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Sugrįžo!
Ką Sako Vytautas?
Kiti Kovotojai.
Kaip Jie žuvo? 
Padėkim Jiems.

Rašo R. Mizara. THE LITHUANIAN DAILY

Kiekvienas “Laisves** 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Šie žodžiai rašomi tuč
tuojau po susitikimo su Vy
tautu Zablacku, sugrįžusiu 
iš Ispanijos kovotoju.

Ispanijoj Vytautas išbu
vo apie pusantrų metų. Su
grįžo sveikas ir pilnas ener
gijos. Atrodo labai gerai ir 
tuo labai džiaugiasi ne tik 
jo tėvai, žmona, sesuo su 
švogeriu, o ir visi draugai.

Tai puiki kalėdinė dova
na!

Vytautas— laisvietis. Ka
daise dirbo spaustuvėj, pas
kui redakcijoj. Mes tikimės, 
kad jis, pailsėjęs, ir vėl 
dirbs mūsų dienraščio pas
togėj. * £ *

Atsimenu, kai Vytautas

Francija Išsisukinėja
Nuo Žadėtos S.S.S.R.

Karinės Pagelbos
Sovietų Ambasadorius Užklausė, ar Francija Vykdys Tarp- 

savinės Pagelbos Sutartį, jei Naziai Užpuls Sovietus
Paryžius. — Sovietų Są

jungos ambasadorius Jacob 
Suritz atėjo pas Francijos 
užsienio reikalų ministerį 
G. Bonnetą ir pareikalavo

GENEROLAS DENIKIN PARODO, KAIP 
CARISTAI RUSŲ GENEROLAI PARSIDA

VĖ HITLERIUI PRIEŠ SOVIETUS

Chinų Raudonoji Ar
mija Kapoja Japonus 
Manchukuo Krašte

1

Paryžius. — Generolas rolų planus — užimt Sovie- 
Al. Denikinas, kadaise bu- tinę Ukrainą, atimt nuo 
vęs : .
komandierius prieš Sovie
tus, 
metė”

■iJaponija Permeta 75,000 Kariuomenės į Manchukuo ir j 
Sovietų Pasienius-Grumoja Jiem už Pagelbą Chinijai

Shanghai, gruodžio 21. — 
Didelės dalys chinų Raudo
nosios Aštuntos Armijos 
prasilaužė į japonų viešpa
taujamą Manchukuo kraš
tą; keliose vietose sumušė 
japonų-Manchukuo kariuo
menę, suardė priešų susi
siekimus ir sukėlė daugelį 
gyventojų prieš Japoniją.

Peiping. — Japonų gene
rolai visu greitumu siunčia 
apie 75,000 savo armijos iš 
vidurinės ir šiaurinės Chi- 
nijos į Manchukuo kraštą ir 
į Sovietų pasienius. Ši ja-

ponų armija veiks prieš chi- 
nų raudonarmiečius, mal
šins Manchukuo gyventojų 
sukilimus prieš Japoniją ir 
grūmos Sovietiniam Sibi
rui.

Japonai, pirmiau daryda
mi žygį į šiaurvakarinę 
Chiniją, tuomi tikėjosi už
kirst kelią plaukimui gink
lų ir amunicijos iš Sovietų 
Sąjungos į Chiniją. Bet 
Chiniją vis gauna didelius 
daugius karo reikmenų iš 
Sovietų, o tas varo japonus 
į desperaciją.

net’as pirmadienį kalbėjo 
Francijos seime apie san- 
tikius su įvairiomis šalimis.

Kokį a t s a k ymą davė 
Francijos užsieninis minis- 
teris Bonnet į tuos Sovietų 
ambasadoriaus klausimus, 
dar nėra žinios.

Bet dešinieji Francijos 
politikai ir su jais einan- 

| tieji karininkai “supranta”

DERYBOS DEL PALANKIAU- Sovietai Nepaiso Japo

generolas Deniki-

Ge-

dar

prekybos sutartis.

Beilin, gruod. 21. Išviję v.^ suįarį.Įsk vjs tiek 
himnui rzxrHiic’ rlnnnv* no' I vv .VIE-

Ameri-

ponams tose vietose, kurias | me, idant būtų pripažintos 
“užėmė” japonai, kad vos įr federacinės amatinės

jaučiama
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kovos prieš fašizmą Ameri- greso vietinis skyrius.

pramonėse, 
darbininkų

vietas, — 
atsistatyti.

iki 
po

su Sovietais

laikraščiai diena
kartoja: “Karo 

nėra nieko tokio,

Kriminalistas
Suorganizavo Vo-

unijėlės tose
kur dauguma
pasirenka CIO industrinę 
uniją.

. išvyko Ispanijon. Jis nepa-' aiškiai atsakyt, ar Franci- 
prastai skubėjo važiuoti, ja pildys tarpsavinės pa
nes manė, kad karas greit gelbos sutartį su Sovietais, 
užsibaigs — lojalistai fašis- ar Francija, pavyzdžiui, 
tus greit nugalės — ir jam padės ^Sovietam apsigint, 
neteks ten nuvykus kariau
ti.

—Na, Vytautai,—šiandien 
sakiau jam,— ką dabar ma

nai apie Ispaniją: ar __
dalykai šiuo tarpu geresni 
ar prastesni, kaip jie buvo ..........— -...... =
prieš metus? Japonija Grūmoja Ker

šyt Sovietam ir Ameri
kai už Paramą Chinam

jeigu Hitleris užpuls Sovie-
I tinę Ukrainą.

Sovietų ambasadorius už- j taip, kad, . girdi, Francija 
klausė Bonnetą, kodėl jis.toj sutartyj su Sovietais 

’ ten neprisiminė apie tą sutartį “niekad nežadėjus” jiems 
kada Bon- karinės talkos...

“KUR TAS JŪSŲ BULIUS? 
ŠAUKIA LIAUDIEČIAI, 

PAŠIEPDAMI FAŠISTUS

Tokio. — Japonijos val
džia grūmoja “atsilygint” 
toms šalims, kurios duoda 
paramos Chinijai prieš Ja
poniją. Taip pirmoj vietoj 

i Japonija grąsina Sovietam, su- . - - -paskui Jungtinėms Valsti
joms, kad jos duoda pasko
lų Chinijai.

Japonų valdovai šneka, 
jog kai jie užkariausią 
Chiniją, tai faktinai turė
sią pusę pasaulio žmonių ir 
galėsią tinkamai atkeršyt 
dabartiniams Chinijos 
draugams.

Japonijos karininkai, ta- 
čiaus, numato, kad reikės 
dar bent penkerių metų, 
būsią numalšinti chinai 
jų “užkariavimo.”

parsidavę 
“vadai” 
prieš Sovietų Ukrainą.

Susirinkime rusų balta
gvardiečių Paryžiuje, gene
rolas Denikinas pareiškė, 
jog visi tie, kurie dedasi su 
Hitleriu prieš Sovietų Ru
siją, yra niekšai, savo tėvy
nės pardavikai, ir jis var
dais suminėjo tuos caristus 
rusų generolus, kurie parsi
davė naziams kaip “žygū
nai” prieš Sovietus.

Generolas Denikinas pa-

rusų baltagvardiečių Sovietų Sąjungos Gruziją 
1 Sovie- ir Azerbaidžaną su turtin- 

dabar kaip “bombą gaiš žibalo šaltiniais, visai 
į grupb tų buvusių atkirst Sovietus nuo Juodų- 

caro generolų; kurie yra jų Marių ir įvest Vokieti- 
Hitleriui kaip jos nazių viešpatavimą net 

planuojamo karo iki Kaspijos Marių, už 1,- 
j 800 mylių į rytus nuo Ber
lyno.

Pasmerkė Savo Tėvynės 
Pardavikus

Generolas Denikinas 
griežtai pasmerkė tokius 
pasimojimus caristų gene
rolų su - Hitleriu ir pareiš
kė:

“Kas tik remia Rusijos 
priešus, negali vadintis pa

sakė, jog dveji metai atgal triotais, nežiūrint, kokiais 
Hitleris atsiuntė savo agen- i d eol o g i niais pasiteisini- 
tą pas jį ir pas generolą mais jie imtų pinigus kovai 
Maksimą Gurko, 
kvietė juos pas 
Berchtesgadeną, 
mas padaryt juos vadais 
karo prieš Sovietus.

Denikinas tuoj atmetė 
Hitlerio pakvietimą; gene
rolas Gurko nuvažiavo pas 
Hitlerį, bet ir jis griežtai 
-atmetė Hitlerio pasiūlymą, 
kaip sakė gen. Denikinas 
susirinkime rusų balta
gvardiečių.

Bet generolas Turkui Bi- 
skupaki, Solonevič ir keli 
kiti buvę žymūs caro gene
rolai parsidavė Hitleriui 
vadovaut karui prieš So
vietų Ukrainą, kaip parodė 
generolas Denikinas.

Hitleris Siekė Net iki 
Kaspijos Marių

Denikinas atidengė pla
čiuosius Hitlerio ir tų gene-

Hitleris prieš savo tautiečius... Bal- 
s.ave, ^ta ar raudona, mūsų tevy
stu lydą- n- liekasi mūsų tėvynė!” 

sušuko 
nas.
Carinis 
nerolas 
kieti joj Legioną prieš So

vietų Sąjungą
Vienas Denikino įvardytų 

generolų, kaip Hitlerio tal
kininkų, gen. Turkui buvo 
ištremtas iš Francijos^ kaip 
dalyvavęs pagrobime kito 
caristo generolo Eugeni
jaus Millerio. Generolas 
Turkui tada nuvažiavo į 
Vokietiją ir suorganizavo 
rusų ir ukrainų baltagvar
diečių legioną kaip patį 
“smailagalį” karo prieš So
vietinę Ukrainą.

SIOS PREKYBOS TARP 
LENKŲ IR SOVIETŲ nijos Grūmojančių Rei 

kalaviniŲ dėl ŽuvyklyBurgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco vis dar tik 
rengiasi “didžiajai, kriuši- 
nančiai ofensyvai” prieš Is
panijos respubliką. Ofensy- 
va turėjus prasidėt gruo
džio 9 d., bet “blogas oras” 
vis, girdi, sulaikęs fašistus.

Liaudiečių kareiviai ap
kasuose vis pajuokia grū
mojančią fašistų ofensyvą, 
šaukdami: “O kur tas jūsų 
bulius” (ofensyvą) ?

Fašistai ketina šturmuot 
liaudiečius Segre upės fron
te. Generolas Franco jau
čiasi, kad jis būtinai turįs 
“laimėt didžią pergalę” pir
ma, negu pas Mussolinį at
vyks Anglijos ministeris 
pirmininkas Chamberlain, 
sausyje. Jeigu fašistų 
ofensyvą pirm to pavyktų, 
tai jie tikisi, kad Anglijos 
ir Francijos valdovai pripa
žintų generolui Franco’ui 
pilnas karo teises; tada 
Franco nevaržomai galėtų 
biokaduot Ispanijos respub
likos prieplaukas.

30 itališkų ir vokiškų or
laivių bombardavo respub-, 
likos užfrontės miestus: 
Tarragoną, Pinedą, Reus ir 
kitus (bet mažai žalos te
padarė).

Fašistų 
iš dienos 
frontuose
kas vertėtų paminėt.

—Iš dalies geresni, iš da
lies — prastesni, — atsakė 
jis. — Kraštas nubiednin- 
tas, suvargęs, bet šiandien 
lojalistai turi išlavintą ka
riuomenę, ko seniau netu
rėjo. Jei ne Italijos ir Vo
kietijos fašistų pagalba, Is
panija jau senai būtų apva
lyta nuo to brudo. 

* * *
Drauge su Vytautu

grįžo dar sekanti lietuviai:
Stasys Motiejūnas 
Wesley Mikalauskas 
Juozas Nedvaras 
Jonas Kumpis
Ispanijoj šiuo tarpu

tebėra Bolys Kilas, iš Rum
ford, Me., ir dar vienas 
draugas iš Wisconsin vals
tijos, berods, iš' Milwaukės.

Draugas Nedvaras, vil
nietis, iš Chicagos, buvo su
žeistas kairėj ė j rankoj. Kiti 
sugrįžusieji sveiki. * * *

Aš jau kartą rašiau, kad 
labiausiai nukentėjo Wor- 
cesterio lietuviai kovotojai: 
Antanas Mazurka, Julius 
Baublys — žuvo, o Juozas 
Sakalauskas — sunkiai su
žeistas dešinėj rankoj. Bet 
jis mano ją pagydyti.

Beje, Vytautas pasakojo, 
kad Julius Baublys tapo 
užmuštas, kai jis ėjo sargy
binio pareigas. Su Antano 
Mazurkos mirtimi kitaip: 
jis buvo sužeistas, ir kai 
draugai jį nešė į užfrontę, 
tai priešo (fašistų) granata 
pataikė ant jo ir ten tasai 
didvyris garbingai mirė. * * *

Pasitikime mūsų kovoto
jus gražiausiai, kaip tik 
galime. Sužeistiems drau
gams turime padėti gydy
tis — padėti finansiniai. O 
sveikiems, kai jie pailsės, šlapdrabos — pereitą sek- —Tik ką prasidėjus jftrei- 
padėkim gauti darbo,’gauti j madienį Worcestery prakal- kui Darbo Federacijos San- 

padėkim jiems- bos pavyko gerai: žmonių dėlių Darbininkų ir Vežikų

TĖVAS IR SŪNUS 
NAS KITĄ KALTINA 

ŽMOGŽUDYSTĖJE
Los Angeles, Calif. — 

“Nykštukas” italas Wm. 
Spinelli policijos stotyje 
kaltina savo sūnų, kad jis 
užmušęs savo motiną; o sū
nus kaltina tėvą kaip mo
teries užmušėją.

»
Metz, Francija, gruod. 

21.—Keli tūkstančiai jaunų 
Vokietijos piliečių atmetė 
Hitlerio įsakymą, kad jie 
grįžtų į Vokietiją ir atliktų 
ten kariuomenės tarnybą.

ko j, kai jis bandys savo gal
vą kelti. * * * /

Nepaisant blogo oro—

DIDELIS BUFFALO SAN
DELIŲ DARBININKŲ IR 

VEŽIKŲ STREIKAS
Buffalo, N. Y., gruod. 21.

buvo daug. Kalbėjo adv. Unijų, jau yra
Jie suvaidino ■ milžinišką Bagočius, dr. Repšis ir šitų maisto stoka šiame antra- 

rolę; savo drąsa ir darbais žodžių rašytojas. Mano’me valstijos didžiausiame 
pakėlė lietuvių tautos var- nuomone, Bagočius pasakė (po New Yorko) mieste, 
dą. Ateity jie taipjau stovės puikią prakalbą. Mitingą , 400 policininkų sumobili- 
sargyboj mūsų reikalų —; ruošė Amerikos Liet. Kon- zuota taškyt streiko pikie- 

tininkus.

Apvaloma Jaunųjų Komunis 
tų Vadovybė Sov. Ukrainoj

Sušaudė Du Daktarus, Sovie
tų Armijos Nuodytojus

Maskva. — Tapo pavary
ti penki vadai Jaunųjų Ko
munistų Sąjungos Ukrai
noj. Jie buvo politiniai su
gadinti trockistų, buchari- 
niečių, tautiniai - fašistinių 
banditų ir Hitlerio agentų. 
Tie buvusieji jaunuolių ko
munistų vadai, be kitko, 
stengėsi nustatyt juos prieš 
Sovietų Komunistų Partiją.

Ispanijos Liaudiečiai Bom
barduosią Italijos Uostus
Burgos, Ispanija. — Jei

gu Anglija ir Franci j a pri
pažins generolui Franco’ui 
pilnas karo teises, tai Ispa
nijos respublikos orlaiviai 
bombarduos Italijos prie
plaukų miestus, kaip rašo 
fašistų laikraščiai.

Washington. — Suimta 
ir bus teisiama 21 vadas 
Amerikos Daktarų Susivie
nijimo, r kaip prieš-įstaty- 
miški trustininkai. Jie darė 
sąmokslus prieš valdžios re
miamą draugijinę Grupių 
Sveikatos Sąjungą.

Maskva. — Sovietų teis
mo sprendimu, liko sušau
dyti du Raudonosios Armi
jos daktarai, vienas vokie
čių kilmės Sovietų pilietis, 
antras rusas. Jiedu stengė
si užkrėst Sovietų armiją 
perais pavojingų ligų; labai 
blogai apsiėjo su kareiviais, 
norėdami sukurstyt juos 
prieš Sovietų vyriausybę, ir 
veikė taip, kad Raudonoji 
Armija negautų būtinųjų 
reikmenų.

Tiedu daktarai darbavosi 
kaip agentai fašistinių ša
lių prieš Sovietų Sąjungą.

LENKŲ PREKYBA SU 
SSRS PAKILSIANTI 

2000 PROCENTŲ
Maskva, gruodžio 21. — 

Pranešama, kad pagal nau
ją, palankiausią prekybos 
sutartį tarp Sovietų ir Len
kijos, tai prekyba tarp tų 
dviejų šalių pakilsianti 
dviem tūkstančiais procen
tų aukščiau negu iki šiol.— 
Tai būtų didis smūgis Vo
kietijos bizniui.

Maskva. — Po naujų me
tų bus tęsiamos derybos 
tarp Lenkijos ir Sovietų 
dėlei prekybos pądidinimo 
tarp tų dviejų šalių. Numa
toma, kad bus leista Lenki
jai per metus įvežt savo 
produktų į Sovietus 140 iki 
160 milionų zlotų vertės 
daugiau negu iki šiol. Len
kija tiek pat padidins pir
kimą dirbinių ir medžiagų 
iš Sovietų.

Lenkija iki žemiausio 
laipsnio nupigins muitus už 
praleidimą Sovietų prekių į 
Lenkiją, o Sovietai panašiai sjos sutarties dėlei japonų 
nupigins muitus ant Lenki- žvejybos Sibiro pakraš- 
jos produktų, įgabenamų į ^uose>
Sovietų Sąjungą. Tai bus| Sovietų užsienio reikalų 
p a lankiausia tarpsavinės komisaras M. Litvinov jau 
prekybos sutartis.__ pirmiau pasakė Japonijai,

.. , tv .. ikad jeigu ir bus daroma
iš biznių žydus, dabar na
ziai visus juos gena į pa
prasčiausius fizinius dar
bus.

Ispanai Išsprogdino Fašistų 
Kulkasvaidžių Lizdus

Madrid. — Liaudiečiai par 
’kasė ir išsprogdino minas 
po fašistų pozicijomis Uni
versiteto Mieste, ir taip 
išnešė padangėn kelis prie
šų kulkasvaidžių lizdus; 
suardė ir sieną Hygienos 

.Instituto, kur buvo suspitę 
fašistai.

Chinų Partizanai Peria 
Kailį Japonams

Shanghai. — Desėtkai 
tūkstančių Chinijos parti
zanų užkūrė tokią pirtį ja-

Tokio. — Japonijos val
džia griežtai pareikalavo, 
kad Sovietai tuojaus pa
naujintų žvejybos sutartį 
su Japonija ir leistų japo
nams žvejoti Sibiro vande
nyse taip plačiai, kaip pa
gal senąją sutartį. Japonija 
“n u s t a t ė,” kad Sovietai 
“turi priimt” jos reikalavi
mą “iki antradienio.”

Bet, tas antradienis jau 
praėjo ir, nepaisant grūmo
jančio Japonijos griežtumo, 
Sovietai nepanaujina seno-

bus uždaryta japonam 40 
žuvyklų tūluose strategi
niuose Sibiro vandenyse. 
Nes japonų “žuvininkai” 
ten daugiau šnipinėja prieš 
Sovietus.

Darbo Federacijos Vadų Rei
kalavimai Kongresui

Washington.
kos Darbo Federacijos va
dai reikalaus, kad kongre
sas pagerintų bedarbiam 
pašalpą ir socialę apdrau- 
dą ir praplatintų viešuosius 
darbus bedarbiam. To rei
kalauja ir CIO unijos.

Bet Darbo Federacijos 
lyderiai dar ragins kongre
są padaryt permainas Ša
lies Darbo Santikių Įstaty-

pajėgia apsigint ten Japo
nijos armija, orlaivynas ir 
karo laivynas. •

Jau trys dienos, kai ja
ponų karo laivai ir lėktuvai 
bombarduoja chinų parti
zanus pietinėj Chinijoj ir 
Shantungo provincijoj.

/

I

Apsiniaukę ir šalčpau 
N. Y. Oro Biuras. /
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Katah’eriai Muzikos—Wall 
Gatvės Išdavas

Nereikia nei aiškinti, kad iškilimas 
aikštėn tokių darbų, kokius papildė bro
liai Muzikai (Musicas) su savo McKes
son and Robbins kompanija, nustebino, 
ne tik Amerikos žmones, o ir visą pa
saulį. Štai, pasivadinęs Costeriu žmogus: 
kriminalistas, sėdėjęs kalėjime už suk
tybes, įsisuko į biznį skolintais pinigais 
ir patapo milionieriumi! Jis gamina Še
rus, juos parduoda ir dedasi milžiniš
kus kapitalus. Jam pavyksta parduoti, 
kadangi jis tai daro legališkai, per iš
garsintą Wall gatvės biržą, kaipo pati
kimą įstaigą. Jis gyvena po kitu vardu. 
Jo broliai, padėję jam tą biznį daryti, 
taipgi pakeičia pavardes ir atrodo, kad 
čia iš tikrųjų stipri kompanija, patikėti
na grupė žmonių, kurie gali padėti ir 
kraštui ir tiems, kurie Šerus perka.

Tik vėliau iškyla aikštėn dalykas, jog 
tai tik didelė apgavystė: ten, kur kny
gos rodo, būk esanti sandėliai prekių, 
tikrumoj paaiški niekas daugiau, kaip 
laiškams ateiti vietelės! Apie aštuonioli
ka milionų dole/ių, pasirodo, šitokiu bū
du vienas žulikas sugrobė iš žmonių, 
pardavinėdamas Šerus!

O kaip policijai pagaliau pavyko su
rasti, kad Coster ir kriminalistas Musi- 
ca yra tas pats—jis nusišovė.

Toki dalykai tegali.fyeistįs tik tokiam 
krašte,” kur viskas remiasi doleriu, vis
kas rymo ant pelno, nepaisant, kaip tas 
pelnas padaromas.

Coster-Musica nėra tai pirmas ir pas
kutinis sutvėrimas. Amerika turėjo jų 
visą eilę. Užtenka priminti Insullą, 
Whitney, ir kitus mažesnius žulikus. Visi 
jie—vaikai tos baisios plėšikų govėdos, 
susibūrusios Wall gatvėj.

Jeigu kada nors Amerikos žmonės ma
nė, kad jie neturi kelti griežto balso 
prieš tuos plėšikus, tai dabar savo nuo
monę privalo pakeisti. Jie turi reika
lauti, kad Wall gatvės biržoj, visoj toj 
didžiųjų plėšikų govėdoj būtų padaryta 
revizija, jie turi būti pažaboti. Visoki 
trustai, visokios kombinacijos privalo 
būti gerai iššukuojamos!

kurias galėtų atplaukti dideli prekybos 
ir karo laivai.

Vietos gyventojus fašistai smaugia 
ginklais, tarpe atskirų grupių sėja nesu
tikimus ir apgavinėja “kultūros” daly
kais—duodami karo uniformas, ginklus, 
žibučius. Bet vis vien ethiopų kova ver
da prieš pavergėjus. Laike liūčių ethio- 
pai padarė daug žalos italams fašistams. 
Mussolinis priverstas ten laikyti apie 
250,000 armiją, 100 tankų ir 150 karo 
lėktuvų prieš šalies gyventojus.

Armija išdalinta po visą šalį ir gyvena 
tam tikruose fortuose, apdrūtintose 
pozicijose, iš kur ir kontroliuoja mies
telius, kaimus ir kelius. Bet daugiausiai 
fašistai deda svarbos, tai į sėjimą nesu
tikimų tarpe atskirų tautinių grupių ir 
buvusių kunigaikščių. Vietomis jiems 
pavyko sudaryti net ;iš kelių tūkstančių 
sau ištikimus būrius, kurie aklai tarnau
ja fašistams ir- puola vietos nepaklus
nius gyventojus. Bet buvo atsitikimų, 
kad italų fašistiį apginkluoti toki bū
riai išdavė juos: ir stojo prieš pavergė
jus kovon. Ethiopijoj kova dar nepasi
baigė.

Prašome Gauti “Laisvei” 
Naujų Skaitytojų!

Paskutines dienos “Laisvės” vajaus! Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gauti savo dienraščiui nors^ po vieną naują 
skaitytoją iki 1 d. sausio-January.

Kontestantų surašė nėra nieko naujo šiandien, tik Pittsbur- 
ghas jau prie pat slenksčio dovanų arenos. Baltinforė irgi se
ka Pittsburghą.

Kontestantų surašąs šiandien yra:
A. Stripeika, Elizabeth,. N. J., punktų turi 
Waterburio vajininkai punktų turi ..........
ALDLD 6 Apskritys punktų 
ALDLD 9 Apskritys punktų 
Hartfordo Komitetas punktų 
K. Žukauskienė, Newark, N.
S. Puidokas, Rumford, Me.,

turi ..............................
turi ............................
turi ..........................

J., punktų turi . .
punktų turi ....

Fašistų Pavergtoj Rytų Afrikoj
Anglija, Francija ir eilė kitų kapita

listinių valstybių pripažino Ethiopiją 
(Abyssiniją), kaipo Italijos koloniją. To
dėl kalbant apie Ethiopiją prisieina kal
bėti ir apie pirmesnes Italijos Afrikoj 
kolonijas Eritrea ir Itališką Somaliją, 
kurios su Ethiopiją sudaro didelį plotą 
tarpe Raudonųjų Jūrų ir Indijos Did- 
jūrio. Šis Italijos pavergtas plotas yra 
net penkis kartus didesnis už pačią Ita
liją. Ten auga girios, linai, kava, med
vilnė, avižos, kviečiai, gumos nendrės ir 
kiti augmenys. Ten iškasama auksas, si
dabras, druska, platina ir kiti metalai. 
Mano, kad yra ir žibalo, tik kol kas 
kraštas neištirtas.

Italijos fašistai ruošiasi kitus plotus 
pavergti Afrikoj, tai yra nuo Anglijos 
ir Franci jos atkariauti, todėl jie Ethio- 
pijoj, Eritrėjoj ir Somalijoj ■ praveda 
naujus plento kelius, vietomis net siau
rus gelžkelius, kaip tarpe Mocadiscio 
prieplaukos ir Degli Abruzi pravedė 120 
mylių siaurą gelžkelį. Jie gerina Moca
discio, Assab ir Massawa prieplaukas, į

‘Draugas’ Apie Fašistą ‘Dirvą’
Chicagos katalikų dienraštis “Drau

gas” rašo:
“‘Dirva’ kolioja katalikų spaudą, kam 

toji peikia p. Smetonos politiką ir kam 
reikalauja perorganizuoti dabartinę vy
riausybę taip, kad j on galėtų įeiti patys 
geriausieji, rimčiausieji ir apsukriausie
ji tautos vyrai, kad jos perorganizavi
mas sustiprintų tautos vienybę, kuri 
ypač šiuo momentu yra labai reikalinga.

“Mes tik įgalime stebėtis, kad ‘Dirvos’ 
redaktorius gina tokią vyriausybę, kuri 
Lietuvą privedė prie Lenkijos ultimatu
mo priėmimo, prie lenkų įsigalėjimo Lie
tuvoje, prie uždarymo Vilniui Vaduoti 
Sąjungos, prie vokietininkų įsistiprini- 
mo Klaipėdos krašte. Tikrai nusikalsta
me prieš tautą, jei, matydami dideles 
klaidas, suprasdami jos nevykusią poli
tiką, kuria Lietuva vis giliau įklampina
ma, ją girtume ir, nieko nedarydami, 
lauktume, kada ji valstybę visai prives 
prie liepto galo. !

“Tenka stebėtis, kad ‘D-vos’j redakto
rius pasisako prieš sudarymą vyriausy
bės iš pačių geriausių tautos jėgų, kad 
jis taip drąsiai rašo prieš atstatymą 
tautoje vienybės ir kolioja tuos, kurie 
tos vienybės trokšta. Tai yra įsišokimas 
ir tai nerimtas, nepatrijotiškas įsišoki
mas.”

Mes nemanome, kad čia yra “Dirvos” 
tik “nepatrijotiškas įsišokimas.” Ne! Tai 
s i s t e m a t iškas “įsišokimas.” “Dirva”, 
“Vienybė” ir kiti lietuvių fašistų laikraš
čiai nuolat ir nuolat gynė ir tebegina 
visus baisius Lietuvai Smetonos žygius. 
Fašistai nuolat prieš tautos vienybę. Jie 
trokšta tik vieną “tautos vadą” turėti ir 
jį sekti.

“Dirva” labai žiopla politikoj. Atsime
nat, kai dar visai nesenai tas fašistų 
laikraštis rašė, būk Klaipėdai nesą jo
kio pavojaus!... Na, girdi, o jeigu te
kis pavojus ir atsirastų, tai tautininkai 
(fašistai) vieni jį pašalins.

Dabar -Karpius, matyt, gėdinasi apie 
tai ir pamąstyti.

Herojus Čkalovas
Visi pažangioji žmonija liūdi drauge 

su Sovietų Sąjungos liaudimi dėl žuvu
siojo SSSR herojaus—lakūno Čkalovo. 
Kaipo lakūnas, Valerijus Čkalovas sim
bolizavo žmogaus pirmynžangos trium
fą socialistinėj visuomenėj. Jaunas am
žiumi, šis vyras pasižymėjo milžiniška 
drąsa ir sugabumu. Tąją savo drąsą ir 
sumanumą jis užakcentavo be sustojimo 
nulėkimu iš Sovietų Sąjungos į Jungti
nes Valstijas.

Gaila žmogaus, padėjusio galvą už 
progresą, už laimę socializmo krašto, 
kuris jam ir milionams kitų tokių žmo
nių suteikė progą patapti meistrais savo 
profesijose, savo srity j. ČkaloVas žuvo 
už tai, kad jo gimtinė ir visas pasaulis 
gyventų laimingesnių gyvenimu.

ITALŲ MINISTERIS SA
KO VENGRIJAI NE- 
PRIEŠTARAUT NAZIAM 

*^^Budapest, Vengrija.—At- 
sntenkė Italijos užsieninis 
minime ris G. Ciano. Jis 

/ \

pataria Vengrijos valdžiai 
“nesišiaušt” prieš Vokieti
ją

Vengrijos valdovai buvo 
pradėję šnairuot prieš Hit
lerį todėl, kad jis nesutiko

atiduot Vengrijai Rusini ją, 
Čechoslovakijos provinciją, 
ir taip suvest Vengrijos ru- 
bežių su Lenkijos.

Užpreliumeraok Diępraatį 
"Laisvę” Savo Draugams
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“Laisvės” Štabo darbininkai, kurie 
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38 • .................. ”
22
22
22 
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Kalėdos ir Nauji
Metai

Amerikoje yra paprotys j kinimų nuo biznierių ir 
profesionalų.

Už taip gausią paramą 
širdingai'dėkojame visiems 
ir linkime, kad kiti apšvie- 
tą mylinti žmonės pasektų 
tuos, kurių vardai paduoti 
šiame straipsnelyje ir ku
rių sveikinimai paduoti at
skirame pūslapyj.

P. Buknys.

nas ir sveikinti juos Kalė
dų ir Naujų Metų šventėm. 
Tas paprotys yra religiš
kas, tačiaus jis taip įsigy
veno, kad daugelis laisva
manių jį pamėgo. Žinoma, 
laisvamaniai ima ne kaipo 
religišką, ale kaipo 
niškumo atjautą, bei

zmo- 
atsi-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerb. Redakcija: Mūsų 
kalbėtojai aiškina žmo
nėms, kad reikia kovoti už 
a t s t e i g in^ą demokratijos 
Lietuvoje. Bet aš nesupran
tu, apie kokią demokratiją 
jie kalba? Kuomi ta demo
kratija būtų paremta?

Skaitytojas.,
/ \

Atsakymas
Mes turime mintyje at- 

steigimą tokios demokrati
nės santvarkos, kokią maž
daug nustatė Lietuvos Stei
giamojo Seimo priimta Lie
tuvos Konstituęija. Kad vi
siems skaitytojams būtų 
aišku, čionai paduodame 
svarbiausius tos Konstitu
cijos punktus. Konstitucija 
buvo priimta 1922 m.

Įvadas į Konstituciją 
skamba sekamai:

“Vardan vis agalinčio 
Dievo, Lietuvos tauta, dė
kingai atmindama garbin
gus savo sūnų darbus ir jų 
pasiaukojimą, padarytus iš
laisvinti savo tėvynę, . at- 
steigus savo nepriklausomą 
valstybę ir trokšdama pas
tatyti savo nepriklausomą 
gyvenimą ant tvirto demo
kratinio pamato, sutverti 
sąlygas įsteigimui tiesos 
ir teisingumo, ir užtikrinti 
visiems savo piliečiams ly
gybę, laisvę ir gerovę ir tin
kamą valstybės ąpsaugą 
žmonių darbui ir moraly
bei, per savo tiesotai išrink
tus atstovus formaliai su
šauktus į Steigiamąjį Sei
mą, rugpjūčio 1, 1922, pri
ėmė Lietuvos valstybės kon
stituciją.”

Toliau seka Konstitucijos 
paragrafai.'

Parag. 1.—Lietuvos vals
tybė yra nepriklausoma de- 

' mokratinė respublika. Vals

tybės sovereinitetas , pri
klauso žmonėms.

Parag. 2. — Valdiškąsias 
funkcijas atlieka Seimas, 
išpildomasis ir teisingumo 
departmental.

Prg. 3. — Lietuvos vals
tybėje neturi galios joks 
įstatymas, kuris priešingas 
Konstitucijai.

Prg. 10. — Visi Lietuvos 
piliečiai, vyrai ir moterys, 
prieš įstatymus yra lygūs.

Prg. 11. — Piliečio asmuo 
nepaliečiamas...

Prg. 12. — Piliečio namai 
nepaliečiami...

Prg. 14. — Slaptybė ko
respondencijos ir susisieki
mų paštu, telegrama ir te
lefonu piliečiams garantuo
ta.

Prg. 15. — Laisvė žodžio 
ir spaudos piliečiams ga
rantuojama...

Prg. 16. — Piliečiams 
pripažįstama laisvė susi
rinkti be ginklų ir neardant 
visuomenės ramybės.

Prg. 17. — Piliečiams ga
rantuojama laisvė organi
zuotis į draugijas ir susi
vienijimus...

Prg. 19. — Kiekvienas pi
lietis turi teisę skųsties sei
mui.

Prg. 20. — Piliečiai turi 
teisę sumanyti - pasiūlyti 
įstatymus...

Prg. 22. -— Seimas ,turi 
susidėti iš žmonių atsto
tų. ..

Prg. 23. — Atstovai ren
kami visuotinu, lygiu, tie
sioginiu ir slaptu balsavi
mu, paremtu proporcionalių 
rinkimų sistema.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

minimą vieni kitų.
Pažangūs biznieriai • šie

met apdovanoja ir. savo 
mylimą dienraštį. “Laisvę.” 
Šioje laidoje matome biz
nierių sveikinimus savo kli- 
jentam. Iš tų pasveikinimų 
yra didelė moralė ir mate
riale nauda mūsų dienraš
čiui.

Linkėtina, kad pažangio
ji lietuvių visuomenė šiuos 
biznierių sveikinimus sezo
no šventėm, priimtų su gi
liu širdingumu ir reikalui 
esant eitų pirktis sau reik
menis pas tuos biznierius, 
kurie remia apšvietos ir 
kultūros darbus. Kartu jie 
remia ir darbininkų klasės 
kovas už geresnį gyvenimą.

Puikių dovanų gavome ir 
nuo daugelio “Laisvės” 
skaitytojų, šiuom sunkiu 
momentu. Gavome net ir 
stambių dovanų, čia paduo
dame kas po kiek padova
nojo:

Jos. Planta, New Tripoli, 
Pa., $10; V. Kartonas, Mas- 
peth, N. Y., $5; Po $1.50: 
P. Ostrowsky, Scranton, 
Pa. (taip pat prisiuntė ir $2 
nuo “mylint skaityt “Lais
vę”) ; Frank Simas, Chica
go, Ill. ir Ona Bulevičienė, 
N. S: Pittsburgh, Pa.

Po $1: M. Girdžiuvienė, 
Collinsville, Ill., F. Konte- 
nis, Oakfield, N. Y., Mike 
Bagdonas, New York City, 
N; Y., Wm. Kelmelis, Tor
rington Conn., J. ' Ališaus
kienė, Newark, N. J. ir K. 
Aidukas, Arnųld, Pa.

Po 50c: S. R., G. Dagis, 
K* Julin, šie trys draugai iš 
Sudbury, Canada; F. Kel
melis, Newark, N. J., A. 
Gudzinskas, S c h e neetady, 
N. Y. ir D. Grize, Endicott, 
N. Y.

Aukščiau paduotos dova
nos dar nėra visos. Ryt die
nos laidoje bus jų daugiau. 
Bus daugiau ir naujų svei-

ŠIAULTŲ RUDENS 
MOTYVAI

Varega.
1

Kur pažvelgsi, ten vanduo, 
Brenda lapkričio ruduo. 
Šiaulių purvo gatvėmis. 
Ar bruko akmenimis...

2
Nuo Uralo čia atėjęs, 
žiauriai pučia šaltas vėjas, 
šalti skersvėjai valdyboj, 
Aiškiau tariant, miesto riboj.

3
Kai kas ten turėjęs ydą, 
čiupti svetimo, ir slydo...
Ir todėl dabar ten vėjas 
Suka tiesiai pas teisėjus...

4
Palei naują miesto rinką 
Restoranai susirinko, * 
Suvažiavę turgun žmonės 
Pradeda į juos keliones...

5
Ir “Kanadoj” ir “Šešupėj,” 
žmonės maudosi lyg upėj: 
Geria moterys ir vyrai 
Šitą vandenėlį tyrą...

6
Jurgis, Pranas ir Vincentas
Geria užu savo centus, 
Kliuka, kliuka po lašiuką 
Iš to mažo buteliuko. '

7
—Na, Tamošiau, dar įpilki, 
Duok užkąsti kokią silkę;
Juk rugeliai užderėjo,
Ko sėdėsim čia atėję?

8
—Duok, Onyte, savo ranką,_ 
Aš .tau duosiu abaranką.
Na, išgerkim iki galo
Iš putojančio bokalo. •

9
Tokie tad Šiauliuos motyvai 
Skamba nūdienį aktyviai, 
Kur lygiuojąs restoranai 
Ir marguoja jų ekraąai.

(“Kuntaplis”)
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Istorija ir "Istorikai”
rinę Rusiją. Jie paėmė Ki
jevą, Riazanių, Jaroslavą, 
Suzdalių, Rostovą, Jurjevą, 
Kostroma, Liubeča, černi- u 7 <7
govą ir kitus miestus. Dau-

Strazdas ir Stilsonas su
žinoję iš Lietuvos laikraš
čių, kad Sovietų Sąjungoje 
pagamintas judis “Aleksan
dras Nevskis,” kuriame ro
doma, kaip rusai vadovys-r gelis jų buvo paversti pele 
tėję to kunigaikščio, 13-ta- nais. 
me šimtmetyje, apgynė sa-1 
vo šalį nuo švedų ir vokie- i

- čiu, tai nesavu balsu susu- V z
ko: “Jau Garbina Kunigai
kščius!” Ir toliau tie “isto
rikai” sušunka: 
kad neužilgo tie “ainiai" 
džiaugsmingai plos Mikei 
Paskutiniajam, nes jis bu
vo... Europos reakcijos;

Tryliktame šimtmetyje 
ikarai buvo žiaurūs, besti- 
jiški, plėšimo ir pavergimo 
sumetimais. Kas.pirm to ir 
dar per .eilę šimtmečių, po! 

“ i to išliko, tai buvo laimina 
gas. Ištisos tautos nušluo
tos nuo žemės paviršiaus.

Naugorodas Išsigelbėjo
sargas!” Skirtingai nuo kitų ru-
Kas gi Buvo Aleksandras !sų miestų valdėsi Naugo-j 

Nevskis? I rodąs. Naugorodas, būda-i
mas prie ežero ir upės, ku
ria susisiekdavo su Baltiš- 

Jaroslavo | ^omjs jūromis, buvo pasau-
Kunigaikštis Aleksandras 

Nevskis. sūnus ~ 
Vsevolodovičio, buvo aukš
tas, gražus, galingas, drą
sus ir sugabus. Naugorodas 
tais laikais, skirtingai nuo 
kitų rusų miestų, rinkdavo 
sau kunigaikštį, kuris būda
vo niekas kitas, 
armijos vadas—karo 
cialistas.

lines prekybos centras. Jis 
savo viešpatavimą išplėtė 
plačiai, nuo Finijos užlajos 
iki Uralo kalnų, nuo Jugor- 
sko iki tolimų Šiaurių Jū
rų—tai didelė valstybė.

kaip tik; j0 gyventojai dalinosi į 
SP^“ bajorus, turtingus, tamsius 

Naugorodo kum- fmones įr smerdus? Viešpa- 
gaiksčio galia buvo griež- ^avo k]aS£S< pet Naugorodo 
tai apribota. Jis, neturėjo valstybėj galia priklausė vi

suomenės s u s i r i nkimui— 
“večei.” Tiesa, ten viršų im-

tai apribota. < 
teisės turėti net žemės. Jis 
būdavo griežtai karo spe-
cialistas. Prie kunigaikščio dav0 turtingoji klase, kaip 
visada būdavo naugorodie- jr dapar buržuazinėj denio-
čių išrinktas jų pačių ko
misaras ((“posadnik”). Be 
to “posadniko” kunigaikš
tis negalėjo daryti jokį ka
rinį žygį, skirti žemesnius 
komandierius arba prasi
kaltusius teisti. Bet karo 

• lauke kunigaikštis buvo vy
riausias vadas ir visi armi
jos žemesnieji vadai io 
idausė. Patsai kunigaikštis 
dalyvavo kautynėse, kartu 
su kitais kariais.

Taigi, ar tų laiku kuni
gaikštį Aleksandrą Nevskį 
galima lyginti prie buvusio 
Nikalojaus Paskutiniojo? 
Kiekvienas žmogus, kuris 
žino istoriją, kuris neturi 
tikslo šmeižti Sov. S-gą, to
kį palyginimą nedarys. Ka
rolis Marksas, kurį kol kas 
dar neišdrjsta niekinti troc- 
kistai Strazdas ir Stilsonas 
didžiavosi Aleksandro Nev
skio karo žygiais, kad jis 
sumušė “krikščioniškus val
katas.”

Baisus Buvo Laikas
Istorikas N. E. Podorož

nyj štai kaip apibūdina tų 
laikų rusų krašto padėtį: 
“Gamtos ir priešų išstumti 
totoriai iš savo tėvynės lei
dosi į vakarus. Milžiniškos 
totorių armijos apie milio- 
no skaičiuje, vadovaujamos 
chano Batyji, viduje trylik
tojo šimtmečio, tvino iš ry
tų ant rusų žemės. Greitai 
ir žiauriai jie pavergė rusų 
žemę. Pavergimas Rusijos 
buvo baisi nelaimė. Daug 
miestų ir miestelių sudegin
ta ir išnaikinta, gyventojai 
arba buvo išžudyti, arba 
likusieji gyvais padaryti 
vergais, arba apkrauti mo- 
kestimis. Daugelis paliko 
savo namus ir slėpėsi miš
kuose ir kur galėjo. Ten, 
kur pirma gyveno vilkai, 
rašo tų laiku raštas, dabar 
apsigyyeno žmonės, o kur 
pirma gyveno žmonės, ten 
laisvai bėgiojo vilkai. Ark- 

, las pasiliko ant nebaigtos 
vagos, kalvėj užgeso ugnis. 
Verksmas ir dejavimas pa
dengė rusų žemę.”

Totoriai užkariavo visą 
pietinę, centralinę ir vaka-

AKTORIAI UŽGYRĖ ŠILKO BOIK OTĄ, KAD PAGELBĖT CHINIEČIAM

Sheppard Strudwick, aktorius veikale Great Lady; Sylvia Chen, šokike; ir Be
tty Bruce iš veikalo The Boys from Syracuse, vaidinamo New Yorke, pasiėmė 
laiko nuo scenos ant Broadway, kad už girt šilko boikoto paradą, įvykusi New 
Yorke. Japonija taip pat įveža Amerikon daug žaislų, indų ir visokių mažnie- 
kių, tad perkant reikia apsižiūrėti.

žentui.

'tuos vokiškus “krikščionis- Italija Nekliudysianti Ameri'
1 Izno vi i/i Ir i n l/nin lrn/4 tii/OO « ■> v « «« « _kus niekšus,” kaip kad juos 
pavadino Karolis Marksas. 
Aleksandrą Nevskį lyginti; 
prie Nikalojaus Paskutinio
jo gali tik tokie žmonės,

kiečių Žydų Nuosavybes
W a s hington. — Jungti

nių Valstijų vyriausybe 
kaip Strazdas ir Stilsonas,; P^n]Jau pasiuntė Ita- 
kuriems teisybė yra sveti-:^al reikalavimą nehest 
mas dalykas, kurie apimti; m e 1 lk 0 s. .
neapykantos prieš revoliu- ^osavybę; ir _Itahjos vai
rini darbininku judėjimą ir' jau atsake, kad ne- 
Sovietu Sąjunga. Pildami' kllud-Y“ ?°.U Amer*‘ 
sutras ant Sov. Sąjungos į kos PlhecnJ turto- 
už tai, kad ta atžymi savo: Hitlerio valdžia dar ne- 
liaudies garbingas tradici-' atsako į tokį pht Amerikos 
jas, jie aiškiai atsistoja kry-1 reikalavimą dėlei šios ša- 
žiokų ir hitlerininkų pusė-; lies piliečių žydų turto Vo-
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Heller’s Liquor Store
387 Brooklyn, N. Y.Broadway

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Old Brandy 3-1ų meti; seniūno 

Į pint - - - - 39c 
Pint................73c

Straight Whiskey
Pint --------$1.09 Kvorta - - $2.09

Didelis pasirinkimas kitokių gėrimų žemom kainom

Antrašas: 387 Broadway
arti Hooper St., {ėjimas prie Hewes St. stoties 

Užsakymai telefonu Telefonas Stagg 2-8021
greitai atliekami License No. L-389.

kratijoj viršų ima turčių 
klasė. Naugorode buvo ne
mažai darbo žmonių (tam
sių žmonių ir smerdų) su
kilimų. Neretai jie skaud- 
džiai nubausdavo turčius. 
Bet stichiniai sukilimai vėl 
nusiramindavo, nes darbo 
žmonės neturėjo supratimo, 
kaip jie turi valdytis, kaip 
vesti savo gyvenimą. Bet 
kada pasidarydavo bendras 
pavojus Naugorodo valsty
bei, tai tada visi-ir turčiai 
ir darbo žmonės išstodavo 
jos gelbėjimui. Totorių bai
si armija buvo prisiartinus 
prie Naugorodo. Naugoro
de sumobilizuota jėga ap
sigynimui, prasidėjo pa
vasaris, apsupančios ba
los pastojo totorių armi
jai kelią ir Naugorodas iš
liko čielas. Tiesa, jis turė
jo mokėti totoriams atsipir
kimą, nes totoriai per tris 
šimtus metų valdė Rusiją.

Sulaikė Kryžiokus
Naugorodo kariai (ricie

riai) buvo apginkluoti pa
gal moderniškiausią techni-

las metalo kepures, storų 
vielų mundierą ir kelines, 
ant rankos metalinį prisi- 
dengimą, kardus, kirvius ir 
plieniniais galais vilyčias. 
Šiems profesionalams ka
riams į pagelbą mobilizuo
davo “ratį” (rezervus), ku
riuos apginkluodavo kaip

Švedai ir vokiečiai 
žiokai, pasinaudodami 
kad rusų žemę nuteriojo 
totoriai, pasiryžo apiplėšti 
Naugorodo valstybę. Vokie
čių kryžiokai pralaimėję 
“Kryžiaus Karus” dėl Jeru
zalės pasisuko į rytus z ant 
lietuvių ir rusų. 1201 me
tais, netoli dabartinės Ry
gos, atvyko iš Rytų Prūsi
jos teutonų kryžeiviai ir 
įsteigė “dievo ricierių” or- 
deną^-Netoli jų įsikūrė ki
tas vokiečių-kardininkų or- 
denas. Jie abu gavo Romos 
popiežiaus palaiminimą ir 
nusisprendė, kaip rašo . is
torikas N. E. Podorožnyj, 
“užkariauti naujas žemes--

kry- 
tuo,

Nevskio vardą, nes prie 
Nevos upės sumušė užpuo
likus.
Parbloškė Kryžiokų Galybę

Vos spėjo rusai apsiginti 
nu švedų, kaip žvalgai pra
nešė kad galinga, vokiečių 
armija marguoja ant jų. 
Kryžiokai papirko Paskovo 
miesto karvedį Tverdylą 
Ivanovičą ir miestą paė
mė. Paėmė ir • Izborską, 
perėjo Lugoš upę ir 1242 
metais jau įžygiavo į Nau- 
gorodo artimas žemes. Pa
ėmę Koporą kryžiokai įstei
gė pilį—“išnaikinsime sla
vus!” — šaukė jie. Jų kelią 
apšvietė gaisrai, jie žudė

ricierių 
ir gink-

rašyda-

Tinkamiausia Kalėdoms Dovana!
rytų žemes, kur jie negai- karaliaus Henriko 
lestingai plėšė ir naikino Švedai buvo sumušti ir iš 
pirmesnius gyventojus, kaip rusų žemės išvyti. Už tas 
slavus, taip ir lietuvius, už-i kautynes Aleksandras gavo 
kardami jiems savo tikė
jimą, panaikindami jų lais
vę, paversdami juos į'ver
gus, žodžiu, plėtė savo 
‘krikščionišką—vokišką gy
vulišką kultūrą,’—kaip ją 
pavadino Karolis Marksas.”

“Ricieriai nerimauja,”— 
rašo K. Marksas.—“Tie sve
timų žemių užkariautojai 
veržiasi giliau j tas šalis, 
kerta miškus, naikina lais
vę ir tikybą vietos gyvento
jų, stato savo pilis, miestus, 
bažnyčias, s e n o r i j a s ir 
vyskupijas vokiečių mados. 
Ten, kur gyventojus neiš-į 
naikino, tai juos paverto 
vergais.”

1237 metais teutonų ir žmones ir plėšė turtą, mote- 
kardininkų ordenai susivie
nijo į Livonišką ordėną ir 
tada jie drąsiau pradeda 
pulti Naugorodą ir Lietuvą. 
Jau 1217 metais jie puolė 
Naugorodą, bet rusai juos 
sumušė.

Rusai Supiuše švedus
Livoniški vokiečių ricie

riai susitarė su švedų ka
ralium Henriku Eriksonu 
bendrai užpulti Naugorodą. 
1238 metais Romos popie
žius palaimino karalių Hen
riką karui. Jis pradėjo ruo
štis. Ruošėsi du metus. 
Naugorode kunigą ikščiu 
buvo Aleksandras Jarosla- 
vietis, jis, sužinojęs, kad 
švedai rengiasi naikinti jo 
kraštą, apdrūtino Šelonos 
upės kraštus ir prisirengė 
pasitikti. Kada sužinojo, 
kad švedai išlipo ir puola 
jo žemę, tai jis su sąvo ka
ro jėgomis išmaršavo prieš 
švedus. Švedai nemanė, kad 
rusai. bus prisirengė ir už
puolimo nelaukė. Aleksan
dras per savo žvalgus suži
nojo, kad švedai stovi prie 
Nevos upės, ties Jžoros upės 
įtaka. Jis pribuvo su savo 
armija ir visai netikėtai 
švedus užpuolė. Buvo bai
sus mūšis. Tai įvyko liepos 
15, 1240 metais. Kautynėse 
patsai kunigaikštis Alek
sandras perkirto kardu šve
dų vadui Bergeriui veidą,

ris žagįnp ir vyrus varė į 
nelaisvę.

Aleksandras stoja kovon. 
Jis sau į pagelbą pasikvie
čia pskoviečius ir karelie- 
čius. Jis gudriai veikia. 
Pirmiausiai puola ant Ko- 
porės ir 1241 metais paima 
ją. Iš ten Aleksandras vyk
sta prie Pskovo. Vokiečiai 
baisiai apsidrūtino ir kau
nasi. Bet rusai ir ten juos 
sumuša.

Bet šios kautynės dar ne
davė Naugorodui ramybės, 
nes vokiečiai kryžiokai ga
vo daugiau pag'elbos ir jų 
vadas Von-Balka pradėjo 
ruoštis baisioms kauty
nėms.

Balandžio 5 dieną, 1242 
metais, rusai pastebėjo, kad 
virš ledo ant Čudsko ežero 
vokiečiai išsirikiavo' kauty
nėms į jų trikampį, kurį ru
sai vadino “kiaule.” Alek
sandras matė, kaip vokie
čiai drąsiai, saulės šviesoj 
blizgėdami maršuoja linkui 
jo. Kryžiokai buvo pilnai 
persitikrinę, kad jie laimės. 
Aleksandras gabiai sugru
pavo savo karius į “žirkles” 
ir jomis apsupo vokišką 
“kiaulę.” * Prasidėjo baisios 
kautynės. Ąleksandro rai
teliai apsupo vokiečius. Vo
kiečiai buvo sumušti. “Mū
šis buvo labiai žiaurus,—. 
rašo profesorius A. V. Šes-

takovas — Ledas parau
donavo nuo kraujo. Vokie
čiai neišlaikė drąsų nau- 
gorodiečių spaudimą. Jie 
leidosi bėgti. Iki pat savo 
žemės sienos Aleksandras 
vijo juos. Taip naugorodie- 
čiai drąsiai atmušė priešus 
ir apgynė savo žemę nuo 
vokiečių įsiveržėlių.”

Ant ledo vokiečiai paliko 
virš 500 užmuštų ricierių 
ir daugelis jų nuskendo, 
kada ledas įlūžo. Rusai su
ėmė daugiau 50 
vadų, daug eilinių 
lų.

Karolis Marksas
mas apie tuos laikus seka
mai apibūdino šias kauty
nes: “Aleksandras Nevskis 
išstojo prieš vokiečius ricie- 
rius, sumušė juos ant čuds
ko ežero, taip, kad niekšai 
galutinai buvo atmesti nuo 
rusų sienos.”

Praeitis ir Dabartis
Dar po to, kelis kartus 

vokiečiai ricieriai puolė ru
sus. 1253 metais jie vėl už
puolė Pskovą, bet buvo at
mušti. 1269 ir 1299 metais 
vėl puolė rusus, bet ir vėl 
pralaimėjo. 1502 metais Li- 
vonų ordeno vadas Von— 
Platenburg s u m o b i lizavo 
galingą armiją ir paskelbė 
“Malburgo maršą ant Psko
vo,” bet prie Izborsko ir 
Pskovo rusai ir vėl juos su
mušė.

Šiandininiai naziai nori 
pravesti banditiškų ricierių 
planus ir pavergti rytų tau
tas. Hitleris savo knygoje 
“Mein Kampf” rašo: “vo
kiečiai turėdami siekį gauti 
naujų žemių Europoje, mes 
galime jų gauti bendrai tik 
Rusijos lėšomis. Tame atsi
tikime mes turime, ap^igin 
klavę, eiti tuom keliu, ku- 
riuomi savo laikais ėjo ri
cieriai mūsų ordenų.”

Kaip matome, tai Hitleris 
nepasimokino iš tų pamo
kų, kurias jo “protėviai” 
f?avo, užpuldami ant rusų 
žemių. Jis planuoja naujus 
puolimus. Todėl Sovietų 
Sąjungos liaudžiai yra labai 
vietoj parodyti tas garbin
gas istorines tradicijas, ka
da rusai, vadovystėj Alek
sandro Nevskio, atmušė

Pasirink geros kokybės čeverykus savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems iš lietuviškų, krautuvių, tokia do
vana nuolat primins apie nuoširdų jųjų parūpintoje ir 

tuo pačiu sykiu paremsi savo lietuvišką įstaigą.
Jūsų parama bus visuomet įvertinama su tikru nuoširdu
mu. Tad, leiskit mums tarnauti jums dabar ir toliau su

Bridgewaterio Lietuvių Dar
bininkų Išdirbystės, tikrai 

geros kokybės avaline
Milčiaus krautuvėse rasite 
didelį pasirinkimą visokios 
rūšies batų ir batelių bile 

šeimos nariui.
Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasiteiravę apie šias prekes 

Stasio Milčiaus krautuvėse.

Milchius Shoe Shops, Inc.
235 Grand St. Near Driggs Avenue Brooklyn, N. Y<
56-27 Clermont Ave. Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave. Maspeth, L. I.
69-21 Grand Ave. Maspeth, L. I.

IUIWI FUI Wl mi fUI IVI IM IM Wl RA M M fU« M M M W» Wl Wl Ml KĄ

1939 Mėty Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su Amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos vaizdų ar figūrų.

Taipgi prašome pažymėti, kokių kalendorių norite: 
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių yra pažymėtos ir Lietu
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą.v Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Biznieriai ir Profesionalai Sveikina Savo
Klijentus ir "Laisve* Kalėdomis ir Naujais Metais!

If

PETRAS KAPICKAS
BAR & GRILL

BROOKLYN, N. Y.32 TEN EYCK STREET

T

Lietuviai Dailydes ir DekoruotojaiLITHUANIAN- AMERICANBERNARD J. SHAWKONIS
Import & Export CorporationGraborius — Balzamuotojas

-Laisniuotas New Yorko ir New Jersey Valstijose

Harrison, N. J.
.TEL. RECTOR 2-2786Telefonas Harrison 6-1693

i

JOSEPH SCHMIDT
Importer & Publisher

Telephones: STagg 2

Lietuviškas KabaretasLORIMER RESTAURANT
GARSUS GERAIS VALGIAIS

Frank Domikaitis

■Uz.

Linkime linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų visiems savo 
kostumeriams ir visiems Didžiojo New Yorko apylinkės lietu
viams. Būtų ma|onu per šventes pasimatyti.

L CHAMBER STREET
NEW YORK CITY

ji

Sveikiname dienrašti “Laisvę,” jo‘ 
skaitytojus ir visus lietuvius Ka
lėdų ir Naujų Metų šventėmis.

Linkime laimės ir pasisekimo 
1939 metais.

Širdingiausia sveikinu Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis visus 
savo klijentus ir visus lietuvius. Linkiu linksmų 

ir laimingų 1939 metų.

Stanley Misiūno Šeima 
473 GRAND STREET- BROOKLYN, N. Y.

310 John Street,

Sveikiname Kalėdomis ir Naujais 
Metais dienraštį “Laisvę,” visus 
“Laisvės” skaitytojus ir abelnai 
visus lietuvius. Linkime linksmų 

ir perteklingų 1939 metų.
27 FOURTH ST.; ELIZABETH, N. J.

John Treiber Co., Ino.
Insurance AU Forms

Linkime linksmų Kalėdų ir Naujų 
Metų Brooklyno ir apylinkės lietuviam.

Apdrauda jūsų nuosavybės nuo 
ugnies ir kitokių nelaimių yra už
tikrinimas linksmybės ir laimės.

194 BROADWAY, BROOKLYN N. Y.
6745
6746
6747 
6748

Painters and Carpenters
Sveikiname dienraštį “Laisvę,” jo skaitytojus ir visus 

lietuvius sezono šventėmis ir linkime laimės 1939 metais.

Grand Chair Corporation
Virtuvėm Rakandai-Kitchen Sets
Linkime linksmų Kalėdų ir laimingą 
Na’ujų Metų visiem savo kostumeriam.

Kurie šventėm ir po švenčių rei
kės 'gerų rakandų virtuvėm, pas 

mus juos galite gauti.

A. PETRAITIS IR SŪNUS
409 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451

417 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
Mūsų Valgykla Yra “Laisvės” Name

Drs. Stenger & Stenger
Daktarai Akinių Pritaikytojai
Sveikina visus savo pacijentus, 
visus dienraščio “Laisvės” skai
tytojus ir visus lietuvius Kalėdo

mis ir Naujais Metais.
394-398 Broadway ir 
331-335 Division Ave.

Brooklyn, N. Y.
Telephone STagg 2-8842

181 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telephone EVergreen 7-4597

Daug palinksmina žmogaus gyvenimą gražiai išdažyti-išdekoruoti 
namai. Mes tai atliekame pilnai patenkinančiai 

savo kostumeriams.

A. BALČIŪNAS IR P. BIELIAUSKAS
321 CHAUNCEY ST. BROOKLYN, N. Y.

Tel. Foxcroft 9-6901

MYKOLO LIEPOS ŠEIMA
324 DEVOE STREET Tel. Evergreen 4-8003 BROOKLYN, N. Y.

“Laisvės” Redakcija ir Administracija prašo dienraščio skaitytojų ir visųzlietuvių reikalais pirkinių ir profesiji- 
nių patarnavimų kreiptis pas tuos biznierius ir profesionalus, kurie remia “Laisvę,” remia Amerikos lietuvių ap- . z • X

švietos ir kultūros darbus. Kartu jie padeda darbininkų klasei kovoti už geresnį gyvenimą.

Dienraščio “Laisves” Kaimynas
Aukštai gerbdamas savo draugus, pažįstamus ir visiįs lietuvius, sveikinu 
Kalėęįų ir Naujų Metų Šventėmis. Visi lauksime laimingesnių metų.

Širdingai veliju susilaukt kuolaimingiausių 1939 metų.
Norėčiau pasimatyti su visais savo draugais ir pažįstamais ląike švenčių ir 

norėčiau įsigyti naujų pažinčių. Lauksiu svečių prisirengęs priimti.

Kalėdos ir Nauji Metai
Tai šventes, kurios giliai sujudina visą civikzuotą žmoniją.

Su tradicijiniu jausmu norime ir mes pasveikinti dienraštį “Laisvę,” visus 
jos skaitytojus ir rėmėjus, visus savo draugus ir pažįstamus. Linkime visiem 

praleisti šventes ir susilaukti šviesesnių Naujų Metų - 1939.

Visiems lietuviams linkime linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

JOHN WARWICK IR 
ANTANAS STRIPEIKA

PASILINKSMINIMUI UŽEIGA

Sveikinu visus savo kostumerius ir visus lietuvius 
Kalėdų ir Naujų Metų Šventėmis.

REPUBLIC RESTAURANT 
» 1 

Geriausios Degtinės, Vynai ir Alus

Sveikiname visus savo kostumerius, draugus, prie- 
telius ir visus lietuvius Kalėdomis ir Naujais 

Metais. Visiems linkime linksmų 
ir laimingų 1939 metų.

Kuo dažniau pasimatysime, tuo geresnį atjautimą ir 
draugiškumą turėsime linkui vieni kitų.

Igno Sutkaus Šeima
461 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Floor Show Penktadieniais ir Šeštadieniais, 
Muzika ir Šokiai.

Rytoj dienos dienraščio “Laisvės” laidoję tilps daugiau sveikinimų. Prašome atydžiai perskaityt šioje laidoje išspausdintus pasveikinimus ir 
prašome sekti sekančiose laidose. Žinokime, kas mus sveikina, kas remia dienraštį “Laisvę,” kas yra rėmėjas lietuvių apšvietos ir kultūros.
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Taip pat ir Bourbon

COPR. 1938.TUE 01,0 QUAKER CO. 
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šiene ir J. Kubilius — vyno;
1 M. Lukošius, $1 ir J. Dami- 
naitis 50c.

jums, bet ir jūsų vaikų 
kams.
siu, —
ti. . .

$189

X QUART

Laike švenčių kiekvienas turime pagalvoti, ką duosime “Laisvės” 

bazarui. Labai bus reikalinga piniginių dovanų bazarui, nes padaryti 
t

bazarą turtingu ir įvairiu daiktais, reikės dapirkti daug daiktų.

Prašome nesivėluoti su dovanomis bazarui, nes iš anksto turime ži

noti, kiek ko gausime. Taipgi prašome tų draugų ir draugių, kurie 

gaminate ką nors naujo ir interesingo tuojau apie tai pranešti.

vai-
Aš jį visuomet išsipirk- 
galit ir mažiau įkainuo-

ontouuir

WHISKtY

Ketvirtad., gruod. 22, 1938 LAISVU

Ant namų, kuriuose yra KMS 
ugniagesių komanda, Dr. Vinco 
Kudirkos vardo skaitykla ir 
greitoji pagalba, kabo kukli 
iškaba “K. M. S. Lombardas.” 
Šie namai yra Nemuno ir Kan
to g. kampe, 
gražūs namai, 
riant skaityklą
tį Pedagoginį muziejų, susime
tusios įstaigos susijusios su 
žmonių nelaimėmis. Nes kokia 
gi laimė turėti reikalą su grei
tąja pagalba, gaisrininkais, 
taip pat ir su lombardu.

Iš čia esančių K. M. S. įstai
gų, neminint skaityklos ir mu
ziejaus, lombardas turi didžiau- 

|Sią pasisekimą. Jo durys-girg
ždinamos be pertraukos nuo ry
to 8 vai. iki 14 vai. Ateinančių 
ir išeinančių veidai vienodai 
paniurę, be šypsenų, — nejud
rios ir akys, kai galva susi
mąsčiusi.

Lombardan patekau, kai pir
moje operacijų salėje žmonių 
buvo prisikimšę iki durų. Ir ko
kia ta minia? Tai daugiausia 
moterys su pliušiniais, aksomi
niais ir kailiniais paltais. Pal
tai apdilę, bet vis dėlto jie ro
dė, kad didelė dalis buvusios 
turtingos ponios, ne prastų vy- 

*rų» žmonos. Jų tarpe maišėsi 
vienas kitas studentas, žilas in
teligentas, kelios panelės ir dar 
daugiau neįspėjamos profesijos j

| visą kitą mantą. Yra žmonių, 
•ims vasaros mėne- 

________ auno išvažiuoja, kar
tu atsakydami butus ar kamba
rius. Baldus ir drabužius už 
menką sumą jie užstato lom
bardan ir išvažiuoja į kurortus. 
Lombarde drabužiai gerai supi
lami naftalinu, vėdinami. Toki 
klijentai lombardui geriausi, — 
nereikia jų turtui nei

Clevelando Kronika
Remusieji Komunistų Kuopų 

Bazarą
čia telpa surašąs mūsų vie

tos lietuviu ir kitataučiu biz
nierių, kurie gražiai parėmė 
Lietuvių ir Wardo 21' Komu-

skelbti i nistų Partijos kuopų atsibuvu- 
nei siųsti paragini-1 sį gruodžio 10 d. bazarą.

J. Žebrauskas aukavo kv.

teriškė
ka pakaklėn, ištraukė ant rete-į 

, varžytinių
mų, kad sutvarkytų jiems .duo
tą paskolą. Ateina ruduo ir vi- vyno, svarą kavos ir saldainių 
sas toks turtas iš lombardo iš-'baksą;
nyksta. Į

Daugelis vargšu, kurio savo'50; Wilkelis
i ii puocvnC, 1 *" |
lt Moteriškė I (ai^^us lombardai! užstato no- štai ūką ir lempą; 

rodami gauti keliolika litų, daž- 5 
lombardo nai išPirkti nepajėgia. Praė- Chas 

eilės JLls kuriam laikui, lombardas į kas,

žėlio kabančią Kristaus “m Li
ką,” ją iš abiejų pusių išbučia
vo, nukabino nuo kaklo ir pa-j 
dėjo ant langelio. Įkainuotojas 
brangenybę pavartė, grąžino 
savininkei nuvalyti ir pasakė, 
kad gausianti 15 1. 
sutiko.

Dienos viduryje 
operacijų salėje klijentų 
nemažėjo, bet vis didėjo. Tarp 
menkų ir suvargusių moterėlių, 
išdžiūvusių jaunų vyrų, plikti 
pradėjusių darbininkų eilėj sto
vėjo ir storas ponas, kuris ran-j 
koje laikė juodą, 
na i s fraką, 
nas, frakai bus labai reikalin
gi, bet, matyt, tas ponas su ba
liais reikalus nutraukė, jo gy
venimas bus pakrypęs perdaug! 
jau prozaiška kryptimi.

Į operacijų salę, kui

; Julius Krasin, cigar- 
I ette holder-lighter vertės $2.- 

Furniture Co., 
; Ted Neura, 

svarus kavos; Joe Palton, 
>. Garbinčius, A. Kazlaus- 

i laikui, lombardas j kas, Gene Churlik, Latko ir 
'yra priverstas tuos daiktus iš Wade po kvortą degtinės; Ja- 
varžytinių parduoti, šioms ope
racijoms atlikti lombardas turi 
nemažą salę. Į varžytines vi- 

! suomei susirenka nemaža žmo- 
1- i

ilgais skver 'nių’ kurie yra miolatimai neiš- 
Ateina balui sezoVirktoj° turto m^keriotojai. 

i Brangiųjų metalų daiktus run- 
igdamiesi išperka auksakaliai, o( 
Į drabužių pirkėjai yra žinomie-; 
Iji “handelininkai.” Jei savo 
! drabužių nepajėgei išpirkti, no
rėdamas, gaji juos surasti se- 

Yra' namiesčio “talkučkėse.” Tokių i 
trečiame namų aukšte, uždususi; daiktų likimas visuomet jau bū 1 
moteriškė atsikraustė su vaiko na toįs: lombardo — į "tai 
vežimėliu. Ar ji tą savo prekę kučkę.” 
užstatė, nebemačiau. Gyveni-', Turtas, kurio iš varžytinių'Kusak Crystal 
mas žmonos veicia netik iscigi- niekas nenuperka, pereina lom-!~ 
nius drabužius, darbo įrankius 
(labai daug čia atvežama siu
vamų mašinų), bet ir tikinčio 
brangiausią turtą — poną Die- 

atstovų. Prie daiktų. įvertinimo! vą verčia lombarde užstatyti. Iš 
langelio stovėjo jauna čigonė.1 operacijų salės buvo matyti už 
IŠ "didelės skaros kampo ji išrišo j lango stovį dideli trijų aukštų 
vestuvinį žiedą ir čia iš ausų 
išvėrė didelius, visaip išraižy
tus, auskarus. Daiktų įvertinto- 
jas šias čigonės brangenybes 
susibėrė ant rašomojo stalo, 
patikrino ar jie tikrai auksiniai 
ir pasiūlė jai 15 lt.

—Tamstele, už tokią kainą 
t aš jų niekad neatiduosiu, nors 
iš bado mirti reiktų!...

—Iš tamstos mes šių daiktų 
neperkame, — turėsit pinigų, 
galėsit už tą pačią sumą, žino
ma, sumokėjusi procentus, sa
vo brangenybes atsiimti. — Či
gonė nebepridūrė nė žodžio ir 
nuėjo prie kito langelio, kur iš
mokami pinigai.

Prie langelio stovėjusių eilė
je studentas laikė ant rankos 
pakoręs vasarinį šviesų kostiu
mą. Stambesnės sumos jis už 
tą kostiumą gauti 
kelnių galai buvo 
studento nugaros 
tautybės pilietis 
žvakide. Sena buvo ta žvakidė, 
kraštai nulankstyti, bet dar ži
bėjo, matyt, buvo sidabruota. 
Savininkas ją laikė drebančio
je rankoje. Salės gale moteriš
kė, pasidėjusi ant suolo, mankė 
didelį, popieriuose suvyniotą 
ryšulį. Tai buvo visokį išeigi
niai drabužiai. Gal tai buvo pa
skutiniai šventadienio parėdai, 
bet gyvenimas į visa tai nežiū
ri: nešk ką tik turi, kad su
graibytum bent keliolika litų. 
Pastebiu, kad keliolika litų, nes 
daikto, kuris įvertinamas ma
žiau, negu dešimt litų, lombar- 

i^das nepriima. Esą, dėl centų 
lombardui neapsimoka&Gos 
operacijos, kuriom reikia dauJC 
kvitų. Taip aiškino pareigūnai.

Prie daiktų įvertinimo lange
lio priėjo 45-50 m. žilti pradė
jęs inteligentiškos išvaizdos po
nas. IŠ vidujinės švarko kišenės 
jis sunkiai iškrapštė storoką 
portsigarą ir triukšmingai jį 
padėjo įkainuotoj u i ant stalo. 
Šis portsigarą apžiūrėjo, ranko
je pasvarstė, spustelėjo raudo
nai žėrinčią akutę, atsidarė vir
šelis, kuriame buvo rusiškas 
įrašas: "Caro Nikalojaus I do- 

^.vana p. P. Š. už pasižymėjimus 
aktingoje vidaus tarnyboje.” 
Portsigaro savininkas pridūrė:

—Tai mano, amžiną atilsį, 
tėv.elio palikimas. Mirdamas jis 
pasakė: "Vaikai, aš jums palie
ku nejudomą turtą, su juo galit 
daryti ką norite, bet noriu, kad 
ši mano gauta dovana, portsi
garas, būtų atmintis netik

užnarpliotais geležimi langais 
sandėliai. Vienas tarnautojų 
paaiškino, kad ten esą sukrauti 
kauniečių turtai, kurių vertė; 
dažnai siekianti per du milijo- 1 
nūs litų.

Ko Daugiausia Lombarde 
Užstatoma

Iš statistikos 1937 m. duo
menų matyti, kad daugiausiai į 
lombardą atnešama drabužių. 
Tais metais jų lombarde buvo 
užstatyta už 254,650 lt., įvairių 
brangenybių, aukso ir sidabro 
daiktų buvo už 218,719 lt., me
džiagų ir kilimų — 61,351 lt., 
laikrodžių — 59,446 lt., siuva
mų mašinų — 39,360 lt. ir įvai
rių daiktų už 44,622 lt. Pagal 
paskolų dydį daugiausiai kli
jentų buvo imančių nuo 20 iki 
50 lt. Jų buvo 7,877 asm., nuo 
50 iki 100 lt. — 1837 asm., o 
daugiau negu 500 lt. paskolas 
gayo tik 19 asmenų. 1937 m. 
lombardas išdavė paskolų ne
imdamas užstato apie 685,000 
lt., tais metais padarė apyvar
tos 3,275,920.5 lt. Kaip žinoma, 
už metines paskolas lombardas 
ima 8% palūkanų.

Pavasario metu lombardas 
turi ir tokių klijentų, kurių 
vargai' neverčia j ieškoti skati
ko, — jie lombardu naudojasi 
kaip sandėliu, kur per vasarą 
gali saugiai palikti drabužius ir

Šie svetimtaučiai aukavo: 
II. Borg, baksą iš 24 ptukij 
“Kelley Pep”; Sonia ir Rawa i 
po $1; Audrink 50c; Haber, Į 

I Kammer ir Eiseberg hardware 
!štorai; Kalt, Cut Rate, Wi- 
! chart bučeriai; Benny, Cali- 
i'fornia žaliadaikčiu krautuvės; 
[Liberty Cap; Steinburg, Man- 

, Karpinski, Irshinski, 
[Estella Beauty shop, Stanley, 
i Mlynko, Rutman Vine Co., 
I Sienkiewicz, Dewerski, Mayer, 

1 Bottling Co., 
[Sunrise Brewery; Touch a ir 
i Pakeltis aptiekos; Yale Flow
er shop; J. R. Watkins Co.

Gal būt yra praleista tūlų

pereina lom
bardo nuosavybėn. Jam likvi
duoti lombardas turi savokrau-' 
tuvę. Brangesnieji dievociona-l 
lai per varžytines mažiau por- va}.c]aį> kurip yra aukavę, teik

sis mums atleisti. Smulkme
niškai negalėjome sužymėti, 
kad neužėmus dienraštyj per
daug vietos.

Wardo 21 Bazaro K o m.:
S. Mažeikiene, 
Z. Lipnicki, 
B. Kondzierski.

kam i, kaip kitos prekės, todėl 
jų krautuvėje dominuojanti 
dauguma, čia galima gauti ir 
šv. Antaną iš Asyžiaus, Mari
ją Magdaleną ir visus kitus. 
Matyt, iš turtingo saliono atke
liavęs čia jau kuris laikas stovi 
didelis rojalis, o siuvamų maši
nų—daugiau, kaip krautuvėse.

Ir kas girsis turėjęs reikalų 
su lombardu?! Jeigu kurio pi
liečio ir žadintuvas lombarde 
užstatytas, jis sakys, kad jį nu
nešęs taisyti pas laikrodininką, 
o apie lombardą nenorės ir pri-i 
siminti. Taip jau yra: jeigu 
žmogų pamatė lombarde, jis 
netenka kreditingumo ir bet., 
kokio finansinio pasitikėjimo.

F. žibutis.
(“Liet, žinios”)

Praleist i-Nepaž y ničt i

Aptiekorius K. Tankus au
kavo dėl bazaro 17 daiktų, 
vertės $3 ir J. Mažeika, 38 
daiktus, vertės $4. .,>šje» buvo , 

i praleisti lietuvių komisijos 
! surašė.

Liet. Kom. Kp. Komisija.
—o--

Kp. Susirinkimo

Vengru Kardinolas Peikia 
Žydų Persekiotojus

Budapest, Vengrija—Pa-, 
gal planus Vengrų fašistų 
valdžios, tai žydų skaičius 
bizniuose ir profesijose bus 
apribotas 6 iki 20 procentų, j 
—V e n g rijo j esama apie 
600,000 žydų.

Kardinolas 
persekiojimų 
planus prieš
didysis Vengrijos karalius 
šv. Steponas buvo priešin
gas skriaudimui kitu tautų 
žmonių, v

Seredi peikia 
ir . varžymų 

žydus. Sako,

Ispanijos lojalistų kareiviai apkasuose laike kovos 
su fašistais.

Gruodžio 
susirinkimas 
giausias iš pirm buvusių kuo
pos susirinkimų. Gražu, kad 
nariai interesuojasi rinkimu 
valdybos 1939 metams, bet | 
būtų kur kas gražiau, jeigu 
visi mūsų kuopos susirinkimai 
būtų toki skaitlingi, tuomet ir 
finansų raštininkui nereikėtų 
tiek daug dirbti su kolektavi- 
mu duoklių iš narių. Su nau
jais metais padarykime rezo
liuciją geriau iv skaitlingiau 
lankyti kuopos susirinkimus. 
Iš to bus didelės naudos vi
siems nariams, o kuopos val
dyba galės didesnių ir geres
nių darbų nudirbti su jūsų, 
nariai ir narės, pagclba.

Organizatorius S. K. Ma
zan šiame susirinkime turėjo Į 
5 naujus aplikantus, kurie 
buvo priimti; keturi jauname- 
čiai į vaikų skyrių ir vienas 
į suaugusių.

Tom Mooney Parėmė
Ant Tom Mooney laiško- 

atsišaukimo buvo parinkta au
kų. Drg. Venslovienė aukavo 
dolerį. Viso surinkta $4.74. 
Nutarta prisidėti prie visų 
Clevelando draugijų delegato 
pasiuntimo į Washington^ į 
Taikos ir Demokratijos Kon
gresą. Taipgi priimta rezoliu
cija prieš ncįsileidimą nepilie- 
čių veteranų, kurie grįžta iš 
Lojaiistų Ispanijos.

Apskričio Konferehcijai 
16 Delegatu

Kuopa • išrinko 16 delegatų 
Apskričio konferencijai, kuri 
atsibus sausio 15 d. .Būtų la
bai gražu, kad visos LDS kuo
pos mūsų apskrityj pasektų ir 
išrinktų pilną skaičių savo at
stovų, tuomet ištikro įvyktų 
skaitlinga konferencija. Sau
sio 14 d. toj pat svetainėj at
sibus Lietuviu Literatūros

nai, padarykime sekanti susi 
rinkimą dar skaitlingesniu. 
Sekančiam, susirinkime bus 
skaitoma svarbi paskaita. Su
sirinkimas įvyks sausio 4 
1939 metais. S

—o— 
Masinis Veteranų Pasitikimas

Subatoj, gruodžio 24 d., 1 
vai. po pietų, pribus visas bū
rys Ispanijos veteranų su d. 
Frank Rpgers, Greyhound bu- 
su. Visi, kuriems laikas pa
vėlina, raginami susirinkti 
prie Greyhound stoties, Ė. 9th 
ir Superior Ave. šimtai eis 
demokratijos gynėjų pasitikti, 
kurie jos labui buvo pasirį- 
žę aukauti viską.

—.o—
Harold L. Ickes Prakalba

Pereitą nedėldienį Hollan- 
den viešbučio svetainėj vidaus 
reikalu sekretorius Harold L. 
Ickes kalbėjo temoje, “J. V. 
Valdžios atsinešimas 
prispaudimo tautinių 
mų.” Kalba buvo pašvęsta 

šiedu draugai buvo pa- smerkimui Hitlerio ir Musso- 
pasi- ]jnj0 fašistų, nors nesuminint 

tu vardu diktatorių. Tai bu- 
jiem vo j y. valdžios žodis per

sekiojamom mažumom, ypa
tingai žydams, kurie vaitoja 
po tų diktatorių kruvinais ba
tais. Ickes kartotinai pabrėžė 
fašistinį pavojų Amerikai.

žydų Zionų organizacija 
rengė šias sekr. Ickei prakal
bas. Ickes kalba visą valan
dą buvo transliuojama iš 
WGAR radio stoties.

—o— 
Musica, Musica. . . Broliai 
Kurį šalies didlapį neimsi, 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Draugijos 15-to Apskričio 
konferencija. Reiškia, bus 
dviejų dienų suvažiavimas 
mūsų didžiulių organizacijų.

Valdyba 1939 Metams

Pirmininku išrinkta tas pats 
S. K. Mazan aklamacijos bū
du ir garsiu delnų plojimu. 
Vice-pirm. S. Kazelionis — 
vienbalsiai; užrašų rašt. nau
ja T. Raulušaičiūtė, f in. rašt. 
tas pats J. Martinaitis akla
macijos būdu; iždininko 
ton kandidatavo net trys, 
laimėjo F. Markauskas; 
sos globėjai tie patys, dd.
d gers ir Dočkus; koresp. J. 
Bagužis, ir visa eilė komisijų.

Drg. 13. Kirstukas, senasis 
iždininkas, atsisakė dėlei ne-, 
sveikatos, o J. W. Petrauskas, 
užrašų rašt., dėlei negalėjimo 
mitingų lankyti (lanko moky-

geidaujami visų narių 
likti kuopos valdyboj 
viršminėtos priežastys 
nebeleido tuos urėdus laikyti.

Raportas iš LDS Centro 
Posėdžio

Draugas Mazan, pirmas vi
ce-pirm. LDS Centro valdybos, 
dalyvavęs C. V. posėdyj, išda
vė platų ir pamokinantį ra
portą. Nariai turėjo progos 
susipažinti su mūsų organiza
cijos Centro Valdybos veikla 
nau d ai organi zaci j os.

Abelnai, susirinkimas 
gyvas ir entuziastiškas 
pradžios iki pabaigos.
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Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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Didžiausia Proga Pigiai Pirkti
GERUS DAIKTUS

“Laisves” Bazaras Bus Keturias DKnas
Vasario 10, 11, 12 ir 13 February

‘Laisvės” patriotai kiekviehame mieste privalo 
rūpintis rinkimu bazarui dovanų. Nes “Laisvės” 

palaikymas yra visos Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikalas.

Bazaras Bus Laikomas Naujoje Vietoje

BROOKLYN CENTRAL PALACE
(Pirmiau ta vieta vadinosi Royal Palace)

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y
(vienas blokas nuo Broadway)

DIDELE IR PUIKI SVETAINE

Laike Bazaro Bus Šokiai Kas Va! arą
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(Tąsa)
Toliau Marė pradėjo jam pasakoti, kaip ji bandė 

gauti bobutę ir kaip jos reikalavo dešimties, penkiolikos, 
o net ir dvidešimties dolerių ir tai tuojau užmokėti. “O 
aš turėjau tiktai dvidešimts penkis centus,” tęsė ji to
liau. “Aš išleidau savo pinigus iki paskutinio cento— 
visus, kiek tik turėjau banke; aš jau kalta daktarui, 
kuris ateina mano ranką apžiūrėti ir jis jau neapsilan
ko, gal manydamas, kad aš jam neketinu užmokėti. Mes 
taipgi kalti Anelei jau už dvi savaiti, o ji taipgi beveik 
badą kenčia ir baimijasi, kad ir jos neišmestų. Mes pasis
koliname, kur tik galime, ir elgetaujame, kad kaip nors 
pragyventi ir mes jau nieko daugiau negalime pada
ryti ...”

“O vaikai?” šuktelėjo Jurgis.
“Vaikai jau trys dienos, kaip namie nebuvo, dabar 

oras toks bjaurus. Jie negalėjo žinoti, kas čia darosi— 
tas užėjo visai ūmai, dviem mėnesiais pirmiau, negu 
mes tikėjomės.”

Jurgis stovėjo palei stalą, įsikabinęs į jį abiem ran
kom; jo galva nudribo ir jo rankos drebėjo—rodėsi, kad 
jis apalps. Tuo laiku Anelė pakilo iš kampo ir šlubčio- 
dama, priėjo prie jo, grabaliodama po savo kišenių. Ji 
išsitraukė sujuodusį skudurą, kurio viename kampe buvo 
mazgas.

“Ve, Jurgi!” sakė ji, “aš turiu biskelį pinigų. Pa
lauk, ve!”

Ji atmezgė ir suskaitė visus—buvo trysdešimts ke
turi centai. “Tu eik dabar,” sakė senutė, “ir bandyk ką 
gauti pats sau. Atsilsėjus, gal tau bus daug geriau— 
duokite jam šiek tiek pinigų, jūs; jis jums atiduos kada 
nors, o jam bus daug geriau turėti apie ką mąstyti, 
nors jam ir nepasisektų. Kada jis sugrįš, gal jau bus po 
visko.” x

Taigi kitos moterys pradėjo atidavinėti jam, kiek 
tik turėjo savo mašnelėse; daugiausia jos turėjo tik 
centų ir nikelinių penktukų, bet visus atidavė jam. Ponia 
Olševskienė, kuri gyveno kitose duryse ir kurios vyras 
buvo išsilavinęs gyvulių skerdėjas, bet labai gerdavo, 
davė jam beveik pusę dolerio; iš viso pasidarė doleris 
ir dvidešimts penki centai. Tai Jurgis įsidėjo juos į kiše
nių, vis laikydamas sugniaužęs rankoje ir greitai išėjęs 
tekinas leidosi toliau.

SKYRIUS XIX
“jyĮADAME Haupt, Hebamme” švytravo iškaba ties 

antroio aukšto laneru, aukščiau karčiamos toj gat
vėj; prie durų iš šono buvo kita iškaba su ranka ro
dančia į siaurus, apskretusius laiptus aukštyn. Jurgis 
tik kelis žingsnius padarė užlipdamas.

Ponia Haupt spirginosi šmoteli kiaulienos su svo
gūnais ir buvo pravėrusi duris, kad išeitų garas su dū
mais. Pabandžius pabarškinti į duris, tosios, pajudintos, 
visai prasivėrė ir jis pamatė ją, užsivertusią juodą bonką 
prie lūpų. Jis pabarškino garsiau ir ji, krūptelėjusi, 
greit pastatė bonką šalin. Ji buvo vokietė, labai nutuku
si, eidama, svyravo į šonus ir galėjai girdėti, kaip, jai 
einant, indai spintoje barškėjo. Apsivilkusi ji buvo pa- 

’ juodusiu mėlynu palaidu apsiaustu.
“Kas yra tokio?” užklausė ji, pamačiusi Jurgį.
Jis bėgo visu keliu, kaip pašėlęs, taigi buvo uždusęs 

ir negalėjo nė žodžio ištarti. Jo plaukai palaidi, akys iš
rodė nuožmios, abelnai, jis išrodė, kaip tik ką atsikėlęs 
iš kapo. “Mano pati,” pradėjo jis gaudydamas kvapą. 
“Eikite greitai!”

Ponia Haupt nukėlė skauradą nuo ugnies ir nusi
šluostė rankas *į savo apsiaustą. “Tamsta nori, kad aš 
eičiau prie ligonės?” užklausė.

“Taip”, patvirtino Jurgis.
“Aš ką tik parėjau nuo ligonės ir visai neturėjau 

laiko papietauti. Betgi... jeigu jau taip blogai...”
“Taip, labai!”
“Na, tai gal ir bus galima—kiek tamsta mokėsi?” 
“Aš..-, aš... kiek jūs reikalaujate?” užklausė Jur

gis mikčiodamas.
“Dvidešimts penkis dolerius.”
Jurgis nuleido galvą. “Aš negaliu tiek užmokėti,” 

atsakė jis.
Moteriškė tėmijo, nenuleisdama akių nuo jo. “Kiek 

tamsta moki?” klausė ji.
“Ar aš turiu dabar užmokėti... tuojau?”
“Taip, pas kuriuos aš einu, visi taip daro?”
“Aš... aš nedaug pinigų turiu”, pradėjo Jurgis, 

drebėdamas iš baimės. “Aš turėjau... negerumų... ir 
mano pinigai išsibaigė. Bet aš užmokėsiu jums iki pas
kutinio cento, kaip greit aš galėsiu. Aš galiu dirbti...” 

“Kokis tamstos darbas?”
“Dabar aš neturiu užsiėmimo. Aš turiu gauti kur 

nors. Bet aš...”
“O kiek dabar tamsta turi?”
Jurgiui buvo labai sunku ką nors atsakyti. Paga

liau, pasakius “Dolerį ir dvidešimts penkis centus”, mo
teriškė ėmė juoktis.

“Už dolerį dvidešimts penkis centus aš nenoriu nei 
skrybėlę užsidėti.”

“Bet tai viskas, ką aš turiu,” teisinosi jis, maldau
damas. “Aš turiu gauti ką nors—mano pati numirs. Aš 
nieko negaliu padaryti... aš... ”

Ponia Haupt uždėjo atgal ant pečiaus kiaulieną su 
svogūnais. Ji atsisuko link jo ir paliepė jam: “Gauk

dešimtį dolerių man užmokėti tuojau, o likusius galėsi 
man atiduoti kitą mėnesį.”

“Aš negaliu to padaryti... aš tiek neturiu!” teisi
nosi Jurgis. “Aš sakiau jums, kad turiu tiktai dolerį ir 
dvidešimts penkis centus.”

Moteriškė nusikreipė prie savo spirginimo. ‘tAš ne
tikiu tamstai,” atsakė ji. “Tai vis tik bandymas mane 
apsukti. Kokia, priežastis, kad toks didelis vyras, kaip 
tamsta, turi vien tiktai dolerį su dvidešimts penkiais 
centais?”

“Aš ką tik išėjau atsėdėjęs kalėjime,” sušuko Jur
gis, jis buvo pasirengęs pulti ant kelių ir melsti mote
riškės, kad ji apsiimtų, “aš ir pirmiau pinigų neturėjau 
ir mano šeimyna, vos nenumirė badu.”

“Kur yra jūsų draugai, kurie turėtų jums pa
gelbėti?”

“Jie visi neturtingi,” atsakė jis. “Jie davė man ši
tuos. Aš padariau viską, ką tiktai galėjau...”

“Ar tamsta neturi ką nors parduoti?”
“Aš nieko neturiu, sakau jums, nieko neturiu,” šau

kė Jurgis visas sujudęs.
“Ar negali gi kur pasiskolinti? Ar krautuvėje žmo

gus neužsitiki tamsta?” Jam papurčius galvą, ji tęsė 
toliau: “Klausyk, ką aš pasakysiu: “Jeigu tamsta mane 
gausi, tai ir labai džiaugsiesi iš to. Aš išgelbėsiu tamstos 
pačią ir kūdikį ir galų gale tas tamstai visai neišrodys 
per daug. Jeigu netektum jų, kaip tamstai rodosi, tai 
ar tada bus smagu? O čia, ve, ponia, numananti savo 
reikalą—aš galiu nusiųsti tamstą pas žmones aplinkui ir 
jie visi pasakys...”

Ponia Haupt rodė į Jurgį šakute, su kuria vartė 
spirginamąją kiaulieną, geresniam pertikrinimui, bet 
jos žodžiai buvo skaudesni, negu jis galėjo pakęsti. Jis 
smarkiai mostelėjo rankomis iš nusiminimo ir apsisu- 

leidosi atgal. “Ką aš galiu padaryti,” ištarė jis, 
tuoj išgirdo moteriškės balsą užpakaly savęs: 
“Kaip tamstai, aš apsiimsiu už penkis dolerius.” 
Ji ėjo paskui jį stengdamosi jį perkalbėti. “Tamsta 

būsi labai kvailas, jeigu nepaimsi manęs, kai aš už tiek 
apsiimu. Tamsta nerasi dei vienos, kuri apsiimtų išeiti 
'ant tokio lietaus už mažiau. Na, mano gyvenime aš dar 
niekados taip pigiai neapsiėmiau, kaip dabar. Aš nega
lėčiau už savo kambarį užmokėti...”

Jurgis pertraukė jos kalbą, užkeikęs iš piktumo. 
“Jeigu aš neturiu,” sušuko jis, “tai kaip galiu užmo
kėti? Po velnių, aš užmokėčiau jums, kad tik galėčiau, 
bet sakau jums, kad neturiu. Aš neturiu! Ar girdi ką 
sakau—neturiu!”

Jis apsisuko ir ėjo sau: jau buvo pusę laiptų nuli
pęs, kai ponia Haupt suspėjo šūktelti į jį: “Palauk! Aš 
eisiu su tamsta! Sugrįžk!”

Jis vėl įėjo į jos kambarį.
“Negerai klausyti, kad kas ten kenčia,” atsiliepė ji 

kokiu tai liūdnu balsu. “Aš jau greičiau eisiu už dyką, 
negu už tiek, kiek tamsta man siūlai, bet aš bandysiu 
tamstai pagelbėti. Kaip toli?”

“Trys ar keturi tarpgatviai nuo čia.”
“Trys ar keturi! Ir aš permirksiu perdėm. Gott im 

Himmel, tai daugiau verta, kaip tiek! Vienas doleris ir 
dvidešimts penki centai ir dar tokią dieną, kaip šita! 
Bet tamsta supranti tai—ar tamsta veikiai užmokėsi 
man likusius iš dvidešimts penkių dolerių?”

“Kai tik aš galėsiu.”
“Kada nors šį mėnesį?”
“Taip, šį mėnesį,” atsakė vargšas Jurgis. “Kaip nors 

pasiskubinkite!”
“Kur yra tas doleris ir dvidešimts penki centai?” 

klausė ponia Haupt, prisispyrusi.
(Bus daugiau)

mų laivų kiekį ir todėl jos 
laivynas gali būti daug di
desnis. Prie to, čia nepris- 
kaitoma visa eilė kitų karo 
laivų, kurie taip pat yra 
svarbūs, kaip tai krašto 
apsaugos, minų statytojai 
ir šlavikai, karo transpor
tai,* submarinų ir orlaivių 
motinos, taisytojai, kate
riai ir kiti.

Jung. Valstijų karo or- 
laivynas yra nuo 3,500 iki 
4,000 lėktuvų. Kasmet pa
auga ant 500 lėktuvų. Jung. 
Valstijos kas mėnesis pasi
gamina nuo 75 iki 100 nau
jų karo lėktuvų. Jos turi 
galingą ' aviacijos industri
ją, bet dabar ji daug lėk
tuvų gamina kitoms šalims. 
Kada pasaulyj dūksta Vo
kietija, Italija ir Japonija, 
tai ir Jung. Valstijos pri
verstos daugiau ginkluotis, 
o tas apsunkina visų pilie
čių padėtį.

Žinios iš Lietuvos

Tel. Evergreen 7-2375 . L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtines 
, ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Didelis sandėlis, puikiausias pasirinkimas 
visokių likerių.

bet

Mindomi Pasėliai ir Paneigia
mas Įstatymas

Krakės. Spaudoje daug rašo
ma apie mūsų inteligentijos su
menkėjimą. Tas sumenkėjimas 
pasidarė jau perdėm ryškus.

Vietinių inteligentų tarpe 
yra įsivyravęs paprotys atėjus 
rudeniui medžioti. Nors neto
liausia yra valstybiniai miškai 
ir ten taisyklingieji medžioto
jai gali puikiausiai nuraminti 
savo nerimstančią “sielą.” Bet 
kur tau ponas vaikščios, juk 
nepratęs, o ypač jeigu aplinkui 
prie pat pono “pilksermėgių” 
laukai ir juose kaip bekonai šo
kinėja kiškiai.

(“Lietuvos ūkininkas”)

Šaukėnų Kronika
Daugelis Šaukėnų ir gretimų 

valsčių ūkininkų nusiskundžia 
vaisinių medelių brangumu, 
nes Šaukėnų rajono agronomo 
medelyne vaismedžiai trijų me- 

‘tų kaštuoja nuo 3 lt. 50 et. iki 
4 lt. 50 et., kas ūkišku mastu 
matuojant iš tikrųjų atrodo per 
brangu.

Beveik visos Šaukėnų mieste
lio prekybininkų ir amatininkų 
iškabos išpieštos su labai anal- 
fabetiškomis klaidomis, kas ro
do per mažą mūsų nepriklau
somo gyvenimo pažangą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
‘ Geram Unijistui, Baltimore, 
Md. — Viena, jūsų raštas per- 
vėlai mus pasiekė, idant tilp
tų prieš gruodžio 21 d., antra 
—nepaduodate redakcijai nei 
savo tikros pavardės, nei adre
so, todėl netilpo.

You will he surprised when you see our 
New Large Headquarters.

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

Telefonas: Humboldt, 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Cheder Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patari)* vi. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. - •

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 ĖVergreen 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
ĖVergreen 4-6485

Kiek Jungi. Valstijos Išleidžia Pinigų 
Apsiginklavimui?

Jungtinės Valstijos yien 
1934 ir 1939 pietais skyrė 
apsiginklavimo reik alams 
$5,455,000,000 (penkis bilio- 
nus keturis šimtus penkias
dešimts penkis milionus do
lerių). Nuo kovo mėnesio, 
1933 metų, buvo išbudavota 
146 naui karo laivai ir nu
tarta dar budavoti 240 lai
vų. Dabar yra 76 karo lai
vai būdavo j ami ir 10 ar 
daugiau greitai bus pradė
ta statyti. Tuo pat kartu ir 
pastovi armija pakelta nuo 
116,000 iki 165,000 oficierių 
ir kareivių.

Armijoj yra 165,000 ofi
cieriai ir kareiviai, prie to 
13,000 oficierių laikoma m 
zerve, Nacionalė Gvardija 
pirmoje eilėje turi 200,000 
oficierių ir kareivių; ant
roje — 307,000 ir trečioj ei- Bet Japonija slepia stato-

KEARNY, N.
Gruodžio 17 d.

Mortha Ragustkienė, 
po num. 201 Duke
West Hudson ligoninėje. Tapo

pasimirė 
gyveno 

St. Mirė

jie j su CCC jaunuoliais yra palaidota gruodžio 21 d. Holy 
321,402 oficieriai ir eiliniai. Cross kapinėse. Laidotuvėms
Tokiu būdu Jungtinės Vals
tijos į trumpą laiką gali pa
statyti 954,000 oficierių ir 
kareivių. Tai maža armija 
palyginus su Franci jos 6,- 
000,000 kareivių ir rezervis
tų; Italijos — 7,000,000 ir 
Vokietijos — 9,000,000. Bet 
Jung. Valstijos gali greitai 
išvystyti galingą ir skait
lingą armiją, nes jos turi 
galingą oficierių ir kitų 
komandierių korpusą.

Dabar Jung. Valstijų ka
ro laivynas, skaitant tik 
šarvuočius, orlaivių veži
kus, kruizerius, naikintojus 
ir submarinus bendrai, su
daro 1,620,000 tonų; An
glijos — 1,904,000 tonų ir 
Japonijos 1,065,000 tonų.

patarnavo graborius Bernard 
J. Shawkonis.

Rep.

Clevelando Kronika
(Tąsa iš 5-to pusi.)

visų antgalviai juodžiausiai 
“šviečia” Musicą brolių 87 mi-, 
lionų dol. svindleryste. Perei
tos savaitės svarbiausią vietą 
užimančios “žinios” apie Mu- 
sica brolius. Lima, Peru, 21 
šalies atstovų konferencija 
nustumta toli, toli užpečkin, 
kad davuą vietos Musicų bro
lių sensacijai.

Rodos, siūlyte siūlo tie did- 
lapiai savo skaitytojams, kad 
Amerikoj dar yra/ galybės 
progų susižerti milionus dole
rių iš lengvatikių. Sako, kad 
Amerika 
Didlapiai 
skelbia.

nėra šalis progų, 
tas “progas” tebe-

M—ka.

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

Open Day gnd Night

RHEA
Managed by W

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

T B Vapor Room,
VI Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. GsCmi

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

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

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

Suh. all day and night

APTIEKA
tz£7'UVlS PAS LIETUVI
~ 229 ' B Ė D F ORO . Av E~.

S^^KAMPAS-NORTH

Shook vv*
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Boston, Mass.
. Dvi Konferencijos

Bostone viena po kitos pra
ūžė dvi svarbios konferencijos. 
Gruodžio 4 d. Am. Liet. Kon
greso Bostono Apsk. ir Nau
jos Anglijos Liet. Moterų Są
ryšio gruodžio 11.

Abi konferencijos buvo pla
taus, masinio pobūdžio, jun
giančios savyje skirtingu ide-| 
ologijų žmones. Abi praėjo 
sklandžiai, sutartinai. Abieju 
dalyviuose likosi pastebėta pa
sitenkinimas, kad mes ir vėl 
pradedam atnaujinti senas pa
žintis, sueiti į krūvą, rasti ben
drus reikalus, reikalaujančius 
bendro veikimo, ir galime su
sitarti bendrai veikti.

Stasys Mockus

Biednas tas mūsų Mockus. 
Gavo nuo Smetonos medalį ir 
dabar nežino, ką su juomi da
ryti. Keista: kaip tik greit už-' 
sikorė ant jo biednos krūtinės | 
smetoninis .medalis, taip greit j 
pasijuto praradęs savo ilgame
čius idėjos draugus. Dabar uja
mas visų sielojasi žmogus ir 
traukiasi visu frontu iš visų

Italijos turistinis budinkas Tunisijoj su išdaužytu 
langu; j j išdaužė Francijos šalininkai, kaipo protes

tui prieš Italijos gruobonis, trokštančius 
pasiimti Tunisiją.

organizacijų komitetų, o tas 
jau parodo, kad jis turi gana 
jautrius jausmus.

Na, jeigu jau tie prakeikti 
raudonieji būtų baubę ir švil- 

* pę laike jo patepimo į slneton- 
kavalierius, tai kas jau to pai
sytų. Bet dabargi, savi žmo
nės, ištikimi sandariečiai tą 
padarė. Tad kame gi čia daly
kas, kame to viso priežastis?

Taip, ponas Mockau, prie
žastis yra ir gana rimta. Jūsų 
broliai sandariečiai, nežiūrint, 
kaip nies juos, netraktuosime, 
yra ne tik lietuviai, bet ir de
mokratai ir dar darbininkai. 
Smetona gi su savo deržimor- 
dų klika, esant lietuvių laisvės 
ir demokratijos mindžiotojais, 

f Lietuvos liaudies engėjais il
gai liks sužiniais pačios Lietu
vos nepriklausomybės pardavi-, 
kais, tuomi nėra; tad priiman
tis ordenus nuo tokių elemen
tų įrodo save esančiu tokiu 
pat, kuomi, aš netikiu, kad po
nas Mockus būtų.

Kad nuplauti tą tamsią dė
mę nuo savo vardo, aš, nors ir 
neprašytas, patarčiau ponui 
Mockui štai ką padaryti: Da
bar South Bostone taiso gatves 
ir daugybė plytgalių visur yra. 
Paimkite vieną iš tų; pririški
te prie jo tą savo murziną me
dalį, pasikvieskit būrį draugų 
ir sandarbininkų, nuneškite ant 
Broadway tilto ir ceremonija- 

1 liškai kliunktelėkite jį į dumb- 
lėtą kanalo dugną, ir lai jis ten 
ilsis ant amžių. Jūs gi pats, jei 
jums rūpi matyti Lietuvą ne
priklausoma ir laisva, dėkitės 
prie Am. Liet. Kongreso, nes 
tik ten rasite nuoširdžius Lie
tuvos nepriklausomybės rėmė
jus, o tokių dabartiniu laiku 
mums reikalinga kuodaugiau- 
sia, nes, ačiū jūsų geradėjo 

/ Smetonos politikai, šiandien 
Lietuva atsidūrė labai keblioj 
padėtyj.

Pusseserė Salomėja

M Pereitą metą Laisvės Choro 
pastogės artistų grupė susimo- 
kino“PusseserėSalomėja.” Su
lošė So. Bostone su labai ge
romis pasėkomis. Vėliaus su
lošė Worcesteryj. šį rudenį su
lošė tą patį veikalą Norwoode 
ir vėl atkartojo Worcesteryj, ir 
dabar yra užkviesti lošti Brigh- 
tone.

Nežinau, ar mūsų aktoriai 
yra apygeriai ar pats veikalas 
geresnis, negu geras, ar gal 
Abu, bet kur tik buvo lošta, 
ten publika virto juoku iš kė
džių. “Pusseserė Salomėja” yra 
labai nusisekusi darbininkiškos 
ideologijos sveiko humoro ko
medija. Kadangi reikalauja tik 
labai paprastų scenos įrengi
mų ir kostiumų, tas sudaro ga
limybę sulošti bile kur su labai 
mažais iškaščiais. Aš manau, 
kad southbostoniečiai sutiktų ir 
dar kai kur kitur sulošti tuo 
pat pradėjimu. Z avis.

Pittsburgh, Pa.
Klaidos Atitaisymas

27 d. lapkričio, laike Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus prakalbų, buvo 
renkamos aukos. Kurie davė 
stambesnę auką, tai tų vardai 
buvo užrašyta ir tilpo spaudoj. 
Bet draugai, kurie užrašinėjo 
aukautojų vardus, pastebėjo 
spaudoj, kad trūksta keleto au
kautojų vardų. Pradėjus tei
rautis, .kas atsitiko, kur tas su
rašąs su kitais aukautojų var
dais dingo, pasirodė, kad aukų 
rinkėjos buvo tą surašą prida
vę L. M. D. kliubo gaspadoriui.

Štai tų aukautojų vardai. Po 
50c: P. Krikščiūnas, J. Lekavi
čius, P. Nauras, V. Sadauskas, 
W. Sadauskas, A. Michel ir A. 
Mam i aiškis. S. Igonis aukavo 
75c. širdingai ačiū draugam už 
aukas ir kartu atsiprašau už 
tokį neapsižiūrėjimą.

Keli Bruožai apie Dramos 
Grupę

O dabar keli žodžiai apie 
Pittsburgh Lietuvių Dramos 
Grupę. Minėta grupė gerai gy
vuoja ir progresuoja. 11 d. 
gruodžio turėjo metinį savo su
sirinkimą. Nors narių nebuvo 
didelis skaičius, bet susirinki
mas buvo labai geras. Drg. M. 
Ormanaitė išdavė gerą raportą 
iš atsibuvusio parengimo 20 d. 
lapkričio. Parengimas pelno 
davė apie $13. Nors tai nelabai 
daug, bet, pagal dabartinius 
laikus, tai ir taip gerai.

Priėjus prie naujų sumany
mų, nutarta surengt kokį nors 
pasilinksminimo vakarėlį Dra
mos Grupės jaunuoliams. Taip
gi buvo renkama ir grupės 
nauja valdyba. Organizatorius 
išrinktas jaunuolis Albert Kai- 
ris, sekretorius Stasys Orda, 
iždininkė Salomėja Jablonskie
nė. Nuolatinių parengimų ko
misija: H. Kairiūtė, M. Orma
naitė ir B. Ormanaitė.

Mes visi Grupės nariai pasi
tikim, kad naujai išrinktas ko
mitetas ir komisijos 1939 m. 
dirbs gerai. Taipgi yra naujas 
pataisymas Dramos Grupei. Ji 
užvardinta: L. D. S. Dramos 
Grupė. Kurie priklauso prie L. 
D.S., tie nariai mokės duokles 
į mėnesį tik 5 centus, o kurie 
nepriklauso prie LDS, tai tie 
mokės 10 centų į menesį. x

Būtų labai malonu, kad visi, 
kurie Dramos Grupei . priklau
so, stotų į LDS. Mes tikimės, 
kad laikui bėgant bus visi LDS 
nariai. E. K. Sliekienė.

Praga, Čechoslovakija. — 
Valdžia paskyrė 50 savo 
cenzorių. Laikraščiai turės 
priduot jiem kiekvienų raš
to eilutę pirma negu leis į 
spaudą.

So. Boston, Mass.
Pralaimėjo Fašistai So. Bosto

no Liet. Pil. Draugijos 
Valdyboj, 1939 m.

Keliais atvejais buvau rašęs 
“Laisvėj” kaip fašistai šeimi
ninkavo, kuomet jie buvo minė
tos draugijos valdyboj. Jų tuo 
šeimininkavimu visuomene tiek 
pasipiktino, kad pradėjo ne
lankyti šios \ įstaigos. Patys 
draugijos nariai nusitarė dau
giau jų nerinkti į valdybą. Pa
galiau, kuomet gruodžio 15 d. 
įvyko valdybos rinkimai, visi 
tie elementai tapo iššluoti lau
kan iš valdybos.

Prieš rinkimus nariai buvo 
susiskaldę, į keturius blokus. 
Komunistai nerėmė nei ątskiro 
bloko, kaipo tokio, bet atski
rus kandidatus ir * reikia pasa
kyti, kad katruos komunistai 
rėmė savo balsais, tie ir likosi 
išriiTkti į valdybą. Kitaip sa
kant, komunistai buvo lemia
moji spėka.

Šį sykį, matomai, katalikai 
norėjo būti laimėtojais, bet ne
žinia dėl kokios priežasties jie 
pasiskirstė į du blokus: vienas 
blokas buvo vienų katalikų, o 
antras koalicinis.

Dabartinė draugijos valdyba 
nepriklausys jokiai partijai, 
nes jos sudėtis yra koalicinė. 
Jos sąstatas yra toks: Pirmi
ninkas Titus Grevis; vice-pir- 
mininkas Povilas Zasimavičius 
(jaunuolis, gabus) ; protokolų 
raštininkas įlojus židžiūnas; 
finansų raštininkas S. Minkus; 
iždininkas Antanas Macejūnas 
ir maršalka Vincas Paplauskas. 
Direktorių Taryba: Dr. Kapo
čius, A. Juoša, F. J. Bago- 
čius, J. Petrauskas, J. Ciunis, 
S. Stankus ir W. J. Jakštas.

Kaip ten nebūtų, bet ši val
dyba susideda iš švarių žmo
nių. Reikia tikėti, kad jie drau
gijos reikalus sutvarkys taip, 
kad mes tik pasidžiaugsim.

Jaunutis.

Karališkas Fašizmas Uždari
nėja Rumunų Laikraščius

- »

Bucharest, Rumunija. — 
Uždaryta liberalų ir_ vals
tiečių partijų laikraščiai. 
Karaliaus Karolio fašizmas 
slopins ir visus kitus spau
dos organus apart valdiš- 
kai-fašistinių.

Jibuti, Francūziška So
mali j a. — Arabai ir soma
liečiai demonstravo, reikš
dami ištikimybę Francijai, 
prieš Italiją. Kalbėtojai pa
brėžė, kad Italija pavertė 
belaisviais Ethiopijos gy
ventojus.

Bridgeport, Conn
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

na-

M. Arison.
Brooklyn

50

50

75

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

VARPO KEPTUVE

z

S

S

jsitėmy- 
savaitę, 
dd., nc- 
papras-

$6.02. Vi
ii* daly- 
nuoširdų

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
n u o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

visiems aukautojams ir visiems 
prakalbų dalyviams Rengimo 
Komisija taria ačiū.

M. Arison.

su smulkiais 
aukautojams 
kuopa taria

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
ELIZABETH, N. J. 

Atydai Bangos Choro Nariams
Visi Bangos Chorp nariai 

kite, kad šią savaitę ir kitą 
tai yra, Gruodžio 23 ir 30 
įvyks choro pamokos* vietoj
to laiko, bus ketvergais, Gruodžio 
22 ir 29 dd. Tad visi būkite laiku, 
ir nepamirškite atsivesti naujų 
rių. (298-299)

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue x 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes ei e vėl ter to stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. , BROOKLYN, N. Y

KALĖDŲ SPECIALAI
14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai- 
monto akutėm .......................................................
Rankiniai Laikrodėliai — Wrist \Vatches 
nuo ..............................................................................

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugija rengia pasi- i 

linksminimo vakarą, 25 d. gruodžio,! 
Kalėdų vakare. Taipgi rengia ir 
naujų metų pasilinksminimo vaka
rą. Abudu parengimai bus Gedemi
no Draugijos Svet., 575 Joseph Ave. 
Per abu parengimus grieš Apta- 
šinsko orkestrą. Įžanga veltui.

(297-299)

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

LAISVE

Gera Vakarienė
Gruodžio 10 d. buvo puiki va

karienė, kurią surengė LDS 74 
kp. Kaip paprastai, taip ir šį 
kartą svečių dalyvavo ir iš to
limesnių lietuvių kolonijų. Va
karo vedėjui pakvietus kai ku
riuos. draugus tart, žodį kitą, 
tūli draugai pasakė atatinka
mas prakalbėles, surištas su 
vakaro parengimu.

Taipgi buvo renkamos aukos 
Lietuvos polit. kaliniams.

čionai telpa aukavusių var
dai: M. Philips $1; po 50c: 
Burba iš Stamford, Oto Kren- 
kell, A. Mureikienė, J. Klinke- 
vičia,- M. Valatkienė; po 25c: 
A. Wagulis, Z. Ambrozas, J. 
Jasavičius, M. Liaudanskas, P. 
Mažuolis, K. Jasiulaitis, J. Pū- 
dimas,

Viso 
siems 
v i am s 
ačiū.

Gruodžio 11. d. įvyko puikios 
prakalbos, kurias Bridgeporte 
išgirsti esti retenybė. Publikos 
susirinko apypilnė svetainė. 
Kalbėtojom buvo Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. Dak
taro prakalba buvo labai įdo
mi ir naudinga kiekvienam 
darbininkui ir abelnai visiems, 
nes ji susidėjo vien iš sveika
tos klausimų.

šias, sveikatos klausime, pra
kalbas surengė ALDLD 63 kuo
pa. Taigi būtų pageidaujama, 
kad ir kitos lietuvių organizaci
jos, kurių čia nemažai randa
si, surengtų panašias prakalbas, 
Bridgeporte, pasikviesdamos 

| Dr. J. J. Kaškiaučių. žinome 
j gerai, kad vienu atsilankymu 
daktaras negalėjo išdėstyti vis
ką, kaip palaikyt žmogui savo 
sveikatą gerame stovyj. Ypa
tingai žiemos laiku labai pato
gu turėt tokių pfakalbų, nes 
patogiau susirinkti į svetainę, 
negu vasaros metūv

Pertraukoje buvo rinktos au
kos, padengimui 'daktaro kelio
nės lėšų ir svetainės, čia telpa 

’aukavusių vardai: po 50c: B. 
Bartkevičius, A. Mureikienė, J. 
J. Mockaitis, Geo. Valatka; po 
25c: A. Vilčinskas, J. Pilipavi
čius, M. Valatkienė, E. Kitrie- 
nė, J. Petrušaitis, M. Bumbulis, 
Mrs. Valgulienė, J. Žukauskas, 
P. Mažuolis, J. Vąlinčius, S. S. 
Tamošiūnas, A? Geciūnienė, P. 
Tamošiūnienė, Klinkaitis, V. 
Martin, Vaitekūnienė, M. Ari
son; Viso su smulkiais $10.46.

Padėkos žodis gerb. Dr. J. J. 
Kaškiaučiui už paaukavimą 
savo brangaus laiko ir energi
jos atvykti ir suteikti mūsų 
lietuvių kolonijoje daug nau
dos sveikatingume. Taipgi ir

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius, (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn; N. Y.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

> Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai’ 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę dėl pašermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu 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 5-61S1

Darbininkų Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius turi daug raštų ir įdomių 
paveikslų. Taipgi visokių informacijų jame rasite. 
Saulės ir mėnulio užtemimas, apie seniausius ir di
džiausius miestus visuose kraštuose, kiek kur gy
ventojų ir tt.

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 5 kopiją, duodama po 20c. ko
pija.

Mateušas Simonavičius

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

• Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave.

17 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece
Dresser Set) .........................................................

E
ASHLAND . . . Tiny new square style Gruen. Yellow 
gold filled case, 17 jewel Precision movement....$39.75

Išsikirpkite šį skelbimą ir atsineškite, o 
gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
Atdara Vakarais Raštiškos Garantijos

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple- Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paStą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Komunistų Kuopa 
Veikia Gelbėt Lietuvą

Nuo Hitlerininkų
Pirmadienio vakarą įvyku

siame kuopos susirinkime, ku
ris buvo gana skaitlingas, 
daugiausiai laiko pašvęsta di- 
skusavimui Klaipėdos ir Lietu
vos nepriklausomybės likimo 
ir būdų ją gelbėt, nes dabar 
Lietuva randasi didžiausiame 
pavojuje. Ir ne tik patys dis- 
kusuoja, ir veikia, bet ragina 
ir kitus diskusuoti ir veikti, 
nes tik geru padėties pažini
mu ir bendra veikla galėsim 
Lietuvai pagelbėti.

Klaipėdos ir visos Lietuvos 
padėčiai aiškint kuopa suren
gė masinį mitingą—prakalbas 
trečiadienį, gruodžio 21-mos 
vakarą, Liet. Am< Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė.

Kuopa Auga

Registracija kuopoje praėjo 
gana sėkmingai. Likosi tik 
trys nariai, kurie dar nepasi
ėmė naujų knygučių, tačiau perdėta, nes veik visi grįžu- 
mes tikimės ir laukiame, kad šieji, su labai maža išimtimi, 
jie nugalės juos sutrukdžiu- yra panešę žaizdas, 
sias kliūtis ir liksis su mumis, 
nes yra pastovūs, nuoširdūs 
darbuotojai komunistiniam ju
dėjime. Laike registracijų

Iškilmingai Sutikta Grįžusieji 
Demokratijos Gynėjai

——------ 4
mėms, vietiniai veteranai išsi
skirstė po namus, o kitų mies
tų veteranai čarteriuotais bu- 
sais nuvežti į Roosevelt vieš
butį, iš kur juos aprūpino 
nakvynėmis.

Po visas miesto dalis šiomis 
dienomis įvyksta iškilmingi su
tiktuvių mitingai. Brooklynie- 
čiai lietuviams veteranams su
tiktuves rengia ketvirtadienį, 
gruodžio 29, vienoj iš didžiųjų 
svetainių. Apie vietą ir visas 
smulkmenas komisija praneš 
vėliau. Rep.

York as pareitą antra- 
buvo džiaugs- 

ir laimingiausis

New 
dienį turbūt 
mingiausis 
miestas demokratiniam pasau
lyj. Tą dieną grįžo iš Ispanijos 
322 kovotojai, pasišventę de
mokratijos gynėjai. -Didžiuma 
iš jų—189—šios pat valstijos 
sūnūs. Kiti iš 28 skirtingų 
valstijų.

Sugrįžimo įaimė svaigino 
veteranų laukiančius tėvus, 
žmonas, brolius, seseris ir vi
sus artimuosius asmens ir idė
jos draugus. Veteranų šeimos 
miegot užmiršo ir dar anksti 
rytą jau radosi prie dokų. Ma
žai kas ir iš veteranų pajėgę 
užmigt paskutinę naktį. Iš po 
ilgų kovų, išbuvus nuo 14 iki 
21 mėn. mirtimi alsuojančioj 
Ispanijoj, vargiai kas iš ve
teranų tikėjo grįžimu, neigi 
namiškius apleido nors minutei 
skaudi abejonė. Ir tai buvo ne-

Šmugeliuoti Ginklai 
Apriipinty Armiją

Fašistų Propagandos Paveik
tas Proto Ligonis 
Užpuolė Majorą

Antradienio rytą, einant į 
Miesto Salę, majoras LaGuar
dia buvo pasektas Coughlino 
fašistines propagandos sukir
šinto protinio ligonio ir stip
riu smūgiu užgautas veidan. 
Majoras susvyravo ir veik su
kniubo ant laiptų, bet greit at
sipeikėjo ir atsigrįžęs smogė 
savo užpuolikui. Pirmutinis į 
pagelbą majorui pribuvo jo 
sekretoriaus šoferis John 
Welsh. Iki pribuvo policija, 
užpuolikas jau buvo sulaiky
tas. Greit subėgo tūkstantinė 
minia.

Gaisras Brooklyno
Navy Yarde

Sekmadienio vakarą Brok- 
lyno Navy Yarde kilęs didžiu
lis gaisras iššaukė tris kompa
nijas gaisragesių.v Jie darba
vosi iki vėlumos ir sulaikė nuo 
plėtimosi. Sakoma, gaisras pa
daręs didelius nuostolius. Prie-I 
žastys tiriama. Visi vartai už
daryti pašaliniams.

Gaisras kilo dviejų aukštų 
plytiniame name prie Clinton 
ir Flushing Avenues, kur su
kraunama 250,000 galionų al
koholio, maliavų ir kitų smar
kiai degančių medžiagų. Už 
trijų blokų nuo tos vietos sto- ' 
vėję dešimts kariškų laivų.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas atsišaukė į galinčius 
padėt įvairiuose darbuose 
ateit raštinėn, 112 E. 19th St., 
N. Y. Jie užversti politinių 
pabėgėlių gelbėjimo darbais.

Paul List, rochesteriečiui, 
vokiečių kilmės veteranui, At
eivių Gynimas išgavo teisę 
įvažiuot į J. V. sulyg žmonos 
pilietybės. Jis išvyko Kubon, 
iš kur legalizuos įvažiavimą.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Kalėdos yra linksma šventė. Links
miausia dovana yra bonka geros 
Degtinės, Vyno arba Šampano.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS turi begalinį pasi
rinkimą visokių gėrynių, sutaisytų gražiose 

dėžėse dovanoms.

Sugrižo Penki Lietuviai
l

Sugrįžusių skaičiuje randasi 
lietuviai: Juozas Nedvaras,'

kuopa gavo 2 naujus narius. I Wesley Mikalauskas, Stanley 
i Motiejūnas, Vytautas Zablac- 
1 kas, ir Jonas Kumpis iš Mass.

Kuopa turi ant rankų eilę Gal buvo ir daugiau lietuvių, 
darbų ir prašo simpatikų pa- bet neteko su jais susitikt as- 
gelbos. Rengiamės bankietui,1 meniškai ir apie tai sužinot, 
kuris bus vasario 26 Piliečių I Veteranus sutiko tūkstančiai 
Kliube; darbuojamės 
savo kvotą partijos, 
spaudos ir mokyklų budavoji- kaip ir aną syk, išlaukė ištisas 
mo fondui; norime praplatint į valandas, tik šį sykį ir pati 
“Daily” ir “Sunday Worker” Į gamta buvo prielankesnė— 
tarp skaitančių angliškai, nes diena pasitaikė šilta, saulėta, 
tai vienintelis tikrų žinių šal- Laivas pribuvo apie 9 :30 ryto, 
tinis angliškai skaitančiai vi- 0 veteranus išleido arti 
suomenei. j p0 pietų.

svarbus! Veteranams tilteliu 
dalykas, kaip šimtų kovotojų .leistis žemyn, pasigirdo džiau- 

.... šūkiai ir
mas kapitalistinėj spaudoj bu- veteranai greit paskendo mi- 
vo veik užslėptas. Vieni įdėjo ni°J laukiančių savųjų šeimos 
dviejų colių žinelę, kiti daugė- narnĮ> 

tačiau visi neigė, kiek Prasidėjo
Mat, apie demokrati- gentis maršavimas, 

ją ir jos gynėjus jie tik kai- turbūt nei, viena eilė maršuo- 
ba tiek, kiek juos priverčia tojų neišsilaikė vienodame

o skaity- skaičiuje nuo pradžios iki ga- 
geltonla-

Prašome Padėt

Pavyzdžiui, toks

sukelti žmonių, su organizacijų dele- 
darb. j gacijomis priešakyje. Minios,

1 vai.

emus

—Ispanijos veteranų—sugrįžt- 1 gsmingi sveikinimo

liau, 
galėjo.

draugų, pažįstamų, 
maršavimas — mir- 

kadangi

neišsilaikė vienodame
kalbėt skaitytojai, 
tojai kapitalistinių 
pių nekontroliuoja.

Tūli mūs kuopos nariai yra 
“Laisvės” vajininkų sąraše.

Sekamas Susirinkimas

Visi nariai prašomi įsitėmyt, 
kad sekamas susirinkimas bus 
ne pirmadienį, bet trečiadienį, 
gruodžio 28.

MIRĖ
me-

lo. Kiekviename žingsnyje 
kas nors nuo šalygatvio 
džiaugsmingai atbėgdavo svei
kinti sugrįžusį kariškį ir pa
siliko maršavime. Eilės augo.

Kritusiųjų Atminčiai

Pribuvus į Union Square, 
atlaikyta trumpas sūsirinki- 
mas, kuriame pasižadėta su
stiprinti veikimą už nuėmimą 
embargo nuo lojalistų Ispani
jos. Kalbėjo kapitonas Carl 
Bradley nuo Lmcolno Briga
dos Draugų, Steve Nelson, 
buvęs Brigados politinis komi
saras, ir John Gates.

Veteranų delegacija padėjo 
: vainiką prie Abrahomo Lin-

Pirmadienį vestuose Coste- 
rio-McKesson suktybių ir šmu
gelių tyrimuose, vadovaujant 
jaunam investigatoriui, gene- 
ralio prokuroro padėdėjui 
Brian McMahon, iškelti ketu
ri svarbūs dalykai:

Kad galingos Wall Stryto 
’figūros, kol kas dar neįvar- 
. dintos, tikrai yra įkėlusios ko
ją į tą skandalą.

Kad Standard Oil firma ir
gi prikišus pirštus McKesson 
firmos šmugeliu dėl 2,000,000 
šautuvų ir gana amunicijos, 
kurios pakaktų aprūpinti ge
roką armiją.

Costerio operacijos, palygi
nus su Al Capone, esą tik nyk
štukais.

Kad reikalavimai ‘tirt tą fir
mą buvo keliami dar 1930 me
tais, bet buvo ignoruojami per 
Hooverio administraciją.

T-as.

Užpuolikas sakėsi esąs Ja-' 
mes F. Hagan, gyvenąs 2053 
Powell Ave., Bronx. Jo žmona 
pasakojo reporteriams, kad 
Hagan veik per ištisas dienas 
klauso radio ir labai myli Co- 
ughlino fašistiškas prakalbas. 
Jau virš metai sergąs nervų 
pakrikimu. Jinai mano, kad 
jis per radio išgirdęs ką. nors, 
kas jį suerzino ir privedė prie 
užpuolimo.

Hagan nuvežtas Bellevue li- 
gonbutin ištyrimui.

PA.HEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui pasiturin-1 

čios merginos arba našlės be Vaikų. 
Su pirmu laišku malonėkite prjsiųsti 
savo paveikslą, kurį, pareikalavus, 
sugrąžinsiu. Aš esu našlys be vaikų, 
turiu savo nuosavybę. Nerūkau ir 
svaiginančių gėrimų nevartoju. — 
M; S. 118 Danforth Ave., Pittsfield, 
Mass. ’ (294-299)

Kiekvienam pirkėjui Lietu
viškas Kalendorius dykai.

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Reap St, Brooklyn, N. Y.
X. STRUMSKIS, sav. Tel. Ev. 7-2089
Lie. L-72.

Linksma Vakarienė ir Šokiai 
Laukiant Naujų Metų

Prašo Pirkėjus Apsižiūrėti

Joseph Katkevitch, 60 
tų amžiaus, gyvenęs 109-47 
115th Street, Richmond Hill, ____ r___ ___________  __
N. Y., mirė Queens General i colno statulos atminčiai ir pa-’ 
Ligonbutyj. Pašarvotas namie, garbai Lincolno Brigados did- 
Bus palaidotas šeštadienį, vyrių, kurie krito gindami de- 
gruodžio 24-tą, Holy Trinity mokratiją nuo fašizmo Ispa- 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi-1 nijoj. 
naši graborius Garšva. 1 Pasibaigus sutiktuvių iškil-

Rengia Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas, šeštadienį,; 
gruodžio 31-mą, 1938 m., sa
vo name, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Vakarienė 
prasidės lygiai 7-tą vai. vaka
ro. Įžanga $1.50 ypatai. Tik 
šokiams 25 centai.

Visos buvusios Kliubo, va
karienės įrudę savo nariams ir 
rėmėjams davimu sveiko, ska
naus maisto, geru patarnavi
mu ir smagia muzikale pro
grama. Užtikriname, kad ir 
šį metą savo žmonių neapvilsi-

Pirkėjų Moterų Lyga, kuri įacį naudokimės proga 
informuoja savo nares, kitas smagiai praleisti laiką lįnks- 
moteris ir abelnai visuomenę, moje Kliubo Naujų Metų lau- 
prašo manančius pirkt rakan
dus (furniture) įsitėmyti se-j 
karną: i

Nepirkit Bentwood ? -■■■ 1 
ir Thonet rakandų. Thonet 
yra dalimi Bentwood kompani
jos. •

Priežastys: Bentwood Fur
niture sapos, Long Islande, 
darbininkai streikuoja jau nuo 
spalių 20-tos, už atnaujinimą 
kontrakto. Kompanija atsisa
ko tartis su unija. Ji pripažin- 
sianti Bentwood Boys Kliubą, 
kuris yra darbininkų laikomas 
kompaniška unija. Firma bu- Į 
vo pasikvietus ir Washington be Prašome įsigyti 
detektyvų agentūrą padėt lau
žyt streiką, bet unijai pagrą- 
sinus reikalaut tyrinėjimo, iš
traukė.

Streike randasi 150 darbi
ninkų, tarpe kurių yra ir lie
tuvių.

kimo šeimoje.
Lietuvių Amerikos * Piliečių 

, Kliubas yra visuomenės Kliu- 
kedžių , jame sutelpa visokių pa- 

žvalgų ir partijų žmonės. .Jis 
rūpinasi teisingu išmokėjimu 
savo nariams šalpos ligoje ir 
kitokiais visuomenės kultūri
niais darbais.

Mes manome, kad Kliubas 
už savo nuveiktus darbus yra 
užsipelnęs visuomeniškos para
mos, tad mes nei nesigedinam 
užkviesti visus Kliubo Naujų 
Metų laukimo puoton.

Tikietai yra gaunami Kliu-
i juos iš

anksto.
L. A. P. Kliubas.

Lankėsi “Laisvėje”

Sveika Mašina Reiškia 
Sveikatą Savininkui.

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 2-8872

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 .Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
——ij >

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717*

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdiębimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph ‘Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
n^uji.

Mes patys paimame ir patys pristatome rakandus.

*
Tel. Evergreen 7-8451

Švenčių Sezonu Pirkitės Sau

Su Pilniausiu Pasitikėjimu iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
Grand Street, kampas Roebling Street

22-ras METINIS BALIUS 22-raS
KALĖDŲ ŠOKIAI

Rengia

Young Men’s Lithuanian Ass’n
Įvyks Sekmadienio vakare

Gruodžio 25 December
BUS GRAND PARADISE BALLROOM

Kampas Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame Didžiojo New Yorko ir apielinkės lie
tuvius, ypač jaunimą, į šitą puikų parengimą.

Šokiam gros Jan Frederics Ir Jo World’s Fair Orchestra. 
PRADŽIA 8 VAL. VAKARO. ĮŽANGA 75 CENTAI.

Yra žinoma, kad mechaniš
kų mašinos dalių neveiklumas 
sudaro tūlą nuošimtį važiuotės 
nelaimių. Bet, daleiskime, 
“breikiai” neveikė ir įvyko ne- 

; laimė, juk kaltė bus ne “brei- 
; kių,” bet mašinos savininko, 
■ kad neprižiūrėjo. Daug nelai- 
• mių įvyksta dėl apakinančiai 
i stiprių šviesų arba neveikian- 
' čių šviesų. Tie trūkumai nepa- 
i teisinami, nes jie stato pavo- 
jjun ne tik jūs gyvybę, bet tai 
; yra pavojum ir visiems ant ke
lio.

Trafiko Stotis “K.”

Antradienį, grįždamas iš lai
vo ir demonstracijos, apsilan
kė “Laisvėje” ir LDS' Centro 
raštinėje Vytautas Zablackas, 

| Ispanijos veteranas. Čia jis su
sitiko ir savo tėvą, kuris, nors 
buvo nuvykęs pasitikt, tačiau 
į laivą nebegalėjo įeiti, o pas
kiau turėjo skubinti atgal sa
vo pareigoms įstaigoj.

Nedvaras ir Mikalauskas 
Išvyko Namo

Trečiadienį, apie pietus, 
Juozas Nedvaras, chicagietis, 
ir Wesley Mikalauskas, rock- 
fordietis, su būriu kitų vidur- 
vakarinių ir tolimesniųjų vals
tijų veteranų, čarteriuotais bo
sais, sykiu išvyko namų link. 
Jiems ruošiama masinės sutik
tuvės eilėj vietų.

Ispanijos karo veteranas 
, Patrick O’Connell Read, airis, 
15-tos Brigados elektristas, su
laikytas deportacijai. Jį gina 
Ateivių Gynimo Komitetas.

Policijos komisionierius Va
lentine ketinąs policistus tele
fonistus stotyse pavaduot mer
ginomis.

Tai didžiausia, geriausia, žemiausia kai
nuojanti, labiausia PATIKIMA |=g
Likerių Krautuvė Brooklyne. jo

Likeris-degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei jūs pirksite ją iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
GRAND ST. kampas Roebling St. BROOKLYN
Tel. Ev. 7-1645 Lie. No. L-886




