
EXTRA!
DIDELIS ETHIOPŲ 

LAIMeJIMAS
LONDON, Gniod. 24. — 

Ethiopai įsiveržė į Italijos 
koloniją Eritrėja ir užėmė 
svarbų miestą Addiquala, 
10 mylių nuo Ethiopijos ru- 
bežiaus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

DarbininKai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Nieke 
N e p r a I almėsite TWr 
Retežius, o Išlaimėsit*
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WORCESTERIO OPOZICI
JA VIENBALSIAI Už 

VIENYBĘ

WORCESTER, Mass. — 
Vietinė opozicija (skloka) 
vienbalsiai nutarė vienytis 
su komunistais ir užgyrė 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos centro komiteto di
džiumos sutartį su ALDLD.

Roseland e, Chicago, opo
zicijos kuopa nubalsavo vie
nytis su komunistais.

NAZIŲ TERORAS PRIEŠ 
DARBININKUS ŠĖLSTA

BERLYNAS, Gruod. 24.- 
Hitlerio slaptoji policija 
mirtinai užkankino Marga- 
retą Walteraitę, 22 metų 
amžiaus, bekvočiant ją, ko
kius politinius ryšius jinai 
turėjo su Ernstu Thaelman- 
nu, įkalintu vadu Vokieti
jos Komunistų Partijos.

Hamburge sausio mėnesį 
bus teisiama 270 vyrų ir 
moterų, o Wuppertaly 364 
vyrai ir moterys, kuriuos 
naziai kaltina kaipo “ša
lies išdavikus,” reiškia, kai
po komunistus bei socialis
tus.

FRANCUOS SENATAS
ĮGALIOJA VALDŽIA 
BLAŠKYT FAŠISTUS

PARYŽIUS, Gruod. 24,—v 
Francijos senatas šiandien 
nutarė duot šalies preziden
tui ir ministerių kabinetui 
teisę išsklaidyt fašistų pu- 
siau-kariškas sąjungas, už
draust nešiotis ginklus bei 
spausdint kriminalius grū
mojimus politiniams prie
šams fašistų laikraščiuose.

Bet labai abejotina, ar 
taip darys dabartinė Lava- 
lio valdžia, kuri jau ne sy
kį parodė palankumo fašis
tams.

GARSUS KUNIGAS GI
RIA KONGRESĄ PRIEŠ 

KARĄ IR FAŠIZMĄ

NEW YORK.— Garsiau
sias Amerikos protestonų 
pamokslininkas - rašvtojas 
kunigas S. Parkes Cadman 
gruodžio 24 d. užgyrė tre
čią Amerikinį Kongresą 
Kovai prieš Karą ir Fašiz
mą. Kongresas įvyks Cle- 
velande 1936 m. sausio 3-5 
dienose.

MOBILIZUOJA TALKI
NINKUS PRIEŠ ITALIJĄ

LONDON, Gruod. 24. — 
Anglijos atstovybių kariški 
•nariai Graikijoj, Turkijoj, 
Jugoslavijoj ir Rumunijoj 
mobilizuoja tų šalių armijų 
ir laivynų vadus talkon An
glijai prieš Italiją, jeigu 
Mussolini užpultų Anglijos 
karo laivyną Viduržemio 
jūroj.

CHINŲ SOVIETAI LAIMI
HONGKONG. — Chinų 

Sovietų Raudonosios Armi
jos, mušdamos Chiang Kai- 
sheko fašistinę kariuome
nę, žygiuoja pirmyn i vaka
rus Hunan provincijoj. Rau- 
donramiečiai pašiekė Wu- 
kangą. Misionieriai jau neš
dinasi iš Kwangsi provin
cijos šiaur-rytinės dalies 
nuo raudonųjų.

CHINĮJ STUDENTAI 
UŽVALDĖ DIDELĘ 
GELŽKELIO STOTĮ
ŠAUKIA 1ČARAN PRIEŠ 
JAPONIJĄ; SMARKĖJA

STUDENTŲ KOVOS

SHANGHAI, gruod. 24. 
Tūkstantis chinų studentų 
užėmė didžią gelžkelio stotį 
Shanghajuj; susėdo į trau
kinius ir pareikalavo veltui 
juos vežti į Chinijos sostinę 
Nankingą, ten protestuot 
prieš Japoniją ir reikalaut, 
kad Chinijos valdžia pa
skelbtų karą Japonijai ir iš
vytų japonų imperialistus iš 
šiaurinės Chinijos. Japoni
ja, mat, skelia šiaurines 
provincijas nuo Chinijos ir 
daro iš jų neva “savivaldiš- 
ką” atskirą chinų kraštą, 
kuriame galėtų viešpatauti 
patys japonai.

Hankowe kovingai de-. 
monstravo 6,000 chinų stu
dentų prieš Japoniją, sykiu 
reikalaudami, kad Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžia 
pradėtų ginti savo šalį. Ši 
demonstracija padaryta, ne
žiūrint Japonijos konsulo 
protesto ir grūmojimo.

Verda panašios studentų 
demonstracijos prieš Japo
niją ir kituose Chinijos did
miesčiuose.

PAL1U0SU0JA DAUG AUSTRU SOCIALISTŲ
VIENA, Austrija.—Faši

stų klerikalų ministeris pir
mininkas šušnigg gruodžio 
23 d. paskelbė, kad yra do
vanojama kalėjimo bausmė 
154 socialistams, įkalintiems 
už ginkluotą sukilimą perei
tų metų vasary j. Bet dar 
paliekama kalėti 16 už tai 
baudžiamų socialistų, šuš- 
niggo pranešimu, viso už 
dalyvavimą tame sukilime 
buvo įkalinta 1,511.

Tarp dabar 
mų yra ir socialistinių res
publikos gynėjų oficieriai 
Al. Eifer, Rud. Loew ir kt. 
Panaikinama bylos prieš

Skelbia Karą prieš
Chinijos Sovietus

TAIYUAN, Shansi, Chi- 
nija.— Japonijos įrankis, 
parsidavėlis chinų genero
las Sung Cheh-yuan ketina 
pradėti karą prieš Chinijos 
Sovietus. Jis yra Japonijos 
pastatytas darbuotis, kad 
būtų atplėšta penkios šiau
rinės Chinijos provincijos 
ir sudaryta iš jų “nepri
klausomas” chinų kraštas, 
ypač kovai prieš komuniz
mą. Jis susirūpinęs, kad 
studentai abelnai esą pa
svirę į komunistų pusę.

Bogota, Colombia. — Ke
li šimtai žmonių, šaukdami, 
“Tegyvuoja Ethiopija!” už
puolė ir išdaužė keturias 
italų valgyklas - užeigas. 
Areštuota keli demonstran
tai. \

Galėsią Sugaut Plėšikus 
Radio Bangomis

CAMBRIDGE, Mass. — 
Harvardo Universiteto pa- 
gelbininkas profesorius Th. 
S. McCaleb išrado trumpų 
radio bangų priimtuvą ir 
perduotuvą gaudyti plėši
kus, įsiveržusius į bankus, 
namus ir kitas patalpas. Du 
radio įtaisai sutartinai vei
kia—vienas priima bangas, 
kurias daro žmogaus judė
jimas, o kitas paskleidžia 
tas bangas laukan taip, kad 
policijos stotys ir policinin
kų automobiliai su radio 
priimtuvais sužino apie įsi
veržėlius.

Tas išradimas būsiąs nau
dingas ir karui—iš tolo su
žinoti apie besiartinančius 
priešo lėktuvus.

Automobilio Sužalotas, 
Mirė Aklas Senatorius
WASHINGTON.— Gruo- 

džio 22 d. numirė neregys 
republikonas senatorius Th. 
D. Schall, kurį pereitą ket
virtadienį suvažinėjo vienas 
automobilis, kuomet senato
rių skersai gatvės vedė jo 
tarnautojas. Automobilis
tas su mašina pabėgo.

buvusį Vienos miesto majo
rą socialistą Karlą Seitzą 
ir prieš 18 kitų nariu Socia
listų Partijos pildančiojo 
komiteto.

Savo manifeste šušnigg 
sako, kad minimas sukili
mas tai buvus “didžiumos 
darbininkų klaida.”

Šimtai socialistų, kurie 
buvo suimti po 1934 m. va
sario už veikimą slaptose 

paliuosuoja-] darbo unijose, už soc. litera
tūrą ir slaptus politinius sa
vo susirinkimus, tačiau, dar
tebelaikomi kalėjimuose be 
jokio jiems manifesto.

1,000 Jaučią ir 10,000 
Avią Didiko Pokiliui
HYDERABAD, Indija. — 

Hyderabado provincijos ku
nigaikštis Nizam užsakė 
papjaut 1,000 jaučių ir 10,- 
000 avių viešam pokiliui die
noje savo sidabrinio jubilė- 
jaus po naujų metų. Jis 
Anglijos globoj valdo milži
nišką Indijos plotą su 14,- 
000,000 gyventojų.

Tas kunigaikštis turi 50 
palocių. Didesnėse iškilmė
se jis važiuoja karieta pa
dirbta iš gryno aukso.

Skaitoma, kad savo skie
puose jis susikrovęs $250,- 
000,000 aukso ir 2,000,000,- 
000 dolerių vertės deimantų 
ir kitų brangakmenių. Lai
ke pasaulinio karo jis pado
vanojo Anglijai $100,000,- 
000 kariškiem tikslam. Bet 
šiaip yla labai šykštus.

JAPONIJA GROBIA 
VIDAUS MONGOLI
JĄ NUO CHINIJOS
IŠLAUKINĖ MONGOLIJA 
PROTESTUQJA PRIEŠ 
JAPONŲ ĮSIVERŽIMUS

TOKIO.— Japonija per 
savo agentus—kunigaikštį 
Teh ir kitus atplėšė rytinę 
dalį Vidujinės Mongolijos 
ir tą plotą su 2,000,000 gy
ventojų prijungė prie vadi
namos “savivaldiškos chinų 
šalies” šiaurėje.

MASKVA. — Išlaukinės 
Mongolijos Liaudies Respu
blika pasiuntė Manchukuo 
valdžiai protestą prieš ja- 
ponų-mandžurų kareivių 
įsiveržimą pereitą savaitę. 
Jie tada, perėję per Išlauki
nės Mongolijos sieną, nušo
vė penkis jos kareivius, o 11 
kitų pasigrobė ir išsigabeno 
kaip nelaisvius.

Liaudiška Mongolija rei
kalauja sustabdyti tokius 
įsiveržimus ir nubaust jų 
kaltininkus. '> Jeigu nebus 
taip padaryta, tai, sako, 
gręsia “rimtos pasekmės.”

Nušovė Venezuelos ;» 
Diktatoriaus Pusbrolį

CARACAS, Venezuela.— 
Gruodžio 22 d. tapo nušau
tas generolas Eust Gomez, 
pusbrolis mirusio Venezue
los diktatoriaus Juano V. 
Gomezo.

Generolas Gomez buvo 
nudėtas, kada jis įsibriovė į 
gubernatoriaus raštinę, ne
sidavė nuginkluot ir pats iš
sitraukė revolverį šaut. Jis 
1907 m. laike girtos puotos 
nužudė Caracas gubernato
rių Mata y Illasą.

Kanados spaudos praneši
mais, Venezueloj pereitą 
šeštadienį prasidėjo sukili
mas prieš laikinojo prezi
dento E. L. Contrero val
džią. Įvesta griežta žinių 
cenzūra.

Sukilimai Venezueloj
PORT OF SPAIN, Trini

dad. — Pranešama, kad 
pustuzinyj Venezuelos mies
tų siaučia kruvini susikirti
mai tarp laikinojo preziden
to L. Contrero priešų ir jo 
šalininkų.

Riaušės prasidėjo mirus 
diktatoriui J. V. Gomez’ui. 
Jo pusbrolis generolas Eust. 
Gomez, norėjęs užimti dik- 
tatoriaus-prezidento vietą, 
tapo nušautas pereitą šešta
dienį. Sostinėje Caracas 
sukilėliai sudegino du teat
ru, kuriuos turėjo vienas 
mirusio diktatoriaus drau
gas; jie taipgi sunaikino 
laikraščio “Nuevo Diario” 
leidyklą.

Visoj Venezueloj įvesta 
faktinas karo stovis.

London. — Pagal Anglų 
valdžios naujus planus, fak- 
tinai būsią panaikinti armi
jos raiteliai ir arklių vietas 
pavaduosią kariniai auto
mobiliai.

Karo Medžiagą Išveži
mai Augštai Pakilo

WASHINGTON. — Per- 
nai lapkričio mėnesį iš 
Jungtinių Valstijų buvo iš
vežta į užsienius vatos už 
43,434,000, šiemet gi tą patį 
mėnesį jau už $45,873,000. 
Vata yra reikalinga gami
nimui smarkiausių kariškų 
sproginių.

Pernai lapkrityj iš šios 
šalies buvo išgabenta įvai
rių prekių už $194,712,000, 
gi šiemet tą patį mėnesį už 
$269,400,000. Daugiausia 
pakilo išvežimai aliejaus, 
gazolino, automobilių ir va
tos.

Į Ethiopiją šiemet lapkri
čio mėnesį išvežta įvairių 
produktų viso labo už 
$1,034, o pernai tik už $672.

Turkija Reikalauja Sau 
Dardanelų Kontrolės
LONDON. — Turkija pa

sižadėjo talkininkaut Angli
jai, jeigu Italija užpultų An
glų karo laivyną Vidurže
mio jūroj. Bet dabar Tur
kija reikalauja pati viena 
pilnai valdyti ( Dardanelų 
siaurumas, taįjyra vandens 
perlają tarp Juodųjų ir Vi
duržemio jūrų, be jokios 
svetimų šalių kontrolės.

Dabartinėse sąlygose tas 
Turkijos reikalavimas daro 
Anglijai nemažo keblumo, 
kuomet Anglija nenori pri
pažint Turkijai vienatinės 
galios ant Dardanelų, iš vie
nos pusės, bet nori Turkijos 
talkos prieš Italiją, iš ant
ros pusės.

Pagal Lozannos sutartį, 
po pasaulinio karo, Turki
jai tapo atimta teisė gink
luot Dardanelus ir jie bu
vo pripažinti neitraliais, rei
škia, su lygiomis teisėmis 
visų saliu laivams.

Francijos valdžia dabar 
remia Turkijos reikalavimą 
visiškai pervesti Dardane
lus Turkams.

Pardavė Nazių Sąrašus

VIENA.—Austrijos kleri
kalų fašistų valdžia už 300,- 
000 šilingų nupirko sląptus 
surašus nazių, hitleriečių 
fašistų. Tuos surašus par
davė vienas neištikimas sa
vo sėbrams nazis.

Austrų naziai nori įvesti 
hitlerišką fašizmą ir pri
jungt Austriją prie Vokieti
jos.

Demonstrantai Reikalauja 
Išvyt Callesą iš Meksikos

MEXICO'cTfY. — 80,000 
minia demonstravo prie 
prezidento Cardenaso palo- 
ciaus, reikalaudama išvyt iš 
Meksikos buvusį jos nrezi- 
dentą Callesą, kaipo dabar
tinės valdžios priešininką. 
Gruodžio 22 d. prezid. Car
denas pasakė kalbą, smer
kiančią Callesą. Į tą kalbą 
pastarasis atsakė, kad Car
denas “šneka kaip bile ko
munistas.”

100,000 GREITADARBIŲ SUPLAUKIA s 
Į MASKVĄ; SOVIETAI JUOS GILIAI 2 

GERBIA BE PARTIJ1NI0 SKIRTUMO
NEW YORKO TIMES KORESPONDENTAS MATO 

PLAČIŲ MINIŲ MEILĘ STALINUI

MASKVA.—čia gruodžio 
23 d. atsidarė laukų derliaus 
ekspertų suvažiavimas, kur 
dalyvauja 426 greitadarbių 
kolektyvių farmerių pirmi
ninkai, 434 geriausia dir
bantieji traktoriais ir kulia
mųjų mašinų 97 greitadar- 
biai.

Bet, kaip rašo N. Y. 
Times korespondentas Wal
ter Duranty, šią žiemą į 
įvairių greitadarbių-stacha- 
noviečių suvažiavimus Mas
kvoj suplauks kokie 75 iki 
100 tūkstančių pavyzdingų 
darbininkų iš visų Sovietų 
šalies kampų: ne vietiniai 
valdininkai, bet greitadar- 
biai mainieriai, fabrikų dar
bininkai, rekordiniai me
džiotojai eskimosai iš toli
mos šiaurės; kirgizai ir to
toriai avių, arklių ir kitų 
gyvulių augintojai; smar
kuoliai miškų kirtikai; linų 
ir cukrinių runkelių augin
tojai ir kt.
Lygiai Gerbiami Visi Dar

bo Didvyriai
Sovietų vyriausybė lygią 

pagarbą teikia greitadar- 
biams, vis tiek, ar kuris yra 
Komunistų Partijos narys 
ar nėra.

mato, kaip nuoširdžiai dar
bo minios myli savo vadų 

Tas pats korespondentas Į Staliną. •'

ROOSEVELTAS NIEKO NEŽADA BEDARBIAM

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su spaudos atsto
vais gruodžio 23 d. pasakė, 
kad jo valdžia žadėjo vie
šus WPA darbus tik 3,500,- 
000 galinčių dirbti bedarbių 
iš kongreso paskirto $4,000,- 
000,000 fondo ir tą prižadą 
beveik jau užbaigė vykdyti. 
Tokiais darbais būsiąs ap
rūpintas minimas bedarbių 
skaičius iki kitų metų bir
želio 30 d. Kas liečia visu 
kitų bedarbių, tai, girdi- aveliu V1110 ruiuvijv.nc, “ 

juos šelpti yra pačių valsti- rėkia neturinčios tam pini 
jų reikalas, ir Roosevelto gų.

South Bostono Žinios
Drg. A. Bimbos Prelekcijos 
apie Kominterno Kongresą 

ir Bendrą Frontą
Drg. A. Bimba duos pre- 

lekciją sekmadienį, gruo
džio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
temoj “Komunistų Interna
cionalo Septinto Kongreso 
Nutarimų Pasaulinė Reikš
mė.”

Kita drg. Bimbos prelek- 
cija bus gruodžio 30 d., 8 
vai. vakare — “Komunistų 
Internacionalo S e p t i n tas 
Kongresas ir Lietuvių Ben
dras Frontas.”

Į šiuos du prelekcijų mi
tingus turėtų atsilankyti vi
si lietuviai darbininkai. Ne
pamirškite atsivest taipgi 

duoda tokį pavyzdį. Kelios 
savaitės atgal greitadarbių 
kolektyvų farmerių suva
žiavime vienas jaunas vy
rukas stachanovietis atsi
stojęs pasakė, kad jis yra 
buožės (stambaus ūkinin
ko) sūnus. Į tai jam pats 
drg. J. Stalinas atsakė: .

“Nesvarbu, keno sūnu£tU 
esi, bet svarbu, kas tu pats* 
esi ir kaip tu dirbi.”

Tą Stalino atsakymą su
važiavimas p a s v e i k i nb 
griaustiniškais delnų ploff- 
mais. /•

Įvairių rūšių greitadAT- 
bius Sovietų vyriausybė kiid 
širdingiausiai pasitinka* 7r 
priima. Vyriausybės centre 
Kremliuje su jais sveikina
si Stalinas, Vorošilovąs, 
Molotovas ir kiti žymiausi 
Sovietų vadai. Toks drau
giškumas sužadina juose nb- 
ro dar geriau darbuotis sa
vo socialistinės šalies nau
dai.

Dar 18 mėnesių atgal, sa
ko N. Y. Times korespon
dentas, jis abejojęs, ar Žmo
nes Staliną ne tik gerbia, 
bet ir myli. Dabar pas jį 
nelikę jokios abejonės. Jis 

valdžia nieko daugiau jiems 
neskirs iš savo iždo.

Rooseveltas užginčijo pir- 
mesnius pranešimus, kad Jis 
reikalausiąs kongreso pas
kirt šiek bei tiek pinigų bex 
darbiams šelpti toliaus.

Dabar šalyje yra tarp 14 
ir 15 milionų bedarbių, ir 
tik pusketvirto miliono 
aprūpinti pašalpiniais 
bais iki sekančio vidurv«o«- 
rio. Visi kiti yra palikti 
atskiroms valstijoms, kurios 

savo draugus ir pažįstamus.
Prelekcijos įvyks po nųpi.

376 Broadway, So. Bostpfl,
Mass.

Kviečia visus
Lietuvių Komunistų 
Frakcija. ■A

Si

Mažina Inteligentams
Pašalpinius Darbus {
WASHINGTON.—WPA /

viešųjų darbų adiministrU- 
torius Hopkins atėmė $7,C" 
0,000 iš $27,000,000 foni 
kuris buvo skiriamas paš / 
piniams užsiėmimams 1 
darbių artistų, rašytojų ** Am 
kitų inteligentų.
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Nesvarūs Jų Tikslai
Wm. Randolph Hearst, savo spaudoj 

(New York American ir kt. laikraščiuo
se) už pereitą sekmadienį išspausdino 
reikšmingu antgalviu straipsnius: “Rau
donieji Suokalbiauja Išskersti Jungtinė
se Valstijose Visus, Kurie Priešinasi 
Jiems.” Tekste seka tas “baisusis” Hear- 
sto išgalvotas komunistų skymas. Dau
giausiai remiamasi d. Olgino knygute, 
“Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?” 
(Why Communism?). Hearst išspausdi
na Browderio, Hathaway, Amterio, El
ios Bloor paveikslus, kaipo didelių baisū
nų. Podraug išspausdina paveikslus ir 
tūlų liberalų, pav., kai profesoriaus 
Counts, ir juos suvelia podraug su tais 
“baisūnais” komunistais.

Nereikia nei aiškinti, kad Hearsto tik
slai yra labai bjaurūs. Jis tais melais ir 
nesąmonėmis bando sukelti tuos ameri
kiečius, kurie apie komunizmą nieko ne
išmano. Jis, faktinai, trokšta sudaryti 
tokią atmosferą, kurioj būtų galima 
prięš komunistus daryti puolimus, po
gromus.

Hearst su savo spauda bando naudoti 
paskutines priemones, kad pasiekus savo 
fašistiniu tikslus: suvelti viską į vieną— 
komunistus, socialistus (kairesnius), dar
bo unijistus ir liberalus ir skelbti jiems 
kryžiaus karą, tiesti kelią fašizmui.

Tasai faktas turėtų, todėl, vienyti vi- 
‘ sus pažangius, visus laisvę mylinčius 

žmones kovon prieš Hearstą ir jo pasė
kėjus fašistus. ’ "

Drg. A. J. Smitas Laimėjo
Drg. A. J. Smitas šiemet yra pirmuti

nis “Laisvės” vajaus dovanos nusinešė- 
jas. Drg. J. Stripeika stovi labai arti jo 
—kad kiek jis būtų tą garbę pasiėmęs.

Pasakysime atvirai, draugai, dovanos, 
kurias tiedu ir kiti vajininkai gaus, pa
lyginti, yra labai mažos, šis sunkus jų 
darbas, bolševikiškas pasirįžimas buvo 
iš jų pusės daromas tam, kad sustiprinus 
mūsų dienraštį, kad sustiprinus judėji
mą, o ne del dovanų. Jie, vadinasi, gerai 
supranta darbininkiškos spaudos rolę. 
Turėdami gabumų, mokėdami prieiti prie 
žmonių, šitie mūsų vajininkai ir dirbo 
sušilę. Jie patapo pavyzdžiu mums vi
siems.

Drg. Smitas turi automobilių, ir tas 
faktas parodo, kaip galima automobilius 
panaudoti naudingiems darbininkų judė
jimo stiprinimo tikslams.

Abi kolonijos, Philadelphia ir Elizabe- 
thas, nepaprastai svarbios, kadangi abie
jose gyvena daug lietuvių darbininkų ir 
abrlabai arti Brooklyno. “Laisvė” gali 
pasiekti skaitytoją tą pačią dieną. To
dėl labai svarbu buvo tose kolonijose 
gauti kiek galint daugiau naujų “L.” 
skaitytojų. Šiemet tas ir buvo padaryta.

Karšti sveikinimai vajininkams Smi
tui,-* Stripeikai ir kitiems draugams ir 
draugėms, ėmusiems dalyvumą mūsų 
dienraščio vajuj!

Vajus pasibaigė. Dabar privalome vi
si ruoštis prie didžiulių iškilmių, prie mi
nėjimo “Laisvės” sidabrinio jubilėjaus, 
kuris bus sekančiais metais!

Nusikaltėliai Turi Būti Nubausti
Nesenai Floridoj tūli išnaudotojų pa- 

sartldyti galvažudžiai labai skaudžiai su
žalojo socialistą, bedarbių organizatorių 
Judzą Shoemaker. Jį taip sumušė, kad 
jis greit po to numirė.

Tuojau iškilo visoj šalyj protestai ir 
reikalavimai, kad mušeikos būtų suimti 
ir ątatinkamai nubausti. Tuojau buvo 
aišku, jog tai darbas ku-klux-klano, jog 
tai darbas linčiuotojų.

Dabar Associated Press praneša, kad 
jau suimta du asmenys, tūlas Gillan ir 
E. Spivey—abu klaniečiai; jie kaltinami

Sunday Worker”
Su 12-ta diena sausio mėnesio, 1936, 

pasirodys pirmas numeris “Sunday Wor
ker” (Sekmadieninis Darbininkas). Tai 
bus geras sandraugas “Daily Workerio” 
ir tas savaitraštis mums teks išplatinti 
kuoplačiausiai.

Pradėjimas eiti “Sunday Worker” 
reikš nepaprastą įvykį Jungtinių Valsti
jų darbininkams. Tai bus 28-nių pusla
pių laikraštis, iliustruotas, o be to turės 
gerą iliustruotų juokų skyrių. Talpins 
daug žinių, padarydamas bėgamosios sa
vaitinės po.litikos apžvalgą ir daug šiaip 
straipsnių bei apysakų susiras jame vie
tos.

Pavienio numerio kaina tebus tiktai 5c. 
Bus bandoma spausdinti bent vienas ket
virtadalis miliono kopijų ir jas, žinoma, 
išplatinti.

Lietuviai darbininkai tegali tik pasvei
kinti šį žygį. Nereikia nei sakyti, kad 
“Sunday Worker” bus dažnus lankytojas 
ir lietuviškų namų Jungtinėse Valstijo
se. Laikraščio antrašas: The Sunday 
Worker, 50 East 13th St., New York

Leninas apie Imperializmą
Šiuo tarpu dažnai girdima žodis “im

perializmas,” bet ne visi mūsų skaityto
jai žino, kas tas yra imperializmas. Be
sirengiant minėti Lenino mirties sukak
tuves (sausio men. 21 d.), pravartu su
sipažinti su tuo, kaip Leninas apsklem- 
bė imperializmą.

“Imperializmas,” rašė jis, “yra ypatin
ga istorinė kapitalizmo stadija. Ypatin
gumas tasai yra trejopas: imperializmas 
yra (1) monopolistinis kapitalizmas; (2) 
parazitinis arba pūvąs kapitalizmas; (3) 
mirštantis kapitalizmas. Laisvos konku
rencijos pakeitimas monopolija yra pa
matinė ekonominė savybė, imperializmo 
esmė. Monopolizmas pasireiškia penkiais 
svarbiausiais pavidalais: (1) karteliai, 
sindikatai ir trustai; gamybos koncen
tracija pasiekė to laipsnio, kad pagimdė 
tas monopolistines kapitalistų sąjungas; 
(2) monopolinė stambiųjų bankų padė
tis; 3-5 milžiniškų bankų laiko savo ran
kose visą ekonominį Amerikos, Franci- 
jos, Vokietijos gyvenimą; (3) trustų ir 
finansinės oligarchijos padarytas užgro
bimas žaliosios medžiagos šaltinių (fi
nansų kapitalas yra monopolistinis pra
monės kapitalas, susiliejęs su bankų ka
pitalu) ; (4) pasaulio padalinimas (eko
nominis) tarptautinėmis kartelėmis 
prasidėjo. Tokių tarptautinių kartelių, 
kurioms priklauso visas pasaulio rinkas 
ir kurie jį “broliškai” dalos—kol kas jį 
perdalino,—yra daugiau, negu šimtas! 
Kapitalo išvežimas, kaip ypač charakte
ringas apsireiškimas, skirtingai nuo pre
kių išvežimo nemonopolistiniam kapita
lizmui gyvuojant, yra tvirtam sąryšy j su 
ekonominiu ir politiškai-teritorialiniu 
pasaulio padalymu; (5) Pasaulio terito- 
rialinis dalymasis (kolonijos) yra pasi
baigęs.” (Lenino Raštai. Tomas X 
LDSD laida).

“Ramybė Geros Valios Žmonėms!”
Šituo obalsiu katalikų spauda pasitin

ka Kalėdas. Tasai obalsis skelbiamas 
antras tūkstantis metų, bet ar jis atatin- 
ka tikrovei? Pažiūrėkim, kokią “ramy
bę geros valios žmonėms” Kalėdos atne
ša šiemet?

Rytuose Japonijos nekrikščionys smau
gia nekrikščionis chiniečius, o Afrikoje, 
krikščionys (Italijos fašistai) panašiai 
smaugia krikščionis. Visas krikščioniš
kas pasaulis apsiginklavęs iki galvos ir 
pasirengęs skersti “geros valios žmones” 
krikščionis.

Italijos krikščionių armiją siunčiamą 
pavergti ir plėšti Ethiopijos krikščionis, 
katalikų augštoji ir žemesnėji dvasiškija 
laimina ir šventina. Visa Italijos augš
toji katalikų dvasiškija stovi šimtu nuo
šimčių su plėšiku Mussoliniu! Šiemet 
per Kalėdas, todėl, Italijos kunigija 
skelbs ne ramybę, bet karą geros valios 
žmonėms ethiopiečiams, krikščionims, 
kurie nepadarė niekam blogo, kurie nesi
rengė nieko užpulti, kurie kalti tik todėl, 
kad jie gyvena Afrikoje, kaip tik toj vie
toj, kurią Italijos imperialistai nori pa

grobti.
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Taigi, nors tąjį gražų obalsį kunigija 
skelbia, bet jinai skelbia jį pati jam neti
kėdama. Nei katalikų, nei kitų tikybų 
dvasiškija nevykina gyveniman to, ką jį 
skelbia. Tikyba tarnauja išnaudotojams, 
todėl ir visokį tikybiniai šūkiai naudoja
mi kapitalistų klases interesams ginti.

(Apie Kalėdų švenčių prasmę, pataria
me mūsų skaitytojams perskaityti d. Ši-

lo straipsnį, telpantį šiame “L.” nume- 
ryj. Mes jį perspausdiname iš “R. Arto- 
jo.”)

Tikį darbininkai turi pažinti reikšmę 
Kalėdų švenčių ir tų prigavikiškų obal- 
sių, kuriais dvasiškija jas puošia. Tuo
met jiems bus lengviau kovoti prieš iš
naudotojus, už geresnį savo ir visos dar
bo žmonijos ateitį.

Teisybė Apie Kristaus Gimimą
Krikščionių kunigai tvirtina, 

kad kalėdos—tai Kristaus pa
minėjimas.

Mokslas išaiškino, kad ka
lėdos savo šaknimis nueina į 
tolimą praeitį, kada krikščio
nybės nebuvo, šitai labai • aiš- 

11dai matyti iš daugelio kalėdų 
apeigų.

Imkim kalėdų eglaitę. Iš kur 
atsirado paprotys puošti kalė
dų eglaitę?

Šitas paprotys išsiplėtė iš 
senovės germanų. Senovės ger
manai, kaip ir daugelis kitų 
tautu, manė, kad. būk visa 
gamta apgyventa slaptomis ir 
galingomis dvasiomis, kurios 
duoda gyvybę visam pasauliui. 
Jie manė, kad žmogus taipgi 
yra dvasia ir kad po mirties 
žmogaus dvasia gyvena, tik jos 
negalima matyt.

Senovės žmonės 
išaiškinti gamtos 
Juos slėgė gamtos 
Šitas bejėgiškumas ir pagimdė 
pas pirmykščius žmones tikė
jimą į dvasias. Viską, ką jie 
nesuprato,—metų laikų atmai- 

įvairius 
ligas ir 
priskyrė

nemokėjo 
reiškinių, 
reiškiniai.

ną, šilumą ir šaltį, 
reiškinius gamtoje, 
mirtį—visą tai jie 
piktų ir gerų dvasių darbui.
Gerąsias dvasias jie priskyrė 
prie mirusių bočių, piktąsias— 
prie svetimųjų,

O kur gyveno tos dvasios?
Australijoj ir kitur ir dabar 

dar mano, kad tos dvasios gy
vena medžiuose;

Kad įgyti dvasių palanku
mą, senovėj žmonės rūpinos 
įtikti toms dvasioms, saugojo 
tuos medžius, c kuriuose, jų 
manymu, gyveno tos dvasios.

Baltarusijos valstiečių tarpe 
dar ne taip senai buvo galima 
sutikti šventus berželius, ku
rie tokiais skaitės del savo ne
paprastos formos: dvilypis ber
želis, kurio stiebai viršuj suei
na į vieną. Tamsūs valstiečiai 
pralysdavo apačioje per dvily
pį stiebo plyšį ir manė, kad 
tokiu būdu jie apsivalo nuo 
nuodėmių ir ligų.

Pas tokius šventus medžius 
senovėj ruošdavo puotas, nes 
juk, jų manymu, tokius me
džius reik pagirdyti, pavalgy
dinti ir palinkstninti.

Taip buvo ir pas senovės 
germanus, kurie gyveno Vaka
rų Europos vąkaruos. Tais 
laikais visa Europa buvo ap
augusi tankiais miškais. Seno
vės germanų miškuose išsis
kirdavo amžinai žaliuojanti, 
augšta ir puikųęglė. Ji ir buvo, 
senų germanų ^manymu, mirų-, 
šių bočių dvasių buveinė. Pas 
egles germanai nešdavo pik
tom dvasiom aukas ir rengda
vo pasilinksminimus. Tokius 
pasilinksminimus senovės ger
manai rengė gruodžio gale ir 
sausio pradžioje. Tai buvo 
ūkio persilaužymo laikas—šal
tos ir alkanos |iemos į pavasa
rį ir vasarą. Reikėjo skubėti 
ruoštis pavasario darbams. 
Ūkio ir kitų reikalų apsvarsty
mui reikėjo susirinkimų. Tie 
susirinkimai pavirsdavo į šven
tę.

Germanai išsirinkdavo pačią 
gražiausią eglę, papuošdavo 
ją, sukurdavo laužus, šokda
vo apie ją, puotaudavo, pra
šydavo dvasių, kad greičiau 
būtų šiltą, kad; būtų geras der
lius, o po to eglę sudegindavo.

šitos 
dvasių
ko iki šiol. Tik dabar eglę 
puošia

Eglės sudeginimą pavertė eg
laitės žvakių padegimu, ir da
bar nesakoma: “uždegti žva
kes,” o “uždegti eglaitę.” Dar 
ir dabar ant eglaitės kabina 
įvairius daiktus: žvėrių, žuvų 
ir kitus iš saldainių ir pyragai
čių padirbtus pavydalus. Ka
da tai tas viskas buvo tikrų 
žvėrių aukos, kurias germanai 
aukojo eglės dvasioms. Tikrus 
žvėris ir žuvis pakeitė saldai
niais.

Lietuvoj šventu medžiu skai
tė ąžuolą.

Bočių dvasių garbės švenčių 
buvo ii* pas kitas tautas, tame 
skaičiuje ir pas slavus.

Tokių švenčių metu būdavo 
ir įvairių būrimų: burdavo, 
apie derlių, o mergos apie bū
simus kavalierius, šitos žymės 
dar ir iki šiol yra užsilikę tam
siuose valstiečiuose.

šimtmečių bėgyje ta bočių 
dvasių šventė keitės. Ji pas 
senovės rytų žemdirbių tautas 
pavirto į dievo saulės gimimą, 
o vėliau į dievo išganytojo gi
mimo šventę.

Rytų tautų,—Egipto, Grai
kijos, Rymo ir kt.,—technika 
buvo augštesnė, nbgu senovės 
germanų ir slavų. Jie užsiėmė 
žemdirbyste ir gyvulininkyste, 
o šitas reiškė, kad jie pilnai 
priklausė nuo gamtos jėgų: 
bočių dvasias jie ėmė rišti su 
gamtos reiškiniais. Bočių gar
binimas virto garbinimu žai
bų ir kt. gamtos reiškinių, o 
pagaliau ir saulės, mėnulio ir 
žvaigždžių,. Saulė jiem rodės 
keistu dievu gyvybės, šilumos 
tiekėju. Visos tos tautos savo 
dievą įsivaizdavo kaip gims
tantį, kenčiantį, mirštantį ir 
atgimstantį.

Saulės dievo gimimą seno
vės žemdirbiai šventė gruo
džio gale ir sausio pradžioj, 
kada saulė rados žiemos pa
dėtyj. Tuo laiku saulė kaip ir 
naujai gimė, kilo vis augščiau 
ir augščiau, diena ilgėjo, nak
tis trumpėjo.

Senovės Egipte iš 5 į 6 sau
sio šventė saulės dievo Oziro 
Eon šventę. Graikijoj sausio 6 
d. šventė dievo Dioniso “gimi
mą” ir “pasireiškimą,” apie 
kurį padavimas sako, kad jis

buvo sūnus dievo IZeuso, gims
ta tam, kad kęsti ir mirti, o 
po to vėl prisikelti. Senovės 
persai kasmet šventė gruodžio 
25 dieną saulės dievo Mitra 
gimimą.

Visi saulės dievai—Agni In
dijoj, Mitra—Irane, Oziris— 
Egipte, Tarnus, Adonis, Vakch, 
Apolonas—Sirijoj, Finikijoj ir 
Graikijoj, Manu ir Buda—turi 
daug bendrų bruožų. Visi jie, 
pagal padavimus, gimė gruo
džio gale ir sausio pradžioj,— 
kada saulė randas žiemos sto- 
vyj. Visus juos pagimdė mer
ga motina urve arba tvarte, 
tarp gyvulių. Visi jie kenčia, 
miršta ir pavasarį prisikelia iš 
mirusių.

Krikščionybė pasisavino iš 
senovės religijų ne tik jų pa
davimus, legendas apie geman- 
tį, kenčiantį, mirštantį ir prisi
keliantį dievą, bet ir šventes, 
kurias kiek pakeitė ir pritaikė 
nebuvėlio dievo Jėzaus Kris
taus pavydai ui, naujų viešpa
taujančių klasių reikalams.

Iš karto krikščionys kalėdas 
šventė sausio 6 d., net tą šven
tę jie buvo pasisavinę iš seno
vės egiptiečių religijos, kada 
jie iš 5 į 6 sausio šventė savo 
dievo Oziro-Eono gimimą. Bet 
Rymo imperijoj daugelis krikš
čionių dalyvavo dievo Mitra 
gimimo šventėse—gruodžio 25 
d. Šita šventė, atnešta Ryman 
iš Persijos, buvo labai išplitus, 
kas ir privertė katalikų baž
nyčią ketvirto amžiaus vidurį 
pernešti ir “kristaus gimimo 
šventę” iš sausio 6 dienos į 
gruodžio 25 dieną.

Keletą žodžių apie nebuvė
lį Kristų. Mokslas sako, kad 
Kristaus visai nebuvo. Krikš
čionys kunigai sako, kad Kris
tus gyveno prieš du tūkstan
čius metų. Tai nelabai senas 
laikas. Iš to laiko užsiliko daug 
dokumentų ir kitų daiktų. Tuo 
laiku Rymo imperijoj gyveno 
eilė žymių istorikų, mokslo vy
rų ir rašytojų, kurie savo kny
gose smulkiai užrašė įvairius 
to laiko įvykius. Bet tuose vi
suose dokumentuose nėra jo
kių žinių apie Kristų.

Vienintelė knyga, kurioj 
kalba apie Kristų, yra evange-

—" ■ ........... . ■ 1........ - "T1*

lija. Mokslas evengelijos doku
mentų nepripažįsta. Evangeli
ja, kaip ir visos kitos taip va
dinamos “šventos” įvairių reli
gijų knygos—biblija pas žydus 
ir krikščionis, koranas pas 
musulmonus ir tt.,—yra seno-, 
vės legendų, padavimų, prasi- , 
manymų, nebūtų fantazijų rln-. 
kiniai.

Iki krikščionybės atsiradimo 
pas daugelį senovės rytų tautų 
buvo legendų ir pasakų apie 
įvairius dievus išganytojus, pa
našių į legendą apie Kristų. 
Egipte tokiu išganytoju buvo 
Oziris, Finikijoj — Tammu, 
Persijoj Mitra, Indijoj Budą ir 
tt. šitie dievai labai panašūs į 
Kristų.

Krikščionių evengelijos Kris
tus yra pasisavintas iš rytų 
tautų. Krikščionybė tik perdir
bo pasakas apie senovės dievą 
išganytoją, pritaikė tas para
kas prie savo naujo dievo. Jė
zus Kristus—nėra istorinė as- . 
menybė, o legendų, padavimų 
asmenybė, kuri niekuomet ne
gyveno, kurią sukurė vergų ir 
biednuomenės, buvusių Rymo 
imperijos vergų fantazija. 
Vergų bejėgiškumas kovoje su 
eksploatatoriais paginųiė tikė
jimą į stebuklingą išganytoją, 
“mesijų,” kuris ateis ir išgel
bės juos iš vergijos. Taip susi-, 
dėjo padavimas, legenda apie 
dievą išganytoją, kurį ir pra
dėjo vadinti Kristum, žodis, 
Jėzus reiškia išganytoją, o žo
dis Kristus—pateptąjį, dievo 
pasiųstąjį.

Tokiu būdu kalėdų šventė 
yra tamsumo, atsilikimo ir. 
vergystės šventė, kurie krikš
čionybė, tarnaudama eksploa
tatorių interesams, pritaikė-•• 
naujoms visuomeninėms sąly- • 
goms, kad laikyti paklusnybė
je plačiasias darbo mases ir 
lupti joms 99 kailius.

Šilas.

Rochester, N. Y

svetainėje, atsibuvo L. D. 
Kliubo metinis susirinki- 
Buvo rinkimas valdybps 

metams, šie draugai ta-

senovės germanų bočių 
šventės likučiai užsili-

ne lauke, o kambaryj

William Hudson (kairėj) ir 80 m. amžiaus William 
Hightower, UMWA lokalo viršininkai, kurie buvo tei
smo pasmerkti kalėjiman už dalyvavimą 1931 m. mai- 
nierių streike (Evarts, Kentucky), dabar išlošė savo 

bylą augštesniam teisme.

Gruodžio 13 d., 8 vai. va
kare, 575 Joseph Ave., Gedi
mino 
ir P. 
m as. 
1936
po išrinkti. Pirm. P. Bugailiš- 
kis, 105 Furlong St.; vice-pir- 
min. A. Balaišis, 19 Vose St.; 
prot. rašt. K. Survila, 622 
Avė. D; fin. sekr. J. Miller, 8 
Ludwig Prk; kasierius J. Dru- 
seika, 50 Dayton St.; iždo glo
bėjai, L Daukas, 133 Joseph 
Ave., ir J. Gudelevičius, 3'1- 
Dayton St.; maršalka A. Vą- 
leška, 30 Kelly st.; koresp. J. 
Baronas, 52 Cole St.

Buvo plačiai apkalbėta kas 
link to priešfašistinio ir prieš
karinio suvažiavimo, kuris 
įvyks Cleveland, O., sausio 8- 
4-5, 1936. Suvažiaviman iš
rinktas delegatu P. Bugailiškis, 
alternatu B. černauskas/

Delegato siuntimui finansiš
kai prisideda šios dvi organi
zacijos : ALDLD ir LDS. »

Korespondentas,

Japonija Tyko Užgrobt 
Filipinų Salas?

PHOENIX, Ariz.—Jung- 
tinių Valstijų senatorius 
Pittman, užsieninių santikių 
komisijos narys, gruodžio 
21 d. viešai pakartojo savo 
įtarimą, kad Japonija tik 
laukia progos užpult; ir už
imt Filipinų salas, kūriau 
valdo Jungtinės Valstijos. 
Jis todėl šaukia Ameriką 
stipriau ginkluotis prieš Ja-? 
poniją.

WASHINGTON. — Japo
nijos ambasadorius Hirosi 
Saito bažijasi savo šalies 
“draugiškumu” Amerikai ir 
atsišaukia, kad Jungt. Vals
tijų piliečiai nekreiptų do
mės į senatoriaus Pittmano 

pareiškimus prieš Japoniją :
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Bėgamais ReikalaisDarbininkė ir Šeimininke
Geros Knygos Vaikam

Tūkstančiai tėvų, kurie patys 
jau suprato skirtumą tarp kapi
talistinės ir darbininkiškos li
teratūros, yra susirūpinę, kaip 

* supažindinti vaikus su tikrąją 
i- padėčia. Vaikams mokyklose 

perstatoma pilna turto ir lygių 
progų Amerika, kuomet jie ti
krenybėje slegiami bado ir 

> skurdo už mokyklos sienų ir pa
čioje mokykloje. Paprastas atsi
tikimas, kad Jonukas neina mo
kyklon, nes neturi batų ir kad 
vienintelis jo valgis į dieną yra 
veltui gautasis užkandis moky
kloje, kur tokis yra. Argi kar
tą biednų vaikai pareina iš mo
kyklos ašarodami, kad turtin
gesniųjų vaikai nebenori su jais 
žaisti dėlto, kad jie biedniokai. 
Turtingųjų vaikam įsakyta ne
žaisti su biednųjų vaikais, nes 
“jie esą blogi.”

Argi ištiesų biednieji blogi? 
T Kaip tą išaiškinti vaikams?

Kaip juos apšviesti, kad jie pa
tys rastų atsakymą į šimtus to
kių klausimų? Tam reikia kny
gų: skaitytinų, patraukiančių ir 
sykiu pamokinančių, taip pat ir 
pigių knygų, v'

Šiuo tarpu jau randasi ir la
bai gerų knygų. Deja, kai ku
rios jų gana brangios ir didžiu
mai ne vien tik biednuomenės, 

'» bet ir vidurinės klasės žmonių 
neprieinamos. Knygynai, moky
klų ir viešieji, nesiskubina jų 
turėti įvalias ir populiarizuoti. 
Net ir pirkti ne visur rasi, ta- 
čiaus ir radus retas kas turi iš
tekliaus. Vienok kam išgalima, 
reiktų pavieniai arba būreliui 
tos- kolonijos draugų pasitarus 
susidėti ir įsigyti bent keletą 

apsimainydami, vaikai 
galėtų skaityt.

Vaikams Tinkamos Knygos
H«ns Sees the World, parašė 

l Liza Tntzner. kaina 50c.
y Eddie" and the Gypsies, p.
x Alex Weddincr. $85.

Comrades for th*3 Charter, p. 
Geoffrev Trease. $ 85.

Bow’s Acrainst the Barons, p.
Trease. $.85.

Black on White, p. M. Ilin, 
į $1.50.

100 000 Whys. n. Ilin, $1.50.
What Time It Is?, p. Ilin,

$1.50.
Men and Mountains, p. Ilin, 

>$2.50.
Bov on Horseback, p. Lincoln

Steffens. $2.
New Pioneer Story Book, 

$.25.
Twelve Plays for Boys and

Girls, $.25.
Our Lenin, p. Shaw ir Po-

’ tamkin, $.95.
Bend in the Road, p. M. Ray

mond, $.25.'
We the People, p. L. Huber- 

man. $2.50.
Science and History for Boys 

and Girls, p. W. Brown, $.25.
Steam Shovel for Me! p. Vera 

Edelstat, $1.50. !
The Crocodile, p. Chukowsky, 

$.50.
Story About Ping, p. Marjo

rie Flack, $1.
Gone lą Gone, p. Wanda

Gag, $1.
Battle in the Barnyard, p.

Helen Kay, $.25.
Millions of Cats, Wanda Gag, 

1 $1.50.
The Teacup Whale, Lydia 

Gibson, $1.
Paveikslų knygos vaikams 

gaunamos Woolworth’s krautu
vėse po 10c yra: Baby’s First 
Book; The Farmer at His 
Work; On Our Farm.

tačiaus jos turi klasinį pobūdį 
ir yra patraukiančios. Jos yra 
perskaitytos darbininkiškų li
teratūros peržvalgininkų ir kri
tikų ir užgirtos darbininkų vai
kų skaitymui. Jas padavę vai
kams tėvai gali jaustis bent 
dalinai atlikę savo pareigą. Tuo 
tarpu darbininkų judėjimas ir 
ypatingai patys jauni rašytojai 
gamina naujų kūrinių ir greitoj 
ateityje turėsime turtingą kny
gyną savo jauniems skaityto
jams.

Lietuviškų, specialiai vai
kams skirtų skaitymo knygų- 
apysakų kol kas neturime. Ta
čiau ALDLD Centre dar gali
ma gauti seniau išleistų švytu
rėlio ir Jaunuoliams Skaitymai 
knygelių, sutaisytų R. Mizaros 
ir V. Paukščio, švyturėlyje ir 
Skaitymuose randasi trumpos 
apysakaitės, eilėraščiai ir šiaip 
skaitymėliai lengvoje, vaikams 
suprantamoje kalboje.

Taipgi gerų trumpų skaity- 
mėlių vaikams randame Lietu
vių Kalbos Vadovėlyje, sutaisy
tame F. Vaišnoro ir Džugo, iš
leistame Minske. Tačiaus šis nė
ra taip sau tik pasiskaitymui, 
bet daugiausia taikomas lavy- 
bai lietuvių kalbos. Jis labai tin
ka ir suaugusiom patiems be 
mokytojo mokytis gramatiškai 
vartoti lietuvių kalbą. Šis vado
vėlis taipgi gaunamas ALDLD 
Centre, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, New York.

Iš Kur Ateis Auklėtojai?
New York Pamestinukų Vai

kų ligonbutis, kuris randasi 
Lexington Ave. ir 69th St., 
prieš kalėdas paskelbė, kad ta
me ligonbutyje randasi 43 vai
kučiai, kuriuos administracija 
norėtų išduoti auklėtojams. Ten 
randasi 28 berniukai tarp 3 ir 
6 metu, o 14 mergaičių yra tarp 
5 ir 6 metu. Pamestinukus ati
duoda veltui.

Bet štai iŠ pusės tu biednio- 
ku, kurie dar iki šiai dienai pa
jėgė išmaitinti ir nepametė kū
dikių, randasi daugiau pasiūly
mu. Jų yra visokių. Daugelis 
atiduotų visus vaikus, kiek tu
ri, kad tik jie būt maitinami. 
Kiti nori vienus parduot, kad iš 
to auklėt likusius. Taip aną 
dieną Mr. ir Mrs. Edward 
Hardt pasiūlė parduot savo tri
jų mėnesių Franuka už $1,000, 
kad iš to galėtu maitinti vyres
nįjį vaikutį, Warrena.

So. Boston, Mass.
ALDLD Ž-ros kuopos pirmas 

moterų susirinkimas, laikytas 
18 d. gruodžio, puikiai pavyko. 
Nors laiko buvo mažai, tik apie 
pusvalandis (nes tą vakarą bu
vo du susirinkimai), bet pada
rytas didelis žingsnis pirmyn.

Visos draugės pilnai sutiko 
su ALDLD 2-ros kuopos vei
kiančiojo komiteto darbui tarp 
moterų pranešimais ir vienbal
siai nutarė organizuoti ALDLD 
moterų kuopą So. Bostone.

Draugė Kvetkau&kienė, ALD 
LD 7-to Apskričio moterų vei
kiančiojo komiteto narė prane
šė, kad Worcesterio ALDLD 
Moterų kuopa rengiasi siųsti de
legatę į Trečią Kongresą Prieš 
Karą ir Fašizmą, Clevelande, ir 
prašo mūsų finansinės para
mos. Tad nutarėm greitu laiku 
suruošti kokį nors parengimą,

Čion paduotos kainos, kokio
mis parduodama darbininkų 
knygų krautuvėse.

Tūlos iš čia paduotų knygų 
^.yra pačių darbininkiškų įstaigų 

leistos. Kai kurios yra leistos 
kapitalistinių knygių leidyklų,

kad uždirbus kiek nors pinigų 
ir parėmus drauges worcesterie- 
tes tame darbe.

Nutarta laikyti moterų susi
rinkimas trečią seredą kiekvie
no mėnesio.

Komisijos Nare

Brooklyniečių Atydai!
Ką žada moterims HR 2827 

Bilius, kuris yra įneštas Jung
tinių Valstijų Kongresan Wa- 
shingtone?

Kas yra tas Gimdymo Kon
trolės Bilius HR 5600? Delko 
apie pastarąjį bilių tiek daug 
rašoma ir kalbama ir ką jis 
reiškia moterims?

Tų abiejų bilių reikšmę mo-

A. Jeskevičiūtė «
terims aiškins Amelia Jeske- 
vičiutė, jauna Amerikos lietu
vaitė, kuri yra nuodugniai iš
studijavus tuos bilius. Prelek- 
cija įvyks šį ketvirtadienį, 26 
d. gruodžio, lygiai 8 valandą 
vakaro, 419 Lorimer St., Broo
klyne. Įžanga veltui.

Tiedu biliai abu paliečia mo
teris. Po visą šalį apie juos 
kalbama ir daug rašoma. Bet 
didžiuma lietuvaičių apie juos 
mažai žino. Apie juos žinoti 
svarbu jaunoms ir suaugu
sioms, kadangi yra agituoja
ma už juos ir prieš juos. Nuo 
jų daug priklauso jaunų mo
terų sveikata ir laimė. Bile 
dieną mokykloj, dirbtuvėj, su
sirinkime, bažnyčioj ar kur ki
tur gali kas padaryti skriaudą 
ne tik sau, bet milionams kitų 
moterų, kadangi pačių moterų 
reikalavimas labai nusvers ar 
tie biliai taps įstatymais, ar ne. 
Dabar gera proga su jais su
sipažinti.

Po prelekcija bus kalbama 
organizaciniais Brooklyn© lie
tuvių moterų reikalais. Kaip 
priklausančios organizacijose, 
taip ir niekur neorganizuotos 
merginos-moterys kviečiamos 
dalyvauti.

Am. Liet. Darb. Literatūros
Draugijos Moterų Kom.

Būrė Kitai Ateitį--Pati 
Savos Nematė

Mrs. Emma Metzger, 1159 
Troy Ave., Brooklyne, laikė ne
va arbatinę, bet ten užsiiminė
jo būrimu ateities. Pas ją už
ėjo Mrs. Emma M. Gross. Ar
batinės savininkė jai išmetė 
kortas už 25c ir.iškalbiai įtiki
nėjo, kad jos vyras ją apgaudi- 
nėjąs ir kad jos uošvė vyrą prie 
to kurstanti. Taipgi jos dukrelę 
laukianti sunki liga. Ji pati 
pratupėsianti.

Pasirodo, kad burtininkė pati 
savo ateities negalėjo išburti. 
Mrs. Gross buvo policistė ir ji 
nuėjus pas teisėją pasisakė, kad 
ateičia ji būtų patenkinta, vie
nok neturinti vyro nei vaikų. 
Burtininkė padėta po $500 kau
cija iki kvotimo.

Taip ir visi burtininkai “at
spėja.”

Motinos Rūpinasi Vaiky 
Saugumu

Brooklyno Liaudies Mokyklos 
No. 40 Motinų Kliubas pareika
lavo, kad būtų pastatytas virš 
gelžkelio bėgių tiltas prie 109th 
Avė. ir 159th St. Tas tiltas 
dar labiau bus reikalingas ati
darius toj pačioj apylinkėj mo
kyklą 48. Dabar toj vietoj yra 
tunelis, tačiau po lietui būna 
pilnas vandens ir šiaip nesau
gu juomi eiti, nes vaikai, o 
ypatingai mergaitės yra užka- 
binėjamos palaidūnų.

Vokiečiai Išveja Žydus 
Iš Didelių Biznių

B E RLYNAS. — Pereitą 
savaitę žydai perleido vokie
čiams biznius, vertus milio- 
nų markių. Negalėjo išsi
laikyt prieš boikotą, ir per
sekiojimus iš hitlerininkų 
PUSėS., - • :

Vadovaujantis nązių eko
nomistas Werner Daitz pa
skelbė per spaudą, - kad su 
visomis šaknimis tūri būt iš
naikinti “žydiškai-kapitalis- 
tiniai” bizniai. v >

MOTERYS PRIEŠ BULVIŲ 
NAIKINIMĄ

Kaip žinia, Roosevelto AAA paskelbė bulvių 
naikinimo vajų, uždraudžiant auginti bulves be 
leidimo. Esą, bulvių perdaug užauginama ir del 
to pigios. Bulvės iki šiol ir buvo vienatinis bied- 
nio.kų valgis, kuris neiškilo į dausas su augšto- 
miš kainomis. Pradėjus valdininkams knaisioti 
po biednųjų farmerių daržus, jieškant “nelega
lių” bulvių, nukentės patys biednieji farmeriai 
ir miesto darbininkai. Dėlto jie protestuoja.

Mrs. Walter Newkirk iš Radnor, Pa., ir Mrs. 
Howard K. Hill iš Villanova, Pa., savo kieme 
prikabino protesto iškabą ir ėmėsi varpyti žemę 
“nelegalių” bulvių auginimui. z

ALDLD Moterų Kuopos

Atrodo, kad neužilgo turėsi
me ALDLD Moterų kuopas 
Brooklyne ir Bostone. Iš Bos
tono d. H. Tamošauskienė pra
neša, kad ten draugės turėjo 
susirinkimą, nusitarė sudaryti 
ALDLD Moterų kuopą ir laikys 
kas mėnesį susirinkimus. Kad 
jau yra pradžia ir geras ūpas, 
tai bus ir kuopa. Bostonietės 
moka dirbt.

Broo.klynas, jei nespės ap
lenkti bostonietes, tai ir neatsi
liks.

Man rodos, Philadelhijai iš
pultų “next”. Ką sakote, drau
gės? Pastarajam ALDLD Cen
tro Komiteto posėdyje paves
ta centro moterų komisijai 
rimtai pradėti su Phila. drau
gėmis derybas tuo svarbiu 
klausimu. “Be to,” pasakė 
CK, “neskaitysime jūsų darbą 
atliktu. Philadelphijoj gali ir 
turėtų būti moterų kuopa.”

Kuri kolonija sekama?
Liet. Moterų Suvažiavimas

Rytinių valstijų lietuvių mo
terų suvažiavimas bus šaukia
mas sąryšyje su “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimu. “Lais
vės” suvažiavimas šaukiamas 
pirmą sekmadienį balandžio 
mėnesio. Moterų suvažiavimas 
turės įvykti šeštadienio popie
tį.

Draugės ir draugai jau da
bar turėtų pagalvoti ir sude
rinti dalykus taip, kad kiek 
galint daugiau draugių galėtų 
atvykti. Tuomet jau bus va
žiuojama mašinomis, tad ma
žesnės kolonijos galės po dvi 
ar daugiau susitarti ir atvežti 
savo delegates ir šėrininkus. 
Oficialio ^lano dar neturim 
kas liečia atstovybę, tačiau vi
sų mintis yra, kad suvažiavi
mas turėtų būti taip platus, 
kaip galima.

Moterų Lavinimas
Niekam nepaslaptis, kad di

džiuma viduramžių arba ir bis- 
kį jaunesnių moterų esame be
mokslės. Vienos savomis spė
komis pajėgėme kaip nors da- 
sikasti daugiau žinojimo, kitos 
ne. Tačiaus kiekvienai iš mūs 
ko nors trūksta būtiniausioj ži
nyboje ir kiekviena ką nors 
žinome. Būtinai, draugės, tu
rime steigti lavinimosi vakarus 
ir ten pasidalinti savo žinoji
mu. Visos paaugsime. Dau
giau prasilavinusios turi drau
giškai pagelbėt silpnesnėms. 
Be to mes niekad neturėsim 
prasilavinusių moterų ir vei
kėjų.

“Laisves” Bazaras
Nuo finansinio stovio daug 

priklauso laikraščio gerinimas 
tose srityse, kur reikalauja fi
nansų. O gerinti rastume daug 
ką, jei tam būtų ištekliaus. Vy
kęs bazaras padidintų tą iš
teklių.

Mes tikimės, kad ir šio sky
riaus darbuotojos ir skaityto
jos paprašys pas savo susiedi- 
jos krautuvininkus bazarui 
naudingų daiktų, o kurios iš
gali ir pačios pagamins.

Pirmas pažadas atėjo iš 
brooklynietės V. Bubliutės. Ke
lios iš kitur atvykusios drau
gės irgi pareiškė susirūpinimą 
bazaru. Galimas daiktas, kad 
jų rūpestis taps imatomu fak
tu iki prasidėsiant bazarui, ku
ris įvyks 24, 25 ir 26 sausio.

Motinos Bloor Sukaktis
Motina Bloor susilaukė 45 

metų jubilėjaus. Kokio? Juk 
jau sueina 73 m. amžiaus. Tie
sa, kad tai ne gimtadienio ju
bilėjaus. Ne. šis Motinos 
Bloor jubilėjus garbingesnis. 
Tai jubilėjaus 45 metų, nenu
ilstančiai praleistų kovose už 
darbininkų reikalus. Tai dėlto 
ir ruošiamas jai pagerbti did
žiulis bankietąs 24 sausio, New 
Yorke, viešbutyje Lismore.

Kadangi tikimasi dalyvau
siant visokių organizacijų at
stovus, kurių skaičiuje rasis ir 
vidurinės klasės žmonių, tad 
tikietai brangoki, po $1.50. Pa
tys biedniausi darbininkai ma
siniai dalyvauti negalės, bet 
atstovus daugelis organizacijų 
galėtų atsiųsti. Ypatingai Di
džiojo New Yorko ir artimos 
New Jersey apielinkės moterys 
galėtų atsiųsti bent po vieną 
ar porą nuo kolonijos. Vietas 
reikia užsisakyti iš anksto.

S. Sasna

Hartford, Conn.
Gruodžio 1 d. įvyko koncer

tas, surengtas B.D.O.K. Pirmi
ninkavo J. Kazlauskas. Lais
vės Choras atidarė programą 
su “Internacionalu” ir dar po
rą kitų dainų sudainavo. Cho
ras savo užduotį atliko gerai. 
L. Bastukė, iš Manchesterio, ko
kių 6 metų mergaitė, dainavo 
per du sykiu, publikai labai pa
tiko. Tai garbė tėvams, kad 
jauną dukterį pradeda mokin
ti.

Dainavo mūsų chorvedėja B. 
Ramoškaitė, soprano. Buvau tū
lą laiką negirdėjęs ją dainuo
jant. Gana pažengus pirmyn. 
Dainavo gerai. Nugi, pasiro
do J. Kubiliūnas, s tai pirmu 
kartu Hartforde. Jis turi ge
rą balsą ir labai moka savo 
dainomis ir nudavimu prijuo
kinti ptibliką. A. Mickevičiū
tė taipgi pirmu kartu Hartfor
de dainavo. Jos malonus bal
sas ir mokėjimas dainuoti ilgai 
pasiliks hartfordiečių atminty
je-

Publikos atsilankė nemažai ir 
teko patirti, kad jinai pageidau
ja tokių koncertų daugiau.

Tik štai kame pas mus yra 
didžiausia bėda, būtent, kad pa
garsintu laiku programos neati
daro. Publika pradeda nerimau
ti. O juk mes progresyviai tu
rėtumėme pavydžius duoti ki
tiem.

Ar nelaikąs būtų mūsų kolo
nijoj pakelt klausimą del tvė
rimo bendro fronto prieš karą 
ir fašizmą ir už Lietuvos nepri
klausomybę? Juk atrodo, kad 
šitie klaus, yra visiems darbi
ninkams svarbūs ir reikalingi, 
nežiūrint, kokių mes pažiūrų 
būtumėme. Turėtumėme visi 
bendrai rūpintis, nes niekas ki
tas apie mus nesirūpins. Ka
ro pavojus rimtai grūmoja. Fa
šizmas taipogi šėlsta. Vokieti
joj kruvinas fašizmas darbinin
kams galvas kapoja, nepaklaus- 
damas, kas jie per vieni yra— 
ar tai būtum socialistas, ko
munistas, ar katalikas, jeigu tik 
nesutinki su Hitlerio diktatū
ra ir smaugia. Neužtenka jam 
savo šalyje: dar grūmoję savo 
budelišku kirviu ir ant mūsų 
Lietuvos.

Mūsų hartfordiečių pareiga 
nelaukti ilgiau, bet visur kelti 
šis svarbus klausimas visose or
ganizacijose ir draugijose. Kaip 
greitai mes išrinksime bendrą 
komitetą, taip greitai jie pradės 
darbą varyti pirmyn. Man te
ko girdėti nuo nekuriu brolių 
katalikų, kad iš tokio bendro 
fronto nebūsią pasekmių todėl, 
kad komunistai apie tai rūpi
nasi. Aš jam pasakiau, tai ko
dėl jūs su savo klebonu nepa- 
keliate to svarbaus klausimo ir 
nesirūpinate? Mes pritarsime 
jūsų darbui, tik pradėkite bu- 
davoti bendrą frontą.

Antrą svarbų darbą tasai ko
mitetas atliktų, tai prižiūrėtų, 
kad neįvyktų kartu keli paren
gimai, kaip koncertai, teatrai, ir 
tt. Viena, sutaupytumėme iš
laidas, o antra—pasidarytumė
me draugiškesni. Paimkime pa
vyzdį kad ir iš turčių. Juk ir 
pas juos randasi visokių tautų 
ir tikėjimų, bet apsaugojime sa
vo interesų jie laikosi vienybė
je, kaipo kokia akmeninė uola.

Nemunas

VALGIŲ GAMI
NIMAS

Tomaičių Zupes Pyragas 
(Cake)

puodukų cukraus.
y2 puoduko sviesto. Sviestą 

su cukrum gerai ištrint, kad 
nebūtų šmotukų.

1 keną tomaičių zupės.
2 šaukštu vandenio.
2 puoduku miltų.
2 šaukštuku “baking powde- 

rio.”
1 š-ką “baking soda”.
1 š-ką cinamonų.
1 š-ką “nut-meg”.
1 š-ką cloves .
1 puoduką razinkų.
1 p-ką riešutų (nut meats),.
Viską gerai sumaišius reikia 

sudėti į bletą, išklotą vaškota 
popiera, ir kepti 350° karštyje.

Kad sužinojus ar keikas yra 
iškepęs galima įsmeigti ploną 
šiauduką ar dantim krapštuką, 
(tooth pick) į keiko vidurį ir 
greitai ištraukti. Jeigu ant 
šiauduko nieko neprikimba, tai 
keikas yra pilnai iškepęs.

H. T.—Roxbury, Mass.

Steikas Su Dresingu 
(Kamšalu)

Paimkit “round steak” tiek; 
kiek reik šeimynai. Tegul at
pjauna apie 1/2 colio storumo* 
Padaužykit su bulvėm trint 
grūstuvu, tai bus minkštesnis.

Padarykit dresingą iš dviejų 
puodukų duonos trupinių, 1 
kiaušinio, 2 šaukštų sviesto, ci
bulio, biskio druskos. Paspir
gink cibulį svieste, sumaišyk su 
duonos trupiniais, įpilk biskį. 
karšto vandenio. Tada dresin
gą, išklok ant mėsos, mėsą su-r 
vyniok, apvyniok šniųriuku ir 
gerai suveržus—surišk. Ant 
karštos, sausos skaurados (pa- 
telnės) greit pakepink, kol ap- 
rus. Tada įpilk 1/2 puoduko 
karšto vandenio, apibarstyk 
druska, uždenk ir kepk pečiu
je 1 valandą.

Kai mėsą išimsi, padaryk da-' 
žalą-greivę, kaip paprastai.

Salotom Dresingas

1 puoduką aliejaus.
2 citrinų sunką.
šaukštą druskos.
šaukštą papriko.
Viską supilk į bonką ir kai’ 

reikės naudot, tada bonkoje ge-" 
rai suplak. Laikyk vėsioj vie-* 
toj, užkimštą. Sutaupius lai
ką, kai nereiks kiekvieną kartą- 
taisyt.

M. Vallilionienė

Bridgeport, Conn.
Komunistų Partijos vietinė 

rusų kuopa turėjo sušaukus 
masinį susirinkimą savo sve-. 
tainėj ant Hallet St. gruodžio 
8 d. Kalbėtojas buvo draugas 
Katko, kuris nesenai sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos. Drg. Kat
ko pasakę daug įdomių daly
kų iš Sovietų Sąjungos.

šis draugas išgyveno Ame-, 
riko j e virš 20 metų, todėl jam 
sugrįžus į savo gimtinį kraštą, 
jis gavo daug įspūdžių. Jis 
paeina iš Minsko gubernijos, 
iš mažo kaimelio. Klausytojam 
buvo įdomu, kada jis papasa-t. 
ko j o, kokį jis kaimelį paliko 
prie caro ir kokis jis šiandien 
yra. Sakė jis: Kada aš augau;': 
mes nežinojome, kas yra deg
tukai, atsibudę ryte bėgdavom 
pas kaimyną parsinešti ugnies. 
Šiandien, man parvažiavus į 
miestelį, pasiklausiau, kaip 
man dasigauti į savo gimtini 
kaimelį. Nustebau, kada man 
pareiškė, kad jūs galite pate
lefonuoti ir pribus tavo brolis. 
Prie caro nežinojome, kas yrft' 
degtukai, o šiandien telefonai 
ir mokykla yra!

M. Arison.
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fašistų užpulta. Francija 
seniau davė jai pasižadėji- 
remti prieš Italiją, dabar 

sutikimą davė Turkija, 
, Jugoslavija, čechosla-

žu-

Trečiad., Gruodžio

Pereitas Imperialistic 
Karas ir Italijos-

Ethiopijos Karas
Daugelis manė, kad Ita

lijos fašistai, turėdami ga
lingą karo mašiną, daug or
laivių, tankų, kulkasvaidžių, 
kanuolių ir pilnai priruoš- 

*■ tą armiją galės greitai su
mušti Ethiopija. Mussolinis 
manė baigti karą į šešias 
savaites dideliu savo laimė
jimu.

Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos vadai, kurie 
yra geriausi karo strategai 
pasaulyje, kitaip sakė.

pakirto dar daugiau dauge
lį gamybos šakų, nepaisant, 
kad visais garais dirba karo 
industrija, bet bedarbių 
skaičius nemąžta. Tokia yra 
Italijoje padėtis.

“Pravdoje” drg. M. Joel- 
son rašydamas apie tai, sa
ko: “Nepaisant kaip baig- ' 
tusi šis karas Italijai, jos 
ekonomijai jau užduotas to- 
kis smūgis, padarytos to
kios žaizdos, kurias ji savo 
jėgomis negalės užgydyti
Italijos liaudies ūkiui teks 
ilgai mokėti už pasekmes 
Mussolinio kolonialės avan
tiūros.”

“Krasnaja Zvezda” rašė, j. r> - n/I • 
kad Ethiopija, tai yra tvir- IkuIJOS 1 fftlllOIlC, 1Y131S
tuma ant uolų, kurią nega
lės įveikti Italijos fašistai. 
“Pravda” rašė, kad nepai
sant galingos Italijos karo 
jėgos, bet karas prieš Ethi
opiją nebus kokis piknikas. 

. . Dabar matome, keno bu
vo teisybė. Jau veik trys 
mėnesiai karas, daugiau 

.-kaip du kartus tiek laiko 
prabėgo, kaip Mussolinis 

.‘itianė jam reikia Ethiopiją 
ZUžkariauti. Jis net genero- 
;.lą De Bono pakeitė kitu, 

J"’bet Italijos armija jau ne 
tik neina pirmyn, netik ne- 

'Situpčioja ant vietos, o dau
gelyje punktų atmesta at- 
;gal. Kas pasidarė? Kodėl 
neskaitlinga gyventojais 
?Ethiopija, neturinti pakan- 

’ -karnai ginklų, neturinti išla-!
•vintų karo jėgų atsilaiko <• 
prieš italus?

Atsakymas yra tame, kad 
; gamtos sąlygos jai daug 
•tarnauja, jos žmonės su di- 

; dėlių pasišventimu mušasi, 
ginasi, kiekvienas žino, kad 
jų kraštas užpultas. Gi ita
lai kareiviai po prievarta 
ten nuvežti, jie kariauna 
užėmimui kalnų, kurie juos 
^vilioja, net fašistinis jauni
ntas neturi to ūpo, kurį tu- 
jėjo pradžioje karo.

• Dar daugiau, Italija 
-ran įstojo po ilgų metų 
zio, jos namie reikalai 
vo labai blogi, žmonių 
pasitenkinimas, Mussolinio 
parodija, kazionos parodos 
yra tarum šiaudų sienos.

Tūli mano, kad jeigu per
eito imperialistinio karo 
metu imperialistai galėjo 
kariauti virš 4 metus, tai ir 
dabar tą galės Italija pada
lyti. Bet gyvenime yra ki
taip. Į pereitą imperialisti
nį karą draskūnai stojo po 
ilgų metų gerlaikio, su tvir
ta savo gamyba, su jaunu 
kapitalizmu, su galinga in

dustrija. O kas dabar yra?
Jau šeši metai krizis, pa
čioje Italijoje šimtai fabri
kų apleista, jų mašinos su
puvo, sugriuvo. Aiškus da
lykas, kad krizis labai spau
džia gyventojus. Užtrauk
tai karas - padidino pragy
venimo reikmenų kainas,

ka- 
kri- 
bu- 
ne-

Italijos fašistams prita
rianti Vokietijos fašistų 
spauda jau nugąstauja, kad 
blogai Mussoliniui. Pragyve
nimo reikmenys pabrango 
virš 20 nuošimčių nuo karo 
pradžios, o darbininkų už
darbiai labai maži; moterys 
ir vaikai tų kareivių, kurie 
išvežti į Ethiopiją kariauti, 
gauna tik po 15 centų į die
ną, iš ko ir pusbadžiai ne
galima gyventi. Nepasiten
kinimas auga.

Italijos finansinė padėtis 
labai bloga. Aukso rezervai 
visai susitraukė. Mussolinio 
vajus už sunešimą žiedų, 
laikrodėlių ir kitokių daiktų 
tą nepagerins. Mussolinis 
jau uždraudė spaudoj skelb
ti, kiek jis turi aukso. Po
pierinių pinigų vis daugiau 
gaminama ir išleidžiama,' 
kas Italijos pinigus stumia 
į infliacijos padėtį, tai yra 
prie to, kada jie neturės jo
kios vertės. Iš užsienio ga
li daiktus pirkti tik apmo
kant auksu, nes Tautų Ly
gos sankcijos užkirto pasko
loms kelią.

Labai nupuolė šilko pra
monė. Dabar pagamina tik 
10 nuošimčių 1928 metų ga
mybos. Žmonių perkamoji 
jėga visai sumažėjo ir vi
daus prekyba tik 64 nuo
šimčius siekia 1934 metų 
prekybos.

rengia A. L. Piliečių Kliubas

antradienį, 31 d. gruodžio 
_ Molly Pitcher Auditorium

Englishtown Road
FREEHOLD, N. J.

Pradžia 7 v. v. Įžanga 35c.
,, Tai bus smagus parengimas, galėsim 
-linksmai laukt naujų metų. Bus duo- 
. dama < trys dovanos už gražiausią, 

juokingiausią ir tikriausią kostumą. 
..Taipgi bus gera orkestrą šokiams ir 

skanių užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame senus ir jaunus, ne vien tik 
vietiniUfi, bet ir iš toliaus, kaip tai iš

Trenton, Perth Amboy, ir kitų 
miesstų.

Kviečia visus RENGĖJAI.

Amerikos Kapitalistai 
Džiaugiasi iš Karo 

Pelnų

darban karo jėgas Ethiopijoje 
ir greitais žygiais sumuš ethio- 
pus ir pergalingai karą baigs. 
Šį Mussolinio ir jo Tarybos 
plepėjimą galima paskaityti nie
ku kitu, kaip paprastais grūmo
jimais, pasigyrimais, kurie su 
tikrove nieko bendro neturi. 
Jeigu Mussolinis būtų galėjęs, 
tai jis būtų pilniausiai pravedęs 
savo planą, bet tas jam nepa
vyko karo pradžioje, o dabar 
dar mažiau turės pasisekimo.

Jungtinių Amerikos 
jų kapitalistai 
Italijos-Ethiopijos
pelnai iš prekybos su Italija 
bai paaugo. Iš Washingtono,
d. gruodžio, pranešė, kad 1934 
metais lapkričio mėnesį Italija 
pirko už $8,418,608 tavorų, o 
šiemet tą pat mėnesį už $9,054,-

• 915. Prekyba auga ant karinių 
medžiagų ir jų reikmenų. 1934 
metais per 11 mėnesių automo
bilių, trokų ir jiems dalių Ita
lija pirko už $6,621, o 1935 me
tais per 11 mėnesių už $200,624 
kiekvieną mėnesį. 1934 metais 
aliejaus proporcionaliai kiekvie
ną mėnesį pirko už $417, o 1935, 
metais jau po $61,105 vertės.

Taigi Amerikos imperialis
tams neapeina, kad jų aliejus, 
trokai, metalas tarnauja Ethio- 
pijos gyventojų žudymui, bet 
jie džiaugiasi iš augančių pelnų.

Anglijos Karo Laivynas 
Manevruos Atlantike
Anglijos karo laivynas nuo

latos manevruoja. Sako, kad su 
sausio pradžia įvyks dideli ma
nevrai Atlantike, Afrikos pa
kraštyje, kuriuose dalyvaus 3 
šarvuočiai, 50 kruiserių, naikin
tojų ir submai’inų. Pranešime 
nepasakoma, kuri karo laivyno 
dalis turės tuos manevrus. Iš 
visko galima spręsti, kad ne 
Viduržeminių jūrų, kuri yra su
traukta prieš Italiją. Veikiau
siai čia manevruos “namų lai
vynas,” kuris dabar yra Ang
lijoje. Iš manevrų vietos jam 
bus lengva išstoti į pagelbą 
Viduržeminių jūrų laivynui, 
jeigu tas bus reikalinga.

Mussolinio Agentai 
Veikia Amerikoje

Amerikoje Mussolinio agentai 
veikia, čia jie renka aukas, 
dovanas ir siunčia fašistų vald
žiai, kad ji galėtų vesti karą 
prieš Ethiopija. Ypatingai su
judo italai fašistai Brooklyne 
ir New Yorke, kur sako yra 
apie 2,000,000 italų. Visokios 
fašistų organizacijos, jų agen
tai klaidina italus darbininkus 
ir reikalauja pinigų. Gruod
žio 19 dieną pasiuntė $10,000 
surinktų aukų į Italiją, neva 
Raudonam Kryžiui.

Francijos Milžiniškas 
Jūrinis Lėktuvas

Francija turi milžiną jūrinį 
lėktuvą “Liet, de Vaisseau Pa
ris”. Jo valtis yra 104 pėdų 
ilgio, sparnai turi 162 pėdas, 
o lėktuvo augštis 30 pėdų. Jis 
veža 76 keliauninkus, kuriems 
yra visi parankumai. Lėktuvą 
budavojo veik tris metus ir kai
navo $1,647,000. Nesenai jis 
per Atlantiko didjūrį iš Fran- 
cijos nuskrido į Brazilijos prie
plauką Natai.

Karo metu ne vien kariniai 
laivai vaidina svarbią rolę, bet 
ir pasažiriniai ir prekybiniai. 
Vieni iš jų tarnauja pervežimui 
armijų, ginklų, amunicijos, 
maisto ir kitų reikmenų, o kiti 
grynai parverčiami į karinius 
laivus—žvalginius, kreiserius ir 
kitokius. Imperialistai daugelį 
pasažirinių ir tavorinių laivų 
taip ir budavoja, kad karo me
tu juos būtų galima išnaudoti 
karo tikslams, štai dabar Jung
tinėse Vals. yra planai bū
davot! du didžiausius pasažiri- 
nius laivus, kurių kiekvienas 
atseis po 50 milionų dol. Bet 
jau atvirai rašo, kad jie karo 
metu bus lengvai paverčiami į 
armijos transportus, kurie ga
lės vienu kartu vežti po 20,000 
kareivių ir jų deniai bus pa
verčiami į karo orlaivių laukus.

Dabartinėmis žiniomis angli
mi ir žibalu kūrenamų ir gerų 
laivų turi po sekamą skaičių di
delės valstybės: 
šalis

Karo Jėga Būsimi;
Anglijos Talkininkų

Schuylkill, Pa.
Kuomet rengiausi į prieglau

dos namus, tai kai kurie drau
gai ir draugės prašė, kad para
šyčiau apie šios vietos gyven
tojų gyvenimą į mūsų spaudą. 
Todėl bandysiu šį tą parašyti.

Kokio amžiaus žmonės čia bū
na gyvenimo bangų atblokšti? 
žinoma, daugumoje sakos senat
vė juos čionai atstūmė. Bet 
tai nevisai teisinga. Todėl, kad 
čia kartais pasitaiko ir gana 
jaunų žmonių iš abiejų lyčių. 
Gyvenimo aplinkybės genėja 
lygiai visus, jeigu tik gerai lai
ku neapsižvalgo. Tiesa, senių 
yra daugiausia. Tai daugiausia 
kadaise buvę sunkaus darbo 
darbininkai, sunkiai dirbo, o 
mažai gavo mokėti. Nors yra 
tokių, kurie buvę kasyklose 
stambiais kontraktoriais, pas 
kuriuos dirbo daug žmonių. Už 
tai ir dabar juosę galima maty
ti didelis tamsumas, o dar di
desnis niekšiškumas, paleistu
vavimas ir tt. Kiti yra nedir
bę savo gyvenime, žino visą ša
lį skersai ir išilgai, tai “lun- 
piai.” Valgė kada ką gavo, gė
rė irgi kur ką gavo, miegojo 
kur pasitaikė, rengėsi tuomi, 
kas tik pakliuvo rankose. Tai 
viduramžio žmonės. Netekę 
sveikatos nuo ligų ir sužeidi
mų, nuo didelės girtuoklystės— 
nuo pastarosios daugiausia likę 
bepročiais, paraližuotais, vėžio 
ligos suėsti. Sukalbamųjų la
bai mažai. Ko ne visi proto li- 
gonys. Visi gerai pasveikinti 
pono kapitalizmo. Iš jų iščiulp
ti paskutiniai syvai vienu ar ki
tu būdu. O tikėjimo nuodais 
permirkę ligi kaulo.

Iš lietuvių dar keli yra pu
siau laisvų, pora visai laisvų 
(iš apie 150). Keli yra tikėji- 
miški pamišėliai—nuolatos kal
basi su šventaisiais arba barasi 
su velniais.

Yra čia ir gerų žulikų.
likau j a su viskuo, kas tik pa
puola po 
marškiniais ir baigiant paršiu
kais ir viską prageria.

Moteriškos lyties įnamių la
bai mažai. Keliolika šėmikių ir 
kelios jaunuolės, vyrukų pri
gautos ir kelios viduramžio. 
Arti šimto tikrųjų ligonių, ku
rios nuolatos lovoje guli.

Aplinkybės
Mes gyvename ve kokiose 

linkybėse. Lovas, 
rime gana geras, 
po pietų iki šešių 
guli lovoje. Nuo
kare turi būti visi lovoje. Mieg- 
ruimiai daugiausia dideli. Val
gome visi vienam dideliam kam
baryje (valgykloje). Pusry
čiai susideda iš šių valgių: avi
žinė putra, sviesto kavalkėlis, 
kavos be cukraus ir baltos duo
nos įvalias. Pietūs: daržovių 
sriuba, “potpie”, rūgščių kopūs
tų, prėskų ko. su bulvėmis, kaip 
kada makaronų arba salmon 
žuvų po bliudelį ir biskį mė- 

,sos į sriubą, arba smočiuką po 
pusę uncijos. Vakarienė: apri- 
kotai ar slyvos, kai kada obuo
lių putros—aprikotai ir slyvos 
dažnai supuvę, pajuodę, šalti, 
kaip ledas. Sekmadieniais, pie
tum duoda bulvių košės, biskį 
mėsos, “graivės”, kiek nori žir
nių, tomaičių, duonos; vakarie
nei, jelly, sūrio, apie unciją, 
kavos, duodavo cocoa, bet kos- 
tumeriai nenori.

Drapanos: apatinės medvil
nės, žieminiai drabužiai tie pa
tys ir vasarą, darbinė unifor
ma visuomet ta pati, kepurės 
geros. Praustis turi sykį į sa
vaitę po prievarta^ Turime ka- 
zioną barzdaskutyklą. Apžėlu
siam nevalia vaikščioti. Priva
tinio puodelio jokio nėra. Kas 
ką turi, tai nešiojasi kišenių j e. 
Kišenini dideli, kaip kareiviški 
krepšiai. Dirbti turi visi, kurie 
kiek gali. Kai kurie gauna ir 
mokėti, pagal darbą ir loską, 
nuo $1 i.ki $5 per mėnesį. Jie 
juos prageria. Prie valgruimo 
turime stovėti lauke ant oro, 
šalta, ar lyja, koks nebūtų.

Kartais kana ilgai priseina 
vėti.

Gyvenimas labai įkirus. 
ventojai šių namų tamsūs, 
del kiti kitiem daro viską, 
tik pakenkti. Dabartiniai 
šininkai gana mandagūs.

V. T.

grafiko Jonyno ir skulptoriaus 
Žikaros. Lietuvos menininkai 
raginami savo kurinius siųsti į 
parodą.

Anglija 
Jungt. Valst.
Japonija
Vokietija 
Franci j a
Italija

2,536
1,518

605
468
430
413

Jų įtalp. 
visų kartu 

tony, 
15,741,692 

8,827,127 
3,103,525 
2,846,307 
2,470,077 
2,447,397

Italijos Fašistai Vis Gi 
riasi, kad Jie Laimės
Nereikia nei įrodinėti, kad 

Mussolinio karo planai Ethio
pijoje susmuko. Italai buvo įsi
veržę į Ethiopija šiaurių-vakarų 
fronte, netoli Anglų Sudano, bet 
čia jie išvyti atgal už Takkaze 
upės. Ties Adowa-Makale irgi 
atmesti atgal ir per šešias sa
vaites nieko nelaimėjo. Prie 
Francijos Somalilando, kur pir
miausiai italai užpuolė ethio- 
pus, jau jie išvaryti atgal į 
Eritrėją. Taip yra šiaurių fron
te.

Pietų fronte italai buvo dasi- 
varę iki Daggah Bur, 'tarpe 
upės Webbe Shibeli ir Anglų 
Somalilando, bet dabar italai 
nugrūsti atgal iki Gorahai, tai 
yra apie pusę užimtos Ethiopi- 
jos žemės turėjo vėl palikti. 
Ties Dolo miestu italai taipgi 
buvo įsiveržę į Ethiopiją, bet 
čia jie su dideliais nuostoliais 
išvaryti atgal į Italų Somali- 
landą. Tai tokia padėtis po tri
jų mėnesių karo. Jeigu prisi
minti tai, kad Mussolinis ren
gėsi į šešias savaites užkariauti 
Ethiopiją, tai bus aišku, kaip jo 
planai susmuko.

z Bet ir vėl Mussolinis su savo 
Didžia Fašistų Taryba giriasi, 
kad po susmukimo IToare-La- 
val “taiko plano”, jis paleis

Anglijos imperialistai nuola
tos apsupdinėja geležiniu lanku 
Italiją. Jie bandė išvien su 
Francijos ministerių pirminin
ku Lavai parduoti Ethiopiją ir 
jos kaina atsipirkti nuo Italijos 
fašistų agresijų, bet tas nuėjo 
niekais. Anglijoje 11,000,000 
žmonių išstojo prieš tą planą. 
Francijoje pasidarė didžiausias 
sujudimas. Sovietų Sąjunga ir 
mažos tautos griežtai išstojo 
prieš Hoare-La valio planą ir jis 
“gyvas palaidotas.”

Anglija sujudo tvirtinti savo 
pozicijas prieš Italiją, jeigu ji 
bus 
jau 
mą 
tokį
Graikija 
vija ir Rumunija. Galinga tai 
jėga, šios penkios valstybės tu
ri 800,000 pastovią armiją, 
3,000,000 lavintų rezervų, 2,600 
karo orlaivių ir 50 karo laivų. 
Sekamos jų jėgos: 

čechoslovakija turi 150,000 
armiją ir 700 karo orlaivių. Ka
ro laivyno neturi, nes neprieina 
prie marių.

Rumunija turi 180,000 armi
ją, 800 karo orlaivių, 4 naikin
tojus ir 1 submariną Juodose 
jūrose.

Graikija turi 70,000 armiją, 
120 karo lėktuvų, 2 kraštų ap
gynimo šarvuočius, 2 kruiserius 
ir 20 naikintojus. Jos prieplau
kos gali geriausiai tarnauti 
Anglijos karo laivynui prieš 
Italiją.

Turkija turi 200,000 armiją, 
370 karo lėktuvų, 2 šarvuočius, 
2 kruiserius, 10 naikintojų ir 
eilę mažesnių karo laivų.

Jugoslavija turi 190,000 ar
miją, 570 karo lėktuvų, 2 krui
serius ir 4 submarinus. Jugo
slavija rubežiuojasi su Italija ir 
gali pasitarnauti geriausias 
placdarmas puolimui apjungtai 
armijai jos, Rumunijos, čecho- 
slovakijos, Turkios ir Graikijos 
ant Italijos.

Taigi šių valstybių išstoji
mas prieš Italiją užduotų tokį 
smūgį Italijos fašistams, kad 
jie nei neturėtų laiko galvoti 
apie atakas ant Francijos, Ang
lijos karo laivyno ir Aigipto. O 
per jas gali būti panaudota ka
ro jėga ir kitų Tautų Lygos ša
lių, jeigu tas būtų reikalinga.

NEAPOLIS. — Primo 
Camera, italas buvęš sun
kiasvorių kumštininkų čam- 
pionas, paaukojo fašistų ka- 
rui savo aukso medalį ir ki
tas auksines bei sidabrines 
dovanas.

Rezoliucija Vienybės 
Reikalo Klausimu

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 7 kp., laikytam mėnesi
niam susirinkime, gruodžio 8 
d., 1935 m., Darbininkų Cent- 
ralinėj Svetainėj, 325 E. Mar
ket St., Wilkes-Barre, Pa., pri
ėmėm vienbalsiai sveikinimo 
rezoliuciją sekamai: Mes, LDS 
7 kuopos valdyba ir nariai 
sveikiname vienbalsiai Lietu
vių Darbininkų Draugijos Pild. 
Komiteto didžiumą, kurie pa
darė svarbų nutarimą reikale 
vienybės. Taipgi sveikiname 
visus LDD narius ir nares, ku
rie sutinka su LDD Pild. Ko
miteto didžiumos nutarimu ir 
sutinka priimti Kom. Interna
cionalo Septinto Kongreso nu
tarimus.

Rezoliucijos Komisija:
J. V. Stankevičius, 
G. S. Kasparas, 
Motiejus Norbuta.

Lietuvos Menininkai Rengs 
Parodą Maskvoje

Gruodžio 6 d. įvyko Lietuvos 
dailininkų sąjungos susirinki
mas ir nutarė sausio mėnesį, 
1936 m., rengti Lietuvos meno 
kurinių parodą Maskvoje. Tam 
tikslui tapo išrinkta komisija 
iš istorikų Baltrušaičio ir Ga
launės, tapytojo Vienožinskio,

Sunaikinimui Peršalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrų 

alengvinimą

I PAIN-EXPELLER k ..ii
-ni’ią dili

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

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 St., B’klyn, N. Y.
Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25 '

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
duli#. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir justi nesveikumas bus jums išaiš
kintas. .» ... .
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS 
110 „East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūiiės ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašom* 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas t EVergreen 7-1661
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Sociališkos Apsaugos 
Aktas

Mes jau žinome, kad prezi
dentas Roose veltas pasirašė po 
Sociališkos Apsaugos Aktu. Vi
sur, iki šiai dienai girdėti viso
kį nesutikimai, ir argumentai 
už ir prieš šitą aktą. Konserva- 
tyviškas elementas sako, kad 
įstatymas pereina visus rube- 
Žius, absoliutiškai netinkamas, 
ir ra<jikališkos minties žmonės 
sako, kad negana toli-siekiantis 
įstatymas, bet šitas žingsnis 
Reprezentuoja svarbų pradinį 
Žingsnį nacionaliu keliu išrišti, 
ką prezidentas Rooseveltas va
dina “gyvenimo didelius pavo
jus ir besikeitimus”—skardin
gą senatvę, bedarbę, biednus 
vaikus, ligas ir kitus fiziškus 
trūkumus.

Dabartiniai A p rūp ini mai
Aktas padalintas, jo svar

biuose aprūpinimuose, į dvi da
lis, pirma dalis teiks pagelbą 
net apie 30,000,000 darbininkų 
ir jų šeimynoms; kita dalis, ne
ša ypatingą ir greitą pagelbą 
valstijoms išlaikymui nedirban
čių, kuriam tikslui net $94,491,- 
000 paskirta 1936 fiskališkiems 
metams. Iš* kitos sumos, $49,- 
750,000, ir kiek toliaus prirei
kus, eis valstijoms prižiūrėji
mui senų asmenų virš 65 metų 
senumo. Paskyrimai autorizuo
ti ant 50-50 pagrindo su suta
rimu, kad federates valdžios da
lis niekad neviršys $15 į mė
nesį.

Aktas autorizuoja $24,750,- 
000 bėgantiems fiskališkiems 
metams ir tokias sumas, kurios 
bus reikalingos ateinantiems 
metams, pagelbėti valstijoms 
aprūpinti pagelbą užlaikomiems 
vaikams. Valdžia pridės trečią 
dalį ir valstijos 2-3 dalis su fe- 
deraliu paskyrimu apribotų iki 
$6 į mėnesį del 
$4 del kievieno 
čioje šeimynoje.

Aktas duoda
$3,800,000 į metus pagelbėti 
valstijoms pirmyn pastūmėti 
sveikatą motinų ir vaikų “ypa
tingai kaimuose ir vietose, ku
rios sunkiai kenčia nuo depresi-

vieno vaiko ir 
kito vaiko pa-

paskyrimą is

' ' lt.Į ,,11111 II I ---------- JĮ,

jos.”
Autorizuoja $2,850,000 į me

tus pagelbėti valstijoms aprū
pinti chirurgišką, pataisomą ir 
kitus patarnavimus pabėgu
siems vaikams.

Bilius autorizuoja paskyrimą 
iš $1,500,000 pagelbėti valstijų 
gerovės organizacijoms prižiū
rėti apleistus ir be namų vai
kus.

Aprūpina federalį paskyrimą 
iš $841,000—1936 ir 1937 m. 
fiskališkiem metams, ir $1,938,- 
000 į metus po tam, prie valsti
jų paskyrimų del mokinimo fi
ziškai apnegalėdintų, kad jie ži
notų kokį nors užsiėmimą arba 
amatą.

Metinis paskyrimas iš $8,- 
000,000 autorizuotas pagelbėti 
valstijoms ir jų politiškoms že
mesnėms vietoms užlaikyti vie
šos sveikatos biurus ir $3,000,- 
000 paskirta pagelbėti valsti
joms užlaikyti neturtingus aklus 
ant 50-50 pagrindžio.

Administravimas šitų aprūpi
nimų, kurie greitai eina galion, 
bus rankose atskiro biuro, ku
ris neš vardą “Social Security 
Board.”

Ateities Aprūpinimai
Kita dalis Sociališkos Apsau

gos Akto įsteigia sistemą, visą 
šalį apimančių įstatymų, kurie 
palengvins nepalaimos smaugia
miems Amerikos darbininkams 
ir jų šeimynoms. Tas atlikta fe- 
derališku paraginimu ir koope
racija su valstijoms įsteigti 
dvejas industriališkas sau-pa- 
gelbos sistemas, viena sistema 
tai federate sistemą atitraukti 
industrijos veteranus, ir kita 
sistema tai valstiškas-federališ- 
kas planas aprūpinti savaitines 
naudas laike bedarbės.

Kadangi šitas aktas priguli 
nuo federalės-valstijos koopera
cijos, tai naudos nebus teikia
mos piliečiams, pakol valstijų 
įstatymai sutinka su federaliais 
aprūpinimais. Daugumas valsti
jų legislaturų nelaiko sesijos 
dabar, tai tikimasi, kad kur bus 
galima valstijų gubernatoriai 
pašauks speciales sesijas aprū
pinti tinkamus įstatymus.

Kokią naudą atneš šitas Ap- judo visa publika, kas tai 
saugos Aktas paprastam tokio nepaprasto: iškabino 

piliečiui?
Senatvėj Pagelba

Aktas aprūpina senatvės streiką del nepakenčiamos 
pensijos sistemą, kurią finan^bado algos” ir prašo solida- 
suos taksai ant darbininkų įei- rūmo, kad nepirktų laike 
gų ir taip vadinami “payroll” streiko, stiklo išdirbinių, 
taksai nuo darbdavių, kiekvie- 

. name atsitikime prasidedant su 
1 nuoš. 1937 m. ir augant 
trims metams iki 1949 m., 
da kiekviena kontribucija 
rėš būti 3 nuoš.

Po šita sistema, kiekvienas 
kvalifikuotas darbininkas, kuris 
atsitraukė nuo darbo, sulaukęs 
65 metų, bet ne prieš sausio 1 
d., 1942 m., gaus mėnesinę pen
siją iki mirties. Mokesties rata 
mainysis nuo $10 iki $85 į mė
nesį, tas prigulės nuo darbinin
ko pilnos uždirbtos algos po 
gruodžio 31 d., 1936 m. ir prieš 
jo atsitraukimą. Pilnos užmokė
jimo sumos bus padarytos tur
tui kvalifikuotų darbininkų, ku
rie miršta prieš pasiekimą 65 
metų.

Dabar paprasta pensija vals
tijose, kurios turi senatvės pen
sijos įstatymus, yra $15.50 į 
mėnesį. Rokuojama, kad viduti
nė mėnesinė pensija tinkamiems 
darbininkams po šituo planu 
bus nuo $40 iki $65.

Bedarbės Apsauga
Aktas neįsteigia federates be

darbės kompensacijos sistemos. 
Tik padaro galimu daiktu vals
tijoms įsteigti bedarbės kom
pensacijos sistemas.

kas 
ka- 
tu-

“L.” lied. Pastaba.—Talpin
dami šį rašinėlį, mes vistiek sa
kome, kad šis “Sociališkos Ap
saugos-Aktas” toli gražu nepa
dengia visų bedarbių ir seno 
amžiaus reikalavimų ir nepa
dengs, nepaisant, jei ir visos 
valstijos jį užgirtų ir prie jo 
prisidėtų. Darbo žmonių reika
lus aprūpins tiktai priėmus 
įstatymu Darbininkų Bilių, II. 
R. 2827, už kurį mes raginame 
visus Amerikos darbo žmones 
kovoti. Tas bilius aprūpina vis
ką: senatvėje ir nedarbe esan
čius darbininkus ir tarnauto
jus. Jis tai padaro samdytojų 
lėšomis.

LAISVES” BAZARAS
----------------------------------Bus-----------------------------------

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Sausio 24,25 ir 26 (January), 1936
“LAISVES” SVETAINĖJE

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,
Šis Bazaras Yra Ketvirtas iš Eilės ir Jis Bus

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

Laike Bazaro Vakarais Bus Šokiai
ĮŽANGA TIK 10c asmeniui

Norint padaryti gerą bazarą, reikia dapirkti daiktų 
prie dovanotųjų. Todėl labai reikalingos 

piniginės dovanos.

“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.”

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.

Puslapis PenkfaBLAISVE

Tat

Tel. Stagg 2-2996

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Rengėjai.

Sckr. AI. Dobinis.
(305-306)

pageidauja-
Taipgi at- 

įvai-

Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa- 

» prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway,

I Woodhaven, L. L, N. Y.

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.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

! Whlik.y A Blend 
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MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

plakatą: “stiklo išdirbinių
102 darbininkai paskelbė i

stiklo išdirbinių. 
Entuziazmingi obalsiai: Te
gyvuoja streikas! Tegyvuo
ja sindikatas C.C.T.U.!

Lietuvių darbininkų šia
me paminėjime buvo daug, 
bet daug dar praleidžia is
torinius savo klasės paminė
jimus, o jau Urugvajaus 
darbo liaudis yra suintere
suota socialistine statyba ir 
todėl su Kompartija. Viso 
šioje konferencijoje dalyva
vo apie su virš 4,000 žmo
nių. J. Č.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos metinis susi

rinkimas įvyks 27-tą dieną gruodžio, 
penktadienio vakare 8 vai., šv. Jįurgio 
svetainėje, 180 New York Avė. Drau
gai ir draugės dalyvaukite visi šiame 
susirinkime, nes turime labai daug 
svarbių dalykų aptarti ir katrie neuž
simokėję duokles, tai ateikite ir užsi
mokėkite. Turim svarbių dalykų iš 
Centro, kurie būtinai reikia apsvars
tyti.

CLEVELAND, OHIO
Bankietas, “Card Party” dig. 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 eis į drg. V. 
Kapsuko fondą.

Kviečia visus,

Iš Laikraščiu
Ką Aš Mačiau Lapkričio 

7-tą Dieną?
Uruguajiečių “Darbas” 

rašo:
Septinta lapkričio yra is

torinė diena. Šiais metais 
7 d. lapkričio sukako SSRS 
gyvavimo 18 metų, kaip 
caro tiranija nušluota iš 
šeštos dalies pasaulio.

Paminėjimui šios dienos 
Urugvajaus Kompartija su
ruošė “Stadium Uruguay” 
salėje nepaprastą konferen
ciją. Tribūna taip vaizdin
gai įrengta, kad kiekvienam 
atvykusiam metėsi į akis 
trys dideli paveikslai, už
imanti visą sceną: Lenino, 
Stalino ir H. Barbussės. Tri
būna augštai įrengta ir ap
šviesta raudona šviesa. Vir
šuje emblema, iš šonų gale
rijos įvairūs plakatai.

Atidarius konferenciją ir 
pranešus dienotvarkę ir die
nos reikšmę, buvo sudainuo
tas “Internacionalas” ir 
sveikinimo rezoliucija SSRS 
darbininkams ir v a 1 s t i e - 
čiams, pabrėžiant jų atsieki- 
mus socialistiniam fronte. 
Vėliau sekė oratorių kalbos, 
po kiekvienos kalbos buvo 
skaitoma užuojautos rezo
liucija Ethiopijos proletari
atui, ir tt.

Oratoriai kiekvienas davė 
palyginimus iš SSRS atsie- 
kimo ir kapitalistinių šalių 
susmukimą visuose frontuo
se, kaip socialiam, taip ir 
kultūriniam. Nurodydami, 
kaip kapitalistinė — barba
riška santvarka veda žmo
niją prie skerdynių žmogus 
žmogaus. I

Apie 11-tą vai. staiga su-

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška 

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j 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. 

Kent Remedies, Inc.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš sent; padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio 
ma. 
maliavoju 
riom spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

f esi joje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės pro- 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsaindo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Tel. Stags 2-0783 NOTARY
Night Tel. 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.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas '

PLAUKŲ 25* 
KIRPIMAS i
SKUTIMAS J gC
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Stš.

Patarnavimas

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ
AR GĖLIMO '

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausit, 
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.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

>*•*

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Temykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų jstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gta- 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks, pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ari. 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di- 
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos. Z-

$150
ar

mažiau

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

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

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

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $2X*
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perml- . 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

c

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
ParsamdHU automobilius vestuvėm, 

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

ImIHmIMnI

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

——
C
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Mrs. Reisman Paleido

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOSir

i pro-

S prieš karą

'4

atsikreipė 
kad padė-

įsigijus 
kurių 

gausite 
gyven-

pirmoji sesi-
minutų. Iš-'

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

tik vyram. Moterim nebus.

Komisija.
(305-306)

surengtas naudai Pales- 
Vadinasi, jeigu kas sa- 

jog tarpe žydų nėra fa- 
tas skaudžiai apsigautų 

ir kitus.

pa- 
ko-

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

Sekmadieniais—susitarus.

RC A VICTOR 
"magic rrain'radio

šaukite
INgersoll 2-6767

Kaip mes galime padėti Lie
tuvos žmonėms?

t

Ar Amerikoje gyvenantiems 
gręsia karas ir fašizmas?

Ką daryti, kad fašizmo ir Brooklyne. Įžanga veltui.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

Kas Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit! 

Įdomu!

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

REIKALAVIMAI
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 rašykite sekamai:

K. AŠMENAS,
R.F.D. 1. Forest City, Pa.

T a r p t a u tinio Darbininkų 
I Apsigynimo Angelo Herndon

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

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

Puslapis Šeštas LAISVI
±3

Trečiad., Gruodžio 2b, 1935

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Minėkit 4 Sušaudytus Lietuvos Darbo 

Liaudies Reikalų Gynėjus
Kas buvo tie keturi sušaudy-

Už ką juos sušaudė?
Kokiu būdu Smetonos val

džia Lietuvoj įsigalėjo?
Ko dasigyveno Lietuvos 

žmonės po 9 metų Smetonos 
valdžios viešpatavimo Lietu-

karo nebūtų ?
Tais ir kitais klausimais bus 

kalbama Brooklyno ir Apie- 
linkės Bendro Veikimo Komi
teto masiniame susirinkime- 
prakalbose. Kalbės D. M. šo- 
lomskas, L. Prūseika ir kiti. 
Prakalbose bus renkami dele
gatai į prieškarinį kongresą, 
Clevelande.

Prakalbos įvyks šį penkta
dienį, 27 gruodžio, 7:30 vai. 
vakaro, L. A. Piliečių Kliubo 

■svetainėje, 80 Union Avė.,

■i

kongresas ir prašė visų, kad 
jis (kongresas), būtų populia- 
rizuojamas.

Paskui priimta 8 rezoliuci
jos įvairiais klausimais, kurios 
bus pasiųstos trečiam Am. kon
gresui prieš karą ir fašizmą, 
Clevelande.

Nuo lietuvių 
dalyvavo 
Skyriaus 
nizacijos, 
svr rbos.

pų darbininkais ir bedarbiais, 
o ne su bosais, kurie anksčiau 
ar vėliau sentelėjusį darbi
ninką taip pat ir policistą iš
meta gatvės malonėn.

“Miręs” vyras, Williamson, i 
atėjo į teismą, kur buvo spren- Į 
džiama jo žmonos byla išga
vimui jo pomirtinės. Ji pereitą 
vasarį pripažino iš upės iš
trauktą skenduolį, kaipo savo 
vyro lavoną ir palaidojo. Da
bar norėjo atsiimti $3,064 po
mirtinės, bet jos dingęs vyras 
pribuvo teisman.

PARENGIMAI

St

REPUBLIC LIQUOR STORE
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

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

konferencijoj 
tik kriaučių 54-to 
atstovai. Kitos orga- 
matyt, “nesuprato”

Naziai Užpuolė York 
villes Kliubą

Iš Prieš Karą ir Fašizmą 
Konferencijos Uniją 
Delegatą Sesijos

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

Europos

Visų Atydai!
Nepamirškite, kad jau ar

tinasi nauji metai. Kur jūs, 
draugai, manote sutikt naujus 
metus? Ar ne “Laisvėj”, gruo
džio 31 ? Reikia neužmiršt, 
kad kiekvieną pabaigą metų 
aidiečiai rengia labai links
mus šokius.

Bet šį sykį, tai bus, kaip an
gliškai vadina ‘balloon dance.’ 
Dar daug iš jūs niekad nebu
vę tokiuose šokiuose, tai da
bar bus pirma proga.

Kitas svarbus dalykas, kad 
bus visokių užkandžių: labai 
grąžtai iškeptų “frankfurters”, 
pyragų ir daug kitų valgių, 
žinoma bus ir visokių gėrimų.

O apie muziką, tai nereikia 
visai kalbėt, žinomas dalykas, 
kad aidiečiai visados bando 
gaut smagiausią orkestrą, šo
kiai prasidės kaip 7:30 vai. 
vakare ir tęsis iki vėlumos. 
Įžanga į šį balių bus tik 35 
centai.

Tai, draugai, nepamirškite 
atsilankyt į šį parengimą su
sitikt naujus metus sykiu su 
aidiečiai.

BROOKLYN, N. Y.
Kompartijos 6-ta kuopelė rengia 

vakarienę pasitikimui Gussie Gordon, 
su bato j, 28 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, po numerių 535 Greene Ave. Di
delė vakarienė su programa—viskas 
tik 75c. Kviečiam visus atsilankyti ir 
priimt šį gerą draugą Į mūs tarpą 
atgal.

ShcrryWine

Old Farm bonka 
Calvert )>onka 
Wilkens Fam. 
Crab Orchard 
Old Quaker

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

kainomis
—............‘.n

Port Wine, Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Pusga- 
lionai — nuo 89c iki $1.25. Buteliais 
— nuo 55c. iki $4.50 ir t.t.

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!!Dvidešimts nazių šturminin- 

kų pilnoj uniformoj, su švino 
buožėm, įsiveržė į vokiečių- 
amerikonų kliubą, 1501 3rd 
Avė., Yorkvillėj. Bet ne daug 
pešė. Įtūžus amerikoniška-vo- 
kiška publika strimgalviais 
juos paleido laiptais žemyn. 
O išmestus ant gatvės praei
viai ujo, išreikšdami neapy
kantą prieš norinčius įvesti 
Hitlerio teroristinę metodą čia 
Amerikoje, taipgi prieš pava
davimą nazių uniformose ir su 
visų nekenčiama svastika.

Naziai pasirodė apie 9 vai., 
kol dar mažai kliubo narių bu
vo susirinkę, šaukdami: “Heil 
Hitler!” Susirėmime vienas 
kliubo narys biskį sužeistas, 
bet ir naziai atsiėmė savo. Po
licija pribuvo viskam užsibai
gus ir kliubo nariai įteikė po
licijai nazio kepurę, kurią iš 
strioko paliko su visa svastika.

Didėjant fašistų puolimo pa
vojui darbininkai privalo skait
lingai ir laiku dalyvaut savo 
parengimuose, kad fašistai ne-

ginklo garbę. Kas iš mokyto
jų tam priešinasi, tam prime
tama prisiegos neišlaikymas ir 
vejamas laukan. Baigdamas 
ragino unijistus prisidėti prie 
lankančių mokyklą vaikų tėvų 
susivienijimo, kad pakėlus 
darbininkų įtekmę mokyklose.

Privatinių mokyklų delega- 
t tas pranešė, jog tenai mokyk- 
, lose eina didelė diskriminaci

ja, atskyrimas religijose—žy-
• dų ir katalikų, kas reiškia aiš

kius požymius augančio fašiz
mo. Jeigu tik sužinojo, kad 
mokytoja priklauso prie unijos 
—tą laukan.

Stalų patarnautjų pasiunti
nys pasakė, kad turtingesni 
žydai nenori samdyti žydų 
darbininkų. Pavyzdį davė, 
kad buvo surengtas bankietas 
viešbutyj, kur stalas ar porci
ja $100 (šimtas dolerių), tai 
kada atėjo stalų patarnauto
jai dirbti,—jų delegatas buvo 
iškoliotas, kam prisiuntė žydų 
tautos žmones. Ir kas keis- 

( čiausia, sako jis, tas bankietas 
i buvo 
I tinos.
kytų, 
šistų, 
save

Laivakrovių unijistas prane-, kuopa gavo leidimą baptistų 
šė, kad jie bando skelbti strei-'' —
ką prieš vežimą amunicijos 
Italijai ir Ethiopijai, bet uni
jos vyriausybė neprileidžia. 
Sako, kontraktas pasibaigs tik 
pradžioj sausio mėnesio .y o 
amunicija jame nėra įžymėta, 
čia mūsų pirmininkas Mirsky 
sustabdė jo kalbą, pareikšda
mas: “Mes čia susirinkom kal
bėti ne apie unijų vadovybę, 
bet karą ir fašizmą.” Ir šitas 
jo pasakymas užglostė unijos 
vyriausybės stabdymą kovos 
prieš karą ir fašizmą.

Radio operatorius pranešė, 
kad valdžia prisidėjo prie lai
vu kompanijų numušimui $15 
algos į mėnesi, kaip jie vedė 
didvyrišką streiką ir kaip juos, 
galima sakyti, suklupdė pa
grasinimas atėmimu leidimų 
valdyti radios. Tačiaus jie

• siryžę laikytis ateinančiose 
vose.

Architektų, inžinierių 
chemistų pasiuntinys, aiškino, 
kad visos šios trys augštai la
vintos šakos jau nesiskaito jo
kia profesija prie dabartinių 
aplinkybių, tačiaus jos lošia 
svarbią rolę kare. Jis sakė, jog 
mes sykiu su visais darbinin
kais vesime kovą 
ir fašizmą.

Negrų atstovas 
prie visų unijistų, 
tų jiems vesti kovą, idant jie 
būtų be diskriminacijos pri
imti unijon ir dirbti sunkiose 
industrijose, nes dabartinių 
unijų konstitucijose yra įrašy
ta, jog tik gero charakterio 
baltveidžiai yra priimami, kas

Praeitą šeštadienį,
.Temple svetainėj, New Yorke, 
įvyko konferencija prisiren
gimui prie Am. trečio kongre
so prieš karą ir fašizmą, kuris 
bus pradžioje sausio mėnesio, 
Clevelande, Ohio.

Konferencijos pradžia buvo 
garsinta 10 vai. ryto, bet pri
buvęs paskirtu laiku radau tik 
delegatų registruotojus ir po
rą besižvalgančių delegatų. 
Koriferencija prasidėjo 20 mi
liutų po vienuolikos. Kas iš- 
mislino vėluotis porą valandų 
ir kas sutinka jo laukti, tai 
abiem reikia uždėti ant pečių 
po maišelį druskos ir liept pa- 
maršuot tokį tolį, kad prakai
te imtų maudytis, gal būt tas 
pradėtų daryt galą tokiam tin
giniavimui ir kitų žmonių žio
pliais laikymui.

Konferencijos 
ja užėmė vos 40 
rinko pirmininką ir komisijas. I ti

Antrai sesijai prasidėjus P. 
Reid pasakė gerą prakalbą, 
nurodydamas svarba konf. ir 
kongreso prieš karą ir fašiz
mą,-lead tas viskas įvyksta tuo 
momentu, kuomet Afrikoje 
ginkTži žvanga, bombos sprog
sta: Europa dar niekad pir- 
miatOiebuvo taip arti slenks
čio pradėiimui karo, kain da
bar, kuri bando iššaukti juo
dasis fašizmas, idant sunaiki
nus net Sovietu Sąjungą, sto
vinčią ‘prieš fašistų akis, kaino 
naujos socialistinės tvarkos 
augintoją. Tolimuose Rytuo
se Japonijos militaristu grobi
mo svetimu teritorijų nesima
to pabaidos; jie net galanda 
dantis atkandimui dalies arba 
net ir viso Sibiro nuo Sovietų 
Sąjungos, kas reiškia neišven
giamą ginkluotą susikirtima, 
kuriame žus tūkstančiai nekal. 
tų žmonių iš abiejų pusiu. Pas
kui nurodė augimą palinkimų 
prie fašizmo ir mūsiškėj Ame
rikoje, ragindamas visus žmo
nes bendrai veikti išlaikymui 
bent likučių senos demokrati
jos. TlTai maž daug tokia su- 
glaų#ą jo kalbos.

Išklausius jo kalbos, neinant 
į ’smulkmenas, konferencija 
buvo padalinta į 9 grupes: 
amatinių unijų; tautinių ma
žumų- vaikų ; moterų ; vetera
nų r religijų; jaunuolių, taikos 
i r-laisvės, ir organizacijų.

Kas buvo kalbama kitose 
grupėse—nežinau, bet iš ama- 
tiniy unijų susirinkimo reikia 
perduoti keli delegatų prane
šimai, kad “Laisvės” skaityto- 

į jai žinotų, kas dabar dedasi 
Į įvairaus sujudimo pasaulyje, 
t Kalbėdamas mokytojų unijos 
l organizatorius pareiškė, kad 
\New Yorke 40,000 mokytojų uždaro duris negrams darbi- 
veda kovą prieš militarizavi- ninkams prieiti prie geriau ap- 

% Jią vaiky mokykloje, nes (mokamų darbų. Baigdamas
IpnkvedŽiai taip sutaisyti, jog įkalbą pranešė, jog vasario mė- 
rs primena šalies uniformos ir|nesį įvyks Am. negrų pirmas

“Laisvėje” Lankėsi Iš 
Lietuvos Svečias Skulp

torius P. Rimša

Ruošia Eglaitę Scottsboro 
Vaikiny Naudai

bažnyčioj, 84 Cook St., Brook
lyne, įrengti eglaitę. Dėlto 
atsišaukia į organizacijas ir 
atskirus asmenis paaukoti kas 
ką išgali. Visas pelnas eis 
Scottsboro jaunuolių gynimui. 
Lietuviai taip pat turėtų iš
reikšti savo solidarumą, atneš
dami dovanų prie eglaitės.

Eglaitė bus penktadienį, 
šio mėnesio, 7 vai. vakaro.

Mrs. Reisman, kuri pereito 
rugpjūčio 14 nušovė vyro sek
retorę ir meilužę, kam pasta
roji paviliojus jos vyrą, tapo 
paleista laisva. Ji džiūrės bu
vo pripažinta kalta nužudyme, 
bet teisėjas panaikino bausmę. 
Reismanienė yra 35 metų, jos 
konkurentė buvo 23 m., o pat
sai Reismanas 42 m.

Bylą laimėti jai padėjo kai
mynų liūdymai, ypatingai 
12-kos kaiminkų moterų, ku
rios ašarodamos pasakojo, kaip 
jinai esanti gero pobūdžio mo
teris ir kaip vyras blogai su ja 
elgęsis. Tas paveikė į teisėją, 
kuris pasakė, kad toks vyras 
esąs “gėda bile susiedijai” ir 
jo meilužės užmušėjos—Reis- 
manienės bausmę panaikino.

Policistas Save Pašovė
Apie metai atgal paleistas 

iš tarnybos policistas Charles 
J. Morris, 226 97th St., Brook
lyne, paleido sau šūvius į gal
vą. Nugabentas ligonbutin 
kritiškoje padėtyje. *

Jau antras policistas pasta
ruoju laiku pasišovė del tos 
priežasties. Tebedirbantieji 
policijoj turėtų pagalvoti apie 
tą padėti ir kooperuoti su ša-

Antradienį, su brooklyniečiu 
Ališausku, “Laisvės” raštinėj 
lankėsi pribuvęs iš Lietuvos 
Petras Rimša, Skulptorius.

Skulptorius manąs turėti sa
vo kūrinių parodą Jungtinių 
Valstijų didmiesčiuose.

MIRT YS—L A1DOTU V £S
Teofilė Juknevičienė, 41 m., 

313 So. 4th St., mirė gruodžio 
22 d. Laidos gruodžio 26 d., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.

PARDUODA NAMUS IŠ 
VARŽYTINIŲ

Home Owners Loan Corpo
ration (HOLC) pradėjo New 
Yorke ir apielinkėj licitaciją 
namų. Tai ta pati valdžios or
ganizacija, kuriai susikūrus, 
daugelio bankrutuojančių na
melių savininkai sakė, jog ji 
išgelbės, kad “raudonieji” be 
reikalo įtarė ją neapsaugosiant 
biedniokų namelius nuo pražū
ties.

Dabar atėjo tas, ką komu
nistai numatė pačioj pradžioj, 
kad ji mažų namų savininkė
lių neišgelbės. Ir štai HOLC, 
ta lauktoji išganytoja, jau lici
tuoja namelius. Tik ji sutvar
kysianti licitacijos reikalus 
taip, kad nepadarius nesmagu
mo statybos, skolinimo ir ne- 
judomos nuosavybės pirklybos 
įstaigoms.

Trumpos Žinutės
WPA atidarys siuvimo 

jektą moterims 35-37 W. 3rd 
St., kur bus samdoma 266-šios 
dabar šelpiamos moterys. Tai 
pasėka Bedarbių Tarybos rei
kalavimo tokių projektų.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta 
s atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

^ šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius. •
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
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 prb 
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N.

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 
didžiausias kontrastas: jei 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 stebuklas; ne
brangūs ir gramofonai, kurių bal
sas yra daug geresnis, negu seno
viškų. Parduotame 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 
gerą muzikos instrumentą, 
Lietuvių Muzikos Krautuvėj 
ne vien vlettiniai, apylinkės
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 KALĖDAS ŠVĘSTI!

Pelagija Ambrozaitis, 
Krautuvės Vedėja.

(Paruošė Jono Valaičio Radio 
Skelbimų Agentūra.)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

apsigauna.

Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsidud- 
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setų, pa
puošalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.

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 ir auksinius daiktus.
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.)

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuviu anglių kompanijos

300 Lincoln Road, - Brooklyn, N.Y.
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite 

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

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

Itr $ i 025 Klauskite 
BEN DUBIN

PIRTIS
VISADA ATDARA 
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

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

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

Broadway išlipkite ant Flu shing Ave. Bushwick Ave. k-ais iš
lipkite ant Cook Street.




