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' . Klaidą daro tie draugai “Lai-
’SVės” bendradarbiai, kurie įsi
vaizduoja, kad užtenka tik ang
liškai bei rusiškai skaityti, no
rint gerai lietuviškai rašyti. 
Tam būtinai reikia studijuoti 
lietuvių kalbą ir sekti jos lite- 
ratūra.

Drg. R. M. paskutiniame 
“Šviesos” numeryje davė nau
dingą mūsų rašytojams straips-

Pasauli)

UarbirunKai
Vienykitės) Jūs Nieki.
N e p r a I aimesite Hb
Retežius, o lilaunesiti*

Metai XXV, Dienraižio XVI)No. 304 Telephone STagg 2-3878

nj, “Apie Ką ir Kaip Rašyti?” 
Apart patyrusio autoriaus nuo
monių, čia randame svarbių d. 
Kapsuko, Radeko ir M. Gorkio 
nurodymų šiuo klausimu.

Naziai Nužudė 5 Komunistus
“Naujienos” buvo bandžiu

sios užginčyt komunistų svar
bią rolę kovinguose Lietuvos 
valstiečių streikuose, bet to 
daryti negalėjo.

pa-

Dabar drg. A. Beržas 
amerikietis) “šviesoje” vėl 
tvirtina komunistų vaidmenį 
pastarosiose valstiečių kovose 
prieš Smetonos fašistų šeimi
ninkavimą. Drg. Beržas sykiu 
nurodo, • kad

“Valstiečių judėjimas Lietu
voj įgavo didelės politinės 
reikšmės. Tuo labiau jis pa- 
veikė į visą šalį, kad jame 
drąsiai buvo keliami reika
lavimai demokratinių laisvių, 
kad jame buvo keliamas bal
sas prieš fašizmo režimą.. . 
Valstiečių judėjimo išdavoj 
bendro darbininkų fronto ir 

.liaudies fronto sudarymas 
Žymiai pasistūmėjo pirmyn.”
Drg. Nadiro kritika P. Cvir

kos apysakos “Frankas Kru- 
kas” “Šviesoj“ vaizdžiai paro
do, ko reikia vengti ir ko turi 
bat' laikomasi, rašant gražio- 
aps literatūros } veikalus bei 

eikaliukus. 
i ■ , n 1

Be viršminėtų raštų
soj,“ Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
Žurnale, už spalį-lapkritį-gruo- 
dį š. m. telpa šie raštai: M. 
Uubino “švento Nikolajaus 
Ikonas;” Miko Rasodos “Au
dėjo Laiškas Broliui Valstie
čiui”; St. Jasilionio du eilė
raščiai; J. Siurbos “Ethiopija 
A. Bimbos “Septintas Pasauli
nis Kongresas“ (sutrauka Ko- 
inunistų Internacionalo pasku
tinio kongreso svarbiausių ta
rimų) ; D. M. šolomsko “So
vietų Sąjunga po 18-kos Me
tų“ J. Kasparaičio “Nauji 
Žmonės“; Em. Jaroslavskio 
“Bažnyčia—Imperializmo Tar
nyboj.“

Ne tik ALDLD nariai, ku
riem “šviesa“ eina nemokamai, 
bet ir šiaip darbininkai gautų 
didelės dvasinės naudos, aty- 
džiai perskaitydami šį 
merį.

Visi kapitalistiniai 
Čiai paskelbė General
Korpofaciją kaip “didelę ge
radarę“ savo darbininkams. 
Prieš kalėdas, mat, korporaci
ja dabar duoda po $25 bonų 
darbininkams, išdirbusiems jai

(ne 
pa-

Kariai Turės Stambią 
Atstovybę Kongrese 
Prieš Fašizmą, Karą

PRIEšKARINIAME PRIEŠFAŠISTINIAME KONG
RESE KALBĖS GENEROLAS BUTLER APIE KA

RŲ “RIAKETĄ;” BUS DAUG MILICININKŲ

“LAISVES” VAJUS PASIBAIGĖ 
C 

r . . ,

Pirmą Dovaną Laimėjo Drg. Smitas, Antrą™!Stripeika

Bavarijoj Suimta 100; 
Daugeliui Jųjų Būsią
Galvos Nukapotos g «

* ■ ** * t

FAŠISTAI IšMISLIJO NE VA K O M U N IS T Ų SĄ
MOKSLĄ ANT HITLERIO GYVYBĖS; TA PRIEKA- > 

BE PATEISINA NAUJAS ŽUDYNES
—.     , ■ ■ -   , i _ b■ ’
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A. J. Smitas

CLEVELAND, Ohio. • 
Amerikos Trečią Kongresą 
prieš Karą ir Fašizmą sau- 
sio-January 3 d. Public Au- 
ditoriume pasveikins Cleve- 
lando miesto majoras H. H. 
Burton. Kongresas tęsis iki 
sausio 5 d.

Be kitų kalbėtojų, 
rese sakys kalbas 
Amerikos marininkų 
rolas S. D. Butler. Jis aikš
tėn iškels, kaip kapitalistai 
kursto karus delei savo 
šmugelio ir riebaus biznio. 
Taipgi kalbės Michigano 
valstijos methodistų vysku
pas E. F. Blake; negrų poe
tas I^angston Hughes, Dr. 
H. F. Ward, profesorius 

§vie.iUnion Teologijos Seminari
jos iš New Yorko, ir eilė žy
miausių darbininkiškų kal
bėtojų.

Kongrese dalyvaus dele
gatai nuo Illinojaus milici
ninkų 33-čios divizijos ketu
rių pulkų.
čia Jau Gręsia Fašizmas
Buvęs Jungtinių Valstijų 

armijos kapitonas, dabar 
vyresnysis karininkas Ore
gon valstijos milicijos Law
rence A. Milner ir Amerikos 
Legiono 48-tos kuopos vei
kėjas L. B. Granger išsiun
tinėjo laiškus įvairioms or
ganizacijoms, šaukdami 
siųsti delegatus į šį Prieš- 
fašistinį Prieškarinį Kong
resą, persergėdami, kad 
“pelnininkai stengiasi tuo
jau užkarti fašizmą šiai ša
liai.” Linkui to veda ir kon
gresui įteikti sumanymai, 
kaip kad Kramerio Bilius 
prieš Maištininkus ir Ty- 
dings McCormack Bilius 
prieš Kariškių Kurstym^.

Kongrese prieš karą ir 
Fašizmą turės didelę atsto
vybę ir pasaulinio karo bu
vę kareiviai, kurių 40 nuo
šimčių yra bedarbiai.
Unijų ir Far merių Atstovai

Tarp daugelio kitų orga
nizacijų į kongresą išrinko 
atstovus šios: Toledo, Ohio, 
unijų centras; Barberton, 
Ohio, unijų taryba; Cleve- 
lando miesto Darbo Federa
cija; Jungtinės Mainierių 
Unijos trijų distriktų kon
ferencija; New Yorko ir 
Cincinnati L a i kraštininkų 
Gildijos: North Dakotos 
Farmerių Apšvietos ir Ko
operacijos Saiunga: Jaunų
jų Farmerių-D a r b i n inkų 
Susivienijimas M i n nesotoj

~ ATKAKLIAUSI ETHIOPŲ 
MŪŠIAI SU ITALAIS

kong- 
buvęs 
gene-

DESSYE, E th i opi j a, 
gruodžio 23. — Ethiopų ar
mija yra, taip sakant, “su- 
sirakinus” atkakliame nuo
latiniame mūšyje su italais 
kalnuose palei Takkaze upę. 
Pasitvirtina žinia, kad ethi- 
opai šiame fronte pirmiau 
atėmė iš italų du miesteliu.

Italai bijo, kad jų užimto 
ploto ethiopai gyventojai 
gali apsupt, užpult italus iš 
užpakalio ir išžudyt juosius.

A. Stripeika
Tai Du Udarninkai, kurie Visu Vajaus Laiku 

Įtemptai Lenktyniavosi.
Pagaliaus, Drg. A. J. Smitas Pralenkė Draugą Stripeiką.

Italai Užvaldę 47 Mylias 
Pietiniame Fronte

DOLO, Italų Štabas. — 
Pranešama, kad, iš orlaivių 
bombarduodami, italai iš
mušė daug ethiopų kareivių 
ir gyvulių pietiniame fron
te. Italai turį užėmę 47 my
lių pločio ruožą į šiaurę nuo 
Dolo.

Italų žvalgai netikėtai už
puolę ethiopų stovyklą, nu
žudę devynis ir atbėgę at
gal į italų pozicijas.

General Motors Korporacijos 
Bonai Darbininkams

DETROIT, Mich. — šį 
antradienį General Motors

EDEN, NAUJAS ANGLŲ UŽSIENIŲ MINIS-
bonų 200,000 savo darbinm-i x *
kų, kurie jai dirbo nuo š.m. 
liepos mėnesio. Sako, biz
nis žymiai pagerėjęs. Be to, 
korporacija tikisi, kad jie 
toliau dar labiau stengsis .

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojui 
Vajus buvo sėkmingas. Naujų skaitytojų šiemel 
gavo apie’ trečdaliu daugiau negu pernai. Iš 
dalyvavusių dovanas gavo šie draugai:

1- mą dovaną—-A. J. Smith, Philadelphia, Pa. .
2- rą dovaną—A. Stripeika, Elizabeth, N. J. ..
3- čią dovaną—S. Penkauskas, Lawrence, Mass.
4- tą dovana—Geo. Shimaitis, Montello, Mass. ...
5- tą dov.—Bostono ir Apiel. Kolek. (K. Barčius)
6- tą dovaną—A. Klimas, Hartford, Conn. .......
7- tą dovaną—Krance, Katilis, Montello, Mass....
8- tą dovaną—J. Bakšys, Worcester, Mass..........
9- tą dovaną—Newark, Apiel. Kolek. (M. Dobinis) 

10-tą dovaną—O. Girnienė, Binghamton, N. Y. ..
Širdumu ir karštu draugiškumu sveikiname darbš

čius dienraščio platintojus, kaipo didvyrius skleidėjus 
darbininkiškos apšvietos.

Ištisas kontestantų sąrašas ir kiek kuris gavo punktų 
telpa 3-čiame puslapyje šioje laidoje.

“L.” Administracija.

“Laisvė” 
konteste

$35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
18.00 
15.00 
12.00 
10.00
7.00 
5.00

jos nu-

laikraš-
Motors

* Bet tie bonai tai tik trupi
nys, lyginti su didžiaisiais pel
nais, kuriuos korporacija iš- 
veržė iš savo vergų, neduoda
ma unijinių sąlygų ir įvesda- 
nia stačiai pragarišką skubini- 
mą darbe.

Nušovė Tėvą, Neleidusį 
Pasimatyt su Vaikinu
A N A D ARKO, Okla. — 

Emma Willis, 18 metų am
žiaus, nušovė savo tėvą už 
M. kad jis neleido jai išeit 
pasimatyt su vaikinu. Tė
vas buvęs žiaurus, todėl jo 
nesigaili nei motina nei trys 
dukterys ir du sūnūs.

TERIS, GRIEŽČIAU STOJA PRIEŠ ITALIJA
MUSSOLINI NUSIMINĘS; ANGLIJA MECHANI

ZUOJA ARMIJĄ KOVAI SU ITALIJA

Sen. Borah į Prezidentus
WASHINGTON.—Vadi- 

namas “progresyvis” repub- 
likonas senatorius Borah 
pasiskyrė septynių politikie
rių komitetą darbuotis, kad 
jį nominuotų į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ant re- 
publikonų tikieto.

ir įvairios darbo unijos iš 
New Yorko, Chicagos, Phi- 
ladelphijos, Bostono ir kt.

Kongresą šaukia Ameri
kine Sąjunga Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą (Ameri
can League Against War 
and Fascism, 112 East 19th 
St., New York City).

Lietuvių darbininkų or
ganizacijos, rinkite bei skir
kite ir siųskite delegatus į 
tą didžios svarbos bendro 
fronto kongresą, įvykstantį 
opiausiu istorijoj momentu!

LONDON. —* Nauju Ang
lijos užsienių ministeriu ta
po gruodžio 22 d. paskirtas 
Anthony Eden, ligšiolinis 
ministeris Tautų Lygai. Jis 
reikalauja sustabdyt išveži
mus aliejaus, geležies ir ki
tų' karo medžiagų iš Tautų 
Lygos šalių į Italiją. Eden 
taipgi nebijo Mussolinio 
grąsinimų kariškais veiks
mais prieš Angliją.

Anglijos karo ministerija 
nusprendė mechanizuot sa
vo armija Aigipte, kaimyny 
stėje Italijos kolonijos Libi
jos. Be kitko, pėstininkų 
batalionai bus pakeisti Į kul
kosvaidininkų batalionus ir 
raiteliai bus motorizuoti.

R O MA.—Mussolinio val
džia, spaudos pranešimais, 
yra “labai nusiminus ir su
sirūpinus,” kad A. Eden 1L 
ko Anglijos užsienių reika

lų ministeriu. Eden yra ša-, 
liniukas Tautų Lygos stip
raus spaudimo, idant pri
verst Italiją pasitraukt iš 
Ethiopijos. ,

Italijos valdžia pripažįsta 
dideles savo armijai sunke
nybes ir pavojus Ethiopijoj, 
bet ketina pasmarkint karą.

Me-

$400,000,000 už Viešų
jų Darby Medžiagas 
WASHINGTON.

džiagos viešiems WPA pa-
šalpiniams darbams iki šiol 
valdžiai lėšavo $68,974,161. 
Iki jie bus užbaigti, dar rei
kėsią įvairių medžiagų už 
$331,000,000. Bet plieno, 
cemento ir kitų medžiagų 
kompanijos aplupa valdžią 
Derbrangiomis kainom is, 
Del to jau yra pradėta tyri
nėjimai/;

BUŠUI įkritus i upę, 
PRIGĖRĖ 14 ŽMONIŲ '

HOPEWELL^ Virginia.— 
Gruodžio 22 d. nušokus At
lantic Greyhound kompani
jos busui nuo Appomatox 
upės tilto į vandenį, prigėrė 
vežėjas ir visi 13 keleivių: 
9 baltos moterys, 2 negrės 
ir 3 balti vyrai.

Tilto vidurys buvo atkel
tas, kad praleist vieną laivą. 
Manoma, kad buso “brei- 
kiai” (stabdytu vai) buvo 
užšalę, ir todėl vežėjas L. 
G. Alford negalėjo jo su
stabdyt.

EXTRA
ITALAI LAIMĖJĘ?

ROMA. Gruod. 23.— Ita
lijos valdžia skelbia, k?*3 
ios armiia laimėjus mūr 
prieš ethiopus šiauriniame 
fronte. Nepaduoda, kokias 
pozicijas užėmė ir kiek bu
vo užmušta bei sužeista iš 
rTi’enos ir antros pusės.

FRANCUA SUSITARUS 
SU ANGLIJA PRIEŠ 

ITALUS.
LONDON, Gruod. 23. — 

Anglijos atstovai turėjo 
slaptą pasitarimą su augš- 
taisiais Francijos armijos 
ir laivyno viršininkais. Ma
noma, kad susitarę sąly- 
džiai veikti prieš Italiją, 
jeigu italai padarytų kokį 
karo žingsnį prieš Anglijos 
laivyną Viduržemio jūroje.

Anglijos valdžia ketina 
neduot daugiau jokių taikos 
pasiūlymų Italijai su Ethio
pija ir veikt per Tautų Ly
gą prieš Mussolinio karą.

LINDBERGH PABĖGO 
NUO NAUJŲ VAIKA- 

VAGIŲ
NEW YORK. — Pereito 

sekmadienio rytą išplaukė į 
Angliją lakūnas Lindbergh 
su žmona ir antru sūnum. 
Jie vėl gavę laiškų, grasi
nančių pavogt ir šį vaiką. 
Spėjama, kad geresniam 
saugumui Lindberghai gal 
apsigyvensią Anglijoj.

Už pirmo Lindberghų sū
naus pagrobimą ir nužudy
mą yra nusmerktas mirt R. 
B. Hauptman elektros kė
dėj 1936 m. sausio 13 d. Pa- 
peržiūrinėja New Jersey 
skutinę jo apeliaciją dabar- 
valstijos bausmių dovanoji
mo komisija.

PARYŽIUS. — “L’Huma- 
nite” žiniomis gruodžio 22 
L, naziai bedarydami ahla- 
vas prieš revoliucinius įąr- 
bininkus, nužudė penkis ko
munistus ir areštavo šimtą 
Trauensteine, Bavarijoje šią 
žmogžudiška medžioklę hit- 
Wieciai padarė pagal savo 
išgalvotą priekabę, būk ko
munistai “norėję nužudyt” 
Hitlerį.

Tuo kruvinu žygiu naziai 
taipgi nori pateisint, kad 
jie “ne be reikalo” pereitą 
antradienį nukirto galvą 
Rudolfui Claus’ui, Vokieti
jos Tarptautinio Darbiniu- ; 
kų Apsigynimo (Raudono
sios Pagelbos) iždininkui.

Neukolin’e hitlerininkai * 
iau nuo rugsėjo 3 d. tęsia 
teismą prieš 25 darbininkus. 
Prokuroras-kaltintoias rei
kalauja nukirst palvas sen- 
tyniems ir įkalint visus ki-’ 
tus po 3 iki 15 metų.

---------------- --

Japonu Generolai Grob
sią Išlaukinę Mongoliją

• H V

MASKVA

Associ;

reivius

atosto-

AIGIPTAS RENGIAMAS 
KARUI SU ITALIJA

CAIRO, Aigiptas, Gruod. 
23.— Įsakyta anglų ir aigij)- 
tiečių oficierių šeimynoinš 
išsikraustyti iš pasienių lįg 
bijos, Italijos kolonijos. 
tvarkyta, jog per 6 mėne
sius joks , kareivis 
nebus paliuosuotas 
goms bei vaišėms.

Sovietų ži
nių agentūros pranešimais, 
gruod. 22 d., Japonijos ar* 
mijos vadai Manchukuo 
krašte daro planus uŽPTpt^ 
ti Išlaukinę Mongolijos 
Liaudies Respubliką, ktfįį 
yra artimuose ryšiuose 
Sovietų Sąjunga.

TOKIO 
Press žiniomis gruodžio

ro pradžiai prieš Išlaukinę 
Mongoliją panaudos tokią 
priekabę, kad, girdi, “nesą 
tikrai nustatytas rubežius’V 
tarp Manchukuo ir Išlauki
nės Mongolijos.

Padarydami įsihriovij^ 
per Išlaukines Mongolijos 
sieną, 200 japonų-mandžū- 
rų kareivių pereitą savaitę 
nušovė kelis Mongolijos
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Bestfengiant prie Lenino Mirties 
I £ Minėjimo
j Jau netoli 21 diena sausio—diena, ku

rią Įfiimirė didysis darbo žmonijos va-
I duotojas, didysis revoliucijos vadas— 
| Leniįas.

(Kaip kitos, taip ir šios 12-kametinėš jo 
mirties sukaktuvės bus atžymimos visuo-

I se pasaulio kampeliuose. Amerikos dar
bo žmonės darys tą patį: ruoš masinius 
miti&us, kuriuose bus aiškinta Lenino 
mokias ir jo svarba pavergtajai žmoni
jai. ^Lietuviai darbo žmonės turi daryti 
tą patį: ruošti masinius mitingus ir juo
se dėstyti leninizmą. O kad tie mitingai 
būtųXpasekmingesni. tai dabar reikalin
ga darbuotis jų surengimu.

Bei svarbiausia: reikalinga stiprinti 
Lenino partija—Komunistų Partija, — 

4 įtraukiant j on kuodaugiausiai lietuvių 
r darbininkų.

Ši^o tarpu USA Komunistų Partija 
ruošiasi prie savo Devinto Suvažiavimo, 
kuri£ neišpasakytai svarbus. Prasideda 

t . spaudoj ir susirinkimuose diskusijos. Mes 
, norime, kad tose diskusijose dalyvautų 

juo daugiau darbininkų, pareiškiant sa
vo nuomones apie savo partiją.

Kįnunistų uždaviniu, todėl, dabar turi 
būti^ kuodaugiausiai darbininkų į Par

tijos; eiles; uoliai skleisti leninizmą pla- 
čiosjįse masėse darbo žmonių!

, A Vienijimosi Sutartis
Penktadienio “Laisvėje” draugai skai

tytojai, be abejo, skaitė sutartį, padary- 
. tą tarpe LDD ir ALDLD Centro Komi- 

tetų^komisijų, vienijimosi reikalu. Kai 
kurie iš LDD pastogės žmonės, priešingi 
vienybei, iki šiol labai daug baubų išras- 
dineįo, argumentuodami prieš vienybę. 
Jie §akė, būk, girdi, Centro Biuras, arba 
ALDjLD CK darys viską, kad tik “paže
minus” LDD narius, kad juos diskrimi- 
nav&, ir tt.

Ijįsutarties aiškiai matosi, kad nėra 
nidkp panašaus. Žinoma, nieko panašaus 

.Arabus. Centro Biuras ir ALDLD CK 
matę, jog toji ALDLD narių dalis, kuri 
stoja už vienybę, jos širdingai trokšta. 

\ Kokliu tikslu tuomet prieš ją kas gali 
vartoti kokias diskriminacijas? Na, o tie, 
ką Geny bes nenori, jie neis į mūsų judė
jimu ir tuo būdu klausimas išsiriša.

Kuomet Centro Biuras darė pasiūly
mą i»DD Centro Komitetui įvykinti vie
nybę, jis darė ne kokių manevrų tiks- 
laisrbet kad įvykinus vienybę.

Paskelbus šią sutartį, dabar abiejų or
ganizacijų nariai ją referendumu bal
suos! Galime būti tikri, kad sutartis bus 
priifcta milžiniška balsų didžiuma, kaip 
vieęij, taip ir kitoj draugijoj.

lįfetų gerai, kad sausio mėnesio ALD- 
‘ LD jiuopų narių susirinkimuose dalyvau

tų įuodaugiausiai narių ir kad jie pasi
sakytų už sutartį. Su pradžia vasario 
mėięesio, 1936, bus galima vienybės klau
simu galutinai užbaigti.

♦ • 1

£ Sureakcinejęs Rašytojas
Kuomet socialistai, komunistai ir dau

gelis liberalų pradėjo reikalauti, kad se- 
karjių metų Nobelio taikos dovana būtų 
duodama Ossieckiui, kovotojui už taiką, 
kuiįs jau treti metai randasi nazių ka- 

i lėjlfie Vokietijoj, tai Norvegijos rašyto
jas jJČntit Hamsūn išstojo prieš tai. Jis 
ne į|k išstojo, bet smarkiai atakavo per 
spąfcdą Ossieckį, griežtai protestuodamas

prieš skyrimą jam Nobelio dovanos.
’ Tokis Hamsuno žygis papiktino visą 

pasaulio pažangiąją visuomenę, o Norve
gijos darbininkai, unijistai, netgi išsto
jo su pasmerkimais'sureakcinėjusiam ra
šytojui. Nesenai pasmerkimo rezoliuci
ja buvo priimta Oslo gatvekarių darbi
ninkų unijos.

Hamsunas lietuviams yra žinomas, nes 
jo vieną veikalą (“Badą”) išleido “Lais
vė,” o tūlus kitus—Lietuvoj išspausdino. 
Seniau jis buvo pažangus žmogus, tik pa
staruoju laiku nežinia kodėl jis persiver
tė ragožium į dešinę.

LAISVI

Agitacijos Fondas
“Laisvės” administracija per
davė Agitacijos Fondui $2 nuo 
d. Mike Bagdono, iš New York 
City, $1 nuo Kazio Zaveck o iš 
New York City, ir $5 nuo Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
ižd., per W. J. Dūda, iš Wood
bury, Conn. Labai širdingai 
ačiū aukotojams.

Prašome ’ ir ateityje nepa
miršti šios ’ svarbios įstaigos.

t Centro Biuras.

vincijoj ir 890 į Šiaurių 
Kaukazą ir Krymą.

2,000 Dovanų
2,000 Magnitogorsko me

talurgijos fabriko stachano- 
viečių—gabūs ir smarkūs 
darb.,—apdovanoti naujais 
kelių kambarių apartmen- 
tais.

Hudson, Mass.

Baisa!
RUNA praneša, kad per Suezo Kana

lą grįžtą Italijos laivai gabena labai daug 
protiniai nesveikų italų kareivių, kurie 
kelia laivuose triukšmą, rėkauja. Sako
ma, toji liga daugiausiai paeinanti nuo 
drugio, kuris gaunamas del stokos van
dens ir del didelių karščių.

p

Tūkstančiai geriausių Italijos darbo 
žmonių sūnų pasiliks nesveiko proto, 
tūkstančiai jų bus be kojų ir rankų, o 
tūkstančiai galavas padės Afrikos tyruo
se. Už ką? Už Italijos kapitalistų kla
sės interesus, už fašizmo garbę!

Štai kodėl mes sakome: Griežta kova 
juodajam fašizmui!

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
. 120 Metų. Senis
Tifliso Radio Komitetas 

perdavė 120 pietų amžiaus 
kolektyviečio, Kiko Zakala- 

. švili, atsiminimus. Nežiū
rint senumo, Kiko gerai at
simena pereito šimtmečio 
svarbiausius įvykius Gruzi
jos Apskrity j. 

. į f

Nerūdijanti Geležis
Nors vieno Ufalei metal

lurgy os įmonės namo gele
žinis stogas išbuvo 33 metus 
nenumaliavotas, tačiaus su
rasta, kad tas stogas išrodo 
kai naujas ir visai nesurū
dijęs. Išanalizavus tą gele
žį, surasta, kad įmaišyta į 
ją ir nikelio. Dabar tas fa
brikas gamina nerūdijantį 
metalą.

Premijuotas 115 m. Senis
Zahkar Skobelev, 115 me

tų amžiaus sepis, gavo pre
miją už gerą darbą. Skobe
lev dirbo prie linų išdirbys- 
tės Ryto kolchoze, Komi 
Autonominėj Provincijoj.

Lietuvos Klausimas Clevelando
Kongrese

“Laisvės” skaitytojai veikiausiai bus 
skaitę Nacionalio Lietuvių Veikimo Ko
miteto pareiškimą, kuriame pranešta, 
kad Trečiajam Kongrese Prieš Karą 
ir Fašizmą, kuris įvyks sausio mėn. 3-4-5 
dd., 1936, Clevelande, bus specialė lietu
vių delegatų sesija.

Amerikinės Lygos Prieš Karą ir Fašiz
mą (kuri šį kongresą šaukia) sekreto
rius, Paul M. Reid, rašytame sekretoriui 
L. Jonikui laiške nurodo:

Mes taipgi užtikriname jumi, kad vienu 
svarbiausiu punktu Kongreso dienotv.ąrkyje 
bus klausimas Lietuvos nėpHklatasomybės ir* 
apgynimas Klaipėdos krašto ilud Hitlerio. 
Šis klausimas, kaipo vienas pavojingiausių 
punktų pradžiai karo Europoj rūpi netik 
lietuviam, bet įr visiem karo ir fašizmo 
priešam. Tad aišku, kad Klaipėdos likimas 
ir Hitlerio žvanginimas ginklais bus Kong- 
grese svarstoma visų tautų delegatų bend
rai.

Mes labai įvertiname Amerikos lietuvių 
susidomėjimą šiuo Kongresu ir tikimėsi, 
kad lietuvių delegacija sudarys žymų nuo
šimtį delegatų.
Šis faktas turėtų paakstinti lietuvių 

masines organizacijas pasiųsti kuoskait- 
lingiausias delegacijas, kurios galėtų pri
sidėti prie to taip svarbaus Lietuvai klau
simo svarstymo.

Dar nepervėlu išrinkti savo delegatus.
Didžiojo New Yorko lietuvių draugijų 

atstovai privalo susirinkti gruodžio 27 d., 
Lietuvių Piliečių Kliubo patalpose. Ten 
įvyks Brooklyno lietuvių delegacijos rin
kimas į Clevelando Kongresą.

Priminimais ALDLD Kuo
poms, Naujas Iždininkas,

Aukos
Savo laiku Amerikos Lietu

vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro Komitetas nu
tarė atsišaukti į ku'opas ir pra
šyti, kad dar šiais metais mū
sų ta didelė draugija sukeltų 
apie $300 Agitacijos Fondui. 
Bet, kol .kas, tas geras tarimas 
neįvykintas gyveniman. Atsi
šaukimas buvo padarytas, bet 
tik labai maža dalis kuopų pa
sidarbavo del Agitacijos Fon
do. Gi 1935 jau baigiasi. Tųo- 
jaus įžengsime^1 1936 metus; 
kurie su savim atneš naujds 
problemas, naujės, darbininkų 
klasei uždavinius.

Šį. faktą primename ALDLD 
kuopoms ir velkėj,ams, idant 
paraginus prie didesnio susirū
pinimo Agitacijos Fondo rei
kalais. Tas pats paraginimas ir 
prašymas taikoma^ taip pat pa
vieniams draugams' ir visoms 
kitoms darbininkiškoms organi
zacijoms. Rėmimąs Agitacijos 
Fondo, tai nėra rėmimas Cen
tro Biuro narių, kaipo asmenų. 
Draugai žinote, kad Centro Biu
ras neužląikb nė vieno apmoka
mo darbininko. Visai neapmo
kamai dirba Centro Biuro sek
retorius, taip pat Agitacijos 
Fondo iždininkas. Taigi, kiek
vienas Agitacijos Fondo doleris 
eina agitacijos, organizacijos ir 
propagandos reikalams.

Beje, draugai, Centro Biuras 
padarė perkeitimų su Agitacijos 
Fondo iždininku. Iki šiol tas 
pareigas ėjo drg. D. Krūtis iš 
Elizabetho. Bet pasirodė, kad 
labai neparanku- vesti Fondo 
reikalus, esant toliau nuo cen
tro. Tuo būdų Fondo iždinin
ku tapo paskirtas mūsų veiklus 
jaunuolis, drg. V. Zablackas. 
Kaip greitai bus/Fondo knygos 
peržiūrėtos ir vįsi jo reikalai 
pervesti d. Zablackui, taip grei
tai pakvitavirfttVs gausite nuo 
naujo iždininko. Atikas, kaip ir 
pirmiau, siųskite Centro Biurui 
tiesiai, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y., pažymėdami, jog tai 
yra Agitacijos Fondui.

šį sykį gavome aukų sekamai:

Cukraus Gamyba
S. Odintov, cukraus admi

nistracijos galva, praneša, 
kad su lapkr. 26 d. buvo jau 
papildytas šių metų cukraus 
gamybęs įilanas—88,508,000 
pūdų susmulkinto cukraus 
ir 3.5 milionų pūdų šmotinio 
cukraus.

Lapkr. 20 d. Kazakstanas 
išpildė metinį ryžių prista
tymo planą, suteikdamas 
78,452 centnerius (šimtsva- 
rius).

Medikališka Pagelba
“Krašnaja.\KareIia” pra

neša, 'kad 4,600 Karelijos 
darbininkų gavo medikališ- 
ką pagelba per šį sezoną. 
2,000 jų buvo pasiųsti į va
sarnamius Leningrado pro

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
DRG. PACIFIC.—Mūsų po- 

zicija Townsendo Plano klausi
mu tilpo redakciniame straips- 
nyj, “Laisvėje” už gruodžio 21 
d., 1935, todėl draugo straipsne
lio nenaudojame.

JUOZUI K., So. Boston,Mass. 
—Ačiū už pasveikinimą, bet 
tas darbas priklauso ne tik nuo 
“L.” redakcijos, bet nuo visos 
mūsų judėjimo vadovybės, viso 
mūsų judėjimo. Darbuokitės, 
kad juoryškesnė vienybė įvyk
tų So. Bostone. Kaip matėte 
iš pranešimo, ALDLD CK lei
džia vienybės sutartį narių re
ferendumui; tą patį daro ir 
LDD CK.

DRGG. KORĖS PONDEN- 
TAMS.—Pastaruoju laiku mes 
gauname labai mažai korespon
dencijų iš So. Bostono, Roches- 
terio, Philadelphijos, Detroito, 
ir tūlų kitų didelių lietuvių ko
lonijų. Kame dalykas, drau
gai?

Mussolinis Sieksiąs
Pasibrėžto Tikslo

ROMA. — Po fašistų Di
džiosios Tarybos susirinki
mo, M u s s o 1 i n i o valdžia 
gruodžio 20 d. paskelbė, kad 
Italija “su nepalenkiamu 
pasiryžimu sieks savo tiks
lo,” kas liečia Ethiopijos nu
kariavimo.

Aukos ir Kitk>as.

Vietos susipratę lietuviai . 
darbininkai ir vėl tik šį mėne' • 
sį sukėlė del darbininkiškų rei- • 
kalų $26.

Aukautojų vardai: Lietuvių 
Piliečių Kliubas $9.00; Lietu- . \ 
vių Pašelp. Draugystė $2.00; 
L. D. Susivien. 66 kp. $2.00.

Po 50c aukavo šie: A. Si-' “” 
korskis, J. Yeskevičius, J. §id<- 
lauskas; po 25c: M. Paplaus- . - 
kienė, A. Beliukevičius, F. * f 
Smetanka, M. Perednis, M. 
Kazlauskas, J. Kukauskienė, 
S. Lakštienė, K. Grigas, F. 
Kaulakis, T. Arlauskas, A. /
Dubak, V; Šumskienė, F. Vad- .. 
vilavičius, V. Aleksandravi
čius, A. SZulanas, V. Vandziu- , „ 
lis, F. Bukatek, S. Brookley; u. 
smulkiais $7.50.

Aukos tapo išdalintos ši- 
i taip :

Kalėdų dovanos Amerikos 
politiniams kaliniams ir jų šei
mynoms $10.00; drg. A. Hern- 
dono gynimui $6.00; Lietuvos 
pol. kaliniams $2.50; ir pas- 
veikinimui įvykstančio kon-,„ . . 
greso prieš karą ir fašizmą, - . . > 
Cleveland, Ohio, $7.50.

Taipgi tapo pasiųstos dvi ” 
protesto rezoliucijos Lietuvos 
valdžiai—viena nuo L. P. Kliu---*-/ 
bo, kita nuo L. P. Draugystės. /

Taipgi 15 d. gruodžio įvyko I 
L.P. Kliubo metinis mitingas, . ...

' o po susirinkimo buvo sureng
ta pietūs, ant kurių buvo pa- 
kviestos ir narių moterys. Pie^— I 
tūs buvo visiems dykai, taigi..
dar pirmą kartą buvo toks. 
draugiškumas tarp vietos 
draugų ir draugių. Kas tik tu- - 
rėjo ukvatą, pakalbėjo po ke
letą žodžių, taipgi sudainavo • * 
kas ką norėjo.

Ir besilinksmindami 'sumetė 
virš minėtų aukų^ $6.2Vfi>dęLr 
darbininkiškų reikalų. Bravo, , 
hudsoniečiai, kad nepamirštat 
savo užduoties, kur tik jūs ne
susieinate.

O po pietų visi linksmai 
šoko ir linksminos net iki vė
lumos ir reikalavo daugiaus 
tokių “parių.” Taip, draugai 
ir draugės, visi iš vieno- eiki
me, remkim savo kliubą, o ne 
lankykim tų įstaigų, kurios yra 
didžiausi darbininkų klasės 
priešai, tada mes ir dažnai su- " 
sirengsim tokių pasilinksmini- ' 
mų.

Kliubietis.

ŠYPSENOS

“Šviesos” No. 4-tas
ALDLD organo “Šviesos” numeris 4-as 

(už spalį-lapkritį-gruodį) jau išėjo iš 
spaudos ir siuntinėjamas skaitytojams. 
Šis numeris itin svarbus savo turiniu. Ja
me telpa: “Švento Nikalojaus Ikonas” 
(apysakaitė M. Liubino), “Audėjo Laiš
kas Broliui Valstiečiui” (M. Rasodos), 
“Snaigės” (eilėraštis, St. Jasilionio), 
“Ethiopija” (J. Siurbos), “Septintasis 
Pasaulinis Kongresas” (A. Bimbos), 
“Valstiečių Judėjimas Lietuvoj” (A. Ber
žo), “Sovietų Sąjunga po 18-kos Metų” 
(D. M. Šolomsko), “Nauji Žmonės” (J. 
Kasperaičio), “Apie Ką ir Kaip Rašyti?” 
(R. M;), “Tik Dirbdams Laimėsi” (eilė
raštis, St. Jasilionio), “P. Cvirkos ‘Fran
kas Krukas’ ” (Nadiro), “Bažnyčia Im
perializmo Tarnyboj” (Em. Jaroslavs- 
kjo).
“šv.”apsipuošusi gražiu, raudonos spal

vos viršeliu, ant kurio išspausdintas Bar- 
bussio atvaizdas.

Patartina visiems darbininkams įsigyti 
šį “Šv.” numerį. ALDLD nariai, kaip 
Žinia, gauna ją veltui. Padėkit jąm nusikratyti nuo sprando tą parazitą!

Perdaug Valgyt Nesveika
Vaikščiojo du draugai 

miesto parke. Išalko. Susi
tarė eit valgyti, bet ne vie
non vieton: vienas nuėjo 
namon, o kitas valgyklom

Vėliau tą vakarą jiedu vėl 
susitiko, bet tas, kuris val
gė valgykloje, turėjo juodą 
antakį.

Namie valgiusis klausia: 
“Tai kur tu gavai tą juodą 
aritakį?”

“Gavau tatai nuo daug 
valgymo,” atsakę tas. • ;

“Kaipgi tai galima, nuo 
daug valgymo?” stebėda
masis sako pirmasis.

“Mat, aš suvalgiau dau
giau, negu turėjau pinigų 
užmokėjimui, tai priedams 
ir gavau juodą antakį.”

G. Kuraiti^.
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Brangsta Maistas ir 
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listus, tuos neprietelius visos 
chinų liaudies. Bet Chiang Kai- 
shekas nepriėmė tą pasiūlymą. 
Jis dar kaip tik priešingai pa
darė su Japonijos imperialis
tais bendrą suokalbį prieš Chi- 
nijos Sovietus.

žinoma, nepavyks jam išnai
kinti Chinijos Sovietus neigi su
mušti jų Raudonąją Armiją, 
bet tuom pat laiku jis tinka
miausiai pasitarnaus Japonijos 
imperialistams, u ž 1 e i s d amas 
jiems turtingus Chinijos kraš-

Iš Asmara, Italijos miesto, 
kur yra vyriausi vadai karui 
prieš Ethiopiją, atėjo žinios, 
kad daug karo lėktuvų, tankų,

LAISVĖS” VAJUS GAVIMUI NAUJU 
SKAITYTOJU PASIBAIGĖ

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brookli

Dėkavojame draugam už darbštumą, už įvertinimą darbi
ninkiškos apšvietos platinimo. Jūsų darbas, draugai ir draugės, 
jums buvo sunkus ir įkirus, bet labai svarbus iš klasinio taš- 
karegio. Jūs, prikalbindami dienraščiui naujus skaitytojus, re
krutuojate darbininkų klasei kareivius-kovotojus už jos kas
dieninius reikalus. Šiandien didžiausi žmonijos priešai yra fa
šizmas ir karas. “Laisvę” skaitantieji žmonės padės mums prieš 
tai kovoti. “Laisvę” skaitantieji žmonės įsitikins, jog panaikinti 
skurdą, baisės bedarbei, pragariškus karus tebus galima tik 
darbininkų klasei pasiliuosuojant iš kapitalistinės priespaudos. 
Jūs dienraščio “Laisvės” platintojai esate skleidėjai darbinin
kų klasės išsiliuosavimo idėjos, esate darbininkų klasės didvy
riai.

Žemiau telpa ištisas surašąs pasidarbavusiųjų šiame vajuje:

Japonijos Plėšikai Ruo
šiasi Prie Didelio Karo

Tuojau jsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 
tik dabar išleistas knygas:

A. Taraška, 
padėjo drg. Barčiui ir kitiems 
darbuotis Bostone laike vajaus

liko smėlyje. Kupranu- 
dešimtimis numirė tose 

dykumose. Tankiai askariečiai 
(Eritrėjos gyventojai, kurie 
yra italų armijoje), buvo pri
versti kupranugarius išnešti iš 
smėlio. Generolas Mariotti sa
ko: “Kupranugariai ir trokai, 
•tai tikra bėda.” Dar blogiau at-

! J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. 
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. 
V. Judzentavich, Girardville, Pa. 
M. Valatkiene, Bridgeport, Conn. 
A. Lideikiehė, Great Neck, N. Y 
M. Krisas, Montreal, Canada__
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.------
F. Gervickas, Athol, Mass.__
A. Balčiūnas, Jr., B’klyn, N. Y.
J. Adams, Gr. Rapids, Mich._
K. Ručinskiene, Minersville, Pa.
K. Mikolaitis, Baltimore, Md.__
V. Padgalskas, Mexico, Me. — 
V. Januška, Richmond Hill.__
K. Bakanauskas, Easton, Pa. —
J. Žilinskas, Lewiston, Me.----
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.-------
Jasilionienė, Mačiukienė,______

Binghamton, N. Y.________
O. Giržaitiene, E. St. Louis, Ill. 
A. Levanas, Los Angeles, Calif. 
F. Abekas, Chicago, Ill.-- ------
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.— 
E. Skleris, Cleveland, Ohio__
A. Jocis, Bridgeport, Conn.----
C. Schwartz, Reading, Pa.____
K. Karpich, W. Lynn, Mass. —
J. Shopes, New Britain, Conn. 
V. Globich, W. Barre, Pa. __

A. J. Smith, Phila., Pa.------------4699
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 4645 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 2276 
G. Shimaitis, Montello, Mass. —2266 
Bostono ir apiel. kolek._______ 1978
A. Klimas, Hartord, Conn._ .1590
Krance, Katilis, Bridgewater----- 1433
J. J. Bakšys, Worcester, Mass. 1218 
Newark ir apielink. kolek._____ 1041

O. Girniene, Binghamton, N. Y. 870 
Valatka, Kasparavičius, Haverhill,

Mass. __ '_________________ 745
P. Bokas, Waterbury, Conn. — 663
A. žemaitis, Shenandoah, Pa. —636 
S. Reikauskas, bežemis _____  595
C. K. Urban, Hudson, Mass._ 552
J. Matačiunas, Paterson, N. J. 516 
S. Puidokas, Rumford, Me._ 496
V. J. Valaitis, New Britain, Conn.450 
L. Žemaitienė, Waterbury, Cortn. 411 
P. žirgulis, Rochester, N. Y. — 
P. š. A, Lipčius, Chester, Pa.

IALDLD 4 Aps., Pittsburgh, Pa 
I A. Valinchus, Pittston, Pa._

' J. V. Stankevich, W. Barre, Pa 
j J. Grybas, Norwood, Mass. —

IŠ Shanghai, Chinijos, “NewGeo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J. 332 
York Times” korespondentas

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARETA UNDŽ1ENĖ.

Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELE 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Anvil, Montreal, Canada_ 320
Mažeika, Cleveland, Ohio — 312

312

Amateur Athletic Union (Mėgėjų Atletų Sąjungos) 
buvęs prezidentas (dešinėj) J. Mahoney, kratosi ran
ka su esamu prez. Brundage. Pirmasis smarkiai kovoja 
(h ns amerikiečių dalyvavimą olimpijadoje Vokietijoj.

METAMS
Gerų straipsnių iš politikos,

Japonijos imperialistai grob
dami Chiniją tuom pat kartu 
ruošiasi prie “didelio karo,” 
kaip jie patys sako, kuris bus 
“šiaurių kryptin.” Tas reiškia 
karas prieš Sovietų Sąjungą. 
Tam tikslui jie turi padarę 
slaptas sutartis su Lenkija ir 
Vokietija, kad šios pultų tuom 
pat kartu Sovietų šalį iš vakarų.

Tarpe Japonijos padaro 
sitiko, kada Mariotti kareivių' Manchukuo ir Mongolijos 
būrį ties Ende Gorge kalnu už- Liaudies Respublikos buvo ve-

rinkus komisiją iš abiejų pu
sių, kuri bus Manchukuo ir 
Mongolijos, Liaudies Respubli
kos pasienių miestuose ir 
spręs visus ginčus. Mat, jau 
kelis kartus Japonijos ir Man
chukuo kareiviai veržėsi į 
Mongoliją. Bet tos derybbs 
pakriko. Priežastis tame, kad 
Japonijos ir Manchukuo at
stovai nenorėjo susitarti. Jie 
net ginklų jėga grūmojo Mon
golijai ir reikalavo, kad Mon
golija priimtų Manchukuo 
vieną atstovą į Ulan-Bator, sa
vo sostinę, kuri yra apie 700 
mylių nuo rubežiaus ir savo 
atstovą pasiųstų į Manchukuo; 
sostinę, kas būtų faktinu Man
chukuo valstybės pripažinimu. 
Kaip žinia, viso pasaulio ša
lys nepripažįsta Manchukuo, 
kaip savystovę valstybę, nes 
visi mato, kad ji yra Japonijos 
padaras, tą negalėjo padaryti 
ir Mongolijos Liaudies Respub- 

daugelis nukrinta į lika.
Deryboms pakrikus, susida

ro rimta karo , padėtis tarpe 
Mongolijos ir Manchukuo, o 
už Manchukuo pečių stovi Ja
ponija. Mongolijos Liaudies 
Respublika turi draugiškus ry
šius su Sovietų Sąjunga, jos 
tvarka panaši Sovietų tvarkai. 
Mongolijos valdžios pirminin
kas ir karo reikalų vadas iš
vyko į Maskvą ir ten prašė pa- 
gelbos, jeigu Mongolija bus 
užpulta.

Tuom kartu Japonijos ir 
Manchukuo imperialistai ruo
šia dirvą dideliam karui. Jie 
pasigriebė Kalgan miestą, 
nukirto kelią tarpe Chinijos 
ir Mongolijos. Jie veržiasi gi
liau į Centralinę Mongoliją, 
kad paruošus dirvą karui prieš 
Mongolijos Liaudies Respubli
ką, kuri yra prie Sovietų Są
jungos.

LIETUVA 
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

trokų ir kitų mašinų jau suge
do. Jau veik trys mėnesiai ita
lų armija yra karo lauke, o 
blogi keliai, blogi orlaiviams 
nusileidimo laukai, oras ir jų 
naudojimas daug tų mašinų su
gadino.

Maistas italų k o 1 o n ijoje 
Eritrea ir užimtoje Ethiopijos 
dalyje yra labai brangus. Jau
tienos veik negalima gauti. Ne 
tik italų kareiviai, bet ir Erit
rea kolonijos gyventojai maiti
nasi daugiausiai iš dėžių mais
tu, kuris pristatomas iš Italijos. 
Mėsos sunku gauti, daugiausiai 
tik miltinių valgių gaunama.

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ..

Specialis korespondentas H. 
L. Matthews iš Ethiopijos, ku
ris randasi šiauriniame fronte 
prie italų armijos, praneša, kad 
automobiliai ir trokai vis ma
žiau naudojami, o jų vieton sta
toma kupranugariai, mulai ir 
asilai.

Jis sako, kad italai nakties 
metu, gabendami trokais gink
lus, maistą ir amuniciją, tik 
pirmam trokui pavėlindavo tu
rėti šviesas, o kiti turi sekti su 
užgesintomis šviesomis. Kar
tais susidarydavo bent kelių 
mylių ilgio trokų juosta. Keliai į 
prasti, labai sukti, pakeliais pil
na visokių prapulčių. Dešimtys 
ir šimtai trokų susikūlė arba 
nusirito į tas pakalnes. H. L. 
Matthews rašo, kad pilni pake
liai, visur pražūtyse matosi nu
kritę trokai. Italai bijosi su
degti visų trokų šviesas, nes tas 
atidengia juos ethiopų partiza
nams. Daugiausiai buvo nau
dojami pačių italų “Fiat” išdir- 
bystės trokai, bet buvo ir Ame
rikos “Fordo,” “Chevorolets” ir 
“Studebakers.” Jo pranešimu, 
kaip susikulia vienas trokas, 
tai jis negalima pataisyti iš 
priežasties stokos pakeitimo da
lių. Tik kitam trokui tos pat 
išdirbystės susikūlus, jeigu 
sveikos jo dalys, tai iš dyiejų, g-ražiai aprengta, apauta, turė

jo daug naujų trokų, automo
bilių, ginklai tik žvangėjo ir 
žvilgėjo, tartum kokiai .parodai 
pribuvus. Dabar gi ir ji apdri- 
skus, daugelis kareivių jau su
plėšė batus ir eina basi, kaip 
ir ethiopai, automobilius ir tre
kus pradeda išstumti kupran- 
gariai, mulai ir asilai, karei
viai apaugo plaukais ir pasida-

siskuta, nes netaip baisiai kan-I 
da visoki vabzdžiai. Ethiopai 
gavo daugiau ginklų, persiėmė 
jų naudojimo pratimais, pasi-| 
darė drąsesni ir vienodesni su 
italų kareiviais. Dabar negali-1 
ma nei minties turėti, kad Mus- i 
soliniui pavyktų ethiopus leng-i t , . , ,
vai įveikti ! A. J. Billingham rašo, kad Chi- .V. Marinas, Waterbury, Conn

nijoje yra virš 3,000,000 armi
ja, neįskantant “banditų.” Jis 
“banditais,” veikiausiai, vadi
na ir Sovietų Chinijos Raudo
nąją Armiją, kuri turi apie 
350,000 kareivių ir kita tiek 
partizanų, kovojančių už Sovie
tus. “Banditais” vadindavo ir 
Sovietų Rusijos Raudonąją Ar
miją visi kapitalistų reporte
riai piliečių karo metu.

Billingham sako, kad vien 
Chiang Kai-sheko armija turi 
250,000 kareivių. Jis atsiliepia 
apie ją, kad ji apginkluota nau
jausiais ginklais, turi tankus, 
orlaivius, moderniškiausias ka- 
nuoles, kulkasvaidžius ir kitus 
ginklus. Ji nieku nesiskiria 
nuo moderniškų Europos armi
jų. Paskui yra apie 2,000,000 
generolų ir gubernatorių karei
vių, kurie remia Chiang Kai- 
sheką. šių armijos prasčiau 
apginkluotos, bet vis vien suda
ro rimtą jėgą. Toliau seka Can- 
tono (Anglijos imperialistų 
kontroliuojama) armija. Vie
naip ar kitaip, neįskaitant 
Chinijos Raud. Armijos, ten 
yra virš trys milionai kareivių. 
Tai kodėl jie nepastoja Japoni
jos imperialistams kelią, .kurie 
grobia Chiniją, kurie atplėšdi- 
nėja šiaurines gubernijas?

Nepastoja todėl, kad Chiang 
Kai-shekas ir jo generolai yra 
Chinijos išdavikai, kad jie vi
sas savo jėgas kreipia išnaiki
nimui Chinijos Sovietų, sėbrau
ja su Japonija ir Chinijos tau
tinius reikalus išduoda.

Chinijos Sovietų valdžia siū
lė Chiang Kai-shekui ir jo ge
nerolams sulaikyti savo tarpe 
mūšius ir visas jėgas apjungti 
kovai prieš Japonijos imperia-

puolė ethiopai. Iš 200 mulų tik damos derybos, tam, kad 
keli buvo užmušti, o kupranu-' 
gariai negreiti, nesiskubinanti, 
tai juos visus ethiopai iššaudė, 
arba sukapojo. Tik viena diena 
30 kupranugarių buvo užmuš
ta. Kas kita su mulais: tie, iš
girdę šūvius, bėga, nešdinasi į 
kalnus ir jų tik keli žuvo.

Taigi, daugiausiai italai per
kasi ir gabena į Ethiopiją mu
lus. Sako, kad ten yra iš Sici
lijos ir Sardinijos salų mulai, 
Amerikos ir kitų kraštų mulai. 
Nesenai Mussolinis išgyrė italų 

; mulus, kad jie yra visų geriau- 
, si, bet dabar korespondentas 
i sako, kad daug geresni vieti
niai—ethiopų mulai, kurie pra-

• tę prie kalnų, klimato ir tvirti. 
Tik bėda tame, kad ethiopų mu
lų nedaug italai gauna. Sako, 
kad Amerikos mulai mažiausiai 
išlaiko ir greitai padvesia. Ko
respondento supratimu, mulus 
perdaug sunkiai apkrauna ir to
dėl jie dešimtimis žūva—dve-i 
šia kelyje 
prapultis.

Naudojami ir asilai, bet jie 
I negali sunkius krovinius nešti, 
tai jų mažiau ir perkama. Iš 
visko matosi, kad Italijos fašis
tai jau kreipia daugiau atydą 
į mulus, negu j trokus.

Taigi karo pradžioje italų ar- 
: mija kaip diena nuo nakties 
' skyrėsi nuo ethiopų. Ji buvo

1936
Tai turiningas kūrinys.
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai priruošta informacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslų.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

padaroma vienas trokas. Kore- 
spond. pranešimu, italai tro
kų valdytojai yra gabūs, dirba 
ščyrai, bet baisiai prasti keliai 
sudaro sąlygas, kuriose jie sun
ku naudoti.

Italija vien šiaurių fronte tu
ri tūkstančius kupranugarių. 
Juos pirko mokant už prastes
nius po 450 lirų, o už geresnius 
po 650. Bet ir kupranugariai j rg panašūs į ethiopus. Jie ne 
tik pietų fronte sėkmingai gali-

’naudoti. Jie yra tvirti, iš
laikomi ir naudingi ten, kur 
yra lygumos, smėlis, karštis, 
bet nelabai tinkami kalnuose. 
Prie to kupranugariai brangiai 
atsieina. Italija naudotų juos, 
jeigu tik galėtų jų gauti, bet 
Tautų Lyga uždraudė Italijai 
pardavimą kupranugarių.

Korespondentas sako, kad 
italai oficieriai jau daug mur
ma prieš trokus ir kupranuga
rius. Ypatingai po to, kada 
generolas Mariotti su savo bū
riu perėjo Danakilo smėgio dy
kumas, druskos laukus. Jis tu
rėjo su savim 15 trokų, tai vi
sus

A. Gudauskas, Georgetown, Ill. 86 
P. J. Pabalis, Scranton, Pa.___ 82
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. 77 
J. Deltuva, Hanover, Md._____  72
P. Petronis, Montreal, Canada_ 72
S. Massulis, Brooklyn, N. Y.__ 70
J. Purvėnas, Brooklyn, N. Y.__ 70
Wm. Mickalites, Benld, Ill.____70
V. Kartonas, Maspeth, L. I.__ 70
C. Kaulinis, Brooklyn, N. Y.__ 70
P. Kuosevičius, Collinsville, Ill._ 64
H. Žukienė, Binghamton, N. Y._ 61
F. Shavlįn, W. Lynn, Oregon_ 57
J. Kazlauckas, Hartford, Conn._ 55
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.___50
M. Deedas, Red Lake, Canada___50
A. Kauląkis, Auburn, Me. ______50
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa.. 50 I
T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50
W. Slegus, Akron, Ohio._______-50
V. Saudargas, Inkerman, Pa.___ 50
P. Wassell, Hoboken, N. J________ 50
M. Yuoces, Cleveland, Ohio______50
M. Severinas, Brooklyn, N. Y.___ 50 i
J. Briedis, Fair Oaks, Pa. _____50
M. Valilioiniene, Chappaqua, N. Y. 50 
M. Matulevičius, Gi*. Neck, N. Y. 50
K. Kalausis, Dorchester, Mass.----- 50
V. Masonis, New Britain, Conn. 50
B. Plungiene, Cleveland, Ohio----- 50
P. žemaitis, Detroit, Mich.______ 47
J. Buzak, Dorchester, Mass.------- 44
Wm. Trainis, Royalton, Ill.---------- 44
A. Gudžinskas, Schenectady, N. Y. 44
O. Kuciauskaite, Baltimore, Md. —43
M. Janavičienč. Washington, Pa.—42 
J. A. Rudzinskas, Hartford, Conn. 39 
J. Kairys, Brooklyn, N. Y.----- - 37
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.------- 35
Kondrota, Navalinskas, Forest

City, Pa.______ 30
J. Naliveika, Brooklyn, N. Y.— 30 
M. Girdžiuviene, Collinsville. Ill.—30 
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y.----- 28
J. Daubaras, Athol, Mass.------------27
Griskus, Brooklyn. N. Y.------------25
J. Valatka, Brooklyn. N. Y.—r—-24 
A. Kondrotas, Hartford, Conn.—214 
J. K. Alvinas, Detroit, Mich.----- 22
J. Ynamnitis. Union City, Conn. 22
L. Colwell, Brooklvn, N. Y.-------- 22
J. Julius, Moline, Ill.------------------ 22
A. Navikauskas, Pittstotn, Pa--------22
K, Muganiene, Oakland, Calif.—22
P. Taras, Brooklyn, N. Y.------------22
A. Reme’.tis, New Britain, Conn. 15
C. D. Long, Wrightstown, N. J.— 10
V. Zablackas, Maspeth, L. I.-------- 10

Kaip Patapti J. V. Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygute patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c, Šį menesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.

Ar Stebuklai Pagydo?
Labai naudinga knyga, kuri aiSkina, kaip atsiran

da stebūklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebūklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būk 
stebūklai pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir 
ronuotus.

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MIZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį 10c.

Ji labai naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebūklų klausimu.

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, buk galima 
panaikinti vargai.

KNYGEILĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.
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Štai kai kurios degtines pigiomis kainomis

Krautuve bus atdara per Kalėdas it per Naujus Metus.

patriarch

DETROIT, MICH*JOS CAMPAU AVE.8701

KALBAME LIETUVIŠKAI

širdingus 
širdingi

Seagram 5cr. . 
Colvert Special

DIDŽIAUSIA PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
DEGTINES KRAUTUVE BROOKLYNE

Jums nėra reikalo daug pinigų išleisti geriems 
gėrimams, jeigu pirkaite degtinę ir vyną

IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINĖ
NEPAPRASTAI ŽEMOMIS KAINOMIS

Tikras Kalifornijos Vynas: 
Port, Sherry, Muscatel! 39c bonka (Sth) 
3 boti, už $1.00 pusė gal. 79c. Gal. $1.49

Wilkens Family 
Old Quaker.... 
Mayflower........
Green River....

$2.68 kvorta 
$1.42 pt., $2.76 kv. 
. $U4 pt., $2.59 kv.

Šios' rezoliucijos kopiją pa
siuntėme Antanui Smetonai ir 
lietuvių laikraščiams.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

Penna Straight Rye Whiskey 
Sugar Creek 69c pt., $1.29 kv< 
Silver Stallion 79c., $1.49 kv.

Antaną 
grupės 
demo-

Sergančiu Vyrų ir Motery 
Chroniškos

Tik Geri Gėrimai
Tinka Kalėdoms

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rfilies ir pilnas svoris*—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Praiom* 
isitSmyti adresu ir telefonu..

Tėlčfomioki te: Evergreen 7-1(61
Arba .užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grindi St, Brooklyn, N. Y.

gręsia atnešti jam “staigius,” 
“netikėtus,” “nelauktus” prie
tikius, pražūtį, pavertimą į el
getą ir valkatą, bado mirtį,— 
štai tos šaknys dabartinės re
ligijos, ką visų pirma privalo 
suprasti materialistas, jei jis 
nenori pasilikti materialistu 
prirengiamosios klasės. Nei jo
ki nušviečianti knygutė neiš- 
sklaidys religiją iš užguitų, 
kapitalistinės katorgos, masių, 
priklausančią nuo tamsybės, 
naikina nčias kapitalistines

fašistinis bendras liaudies 
frontas! šalin vienybės ardyto
jai ir kėsinto j ai ant Lietuvos 
nepriklausomybės. Tegyvuoja 
laisva ir nepriklausoma Lietu
va, o ne užkarta fašistinė gru-

ema 
didinama 

klasei. Vo- 
klasė atsa- 
organizuo-

prezidentą 
ir fašistinės 
už uždarymą 
nusistačiusių politinių 
ir kitų organizacijų, 

neprasikaltusių

Susirinkimo pirmininkas
J. J. Lerigvinis

OLD AMERICAN BRAND
Straight Rye Whiskey 

98c pt., $1.89 kv. 
Hunter Baltimore Rye $1.47 pt.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Grabelius 

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 
- manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street

Gruodžio 14 d. L.D.D. kuo
pa laikė ekstra susirinkimą. 
Narių dalyvavo apie 20. Bu
vo prisiųsti 2 laiškai nuo L. 
Prūseikos vienybės klausimais. 
Perskaičius tuos laiškus, buvo 
karštos diskusijos tame klau
sime.

Didžiuma narių pasisakė už 
komunistų Internacionalo Sep
tinto Pasaulinio Kongreso nu
tarimus, už Lietuvių Centro 
Biuro pasiūlijimus ir už L.D.D. 
Centro Komiteto didžiumos 
nutarimą. Tiktai pora drau
gų palaikė L.D.D. Centro Ko
miteto mažumos, E. Butkaus,, 
vadovaujamą pusę. Bet bal
savimas vienybės klausimais 
atidėtas mėnesiniam susirin
kimui, kuris įvyks gruodžio 29 
diena.

spėkas, iki tos masės pačios 
ifeiŠriioks vieningai, organizuo
tai, planingai, sąžiningai ko
voti prieš tas religijos šaknis, 
prieš kapitalo viešpatavimą vi
suose pavidaluose” (Leninas, 
t. XI, Apie darbininkų parti
jos atsinešimą link religijos, 
pus. 250-260)"

Bet baimė prieš kapitalo 
spėką vis mažiau ir mažiau te
pajėgia sulaikyti darbininkų 
mases, kurias žiaurusis krizis 
išmeta ant gatvės, elgetystei. 
Iš šio pilno kančių pasaulio, iš 
šios elgetystės tik viena išeitis 
—proletarinės revoliucijos ke
liu. Tuo keliu—vienatinis ra
dikalia išrišimas pasaulinio 
krizio. Tuo keliu išrišimas vi
sų socialių imperializmo prieš
taravimų, nuo kurių vis dau
giau ir daugiau kenčia milio- 
n'inės dirbančiųjų masės kiek
vienoje kapitalistinėje šalyje. 
Viena iš skerspainių ant to ke
lio stovi bažnyčia. Iki šiol re
ligijos pančiai tvirtai laikė pri
rakintą didelę dalį dąrbo ma
sių. Tie pančiai darosi silpnes
ni, trūksta toj milžiniškoj ko
voj, kuri vis daugiau plečiasi 
visame pasaulyje.

Vertė V. Lienius.
X»Aiške A. Rugei K. Mark

sas faŠė: “Religija savaimi ne
gali. pasilaikyti ir gyvena ne 
dangumi, bet žeme, ir su pa
naikinimu tos iškraipytos rea
lybės teorijos, ji žus savaimi.” 
Išlcpaipyta realybė, teorija, ku
ri -jbra religija, dabartiniu lai- 
ku^yra kapitalistinė tvarka. 
Toji, tvarka nepanaikinta ir 
nervus, bet žūsta, įra prieš 
akifll'plačiųjų masių, ir pražū- 
tis’^tios tvarkos atidaro kelią į 
plačiųjų masių laisvę, masių, 
kurios mato, kaip ši iškraipyta 
realybė sugriauta ant vieno 
šeštadalio pasaulio, kur nejau
čiamas pasaulinis ekonominis 
krizis, kur nėra bedarbės, kur 
nėra kapitalizmo tvarkos, 
kur< proletariatas numetė pan
čius ir budavoja naują pasau
lį. '*Tad ar nuostabu, kad at
sakymui ant gilėjančio krizio 
pasireiškia augimas antireli- 
giškhmo masių visame kapita
listiniame pasaulyje, apie ką 
visų Šalių kunigai kalba išsi
gandusiai, šaukdami kovon 
prieš prisiartinančią \ bedievy
bę ?_ Vokietijos valdžia 1931 
m. geg. mėn. pasirašė kontrak
tą su liuteronų bažnyčia, ku
ris reiškia paskyrimą naujų 
milibnų markių bažnyčiai tuo 
laiku, kuomet nukertama be
darbių pašalpa, kuomet 
kirtimas algų ir 
skprdas darbininkų 
kiętijos darbininkų 
kė ant to masiniu, 
tu apleidimu bažnyčios

Old Manhattan Straight Whiskey
59c pt, $1.15 kvorta

Ką gali tam prieš pastatyti 
bsęžnyČią? Buržuazinis laikraš
tis “Vossische zeitung” per 
Naujus Metus nieko kito ne
galėjo sugalvoti, apart tokio 
patarimo: “Tik vienas dalykas 
tuj-i pajėgos mus išgelbėti,— 
pasakysim vaizdžiai,—bevėli- 
nis ryšys su dvasia, kuri glū- 
di«Betlėjaus kūdikyje, ryšys su 
dievo valia, su dievo meile.”

'Ar gi rasis Vokietijoj nors 
vienas bedarbis bei dirbantis 
darbininkas, kuris tiki bent 
ki^k‘rimtai į tą “bevėlinį ryšj 
sir dvasia.”

fVieną išeitį iš pasaulinio 
krfzįo imperializmas mato, tai

Nesenai “New Statesman 
aift Nation” rašė, kad anglų 
dvasiškijos priekiniai atsto
vai figūruoja tarpe akcionierių 
kąrihių firmų ypatingai dide- 
1 i arti e fikaitliuje. Kalbant apie 
Genevos konferenciją “New 
Statesman” rašė: “Pasekmin- 
gurtfas konferencijos nusigink- 
laVuhe reikštų tiesioginį nu- 
pUoIimą pelnų žymių parla- 
mėnfo narių, kabineto ministe- 
riQ„.dvasiškijos ir visos tos ma- 
sėp žrrtonių, kuri sudaro kari- 
M Anglijos klasę. Karas ar 
kąlbos apie karą kelia į vir- 
Šiį torsą akcijų ir didina divi- 
dendua.”

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĘ 
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street kamp. "Roebling St. Brooklyn, N. Y.

Nuo vertėjo:—Iš šio straips
nio skaitytojas sulig paduotų 
dienų 1r metų, pastebėjo, 
kad buvo rašytas 1932 metais. 
Tačiaus savo vertės (visi pa
duoti faktai tuomet) ne tik 
kad nenustoja, bet dar dau
giau pasitvirtina. Prisirengi
mas puolimui Sovietų Sąjun
gos per pasaulio imperialistus 
eina dar įtemptingiau. Už
mušimas draugo Kirovo yra 
vienas iš ryškiausių faktų. O 
kad religija yra tampriai su 
tuo surišta, tai jau matėme iš 
to straipsnio. Kad kryžiaus ka
ras, popiežiaus paskelbtas 
anais metais, tebevaromas, pa
kanka pasiskaityti “Darbinin
ką”, klerikalų organą, kuris 
leidžiamas Boston, Mass. Di
desnė šio straipsnio dalis tilpo 
“Šviesos” num. 2-rairt ir 4-tam,! 
1935.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Tas netik netrukdo bažny
čiai išstoti su pacifistinėmis 
kalbomis, nuduoti, kad būk ji 
palaiko nusiginklavimo pla
nus, bet pacifistiniai bažnyčios 
išstojimai dar pagelbsti jai 
pridengti tikrą jos rolę rengi
mosi karui. Įdomią maldą pa
gamino anglų bažnyčia, ši 
malda buvo kalbama sausio 
3 d. 1932 m. visose anglį] baž
nyčiose, tačiaus Canterburio 
archivyskūpas pavėlino kaip 
ką praleisti iš tos maldos, štai 
kąsnelis tos maldos:

“Politikoj mūsų valdžios už 
atsteigimą kreditų ir bujojimą 
—lai būna valia tavo.

“Visame kame, kas daroma 
link įsteigimo būsiančios val
džios Indijoj,— 

lai būna valia tavo.
“Būsiančioj k o n f e rencijoj 

nusiginklavime ir visame ka
me, kas norima padaryti lin
kui įvykinimo taikos,— 

lai būna valia tavo.
“Atsteigimui vertelgystės, 

užtikrinimo kredituose ir ge
ros valios—

duonos mūsų duok mums 
kasdiena, v

“Bendradarbiavime visų kla
sių draugijos del abelno gero— 

duonos mūsų duok mums 
kasdieną.”

Verta pažymėti, kad ne visi 
dvasiškiai sutiko pilnai skaity
ti tą maldą. Ve, įpėdinis Bri
dges pareiškė savo kalboje: 
“Mums nereikia išnaudoti mū
sų maldą del persfatymo visa
galinčiam dievui panašios at
skaitos apie mūsų ekonominius 
ir politinius reikalus.” Apart 
kitko Canterburio archivyskū
pas pavėlino praleisti sekan
čią dalį: “Už tai, kad mes 
persidavėme tautiškiem kil
niem tikslam, rasdami paten
kinimo valdžioje ant kitų, o 
ne mokėjime jiem tarnauti, 
atleisk mums, viešpatie.”

Viskas, veikiausia, priklausė 
nuo kokybės auditorijos. Vie
niem galima skelbti vieną, ki
tiem 
pritaikyti savo pamokslus prie 
socialės kokybės auditorijoj.

Ryšyj su Genevos konferen
cija “Pragos vakaras,” kleri
kalų orgapas, patalpina pro
gramą po antrašte “Pasaulio 
politika.” “Ką galima tikėtis 
iš Genevos konferencijos kas-jletaro ir smulkaus savininkė! 
link nusiginklavimo,—klausia 
tas laikraštis,—veikiausi ji pa
sibaigs fiasko, žmogus, kuriam 
miške gręsia razbaininkai, ne
gali paleisti ginklo iš rankų. 
Lygiai taip ir' Europa, kuriai 
gręsia bolševistinė Rusija, ne
gali sutikti nusiginkluoti.. . 
Tad iškalno galima pasakyti, 
kad konferencija neturės pa
sekmių.” Ir toliaus užtikrina, 
kad “būtų kur kas daugiau in
teresinga, jei Europos diplo
matai susirinktų del sprendimo

likvidacijos rusiško klausimo.”
Ar gali kitaip rašyti orga

nas, pilnai priklausantis nuo 
.’kokio tai Skodos, kurio fabri- 
kai dieną ir naktį gamina 
ginklus imperialistam ?

Kuomet prasidėjo n oram u- 
1 mai Mandžurijoj, klerikalų 
spauda su ypatingu pasitenki
nimu skleidė įvairius prasima- 

Į nymus, kurie tuomet buvo lei
džiami, kad būk tame daly
vauja SSSR.

“Chinai, palaikomi rusų, at
akuoja japonus,” — po tokia 
antrašte “Osservatore Roma
no” spausdino “pranešimus iš 
Shanghajaus,” kad “armija 
generolo Ma buvo sustiprinta 
rusų kareiviais.”

Labai įdomus pareiškimas 
buddų patriarcho, perspaus
dintas “Times’o” numeryje už 
gr. 1 d. 1931 m. Su pradžia 
chinų-japonų konfliktu buddų 
patriarchas Sentaro Chenda, 
galva buddų išganymo lygos, 
prašė “Times’o” koresponden
to perduoti MacDonaldui ir 
Anglijos tautai jo 
jausmus.” Kokie 
jausmai ?

“Japonija,—rašė 
as,—nuo senai turi didį prisiri
šimą prie jūsų tautos ir augš- 
tą pagarbą jūšų valdžiai... 
Chinai gi tankiai peržengė 
šventumą sutarčių ir nesilaikė 
savo pažadų.. . Todėl aš jūsų 
prašau su didesne atyda pa
žvelgti į padėtį ir pasinaudoti 
proga veiksmui prieš chinus. 
Tuomet jūsų garbė bus amži
na, ir už tai bus palaiminta 
jūsų garbinga šalis.”

Čia bandomas jungimas 
buddų bažnyčios su “krikščio
niškais” anglų imperialistais 
tikslu užgniaužti chinų dirban
čiąsias mases.

Nei jokis popiežius nepas
kelbs kryžiaus karo prieš tą, 
prieš užgniaužimą chinų darbo 
masės, kur . tyliai ima dalyvu- 
mą visi imperialistai. Bažnyčia 
pasilieka tame klausime ištiki
ma imperializmui. Ji yra pa
sitikimu tarnu jo iki galui. Jos 
likimas glaudžiai surištas su 
likimu imperializmo, žlugimas 
kapitalizmo yra žlugimas baž
nyčios, galas įtakos religijos 
ant masių. Iki šio laiko toji 

I įtaka pasilaikė baimę masių 
'prieš kapitalizmo spėką.

“Baimė prieš kapitalo spė
ką, kuri akla, nes negali būt | J5110] 
permatoma masės žmonių, ku 
ri ant kiekvieno žingsnio pro

Mes, Kulpmont lietuviai, su
sirinkę į masinį mitingą gruo
džio 15 d., 1935 m., Lietuvių 
Svetainėj, Kulpmont, Pa., pro
testuojame prieš Lietuvos.Res
publikos 
Smetoną 
sauvalia 
kratiniai 
partijų 
nieko neprasikaltusių prieš 
Respubliką. Ir reikalaujam pi
lietinių ir civilių laisvių ir pa- 
liuosavimo politinių kalinių.

Mes užgiriame buvusiųjų 
Lietuvos prezidentų ir minište- 
rių pirmininkų įduotus reikala
vimus Antanui Smetonai už su
šaukimą seimo ir išrinkimą vy
riausybės tokios, kuria galės 
pasitikėti didžiuma šalies gy
ventojų.

Dabartinė situacija Lietuvoj 
veda prie netekimo nepriklau
somybės. Kada išlaukinis prie
šas ruošiasi grobti Klaipėdą, 
gal ir visą Lietuvą, tai tuom 

i pačiu tarpu dabartiniai Lietu
vos valdonai, vietoj vienyti 
I gyventojų spėkas atsigynimui 
[ nuo priešo, jie žiauriausiai 

la politinės partijas, ap- 
Įšvietos, labdarybės ir kitas 
[draugijas.

Mos, vietos lietuviai, pasiža
dame remti moraliai ir me
džiaginiai savo brolių ir sese
rų vedama mirtina kova, už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
atsteigimą šalyj pilietinių ir 
civilių laisvių. Ir reikalaujam, 
kad dabartiniai Lietuvos val
donai pasitrauktų ir užleistų į 
vietą prie valdžios vairo tokius 
žmones, kurftios išsirinks pa
tys Lietuvos piliečiai per vi
suotiną, slaptą ir proporcionalį 
balsavimą.

Tegyvuoja visų lietuvių anti-

O kad palaikius “Naujosios 
Gadynės” gyvybę ir ant to
liaus, kuopa paaukavo iš savo 
iždo $20 ir dar keturi drau
gai sumetė po dolerį. Visi iš
siskirstė draugiškoj, geroj 
nuotaikoj.

Mano nuomone, kad visi 
darbininkai susivienytų po Ko
munistų Partijos vėliava.

Vargo Matęs.

Dovanokite savo draugui geros degtinės bonką 
Kalėdoms. Jėigu pirkaite Manhattan Liquor 

Store tikrai žinosite, kad gera
Saugokitės Padirbimų!

MES ESAME LEGALISKA ĮSTAIGA

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo k N e n ormalurriai, 1 Odos Išbėrimai, 1 Nervų LigOš, 

1 Bendras Nusilpi- 
■ mas, Nervų Jė- 
Į gos išeikvojimai, I K a t a r i n iai ir 

Chroniški Skau
duliai, Skilvio ii’ 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamčs Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai. Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Motei*ų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
jau nesuprantamų nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai,* Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spirtduliai, Senintų ir 

Čiepų Įleidimai.
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrintas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

NEW YORK 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk 
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer SL, B’klyn, N. Y

I



LAISVB

PRANEŠIMAI Iš KITUR

kitokių

ZH jmiucfrr wuriu

SKUTIMAS

Telephone: EVergreen 'S-9770

J. GARŠVA

LAISVES” BAZARAS
MATTHEW P. BALLAS, Inc.

Bridgeport, Conn Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC STagg 2-5043

DIDELIS NUPIGINTAS

Rengėjai.
(304-305)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

iškaba: “So- 
skyrius” ir 
lipi į viršų.
randi eiles

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

vo Mažutį Savo Kūnu Aš ir Pašildai!, 
Sako Lietuvos Vargdienė Motina

Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Darbo birža 
kad viduryj 

operacijos sa- 
atitvertos lau-

val. beturčių eilės salė 
retėti. Nieko negavir

L.D.S. 74 kuopa darė pami
nėjimą sukaktuvių 5 metų nuo 
susitvėrimo naujojo Susivieni
jimo, surengdama prakilnią 
vakarienę, 14 d. gruodžio š. 
m. L. J. Vyrų Svetainėje. Pub
likos buvo daug. Kadangi va
karas buvo gražus, tad daly
vavo ir iš kitur.

savo vargus, pradeda 
kaltinti.

Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kastų. Turime puikiai 
įtaisytų pagrabam patalpų, pa

prastai vadinamų koplyčių.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

“LAISVĖS” IŠLAIKYMAS YRA REIKALAS VISOS 
AMERIKOS PIRMEIVIŠKOSIOS VISUOMENĖS

“Laisvė” gina reikalus visų stambaus kapitalo spau- 
džiamų žmonių. Ji gina darbininkų reikalus jų sun
kiose kovose už geresnes darbo sąlygas ir augštesnes 
algas; ji gina profesionalų, smulkių biznierių ir far- 
merių reikalus, kuriuos irgi sunkiai spuadžia stambu
sis kapitalas. Užtat kaip darbininkai, taip profesio

nalai, smulkūs biznieriai ir farmeriai privalo 
rūpintis palaikymu “Laisvės.”

CLEVELAND, OHIO
Paminėjimas Keturių Sušaudytų 

Draugų!
27 d. gruodžio, Lietuvių Draugijų 

svetainėje, 6835 Superrior Avė. A.L. 
D.L.D. 15-tas Apskr. rengia prakal
bas paminėjimui keturių sušaudytų 
draugų Lietuvoje. Kalbės drg. A. 
Moris, Canadietis, ir keletas kitų ge
rų kalbėtojų. Jie kalbės apie Cana- 
dos ir Lietuvos liaudies vargus. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvauti.

Komisija.

EIKIME VISUR IR IŠ VISŲ PRAŠYKIME 
BAZARUI DOVANŲ

Eikime ir pas darbininkus ir prašykime bazarui do
vanų. ‘‘Laisvė” yra visos Amerikos pirmeiviškosios 
visuomenės laikraštis. Tad bazarui dovanų laukiame 

iš visos Amerikos.

ĮŽANGA TIK IOc asmeniui
[orint padaryti gerą bazarą, reikia dapirkti daiktų 

prie dovanotųjų. Todėl labai reikalingos 
piniginės doyanos.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to pati 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pi 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš lig 
nines, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas an 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (pertu 
tusi). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir < 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto ap; 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesči 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų paaitii

Bieliausko Graborystės Ištaigi
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salyą 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriaush 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass,

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Sukanka 25 metai, kaip leidžiama “Laisvė.” Tad 
skirdami bazarui dovanas žinokime, kad duodame 
jubilėjiniam bazarui ir duokime atmintinas dovanas.

Buvo įvairių pažvalgų žmo
nių ir visi pilnai patenkinti bu
vo, nes vakarienė labai puikiai 
pagaminta.

Laike vakarienės keletas 
draugų pasakė po trumpą pra- 
kalbėlę, taipgi ir vietinė kuo
pos pirmininkė drg. Mureikie- 
nė pažymėjo būtiną reikalin
gumą kiekvienam darbo žmo
gui priklausyti prie L.D.S., nes 
kuo skaitlingiau priklausys 
žmonės prie darb. organiza
cijų, tuo didesnės spėkos da
rysis prieš /pavergėjus. Taigi, 
ir aš nuo savęs veliju L.D.S. 
augti ir bujoti, kaip nariais, 
taip kitomis spėkomis. Būtų 
malonu matyt apvaikščiojant 
ne tik kitų 5 metų* jubilėjų, 
bet 50 metinį jubilėjų su mil
žiniška skaitline narių.

Lai gyvuoja L.D.S.!
Arison.

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Dviejų dolerių vertes knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111.40—128th JSt., 
So. Ozone Park, N. Y.

-----------------------------Bus------------------------------

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

W kambariukas drėgnas, nekūre
namas. Savo mažytį savo kūnu 
ąš ir pašildai! ”.

—Ar negalėtum dirbti?—pa
klausiau augalota petingą vyrą, 
apie 40 metų amžiaus.—Kodėl 
ne,—atsako mano užkalbintas, 
—bet nėra darbo, aš neseniai iš
ėjau iš kalėjimo, visi manęs 
vengia, o ^šeima tiesiog badau
ja” skundžias kauniškis žan 
Valžanas.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

’ butelį
“BRONCOTONE”

D-RO L. GRYCZ
Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

je įsiregistruoja mažai; amati
ninkų taip pat nedaug, šių ka
tegorijų žmonės, pasirodo, dar
bo vis lengviau gauna.

Pašalpų Operacijos
Pašalpų j ieškančių salėje vi

sai kitoks vaizdas. Šioji publi
ka daugiau išvargus, daug mo
terų isterikių.

Kaip bedarbių taip ir betur
čių laukiamosiose salėse labai 
blogas oras.

Atsidarai siauras dureles, ku
rių šalia emaliuota 
cialinės Apsaugos 
siaurais laipteliais 
Jau ant laiptelių 
žmonių, kurie sunkiai alsuoda
mi kopia į viršų. Užlipus į an
trą aukštą pirmiausia akys su
siduria su vizitine prie durų: 
“P. Merkys”. Dar keletas žing
snių ir laukiamoji salė. Salė 
erdvi, tik žema ir tamsi. Per 
vidurį pastatytos dvi eilės suo
lų, bet daugumas salės publikos 
stovi stati eilėmis prie kamba
rių durų, šioje salėje vaizdas 
liūdnas: seneliai, paliegėliai, 
psichiškai arba fiziškai nesvei
ki, moterys su visokiais skudu
rais apmuturiuotais vaikais, 
vienas su viena lazda, kitas su 
dviem lazdom, dar kitas su re
montais...

Kad nebūtų nesusipratimų, 
kiekvienas įeinąs į šių salę iš 
ryto gauna iš sargo eilės kor
telę. Pagal tų kortelių eilės nu
merį, beturčiai ir priimami.

—Iš kur atėjai?—klausiu vie
ną prisimerkusį, išblyškusį, ko
kių 70 metų senuką. Iš Malū
nų gatvės,—atsako tingiai į ma
ne akis pasukęs ir tęsia skundą: 
“Rodos, netoli ateiti, o pusę 
sveikatos atima, kol ateinu. Ne
primatau, skauda po širdžia”...

Kampe stovi paralyžiaus iš
tiktas žmogus.

—Kam tą vaiką čią vargini? 
—užkalbinau vieną moterį, kuri 
įniršusiai savo vargus lenkiškai 
pasakojo kažkokiai senei.—O

TeJ. Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeJ. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO 
Rankiotas, “Card Party” drg. Mažei

kos Raportas ir šokiai.
Tas viskas įvyks subatos vakare, 

28 d. gruodžio, 7-tą vai., Liet. Darb. 
Svetainėje, 920 E. 79th St. Drg. 
Naujokienė patieks gardžią vakarie
nę, kurioje d. J. Mažeika raportuos 
iš Lietuvių Pasaulinio Kongreso ir 
papasakos kaip mūsų broliams ir se
serims gyvenasi Lietuvoje. Prie to 
dar galėsime pakazyriuoti ir prisi
šokti iki sočiai. Del to viso paauko
sime po 25c, o pelnas 
Kapsuko fondą.

Kviečia visus,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

BALTIMORE, MD.
W. I. R. Benas rengia atidarymą 

Dailės Kliubo seredoj, 25 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, 20 N. Calhoun St., Ru
sų Ukrainų Choras padainuos gra
žių dainų. Prie įžangos tikietų bus 
dovanos/ Kviečiam visus Baltimorės 
ir apielinkės draugus dalyvaut ir pri- 
sirašyt prie dailės kliubo, duoklės 
tiktai 20 centų į menesį, o čia galėsi
te užeit pasidiskusuot, knygų ir laik
raščių pasiskaityt ir su draugais pa
sikalbėt. Turėsime skanių valgių ir 
užkandžių. W. I. Rl. Benas grieš šo
kiams visokius šokius.

Komitetas.

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

p|| KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

l'Įjj itSuauM S’8 didelis nupiginimas tik trumpam
laikui, tuojau naudokitės proga.

“LAISVES” SVETAINĖJE
427 Lorimer St. " Brooklyn, N. A

šis Bazaras Yra Ketvirtas iš Eilės ir Jis Bus

JUBILEJINIS BAZARAS

SHENANDOAH, PA.
Seredoj, 25 gruodžio, 1:30 vai. po 

pietų per stotį W.E.Z.L. bus girdėt 
Lyros Choras dainuojant per pusę va
landos. Visi atsisukite radio ant 
minėto laiko ir išgirsite gražų lietu
višką programą.

Tel. Virginia 7-44Q9

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

i .• 11 •.■ ‘ i > •

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės pro- 
atidąrė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chape! Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

’ Darbo Birža
Dvi didelės sali u kės paskir 

tos darbo biržai, 
sutvarkyta taip, 
operacijų salė, o 
lės galuose siena 
kiančiųjų salės, čia prie sienoj 
iškirstų langelių sėdi savivaldy
bes tarnautojai ir registruoja 
bedarbius. Į vieną salę renkasi 
moterys, į antrą vyrai.

Dabar kas rytas vyrų prisi
renka tiek daug, kad jie nebe
sutelpa salėn, o nustoję korido
rių iki laukujų durų ir dar apie 
duris buriuojąs. Įsiregistravęs 
bedarbis gauna kortelę ir lau
kia, kada praneš birža kur eiti 
dirbti. Tačiau ir be tų čia žmo
nių pilna. Kasdien atvyksta 
naujų įsiregistruoti, paskui dau
gelis grįšta į biržą gauti bedar- 
bio^kortelės, kurie laikinai bu
vo gavę darbo. Taigi, kas
dien čia ir prisirenka vyrų kaip 
ąžuolų, energingų, tvirtomis 
rankomis, kurioms nėra kas 
veikti.

Moterų laukiamajame mažiau. 
Bet (darbo moterims surasti ir
gi sungiau. Tai juodadarbės, 
tarnaitės, vaikų auklės ir tt. 
Kaip vyrų taip ir moterų kvali-j kad, ponuli, neturiu kur jo pa- 
fikuotų darbininkų darbo biržo- likti; kas prižiūrės; be to, mano

KAUNO BETURČIŲ IR 
BEDARBIŲ CENTRE 
Vileišio aikštėje imponuoja 

balti miesto savivaldybės rūmai. 
Per vasarą iki vėlyvo rudens vi
soj, aikštėj žaliavo lubinas, o rū
mai iš tolo atrodė, kaip baltas 
laivas žalioje jūroje.

Kiekvieną rytą matai iš visų 
pusių—per žalią lubiną take
liais, Petrausko, Aušros ir kt. 
gatvėmis — slenkančių žmonių 
eilės į tuos didžiulius baltus rū
mus: tėvų vaikais nešinų ir ve
dinų, senių ir senelių dar jiid-l 
rių; ir silpnų.

Vieni eina darbo j ieškoti, ki
ti jau darbo negali dirbti, 
turi iš ko gyventi ir eina 
šalpos prašyti.

šioji publika renkasi 
sales.

ves* 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
^sudarau su 
|a amerikoniškais. 
B Reikalui esant 
■Ii r padidinu to- 
■/ kio dydžio, ko
i' kio pageidauja- 
" ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5.6191

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kr 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teiąinuM. Tel. Stagg 2

Pakalbinau ir daugiau žmo
nių ir kiekvienas, kaip iš maišo, 
paberia 
skųstis,

11-12 
j e ima 
šieji dar labiau sutraukia jau 
ir taip raukšlėtas kaktas ir 
murma, kad neteisingai su jais 
esą pasielgta.

Pora Laisvų Pastabų
Vietoje pasidairius gauni 

įspūdžio, kad beturčių registra
vimas techniškai yra nevykusiai 
sutvarkytas. Nors Kaunas ne
didelis miestas,.bet išsimėtęs ir 
silpnam, paliegusiam seneliui 
arba senelei nusileisti iš Alek
soto, užlipti į žaliąjį kalną nėra 
lengva, o be to, ir toli. Arba 
kiek prisikamuoja seneliai, kol 
ateina į Vileišio aikštę iš Šan
čių arba Panemunės. Kodėl ne
galima įsteigti bent 3-4 punk
tus, pav., bent Senamiestyj ir 
Šančiuose, kur beturtį galima 
būtų įregistruoti, vietoje ištirti 
ir ten pat pašalpą suteikti? 
Anksčiau buvo šalpos komite
tai, bet įgyvendino neva centra
lizacijos principą... Mėginta ku
ratorių—beturčių globėjų visuo
se miesto rajonuose rasti, bet 
visuomenė į tai pro pirštus pa
žiūrėjo. šį dalyką reiktų per
tvarkyti ir žmonių be reikalo 
nevarginti. Tas pats ir su be
darbių registracija.

Kokios Pašalpų normos
Kauno miesto savivaldybė da

bar turi apie 6,000 šelpiamų 
asmenų. Jei tokį asmenų skai-. 
čių ji šelptų per visus metus, 
tai kiekvienam šelpiamajam iš
eina per metus po 116.6 lt., ar
ba po 9.07 lt. per mėn. ir apie 
30 et. per dieną. (Pašalpoms 
savivaldybė per metus išleidžia 
apie 700.000 lt.). Iš to galima 
daryti išvadą, kad Katrfie nėra 
socialinės apsaugos, o yra tik 
labdaringas darbas, kuris tačiau 
toli gražu iki pragyvenimo mi
nimumo, kad ir centr. statisti
kos biuletenio skelbiamo. Di
liausias yra skirtumas tarp soc. 
apsaugos Klaipėdos mieste ir 

į Kaune, ir tai Kauno nenaudai... 
Kauno miesto šeimininkai turi 
gražios progos ir šioj srityj pa
rodyti savo gabumus....

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius grfc- T 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat' 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del • 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausiu kompanijų ir iš geros medžiagos.

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAM
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi k 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikafs viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie- 
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstą pinigus.

&
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NEW YORKOIR APIEUNKES ŽINIOS
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SmerryWi”!

Pikietai Areštuoti Ant

TRUMPOS ŽINUTES

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

Skalbykloj, 618 Wyona St

REIKALAVIMAI

R.F.D,

Klauskite 
BEN DUBIN

Jungtinių 
Kongre- 

5 sausio,

$2.29 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis 1.34
1.93 pusbutelis .98
1.90 pusbutelis .98
2.09 pusbutelis 1.09

Del Kalėdų šventės, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia* 
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

tad 
vie- Lietuvės Moterys Girdės 

{domią Prelekciią

trys 20 Mylią Ilgio 
lens Tunelį

Iš Jauniausių Lietuvių 
' Kuopelės Baliaus

Midland Park, N. < 
kuojanti Garden State

strei- 
osiery 

nusipirkti

rašykite sekamai:
AšMENAS,

Forest City, Pa.
- > (303-305)

ĮJi. trejeto savaičių tikimasi 
tidaryti vandens tunelį No. 2, 
utis, tapo išgręžtas per ska
ts ir turi 20 mylių ilgio. Jo 
kasimas JėŠavo $57,000,000. 
andens spaudimas bus 400 
rary ant kiekvieno ketvirtai- 
io colio—pakankama spėka

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Sekmadieniais—susitarus.

Brooklyne, boileriui eksploda- 
vus ir ištikus gaisrui, sužeista 
6 darbininkai.

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism-Leninism
Organization
Negro Problems
American Labor Movement
Origin of Man and Civilization
Historical Materialism
Decisions of the Seventh World

Congress
The Basic Problems in Socialist 
Construction

Revolutionary Jouiyiaiism
Public Speaking
English
Russian
Seminar in American History
History of Class Struggle during 

Epoch of Imperialism
Socialist Construction in the So

viet Union—Background and 
Development.

Prieškarinėj Konferencijoj Atstovauta 
235,614 Organizuotų Žmonių

Lenino Minėjimas Bus 
Įspūdingas

Drūtam Halback and Co. 
algų nešėjui Von Derbor pa
vyko kumščiais atmušti du vy
ru, pareikalavusiu atiduoti al
gas—$3,000. Vyrai jį užklupo 
laikydami rankas kišeniuose, 
nuduodant turį ginklą, bet jo 
neturėję.

Sandelis visokių degtinių, Kon
jakų, Vynų Amerikos išdirbys- 
tės ir importuotų iš Kanados ir 

Europos

J. VAIČEKAUSKAS,
48 Mygatt St., Binghamton, N. Y. 

(302-304)

Port Wine, Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Puaga- 
lionai — nuo 89c iki $1.25. Buteliais 

,—nuo 55c. iki $4.50 ir t.t.

REIKALINGAS
Reikalingas darbininkas ant far- 

mos, kuris patyręs visus farmų dar
bus. Su alga tai pasimatę galėsime 
susitaikyt; nėra skirtumo kokios tua- 
tos, mes sutiksime. Atsišaukite ypa- 
patiškai arba

ir apšvieta. šios sistemos dik 
tatoriai, sako d. Reid, bijoda 
mi galutino jos sugriuvimo, šie 
kia fašizmo.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC. 
29-31 Morrell St Kampas Debevoise St Brooklyn. 
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stotieK 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. krais iŠ-

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

čia priduodame keletą degtinių ir vynų su kainomis:

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

PAJIEŠKOĮIMAI
Pajieškau brolio Jurgio Stoknos ir 

dėdės Juozo Stoknos. Jie išvažiavo 
iš Lietuvos 30 m. Paeina iš Pakuo
niu, Kauno apskr. Pirmiaus gyveno 
Waterbury, Conn. Ten gyveno apie 
6 metus, nuo to laiko nesu girdė
jęs apie juos. Turiu svarbų reika
lą, Ir norėtau su jais susisiekti. Aš, 
jo Įbrolis, Kazys Stokna, gyvenu 
Kaune, Putvinskio gat. Nr. 26, B 1. 
Prašau jų pačių atsisaukt arba kas 
apie juos žinote, malonėkite pranešti 
mano geram draugui sekamu antra

eilei Farm bonka 
Calvert bonka 
Wilkens Fam.
Crab Orchard 
Old Quaker

jūrų paviršiaus be pompų pa
gelbės.

Tunelis atgabens 700,000,- 
000 galionų vandens į dienį iš 
Hillview rezervuaro, Bronxe. 
Ryna turi 17 pėdų diametre. 
Ji yra pravesta 500 pėdų že
miau jūrių paviršiaus. Tune
lio statyba pradėta 6 metai at
gal ir buvo pertraukta del sto
kos finansų. Keletą darbinin
kų prarado gyvybę ir daug su
žeista griūvančių akmenų.

Esant dviem tuneliam, gali
ma bile kurį uždaryti sugedus, 
bet vandens bus užtektinai. 
Taipgi padidintas spaudimas 
prašalins stoką vandens laiko
tarpiais, kada jo daugiausia 
naudojama.

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais 
penktadieniais, šeštadieniais i 
sekmadieniais atdara dieną h* 

ir naktį.

tuvės. Tačiau ir tada jie tapo 
areštuoti kaltinant už pasta- 

lygos lengvos, o nauda didelė, j tymą savo lote iškabos be lei- 
Praailavinę ir socialiu darbu' dimo iš statybos ministerijos, 
užimti vaikai bus naudingesni ■ Mat, pranešanti apie streiką 

iškaba bosams ir valdininkams 
pasirodė didžiausiu bildingu. [einančio

ŽOLELIŲ ARBATA
> Registracijos Numeris 12143

arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

Į i šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbapityta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Naturąl- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymuj 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pa
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.
Iš skaitlingos delegacijos 57 

atstovavo 48 AF of L Unijas 
ir 33 delegatai 27 neprigul- 
mingų unijų lokalus. Rytinei 
sesijai pirmininkavo J. Mirsky, 
mūrininkų unijos lokalo pirmi
ninkas, o popietinei sesijai— 
Charles Weber iš Teologines 
Seminarijos. Vakarinėj sesijoj 
ėjo komisijų raportai.

Priimtos rezoliucijos prieš 
Italijos puolimą Ethiopijos 
ir pažadant paramą ko
votojams. prieš Italijos fašiz
mą ; už paramą ir kooperaci
jų Italų Priešfašistiniam Susi
vienijimui, kuris parėmė Spero 
jūrininkų streiką prieš veži
mą Italijai karo medžiagos; 
taipgi keliolika kitų rezoliuci
jų su prieškariniais ir priešfa- 
šistiniais reikalavimais.

Trafiko teisme New Yorke 
viena diena 1 nubausta 167 au
tomobilistų, kitais ' žodžiais, 
teisėjas įsakė jiems prisipažint 
kaltais ir užsimokėt po $2 už 
triūbinimą automobilio ragais. 
Nuėję raštinėn jie sukėlė tiek 
triukšmo, kad garsų registeris 
vos neeksplodavo. Kituose 
dviejuose teismuose tuo pat 
laiku surinkta iš kitų 331 drai- 
verių bausmių $725.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hal) 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

šiemet tikimasi šaltokų ir 
baltų švenčių. Oro pranašas 
tikrina, kad sniegas skubinąs 
į New Yorką iš dviejų pusių, 
būtent nuo pietinių Atlantiko 
valstijų ir iš vidurvakarinių.

Seniau vaikai labiausia lauk
davo sniego. Dabar jo su iš
siilgimu laukia daugybė varg
dienių, kurių vienintelis dar
bas metuose, tai kasti sniegą 
ir užsidirbti kelis centus 
rovės jie jau nebesitiki 
nebelaukia. Sniegas—j
natinis uždarbis.

Didžiajame Lenino mirties 
minėjime Earl Browder, James 
Ashford ir I. Amter bus kalbė
tojais, o virš 200 aktorių, ra
šytojų ir direktorių ruošia ma
sinį vaidinimą, kuris bus per
statytas paminėjime. Paminėji
mas įvyks pirmadienį, 20 sau
sio.

šis Lenino mirties paminėji
mas tikimasi .būsiant didžiau
siu, kokį kada KOihunistų 
Partijos Distriktas yra suren
gęs. Manoma, kad didžiulė 
Madison Sq. Garden svetainė 
bus perpildyta, .kadangi bus 
apie 30 iki 40 tūkstančių mi
nia, sprendžiant sulyg dabar 

prisirengimo eigos.
Tokio mitingo tikėtis yra 

pamato, kadangi komunistai, 
I socialistai, , liberalai, unijistai 
. ir tūkstančiai niekur nepri- 
j klausančių asmenų prisidės 
' prie padarymo mitingo sėk
mingu. Milžiniški planai,*kurie 
jau pradėta vykdyt, užtikrina, 
kad masės dalyvaus mitinge 
atiduoti pagarbą mylimam ru
sų revoliucijos ir tarptautinio 
proletariato vadui.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvas” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Turime įrodę, kad žmogaus jaus
mai, būdas, net jo pažiūros pasikei
čia nuo jo gyvenimo aplinkybių. Pa
vyzdžiui, bestudijuodamas gražius 
paveikslus, žmogus pamilsta meną, 
o klausydamas muziką—tampa poe- 
tiškesnis, malonesnis, domisi kilniu 
gyvenimu..

šiurkštūs senų gramofonų ar ra
dijų garsai (ne muzika!) ir iškle
rusių muzikos instrumentų muzika 
tokį jausmą panaikina ir žmogus 
darosi nervuotas. O nervams gendant 
visa žmogaus sveikata lieka pavojuj. 
Geriausias vaistas, kaip visur, yra 

i: jei t girdėjai 
blogą muziką, jos negali pakęsti, ji 
gadina nervus, tada klausyk gražios, 
malonios, žmogų atgaivinančios mu
zikos.

šiandien gana nebrangūs geri ra
dijai, ypač tobuliausi RCA "Magic 
Brain" ir "Magic Eye,” vėliausios 
technikos tobulumo stebūklas; ne
brangūs ir gramofonai, kurių bal
sas yra daug geresnis, negu seno
viškų. Parduodame ir nepaprastai 
gražių, geriausios muzikos žinovų 
įgrotų plokštelių-rekordų iš Lietu
vos, kur lietuviškos muzikos menas 
dabar yra pakilęs iki aukščiausio 
laipsnio.

šventės bus malonesnės įsigijus 
gerą muzikos instrumentą, .kurių 
Lietuvių Muzikos Krautuvėj gausite 
ne vien viettlniai, apylinkės gyven
tojai, bet ir tolimiausių Amerikos 
ir kitų pasaulio dalių lietuviai.
Kiekvienam šventėms nusipirkusiam 

radio, ar ne mažiau 12 rekordų, ar
moniką ar kitą muzikos instrumen
tą, nuo savęs dovanoms paskirsim 
per radio programą gražų pasveiki
nimą kam tik pirkėjas norės.

Radijų Lietuviškoj Muzikos Krau
tuvėj galima gauti nuo $5 iki $500 
ir brangesnių; rekordų nuo 10c ir 
Brangesnių. Lietuvių Muzikos Krau
tuvės adresas yra: 560 .Grand St., 
arti Lorimer St., Brooklyne. Tele
fonas: Stagg 2-8662.

Visus lietuvius Kalėdų šventėms 
Lietuvių Muzikos Krautuvė sveikina, 
linkėdama LINKSMIAUSIAI SU 
MUZIKA KALfiDAS ŠVĘSTI! '

Pelagija Ambrozaitis, 
Krautuvės Vedėja.

(Paruošė Jono Valaičio Radio 
Skelbimų Agentūra.)

apsigauna.
Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau, ir 
kitokių auksinių daiktų, 
Kbkfė'rtik auksiniai YIMk- 
tai krautuvėse parsiduų- 
da. Ypač moterirps; tai 
turime gražių sėtu,’ pa
puošalų. Taipgi turimė ir 
sidabrinių indų . naudoji
mui prie valgio. •
auksinius daiktus.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
300 Lincoln Road, - Brooklyn, N.Y.

šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite 

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

šaukite Stove
INgersoll 2-6767 Nu t

MARCH 27
A ; special feature of the 
term will be short-term 
courses, consisting of a se
ries of lectures on special 
topics relating to present
ly problems. Comrades 

Browder, Stachel, Jerome, 
Hathaway and others are to 

be among the lecturers.
v REGISTER NOW!

F.-,3*^1•_'JT .

No Registration will be 
taken after classes begin, 
and the number of students 
will be limited. Descriptive 

catalogues obtainable at 
the WORKERS SCHOOL.

sauTp visuomenei, negu tie 
kurie palaidi, gatvėse be prie 
žiūros laiką praleidžia.

Mokykla yra kas šeštadie 
nf nuo 2 iki 4 vai. po pietų 
‘Tiąisvės” svetainėj, 419 Lori

§t., Brooklyne. Lietuvių St 
kalbos ir rašybos mokina J 
Siurba, dainų—A. Klimiutė 
kitais klausimais vadovauja M 
Sinkevičiūtė.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jokūbas Phillips (Filipauš- 

kas), 47 m. amž., 149 Maujer' 
mirė gruodžio 22 d. Kū-j 

nas pašarvotas graboriaus Bie-i 
liausko koplyčioj. Bus palai
dotas gruodžio 26 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Kur Pirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižįūreti, 

nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 
didelis skaičius pirkėjų

šeštadienį, Mecca Temple 
svetainėj, New Yorke, įvykusi 
šio didmiesčio prieškarinė kon
ferencija buvo skaitlinga dele
gatais ir labai atstovinga. Da
lyvavo 305 delegatai nuo 241 
organizacijų, kurių narių skai
čius siekia 235,614. ši buvo tik 
viena iš daugelio laikomų! 
įvairiose apielinkėse prisiren
gimui prie Trečio 
Valstijų Prieškarinio 
so, kuris įvyks 3, 4, 
Clevelande.

Delegatai susidėjo 
tų, studentų, dvasiškijos, ve
teranų, moterų ir kitų užsiė
mimų žmonių. Jie visi entu
ziastiškai sveikino Prieškarinės 
Lygos sekretoriaus Paul Reid 
raportą, kuriame jis pabrėžė 
reikalą tuojautinės bendros 
veiklos prieš gręsiantį fašizmo 
pavojų. Jis pareiškė, jog ši sis
tema yra tiek supuvus, kad jai 
apgailėtinai nevyksta aprūpint 
mases žmonių maistu, darbais

Tais klausimais mes girdime 
daug diskusijų. Net vyskupai 
ir kunigai pašvenčia ištisus pa
mokslus tam tikskii. Daug ra
šoma laikraščiuose. Jie nekar
tą jau buvo iškelti kongrese ir 
'kongresmanai prieidavo nebiki 
kolfonių diskusijose. Sekamam 
J. V,, Kongrese jie taipgi bus 
iškelti ir mums, kaipo mote- 
rims-merginoms, labai svarbu 
žinoti delko mes turėtume 
juos paremti.

Amelia Jeskevičiutė, moky
toja, kuri gerai žino apie Ša
lies įstatymus, pasižadėjo pa
rinkti labai svarbių žinių apie 
tuos bilius ir duoti tuo klausi
mu prelekciją. Ji įvyks šį ket
virtadienį, 8 vai. vakaro, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Įžan
ga veltui.

Po prelekcijos svarstys lie
tuvių moterų organizacinius 
reikalus. Bus diskusuojama 
apie sudarymą Brooklyne Am. 
Liet. Darb. Literątūros Drau
gijos Moterų kuopos. Dauge
lis moterų norėtų matyti mo
terų kuopą, ir gana greit. Ka
dangi čia gyvuoja 1-ma ben
dra ALDLD kuopa, tad mote
rys norėtų turėti kreditą už 
sudarymą 1-mos moterų kuo
pos po moterų organizacijos 
susivienijimo su ALDLD. To
dėl, kaip ALDLD narės, taip 
ir niekur nepriklausančios 
kviečiamos dalyvauti. Visos 
narės ir ne narės turi lygią tei
sę diskusuoti klausimus.

£ PIRTIS ?
fXX. VISADA ATDARA /''s 

DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbemė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ (

Taigi kuriems reikalin- 
linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrinu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil- 
ton, Waltham, Elgin ir

Aš taisau visokius laikrodžius
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y«

(tarpe 127 ir 128 Sts.) • ,

Taipgi turime Lietuvos valstybinės
Turime Canadian Club, Seagram VO ir kitos. Konjakai: Marteli. Hen
nessey, Remy Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jamaica Rum ir Irish Whiskey

Produktai pirmos klasos, o kainos mūsų yra žemiausios. 
TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ RŪŠIŲ!!

Kas Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit! 

Įdomu!

...fLDS Juniors (Liet. Darb. 
Susivienijimo Vaikų) kuopelė 
suruošė tikrai įdomų vakarą 
pereitą šeštadienį. Įdomumas 
buvo tame, kad vaikai patys 
•TO; pirmininkais, programos 
pildytojais, valgių gamintojais, 
patarnautojais ir viso biznio 
vedėjais. Vaikai, pasitardami 
tarpusavy ir su M. Sinkevičiū
tė, kuri yra viena iš jų pa
tartų, tikrai pavyzdingai ir 
entuziastiškai pravedė vakaro 
tvarką. Mergaitės gaspadina- 
yo. Berniukai pardavinėjo sal- 
daines, priiminėjo drabužius. 
H -Turėta ir programa. Mary
te Browniute aiškioj prakal- 
ftėiėj nurodė, kad kuopelė yra 
Jįabai naudinga lietuvių vai-| 
kams. Jie čia mokinasi lietu-j 
kiškai darbininkiško suprati-l 
mo, taipgi kultūros, meno, 
Sporto ir viso, kas naudinga 
tfarbminkų vaikams. Naktiniu- 
Įęaiy2fcroliukas ir sesutė, pasa
ite eiles. Grupė vaikų, vado
vaujant dainų mokytojai A. 
'klimiutė i, suvaidino vieną sce- 
Mą iŠ vaikų operetės “Strike 
Me Red.” Vaidinime dalyvavo 
du * berniuku, A. Naktinis ir 
A. Raželis, ir 5 mergaitės, E. 
’Yuttplot, E. Klimiutė, Kasiu- 
JiuU, Litviniutė, ir Browniute. 
Tos pačios mergaitės buvo ir 
gaspėdinėmis. Pirmininkavo A. 
Čekauskas. šokiams griežė 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą.

Į Publikos buvo mažoka, bet Unijos Žemės 
buvusieji įdomiai vakara pra- 
leido, nesigailėjo. Reiktų 
kreipti daugiau atydos į vaiku- 
čių darbą, nes tai mūsų atei-! darbininkai turėjo 
tis. Kurių vaikučiai dar nelan- lotą žemės priešais dirbtuvę, 
ko LDS vaikų mokyklėlės jr kad galėtų pikietuot arti dirb- 
nepriklauso kuopelėj, turėtų 
būt prirašyti ir mokintis. Są-

Telegrafų darbininkai iki 
šiol buvo apmokami už sugai
šuotą laiką sužeidus darbe. 
Dabar tas atimama. Darbinin
kai sako, kad prie dabartinių 
menkų algų šis patvarkymas 
reiškia, jog darbininkai kęs 
daugelį žaizdų, kad tik nesu- 
gaišuot. Tas bus priežasčia 

vandenį 280 pėdų virš,kraujo užsinuodijimo.

Kas yra tas Gimdymo Kon
trolės Bilius? Kbkia jo reikš
me darbininkėms?' Ar gimdy
mo kontrolė panaikins bedar
bę ir skurdą? Delko žymi da
lis kunigijos ir buržuazijos 
taip priešinasi gimdymo kon
trolei ? Kastas.. Motinų Teisių' didžiausias kontrastas 
Bilius ir kam iš^o><būtų nau 
da? j r

- “TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”.

; WORKERS SCHOOL
5 East 12th Street, 234561231 New York City

Telephone: Algonquin 4-1199
^.WINTER TERM
I? JANUARY 6

RCA VICTOR
MAGIC RRAIN*'raDIO

REPUBLIC LIQUOR STORE 
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

431 Grand Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y.
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