėra žmogaus 
žmogumi išnaudojimo, žmonės 
gali pilnai susivienyti.

Tokia šalis šiuo metu yra 
Sovietų Sąjunga —socializmo 
kraštas, — kraštas, kurio 
priešakyj stovėjo ir tebestovi 

. Juozas Stalinas.
\ Ten gruodžio 21 diena bus 
atžymėta tokiu dideliu entu
ziazmu, kokį toji šalis retai 
kada mato.

Juk Stalinas — socialistinės% 
visuomenės architektas. Stali-*
nas yra tas vyras, kuris išve
dė Sovietų Sąjungos visuome
nę iš senojo Į naująjį, laimin
gesnį ir šviesesnį gyvenimą!

Pažangioji Amerikos visuo
menė pastaruoju metu neteko 

’thūejų žymių žmonių: M. J. 
Olgino ir Heywood Brouno. 
Pirmasis, aišku, buvo kur kas 
mažiau žinomas už Brouna, 
bet visvien tai buvo labai žy
mi asmenybė, daug nusipelniu
si darbo žmonėms.

Pereitą pirmadienį Madison 
Sq. Gardene buvo nepaprastai 
įspūdingas ^momentas: kelioli
ka tūkstančių žmonių susirin
ko ten pagerbti mirusįjį M. J. 
Olginą.

Bet štai rašytojas Mikas 
Goldas atsistoja kalbėti ir pa
prašo publiką sustoti ir pa
gerbti tą pačią dieną mirusį 
Heywood Brouną...

Brounas nebuvo komunis
tas," bet žymus darbo žmonių 
judėjime asmuo; humanistas, 
rašytojas. Be to, jis buvo 
Amerikos Laikraštininkų Gil
dijos įkūrėjas ir prezidentas.

Pagalvokit: Hearsto spauda 
renka aukas Helsinkio val
džiai remti. Tam tikslui renka 
aukas ir Hooveris. Tam tikslui 
renka aukas visi tie, kurie ka
daise visaip plūdo Ispanijos 
demokratinę valdžią ir rėmė 
Hitlerį, Mussolinį ir Franko!

Jeigu jau tie žmonės renka 
aukas Helsinkio valdžiai, tai 
žinokit, kad toji valdžia nėra 
žmonių valdžia, bet yra darbo 
žmonių priešas.
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Jei Helsinkio valdžiai būtų 
rūpėję Suomijos ir josios dar
bo žmonių interesai, tai ji bū
tų neįvėlusi krašto į karą. Ji 
būtų taiklusis, kaip Sovietų 
Sąjunga siūlė, šiandien Suomi
ja būtų buvusi saugi ir laimin
ga.

Deja, ji tą daryti atsisakė. 
Tu6, mat, būtų buvęs užduo
tas smūgis Anglijos ir Franci- 
josr imperialistams, karo prieš 
Sovietų Sąjungą ruošėjams.
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Berlin, grd. 20. — Pasak 
nazių, tai jie, girdi, nušovę 
žemyn net 36 Anglijos lėk
tuvus, kurie pirmadienį bu
vo užpuolę bombarduot na
zių laivų stovyklas.

ORAS. — Apsiniaukę, ne
šalta.

London. — Naujausi na
zių lėktuvai skrenda iki 380 
mylių per valandą, sako an
glai žinovai.

Berlin. — Vokiečių žval- į 
gai dar niekur nematė an
glų kariuomenės vakarinia- j 
mė fronte.

Naziai Sunaikino
Savo Didlaivį, Kai

Anglai Užklupo Jį
E}

ši “Columbus” Laivą Vijo
si Anghj Karo Laivas

Washington. — Vokieti
jos jūrininkai padegė savo 
keleivinį laivą “Columbus,” 
32,281-no tono, vandenyne 
už apie 450 mylių nuo Cape 
May, N. J. Manoma, kad 
jie taipgi atidarė atlapus 
laivo apačioj, idant vidun 
pribėgtų vandens. Jūrinin
kai pradėjo naikinimo dar
bą, kuomet pamatė, kad jų 
laivą vejasi Anglijos karo 
laivas, o jis greitesnis už 
“Columbus.”

Padegę savo laivą “Co
lumbus,” 568 jo jūrininkai 
ir oficieriai ir 9» moterys 
nusileido į gelbėjimosi val
teles ant vandens. Juos vi
sus paskui greitai išgelbė
jo Jungtinių Valstijų . šar
vuotlaivis “Tuscaloosa.” Bet 
žuvo du kiti “Columbus” 
jūrininkai.

Greitai liepsnos apėmė 
visą “Columbus” ir jis pra
dėjo lėtai skęsti.

Amerikos š a rvuotlaivis 
visus išgelbėtus atgabeno į 
Ellis Islandą, N. Y.

Dar nežinia, ką Amerikos 
valdžia darys su jais. Pa
gal tarptautinius įstatymus, 
bepusiška šalis negali inter- 
nuot ir nelaisvėj laikyt civi
lius, nekariškius jūrininkus 
kariaujančios šalies, jeigu 
jų laivas buvo neginkluo
tas. O “Columbus” kapito
nas Wil. Daehne sako, kad 
jo laivas buvo neginkluotas.

Jau Atšauktas Išmistas 
Apie Sovietą Karo Lai

vo “Nuskandinimą”
London ir Stockholm.—-Iš 

senosios suomių valdžios 
sostinės Helsinkio buvo pa
skleista girdas per Londoną 
ir Stockholmą, būk suomiai 
pakrantinėmis savo kanuo- 
lėmis antradienį nuskandi
nę Sovietų karo laivą “Spa
lių Revoliucija,” 23,000 to
nų įtalpos.

Helsinki, Suomija, grd. 
20. — Suomių žinių Agen
tūra oficialiai užginčijo 
gandus apie nuskandinimą 
Sovietų karo laivo “Spalių 
Revoliuciją.” ,

Anglija Laužo Amerikinių 
Šalių Tarimą

Jungtinės Valstijos išvien 
su šalimis Pietinės ir Cen- 
tralinės Amerikos neseniai 
uždraudė svetimų kraštų 
karo laivams veikti arčiau 
kaip už trijų - keturių šim
tų mylių nuo amerikinių šaT 
lių krantų. Bet Anglija lau
žo tą uždraudimą; o Jung
tinės Valstijos iki šiol dar 
nieko Anglijai dėl to nesa
kė.

“Columbus” buvo trečias 
didžiausias Vokietijos lai
vas ir tryliktas didžiausias 
pasaulyje. Jis plaukė iš 
Meksikos, pasiėmęs žibalo 
kaipo kuro ir kitų reikme
nų penkiasdešimčiai dienų. 
Suprantama, jog “Colum
bus” tikėjosi sugrįžt į Vo
kietiją pro anglų karo laivų 
blokadą, kaip kad andai 
pro ją sugrįžo vokiečių ke
leiviniai laivai “New York” 
ir “Bremen.”

Ką Parodo Jūrų Karas 
Tarp Anglijos-Franci- 

jos ir Vokietijos
Maskva. — Laikraštis 

“Raudonasis Laivynas,” or
ganas Sovietų karinio laivy
no, rašo, jog Vokietija iki 
šiol padarė daugiau nuosto
lių kariniams ir prekiniams 
talkininkų laivynams negu 
jie Vokietijos laivams. Bet 
Vokietijos submarinai, lėk
tuvai, minos ir šarvuotlai
viai nepajėgė užkirst Angli
jai didelę daugumą jūros 
kelių.

Anglijos - Franci jos ka
ras su Vokietija labai ken
kia ekonominiams reika
lams bepusiškų kraštų.

Lėktuvai iki šiol nepada
rė didelės žymės kas liečia 
jūrų karą.
Naziai Turi Naujus Išradi

mus, o Talkininkai ne
Anglija iki šiol neįvedė 

jokių naujų karo priemo
nių. Vokiečiai gi vartoja ke
lias savo naujienybes: spal
vines švyturių šviesas, nau
jos rūšies torpedas ir minas 
ir išradimą, kuriuom vokie
čiai užgniaužia mašineri
jos garsus savo submarinų. 
Šiuom išradimu Vokietijos 
submarinai apsisaugo j a nuo 
anglų karo laivų vadinamų 
“ausų.”

Chamberlainas Gavo Lietsar
gį nuo Nazių Lakūnų

Berlin. — Kai Anglijos 
ministeris pirmininkas 
Chamberlainas atsilankė į 
vakarų karo frontą be liet
sargio, tai vienas vokiečių 
lėktuvas, žemai arti pra
skrisdamas, numetė Cham- 
berlainui lietsargį kaipo do
vaną. Lietsargis buvo An
glijoj padirbtas.

Vokiečiu Biznio Pasiunti
niai Atvyko į Maskvą

Maskva.— Atvažiavo Vo
kietijos ūkio, pramonės, 
prekybos ir žemdirbystės 
atstovai biznio reikąlais į 
Maskvą. Juos geležinkelio 
storyje pasitiko Sovietų 
prekybos vice-komisaras 
Krutikov ir. kai kurie kiti 
valdininkai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS Talkininkai Ketina
Visais Būdais Remt

Helsinkio Suomiją
NUSIŠOVĖ KAPITONAS KARO LAIVO “GRAF SPEE”

Buenos Aires/, Argentina, grd. 20. — Ateivių Vieš
butyje nusišovė kapitonas Hans Langsdorff, komandie- 
rius buvusio Vokietijos karo laivo “Graf Spee.”

Tą laivą patys jo oficieriai ir jūreiviai susprogdino 
ir nuskandino praeitą sekmadienį, La Plate prieplaukoj, 
Uruguay u j e, kada Uruguay aus valdžia nedavė gana 
laiko “Grafui. Spee’ pasitaisyt. Jis buvo sužeistas per 
mūšį su trimis Anglijos šarvuotlaiviais.

Kapitono Langsdorffo paliktas laiškas sako: jeigu 
mano laivas žuvo, tai ir man neverta gyvent.

“Grafo Spee” jūrininkai dabar yra internuoti Ar
gentinoj iki karo pabaigos.

Vokiečiai Sulaikė Italą Lėktuvus, Siųstus Suomijai
Helsinki, Suomija, grd. 20. — Italija siuntė 25 nau

joviškus karo lėktuvus senajai Suomijos valdžiai per Vo
kietiją. Bet vokiečių valdžia sulaikė 15 tų lėktuvų ir 
nežinia ką padarė su kitais aštuoniais taip, kad viso 
tiktai du iš viso lėktuvų siuntinio pasiekė Suomiją. Hel
sinkio suomių valdžia dėl to labai pyksta prieš Vokietiją.

Tie greitieji itališki lėktuvai galį skrist iki 350 mylių 
per valandą.

USA Karo Laivai Būtų Viję ‘’Grafa Spee” iš Uruguayans
Montevideo, Uruguay, grd. 20.—Jeigu vokiečių karo 

laivas “Graf Spee” nebūtų per 72 valandas išplaukęs iš 
Uruguayans uosto, tai Jungtinės Valstijos būtų atsiun- 
tusios savo karo laivus išvyt “Grafą Spee” iš ten, nors 
jis, rimtai sužeistas Anglijos šarvuotlaivių, prašė dau
giau laiko pasitaisyt. Taip sako vienas aukštas diploma
tas Uruguay Tije.

Nazių Lėktuvai Sunaikinę 23 Anglų Laivus
Berlin, gruodžio 20. —, Nazių komanda skelbia, kad 
tris paskutines dienas Vokietijos lėktuvai bombomisper

sunaikinę 23 karinius Anglijos laivukus, kurie buvo nuo 
poros iki keturių šimtų tonų įtalpos. Anglai juos vartojo 
žaip žvalgų ir minų graibytojus.

SUNAIKINO KETURIS PREKYBOS LAIVUS
Nazių submarinas torpedavo ir nuskandino prekinį 

Anglijos laivą “City of Kobe, 4,375 tonų įtalpos. Vokie
čių submarinai ir torpedos taipgi sunaikino du Danijos 
ir,vieną Norvegijos laivus, turėjusius viso apie 5,000 to
nų įtalpos. Jie gabeno reikmenis Anglijai.

SOVIETU LAKŪNAI NUKIRTO ŽEMYN 
12 HELSINKIO SUOMIU LĖKTUVŲ 

________ □-------------------------------------------
Maskva, grd. 20. — Oro 

kovose tarp Sovietų ir Hel
sinkio Suomijos, sovietiniai 
lakūnai nušovė žemyn 12 
suomių lėktuvų, o iš savo 
pusės prarado vieną lėktu
vą, kaip praneša Raudono
sios Armijos komanda.

Sovietų laivynas sėkmin
gai bombardavo batarejas 
Suomijos pajūrio kanuolių.

Šiaip gi antradienį nebu
vo didesnių karo veiksmų 
Suomijoj, tik žvalgų susi
kirtimai. ii-
Suomių Senosios Valdžios 

; Pasakojimai
Tuo tarpu senoji Suomi

jos valdžia iš Helsinkio pa
skleidė savo istorijas pasau
liui, kaip suomiai nukirtę 
žemyn “aštuonis iki de
šimt” sovietinių lėktuvų, 
kaip jie sunaikinę dar kelis 
Sovietų tankus ir “baisiai” 
iškapoję vieną raudonar
miečių dalį.

Tokius pasakojimus tal
pindamas N. Y. Times, ta
čiau, pripažįsta, jog Sovie
tų raudonarmiečiai pažengė 
dar toliau pirmyn šiaurinė
je Suomijoje. .

Paryžius. — Anglijos ir 
Franci jos kariniai laivai ir 
lėktuvai iki šiol sunaikinę 
nuo 42 iki 47 Vokietijos 
submarinų, kaip sako fran- 
cūzu valdžia.

Žinios iš Lietuvos
Kaunas, gruodžio 18 d.
—Finansų vice-ministras 

E. Danta pareiškė, kad Lie
tuvos pramonė žaliavų ir 
būtino reikalingumo užsie
nio prekių nepritruksianti.

—Šiomis dienomis gauta 
Klaipėdos pabėgėliams 16 
maišų drabužių, kuriuos 
prisiuntė Amerikos lietu
viai.

—Gautas pranešimas, kad 
Amerikos Raudonasis Kry
žius išsiuntė į Lietuvą karo 
pabėgėliams 110 dėžių dra
bužių.

—Lietuvoje įsteigta koo
peratyvų sąjunga “Linas.”

Senoji Suomių Valdžia ža
da Atsilaikyt per žiemą

Paryžius.—Suomijos Hel
sinkio valdžia atsišaukė į 
Angliją ir Franci ją, kad 
kuo greičiausiai duotų jai 
lėktuvų, priešorlaivinių ka- 
nuolių, lauko kanuolių ir jų 
šovinių, prieš-tankinių ka
nuolių ir bent 50 milionų 
kulkų šautuvams ir kulkas- 
vaidžiams, karui prieš So
vietus.

Prekinis Vokiečių Lai
vas Paspruko nuo An- 

gljos Šarvuotlaivio
Fort Lauderdale, Florida. 

—Nazių prekinis laivas 
“Arauca” vos pabėgo nuo 
anglų šarvuotlaivio “Orio
no” ir apsistojo amerikinė
je prieplaukoje Porte Ever
glades.

“Arauca,” 4,354 tonų įtal
pos, plaukė namo su krovi
niais iš Meksikos, ir ūmai 
išgirdo kanuolės šūvį. Tai 
anglų šarvuotlaivis paleido 
tą šūvį virš vokiečių laivo 
“Araucos,” duodamas žen
klą, kad šis laivas sustotų. 
Bet jis nestojo, o visais ga
rais dūmė prieglaudon į 
Amerikos uostą; plaukė ne 
toliau kaip už trijų mylių 
nuo Amerikos pakraščio. 
Nes trijų mylių ruožas pa
kraštinių vandenų, pagal 
t a r p t a u tinius įstatymus, 
priklauso Amerikai; tai yra 
uždrausta svetimiem karo 
laivam veikti tame ruože.

Bet nazių laivo kapitonas 
Fr/ Stengler tvirtina, kad 
jo laivas buvo tik už pus
trečios mylios nuo Ameri
kos kranto, kai Anglijos 
šarvuotlaivis permetė ka
nuolės šovinį per nazių lai
vą. Anglų šarvuotlaivis ta
da buvo už 7 mylių nuo 
“Araucos.” Šis laivas turė
jo tiktai 15 minučių laiko 
pasprukt nuo Anglijos šar
vuotlaivio.

Jeigu pasirodys, kad lai
vas “Arauca” nebuvo var
tojamas kaip karinis laivas, 
tai jis nebus Amerikoje in
ternuotas, ir galės iš čia iš
plaukt, kada jam patiks.

Chinai Pažengė Pirmyn 
Keturiose Provincijose

♦

Chungking, Chinija. — 
Chinai atmetė japonus at
gal keliose vietose, po smar
kių mūšių, Hupeh, Hunan, 
Kiangsi ir Chekiang pro
vincijose. Siaučia žiaurios 
kautynės tarp chinų ir ja
ponų pietinėje Honan pro
vincijoje. Hunane chinai 
pralaužė japonų apsigyni
mo liniją ties^ Yochowu.

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

C

Senoji Suomijos valdžia 
pareiškė talkininkam, kad 
jeigu jie duos jai įvalias ka
ro pabūklų tuoj aus, tai ji
nai tikisi atsilaikyt per žie
mą, ypač, jeigu šiuom laiku 
prisnigs tiek daug sniego, 
kaip paprastai prisnigdavo 
apie kalėdas.
Talkininkai Gausiai Rems 

Helsinkio Valdžią
Aukščiausia bendra kari

nė taryba Anglijos ir Fran
ci jos nusprendė duot viso
kią galimą “dvasinę”-diplo- 
matišką ir karinę paramą 
senajai Suomijos valdžiai. 
Padėdami jai prieš Sovie
tus, talkininkai žiūrės tik
tai, kad tuomi nesilpnintrsa- 
vo karo prieš Vokietiją.

Aukščiausios karo tary
bos posėdyje, kur buvo pa
darytas šis tarimas, dalyva
vo Anglijos niinisteris pir
mininkas C h a m b e rlainas, 
jos užsieninis ministeris lor
das Halifax ir svarbiausi 
Franci jos ministerial.

KODĖL PERKELTAS 
TAUTŲ LYGOS CENT

RAS I PARYŽIŲ

Paryžius. — Tautų Lygos 
centras persikėlė iš Gene- 
vos, Šveicarijos, į- Paryžių. 
Nes jam esant Paryžiuje 
geriau galima būsią išvien 
su Anglija ir Franci ja remt 
senąją Suomijos valdžią.

Generalis Lygos sekreto
rius J. A. Avenol išsiunti
nėjo atsišaukimus visom 
šalim priklausančiom Tautų 
Lygai, kad jos greitai gel
bėtų Helsinkio Suomiją.

Anglijos Laivai Gabens 
Karo Lėktuvus Helsin

kio Suomijai
Copenhagen, Danija.—Du 

anglų laivai išplaukė iš An
glijos su kroviniais lėktuvų, 
kuriuos veža senajai Suomi
jos valdžiai, kaip yra suži
nota iš diplomatiškų šalti
nių.

Yra slepiama, kur tie lėk
tuvai bus iškrauti.

Hooveris Pasiuntė $100,000 
Senai Suomių Valdžiai

New York. — Ex-prezi- 
dentas Hooveris, pirminin
kas Suomių Rėmimo Komi
teto, kablegrama pasiuntė | 
šimtą tūkstančių dolerių ' 
senajai Suomijos valdžiai, I 
grd. 19 d. Sako, jog yra su
rinkta jai ir kitas šimtas • 
tūkstančių dolerių iš “ame- i 
rikiečių.”
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nėms, savo plienine valia, savo mokslin
gumu ir genijališkumu įgavo pasitikėji
mą milijonuose pavergtųjų tautų ir dar
bo žmonių ir šiandien jis yra mylimiau
sias ir gerbiamiausias žmogus Sovietų 
Sąjungoj. Be to, milijonai—bus šimtai 
milijonų—visam pasauly žmonių, kurie 
jį skaito šiandien savo vadu, savo moky
toju ir draugu!

Stalinas Kaipo Vadas nės revoliucijos ir socializ
mo budavojimo, kuriais ne
būtų Stalino įnešta naujų

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year_______ $5.50
Brooklyn, N. Y.» per year ______ $6.00
Foreign countries, per year   $6.50 
Canada and Brazil, per year__ $5.50
United States, six months _____  $3.00
Brooklyn, N. Y., six months -----  $3.25
Foreign countries, six months __  $4.00
Canada and Brazil, six months_ $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Žmogus, Kuriam Šiandien Sukako 
60 Metų Amžiaus

Nereikia nei sakyti, kad kiekvieną 
dieną tam tikras skaičius žmonių mini 
savo vienokia ar kitokia amžiaus sukak
tį. Juk yra žinoma, kad kiekvieną minu
tę gema žmonės, kiekvieną minutę mirš
ta žmonės.

Panašiai bus ir su gruodžio 21 d. Šią 
dieną yra gimę nemažai žmonių, kurie 
gyvena ir mini savo gimtadienius.

Bet šiuo metu gyvena vienas žmogus, 
kurio gimtadienis pripuola šiandien— 
jam sueina lygiai 60 metų amžiaus—ir 
į kurį visas pasaulis atkreips nepaprastą 
dėmesį. Tuo žmogum yra Sovietų Sąjun
gos tautų vadas Juozas Stalinas.

Kodėl gi į Juozo Stalino 60 metų am
žiaus sukaktį visas pūšaulis atkvęįjįs dė
mesį?

Todėl, kad istorija dideliais žmonėmis 
yra labai šykšti, jų daug neduoda. O Juo
zas Stalinas yra didelisvyrate,. didelis 
žmogus. Tai retenybė pasaulio istorijoj.

Mes tatai sakome, nors puikiai žino
me, kad’šiandien, minint šią sukaktį, pa
saulyj bus skirtingų tuo klausimu nuo
monių: kai vieni tąjį faktą pripažins, tai 
kiti—griežtai bandys jį užginčyti. Tačiau 
mes žinome, kad ir tie, ką tatai bandys 
užginčyti, savo galvoj manys ką kitą: 
jie savyje sutiks su mūsų pasakymu. Bet 
viešai jie su mūsų nuomone nesutiks, 
kadangi tatai kenktų jų interesams.

Stalinas nūnai statomas greta Markso, 
Engelso ir Lenino. Ir tai visai teisingai. 
Jeigu Marksas su Engelsu patiekė teore
tinius pagrindus socialistinei visuome
nei; jeigu Leninas tąjį mokslą praplėtė 
ir privedė žmoniją prie Didžiosios Lap
kričio Revoliucijos, tai Stalinas, uolus ir 
ištikimas Markso, Engelso ir Lenino 
mokinys, tąjį mokslą—marksiszmą-leni- 
nizmą—ne tik teoretiniai praplėtė, pri
taikydamas jį šių dienų sąlygoms, bet ir 
praktikoje jis išvedė šeštosios dalies pa
saulio sausžemio—Sovietų Sąjungos— 
žmones iš senos į naująją gadynę, į so
cialistinę gadynę.

Tie iš mūsų, kurie gyvenome ir atme
name tuos sunkius laikotarpius, kuriais 
teko eiti Lapkričio Revoliucijai, Sovietų 
Sąjungai, galime puikiai įsivaizduoti, ko
kių reikėjo smegenų, kokio žinojimo ir 
pasirįžimo nugalėjimui tų didžiųjų kliū
čių, kurios stovėjo skersai kelią. Betgi 
tatai Buvo pasekmingai nugalėta.

Ir šiandien, kiekvienas mato, socializ
mas ne tik klesti Sovietų Sąjungoj, bet 
jis stovi išvakarėse visoj eilėj kitų kraš
tų,—gal būt net visoj Europoj.

Bet Staliną negalima vadinti tik so
cialistinės visuomenės architektu. Turim 
atsiminti, kad jis iki Lapkričio Revoliu
cijos visą savo gyvenimą paaukojo ko- 

>vai prieš carizmą, prieš dvarponius ir 
kapitalistus. Jis dėl to daug kentėjo,— 
buvo persekiojamas ir atvejų atvejais 
kalinamas. Ir vis tik plieninė jo valia, jo 
pasirįžimas atlaikė visus puolimus. Vis
ką ištvermingai ir kantriai jis pernešė.

Kai tik Lapkiičio Revoliucija užsi
liepsnojo, Stalinas atsiejo josios prieša
kyj. Jis kovojo frontuose &u kontr-revo- 
liucija, jis kovojo bolševikų paiujcs vi
duje ideologiniai—su trockistais ir kitu-\ 
kiais nukrypėliais. Jis, pagaliau, buvo 
Lenino “akys ir ausys.”

Gimęs vargingoj šeimoj—kurpiaus sū
nus,—būdamas mažosios, ilgai pavergtos 
tautos—Gruzijos—sūnumi, bukinas, sa- 
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Ant kiek pasaulio prispaustieji—darbo 
žmonės ir pavergtosios tautos—Staliną 
skaito savo draugu ir vadu, ant tiek jų 
priešai, darbo žmonių išnaudotojai, ma
žųjų tautų pavergėjai, imperialistai į 
Staliną žiūri kaipo j didžiausį, į mirtiną 
savo priešą. Taip savo laikais buvo žiū
rima ir į Marksą, ir į Leniną, ir į Lieb- 
cknetą ir kiekvieną, kuris atsidavusiai 
gynė darbo žmonių reikalus. Tik atsi
minkim 1917-1921 metus. Kaip tuomet 
Leninas buvo piešiamas, kaip apie jį bu
vo rašyta stambiojo kapitalo spaudoj! 
Nei kiek neprasčiau, kaip šiandien toj 
pačioj spaudoj yra piešiamas Stalinas. 
Na, bet gi toji pati spauda jau šiandien 
atvirai pripažįsta, kad Leninas buvo ge
nijus, kad tai buvo nepaprastas vyras, 
kokių istorija nedaug žmonijai yra davu
si.

Stalino gimtadienis, beje, simbolingai 
supuola su tuo būtent gamtiniu reiški
niu, kad gruodžio 21 d. Europoje ir vi
sam šitoj pusėj ekvatoriaus puskamuo- 
lyj diena liaujasi trumpėjus,—ji prade
da ilgėti; ruduo baigiasi, rūkai ir miglos 
sklaistosi, saulėta diena ima viršų ant 
ūkanotos...

Vietoj Ūkio Mašinų—Bomberiai
Nesenai Amerika “paskolino” Suomi

jai dešimts milionų dolerių. “Paskolino” 
tada, kai nesimato nei mažiausios vilties 
kada nors tą “paskolą” gauti atgal. Nes, 
juk abejojama, ar Suomijos demokratinė 
respubjiką,.mo^sj tas “paskolas,” kurios 
duodamos jos pHeša^ns'?

Kada buvo duota “paskola,” tai buvo 
paskelbta, kad Suomija už ją pirks “že
mės ūkio mašinas.” Buvo aišku, kokios 
tos mašinos bus. Dabar iš Washingtono 

• rašo ponas Frank L. Kluckhon, kad Suo
mija jau pasipirko 44 jūrinius b.omba- 
nešius “Brewster” rūšies, kurie yra grei
čiausi, ir tuojau jie būsią pristatyti Hel
sinkio vyriausybei. Tas pats korespon
dentas rašo, kad “Suomija perkasi daug 
amunicijos ir kulkasvaidžių iš Jungtinių 
Valstijų. Tam tikslui greitai bus išleista 
$4,000,000.” Tai matote, kokios yra tos 
žemės ūkio mašinos”!

“Vienbalsis” Balsavimas
Anglijos ir Francijos ponai, suorgani

zavę savo kolonijas ir tas valstybes, ku
rioms jie politiką diktuoja, iš Tautų Ly
gos išbraukė Sovietų Sąjungą. Išbraukė 
“vienbalsiai.” Bet tas “vienbalsis” balsa
vimas daugiau negu juokinga^. Štai kaip 
Europos.valstybės balsavo:

Švedija, Norvegija ir Danija, Suomijos 
kaimynės, susilaikė nuo balsavimo. Bal
kanuose Bulgarija, Graikija ir Jugosla
vija—susilaikė. Holandija, Šveicarija, 
Vengrija taip pat susilaikė. Pabalti jos 
valstybės — Lietuva, Latvija ir Estoni- 
ja nebalsavo. Net nebalsavo ir Airija, iš
skiriant jos atstovą nuo šiaurinio kam
pučio. Reiškia, nuo balsavimų susilaikė 
net trylika valstybių.

Už Sovietų Sąjungos išbraukimą bal
savo Anglija, Francija, Portugalija, Suo
mija, Belgija, Rumunija ir Turkija—• 
septynios. “Vienbalsis” balsavimas, kada 
septyni balsuoja; o trylika sėdi.

Tiesa, Anglijos ir Francijos ponai su
rinko daug balsų, neš jiems paklusnios 
valstybės Centralinės ir Pietinės Ame: 
rikos juos parėmė, taipgi Anglijos ir 
Francijos kolonijos balsavo, kaip “pilna
teisiai piliečiai.” Bet tos valstybės nepa
daro jokios įtakos į Europos padėtį.

Jeigu mes prisiminsime dar tą, kad 
Vokietija, Ispanija ir Italija nepriklauso 
Tautų Lygoj, tai matysime, kokis buvo 
mizernas tas “vienbalsis” balsavimas 
Europos kontinente. Mums atrodo, kad 
Anglijos ir Francijos imperialistai, pra- 
vesdami šį balsavimą, įkalė paskutinę 
vinį į Tautų Lygos grabą. Juk aišku, 
kad tokia įstaiga turi pakrikti, kur vieš
patauju Anglijos ir Francijos galia, kur 
jos, prisivaxiu.irs savo kolonijų/.atsto
vų, padiktuoja savu v aną, kur val
stybės neturi drąsos pareikšti savu u<L~ 
są, bet sėdi, tyli ir nuo balsavimų susi-

Darbo# žmonių priešai 
bando užtemdinti Juozo 
Stalino politinę rolę. Jie tu
ri drąsos svietui pasakoti, 
būk Stalinas “buvo nežy
mus prie Lenino gyvavimo,” 
būk “Stalinas buvo užkam
pyj.” Jie patys gerai žino, 
kad tai netiesa.

Dar 1912 metais, Leninui 
vadovaujant, Bolševikų 
Partijos Centro Komitetas 
pašaukė Juozą Staliną į sa
vo tarpą. Ir nuo to laiko 
Stalinas yra Centro Komi
teto narys, tai. yra, aukš
čiausios,. Bolševikų Partijoj 
įstaigos narys.

Kada 1917 metais, po lie
pos įvykių, Leninas buvo 
priverstas slaptai gyventi, 
tai už Centro Komitetą 
Bolševikų Partijos šeštam 
Suvažiavimui raportą davė 
Stalinas.

Piliečių Karo metu, kur 
tik buvo didžiausias pavo
jus, ten Centro Komitetas, 
priešakyje su Vladimiru 
Leninu, siuntė Juozą Stali
na.

Kada Bolševikų Partija 
ruošėsi prie Lapkričio Re
voliucijos, to svarbiausio is
torinio žygio, tai Centro 
Komitetas išrinko penkis 
draugus vadovauti revoliu
cijai ir jais buvo: Juozas 
Stalinas, velioniai—J. Dzer- 
žinskis J. Sverdlovas, M. 
Urickis ir A. Bubnovas.

Juozas Stalinas buvo iš- 
rinttas4jJm^ 
džią. -Jis ėjo’ Tautį-komisa
ro pareigas. O kiekvienas 
suprasime, kokia tai buvo 
didelė atsakomybė šalyje, 
kuri turi apie šimtą skirtin
gų tautų ir tautelių. Tik 
Stalinas galėjo išvesti po
litiką, kad jas visas apvieni- 
jus vienam ir dideliam tiks- 
lui—jų pačių gerovei.

Jau vien šiuos kelis fak
tus suminėjus kiekvienas 
supras, kaip Juozas Stoti
nas buvo partijoj brangina
mas, kaip Leninas pavesda
vo jam pačius atsakomin- 
giausius darbus. O kada 
Leninas mirė, kada Bolše
vikų Partijai reikėjo pasta
tyti priešakiu geležinės va
lios, pasiryžimo, pasišventi
mo žmogų—Centro Komite
to Sekretorių, tai Komunis
tų (Bolševikų) Partija pa
sirinko Juozą Staliną, ku
rioj vietoj jis ir dabar yra.

Draugų Nuomonė Apie 
Staliną

Velionis S. M. Kirovas, 
XVII partijos suvažiavime
sakė:

“Draugai, dešimts metų 
atgal mes palaidojome tą-, 
kas suorganizavo mūsų 
partiją, kas suorganizavo 
mūsų proletarinę valstybę. 
Bet taip pat 10 metų atgal 
lūpomis geriausio Lenino 
pasekėjo,geriauęip vado 
mūsų.:socialistinio ubudavo- 
jimo, mųsų milioninės par
tijos, mūsų skaitlingos dar
bininkų' klasės, lūpomis to 
geriausio parti jiečio mes 
padarėm šventą pažadą 
pravesti gyveniman Lenino 
siekimus. Ir mes, draugai, 
su pasididžiiavimu prisi
mindami Leniną, galime pa
sakyti: mes tą pažadą atli
kome ir ateityje atliksime, 
todėl, kad tą pažadą davė 
didysis strategas ir vadas 
pasiliuosavimo darbo liau
dies mūsų šalyje ir visame 
pasaulyje, tai draugas Sta
linas.”

.... .....................  n.lt
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“Draugai, mes įžengėm į 
nauj<į venini^,, Mes per- 
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JUOZAS STALINAS 
Sov. Sąjungos Tautu Vadas.

Ordžonikidze. — Kam mes 
turime būt dėkingi už tas 
dideles pergales? Mes tu
rime būt dėkingi didžiau
siam žmogui, genijui Vladi
mirui Leninui...

“Mes turime' būti dė
kingi tam, kas arčiausiai 
stovėjo prie Lenino. Mes 
už tai turime būti dėkingi 
Stalinui...

“Kada rytuose reikėjo 
Sovietus apginti nuo Kolče- 
ko gaujų, Leninas ten pa
siuntė savo draugą S.taliną 
ir Kolčakas buvo sumuš
tas!

“Kada reikėjo Sovietų 
valstybę ginti pietuose nuo 

’generolo Denikino. .armijų, 
Leninas ir ten pasiuntė sa
vo draugą Staliną ir Deni
kinas buvo sumuštas!

“Kada buvo reikalinga 
sumušti geenrolas Judeni
čius ir apginti Leningradą, 
Leninas ir ten pasiuntė Sta
liną ir Judeničius buvo su
muštas !

“Kada buvo reikalinga 
sumušti generolą Vrangelį, 
Leninas ir ten siunčia Sta
liną, ir priešas buvo sumuš
tas, suvarytas į Juodąsias 
Jūras, ačiū genijališkai Sta
lino strategijai!”

Dabartinis Sovietų Sąjun
gos komisarų pirmininkas 
ir užsienio komisaras V. M. 
Molotovas sakė:

“Pas mus yra vardas, ku
ris virto simboliu socializ
mo pergalės. Tas vardas 
kartu yra reiškinys ir peli
nės Sovietų liaudies vieny
bės. Jūs žinote tą vardą, 
tai — Stalinas!”

“Mūsų pergalės yra pasek
mė to,—sakė L. Kaganovi- 
čius,—kad mūsų partijos
priešakyje stovi žmogus, 
kuris sugebėjo mobilizuoti 
su tokiu pasišventimu ma
ses, kaip ir .Leninas, išlaiky
ti tikrą Markso ir Lenino 
mokslą, pajėgė praturtinti 
tą mokslą, mokėjo aukštai 
iškelfi kovos vėliavą už so
cializmą, sugebėjo pažinti 
darbininkų klasės tarpe 
šnipus, mokėjo entuziazmo 
liepsna uždegti partijos na
rius, darbininkų klasę ir 
dirbančiuosius valstiečius ir 
vesti tą didžiulę darbo ar
miją į paskutinį šturmą ka
pitalizmo mūsų šalyje ir iš- 
budavojimo socialištinės vi
suomenės. O tas vadas yra 
Juozas Stalinas!”

“Turint taip galingą dar
bininkų klasę, taip gerai ją 
organizuotą,—sakė Sovietų 
maršalas K. E. Vorošilovas, 
—kokia yra Sovietų Sąjun
gos darbininkų klasė, turint 
tokius ' galingus sąjungD
ninkus, kokiais yra Sovietų 
kolchozninkai, turinti tokį 
patyrusi ir protingą vadą;

kokiu yra Stalinas, mes be 
baimės žiūrime stačiai į at
eitį Ir su kiekviena diena 
mes laimėsime naujas per
gales, jokis kiauliškas snu
kis, bent kur įkištas, nega
lės mus pabauginti ir sulai
kyti pasekmingą bolševikų 
pirmyn žygiavimą!”

Taip mąsto ir kalba So
vietų Sąjungos vadai. Taip 
mąsto ir kalba virš 180 mi
lionų jos piliečių. Taip pro
tauja apie Staliną milionai 
žmonių visame pasaulyje. 
Už tai prieš Juozą Staliną 
yra tokia baisi neapykanta 
darbininkų klasės neprie
telių liogeryje.

* . t 

Ką Stalinas Dave
Marksizmui?

Juozas Stalinas yra ne 
vien genijalis politinis vei
kėjas, organizatorius, bet 
kartu .geriausias teoreti
kas, geriausias marksizmo- 
leninizmo 'žinovas. Kaip 
Stalinas geriausiai suprato 
marksizmą—leninizmą ir jį 
papildė, tą klausimą nušvie
tė G. Strelcov savo straips
nyje, tilpusiame “Šviesoj” 
No. 1 ir No. 2, 1935 metais. 
Tarpe kitko Strelcov rašo:

“Rolė draugo Stalino to
limesniame plėtime Markso- 
Engelso-Lenino r e v o 1 iuci- 
nio mokinimo ant tiek di
delė, kad dabartiniu laiku 
negalima kalbėt apie leni
nizmą, neturint mintyje tą 
naują leninizmo plėtimą, ką 
davė draugas Stalinas, kaip 
negalima kalbėti apie mark
sizmą, nepriskaičius tą nau
ją, ką davė Leninas išplėti
me marksizmo. Nėra nei 
vieno iš kardinalių (pama
tinių) klausimų proletari-

papildymų. Tas naujas pil
nai rymo ant Lenino moki
nimo, bet tai yra tolimesnis 
išplėtimas leninizmo. Todėl 
ne tiktai galima, bet ir turi 
būti kalbama apie stalininį 
periodą leninizmo išplėtime.

“Didžiausiu pasitarnavi- 
mu draugo Stalino pasauli
nei revoliucijai yra pir
miausiai tas, kad jis pirmas 
ir vienintelis davė platų le
ninizmo mokslo išdėstymą 
ir išplėstą ir naikinančią 
kritiką jo priešų...

“Stalino ‘Leninizmo Klau
simai’ yra nepakeičiamas 
rankvedis, iš kurio mokina
si ir mokinsis teorijos, stra
tegijos ir taktikos klasių 
kovoj už proletariato dikta
tūrą, už socializmą komu
nistai ir darbininkai visų 
šalių ir visų tautų.

“Ypatingai didelė draugo 
Stalino rolė išaiškinime 
klausimo apie socializmo 
pergalę atskiroj vienoj ša- 
lyj • • •

“Ant Sovietų Sąjungos 
patyrimų, sutraukoje Pen
kių Metų Plano pasekmių, 
prieš veidą šimtų milionų 
viso pasaulio didinančiųjų, 
pirmu kartu žmonijos isto
rijoj praktikoj įrodyta ga
limybė išbūdavo j imo socia
lizmo vienoje šalyje.”

Nėra svarbesnio darbj) 
Sovietų Sąjungoj, kuriam 
vadovystės ir plano nebūtų 
nutiesęs Juozas Stalinas. Ar 
tai mes paimsime Pirmą, 
Antrą ir Trečią Penkių 
Metų Planą, ar tai mes pa
imsime Sovietų Sąjungos

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
‘f L u'* ’ ' | T,

Klausimas:
Gerbiamieji: Kai dabar 

visur siaučia karai, ar dar 
galima susisiekti su Lietu
va? Gal laiškai Lietuvos ne
bepasiekia? Aš klausiu to
dėl, kad jau pora mėnesių 
atgal rašiau Lietuvon laiš
ką ir nesulaukiu jokio at
sakymo O seniau gauda
vau atsakymą greitai.

' Skaitytojas.
Atsakymas:

Susisiekimas tarpe Lietu
vos ir Amerikos tebėra ne- 
nutrūkęs ir laiškai yra per
vežami. Tiesa, šiuo tarpu 
dažnai ilgiau ima laiškams 
suvaikščioti. Jeigu jūs ne
gaunate jokios žinios apie 
jūsų laiško likimą, tai galė
jo laiškas ir šiaip kur ding
ti. Juk ir normališkais lai
kais taip pasitaikydavo.

Vaizdas iš Raudonosios Aikštes Lapkričio 7 d. Mas
kvoj: darbo žmonės demonstruoja minėdami 22 metų

Lapkričio Revoliucijos sukakties dieną.
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Anglijos Lordų Suokalbis, 
Kuris Neišdegė

Šis straipsnis tilpo amerikonų žurnale “Ken. ” Jame autorius išverčia aikštėn bjaurias 
Anglijos imperialistų intrigas užpulti ir sunaikinti Sovietų Sąjungų. Mes manome, kad 

su šitais plėšikų žygiais labai svarbu susipažinti visiems lietuviams
Nepaisant Anglijos skubaus 

karinio pasiruošimo, nepai
sant Royal Parke iškastų ap
kasų, pašaukimo rezervų, įve
dimo maisto kortų ir Kara
liaus Nepaprastos Padėties 
Paskelbimo, Arthur Neville 
Chamberlainas buvo nusista
tęs, nepaisant kaštų, neka
riauti prieš Vokietiją bendro
mis spėkomis su Sovietų Są
junga. šitose pastangose Ang
lijos premjeras laikėsi ne tik 
savo politikos, bet taipgi tie
sioginių, neabejojančių įsaku- 
mų Montagu Collet Norman, 
per 18 metų Anglijos Banko 
gubernatoriaus. Prieš pat če- 
choslovakijos krizio paaštrėji
mą Normanas persergėjo 
Chamberlainą, kad jokiam at
sitikime jis neturi daleisti, 
kad Anglija susidėtų su Sovie
tų Sąjunga prieš Vokietiją.

Nors negali būti abejonės 
dėl Chamberlaino nuoširdumo 
linkui taikos (1—Red.), šis 
galutinas tikslas buvo vyriau
siu motyvu, kuris privertė jį 
skristi į Berchtesgaden ir į 
Godesberg. Ta Keturių Vals
tybių Konferencija Muniche, 
seniai pageidaujamas Hitlerio 
'sapnas, buvo išdavas plano, 
pčr keturius metus paruošto 
Anglijos Banko direktorių 
bendrai su įtakinga Carlton 
Kliubo klika ir su Anglijos 
karo pramonės galvomis.

Kai Chamberlainas pasako
jo Anglijos žmonėms apie sa
vo didžiausias pastangas ir 
pasiaukojimą, jisai nepasakė 
jiems visko> Jis nepaminėjo 
Montagu Normano persergėji- 

JUP, spaudimą tūlų ratelių ir 
savo paties nusistatymo geriau 
priimti pažeminančiausią tai
ką, negu susidėti su Sovietų 
Sąjunga.

Kaip Suokalbis Buvo 
Pradėtas?

1934 metų pavasarį Londo
no finansierių grupė susirinko 
aplinkui Montagu Normaną 
Anglijos Banko belangėje pa
talpoje ant Threadneedle St. 
Tarpe dalyvių buvo ir Alan 
Anderson, partneris Ander
son, Green & Co.; Lord 
Stamp, pirmininkas L.M.S. 
Railway sistemos; Edward 
Shaw,, pirmininkas P. & 0. 
Steamship Lines; Sir Robert 
Kinderslay, partneris Lazard

Tai vokiečių "kišeninis karo laivas Graff Spee, tuojau kai jis buvo sužeistas 
Pietų Amerikos vandenyse; paskui vokiečiai jį patys nuskandino palei Montevi
deo, Uruguajaus sostinę, nes kitaip jį Anglijos ir Francijos laivai būtų nuskandinę. -

Ladislas Farago
Bros.; Charles Hambro, part
neris Hambros Bros., ir C. F. 
Tiarks, pirmininkas J. Schroe
der Co.

Ponas Normanas kalbėjo 
apie padėtį Europoje ir apie 
ateitį. Jo supratimu, tas klau
simas, kuris nusakė Anglijos 
politiką per paskutinius pen- 
kioliką metų, tebebuvo degan- 
čiausis klausimas, tai, būtent, 
sunaikinti Sovietų valdžią Ru
sijoje. Jis argumentavo, kad 
per 1.5 metų Anglija viena ve
dė šitą kampaniją. Jis nurodė, 
kad Franci ja yra silpnėjanti 
spėka, taipgi Italija užsiver
tus naminėmis sunkenybėmis, 
todėl nebegali būti partneriais 
šios kampanijos sėkmingam 
užbaigimui. Bet Europos hori
zonte pakilo nauja spėka, bū
tent, Naziška Vokietija. Hitle
ris suvylė jo kritikus. Jo reži
mas pasirodė ne laikina bai
senybė, bet sistema su gera 
ateitimi ir todėl ponas Nor
man patarė savo kolegoms į 
savo planus įimti Hitlerį.

Tam pasipriešinimo nebuvo 
ir todėl buvo nutarta, kad Hit
leris gautų slaptos pagelbos 
nuo Londono finansierių, kol 
Normanui pavyks sudaryti už
tenkamai spaudimo ant Ang
lijos valdžios, idant privertus 
ją atsisakyti nuo Francijai 
prielankios politikos ir priimti 
daugiau žadančią pro-vokišką 
orientaciją.
Londono Plėšikai Apginkluo

ja Nazių Vokietiją
Direktoriai tuojau griebėsi 

už darbo. Jų pirmas žygis bu
vo padėt Hitleriui slaptai ap
siginkluoti, ką Hitleris dar tik 
buvo bepradedąs daryti. 
Kontroliuodami Vickers ir Im
perial Chemical industrijas,' 
jie įsakė tom dviem milžiniš
kom amunicijos išdirbystėm 
visais joms galimais būdai pa
gelbėti Vokietijai pravesti sa
vo apsiginklavimo programą. 
Abi šios kompanijos, Vickers 
ir ICI, su mielu noru sutiko 
kooperuoti, ypatingai dar ir 
todėl, kad ši Londono politika 
sutiko su jų pačių anti-rusiš- 
kais planais. Dar daug pir
miau, negu Normanas nu
sprendė panaudoti Hitlerį sa
vo planams prieš Sovietus, 
Vickers kompanija įsteigė vi
są eilę amunicijos fabrikų vi

sose tose šalyse, kurios atrodė 
potenciajalėmis Rusijos prieši
ninkėmis. Vickers savininkai 
kontroliavo Lenkijoje Societe 
Polonaise de MateYrielle de 
Guerre, Japonijoje Mitsui Ja
panese Steel Works ir Itali
joje Armstrong Pozznoli, ir 
tampriam kontake darbavosi 
su Kruppo ir kitomis amuni
cijos kompanijomis Vokietijo
je. Faktinai tie amunicijos fa
brikai buvo apsupę visus Rusi
jos rubežius. šis anti-sovietinis 
lenciūgas jau buvo gerai į- 
steigtas pirma, negu Japonija, 
Vokietija ir Italija sudarė An-' 
ti-Kominterno Paktą.

Tuojau šitai Anglijos Banko 
pro-vokiškai orientacijai buvo 
laimėtas Anglijos laivynas.

Anglija Padeda Vokietijai 
Susikurti Laivyną

Pirmas šios pro-vokietiškos 
orientacijos pasisekimas buvo 
atžymėtas Angli j os-Vokieti j os 
laivyno sutartimi, kuri buvo 
tikroji pradžia Hitlerio kam
panijos prieš Versalio Sutartį. 
Toje sutartyje buvo daug kas 
daugiau, negu apribojimas 
Anglijos ir Vokietijos laivynų 
stiprumo. Buvo susitarta, kad 
Anglijos laivyno admiraltija 
ir Vokietijos laivyno komanda 
darbuosis1 kuoartimiausioje 
kooperacijoje; tos sutarties 
slaptuose punktuose buvo pa
sikeičiama laivyno šnipinėji
mo agentais; reikalaujama 
vienų kitiems suteikti infor
macijas apie naujus išradimus 
laivų statyme. Tuojau po pa
sirašymo sutarties Anglijos 
komisija, susidedanti iš šešių 
aukštų admiraltijos viršinin
kų, pribuvo į Berlyną ir atida
rė savo buveinę Jn den Zel- 
tene ir apžiūrinėjo Vokietijos 
laivyno stiprumą. Buvo Vokie
tijai patarta pakeisti savo me- 
trišką sistemą laivyne Angli
jos “linear” sistema, idant 
Anglijos karo ginklų fabrikai 
galėtų greitu laiku aprūpinti 
Vokietijos laivyną amunicija 
prieš Rusija Baltijos Jūroje. 
Tuo pačiu laiku Vokietija da
vė Anglijos laivynui pasinau
doti Berlyno Technologijos 
Kolegijos nauju išradimu dėl 
statymo submarinų (povande
ninių laivų).

London karo ministerija pa
sekė laivyną žygius. Jie sutiko 

su Vokietijos patarimu pasi
keisti. armijos oficieriais ir 
1934 metais trys Vokietijos 
oficieriai pribuvo į Londoną, o 
tuo tarpu trys Anglijos oficie
riai tapo pasiųsti pas Vokieti
jos karo ministeriją. Tais pa
čiais metais Anglijos karo 
ginklų firmos davė Vokietijos 
militariniam organui “Milli- 
taerisches Wochenblatt” di
džiulius skelbimus, siūlančius 
pardavimui tankas ir kanuo- 
les, kurios buvo Versalio Su
tarties Vokietijai uždraustos. 
O Vickers kompanijos pirmi
ninko generolo Sir Herbert 
Lawrence pareiškimas aiškiai 
parodė, kad Anglijos valdžia 
šiuos visus žygius žino ir tiems 
garsinimams pritaria. Kuomet 
kompanijos šėrininkų meti
niam susirinkime Lawrence 
buvo paprašytas duoti užtikri
nimą, kad Vickers kompanijos 
ginklai ir amunicija nebus 
naudojama slaptam Vokieti
jos apginklavimui, tai jis atsa-' 
kė: “Aš negaliu duoti užtikri
nimo aiškiais terminais, bet aš 
galiu jums pasakyti, kad nie
kas nėra daroma be pilniausio 
pritarimo ir užgyrimo mūsų 
valdžios.”

Bankierių Žygiai Anglijos 
Kabinete

Tarpe 1934 m. ir 1937 m. 
Montagu Normanas keliais at
vejais bandė laįmęti .į anti-ru- 
sišką frontą Anglijos premje
ra Baldwina. Bet Baldwinas 
užsispyrusiai priešinosi tiems 
Normano užpuolimams. Mat, 
nors Baldwinas nebuvo drau
gas rusiškos orientacijos, ta
čiau kai jam prisiėjo pasirink
ti vieną iš dviejų, jis Hitlerį 
laikė blogesniu už Staliną. Ta
čiau Normanui pavyko laimėti 
savo piusėn keletą Baldwino 
kabineto narių. Pirmutinis mi- 
nisteris įstoti į anti-rusišką, 
pro-vokišką frontą buvo apsi
gynimo ministeris Sir Thomas 
InSkip, korio anti-rusiškas nu
sistatymas buvo šeimos reika
las. Inskip seniai žinomas Ru
sijos priešais. Jo uošvis, Earl 
of Glasgow, yra suorganizuo- 
tojas ir vadas “Krikščioniškos 
Kampanijos prieš Rusiją.”

Antras kabineto narys, ku
ris perėjo į Normano politiką, 
buvo Sir John Simon, kuris ųž 
tai vėliau buvo paaukštintas į 
Anglijos finansų ministerius. 
Ta vieta yra artimiausiai su
rišta su Anglijos Banku.

Bet vyriausias tos politikos 
laimėjimas buvo, kaip Arthur 
Neville Chamberlain, tuolai
kinis finansų ministeris, priė
mė Normano planą, šis Cham
berlaino pasisukimas suteikė 
jam vėliau premjero vietą, 
kai Baldwinas rezignavo. Su 
Chamberlaino persikėlimu į 
10 Downing St. Anglijos Ban
ko anti-sovietinė politika per
galingai įmaršavo-į Whitehall.

Labai lengva suprasti 
Chamberlaino nusprendimą 
priimti šitą anti-sovietine poli
tiką, kai paimi domėn jo ar
timus ryšius su finansine kli
ka ir su karo ginklų industri
ja. Apart kitų jo finansiniu į- 
vesdinimų, Chamberlainas turi 
didžiulį glėbį serų Imperial 
Chemical Industries — 833 
preferencinius Šerus ir 5,414 
paprastų Šerų. Jo gi sūnus, 
Francis Chamberlain, dirba 
Imperial Chemical Industries 
pardavinėjimo štabe centrali- 
nėje raštinėje Birminghame.

Slaptas Plėšikiškas Susitari
mas su Hitleriu

Tuo tarpu, kai Chamberlai
nas persikraustė į 10 Downing 
St. (tai yra, tapo premjeru), 
Vokietija Anglijoje turėjo ga
bų savo interesų atstovą ypa- 
toje maršalo Werner von 
Blomberg, kuris'buvo Vokieti
jos karo ministeriu. Blomberg 
pribuvo Londonan dalyvauti 
Anglijos karaliaus karūnaci
joje ir po karūnacijos ten pa
siliko dar kelioms savaitėms. 
Jis tą savo buvimą Londone 
sunaudojo labai gerai, laiky
damas didžiausios svarbos 
konferenciją su Londono f L 
nansieriais ir naujaisiais 
Downingo Stryto viešpačiais. 
Savo* pasitarimuose su Cham- 

berlainu Blomberg pasiūlė An
gli jos-Vokieti jos bendradar
biavimą sekamais ruožtais:

Hitleris prisijungs Austriją 
ir sugriaus čechoslovakįją. 
Prie to, Anglija, laikui bėgant, 
sugrąžins Vokietijai kaikurias 
prieškarines kolonijas. Dar 
daugiau, Anglija panaudos sa
vo įtaką privertimui Francijos 
atsižadėti francūzų-rusų są
jungos ir privertimui čechos- 
lovakijos sutraukyti ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Iš savo pu
sės, Hitleris sutinka įstoti į 
Anglijos anti-sovietinį frontą, 
priimti tam tikrą apsiginkla
vimo aprubežiavimą ir prisi
dėti prie keturių valstybių są
jungos, kuri apimtų Vokieti
ją, Angliją, Franci ją ir Itali
ją.

Chamberlainas sutiko su ši
tais pasiūlymais ir nuo čia 
prasidėjo Anglijos visai nauja 
užsieninė politika.

(Tąsa bus)

Scranton, Pa.
Žiupsnelis Žinučių Iš Mūsų 

Apylinkes
Gruodžio 10 d. Lietuvių Li

teratūros Draugijos 39 kuopa 
laikė priešmetinį susirinkimą. 
Šiame susirinkime dalyvavo 
daug narių ir daug svarbių 
dalykų buvo aptarta. Moterų 
komisija išdavė raportą iš su
rengtos “pares.” Pasirodo, 
kad'nuo parengimo liko pelno 
$13.75. O tas parengimas bu
vo ruoštas dėl “Daily Worke- 
rio” parėmimo. Iš tų pinigų 
$3 išimta už muziką, o likusie
ji $10.75 pasiųsti minėtai 
įstaigai. Didelis kreditas pri
klauso mūsų sesėms už tą gra
žų pasidarbavimą. Beje, turiu 
atžymėti, kad tai “parei” 
daug daiktų buvo suaukota — 
kai kurios davė pinigais, o kai 
kurios valgomais daiktais. Tai 
visoms lygiai širdingai ačiū.

Susirinkime skaitytas laiš
kas nuo draugų wilkesbarrie- 
čių, kad jie sutinka pas mus 
sulošti savo juokingą komedi
ją “Išdykusi Pati,” apie pa
baigą sausio mėnesio ateinan
čių metų.

Mūsų 39 kuopa susilaukė 
didesnės šeimynos, tai yra, 
padidėjo dviem nariais. Kuo- 
pon įstojo Jonas Alinskis su 
savo žmona. Jie parvažiavo 
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PIRKITES SAU LIKERIUS SU

g PASITIKĖJIMU ♦gĮgrf
Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuves

i WILLIAMSBURGHE

j MANHATTAN LIQUOR STORE
i 264 GRAND ST. kampas Roebling st., BROOKLYN, N. Y.

Mūsų sandėlis yra perdidelis, kad sužymėti kainas 

štai yra tik keletas specialių:

Hunt Club--Reserve Whisky 
Distiliota Hiram Walker’io

$1.30 pilna kvorta—73c pilna painte

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

$1.89 pilna kvorta—97c pilna painte
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atgal į Scrantoną iš Newark, 
N. J., kur jie išgyveno kele
tą metų. Draugai Alinskiai 
yra darbštūs dėl progresyviš- 
kų organizacijų.

Tapo išrinkta kuopos valdy
ba ateinantiems metams. Nors 
sakau, kad tapo išrinkta, bet, 
geriau pasakius, visa senoji 
valdyba pasiliko ir ateinan
tiems metams. Turiu atžymė
ti, kad šių metų valdyba gerai 
darbavosi dėl savo apšvietos 
organizacijos. Tad būtinai tu
riu valdybos pavardes pami
nėti. Kuopos organizatorium 
yra R. Janušaitis, finansų sek
retorium P. Šlekaitis, iždinin
ku Ig. Klevinskas, protokolų 
rast. D. Praleika, korespon
dentais P. Šlekaitis ir D. Pra
leika.

Nugirdau, kad mūsų darb
ščios moteriukės vėl darbuoja
si dėl naujų metų vakarienės 
surengimo. Bus vėliau praneš
ta apie tikietų kainą ir vaka
rienės vietą.

Turiu priminti, kad mūsų 
39 kuopa rengiasi prie didelio 
darbo, tai yra, sulošimo veika
lo “Gyvieji Nabašninkai.” Tai 
yra gražus, juokingas veika
las. Iš karto buvo manyta šį 
veikalą perstatyti ant greitų
jų, bet kadangi gavome žinią, 
kad Scrantone sutinka sulošti 
savo veikalą wilkesbarrieciai, 

Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.
•

Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

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

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

tai mūsų* veikalas bus persta
tytas kada nors vasario mėne
sį.

Mūsų kuopa išrinko ketu
rius delegatus į Amerikos Lie
tuvių Kongreso Wilkes-Barre 
ir Apylinkės skyriaus konfe
renciją, kuri įvyks gruodžio 
30 d., Wilkes-Barre, Pa.

No. 1 Korespondentas.

Slapukas Karo Laivas Pas
pruko iš Colombijos

Bogota, Colombia. — Ne
žinia kurios tai šalies karo 
laivas plaukiojo Colombijos 
pakraščiais, bet pabėgo to
liau į jūrą, kai pamatė pa
kilusius karinius Colombi
jos lėktuvus.

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

delko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir oriaivynų, kurie dabar daly
vauja mūriuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
laplu. Kaina 35c, 8 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street’ 

Spencerport, N. Y.

j®
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(Tąsa)

Mes visada nurodinejome, kad fašiz
mas reiškia karą, kad karu kvėpuoja, 
kad. fašistai uždegs naują Pasaulinį Ka
rą. Mes dėjome pastangų, kad pastoti 
jam kelią, kovojome, mases mobilizavo
me ir dabar dirbsime, kad fašistai agre
soriai negalėtų jį laimėti. Sovietų Sąjun
ga darė viską, kad apjungti visas prieš 
karą nusistačiusias valstybes prieš karo 
agresorius, bet jie negalėjo savo tikslo 
atsiekti, nes Franci jos ir Anglijos išdavi
kiška buržuazija visaip trukdė tas SSSR 
pastangas, sabotažavo, suokalbiavo, fa
šistų smūgius kreipė prieš Sovietus, iš
davė Mandžuriją, Ethiopiją, Austriją, 
Albaniją, Čechoslovakiją, Klaipėdą ir 
baision pade tin pastatė Lenkiją.

Lenkija atsidūrė katastrofiškoj padė
tyj. Ji būdama sulipdyta iš Lietuvos, 
Baltarusijos, Ukrainos žemių ir skirtin
gų gyventojų pati bijojosi į valdomą že
mę įsileisti Sovietų Sąjungos Raudonąją 
Armiją Lenkijos apgynimui. Bijojosi, 
kad tautų mažumos, kurių broliai ir se
serys laisvai gyvena Sovietų Sąjungoj, 
nepamatytų laisvos darbo žmonių res
publikos karius! Bijojosi, kad jie neat
neštų naują dvasią, naują paakstinimą 
prie pasiliuosavimo iš išnaudojimo jun
go! To bijojosi, ir Anglijos, ir Francijos 
veidmainiška demokratinė buržuazija, 
kuri įsakė Lenkijai nepriimti iš Sovietų 
ginkluotą pagalbą! Ir to pasekmėje Len
kija atsistojo veidas veidan su daug ga
lingesne Vokietijos nazių karo mašina.

Francija ir Anglija pasiruošė karui. 
Jos įteikė Vokietijos fašistams griežtą 
reikalavimą (ultimatumą). Italijos fašis
tai mobilizuoja karo jėgas. Visa eilė ki
tų,didesnių ir mažesnių valstybių, ruošia
si karui. Aišku, kad jos viena po kitai 
bus įtrauktos į tą baisią žmonijos katas
trofą, kurios vardas KARAS! Aišku, 
kad žmonija vėl atsidūrė baisioj nelai
mėj, kada ne vien atskiri miestai, bet 
ištisos valstybės bus išteriotos!

Bet mes tikri, kad baisioj žmonijos 
nelaimėj, kraujo ir ašarų jūroj prasiblai
vys milioninių darbo masių protas nuo 
fašistinių nuodų, nuo saldaus buržuazi
jos veidmainiško apgavimo, nuo įvairių 
reakcionierių migdymo, nuo klaidinančių 
iliuzijų. Darbo milžinas, kad ir sukru
vintas, aptaškytas purvu ir krauju, at
sikels daug drąsiau, daug stipriau, kaip 
jis atsikėlė iš kraujo klano po pereito 
Pasaulinio Karo ir nublokš tuos, kas jį 
išnaudojo, skriaudė, kankino, apgavinė- 
jo ir ant galo atvedė į tą baisiausią žmo
nijos katastrofą! Jis sudaužys vergijos 
pančius ir patsai pradės budavoti naują 
tvarką, kurios pavyzdžiu yra naujas 
darbo žmonių namas—Sovietų Sąjunga!”

Auštant jau šimtai lapelių buvo išda
lint tarpe lenkų kareivių. Ant namų sie
nų, ant tvorų jie šaukė:

“KARAS”! “KARAS”!
Žmonės apstoję skaitė.
Prie vienos sienos prijojo lenkų žanda

ras, pasistiepė ant balno, perskaitė ke
lias eiliukes ir kaip skaudžiai įgiltas su
cypė:

—Jūs, šunies vaikai, skirstykitės!
Išsitraukė guminę dūdą ir:
—Žvakt!
—Žvakt!—mušė žmones per galvas, 

kur pakliuvo.
Žmonės išbėgiojo. Žandaras išsitraukė 

kardą ir pradėjo skusti lapelį nuo sienos. 
Prie kitos sienos priėjo lenkų policinin
kas, pradėjo skaityti lapelį, akis išvertė, 
abiejomis rankomis nusitvėrė už didelių 
ūsų ir piktai išstūmė:

—Cholera!
Lupo lapelį abiejų rankų nagais, kaip 

kokis laukinis žvėris.
Bet ne taip lapelius pasitiko Lenkijos 

liaudis. Ji skaitė juos, skaitė, kol galėjo 
įskaityti, žodžiu vienas kitam ir dešim
tam perdavinėjo jų turinį ir darbo žmo
nėms darėsi aišku, kas yra karo kaltinin
kais.

♦ * *
“Taip, Dieve, Mums Padek!”

Vokietija su pavergtais Austrijos ir 
Čechoslovakijos plotais teritoriniai buvo 
tris kartus didesnė už Lenkiją ir tris 
kartus daugiau gyventojų turėjo. Vidaus 
tvarka abiejų daug maž vienoda—Vokie
tijoj baisus fašistinis teroras, persekio

jimas komunistų, darbo unijų, net reli
ginių sektų. Lenkijoj fašistinė tvarka, 
kiek mažesnis teroras, kaip Vokietijoj, 
bet smaugiamos tautų mažumos, dar 
žiauriau, negu Vokietijoj; darbininkų už
darbiai menki, valstiečiai blogesnėj pa
dėtyj, kaip vokiečių ūkininkai. Vokietija 
industrinė šalis ir turi galingą karo tech
niką, ypatingai daug sustiprėjo po to, 
kaip jai, dėka Chamberlaino ir Daladie- 
ro išdavystei, teko Čechoslovakijos gink
lai, apie 2,000 moderniškų karo lėktuvų, 
daugybė sunkios artilerijos, kulkasvai- 
džių, keli milionai šautuvų ir moderniš- 
kiausi ginklų ir amunicijos gaminimo fa
brikai. Vokietijos karo lėktuvus, tankus, 
kareivius, kanuoles ir kitus ginklus ga
lima buvo lyginti su Lenkijos apsiginkla
vimu, kaip tris prieš vieną.

Bet ir Lenkija turėjo jėgų. Virš 34 
milionai gyventojų. Armija, fašistų bū
riai ir rezervai siekė iki 4,500,000 vyrų. 
Net moterų buvo ginkluoti būriai. Tūli 
anglų ir francūzų karo specialistai spė
liojo, kad dideliam reikalui esant Lenki
ja gali pastatyti net 6,500,000 vyrų po 
ginklu. Apginklavimas turėjo būti geras, 
nes ne vien savo ginklų ir amunicijos tu
rėjo fabrikus, bet per dvidešimts metų 
ją ginklavo Francija. Lenkijos karo lėk
tuvų kiekis siekė apie 2,000, taip pat vie
nas prieš tris vokiečių. Ir turint mintyje, 
kad Ispanijos liaudis veik tris metus ko
vėsi prieš Italijos ir Vokietijos fašizmą, 
prie Anglijos ir Francijos pagalbos fa
šistams, kad Ethiopai ilgai didvyriškai 
gynėsi, niekas netikėjo, kad Vokietija 
greitai įveiktų Lenkiją, o ypatingai po 
to, kada ji atmetė Raudonosios Armijos 
pagalbą, kada maršalas Smigly-Rydz pa
reiškė: “Lenkija turi užtektinai jėgų ne 
tik apsiginti, bet ir užpuoliką nubausti!”

Bet Lenkijos geografinė padėtis buvo 
prieš ją. Po to, kada ji padėjo Vokieti
jai pavergti Čechoslovakiją, tai pati 
Lenkija atsidūrė iš trijų pusių apsupta 
Vokietijos teritorijos, tartum milžiniš
kose žiotyse. Kariniai-strateginė apsigy
nimo linija ėjo išilgai Sano-Vislos-Narė- 
vo upes, daugiau, kaip trečdalį Lenkijos 
paliekant už tos sienos—vokiečių užėmi
mui. Ir kas blogiausia, kad prisieina pa
likti veik visus ginklų ir amunicijos fab
rikus, kuriuos ten Lenkijos poniška val
džia tiksliai išbūdavo j o.

II.
Daug anksčiau, kaip karas prasidėjo, 

Vokietijos ir Lenkijos generaliai štabai 
paruošė karo veiksmų planus.

Vokietijos generaliam štabui pasiūlė 
kanus — apsupimo planus pati Lenkijos 
geografinė padėtis. Jie sukoncentravo 
spėkas iš abiejų sparnų, kad, kaip kokio
mis replėmis nugnybus Lenkiją iki Sano- 
Vislos-Narėvo upių, kad sunaikinus ta
me maiše Lenkijos karo jėgas, jeigu jos 
pirm laiko iš ten nepasitrauks. £

Pietų pusėj, nuo Vengrijos iki Bres
lau vokiečiai sutraukė “Kondoro legio
ną,” 35 pėstininkų divizijas, 4 mechani
zuotas divizijas, dvi ar tris kalnų divizi
jas, daug orlaivių, bendrai apie 760,000 
kareivių; padalino į tris armijas, veda
mas generolų von Reichenau, von Blas- 
kowitz ir von List. Komandą pavedė ant 
visų jėgų generolui von Runsted ir pa
statė joms tikslą: užimti Čenstakavą, 
Katovičius, Krakavą, Lodzių ir pasiekti 
Vislos upę, dešiniuoju sparnu stumiantis 
į rytus Galicijoj, o kairiuoju sparnu iš
eiti iki Varšavos.

Antra vokiečių karo jėgų grupė vado
vystėj gen. von Bock buvo sutraukta iš 
abiejų pusių Lenkų Koridoriaus ir Rytų 
Prūsijoj iš 20 divizijų (apie 360,000 ka
rių). Koridorių puolė iš abiejų šoųų ge
nerolo von Kluge jėgos, o, 8 divizijos 
(apie 180,000 karių), vedamos generolo 
von Keųcher, veržėsi į Lenkiją iš Ry
tų Prūsijos per Mlavą, turėdami tikslą 
iš šiaurių išeiti linkui Varšavos ir išvien 
su generolo Runsted armijomis, ateinan
čiomis iš pietų, nukirsti visą Lenkijos te
ritoriją į vakarus nuo Sano-Vislos-Na- 
rėvo upių. Tokis tai buvo dubeltavų rep
lių vokiečių karo planas. Mažesnės rep
lės—generolo von Kluge jėgos nukerta 
Lenkų Koridorių ties Brombergu, atker
ta Lenkiją nuo jūrų, Gdynios; o didesnės 
replės atkerta jos teritoriją iki Varšavos.

' (Bus daugiau)

Suvalkiečių Kliubas Sutvėrė 
Savo Chorų

Kaip jau žinote, suvalkie
čiai rengiasi prie savo metinio 
parengimo', kuris įvyks sausio 
27, Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Tame parengime 
norima sudaryt įvairus pro
gramas, dėl to daugelis narių 
pareiškė, kad reikalingas su
valkiečių choras, kuris turės 
pasirodyt minėta dieną.

Choras jau turėjo dvejas 
pamokas pas draugę A. Za- 
bukienę. Dabar lieka perkel
tos pas Survilą į svetainę, 
4258 S. Maplewood Ave. Pa
mokos atsibus kas antradienio 
vakarą, 7:30. Taigi, visi su
valkiečiai mylinti dainuot at
silankykite į pamokas, kurias 
duoda gabi mokytoja A. Za- 
bukienė, mūs narė.

Jūs Korespondentas.

Sužeidė Draugę Gabrienę 
______ Į

Gruodžio 15 d. apie 4:30 
vai. po pietų, pačiam vįclur- 
miestyj sužeista bridgeportie- 
tė draugė Gabrienė.

Eidama iš darbo drg. Ga
brienė sumanė užeiti į krautu
vę ko tai pasipirkti. Belau
kiant ant šaligatvio prie Jack- 
son ir State iki šviesos persi
mainys, pro šalį bevažiuojąs 
checker taksi užkabino už 
rankovės ir partrenkęs drg. 
Gabrienę dar kiek pavilko iki 
sustojo.

Sužeistoji greitai tuo patim 
taksi nugabenta į St. Lukes li
goninę, kur jai suteikta grei
toji pagalba. Pasirodė, kad jai 
prakirsta kakta ir labai su
žeistos lūpos-. Tą -patį vakarą 
drg. Gabrienė pargabenta na
mo ir dabar randasi po gydy
tojo priežiūra. Draugai Ga
briai gyvena 3010 S. Union 
Avė., Bridgeporte.

Linkiu drg. Gabrienei grei
tai pasveikti.

—Kaimynas.

Bendrovė 1938 m. turėjo atsa
komybių ant $22,000, o jos 
vertė apie $50,000. Visur 
jieškojime paskolos, tačiaus 
niekur negalėjome gauti, nors 
tas stebino mus. Tankiausiai 
gavome atsakymą: “No loans 
on commercial buildings.” 
Ant galo kreipėmės prie Su
sivienijimo (LDS) ir čia per 
Chicagos komitetą, Abeką, 
Salaveičiką ir Vėšį, mūsų ge
rus draugus, gavome paskolą. 
Tuojau morgi’čmanai paėmė 
po 70% pinigais, o po 30 nuoš. 
Šerais. Tokiu būdu paskola 
nusimažino iki $17,000. Na, o 
šiais, 1939 metais, atmokėjo
me $1,000, tai viso atsakomy
bių lieka $16,000. Tai nedaug 
tokihi įstaigai.”

Paklausus, ar teisybė, kad 
tik viena tokia lietuvių įstai
ga, kuri išsilaikė per krizio 
metus ir kas buvo daroma jos 
išlaikymui ?

Butvilą aiškino: “Nežinau, 
ar kuri ir kur tokia lietuvių 
įstaiga išsilaikė. Nepamirškite, 
kad mūsų namą pastatė ne- 
vien pavieniai, bet ir daug 
draugijų čia turi Šerus. Direk
cija susideda iš 15 narių, iš 
atstovybės įvairių draugijų. 
Tos draugijos remia mūsų sve
tainę.

“žinoma, neturint teisingų ir 
gerų direktorių svetainė nebū
tų atsilaikius. Kur matėte, 
kad direkcija dirbtų veltui? 
O mūsų direkcija dirbo per 
krizį ir dabar pasišventusiai ir 
be atlyginimo. Ir visi atlieka 
darbus teisingai.”

Butvilla sakė, kad Bendro
vė turi ir gerą manadžerį, 
Stanley Vaišnorą, kuris pri
žiūri fianią Hfarp'šavuų

Malonu matyti nepeVdidėlėj, 
lietuvių kolonijoj tokį gražų 
lietuvių namą ir geroj priežiū
roj.

Valio, ciceriečiai!
Svečias.

tik mes patys. Mums reikia 
mokytis suprasti tai atlikti. 
Bet pavieniai užsidarę ir de
juodami badavimo ir sunkios 
padėties neprašalinsim. Rei
kia imti pamokas iš savo 
spaudos, kuri viską nušviečia 
aiškiai. O tai atlieka tik pačių 
darbininkų palaikoma spauda. 
Ji mus mokina teisingai, už- 
tad ją reikia studijuoti, kad 
atitiktum tikrąjį išeities kelią.

siau alkanos, apdriskusios ir 
nemato šviesesnės dienelės.

Todėl aš tikiu, kad moterys, 
perskaitę šitą mano atsiliepi
mą, pakeis savo žalingą nusi
statymą. Todėl iki Naujų Me
tų aš da “Laisvės” nestabdy
siu joms, noi^ laikas pasibai
gęs. Jos dar turės progą atsi- 
naujint prenumeratą.

J. Ramanauskas.

Agnes Šidlauskas Ligoninėje

Jau kelinta savaitė kaip 
serga ir randasi ligoninėje, 
2551 N. Clark St.

Kas diena galima atlankyti 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų ir 
nuo 7 iki 8 vai. vakarais. Kas 
galite, atlankykite ligonę.

A. Šidlauskas ir S. Svilainis 
laiko taverna 4328 S. Halsted 
St. —R.

Atvažiuoja Chicagon Prof. 
Andrulis

Kalėdom atvyksta Chica
gon Andrulienės sūnus Mi
chael Andrulis. Jis praleis 
šventes pas motiną.

Andrulis baigęs Wisconsino 
Universitetą, dabar eina pro
fesoriaus pareigas New Yor
ke.

Vėliname svečiui linksmai 
laiką praleisti pas chicagie- 
čius.

—J. P.

, Trokas Užmušė Lietuvį
V. Raginį

V. Raginis, 51 metų, gyve
nęs ant 6808 So. Campbell 
Avė., užmuštas, kai jam sto
vint ant 47th ir Western gat
vių pravažiuojančio troko ra
tas nutrūko ir smogė jį.

Du kiti sužeista tame aksi- 
dente.

Cicero, III.
Liet. Liuosybės Namo Bendro

ve Atmoka Morgičių
Pasikalbėjus su Bendrovės 

pirmininku M. Butvilla, pasi
rodė, kad Bendrovė jau šiais 
metais atmokėjo $1,000 (vie
ną tūkstantį) “principo” ir 
nuošimčius.'.

Butvilą sakė, kad jau da
bar Bendrovė išmokės, nes 
gavo labai draugišką paskolą 
nuo Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo.

Jis pareiškė: “Paskola bu
vo gan sunku gauti. Mūsų

Minersville, Fa.
Pastaba Darbininkams, Ypa

tingai Moterims
Man vaikščiojant, kaipo va- 

jininkui, užrašinėjant darbi
ninkiškus dienraščius ir para
ginant užsimokėti, kurių pre
numeratos išsibaigusios, tenka 
susitikti su nemalonumais, 
kad net gėda prisipažinti!

Aš maniau, kad šituo depre- 
sijos-bedarbės laiku, jau turė
jo kiekvienas darbininkas-dar- 
bininkė pasimokyti, ir supras
ti, kas pagimdė tą bedarbę, kas 
įstūmė darbininkus į badau
jančių eiles, ir kas stumia da
bartiniu laiku tūkstančiais į tą 
kritišką padėtį, žinant tą, rei
kia eiti ir prie to supratimo, 
kaip tą blogumą prašalint. 
Juk tai pačių darbininkų už
davinys tai žinoti. Nežinant, 
reikia išmokti žinot. Ot kaip 
tik apie tai ir reikia darbi
ninkams pagalvoti. Bet aš net 
nustebau, kad net 3 moteris, 
o vyrą tik vieną, sutikau, ku
rioms prisiminus ąpie atnau
jinimą dienraščio prenumera
tos, išgirdau tokius nusiskun
dimus: “Jau mes daugiau ne- 
imsim, vyras mažai uždirba, 
pinigų trumpa, negalima ant 
toliau laikyti dienraštį.”

Toks nusiskundimas išrody- 
tų, kad darbininkų pačių lei
džiami dienraščiai visas nelai
mes darbininkams neštų! O 
tas vajįninkąs, kuris vaikščio
ja, ragindamas užsisakyt pa
čių darbininkų leidžiamą 
dienraštį, didžiausį pelną iš to 
turi. Bet jos arba jie to ne- 
permato, kad tas vajininkas 
taip pat jau keli metai įstum
tas į bedarbių eiles ir iš nie
kur negauna jokios pašelpos. 
O vaikščiojant po tokias vie
tas, kur žmonės iš savo' men
ko užsiėmimo daro šiokį tokį 
pragyvenimą, tokiose vietose 
jieškant prenumeratorių, dar 
vajininkui pačiam priseina 
praleisti kelius centus.

Broliai ir sesės darbininkai' 
šiandieninę sunkią paūUį uie; 
kas kitas ‘ nenrašAllns, kaip

Spauda, leidžiama priešin
gos darbininkams klasės, nuo 
mus tiesą slepia, atvirkščiai 
viską rašo, kad mes visai ne
žinotume, kaip mes esam 
skriaudžiami ponų. Na, ir mes 
tokią sau priešingą spaudą 
skaitom, už ją daug brangiau 
mokam, kaip už savo darbi
ninkišką, ir dar už tai, kad ji 
mus klaidina!

Man nesmagu pasidarė, 
kad tokios geros darbininkų 
moterys, o taip klaidingai su
pranta savo uždavinius! Turė
tų didžiuotis, kad jų vyrai 
skaito ir mokinasi pažint savo 
skriaudas ir skriaudikus. Jie 
išmoks kaip skriaudas praša
lint ir savo būvį pagerint. 
Tuomet ir moterims bus link
smiau, kai nereikės bėdavot, 
kad vyras darbo netur! Dabar 
jos pačios su kūdikiais, pu-

China Atstovas Pranašauja, 
Kad Talkininkai Laimėsią
Chungking, Chinija. — 

“Bendras” Chinijos amba
sadorius dr. Sun Fo, ką tik 
sugrįžęs iš Europos, teigia, 
kad Anglija ir Francija tu
ri daugiau galimybių laimė
ti ilgą karą negu Vokietija.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
. veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Siųskite į Lietuvą
Sieninius Kalendorius

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių.

“Laisvė” turi labai gražių scenerijų : gamtinių vaiz
dų, moteriškų figūrų, su Lietuvos vėliavą, s^...J>ariaus- 
Girėno paveikslais (visai naujas)^,įi; šeimyniškų atvaiz
du

^^PAdai-Ome juos su lietuviškais arba su amerikoniš-
,• kais kalendoriais. • ■ ... . , <

KAINA 20a Už KALENDORIŲ

Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo
riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais. <

Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

/

Matcušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai,. geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

1

Atsineškite šį skelbimą su sa- Į: 
vim ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDĄ

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

VERI-TH1M CSACE . . . «4ewe. 

cccurott Gnten. Yeliov. 
•į? gold flIUd cat« ..... $29.1

i

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

i
j
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ALDLD REIKALAI Pittsburgh, Pa.
Centro Komitetas ir 

' Alternatai
Literatūros Draugijos 1 

kuopos išrinkta komisija 
suskaitė referendumo balsa
vimus ir daro sekamą pa
reiškimą:

“Literatūros Draugijos 1- 
mos kuopos išrinkta komi
sija suskaitė Centro Komi
teto ir alternatų balsavimus 
1940-1941 metams ir sura
do : balsavimuose dalyvavo 
89 kuopos su apie 1500 na
rių. Į Centro l^o m it e t a* i s 
rinkta sekami draugai:

(gavo balsų) 
Dr. J. J. Kaškiaučius 1,209 
D. M. Šolomskas .... 1,202 
A. Bimba ................  1,169
S. Sasna-Gužienė ... 1,043 
J. Bondžinskaitė .... 1,000 
J. Kuodys.......................982
Pranas Pakalniškis ... 980 
Ona Depsienė ........... 963
A. Šmitas.......................795
Senas Vincas-Jakštys . 764 
V. J. Valaitis ............. 657
A. Gilmanas ............... 619
L. Bunkienė......... • •.. 556*

Kiti kandidatai į Centro 
Komitetą gavo sekamai bal
sų: G. Kuraitis—520; E. 
Vilkaitė—473; J. Jamison— 
342 ir J. Didžiūnas—313 
balsų. Pirmieji trylika drau
gų ir draugių išrinkti į 
Centro Komitetą.

Į alternatus išrinkta se
ni: Pirmas alternatas 
i—Vytautas Zablackas
ręs 1,085 balsus; antra— 
Šalinaitė—1,016; trečias 
jtras šolomskas—1,003 

ketvirtas—J.’ Bendaravi- 
s—634 balsų.

I alternatus kandidatavę 
Kazakevičiene gavo 587 

alsų ir B. E. Senkevičienė 
*,92 balsus.

Komisija:
J Kovas, 
K. Levanas, 
P. Grabauskas.”

Centro Valdyba ir 
Komisijos

Literatūros Draugijos se
no ir naujo komiteto nariai 
laikė posėdį ir išrinko Cen
tro Komiteto valdybą se
kančiam terminui. Valdybos 
nariais yra: Pirmininkas— 
Pranas Pakalniškis; Centro 
Sekretorius—D. M. šoloms
kas ir iždininkė—Ona Dep- 
siene.

Knygos 1940 metams pa- 
rūpinimui išrinkta komisija 
iš Antano Bimbos, Prano 
Pakalniškio ir J. Kuodžio.

“šviesos” atsakominguoju 
redaktorium paliktas Anta
nas Bimba, o į redakcinę 
komisiją išrinkta R. Miza- 
ra, Dr. J. J. Kaškiaučius, A. 
Gilmanas ir J. Kuodys.

Moterų Reikalais išrinkta 
komisija iš S. Sasnos-Gužie- 
nės, J. Bondžinskaitės, O. 
Depsienės ir L. Bunkienės- 
Kavaliauskaitės, kuri reika
lui esant gali papildyti savo 
eiles veikliomis narėmis.

Kiti Centro Nutarimai
4 Centro Komitetas nutarė 

suruošti “Liaudies Balso” 
atstovui maršrutą Jungti
nėse Valstijose. “Liaudies 
Balsas” yra kanadiečių lie
tuvių du kart savaitinis lai
kraštis. Tai pažangos ir 
darbo žmonių laikraštis. 
Kiekvieną metą kanadiečiai 
aplanko Jungtines Valstijas 
parinkdami aukų ir prenu
meratų. Tą pat jie padarys 
ir 1940 metais.

Centro Komitetas išrin
ko Vincą Jakštį į ateivių 
gynimo konferenciją, kuri 
įvyks kovo pradžioj Wash- 
mgtone

Mažas, Bet Geras 
Susirinkimas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 86 kuopos susirinkimas 
įvyko gruodžio 17 d. Nariais 
nebuvo skaitlingas. O priežas
tis tame, kad sekretorius ne
pasiuntė nariams pakvietimo. 
;Mat, mūsų draugai prie ko 
pripranta, tai jau taip ir turi 
būti. Jie visuomet būdavo 
kviečiami per atvirutes ir atei
davo.

Kad ir nedaugiausia narių 
atsilankė, bet tarimai buvo 
geri padaryti. Iš komiteto ra
porto pasirodė, kad LLD 86 
kuopa šiemet pilnai užsimokė
jusių narių turi 26. Finansinis 
stovis silpnokas, bet nusitarta 
suruošti parengimą. Mažum 
pavyks iždą pakelti.

Susirinkime buvo skaitytas 
“Laisvės” bazaro komisijos at
sišaukimas. Nutarta parinkti, 
kiek galima, aukų ir prisidėti 
prie bazaro. Taipgi nutarta 
prisidėti prie kliubiečių . mote
rų parengimo (kada bus ren
giamas, pranešiu vėliau) ir 
LLD 86 kuopos dalis pelno 
bus skiriamą “Laisvės” baza- 
rui.

Drg. P. Martin pasisakė 
parsitraukęs “Vilnieš” išleisto 
“Darbininkų Kalendoriaus” 
pusę šimto kopijų. Nutarta 
tuos pardavus parsitraukti 
daugiau.

Plačiai kalbėta apie “Lais
ves” vajų. Vajininkas P. Mar
tin darbuojasi pagal savo iš
galę. Bet kadangi kiti drau
gai jam nepadeda, tai Pitts
burgh e ir apylinkėje vajus ei
na silpnokai. LLD 86 kuopos 
susirinkimas. raginą “Laisvės” 
skaitytojų komisiją, kuri bu
vo išrinkta “L.” skaitytojų su
važiavime, kad surengtų ko
kią nors pramogą, idant pada
rius kiek pelno dėl padengimo 
vajininkų išlaidų. Turime atsi
minti, draugai, kad mūsų va- 
jininkai už savo darbą niekad 
jokio atlyginimo negauna. Na, 
ir kada dar reikia vajaus iš
laidas patiems panešti, tai 
jau per daug. Turėtume visi 
prie to prisidėti ir nors kartą 
paremti savo dienraštį ir visą 
darbininkišką spaudą.

Buvo kalbėta apie Lietuvių 
Literatūros Draugijos knygą 
1940 metams. Niekas nedavė 
konkrečio pasiūlymo. Buvo iš
sitarimų, kad būtų puiki kny
ga iš “Laisvėje” telpančio ap
rašymo “Baltasis Aras Sveti
mais Sparnais.”

Priėjus prie kuopos komite
to rinkimo 1940 metams, pasi
rodė, kad bus sunku naują 
komitetą išrinkti iš mažai atsi
lankiusių narių. Tai visas se
nas komitetas apsiėmė dar 
vienus metus kuopai patar
nauti. Tuos draugus reikia už 
tai pagirti, šiuos metus komi
tetas darbavosi labai gerai. 
Nuo savęs linkiu komitetui ge
rai darbuotis ir ateinančiais 
metais.

Į kuopos valdybą įeina šio 
nariai: organizatorius P. J. 
Martin, 350 Cornell Ave., 
West View, Pa.; finansų sek
retorius J. Daimontas, 1318 
Faulse Way, North Side, Pitts
burgh ; protokolų sekretorius 
J. Norkus, 1529 Hoff St., 
Fray Hill, North Side; iždinin
kė P. Norkienė (adresas tas 
pats); literatūros agentas D. 
P. Lekavičius, 1217 - Beaver 
Ave., North Side, Pittsburgh.

Turėdami reikalą su kuo
pos valdyba, visuomet kreip
kitės čia nurodytais adresais. 
Valdybos nariai ^visuomet su
teiks visas informacijas.

Rep.

Literatūros Draugijos va
jus prasidės su vasario 1 
diena ir tęsis iki gegužes 
pirmos. Šis vajus bus skir
tingas nuo pirmesnių. Va
jaus laiku bus nupiginta 
narinė duoklė.

Centro Komitetas dės pa- / 
stangų, kad sutvirtinus silp
nas kuopas. Kur galima, jas 
aplankys Centro Komiteto 
sekretorius arba kiti nariai, 
kiK kuopos yra toli nuo 
centro, tai bus prašoma ap
skričių valdybų arba arčiau 
esančių didelių kuopų ap
lankyti silpnesnes ir sutvir
tinti.

Knygos
Literatūros Draugija dar 

apsčiai turi knygų iš pir
mesnių laidų. Mes norime 
susitarti su Lietuvos knygų 
leidyklomis, kad paimt mai
nais tūlų Lietuvoj išleistų 
knygų už mūsų knygas ir 
paplatinus čia Amerikoj. 
Kol kas tas klausimas dar 
yra derybų stadijoj.

Mūsų knygos yra nupi
gintos ir reikėtų jų kuo 
daugiau paplatinti. Daktaro 
A. Petrikos knyga “Lietu
viu Tautinio Atbudimo Pio
nieriai” nemažame kiekyj 
pasiekė kitus kraštus ir Lie
tuvą. Gauname gerų atsilie
pimų. Jos dar turime par
duoti. Kaina su persiuntimu 
vienas doleris.

Duoklių Mokėjimas
Dar yra daug narių, ku

rie nesumokėjo duokles už
1939 metus, o metai jau bai
giasi. Reikia, kad kiekvie
nos kuopos valdyba peržiū
rėtų narių surašą ir radę, 
kurie dar nemokėjo, o ne
ateina į susirinkimus, tai 
nuneškite nariams knygą ir 
išrinkite jų duokles.

Mokėkite duokles jau už
1940 metus. Mokėkite tuo
jau, metų pradžioj, nes Cen
tro Komitetas turi leisti 
“Šviesą” ir ruoštis prie 
knygos, o tas surišta su iš
laidomis. Kadangi dar daug 
narių yra skolingi už 1939 
metus, tai ne visos bilos ir 
šių metų apmokėtos. Mokė
kite duokles ir tuojaus 
siųskite jas į centrą.

“Šviesos” Antrašai
“Šviesa” bus sulaikyta vi

siems nariams, kurių už
vilktos duoklės, jeigu jos 
nebus gautos arba kuopos 
nepraneš apie tų narių sto
vį. Tikrinant centre narių 
pasimokėjimą ir “šviesos” 
antrašus yra surasta, kad 
keletas desėtkų narių ne
gauna “Šviesos,” nes cent
re nėra jų antrašų. Centro 
Sekretorius tuojaus išsiun
tinės visoms kuopoms narių 
antrašus patikrinti. Kurie 
nariai negauna “Šviesos”, 
tai prašomi per kuopos vai-1 
dybą arba tiesiai į centrą 
pranešti savo antrašus. Mes 
dar turime “Šviesos” nume
rių ir galėsime pasiųsti. Jie 
nenusensta, nes tai nėra ži
nios, o straipsniai.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Anglai Užgrobė Amerikos 
Pašto Siuntinius .

New York. — Iš Ęuropos 
sugrįžo prekinis Amerikos 
laivas “Black Condor.” Lai
vo oficieriai pranešė, kaip 
anglai sustabdė šį laivą jū
roje ir užgrobė 162 maišus 
jo laiškų ir kitų pašto siun
tiniu, kuriuos jis vežė i Eu-

Copenhagen, Danija. — 
Nazių mina nuskandino 
švedų laivą “Tome,” 3,792 
tonų,.

i 
ropą.

Šis laivas buvo išlaikytas 
Anglijos prieplaukoje nuo 
lapkr. 5 iki 17 d- i

DKIiEI

Hoover Renka Daugiau Pi-, 
nigy Senai Suomiu Valdžiai

New York. — Ex-prezi- 
dentas H. Hooveris čia visą 
laiką darbuojasi, berinkda
mas pinigus senajai Suomi
jos - Finliandijos valdžiai 
prieš Sovietus. Su Hooveriu 
bendradarbiauja Jau 1,200 
Amerikos laikraščių kaip 
aukų rinkėjai.

Dabar Hooverio vadovau
jamas Suomijos Rėmimo 
Fondas tam tikslui suruošė 
masinį susirinkimą Madison
Square Garden svetainėje.

Valdyba Moteriškų Dra
bužių Darbininkų Unijos 
atsiuntė $2,500 į Hooverio 
fondą ir dar $2,500 perda
vė Raudonajam Kryžiui, 
kaip pašalpas Helsinkio 
suomiams.

Vilnius. —■ Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas įsikūrė Lie
tuvių Labdaros Draugijos na
muose, adresas: Vilnius, Di
džioji Gatve, Nr. 12.

—o—
Vilnius. — Finansų Minis- 

terio įsakymu ligi šio gruodžio 
1 d. Vilniuje nustatytas zloto 
kursas: 1 zlotas lygus 50 cen
tų; išsikeisti leidžiama turin
tiems pasą ligi 100 zlotų, ki
tiems ligi 50 zlotų.

STALINAS KAIPO VADAS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

apsigynimo jėgas — Raudo
nąją Armiją, orlaivyną ir 
laivyną, ar mes pažvelgsi
me į kultūros ir apšvietos 
darbus, arba į mažų tautų 
užtarimą; pagalbą užpuL 
toms tautoms karo agreso
rių, arba kokius kitokius 
veiksmus darbo žmonijos, 
pavergtų kolonijų klausime 
ar kitais.

Stalinas veiklus, protin
gas, sugabus! Stalinas virs
ta ne vien Sovietų Sąjun
gos piliečių simboliu, žvaig
žde, vedančia į naują,' lai
mingą, turtingą gyvenimą, 
bet ir viso pasaulio darbi
ninkijos kovų vėliava. Ir to
dėl pasaulis dalinasi į du 
griežtus logerius Stalino 
klausime. Darbininkai, val
stiečiai, kolonijų pavergtos 
tautos—visi žiūri į Staliną,

PRANEŠIMAI Iš KITŪF
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Moterų Birutės Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 21 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Visos narės daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite. 
Girdėjau, kad bus koks “surprise” 
tai visos būkime, pamatysime.—Sekr.

WORCESTER, MASS.
TDA. 13 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 26 d., 8 v. v. Liet. Svet., 
29 Endicott St. Visi nariai malonėki
te susirinkti, nes labai svarbių rei
kalų yra svarstyti kas liečia šią 
kuopą. — P. B. (299-301)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. metinis moterų susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
21 d., 7:30 v. v., 376 Broadway. Šia
me susirinkime pradėsime studijuoti 
knygą, nesenai išėjusią iš spaudos, 
Amerikos Lietuvių Moterų Seimo 
Darbai. Taipgi turėsime išrinkti nau
ją valdybą ateinantiems metams. 
Kviečiame nares dalyvauti. — II. T.

(298-299)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

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. 

i Prie R. K. O. Republic Teatro

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

klauso jo žodžio, 'mokosi,1 
rengiasi aštresnėms kovoms 
už kultūros, civilizacijos,! 
geresnio gyvenimo reikalus,' 
o išnaudotojai, visokį dar
bo žmonių apgavikai, kapi
talo tarnai vis daugiau dūk
sta prieš Staliną ir ant jo1, 
galvos verčia visas pasaulio1 
nelaimes. Neutraliu negali 
būti. Stalinas yra darbo,
žmonijos vadas. Stalinas at------------- ---- -------------------— —-----------------
kaklus priešas tų žmonių, WV E* D HF TT
kurie tunka kitus išnaudo- W JKXJKl*i JI U w JEl
darni. D M š 36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi—

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberial

Hltnctf

BAR ir GRILL"

Lietuvių Restaurantas
Gaminam valgius ir 
t u r im o Amerikos 
Išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J.-KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas) '

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr. 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
I-------------------------------------------------E

" A*

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*.

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

j .

'"'***■' ;;V

Office Phone 
EVergreen 8-1090

F L US H I NG
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street

RHEA

Open Day and Night 
r .

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Dėkų Šventes Išpardavimas 
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tcl. EVcrgrecn 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
\ Divonų—Carpet Rugs

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

• Pirkitčs divonus dabar, o mes palaikysimo iki jums jie 
bus reikalingi.

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

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

i 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.

Penktas pnslapfe

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Brooklyn, N. Y.

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

Sun. all day and night



Šertas puslapis Ketvirtad., Gruodžio £1,

NowWko^^^Zimosi

SUSIRGO '
P. šolomskas, “Laisvės” 

spaustuvės technikas, susirgęs 
stipriu “šalčiu” jau ’ kelinta

Dresmeikeriai Rengiasi 
Savo Rinkimams

Didžiausio moteriškų suk
nelių siuvėjų unijos lokalo 
(ILGWU 22-ro) eiliniai na
riai pradėjo savo kampanija. 
Jie pasimoję apvalyt unijos 
viršenybę nuo labai žalingo 
unijai lovestonietiško elemen
to. Kampanija pradedama ei
linių narių šaukiamu masiniu 
mitingu šj ketvirtadienį, tuo
jau po darbo, Irving Plaza, 
15th St. ir Irving Place, N. Y.

Rinkimai, kaip sako unijis- 
tai, būsią gyviausi lokalo isto
rijoj. Jie įvyks kovo mėnesį. 
Eiliniai nariai nusiskundžia, 
kad unijos administracija da
bar susideda iš įvairių ele
mentų, susivienijusių ant rau
donųjų kandžiojimo platfor
mos. Jiems vadovauja Charles 
Zimmerman, lovestonietis uni
jos manadžeris.

Trejetą metų atgal Zimmer- 
manas ir kiti buvo išrinkti ant 
bendros maždaug progresyvės 
ir už CIO pasireiškusios plat
formos. Bet po rinkimų, Zim- 
mermano spėkos pradėjo 
slinkti vis dešinyn ir prie re
akcijos iki pilnai susidėjo su 
prezidento Dubinskio prieš 
CIO ir karo rėmėjų spėkomis. 
Gi nariai yra nusistatę už CIO 
ir prieš karą.

Linksma Kūčia

LAIMINGA NELAIMĖ
Mrs. Hannah Fink apsvai

go laukdama traukinio aukš
tojo gelžkelio stotyje ir krito 
nuo. platformos. Du vyrai spė
jo ją sučiupt už ploščiaus apy
kaklės, bet negalėjo užtraukt 
atgal ant platformos. Gi už 
25 pėdų, apačioj buvo cemen
tuota gatvė. Vyrai ėmė šaukti 
pagelbos. Traukinių kursavi- 
mas sulaikyta ir už 15-kos mi
nučių moteriškė paleista į 
apačioj užtiestą sietą. Išliko 
gyva, tik biskį susižeidė koją.

Iš LLD 1-mos Kuopos

RADIO PROGRAMA
Šį pirmadienį, kalėdomis, 

Lietuvių Radio Draugija per
duos programą ypatingai pri
taikintą tai šventei. Bus kalė
dinės apysakos, muzika bei 
giesmės, kurios bus paskiria
mos sveikinti įvairių asmenų 
gimines, draugus bei pažįsta
mus. Pasiskelbiantie ji-biznie- 
riai teiks sveikinimus savo rė- 
mėjams-pirkėjams.

Ši kasmetine LRD progra
ma prasidės lygiai 8:15 v.v. 
ir tęsis iki 8:45 v. vakaro 
gruodžio 25-tą, iš stoties WC- 
NW, 1500 kc. VURK.

Šiemet brooklyniečiai pirmu 
kartu susilaukė linksmos, vi
suomeniško pobūdžio kūčios, 
ko seniau nėra buvę. Norinti 
pasilinksminti, turėdavo patys 
triūstis-rengti “parę” arba 
laukt užkvietimo kitur, o pa
silikus neužkviestiems prisiei
davo sėdėt namie ar kur biz- 
niškos įstaigos kampe tūnoti 
vieniem.

šiemet kas kita. Visi no
rintieji pasilinksminti (o su
laukus šventadienių visi nori 
linksmintis), galės ateiti į liet, 
kom. dviejų kuopų bendrai* 
rengiamą kūčią šio sekmadie
nio vakarą, gruodžio 24-tą, 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Nuo 6-tos vai. 
vakaro prasidės šaunus ban- 
kietas, su gausa visokių val
gių ir gėrimu, kaip pritinka 
tokiai iškilmei. Bus pačių ren
gėjų pagautos šviežios žuvies, 
dvieju rūšių mėsos, sūrių, 
kiaušinių, daržovių, vaisių, 
pyragų.

Kviečiame visus dalyvauti 
ir, kam tik galima, iš anksto 
užsisakyt bilietus, nes taip iš
eina naudingiau patiems daly
viams ir rengėjams. Bilietas 
$1.50.

Komisija.

A. Šalinis—Advokatas
Šiomis dienomis baigė St. 

Johns Law School ir patapo 
jau pilnu advokatu Albertas 
šalinis( Shellan), muzikės B. 
Šalinaitės brolis.

Albertas šalinis — gabus ir 
darbštus vyras. Tarnaudamas 
vienam iš didžiųjų New Yorko 
bankų, jis tęsė mokslą banko 
biznyj ir advokatūroj. Na, ir 
šiuomi jis savo pasibrėžimą 
pasekmingai užbaigė.

Laimingos jam kloties jo 
profesijoj!

Nazio Žudeika Suimtas
Laukiama parvešiant Broo- 

klynan teist kumštininką Wal
ter Kehler (Emie Haas), .ku
ris suimtas Toronto, Canada, 
po tūlos moteriškės išsikalbė
jimo Brooklyno krautuvėj, 
kad Ji vyksianti pas Kehlerį 
Kanadon. Pardavinėtoja nu- 
girdus ir pranešus policijai, o 
toji pasekė moteriškę ir suėmė 
Kehlerį. Policija sako, kad jis 
prisipažinęs nužudęs Vokieti
jos konsulato sekretorių Dr. 
Engelberg dėl nemorališkų 
santikių.

Susirinkimas, įvykęs gruo
džio 14-tą, buvo sėkmingas. 
Narių atsilankė nemažai. Bet 
pagal tokį didelį skaičių kuo
pos narių, tai turėjo būti kur 
kas daugiau. Iš valdybos ra
portų pasirodė, kad kuopa 
yra geram stovyje nariais ir 
finansais. Veikimas nėra ap
leistas. Vald. nariai atlieka 
savo užduotis.

Komisijos narys d. G. Kurai
tis raportavo, kad iš pereito 
parengimo kuopai liko pelno 
$28.

Į Antro Apskričio konferen
ciją, kuri įvyks sausio 7, sek
madienį, 1940 m., Bayonne, N. 
J., išrinkta 10 delegatų. Drau
gai delegatai malonėkite nesi- 
vėlinti tą rytą ateit “Laisvėn.” 
Ten bus prirengtos dvi maši
nos, paims ir nuveš visus į pa
skirtą vietą. Kuopa užsimokė
jo $2 metinę duoklę į Ateivių 
Gynimo organizaciją ir $2 pa
aukavo ateivių gynimui.

Po susirinkimo, D. M. šo
lomskas plačiai nušvietė da
bartinį susikirtimą tarp seno
sios Suomijos valdžios ir So
vietų Sąjungos.

1 Kuopos Koresp.

Ragino Newyorkiecius 
Gelbėt Farmeriams

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorke posėdžiavo Sharecrop
pers Aid Komitetas, kuris 
prieš metus buvo įsteigtas gel
bėt Missouri valstijos kampi
ninkus farmerius, išmėtytus iš 
namų-farmukiu pereitą sausi.

Komiteto, taipgi žemės ūkio 
darbininku atstovai nurodinė
jo, kad iš tų vargdieniu dar 
500 šeimų tebėra išblaškytos 
šian ir ten, neturi jokių gyvy
bei palaikyti priemonių, kad 
jiems reikalinga greita pagel- 
ba. Taip pat atžymėta, kad 
dar trys milionai kitu žemdir
biu randasi desperatiškoj pa
dėtyje, reikalingi ūmios pa
šalpos. Iš tu anie 1,000,000 
esą perėjūnai darbininkai.

Jie pabrėžė, kad valstijų ir 
valdžios ir federalė valdžia 
turėtu tuojau padaryt praktiš
kus būdus jiems gelbėt, kad 
visi privalo padėt pašalpos iš
reikalauti. P-lė M. G. Freed, 
autorė eilės straipsnių tuo 
klausimu, tilpusių “New York 
Poste” ir žurnale “Crisis,”' pa
reiškė, kad nors pusė pinigų, 
kiek” valdžia paskyrė Suomi
jai, būtv duota saviems far
meriams, jiems tai būtų didelė 
pagelba.

Komitetas prašė norinčius 
padėti komiteto darbe rašyti 
adresuojant: Box 248, Grand 
Central Annex,; New York, 
N. Y.

F. D.

Žinios apie Aido Chorą
Pereito penktadienio vaka

rą Aido Choro pamokos vir
to į “surprais parę.” Mat, 10 
gruodžio choro mokytojai d. 
Aldonai Žilinskaitei sukako 
19 metų, tai choristai susime
tė ir iškėlė Aldonai gražią 
“parę.” Kiek padainavus, Al
dona buvo pašaukta, būk ją 
kas tai norįs matyt, o sugrį
žus rado viską parengtą “pa- 
rei” ir vieton elektros šviesų 
žibėjo tik žvakučių šviesa. 
Choriečiai taip įsilinksmino, 
kad nenorėjo išsiskirstyt.

Prie progos pranešu, kad 
Aidas smarkiai rengiasi prie 
28-to metinio koncerto. Įvyks 
sausio (Jan.) .4-tą, Labor Ly
ceum svetainėj, 949 Willough
by Ave., Brooklyne. Koncer
tas bus įdomus ir gražus. 
Apart Aido Choro, solistų, vy
rų ir merginų grupių, daly
vaus gerai prisirengus lietu
vių Stygų Orkestrą. Bilietų 
kainos 50c ir 75c.

«. Aido Koresp. G. K.

Kur Lauksit Naujų Mėty?
Veikiausia planuojate, kur 

eisit Naujų Metų laukti. Tokia 
jau įsigyvenus tradicija, kad 
visi eina kur nors pasilinks
mint. Aido Choras kviečia jus 
pas save, prašo juos prisimint 
planuojant savo “deitą.” Pas 
juos bus smagiausia ir bene 
atsieis pigiausia, nes jie nesie
kia didelių pelnų. Viskas ko 
jie nori, tai draugiškai, gra
žiai sutikti Naujus Metus.

Kur“ jaunimas, ten grožė ir 
džiaugsmai, tad ir ne jaunuo
liams bus smagu sutikt Nau
jus Metus su linksmais, dai
nuojančiais aidiečiais, “Lais
vės” salėj, gruodžio 31-mą.

A. D.
-------------- -------

VALDŽIA DAR KARTĄ NU
KĖLĖ BROWDERIO TEISMĄ

Negrai Debatavo 
Karo Klausimų

Virš 500 negrų ir baltų 
Harlemo gyventojų buvo susi
rinkę į Renaissance Casino iš
girst debatus tarp dviejų žy
mių negrų—Richard B. Moore 
ir W. A. Domingo — karo 
klausimu: “Ar Anglijos kolo
nijų negrai turėtų remt Britų 
Imperiją dabartiniame kare?”

Domingo argumentavo, jog 
negrai turį remt Angliją, kad 
“sunaikint hitlerizmą.” Moore- 
sakė, kad šis karas yra impe
rialistų ir kaipo tokiame, ne
grams, kaip ir visiems žmo
nėms, reikia laikytis už tai
ką. Jis sakė, kad šiame atsiti
kime negali būt argumento 
“mano ponas yra geresnis po
nas,” bet laikytis taikos ir 
obalsio: “Lai prasmenga visos 
imperijos! Nei cento, nei žmo
gaus imperialistiniam karui!”

Reikalavo Išlaikyt Ameriką 
Nuo Karo

Liaudies Mokyklos 225, 
Brooklyne, Tėvų ir Mokytojų 
S-gos reguliariame mitinge 
priimta rezoliucija, kurioj ra
gina prezidentą Rooseveltą 
darbuotis išlaikyt Ameriką 
nuo karo.

Vieša Padėka

diena ilsisi namie.
J. Barkus, “Laisvės” korek

torius, irgi sušlubavęs sveika
toj, trečiadienį nepribuvo.

PRAMOGOS
MASPETH, N. Y.

Maspetho Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo vakarienė ir šokiai jvyks 31 
d. gruodžio, laukiant naujų metų. 
Pradžia 9 v. v. Įžanga $1.50. Vieta 
—. 56th Drive. Kviečiame visuomenę 
dalyvauti. — Valdyba. (297-298)

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Motorų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas jvyks šj ketvirtadienį, 
gruodžio/ 21-mą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Visos dalyvaukite. Kvie
čiame ir ne nares. — Valdyba.

(298-299)

pajieškojimai
Pajieškau motinėlės Višniauskienės 

taipgi ir seserų—Elenos ir Stanisla
vos Višniauskaičių ir švogerio Liu- 
deikos. Visi gyveno 1915 m. Chica
go, Ill. Aš kaip sugrjžau 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, kai'štas 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)

'N

Gimtadienio “Parė”
Pereitą sekmadienį Aldona 

;Ziniūtė šventė savo gimtadie
nį. Ta proga jos tėveliai Ber
nardas ir Petronėlė Žiniai su
rengė jai gražią puotą, kurioj 
dalyvavo daug gero linkėtojų. 
Visi praleido laiką labai link
smoje nuotaikoje.

Kalėdų Šventėms! |
Duokite Dovanas Tinkančias Visiems

Kalėdoms arba Naujiems Metams tinkamiausių dova- 
ną galima gauti LIETUVIŠKAM MONOPOLY

’ Iš tūkstančio rūšių degtinių ir vynų 
rekomenduojame

*

mūsų “specials”:

Old Stock, Rye, 2% nietų senumo, kvorta $1-55 | 
Piedmont Club, Rye, 2»/2 metų senumo, kvorta 1.70
Old Log Cabin, Rye, 4 metų senumo, kvorta 1.89
Saldus vynas, Port Sherry ir Muscatel, gal. 1.25 |

Republic Liquor Store
415-17 Keap Str. Arti Grand Str.
Tel. Ev. 7-2089 Lie. L72 kk

E^AUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

Pereita pirmadienį turėjo 
įvykti USA Komunistų Parti
jos sekretoriaus teismas dėl 
važiavimo Europon po pseu- 
donymu. Browderis nuėjo teis
man su savo žymiuoju advo
katu George Battle. Deja, val
džios advokatas-prokuroras 
prašė teisėjo atidėti teismą, 
kadangi jis dar nesąs pasiruo
šęs.

Tuo būdu Browderio teis
mas nukeltas sausio mėn. 2 d., 
1940 metams. '

žmonės, kurie seka šią prieš 
Browderį bylą, mano, kad 
valdžia, matyt, bijosi teismą 
pradėti; labai prasti josios ar
gumentai.

Tuo pačiu sykiu Komunis
tų Partija dar vis renka pa
skolas ir aukas į fondą, iš ku
rio * bus naudotasi gynimui 
Browderio ir kitų komunistų, 
kuriuos teisingumo - depart- 
mentas mano teisti. Pasirįžta 
surinkti $100,000.

Norime pareikšt širdingiau
sią padėką “Laisvei” už gra
žų pranešimą, per kurį jauni 
žmonės sužinojo apie mūsų 
nelaimę, netekimą mūs viena
tinės dukrelės Julijos gruo
džio 10-tą.

Dėkojame visam Aido Cho
rui už daug gražių gėlių ir ki
tokių užuojautos pareiškimų, 
kuriuos jie atsiuntė mūs July
tei. Taipgi dėkojame jaunuo
liams ir kitiems taip skaitlin
gai atlankiusiems Julią pa
skutinį kartą.

Marė ir Jurgis Čurinskai.

Kaip Kailiasiuviai 
Sukėlė Kvotą

Unijistai kailiasiuviai New 
Yorke puikiai pasižymėjo Ko
munistų Partijos ir “Daily 
Worker” finansiniame vajuje, 
sukeldami $5,200 ir pasižadė
dami sukelt dar $900.

Aukas jie rinko ir visokiais 
būdais, kaip kad ir neamati- 
nės organizacijos. Tačiau prie 
to jie panaudojo ir amatines 
galimybes, būtent, savo liuos- 
laikais jie pasiuvo 150 ploš- 
čių ir jiems išleist suruoštame 
bazare sukėlė $1,000. Tūli iš 
jų paaukojo ištisas, savaites 
tam darbui. Tai tikrai gražus 
pasišventimas savo klasės par
tijai.

U.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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

ValaniloH: 11-1; 5-8; Ncdėiioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odo» 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

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

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

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

M. Muray, 8619 —• 19th 
Avė., sulaikytas po $1,000 
kaucijos kaltinimu iš savo 
vairuojamo troko ’išvogus 40 
svarų sviesto, skirtoj pašalpai. 
F. Meyerowitz, 1884 86th St., 
sulaikytas po $1,500 kaucija 
kaltinimu sviestą priėmus.

I HYMAN BERGER S 
| PROJECT LIQUORS 0 | 

$ Sveikina lietuvius sezono šventėmis
Duodame visiems 1940 m. kalendorius

Turime didelį pasirinkimą vyną, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

R
® 245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
ifj/į A

Kampas Maujer Street

Telephone
STagg 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) s

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

/tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsą krautuvę.
. . , ir pritaikymu modelių. /

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas j mūsą krautuvę įtikins jus, jog mūsą

■ NARINS SONS
670 Grand St., comer Manhattan Ave. 

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies. ,

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 

' Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio
•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
4* 4*

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




