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Krislai
Geras Pavyzdys.
Ai* Nepermandagiai 

Nusileista?
Submarinai šiaurės 

Poliui Pasiekti.
Mūsų Studentai.
Karo Išvengta.

Rašo 7?. Mizara.

LDS 142 kuopos nariai (Pitts- 
burghe) duoda gerą pavyzdį, 
kaip kovoti prieš Japoniją gy
venant Amerikoj.

Vienas asmuo nupirko kuo
pos buveinei papuošti kalėdinių 
vainikų. Vėliau nariai žiūri, 
kad tie vainikai Japonijoj dirbti. 
Tuomet jie nutarė 
daiktus krautuvei.

J. Mažeika apsiėmė tai pada
ryti ir padarė: nunešė krautu
vei Japonijoj gamintus daiktus 
ir pareikalavo: sugrąžinkit pi
nigus, mes Japonijos produktus 
boikotuojam.

Krautuvės savininkas turėjo 
kuopos reikalavimą patenkinti.

grąžinti k

Aišku, minėti pirkinėliai nė
ra brangūs. Bet čia svarbu wo- 
ralis smūgis Japonijos produk
tams. Antra: čia svarbu Lietu
viu, Darbininku Susivienijimo 
narių, politinis susipratimas.

Tai pavyzdys kitiems Japoni
jos imperializmui priešingiems 
žmonėms.

Nepirkti nei už centą Japoni
joj gamintą produktų tol, kol 
Japonijos kariuomenė nebus iš
traukta iš Chinijos!

r

Pagaliau, Amerikos valdžia 
priėmė atsiprašymą dėl nuskan- 
dinimo amerikinių laivelių Chi
nijos pakraščiuose.

Priėmė, reikia pripažinti, per
daug nuolaidžiai.

Jei panašiai būtų atsitikę su 
Sovietų Sąjungos laiveliais, ir 
Sovietų vyriausybė būtų pana-' 
šiai nusileidusi Japonijos impe-' 

jrialistams, tai daugelis žmonių i 
būtų aiškinę tatai “Sovietų Są
jungos silpnybe.”

Washington. — Keturi 
Jungtinių Valstijų šarvuot
laiviai nuo 7,500 iki 10,000 
tonų įtalpos išplauks kitą 
savaitę iš Californijos pa
kraščių į Australiją; ten 
dalyvausią 150 metų sukak
ties minėjime nuo pirmos 
anglų kolonijos įsteigimo 
prie Botany įlankos.

Bet daugelis supranta 
kad tų Amerikos karo laivų 
siuntimas į Australiją, ne- 

Kadaise tūli žmonės manė, pertoli nuo Japonijos, yra 
būk iš Amerikos studentų nieko priminimas Japonams, .kad 
neišeisią; jie perdaug paviršu
tiniški ir nesidomį visuomeniš
kais reikalais.

Betgi pastaruoju laiku pasiro
do, kad tokis manymas — klai
da. Mūsų šalies studentai domi
si viskuo, kas tik paliečia mūsų 
šalį ir pasaulį. Tą labai gerai pa
rūdija šis suvažiavimas ir 
me diskusuojami klausimai.

O štai Sovietų mokslininkai 
naują dalyką sugalvojo: gaminti 
submarinus pasiekimui šiaurės 
Poliaus, žemės kamuolio viršū
nės.

Pilnai galimas daiktas, kad 
šis planas bus įgyvendintas. O 
tai reikš dar vieną milžinišką 
sovietinio mokslo triumfą.

Šiuos žodžius rašant Pough
keepsie, N. Y., tęsiasi trečiasis i 
Amerikos Studentų Sąjungos su
važiavimas.

ja-

Kadaise Juozas Tysliava 
reiškė, būk Lietuvos jaunimas 
50 metų pralenkęs Amerikos lie
tuvių jaunimą.

Tai irgi buvo tokis žioplas iš- 
. sišokimas, dėlei kurio Juozui 

paskui teko negardžiai atsirūg
ti.

pa-

Už vienos dienos ir 1937 me
tai bus tik praeitis. Laikas ne
paprastai greit bėga.

Pradžioj 1937 metų, atsime
nat, daugelis pranašavo, kad 
šiemet prasidėsiąs pasaulinis 
karas.

Tačiau jo išvengta. Buvo taip 
vyriausiai dėlto, kad gyvuoja 
stipri Sovietų Sąjunga, kuri, 
smarkiai veikdama su kitomis 
demokratinėmis šalimis, nepri
leido pasaulinio karo liepsnai 
užsidegti.

ORAS
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Jei demokratiniai ir už taiką 
nusistatę žmonės uoliai darbuo
sis, kovos prieš fašizmą ir prieš

stipresnė, kaip buvo šiemet. O d. uždaryt šokių svetaines 
tai reikš didesnę pajėgą, atsuk- neva “dėlei doros,” bet dau- 

tą prieš fašizmą ir karą.

Tsingtao, grd. 29.—Japo
nų lakūnai neatlaidžiai 
bombarduoja Chinijos gele
žinkelius ir lėktuvų stotis 
per šimtus mylių.

karo pavojų, tai ir 1938 metais 
bus karo išvengta.

Reikia atsiminti, kad 1938 
metais Sovietų Sąjunga bus

VALDŽIA VERČIA 
FORDĄ PRIIMT IŠ
VYTUS UN1J1STUS

Darbo Komisija Kovos Per 
Teismus Už Jų Priėmimų
Washington. — Valdiška 

Šalies Darbo Santikių Ko
misija pareiškė: Fordo au
tomobilių kompanija turi 
iki sausio 1 d. 1938 m. pra
nešt šiai komisijai, ką ta 
kompanija daro dėlei 29 
darbininkų, kuriuos Fordas 
išmetė laukan kaipo unijis- 
tus. Jeigu Fordas neduos 
patenkinančio atsakymo iki 

Valdiškatos dienos, tai
Darbo Santikių Komisija 
reikalaus, kad Jungtinių 
Valstijų“''Vyresnysis apskri
ties teismas užgirtų komisi
jos nutarimą. O ši valdiš
ka komisija gruodžio 22 d. 
nusprendė štai ką:

Fordas turi priimt atgal 
29 savo darbininkus, pava
rytus už unijinę veiklą; turi 
pilnai jiem apmokėt už su
gaištą laiką ir turi liautis 
toliau persekiojęs unijos ša- 

i liniukus.

4 Amerikos Šarvuotlaiviai 
Plaukia Arčiau Japonijos

> !

jie neužpuldinėtų amerikie
čių ir jų nuosavybės tuose 
Chinijos plotuose, kuriuos 
japonai užima.

Perpignan, Franc. — Du 
Ispanijos fašistų karo lai
vai per 15 minučių bombar
davo respublikos prieplau
ką Portbou, bet mažai nuo
stolių tepedarė.

ANGLIJA ATMETĖ JA
PONŲ ATSIPRAŠYMĄ

London, grd. 29.—Japoni
ja neva atsiprašė Angliją, 
kad japonų lakūnai bombar
davo “Ladybird” ir kitus 
Anglų karinius laivukus. 
Japonija aiškinosi, būk jie 
buvo bombarduojami tik 
“per klaidą.”

Anglijos vyriausybė at
metė tokį atsiprašymą-pa- 
siteisinimą.

f

Standard Vacuum Corp.laivas Meishia, kurį Japonai nuskandi
no Chinijoje kartu su kariniu laivu Panay.

Tai Ameriko

Gana Skebų, tai Teismas 
Uždraudžia Pikietus
Trenton, N. J.—New Jer

sey valstijos apeliacijos tei
smas uždraudė CIO unijai 
pikietuot dirbtuvę Mode 
Novelty kompanijos, New- 
arke. Tai todėl, kad kompa
nija streikierių vietas už
pildžius kitais darbininkais 
(skobais) ir dabar jos biznis 
jau einąs kaip ir paprastai, 
—išvadžioja taą teismas.

Panašūs nuosprendžiai 
prieš streiko pikietus ir už 
bosų skebus buvo jau pir
miau išnešti Mass., Calif, ir 
N. J. valstijose.

Ford Eis j Teismus Prieš 
Darbo Komisijos Tarimą
Detroit, Mich. — Auto

mobilių fabrikantas Fordas 
pasisamdė garsų atžagarei
viu advokata Fr. E. Wooda 
kovot per teismus, idant pa
naikint sprendimą Šalies 
Dart^ Santikių Komisijos, 
kur si komisija reikalauja 
sugrąžint atgal darbinin
kus, išmestus už unijinę 
veiklą, atlyginti jiems ir 
pripažinti darbininkam tei-' 
sę organizuotis į kokią jie 
nori uniją.

Rooseveltas Reikalauja 
Stipresnio Laivyno

Liaudiečiai Nešaudo ir Ne
baudžia Fašistų Imtinių *

Teruel, Ispanija. — Liau
diečiai nešaudė ir nebaudė 
nė vieno iš 6,000 fašistų ka
rių, kuriuos suėmė štur
muodami Teruelį ir fašistų 
lizdus jame. Daugiui tų im
tinių paskui pasakė kalbą 
La Pasionaria, garsi komu
nistų vadovė, seimo narė. 
Jinai užtikrino jiem pasi
gailėjimą ir teisybę.

Bet kol Teruel buvo fa
šistų rankose, jie sušaudė 
800 respublikos šalininkų 
vien tik miesto dalyj vadi
namoj San Julian.

Shanghai, grcL 29.—Chi
nai metė pora rankinių gra
natų į japonų laivukus čio- 
naitinėse upėse; sužeidė vie- 

giau dėlei karinių taupymų, ną japoną.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas “susirūpi
nęs” tuom, kas dabar deda
si pasaulyje (suprantama, 
Japonijos karu prieš Chini- 
ją ir Italijos—Vokietijos 
neoficialiu karu prieš Ispa
nijos respubliką). Taip pre
zidentas sako savo laiške 
k o n g r e smanui Tayloriui, 
pirmininkui sąmatos-biud- 
žeto komisijos.

Iš to suprantama, kad 
prez. Rooseveltas reikalaus 
skirt daugiau negu numaty
tus $564,406,460 reikalams 
Jungtinių Valstijų laivyno, 
ypač naujų karo laivų sta
tybai. .

Tokio. — Japonijos val
džia žada nuo balandžio 1

GENERAL MOTORS BOSAI 
IŠMETA LAUKAN DAR 
30,000 DARBININKŲ

o Tos Korporacijos Pelnai 
Vien šį Menesį Siekia 64,- 

000,000 Dolerių

Detroit, Mich. — General 
Motors automobilių korpo
racija paleidžia dar 30,000 
darbininkų; liekamiem gi 
205,000 savo darbininkų ji 
duosianti dirbti tik po tris 
dienas per savaitę, sako 
korporacijos prezidentas W. 
S. Knudsen.

Šis darbų siaurinimas žy
mia dalia yra General Mo
tors korporacijos streikas, 
kad priverst1 kongresą nu- 
mušt taksus nuo didžiųjų

New York. — General 
Motors automobilių korpo
racija pasikuopė $64,000,- 
000 grynų pelnų-dividendų 
per šį gruodžio mėnesį, 
<aip oficialiai pranešama.

Algos visų 30,000 dabar 
paleidžiamų darbininkų ne
viršija $3,500,000 per mėne
sį; ir jeigu General Motors 
naudotų darbininkam sam- 
dyt vien šio mėnesio pel
nus, tai galėtų jais apmokėt 
algas penkiasdešimčiai tūk
stančių darbininkų per išti
sus 1938 metus. Bet Gene
ral Motors bosai platina sa
vo “sėdėjimo streiką”, prieš 
darbo uniją ir prieš Roose- 
velto valdžia. 4.

Pieno Brangininkų Pel
nas Iki 108 Procentų
Albany, N. Y. — Stam

besni pieno biznieriai Did
žiajame New Yorke trau
kia sau pelnus 12 iki 108 
nuošimčių už pardavinėja
mą žmonėms pieną, kaip at
randa šios valstijos genera- 
lis prokuroras J. J. Ben
nett. “Tyrinėjimai parodė,” 
sako jis, “kąd galima nupi
ginti vartotojams pieną be 
numušimo kainų farme- 
riams, iš kurių kompanijos 
supirkinėja pieną, ir be ka
pojimo darbininkams algų.”

Gręsia Paryžiaus Miesto 
Darbininką Gener. Streikas
Paryžius. — Darbininkų 

unijos, atstovaujančios mie
stinius darbininkus elekt- 
tros, geso, vandens, .požemi
nių geležinkelių ir auto-bu- 
sų, nusprendė ! *'
gruodžio 29 d. Tai todėl,'ponai galėsią 
kad tiem darbininkam tėra 
pridedama tik pora dolerių 
daugiau algos per mėnesį, 
kuomet privačių pramonių 
darbininkam paskutiniu lai
ku buvo pakelta mėnesinė JAPONIJOS ATSAKYMAS 
alga po ketvertą dolerių.

Rumunų Valdžia Kryp 
sta į Fašizmą

Viena. — Gauta 
kad Rumunijos karalius Ka
rolis paskyrė ministeriu pir
mininku Octavianą Gogą, 
vadą Tautinės Krikščionių 
Partijos. O ta partija skel
bia aštrią kovą* prieš žydus, 
prieš seimą, reikalauja nu
traukt ryšius su Sovietų Są
junga ir prisidėt prie Itali- 
jos-Vokietijos fašistinio blo
ko.

Gogą paskirtas premjeru, 
nors jo partija paskutiniuo
se seimo rinkimuose praeitą 
savaitę negavo nė dešimta
dalio visų balsų.

ISPANIJOS LIAUDIEČIAI UŽĖMĖ , 
TERUELIO SEMINARIJĄ, FAŠISTŲ Į 

LIZDĄ; ATAKUOJA JŲ VIENUOLYNĄ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
Dešimtukinės Krautuvės At- 

mesią Japonų Dirbinius
Detroit, Mich. — S. S. 

Kresges dešimtukinių-penk- 
tukinių krautuvių kompani
ja sustabdė pirkimus dirbi
nių iš Japonijos ir nesiun
čia daugiau Japonijon pini
gų ant užsakymų. Kompa
nijos prezidentas R. R. Wil
liams sako, tai todėl, kad 
darbininkų unijų boikotas 
prieš Japonijos dirbinius ei
na vis didyn.

Woolwortho penktukinių- 
dešimtukinių k r a u t u v i ų 
kompanijos sekretorius-iž- 
dininkas Paul Hofer pareiš
kia, kad ta kompanija jau 
paskutiniu laiku neperka 
dirbinius iš Japonijos, 
kostumeriai 
poniškiem tavoram.

nes 
ja-priešinasi

Japonai Briausiąsi 1,000 
Mylių Gilyn į Chiniją '

Shanghai, grd. 29.—Japo
nų komandierius gen. I. Ma- 
tsui grasina su savo armija 
laužtis 1,000 mylių gilyn į 
Chiniją iki 'Hankowo ir 
Chungkingo, Chinų valdžios 
dabartinių laikinų centrų, 
prie Yangtze upės.

Japonijos atstovai sako, 
kad japonų įvestas faktinai 
karo stovis būsiąs pritaiko
mas ir prieš tas vietas, ku
rias valdo svetimšaliai, kaip 
kad Shanghajuj ir kituose 
Chinijos didmiesčiuose. Va- 

streikuot dinasi, ir tuose plotuose ja- 
y ’ , areštuoti ir
žiauriai baust žmones 
veiksmus bei žodžius, 
miančius Chiniją prieš 
poniją.

uz 
re- 
J a-

ANGLIJAI
Tokio. — Japonijos val- 

džia pasiuntė atsakymą į 
’ Anglijos protestą. Anglija 
protestavo, kad Japonijos 
lėktuvai bombardavo kari-

v. . nius Anglų laivukus “Lady- zima, . bird„ ir kitus>
Japonija aiškinasi, kad 

jos lakūnai, esanti koman
doj japonų laivyno oficierių, 
“tik per klaidą” užpuolę mi
nimus Anglijos laivus. Už 
tai, girdi, Japonija jau pa- 
baudus atsakingą savo ofi
cierių, atšaukdama jį iš ja
ponų lėktuvų komandos.

STUDENTAI ATMETĖ
OXFORDO PRISIEKĄ

Poughkeepsie, N. Y., grd. 
29. — Amerikos Studentų 
Sąjungos suvažiavimas at
metė vadinamą Oxfordo 
prisieką, žadančią nedaly
vauti jokiame kare, nes ji 
netinka dabartinėms sąly
goms ; * tačiaus nubalsavo, 
kad Amerika, darbuodama
si už taiką, turėtų pati 
vengt įsivėlimo į karą.

> Ml

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos apsigynimo mi- 
nisteris Indalecio Prieto 
praneša, kad liaudies ka
riuomenė grd. 28 d. užėmė 
seminarijos mūrus, kur bu
vo užsibarikadavę keli šim
tai fašistų karių. Nepaisy
dami baisios ugnies iš fašis
tų kulkasvaidžių, liaudiečiai 
rankinėmis grantomis štur
mavo tuos storus mūrus, 
statytus 16-me šimtmetyje, 
ir užvaldė seminariją.

Priešų karių likučiai pa
bėgo į kiemą artimo Šv. 
Klaros vienuolyno, kuris ap
vestas mūro siena. Liaudie- 
čių arfilerija padegė ir šį 
fašistų fortą — vienuolyną. 
Civilio gubernatoriaus palo- Į 
ciuje dar laikosi kiek fa
šistų.

Kelias dienas išsilaikyt 
fašistams seminarijoj dau
giausia padėjo gilūs rūsiai 
ir platūs, skaitlingi tuneliai.

“Robinsonai”-Rubensai Kai-’ 
Markai šnipai

Washington. ’— Sovietų £ 
ambasadorius Alexander M 
Trojanovski sako, kad Mas- ’ 
kvoj suimti neva “Robinso
nai,” vyras ir moteris, nesą, 
amerikonai.

New York. — Maskvoj 
areštuoti “Robinsonai” tai 
būsią Adolph A. Rubens su 
pačia. Jo motina New Yor
ke pripažįsta, kad jis ren
gėsi važiuot į Maskvą.

“Robinsonai” - Rubensai1 
turėję dvigubus falšyvus 
pasportus: vieni jųdviejų 
pasportai buvo suklastuoti 
vardais senai mirusių sve
timų vaiko ir mergaitės, o 
antri pasportai padirbti pa
keistu vardu Christiano 
Rudewitzo, Wisconsino val
stijos farmerio. Šis farme- 
rys sako, kad porą-trejetą 
metų atgal jo pilietybės po
pieriai buvo išvogti iš jo 
metalinės dėžutės namie.

Amerikos valdininkai su
pranta, kad “Robinsonai”- 
Rubensai yra tarptautiniai 
šnipai.

11

Chinai Atgriebė 16 Apskri 
čių nuo Japonų

Shanghai, grd. 29.—Chi
nijos kariuomenė atsiėmė 
atgal nuo japonų šešioliką 
apskričių Shansi provinci
joj, šiaur-ryčiuose, kur ata
komis prieš japonus ypatin
gai pasižymėjo buvusi rau
donoji armija, dabar Chini
jos 8-to Ruožto armija. rj

■

Oras būsią labiau apsi
niaukę; temperatūra beveik į 
tokia kaip vakar, sako N. 
Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 33. 
Saulėtekis 7:19; saulėleidis 4

*
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Tarptautinė Apžvalga
Fašistai daugiau susiartino su Angli

ja. Į Angliją generolas Franco pasiun
tė savo atstovu kunigaikštį Albą, kuris 
yra giminaitis Anglijos karaliaus. Gavę 
daugiau paramos iš Italijos ir Vokietijos 
fašistai paskelbė Ispanijos liaudiečiams 
blokadą Viduržemio Jūroj. Po to fašistų 
generolas Franco įteikė ultimatumą, kad 
iki 5 d. gruodžio liaudiečiai turi jam pa
siduoti, nes kitaip jis juos sunaikins.

Į tai atsakant, liaudiečių komandierius 
generolas Jose Miaja pareiškė, kad tol 
bus vedamas karas, kol fašistai nebus 
išgrūsti iš Ispanijos. Gruodžio 5 d. liau- 

l diečių lėktuvai ištaškė fašistų koncen
truojamas jėgas Aragono fronte. Gruo
džio 10-12 dienomis fašistai paleido prieš 
liaudiečius 270 karo lėktuvų ir pradėjo 
puolimą. Tuojau pasigyrė, kad jie nu
mušė daug liaudiečių lėktuvų ir kad 
jiems sekasi. Bet vėliau paaiškėjo, kad 
fašistai buvo visur atmušti. Oro mūšyj, 
kur dalyvavo 60 fašistų lėktuvų ir 40 
liaudiečių, taipgi fašistai buvo sumušti.

Apie vidurį gruodžio liaudiečiai iš oro 
ir žeme užpuolė fašistus Teruel kišeniu- 
je. Čia jie apsupo galingas fašistų jėgas 
ir įsiveržė į Teruel miestą. Tai buvo tvir
čiausias fašistų frontas. Gruodžio 19 

i dieną pranešama, kad jie atėmė nuo fa
ll šistų 250 keturkampių mylių plotą, su- 
I ėmė daug nelaisvių ir ginklų. Visi karo 
Specialistai pripažįsta, kad liaudiečiai, 

i < Gimdami Teruel miestą, uždavė didelį 
į ^fašistams smūgį.

Kiek prieš tai iš Ispanijos rašė Law
rence A. Fernsworth, kad fašistai susi
tiks su gerai organizuota liaudiečių ar
mija, kad jiems čia bus tai ne Baskijoj. 
Jis 19 d. gruodžio rašė, kad liaudiečiai 
turi gerai ginkluotą armiją, kuri susi
daro iš 13 korpusų. Liaudiečiai gauna 
maisto ir kitų reikmenų į savo prie
plaukas, nes fašistų jūrų laivynas nega
li įveikti liaudiečių laivyno. Kad šalyj 
yra didelis žmonių pasirįžimas kovoti'iki 
fašistus nugalės. Jis rašė, kad daug Is
panijos jaunų vyrų buvo nuvykę į Sovie
tų šalį, kur jie išsimokino orlaivininkų 
darbo. Ispanija namie pasigamina lėktu
vus, tankus, kanuoles, kulkasvaidžius, 
amuniciją, nes turi tam fabrikus, maši
nas ir specialistus.

Washingtone karo specialistai prilei
džia, kad Ispanijos liaudiečiai turi apie 
500,000 lavintų kareivių, kurių tarpe tik 
14,000 yra savanorių iš kitų šalių. Jie tu
ri 200 ar 250 tankų ir apie 375 karo lėk
tuvus.

Jų žiniomis, Ispanijos fašistai turi 
400,000 kareivių, kurių tarpe vien italų 
fašistų yra 60,000 ir 40,000 iš kitų šalių.* 
Fašistai turi 200 ar 250 tankų ir 500 Ita
lijos ir Vokietijos geriausių karo lėktu
vų. Fašistai turi apie 40 visokios rūšies 
karo laivų, prie to, yra apginklavę 100 
prekybos laivų ir su pagelba Italijos ir 
Vokietijos karo laivynų nori nieko jū
romis liaudiečiams neprileisti. Bet liau
diečių karo laivai ir lėktuvai nuveja fa
šistų laivus ir užsienio laivus praleidžia 
į prieplaukas..

Taigi, Ispanijos liaudies kova sunki. 
Bet nežiūrint buržuazijos karo specia
listų pranašavimų, kad fašistai laimės,

Ispanijos liaudis turi daug daugiau pro
gų karą laimėti ir priešus nugalėti. .

* * *

Chinijoj karas bus ilgas. Japonijos im
perialistai sako, kad jų karo išlaidos nė
ra taip didelės, kaip pradžioj jie manė. 
Tuom kartu chinai tvirtina, kad Japoni
jai kiekviena diena atsieina po 10,000,000 
janų ($5,000,000), kas Japoniją stumia į 
bankrūta. v

Japonijos imperialistai giliai įsiveržė 
prie Yangtze upės. Užėmė Shanghajų, 
Nankingą, didžiusius chinų miestus. Bet 
toliau jie susidūrė su didesniu chinų pa
sipriešinimu, nes frontas pailgėjo. Šiau
rių fronte buvusi Sovietų Chinijos Rau
donoji Armija (dabar Aštunto Kelio Ar
mija) ir partizanai sėkmingai sulaikė 
Japonijos geriausią armiją, kuri aprū
pinta tankais, lėktuvais, liepsnasvaid- 
žiais ir kitokiomis karo mašinomis. Sa
koma, kad chinai nuskandino kelis Japo
nijos karo laivus ir jų tarpe šarvuotį 
“Nagato”, 32,720 tonų įtalpos. • Japonai 
tą užgincina.

Japonijos imperialistai atliko kelias 
provokacijas, užpuldami Anglijoš ir 
Jungtinių Valstijų karo ir prekybos lai
vus. Sakoma, kad Japonija prieš Chini- 
ją jau turi 1,000,000 kareivių, o Chinija 
turi 2,000,000. Sovietų Sąjungos karo 
specialistai mano, kad galų gale Japoni
jos armija bus sumušta ir turės bėgti iš 
Chinijos.

si: * >is

Italijos fašistai pripažino Mandžuri- 
joj Japonijos sudarytą Manchukuo val
stybę. Vokietijos fašistai tą pat padarė ir 
jai paskolino apie 10 milionų dolerių. 
Vokietijos fašistai vis reikalauja kolo
nijų ir grūmoja karu Lietuvai, Sovietų 
Sąjungai, Čechoslovakijai, Austrijai, 
Franci j ai ir kitoms šalims. Italijos fa
šistai pasitraukė iš Tautų Lygos. Jie sa
ko, kad jų budžetas tvirtas. Dirbs išvien 
su Vokietijos ir Japonijos fašistais.

Anglija vis daugiau ginkluojasi. Iš sa
vo šalies ištremia 100,000 kitašalių. 
Tvirtina Cyprus saloj karo laivyno bazę. 
Siunčia daugiau karo laivų į Tolimus Ry
tus.

$ $ ❖

Francijoj susektas didelis fašistų suo
kalbis. Delbos misija po Europa duoda 
Franci jai daugiau užtikrintų talkininkų. 
Orlaivynui paskyrė 7,000,000,000 frankų, 
už ką bus pastatyta apie 2,500 karo lėk
tuvų ir daugelis modernizuota.

Lenkijos fašistai padegė Sovietų trau
kinį 3 d. gruodžio, kada jis grįžo iš Len
kijos į SSRS, mušė Sovietų darbinin
kus, neleido jiems užgesinti gaisrą. Ki
tą tokią pat provokaciją atliko 19 d. 
gruodžio. Sovietai prieš tai griežtai už
protestavo ir grūmoja nutraukti gelžke- 
liu susisiekimą, jeigu Lenkijos fašistai 
nesiliautų šių provokacijų.* * *

Sovietų Sąjunga numato, kad Italijai 
pasitraukus iš Tautų Lygos padidės pa
saulyj karo pavojus. Išmainė kelis desėt- 
kus belaisvių, išgaunant iš Ispanijos fa
šistų nagų, jiems mainais atiduodant Vo
kietijos fašistus, areštuotus Sovietų ša- 
lyje.

Sovietų balsavimuose dalyvavo per 90,- 
000,000 piliečių, kas sudarė 96.5% visų 
balsuotojų.

Vokietijos fašistai panaujino spaudoj 
puolimus ant Sovietų Sąjungos, o Japo
nijos imperialistai daugiau daro karo 
provokacijų Tolimuose Rytuose. Litvi
novas sako, kad SSRS neįveikiama šalis.

sf: sį:

Jungtinės Valstijos ginčijasi su Japo
nija, protestuodamos prieš puolimus ant 
Amerikos karo ir prekybos laivų Chini
joj. Ramiajame Vandenyne skelbia karo 
laivyno ir orlaivyno didelius manevrus, 
kuriuose dalyvaus 150 karo laivų, 50,000 
jūreivių ir 500 karo lėktuvų. Tai bus kaip 
ir karo jėgų demonstracija prieš Japo
niją.

D. M. š.

LIETUVOS ŽINIOS
Keturi Vilkai Nušauti ir 

Keturi Sužeisti
Biržai. — šiomis dienomis 

Biržų urėdijoje, Moliūnų gir- 
jos eigulis J. Jasiūnas savo ei
guvoje rado sudraskytą stirną 
ir netoliese pastebėjo vilkų 
gaują. Eigulis tuojau pranešė 
Biržų medžiotojų draugijai, 
policijai ir sunkvežimiu atvy
ko prie vilkų apie 20 medžio
tojų: varovų buvo irgi 20. Ke
turi vilkai nušauti, keturi su
žeisti. Eiguliui Jasiūnui pas
kirta 20 lt. premija, 
vams sumokėta po 1 lt.

varo-

Iš Juodadarbio — Daili
ninkas

KAUNAS. — Šančiuose, Pu
šyno g. 2 nr., gyvena eilinis dar
bininkas, pirmiau dirbęs prie 
Kauno miesto viešųjų darbų, 
juodadarbis Jonas Rozga, apie 
45 m. amžiaus. Prie viešųjų dar
bų uždirbo labai nedaug, sunku 
buvo pramaityti šeimą. Nutarė 
daugiau nedirbti prie viešųjų: 
darbų ir j ieškoti pelningesnio 
darbo. Nusipirko dažų, storo po- 
pierio, pasidirbo iš medžio rėme
lių, ir pradėjo piešti akvareli- 
nius vaizdelius. Nupiešęs nune
ša į turgų parduoti. Daugiausia 
piešia gamtos vaizdelius, žmo
nės jo paveikslėlius pirko ir mo
kėdavo vieną litą. Jisai vėliau 
ėmė jų piešti tūkstančiais, par
davinėti ne tik Kaune, bet ir 
Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose 
miestuose. Sakosi neblogai už-

laikyti. Priešingu atveju būtų 
įvykusi katastrofa.

Kauno stoty po manevriniu 
traukiniu pateko Zosė Zdana
vičiūtė, 30 met. amž., kuriai 
sulaužytos abi rankos, sužeis
ta galva ir krūtinė.

Klaipėdos stotyje Joniškio ša
kos manevrinis garvežys mirti
nai suvažinėjo pil. A. Bertušį, 
33 metų amžiaus.

Klaipėdos stoties vestibiulyje 
staiga mirė Ona Vyšniauskienė, 
65 metų amžiaus. Ji tą dieną 
išsirašė iš Raud. Kryžiaus ligo
ninės ir rengėsi vykti namo.

Palemono — Kauno tarpusto
tyje grįždamas iš Petrašiūnų 
šakos manevrinis garvežys su 
vagonais, mirtinai suvažinėjo 
tuneliaus sargą Bronių Ridiką.

Aną dieną netoli Pagėgių sto
ties iš einančio traukinio iššoko 
du vyrai. Juodu iššokančius pa
matė muitinės valdininkas ir 
traukinį sustabdė. Vienas iššo-

kusiųjų buvo sulaikytas ir at
gabentas į Pagėgius. Paskui at
sirado ir antrasis. Paaiškėjo, 
kad juodu yra Latvijos piliečiai 
ir važiavę iš Vokietijos, kur sė
dėję kalėjime. Vokiečiai juodu 
įbauginę, kad ir Lietuvoje juodu 
būsią pasodinti į kalėjimą, todėl 
juodu norėję pasislėpti ir slap
ta pereiti Lietuvos Latvijos sie
na.

Latviai iškvosti ir paleisti.

ŠYPSENOS

Bereikalingas Darbas
Šeimininkė (tarnaitei):. 

“Petre, ar nuplovei žuvį 
pirm kepant?”

Tarnaitė: “Ne, tamsta, 
neploviau. Kokis gi. reikalas 
plaut žuvį, kuri visą Savo 
amžių vandenyje gyveno?0

VILNIUS
Lietuvių mėtymas iš įstaigų 

Vilniaus krašte nesiliauja. “Vil
niaus žodis” Nr. 53 praneša, 
kad šiomis dienomis lenkų švie
timo ministerija pašalino lietu
vį mokytoją Kazį Paukštę. K. 
Paukštė jau kelerius metus dir
bo etatiniu valdžios pradžios 
mokyklų mokytoju. Paskutiniuo
ju laiku jis mokė Krikonių kai- 
.me, Melagėlių valse.

Charakteringa yra tai, kad 
pašalinimo priežasties ___ T #
švietimo ministerija visai nenu- tuoj pas mane atsirado.” 
rodė.

Visai Lengva Surasti
Jonas: “Vyreli tu mano! 

Tai biskį gražuolė, ta blon
de, kurią vakar vakarą su 
tavim mačiau. Kur tu ją ir 
pasigavai?”

Juozas: “Nežinau. Aš tik
’ lenkų atidariau savo piniginę ir ji

Sov. Sąjungos Žinios I skrybėlę.
CJ Cj dancia si

300,000 Eglelių Maskvai
Sovietų Sąjungoj piliečiai eg

laitę pasipuošia ne kalėdoms, 
bet pasitikimui Naujų Metų. 
Vien į Maskvą atgabenta 300,- 
000 eglaičių.

Jam Abu Panašus
Trumparegiui vyrui smar

kus vėjas nupūtė nuo galvos 
Jisai leidosi rie

dančią skrybėlę vytis.
“Ką gi jūs čia vaikote?” 

.pasigirdo moters balsas pro 
artimojo namo langą.

“Savo skrybėlę, kurią vė
jas pagavo,” vyras atsakė.

“Jūsų skrybėlę!” sušuko 
____ 1_. “Jūs vaikotės mū-

) Shenandoah, Pa.
■_____________________

Būkite Pasirengę Visi
Kaip visuomet, taip ir šiemet, 

tas didelis tradicinis Naujų Me
tų parengimas įvyksta gruodžio 
31 d., Mainierių Svetainėj, kam
pas Main ir Oak Street.

Taigi kaip vietos, taip ir apie-
liftkės lietuviai yra kviečiami

dalyvaut ir pasigėrėt gražiu 
koncertu, kurį išpildys Lyros 
Choras po vadovyste drg. ■ O. 
Ramanauskienės, taipgi bus du
etų, solų ir taip tt.

Dalyvaus iš Brooklyno pagar
sėjus dainininkė drg. L. Kava
liauskaitė.

Bankieto vakarienė bus viena 
iš puikiausių, kokia kada buvo. 
Orkestrą bus unijinė iš 12-kos 

j kavalkų; grajys lietuviškus ir

angliškus šokius iki vėlybai nak
čiai. Broliai ir sesutės lietuviai,1 
čia skaitlingai susirinkę galėsi
me* užmiršti praėjusių metų sa
vo vargus—bėdas ir linksmai 
sutikti naujus metus.

Įžanga ypatai tik $1.
Kviečia Rengimo Komitetas.

! , I i, „ I, ie

Užprenumeruok Dienraštį 

“Laisvę” Savo Draugams

Naujas Garlaivis
Iš Danijos į Sovietų Sąjungą 

------------.------- _ - išplaukė naujas garlaivis “Sva- 
dirbąs. Vaikus leidžiąs mokslam j netija ” jįs pabudavotas Dani- 
J. Rozga piešti pramoko iš savęs joj Galės vežti 1,000 tonų pre- 
ir dabar savo amatu patenkin-( 
tas.

kių ir 244 keleivių. Jo įgula bus 
81 jūrininkas.

Maskvoj Ispanų Apelsinai „
Iš Odesos j Maskvą pribuvo 

40 vagonų su Ispanijos apelsi
nais ir citrinais. Ispanijos liau- 

■ dis prisiuntė virš 100,000 dėžių

SSRS Inžinierių Išradimas
Iki šiol radio bangomis tele-, 

gramas perduodavo pagelba! 
Morzės abėcėlės, tai yra, taške-; 
lių ir brūkšnelių. Daug laiko su-| 
eikvodavo, kol iš taškų ir brūkš-1 moteris, 
nelių išversdavo į raidyną. So- Sų juodąją vištą, O ne skry- 
vietų inžin. išrado naujus prie- bėlę.” 
taisus ir dabar radiograma tie
siai atsispausdina paprasto rai
dyno raidėmis. Kartu galima 
siųsti į abi puses po kelias ra
diogramas. Pirmiausiai tie prie
taisai buvo įrengti Maskvoj ir 
Novosibirske. Radiogramų per
siuntimas puikiai eina. Tas bus 
įrengta ir tarpe kitų miestų.

Surinko Juodvarnis.

Kai Kam ir Geras Dalykas 
Nusibosta 

kuriuos neišsivystė

Nauji Katalikų Blaivybes 
Draugijos Kreditoriai

KAUNAS. —- Po revizijos 
katalikų blaivybės draugijoje, 
buvę tos draugijos tarnautojai
B. Palekas, J. Baltrušaitis ir J. apelsinų ir citrinų Sovietų Sa-' 
Linkevičius, kuriems buvo priki- jungai mainais už jai teikiamus 
šamas blaivybės draugijos pini- reikmenis, 
gų pasisavinimas, draugijai ta
riamus pasisavinimus grąžino: 
Palukas per 11 tūkst. Lt, Baltru
šaitis per 1 tūkst. Lt, Linkevi
čius per 5 tūkst.; Lt.

Jau po teismo ekspertizės tie 
tariamieji pasisavinimai suma
žėjo Palekui ligi 5 tūkst. Lt, Lin
kevičiui ligi 184 Lt, Baltrušai
čiui irgi ligi kelių šimtų Lt. Ta
čiau apygardos teismas ir dėl 
abejotinų sumų visus kaltina
muosius išteisino.

125 Metų Sukaktis
1937 metais sukako 125 metai 

nuo Napoleono antplūdžio ant 
Rusijos. Leningrade Istorijos 
Fizkultūros Universitete buvo 
įrengta paroda, kur atvaizduota 
Napoleono užpuolimas ir jo išvi
jimas iš Rusijos.

Daugiau Aliejaus
Dešinėj pusėj Volgos upės, 

ties Stavropolium, atidengė nau
ją aliejaus lauką. Pramušus 
pirmą skylę iš jos išsiveržė į 
parą 300 tonų žibalo. Tai pirmu 
kartu dešinėj Volgos pusėj su
rasta žibalas.

Vienos Dienos Gamyba
Gruodžio 9 dieną, Sovietų Są

jungoj buvo pagaminta 41,000 
tonų čigūno; 53,300 tonų plie
no ; 42,900 tonų roliuoto metalo. 
Tą pat dieną pagamino 380,700

Nelaimės Traukiniuose
Palemono-Kauno tarpusto- 

tyje mirė keleivė Eug. Chla- 
mauskaitė, 25 metų amžiaus. 
Ji buvo sunkiai susirgusi apen
dicitu ir važiavo traukiniu į 
Kauną operacijos daryti, bet 
netoli Kauno/traukinyje, mirė.

šeštokų-Simno tarpustotyje 
automotrisa užvažiavo ant va
gonėlio, kurį lydėjo vyr. re
monto darbininkas Al. Selenis 
ir mirtinai jį užmušė.

Mažeikiniam traukiniui įva
žiuojant į Kretingą, mašinistas 
pastebėjo į bėgius įkištus ge
ležgalius. Traukinys spėtas su-

Autobusai ir Kolektyviečiai anglies* Mask™j auto™’
Leningrado gubernijoj, kaip ll* 8aipinin10 fabiikas pa ai e 

ir kitose Sovietų Sąjungos gu- J . . . _.
bernijose, įrengta busai, kurie ‘ -• v. . .
važinėja keliais tarpe kolchozų.,kas P^ąmmo 100 pasažierinių 
čia 14 busų linijų, kurios ben- automobilių ir 470 tiokų. ą 
drai sudaro 1,000 kilometrų ilgio Pa^ dieną buvo prikrauta 87,67a 
kelio, 1937 metais pervežta 100,-1 vagonai ir iškrauta 81,758 va- 
000 keliauninkų. Tai buvo kolek- 8’onai. Tai vienos dienos gamy- 
tyviečiai vykstanti vienur ir ki- ^a.
tur. — 1

10 pasažierinių automobilių ir 
227 trokų; Gorkio mieste fabri-

ba.

Pas
aukštesnė idėja, 

Tokiem ir geras dalykas 
greit nusibodėja.

Kol neturi to, ko geidžia, . 
stengias įsigyti.

Kuomet turi—striokavoja, 
kad nusikratyti.

Apie tuos, k&ip jie atrodo, 
kas šviežieną renka, 

Turiu trumpai pasakyti pa-.
vyzdėlį menką.

Su spygliuotų vielų tvora,; 
pieva apraizgyta,

Už tvoros, čia pat, ganykla- 
plikai nuganyta.

Asilas j)ievoj pas tvorą ko-, 
jom žolę mina,

Siekia per tvorą, ganyklos 
nugriaužtą žolyną.

Asilišku protu vyras irgi 
taip atrodo,

Jam protinga, graži, jauna 
pati nusibodo. ' .

Taipgi moteris ne viena 
tuščiagalvė yra,

Kuri keičia ant padaužos 
savo gerą vyrą.

Raguotis.

Leningrado Prieplaukoj
Gruodžio 8 dieną dar Lenin

grado prieplauka buvo atdara 
laivams, nors tarpe Leningrado 
ir Kronštadto Jau buvo ledas. 
Tą dieną ledlaužiai “Oktiabr” 
ir “Truvor” į Leningrado prie
plauką atvedė 12 laivų ir išvedi 
per ledus 20 laivų.

Ar ištikrųjų 
Partijos visi nariai yra su
kimšti į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas Sovie
tų Sąjungoje, nes taip čio
nai kalbėdamas nusiskundė 
Grigaitis? Ir kada buvo pa
statytas klausimas, ar įvyks 
vienybė tarpe komunistų ir 
socialistų, tai Grigaitis at
sakė, kol Rusijoje nepaliuo- 
suos socialistų iš kalėjimo, 
tol nebus bendro fronto tar
pe komunistų ir socialistų.

J. M.

Besiartinant naujiems visuotiniems Sovietų Sąjungos rinkimam, 
žmonės susirenka grupėmis ir studijuoja rinkimų įstatymus. 
Šis paveikslas parodo grupę instruktorių Sovietinės Uzbekis- sižengia 
tano Respublikos.

Atsakymas
Sovietų Sąjungoje visai 

nėra politinių kalinių, tai 
yra, kalinių, ‘kurie sėdėtų 
kalėjime tiktai už tai, kad 

I turi tam tikrus politinius 
įsitikinimus. Todėl Sovietų 
Sąjungoje nėra kalėjime 
ir socialistų, kaipo tokių, 
kaipo socialistų. Ten ka
lėj iman sodina tiktai tuos, 
kurie kriminališkai pra- 

prieš liaudies 
reikalus, tai yra, žudo žmo-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Socialistų nes, vagia, naikina liaudies 

turtą ir tt., arba konspiruo
ja prieš darbininkų ir vals
tiečių sovietinę valdžią. Tai
gi, jeigu Sovietų Sąjungoje 
randasi tokių socialistų (ku
rie ten vadinasi menševi
kais), kurie papildė tokius 
kriminališkus prasižengi
mus ir tuo būdu pakliuvo į 
kalėjimą, tai ne kaipo so
cialistai, bet kaipo krimina
listai. Jie nebeturi jokios 
teisės ir vadintis socialis
tais. Tiktai stebėtis reikia, 
kad Grigaitis juos dar drau
gais vadina ir juos politi
niai savinasi.

O kas liečia bendrą fron
tą tarpe socialistų ir ko
munistų, tai, žinoma, jo nie
kada nebūtų, jeigu tai pri
klausytų nuo Grigaičio. De\ 
ja, ne nuo jo tas priklauso. 
Pavyzdžiui, jau yra įkurtas 
ir labai puikiai gyvuoja 
bendras frontas tarpe socia
listų ir komunistų Ispanijo
je ir Francijoje.
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Kada Krikščionys Pradėjo Skai
tyti Metus nuo Kristaus Gimimo?

pirmą kartą krikš- įėjo į paprotį skaičiuoti metų 
1 pradžią nuo 1 sausio, o metų 
skaičių nuo Kristaus gimimo.

Pirmiausia šitas paprotys 
pradėjo būti vartojamas bažny
tiniuose aktuose. Valstybėse ji- 

i sai ilgai da nebuvo priimtas.
žyliai, antai' skaitė • Anglijoj įvedė tiktai 1751 m., 

Rusijoj — 1700 m. Lietuvos se
novės valstybiniuose raštuose 
metai buvo skaitomi indiktais ir 
“nuo Romos įkūrimo”. Tik vė
liau pradėjo skaičiuoti sulig 
papų įvesto skaičiaus.

Iš šito mes matome, kad me
tų skaičiavimas nuo vadinamo
jo Kristaus gimimo turi tokią 
pat vertę, kaip skaičiavimas 
“nuo pasaulio sutvėrimo,” arba 
“nuo Romos įsikūrimo” arba ki
tų panašių dalykų.

Kadangi jau dabar aiškiai įro
dyta, kad jokio Kristaus nebu
vo, kad jis yra tiktai pasakų, 
legendų tvarinys, ir niekur nėra 
jokių nurodymų, kad jis yra gi
męs, užtatai tokis skaičiavimas 
neturi jokio išmintingo pagrin
do. Tas skaičiavimas kunigų su- ’ 
galvotas, kad labiaus išaukšti
nus nebuvusio Kristaus _ vardą, ^^^Smūįfir/ktek pajėgdami,

354 m.
čionys pradėjo skaityt 25 d., 
gruodžio tariamojo kristaus 
gimimo diena.

Bet metų skaičių kaip pa
gonys, taip ir krišČionys vedė 
senoviškai. Mes žinome, kad 
įvairios tautos įvairiai skaičia-: 
vo metus. : 
ir dabar dar skaito nuo taria-’ 
mo pasaulio sutvėrimo. Sulig 
žydų skaičiaus šie 1937 m. pas 
juos yra 7447. Nekalbame čia, 
kad toks žydų metų skaičiavi
mas yra klaidingas. Mokslo 
daviniais mūsų žemės amžius 
skaitomas ne tūkstančiais, bet 
šimtais milionų metų.

.Mahometo pasekėjai skaito 
metus nuo to laiko, kuomet jų 
pranašas Mahometas bėgo nuo 
savo priešų iš Mekkos į Medi
ną. Taigi šie metai sulig jų 
skaičiavimo būtu 1305 m. Chi- 
nai vėl skaito savaip. Pas juos 
dabar 4634 metai. Senovės 
graikai skaitė metus nuo pir
mosios olimpiados. Olimpiada 
buvo iškilminga tautiška šven
tė su žaislais. Dabar sulig to 
skaičiavimo būtų 2713 metai. 
Senovės romėnai skaitė metus 
“nuo Romos miesto įsikūrimo” 
Dabartiniai metai sulyg jų bū
tų 2690 m. Be to vėlesniais 
laikais buvo paprotys skaityti 
metus nuo to ar kito valdovo. 
Sakyta, kad įvykis buvo penk
tais “Augusto, Tiberijaus ar 
Nerono viešpatavimo metais,” 
arba “konsulo Korinijaus me
tu” ir tam panašiai.

Rytų Romos imperijos daly- laikyti paklusnume darbo ma- 
je, kurios sostinė buvo Bizan- sės. 
tija (Konstantinopolis), 
tus skaičiavo indiktais, 
tas lygus buvo 15 metų.

Taip skaičiavo ir krikščio
nys, vieni sulig rytų įpročio— 
indiktais, kiti sulig Romos— 
“nuo Romos miesto įkūrimo”.

Nuo kurios dienos skaitė 
metų pradžią? čia taip pat 
kiekviena tauta elgėsi savaip, naujos eros diena buvo nutarta 
žydai skaito metų pradžia pir-' skaityti 23 rugsėjo, 1792 m., ta 
mąją pavasario mėnesio pilna- diena, kuomet buvo paskelbta 
tį. Bizantijoj da ir pirmais respublika. Iš tos dienos prasi- 
krikščionybės amžiais skaitė de(]a į metai. Tai buvo ir. 
tai pirmą rugsėjo, tai pirmą 
kovo dieną. Francūzijoj me- i 
tus pradėdavo nuo velykų 
penktadienio, tuo būdu metų 
pradžia buvo kilnojama, kaip 
kilnojamos krikščionių Vely
kos, reiškia, būdavo tai kovo, 
tai balandžio, tai gegužės mė
nesyj. Anglijoj iki XVIII šimt
mečio metų pradžia skaitė 25 , 
kovo, kuomet pavasary diena 
pasidaro lygi nakčiai. Vokie
tijoj metų pradžia skaitė 25 
gruodžio, kuomet įvyksta per
silaužimas, diena ima ilgyn 
eiti. Rusijoj metų pradžia 
skaitė pirmą rugsėjo dieną.

Papa Grigorius XIII, įvesda- kalendorius. Liaudies komisarų 
mas 1582 m. naują kalendorių, tarybos dekretu įvesta fabrikuo- 
nustatė skaityt metų pradžia 1 se ir įstaigose nepertraukiama 
sausio dieną. Bet ta naujovė ii- darbo savaitė arba kitaip sa
gai neįėjo į paprotį tarp krikš- Į kant įvestas naujas kalendorius. 
Čionių. Taip pat papa savo ka- Sulig naujo kalendoriaus panai- 
lendoriuj nusistatė griežtai įves- kinama sekmadieniai (nedėldie- 
ti tarp krikščionių skaityti me- niai), kaipo visuotina poilsio 

/diena. Drauge su tuom panaiki
namos ir kitos tikybinės šventės. 
Naujoji savaitė susideda tik iš 
5 dienų: 4 dienos darbo, penkta 
—poilsis. Bet tomis poilsio die
nomis ilsis ne visi dirbantieji, o 
tik dalis jų, nes poilsis išskirs
tytas visomis 5 dienomis. Dar
bininkai ir tarnautojai dalimis

kad padarius jį dar labiau po
puliariu žmonių akyse, štai jau 
eina XX-tas šimtmetis, kaip jie 
dumia akis ir mulkina žmones 
nebuvusio Kristaus vardu. Tai 
jiems duoda gerą pelną ir pade- 

• da buržuazijai, išnaudotojams

me-
Indik- nyt> kad ne. Bandymai jau bu

vo daromi. Taip, didžiosios fran- 
cūzų revoliucijos metu 1793 me
tais, konvento (revoliucinio su
sirinkimo) buvo įvestas naujas 
revoliucinis kalendorius su nau
ju metų skaičiavimu. Pirma

Ar ilgai taip bus? Reikia ma

mi naujo kalendoriaus metai. 
' Metai suskirstyti į 12 mėnesių 
po 30 dienų kiekvienas. Mėnuo 
suskirstomas į 3 dekadas (de
šimts dienų). Dešimta diena 
skaitosi poilsio diena. Mėnesiai 
buvo pavadinti sulig laiko žy
mių.

Naujasis kalendorius išbuvo 
iki Napoleono. Paėmusi valdžią, 
stambioji buržuazija Napoleono 
asmenyje., susibroliavo vėl su 
bažnyčia, panaikino naująjį ka
lendorių ir vėl įvedė senąjį.

SSRS 1929 m. įvestas naujas

tus nuo Kristaus gimimo.
.Sumanymas skaityt metus nuo 

Kristaus gimimo jau beveik 
1000 metų prieš Grigorių buvo 
sugalvota vieno gudraus vienuo
lio. Tai padarė VI šimtmetyje 
gudrus vienuolis, pramintas 
Dionizu mažuoju. Tai buvo labai 
gudrus, dar labiau nesąžiningas 
žmogus, kuris pasižymėjo suge- turi poilsį kiekvieną 5-tą dieną, 
bėjimu padirbti aktus, žinoma, 
bažnyčiai naudingus. Jam atėjo 
į galvą įvesti tarp krikščionių 
skaityti metus nuo Kristaus gi
mimo. Bet kaip susekti, kada 
tat buvo? Jis “nusprendė,” kad gūžės, 7 ir 8 Lapkričio.
Kristus gimė šeštadienį, 25, Mėnuo, sulig naujo kalendo- 
grnodžio dieną 753 metais nuo riaus, susideda iš 30 dienų, su- 
“Romos įsikūrimo.”

Metus, sulig kuriais Dionizas 
nustatė tą skaičių, pavadino 
532 m. nuo Kristaus gimimo. 
Tokį skaičių jis priėmė dėlto, 
kad kas 532 m. yra tas laiko
tarpis, kuriam praėjus mėne
sio atmainos (fazės: jaunas, del
čia ir tt.) prasideda vėl tomis 
pat mėnesio savaitėmis ir die
nomis, kaip buvo 532 m. atgal.

Gudrus vienuolio sumanymas 
neatrado pasekėjų. Tiktai papai | Naujas kalendorius taip su- 
Grigoriui parėmus, palengva tvarkytas, kad metinių darbo

Reiškia, fabrikas, dirbtuvė ir 
įstaiga nepaliauja dirbusi. Fab
rikai ir įstaigos sustoja dirbę 
visoj šalyj tiktai revoliucinėmis 
šventėmis: 22 sausio, 1 ir 2 ge-

| skirstytų į 6 savaites po 5 die
nas. Bet metai turi 365 dienas, 
o keliamieji dargi 366. Tos pen
kios dienos ir skiriamos revoliu
cinėms šventėms. Jos neįeina į 
kalendoriaus eilines dienas, jos 
skaitomos nekalendorinėmis die
nomis, jos neįeina į bendrą die
nų skaičių. Keliamaisiais me
tais visuotina poilsio diena skai
tosi ir dabartinė 29 vasario die
na.
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Sovietų Liaudies, 
Gerovės Kilimas

dienų skaičius nedidėja ir neina-' 
žėja, palyginus su dabartiniu. 
Neprisideda nė viena valanda, iš 
pagrindo tik pasikeičia poilsio 
tvarka.

Toks poilsio sutvarkymas duo
da didelę naudą. Pirmučiausia 
jis labai svarbu fabrikuose ir 
dirbtuvėse. Pirmiaus fabrikai 
šventė 65 dienas per metus, reiš
kia, mašinos stovėjo, nedirbo net 
65 dienas. Dabar gi sulig naujo 
kalendoriaus jos stovės tiktai 5 
dienas per metus — revoliuci
nių švenčių metu. Dūliai to me
tinė fabriko produkcija padidės 
maž daug 20 nuoš....

Darbininkai dabar ilsėsis ne 
kas septintą, bet kas penktą die
ną, reiškia, poilsio dienos bus 
tankiau, darbininkas ne taip nu
lls ir jo darbas užtat bus na
šesnis.......

Poilsio dienos daugiau nesu
rištos su tikyba, trūksta amžiais 
nupintos kvailinimo pinklės, 
svaigulio sėjimas, darbo žmonių 
mulkintojams išstumiama dirva 
iŠ po kojų. Jie puikiai tai su
pranta. Mato mirtiną jiems su-

viską daro, kad sutrukdyti nau
jo kalendoriaus įvedimą. i šeštais mūsų eros me-

Pagalios, naujas kalendorius 
įneša dideles atmainas į darbo 
masių buitį. Seniaus šventės bu
vo ne tik tikybinio svaigulio, 
bet ir girtuokliavimo, peštynių, 
pjaustymosi peiliais dienomis. 
Ir patys tikybos atstovai tai pa-' 
laikydavo, pavyzdžiui, girtuok
liavimą per Velykas. Po taip pra- ■' 
leistų švenčių daugybė darbinin
kų ant rytojaus neateidavo į 
darbą, praleisdavo darbo dienas 
ir darė nuostolį gamybai. Da- j 
bar, kuomet kasdien švęs tik da-1 
lis darbininkų, kuomet nebus to 
šventadienio ūpo, . nebus tiek 
progos pasigerti.. . .

Be to pirmiau, kuomet visi 
drauge šventė tas pačias dienas, 
būdavo tomis dienomis perpildy
ti teatrai, kinai, kliubai, gelžke-mas apie 3 karalius, apie ste- 
liai, visos poilsio ir pramogos . būklingą. žvaigždę, kūdikių sker- 
vietos taip, kad nebuvo kur do- J dynę ir bėgimą į Aigiptą. 
rai pasilsėti. Dabar tos poilsio 
vietos nebus taip perpildytos, I turime nė mažiausios tikrenybės 
galima bus atrasti jose ne kam
šatį, bet tikrą poilsį.

Tiek maž daug galima pasa
kyti apie naująjį kalendorių, 
kurį vadina amžinu kalendo
rium. " .. ~ ..

Tai, nuo kurio laiko bus ,skai7 
tomi metai naujam kalendoriuj, 
kuri diena bus skaitoma naujų 
metų pradžia, dar nėra nusta
tyta; tai dar tik svarstoma ir 

' tur būt greitu laiku bus paskelb
ta.

Suprantamas dalykas, kad 
nėra jokios prasmės nei išmin
tingo pagrindo palikti seną 
skaičiavimą nuo nebuvusio Kris
taus nebuvusio gimimo ir skai
tyti naujus metus nuo pirmos 
sausio dienos. Nors tai dar ne
nutarta, bet yra pagrindas ma
nyti, kad metų skaičius bus pra
dėtas nuo Spalio revoliucijos 
metų, t. y. nuo 1917 m. Tuo bū
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du dabartiniai \ mdtąi būtų 
dvidešimts pirmi metai.

Užbaigiant apie kalendorių, 
reikia pasakyti porą žodžių, ar 
yra nors kokis išmintingas pa
grindas skaityti metus nuo Kri
staus gimimo. Aišku, .kad nėra. 
Kaip galima skaityti metus nuo 
gimimo Kristaus, kurio nieka
dos nebuvo, kuris yra pasakų

I tvarinys.
1 Bet jeigu ir daleisti, kad Kris
tus buvo, tai ir tuomet mes ne
žinome, kada jis gimė. Mat, su
lig Mato.evangelijos Kristus gi
mė Erodo karaliaus laikais. Tas 
Erodas būk ir paliepęs išmušti 
visus naujai gimusius kūdikius, 
kad jų skaičiuje nužudyti ir 
Kristų. Ir ne juokas, išžudė net 
14,000 kūdikių. Dėlei to Juozą-'

Į pas su Marija ir Kristumi bėgo 
į Aigiptą, o iš ten, Erodui mi
rus, grįžo ir apsigyveno Naza
rete. Evangelistas gi Luką ra
šo, kad Kristus gimė tuo metu, 
kuomet imperatorius Augustas 
buvo įsakęs padaryti visuotiną 
(visoj imperijoj) gyventojų są
rašą. šitas sąrašas, esą, įvyko, 
kuomet Sirijos valdytoju buvo!
K virinius. Dėlei to ir įvyko ir • stambiosios pramonės įmo- 
Juozapo kelionė į Betleemą, ir,nėse vidutiniškai buvo 10 
Kristaus gimimas tenai. Kviri- vai. į parą (1913). Soųietų 
nius ėmė valdyti Judėją, kaipo Sąjunga įvedė, darbinin- 
Romos imperijos provinciją, tik- kams trumpiausį pasaulyje 
tai 10 metų praėjus po Erodo darbo laiką. Sovietų pramo-

Apie Sovietų liaudies ge- Augalinių riebalų, vaisių ir 
rovės kilimą liudija žemiau uogų suvartojimas taip pat 
talpinami daviniai: |smarkiai padidėjo. Cukraus

Liaudies pajamos prieš suvartojimas padidėjo_69%, 
lęarą, 1913 m*., scudai c 21 pieno — 24%, sūrio—18%,
milya.r&rubnlL£rie So.vie" skanėsių—9,5%. Baltos duo- 

tos duonos suvartojimas pa
kilo nuo 56% 1935 m. iki 
69% 1936 m. bendro suvar
totos duonos kiekio.

Buto nuoma prieš Spalių 
revoliuciją atimdavo iš dar

rašyti ir 7 tūkst. analfabe-^ 
tų—skaityti ir rašyti.

Dono baseinas ir jo dar-/ 
bininkai. Nežiūrint trockis- 
tinių banditų kenkimo ir sa-^ 
botažo aktų, Dono baseinas/ 
praėjusiais metais padarė“' 
palyginti nemažą pažangą. 1 
1921 m. Dono baseine tik 
3,3% anglių buvo iškasta 
mechaniniu būdu, o 1936 m. 
vidutiniškai mechaniniu bū
du iškasta 86,7%. Gamybos 
mechanizavimo ir geresnės 
darbo organizacijos pagal 
Stachanovo metodus išdavoj 
smarkiai padidėjo darbinin
kų darbo našumas. 1933 m. 
vienas kirtikas per mėnesį 
iškirsdavo vidutiniškai 38,7 
tonų anglių; 1934 m.—46,5 
to; 1935 m.—55,6 to; 1936 
m.'— 65,3 to.

Kylant darbo našumui di
dėja angliakasių algos ir 
gerbūvis. Nuo 1933 iki 1936 
m. vien tik mėnesinis dar
bininkų uždarbis pakilo 91,- 
8%, nekalbant jau apie so
cialistinio aprūpinimo toli
mesnį gerinimą ir vartojimų 
produktų atpiginimą, yy-. 
riausybei į pagelbą ateina 
profsąjungos. Dono baseino 
angliakasių profsąjungos 
atlieka milžinišką kultūrinį 
darbą. 1936 m. profsąjunga, 
neskaitant 125 milionų rub-

' kultūriniams reikalams pa-
i 18,395,000 rublių. 

Prof, sąjungos išlaiko 40 
kliubų, 18 kultūros rūmų. 
Profsąjungos turi savo nuo
savas sanatorijas Kaukaze, 
Alupkoj, Jaltoj, Krime ir 
Soči. Krimo ir Kaukazo se-

tų valdžios liaudies paja
mos štai kaip padidėjo: 1928 
m. — 25 milijardai rublių, 
1932 m. — 45.5 milijardų, 
1935 m. — 65.7 milijardų 
rublių, 1936 m. liaudies pa
jamos vėl padidėjo 17.4 mi
lijardų rublių arba 26.5%, brinko" šeimos’ kas mėnuo 
ir pasiekė 83.1 milijardo nuo 15 iki 25% viso šeimos 
rublių. . uždarbio (pav. Petrapilyj

Įmonės darbininkų ir tar-; vidutiniškai 22,5%). Spalių 
nautojų skaičius, prieš karą revoliucija ir šioj srityj įne

šė didžiausią permainą. Da
bar Sovietų Sąjungos pra
monės darbininko šeima bu
to reikalams, priskaitant 
komunalinį a p t a r n a vimą 
(kuras, šviesa, vanduo, ka
nalizacija) vidutiniškai iš
leidžia tik 4,3% savo mė
nesinių pajamų. Bakų naf
tos darbininkai, pav., dabar 
išleidžia butui tik 3,3% sa
vo pajamų, o prie caro val
džios jie tam reikalui vi- .. .... , j.
dutiniškai išleisdavo 19,8%.: socialiniam draudimui

Naujų butų statybai so- skyrė 
vietų valdžia kasmet išlei
džia miliardus rublių. Pav., 
1929 m. išleido 308 mil. rub
lių, 1934 m.—1,688 mil. rub
lių, 1935 m.—1,850 mil. rub
lių, 1936-1937 m. butų sta
tybai išlaidos peržengė 2 mi- natorijose 1933 m. praleido 

atostogas 37,965 angliaka
siai, 1934 m. — 76,3622 ir 
1936 m.—81,146. Techniš- 

jungos darbo žmonių būklės kanJ apjaokymui ir tinkamų 
nuolatinį gerėjimą vaizdžiai, inspektorių paruosi- 
liūdija jų įnašų valstybės | PPį1
taupomosiose kasose nuola- i m. 3,817,765 rublius, O 
tinis didėjimas, būtent: 1937 m. numatyta 5,000,000 
1933 m. sausio 1 d. įnašų 
kasose buvo 374 mil. rublių. 
1935 m.- “ “ty
1937 m. 3,535 mil. rubliu

nesudaręs 3 mik, 1934 m. vi
sose liaudies ūkio šakose 
kartu paėmus pasiekė 23,- 
738,900, 1935 m. 24,741,000, 
1936 m. — 25.7 mil., 1937 m. 
— 26.3 mik

Darbo laikas caro Rusijoj

nėj darbo laikas vidutiniš-
lais. Tik tuomet Judėja galuti- kai tesudaro .6.5 vai.. į parą 
nai nustojo savarankumo ir bu- ir darbo savaitę susidaro ne

iš 7 dienų, o iš 6. Tokiu bū
du, neskaitant sutrum
pinto darbo laiko ir apmo
kamų atostogų (kasmet 
nuo 2 savaičių iki 1 mėne
siui), darbininkai turi liuo- 
są kiekvieną šeštą dieną, o 
kai kuriose įmonėse dargi 
liuosą kiekvieną penktą die
ną.

šeimos pajamos. Sovietų 
Sąjungoj nedarbo nežino. 
Sov. Sąj. darbo turi ne tik 
šeimos tėvas, bet ir kiekvie
nas dirbti pajėgus šeimos

vo priskirta prie Sirijos. Ligtol
Judėja turėjo didesnį savaran
kumą. Roma skyrė jai karalius, 
vienu kurių ir buvo Erodas.

Kas gi iš šito seka? Tai, 
jeigu Kristus gimė Erodo

i kais, tai jis turėjo gimti 4 
tais pirm krikščionių eros,

. kitaip Erodas nebūtų
minėti, nes buvo miręs. Tuomet
atpuola visos Lukos pasakos apie

I žmonių sąrašą ir kelionę į Bet- 
leemą.

Jeigu gi priimti Lukos pasa
ką, kad Kristus gimė Kviriniaus 
laikais, tuomet jis turėjo gimti , narys. Tad ir šeimos -paja- 
6 metais vėliaus krikščionių 
eros pradžios. Drauge su tuom 
atpuola visas Mato pasakoji-

kad 
lai- 
me- 
nes

reikalo

ls šito matome, .kad mes ne

nustatyti Kristaus gimimo me
tus.

Amerikiete Sumušė Greičio- 
Tolio Rekordus

Amerikietė lakūnė J. Co
chrane per 4 valandas ir 12 
minučių nuskrido 1,176 my
lias, iš New Yorko į Miami, 
Floridą, padarydama vidu
tiniai po 280 mylių kelio per 
valandą. Tai naujausias pa
saulinis greičio-tolio rekor
das.

Shanghai, grd. 27.—Švei
caras pulkim Watteville 
skaitliuoja, jog kare su ja
ponais iki šiol žuvę 200,000 
chinų ir sužeista apie 800,- 
000.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų..

Ii j ardus rublių kasmet.
Taupomosios kasos įnašų 

didėjimas. Apie Sovietų Są-

rubiių. Be to reikia pažy- M 
mėti, kad įmonės vadovybė1 

-l>3r mik rublių, aprūpina angliakasius dąr- 
...... .............. bo rubais ir visais reikalui-UVVVF Ui . XXiyUAlAk/O pvctj CL1XA LA j | OyUOU II111. IIAUHU. • . 1 • •

kaip kapitalistinėse šalyse, | Sovietų Sąjungos piliečiai ^ais lrankiais« 
o iš visų, dirbančiųjų šeimos nėra linkę taupyt, nes jiems I ,Sov- Sąjungos miestų au- 
narių. Vidutiniškai Sov. Są-, rytojus visada užtikrintas, i girnas. Paskutiniuoju_ metu 
jungos pramonės darbinin-1 Jie už savo pajamas plačiai t Sovietų Sąjungoj įsikūrė 53 
ko šeimos pajamos 1935 m.'perkasi žymiai atpigintus į Bauji miestai ir 700^naujų 
ky/°.323,rub., o 193(į_m. pa-1plataus vartojimo daiktus,'1 

laikraščius, knygas ir daž
nai lanko kinus, teatrus ir 
tt. Vis dėlto ryšyj su padi
dėjusiomis pajamomis didė
ja ir jų įnašai, atiduoti į 
taupomąsias kasas.

Geresnis darbas — didės- _ _____
nes pajamos. Dėka stacha- 
noviečių judėjimo pagerėjus Milionai basimokinančių. 
geležinkeliečių darbui, pa- s t metgse mokykiose 
?Ld.eio ir jų paiamos Ge- 19gį mokgsi 9 milio. 
lezmkehecių aIgu fondas naj vaįkų. Apie dešimt mi- 
per vienus tik 1935 m. pa- H žmonių lanko suaugu- 
didėjo nuo 3,231 mil. rub- AnU «ontv.

mos susidaro čia ne tik iš 
tėvo ar motinos pajamų.

kite iki 404 rub. į iĄėn.
Kainos. Ryšyj su nuola

tiniu derliaus ir pramonės 
gamybos kilimu plataus 
vartojimo ir produktų kai
nos krautuvėse ir kolchozų 
rinkose 1936 m. sumažėjo 
14-15%, palyginti su 1935 
m. 1937 m. plataus vartoji
mo daiktų ir pirmoj eilėj 
maisto produktų kainos bu
vo sumažintos dar daugiau. 
Jei 1934 m. kainas skaityti 
100, tai 1937 m. sausio mėn. 
svarbių produktų kainos 
atatinka tokiems skaičiams: 
duona—42, cukrus — 27, 
sviestas — 43, jautiena mė
sa — 63, žuvis 54, tabakas 
—35, šilkinė medžiaga—66. '

Produktų suvartojimas 
1935 m., palyginti su 1935 
m., taip pat smarkiai padi
dėjo. Pavyzdžiui, mėsos su
vartojimas padidėjo 35,2%.

darbininkų sodybų. Šiemet 
namų statybai paskirta 3 
miliardai rublių. Naujai pa
statytuose namuose gyvens 
pusantro miliono žmonių. 
Daug dėmesio Sovietų val
džia kreipia į tolimesnę nau
jų miestų kultūrinę plėtotę 
ir į senų miestų rekonstruk-

Southbury, Conn., piliečiai balsuoja prieš leidimą vokiečiams naziams įsikurti milita- 
rinę kempę jų apylinkėje.

šių mokyklas. Apie septy
ni milionai vyrų ir moterų 
lanko techniškus kursus. 
Du milionai jaunimo studi
juoja universitetuose aukš
tuose institutuose. Šie skai
čiai iš viso sudaro 46,9 mil. 
besimokinančių. Tačiau ben
dras besilavinančių įmonių 
skaičius Sovietų Sąjungoj 
dar didesnis, nes į aukščiau 
duotus davinius neįeina mi
lionai besilavinančių įvai
riuose profsąjungos rate
liuose, fabrikų klubuose ir 
tt. Pagal statistinius davi
nius, 7,4% viso prąmones 
centrų darbininkiško jauni-

bų iki 4,332 mil. rublių. 
Garvežio aptarnautojų algų 
fondas padidėjo nuo 453,6 
mil. rublių 1935 m. iki 635,9 

.mil. rubliu 1936 m. t. y. 
!41 nuoš. Geležinkeliečių so
cialinio draudimo fondas 
1936 m. padidėjo 24 mil. 
rublių ir pasiekė 218 mil. 
rublių. Gelžkeliečiams sana
torijoms ir poilsio namams 
1936 m. išleista 21,5 mil. 
rublių, prieš 14,7 mil. rub
lių 1935 m.

Didelę pažangą padarė 
gelžkeliečiai ir \ kultūrinėj 
srity j. Įvairių lavinimosi 
ratelių skaičius padidėjo mo mokosi svetimų kalbų, o 
nuo 1,578 1935 m. iki 3,890 o 5.4%. jau moka nemažiau, 
1936 m. Teatralinių ratelių kaip vieną svetimą kalbą, 
skaičius vien tik centralinėj 1936 m. švietimo reikaskaičius vien tik centralinėj 1936 m. švietimo reika- 
SSRS daly per 1936 m. pa- lams išleista dvylika miliar- 
didėjo nuo 4,900 iki 12,320. dų rublių. Miestuose ir dar- 
Gelžkeliečių kinoteatrųibininkų vietovėse pastatyta 
skaičius padidėjo nuo 51 
1935 m. iki 143 1936 m. Ra
dio stočių skaičius padidėjo 
nuo 68 iki 117, plius 196 
klubai pastovūs ir 36 ke
liaujantieji (vagone). Gelž- 
keliečių bibliotekų yra 195 
pastovios ir 1,000 keliaujan
čios su 1,480 tūkst. knygų. 
Per 1936 m. 14 tūkst. be
raščių gelžkeliečių išmoko

1,520 naujų mokyklų, o kol- . 
chozuose bei kaimuose—2,- 
802 naujos mokyklos. Iš vi
so 1936 m. Sovietų Sąjun
goj pastatyta 4,322 naujos 
mokyklos, kurios sutalpina 
1,476,000 naujų mokinių.

Laikraščiai ir knygos. 
Tuo laiku, kai buržuazinėse 
valstybėse, ypač fašistinio 

(Tąsa ant 5 pusk)
\ N. A ' Į
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Vaizdai ir Įspūdžiai
 Inžinierius A. P- Gabrėnas 

f (Pabaiga)
Nuo gelžkelio stoties j viršukalnį, ta 

apie pustrečios mylios kelionė ima visą 
valandą laiko, todėl, kad traukinys yra 
labai palaikis ir kalnas status, į kurį te
galima labai lėtai važiuoti. Liepos 30-tą, 
4-tą vai. po pietų aš irgi atsidūriau ta-
me traukinyje. Kaip penkios jau buvo
me viršukalnyje.

Žemutinės dalys, kaip kitų kalnų, taip 
ir Mt. Washington, dengiasi tankiais 
miškais. Nuo Mt. Washington puskalnio 
aukštyn jau tik krūmokšliai besimato. 
Dar aukščiau, tik vien sunykusi žolė be
auga. Bet pačioj viršūnėj tik vien žals
vai rudos samanos šen ir ten kerpėja ant 
plikų uolų; todėl, kad čia jau peršalta 
augmenims augti. Liepos 30-tą čia atro
dė lyg pradžios kovos mėnesio popietis. 
Konduktorius mums pasakojo, kad du
burkiuose ir grioviuose arti kalno viršū
nės tik liepos pradžioj sniegas teišbaigiąs 
tirpti.

Man su keletu desėtkų kitų sankelei- 
vių, atsiradus pačioj Mt. Washington 

\z viršūnėj, atidengė visa gamtos panora- 
; ma pilnam savo išdidume. Čia saulė švie-
- tė daug skaidriau. Dangus čia turėjo 

tamsiau mėlyną spalvą. Šen ir ten matė
si ir debesys, bet jie radosi žemiau mūs 
ir atrodė lyg pilkos, banguotos jūros

• tarpkahaėse. Visur aplink mus, kiek tik 
.akis užmato, žemės paviršius buvo nu
drabstytas kalnais ir kalneliais, iki jie 
ten, tolimam horizonte, pamėlynuodavo 
ir susiliedavo su žemutine dangaus 
skliautų briauna. Šis visas reginys atro
do, lyg kas būtų nupylęs lauką didelė
mis žemių krūvomis ir pamiršęs jas su
lyginti.

Čia, pačiam viršukalnyj, randasi ne-
- mažas viešbutis. Jis ir dar keletas tokių 
viešbučių galėtų būti užpildyti turistais; 
todėl, kad, žiūrint iš šio kalno, saulėlei-

į džiai ir saulėtekiai yra stebėtinai puikūs. 
Į . Bet, kaip visose įstaigose po kapitalisti- 
V me tvarka (tinkamiau pavadinus, betvar
kį ke), taip ir šioj, pelnagrobystė yra vy- 
A- riausiu siekiu. Čia mažas kambarėlis kai- 
j nuoja 15 dolerių per naktį; todėl ir tas 
f vienas viešbutis randasi apytuštis.

Bet tai nieko tokio stebėtino, kad ši
čia taip yra. Juk pavyzdžių tos kapita
listinės betvarkės galima matyti kiekvie
nam žingsnyj mūsų kasdieninio gyveni
mo. Trys ar keturi metai atgal, kuomet 
ekonominės suirutės viesulą buvo pačiam 
įsiutime, paikumas kapitalistinės tvarkos 
ir ironiškas pasityčiojimas iš darbininkų

• ' nelaimingos padėties buvo aiškiai vi
siems matomas.

Tuomet—dalinai dar ir dabar—šimtai 
tūkstančių tonų kviečių buvo pūdoma 

k ’ laukuose, kuomet milionai alkanųjų mal
davo duonos kąsnio. Brazilijos garvežiuo
se kava yra deginama vietoj anglies, 
kuomet dantis barškindamas nuo šalčio 
bedarbis negali gauti kruzelio kavos. 
Milionai čeverykų pelėja sandėlių lenty
nose, kuomet beturčiai vaikščioja basi 
arba su tiek nudėvėtais čeverykais, kad 
net jų kojų padai prasitrina ir palieka 
kruvinus pėdsakus ant sušalusios žemės. 
Didžiulės krūvos lentų pūsta lentų pjo- 
vyklose ir dešimtys tūkstančių statybos 
technikų j ieško darbo, kuomet milionai 
darbininkų gyvena laužuose ir šimtai 
tūkstančių bedarbių šeimynų visai be pa
stogės; tūkstančiai moderniškų dirbtu
vių su vėliausio išradimo mašinomis ir 

. kitais įrankiais stovi, pūsta ir rūdija, 
kuomet milionai išlavintų ir norinčių 
dirbti darbininkų vaikščioja gatvėmis be 
darbo, be pastogės ir be duonos, bądmi-

riaudaipi ir trokšdami tų produktų, ku
riuos jie lengvai galėtų pasigaminti, jei 
juos prileistų prie tų mašinų tose stovin
čiose dirbtuvėse. Pelnagrobių perkupčių 
skriaudžiami ūkininkai streikuoja ir į 
Tavus pila pieną arba jį kiaulėms šeria, 
kuomet bedarbių kūdikiai, ištiesę sudžiū
vusias rankutes, desperacijos apimtų mo
tinų link, maldauja lašo pieno. Ir taip 
toliau, visą litaniją galima priskaityti tų 
kapitalistinės sistemos paikump žiedų, 
kuriais kapitalizmo kapas po jo mirčiai 
bus gausiai papuoštas. Bet nesinori daug 
bartis ir gadinti ūpą, kurį šie puikūs 
gamtos reginiai pataisė.

Mes nusileidom nuo Mt. Washington 
apie septintą valandą po pietų ir aš pra
dėjau rūpintis apie nakvynę.

Čia, rodos, buvo nestoka viešbučių tuo
se tarpkalniuose, kur turtuoliai kavojasi 
nuo vasarinės kaitros; bet, dėl daugelio 
priežasčių, man su jais nėra pakeliui. 
Aš norėjau grįžti į didesnį miestą, kur 
žmonės yra nesutukę, kaįp peniukšliai, 
bet daugiau panašūs į žmones; todėl aš 
ir nutariau važiuoti į Montpelier, Ver
mont valstijos sostinę.

Aš pribuvau į tą miestą apie 10-tą vai. 
vakare. Kadangi iš po kelionės į kalnus 
buvau pavargęs, tai nesinorėjo net ir su 
tuom man nepažįstamu miestu susipa
žinti. Susiradęs nakvynę anksti nuėjau 
gulti. Ant rytojaus kėliausi kaip septy
nios. Į pusvalandį laiko aš apvažiavau 
beveik visą tą miestuką, kur tik apie 
septyni .ar aštuoni tūkstančiai žmonių 
tegyvena.

Apie šį miestelį plačiau ir nekalbėsiu, 
todėl, kad kas liečia darbininkiją, kiek 
aš pastebėjau per tą trumpą laiką, tai 
tik būtų pakartojimas, ką aš mačiau 
Bangor ir Lewistone. O kitos jo ypatybės 
vargiai bus įdomios.

Papusryčiavęs ir parašęs keletą laiškų 
savo draugams, aš ir apleidžiau Montpe
lier. Baltosios upės (White river) slėniu 
traukiau link Connecticut Upės. Balto
sios upės krantai yra labai aukšti ir kal
nuoti. Paupiais matosi lygios lankos, 
laukai ir bandos gyvulių pievose. Aukš
čiau į krantus matosi tik kalnai apžėlę 
žaliais pušynais. Nuo to ši valstija gavo 
ir vardą Vermont, kas francūziškai reiš
kia žali kalnai. Aš pasiekiau Connec
ticut upę ties miesteliu, kuris užsivadi- 
na White River Junction. Nuo čia aš 
Connecticut paupiu, kuris nei kiek ne
mažiau įdomus nei Baltosios upės pau- 
pis, važiavau link Massachusetts. Apie 
4-tą po pietų buvau Hardwick, Mass., 
kur mano žmona ir sūnus viešėjo pas 
mano seserį, ant ūkės. Čia pasilsėjęs die
ną, rugpjūčio 1 d. grįžau su savo šei
myna atgal į Trenton, N. J.

Į astuonias dienas aš padariau 1,800 
mylių. Apvažiavau beveik visą Naująją 
Angliją. Daug turėjau įspūdžių ir daug 
jie sukėlė mano sieloje minčių. Aš ban
džiau kiek galėdamas trumpiau rašyti 
apie tuos savo atostogų įspūdžius. Bet 
kadangi mintys, perbėgusios per mano 
smagenyną, užgavo daugybę svarbių gy
venimo klausimų, tai, kad ir trumpai ir 
dalinai teišsi reiškiant, šis rašinys pasida
rė gana ilgas. Todėl jei nekurie iš skai
tytojų dasieksite šio rašinio užbaigą, tai 
būsite pavargę tiek, kiek aš buvau po 
šios kelionės. Bet jei jis sukels jumyse 
tik dalį tų minčių, kuriąs aš čia band
žiau išreikšti, tai aš būsiu pilnai pasiten
kinęs pasekmėmis savo pastangų.

Rugsėjo 29, 1937.

dustrijos, kad sumažinus bedar
bių eilę. Kaip kur tik nugirsta, 
kad kokia shoe-shapė rengiasi 
užsidaryti bei j ieško vietos, kur 
darbininkai gali už pusdykiai 
dirbti, tai tokias išdirbystes kal
bina parsikraustyti čionai, ži
noma, fabrikantai, bėgdami nuo 
organizuotų darbininkų ir gau
dami prieglaudą, visuomet stato 
C. of C. nežmoniškus reikalavi
mus. Pirmiausia, klausia ar yra 
užtektinai lavintų šiumekerių, 
antra, ar yra unija CIO, pas
kui vėl reikalauja, kad dirbtuve 
būtų geram stovyj ir kad taksų 
nereiktų mokėti per tūlą laiką, o 
paskui, kaip jau reikia mokėti 
taksai ir randa, tai vėl kraustosi, 
bet dar neužtenka to, jiems turi 
nukraustyti visas reikalingas 
mašinerijas, o C. of C. pinigų 
neturi tam tikslui. Pereitais me
tais paskelbė vajų už surinkimą 
dešimts tūkstančių dolerių. Rin
kėjai ėjo per stubas ir krautuves 
ir trumpu laiku sukėlė tuos pi
nigus, ir su tais pinigais C. of 
C. nusipirko ant savo vardo 
vieną iš didžiausių dirbtuvių, bet 
dirbtuvė per ilgą laiką stovėjo 
uždaryta ir apleista, tai tuos 
dešimts tūkstančių dolerių ir 
praleido dėl pataisymo. Dirbtu
vė įrengta, reikia j ieškoti k^>s- 
tumerių, na, ir surado vieną 
Brocktone, Young Shoe Co., ku
ri, rodos, bėgo nuo organizuotų 
darbininkų, čionai atsikraus
čiusi, pradėjo dirbti, bet kaip 
darbininkai gavo pėdės, tai nus
tebo, kad daugiau negalima pa
daryti, kaip 8 dol. į savaitę, bet 
dabar teko nugirsti, kad dar nu
mušė algas dešimts nuošimčių.

Pereitą vasarą ir vėl C. of C. 
paskelbė antrą vajų sukėlimui 
20 tūkstančių dol. Ir jie mano, 
kad ir vėl taip sukels, kaip pir
miau, bet dabar pasirodė, kad 
darbininkai, kurie aukojo pir
miau, nusivylė su pirmutiniu ir 
antrame vajuje surinko tik 6 
tūkstančius dol. ir sustojo ant 
vietos, daugiau aukų nėra.

Gruodžio 10 d. paskelbė žinią, 
kad C. of C. veda derybas su 
tūla firma ir tuomi klausimu 
buvo sušauktas masinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo apie 6 
šimtai darbininkų. C. of C. pra
nešė linksmą naujieną, kad jie 
veda derybas su didele firma, 
kuri nori atsikraustyti ir pra
dėti dirbti čeverykus su pradžia 
naujų metų. Tik visa bėda, kad 
reikia sukelti 10 tūkstančių dol. 
įrengimui dirbtuvės ir perveži
mui mašinerijos, o jau tuos an
tro vajaus 6 tūkst. dol. praleido. 
Tai dabar reikia daugiau pini
gų. Su nauja firma jau pasira
šė kontraktą ir paskelbė jos var
dą, tai yra Fisher Shoe Co., iš 
Bostono, kuri bėga nuo organi
zuotų darbininkų, nuo CIO uni
jos. Dar dirbtuvė Bostone, o jau 
tūli C. of Commerce pastumdė
liai pradėjo organizuoti vietinę 
uniją, idant pastojus kelią gerai 
unijai, United Shoe Workers, 
CIO unijai, šios unijos lokalas 
randasi arti nuo Hudson, Marl- 
borę, prie kurio ir šio mieste
lio shoemakeriai priklauso.

Šiuomi tarpu Marlboro ir vie
tinė spauda, su pagelba Marlbo- 
rę C. of C. pradėjo bjaurų va
jų prieš U. S. uniją, CIO, rašy
me formoje laiškų į vietinius 
laikraščius, ir bjaurodami CIO 
unijas. Po laiškais pasirašo 
“Shoe Workers”. Darbininkai 
unijistai supranta, kas tuos laiš
kus rašo, tai C. of Č. ir fabrikan-

f, • . •

: Hudson, Mass.
» Įvairios Žinios iš Mūsų Koloni

jos; Bedarbė Siaučia
| čionai dabar siaučia bedarbė. 

Dar tokios bedarbės čionai nie
kad nebuvo, kaip dabar. Seniau, 
gerais laikais, čia buvo apie še
šios čeverykų dirbtuvės, kurios 
samdė daug,darbininkų, bet už
ėjus krizini, greit keturios išny
ko, o likusios dvi vis laikėsi, bet 
pereitą vasarą dar viena išsi
kraustė į Maine valstiją, išmes
dama iš darbo tris šimtus dar
bininkų į bedarbių eiles. Taipgi

čionai buvo ir roberinė, kur iš
dirbo “reinkautus” ir kt., bet, 
užėjus kriziui ir toji, kaip čigono 
kumelaitė, pradėjo eiti per ran
kas ir, kaip paskutinį sykį pa
teko į U. S. Rubber Co. rankas, 
tai neilgam ' darbininkai apsi
džiaugė; tuojau uždarė dirbtuvę, 
mašineriją iškraustė į kitas savo 
dirbtuves, paliko tik tuščią mū
rą ir apie 800 darbininkų be 
darbo.

Dar čionai randasi trys dirb
tuvės, kurios dirba ant komišino, 
vilnas karšia. Visos trys priklau
so tai pačiai kompanijai. Samdo 
apie 450 darbininkų ir beveik ji 
tik viena ir palaiko šio mieste

lio darbininkus. Per pastaruo
sius du metus dirbo pilną laiką 
su trijomis pakaitomis. Bet ir 
čionai jau pradėjo jaustis ne
darbas; nuo pavasario dirbome 
tik po pusę laiko ir mažiau. Bet 
dabar jeigu gauni 5 vai. j savai
tę, tai laimingas, čia irgi pa
kenkė dabartinis sėdėjimo strei
kas, kurį apskelbė fabrikantai 
prieš prez. Rooseveltą. Miestelis, 
rodos, kaip numiręs.

Kaip visur, taip ir čionai ban- 
kieriai ir , stambesni biznieriai 
turizChambers of Commerce, 
kuris pastaruoju laiku susirū
pinęs dabartine padėtimi ir pra
dėjo j ieškoti kokios nors nonHn-

tų pastumdėliai. Jie net pradėjo 
tverti Marlbore uniją, kuri yra 
kompaniška ir giriasi, būk daug 
darbininkų susirašę į tą jų uni
ją, bet duoklių jokių nemoka. 
Dabar Marlboro darbininkai 
priklauso į dvi unijas, bet duok
les moka į seną, United Shoe 
Workers Uniją, CIO.

Šiomis dienomis United Shoe 
Workers unijos viršininkai pa
davė skundą į Darbo Santikių 
Komisiją prieš Marlboro C. of 
C. ir fabrikantus už šmeižimą 
CIO, kėlimą nesusipratimų tar
pe darbininkų. Balsavimai nu
matoma įvyks po naujų metų. 
Darbininkai turės pasirinkti, 
kurios unijos jie nori. Be abejo-

nes, darbininkai pasirinks už sa
vo atstovę CIO uniją, kadangi 
tik su CIO jie pagerino savo 
darbo sąlygas ir iškovojo dides
nes algas.

Gruodžio 15 d. buvo sušauktas 
masinis mitingas. Visi vietiniai 
shoemakeriai buvo kviečiami da
lyvauti. Susirinkimo tikslas bu
vo tvėrimas vietinės unijos nau
jai Fisher Shoe Co., bet pasek
mės buvo prastos: tik apie šim
tas darbininkų atėjo. Pirminin
kui paaiškinus šio susirinkimo 
tikslus, kvietė atsilankiusius sto
ti į uniją, žinoma, jis pats ma
no tapti tos unijos pirmininku, 
bet į kvietimą mažai kas atsilie
pė ir tik trys moterėlės prisira
šė, o kiti darbininkai, matydami 
vilką avies kailyj, apleido susi
rinkimą.
Metiniai Draugijų Susirinkimai

Gruodžio 7 .d. įvyko metinis 
susirinkimas ALDLD 103 kuo
pos. Finansų sekretorė Kazlaus
kienė išdavė savo raportą, kad 
narių randasi su virš 40. Visi 

Į pasimokė ję duokles, išskiriant 
(du. Turiu pasakyti, kad d. Kaz-j 
lauskienė jau kelintas metas 
kaip yra finansų sekretorė ir jai 
geriausia sekasi duokles iškolek- 
tuoti iš narių; ji žino, kaip prie 
narių prieiti. Kadangi šis susi
rinkimas buvo metinis ir turėjo
me rinkti ateinantiems metams 
valdybą, bet šiame susirinkime 
negalima jos buvo išrinkti, nes 
visi draugai nusiskundė, kad 
perdaug užimti ir pavargę, tai 
tik vieną org. išrinkome, o kita 
dalis valdybos palikta ateinan
čiam susirinkimui darinkti.

Gruodžio 12 d. įvyko metinis 
susirinkimas LDS 66 kp. Finan
sų raštininkė Rimkienė raporta
vo, kad pereitais metais kuopa 
kaip ir neturėjo sirgimų; visi 
nariai sveiki buvo; į centrą su
mokėta arti 800 dol.

Kuopos vajininkai, Jaskevi- 
čius ir Sikorskis raportavo, kad 
laike vajaus prirašė 30 naujų 
narių iš kurių 4 jaunuoliai. 
Taipgi kuopa rengia metinį ba
lių su vakariene ir šokiais nau
jų metų dieną, sausio 1 d. vaka
re. Visiem atsilankiusiems bus 
duodamos dovanos laike vakarie
nės.

I
Taipgi čionai jau nuo senų I 

laikų gyvuoja TDA kp., kuri tu
ri 39 narius. Pirmiau gerai vei
kė, bet nuo pereitos vasaros kuo
pa buvo apmirusi, nelaikė susi
rinkimų. Nariai duoklių nemoka 
ir jokiu būdu negalima buvo su
šaukti kuopos susirinkimų.

Gruodžio 18 d. buvo sušauk
tas specialis narių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo distrikto org. 
d. T. Burr. Narių atsilankė į 
susirinkimą skaitlingai. Ir pa
šalinės publikos atsilankė pasi
klausyti. Šiame susirinkime vi
si nariai pasižadėjo ateityj ge
riau veikti.

Gruodžio 19 d. įvyko metinis 
susirinkimas H. L. Piliečių Kliu- 
bo. Valdybos ir B. D. raportai 
priimti ir kliubas gerai stovi. 
Paliuosuotas nuo morgičių. 
Taipgi fin. sek r. Kukauskas ra
portavo, kad kliubas per metus 

i iš . iždo išaukojo suvirš šimtą 
dol. įvairiems darbininkiškiems 
reikalams. Taipgi ir šiame susi
rinkime neužmiršta darb. reika
lai: t pasiųsta pasveikinimo tele
grama 55 metų varduvių Tom 
Mooney ir sykiu auka $5. Taipgi 
paaukojo $5 politkaliniams į Ka
lėdų fondą. *

Buvo valdybos rinkimai at
einantiems metams. Kliubo pir
mininku ir vėl išrinktas Al. Yok- 
šas, ką tik baigęs advokato mok
ią. Taipgi ir visa valdyba išrink
ta veikli ir numatoma, kad ge
rai darbuosis kliubo gerovei.

Mitingui užsibaigus, buvo su
rengta skanūs metiniai pietūs 
savo nariams ir jų šeimynoms.

Dalyvavo ir keletas ne narių, 
gerų kliubo rėmėjų. Pietus ir gė
rimus kliubas davė veltui. Taip
gi neužmiršta ir Liet, politkali
niai. Aukų sumesta tam tiks
lui $4.60.

Visiems aukojusiems tariam 
ačiū.

Taipgi n e u ž m i rškite, kad

kliubas per visą žiemą rengs va
karuškas kiekvieną subatos va
karą. šokiams grajina Trijų 
žvaigždžių Orkestrą ir viską tą 
gaunate veltui. Todėl neužmirš
kite kliubo, o .kliubas jūs neuž
mirš.

Jaskevičius.

Worcester, Mass.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: ■ Ve r green 7-4311 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Aido Choras pradeda smar
kiai veikt. Choro pamokos 
skaitlingos ir gyvos, susirenka • 
apie 50 dainininkų ir visi beveik 
į laiką, tik laike pamokų reikė
tų biskį ramiau užsilaikyt ir at- 
kreipt atydą į mokinimą. Vi
siems dirbant nuoširdžiai, turė
sime gerą chorą ir geras pasek
mes savo darbuotėj.

Aido Choras rengias prie di^ 
delio parengimo sutikimui Nau
jų Metų. Bus gana įdomus ir 
geras parengimas. Visų choris
tų ir simpatikų pareiga padaryt 
skaitlingu publika. Komisija 
gana gera ir dirba labai gerai; 
pranešė, kad 500 tikietų jau tu
ri išleidus. Choristai ir šimpa-
tikai, kurie paėmė tikietus par
davinėjimui, davė garbės žodį,
kad tikietų negrąžins, tik pini
gus už tikietus. Na, labai gerai. 
Aš manau, kad tie žmonės savo 
žodį išlaikys. Galima tikėtis 
gražios publikos.

Choristai nepraleiskit progos 
nepakalbinę naujų narių prie 
choro.

Nutarta lošt operetę. Kol kas 
komisija nesurado tinkamos. 
Gal greitoj ateityj suras ir pra
dėsime mokintis.

Korespondentas.

Aries, Franci ja. — Pran
cūzų komunistai savo par
tijos suvažiavime išreiškė 
pagarbų kardinolui Verdie- 
r’ui, kad jis smerkia fašistų 
diktatūrų.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdaa automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 

, GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
į paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip: ,

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. 

REIKALINGA AGENTŲ

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—».

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe» eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 61 a i.

PHONE PULASKI 5-1090 i

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12. a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Frl., Sat. and
Sun. all day and night.

!■ ■- J1.1 _J........ 4WWWP



Ketvirti., Gruodžio 30, 1937

Skaitytojų Balsai
LAISVE ■v* Puslapis PenEEaS '

ti. Pasirodė kaip tik priešingai, Į ninkas K. Leliušis, turtų raš- 
—surinko veik tiek, kiek mes 
visi kartu.

Varde I s p anijos liaudies 
vargstančių vaikučių ir jų mo
tinų ir visos kovingos liaudies 
širdingiausia padėka draugėms, 
draugams p a s i d a r bavusiems 
taip kilniam tikslui. Kiek iš vi
so bus surinkta, dar negalima 
žinoti, nes man esant raštinėj 
ketvirtadienį, gruodžio 16 dieną, 
dar nebuvo 
kų grąžinta.

Manoma, 
$1,000.
Kas Kenkė

HARRISON-KEARNY, N. J.
Metinis susirinkimas ALDLD 136 

kp. įvyks 2 d. sausio, 1938. 15-17 
Ann St., Harrisone, 2-rą vai. po pie
tų. Malonėkite ateiti visi, nes šis 
susirinkimas bus labai svarbus, nes 
bus perrinkimas pildančio komiteto 
ir kiti labai svarbūs dalykai, kurie 
turės būt apsvarstyti šiame susirin
kime. W. Z.

u„ S^^ey^-iVARPO KEPTI TVF vakarienę ir šokius savame name, V X JkJL VJL JL V
kampas Vine ir No. Main St. Įvyks Į 
gruodžio 31 d. Pradžia 8 v. v. Bus 
dvi orkestros, viena grieš apatinėje 
svetainėje kita viršutinėje. Įžanga 
vakarienei ir šokiams 50c., vien tik 
šokiams 25c. Balius trauksis iki 2-ros 
vai. ryto. Kviečiame visus darbinin
kus, biznierius, profesionalus daly
vauti. Komisija.

(305-307)

tininkas A. žvirblis, užrašų raš
tininkė A. Sliekienė, iždininkas 
J. Mikeška.

Kuopa gana maža. Draugai 
turėtų pasidarbuoti prieš seimą 
ir gauti daugiau narių, nes dir
va plati, yra daug jaunuolių ir 
pažangių žmonių.

Gruodžio 12 d. APLA 11 
kuopos (New Eagle, Pa.) susi
rinkimas buvo šauktas per atvi
rutes. Narių susirinko pusėti
nai iš abiejų kuopų (kartu buvo 
ir LDS 105 kp. susirinkimas). 
Raportuota apie vienybės pasek
mes. Visi draugai priėmė vie
nybės sutartį su pilnu pasiten
kinimu ir pasižadėjo dirbti pa
gal išgalės vajuje, naujų narių 
gavimui. Draugai 
mėnesines duokles, 
išrinktas komitetas 
mingų narių, kurie
lanko: pirm. St. 'Docis, pagelb. 
A. šuopis, turtų rašt. J. Bars- 
ketis, užrašų rašt. J. Vilčins
kas, ižd. J. Vaivada.

D. P. Lekavičius, 
APLA buvęs pirm.

A

Gruodžio 1 tilpo “Laisvėj” ko
respondencija iš W. Lynn, Mass. 
Tarp kitko, buvo aprašyta ir F. 
J. Bagočiaus pasakyta prakalba 
lapkričio 21, atkreiptą prieš So
vietų Sąjungą. Kalbėdamas apie 
pasaulinę politiką, jis smerkė 
Vokietijos ir Italijos fašizmą, 
pažymėdamas, kad ten demokra
tijos nėra. Sako, kad nėra jos 
nei Sovietų Sąjungoj. Gailėjos, 
kam išdeportuotas Trockis.

Ten netikėtai buvo 5 draugai 
iš Montello, Mass. Išgirdę tokią 
prakalbą, jie labai nustebo. Pasi
baigus prakalboms norėjo jie 
duot klausimus. Pirmininkas 
betgi neleido.

W. Lynne susipratusių drau
gų mažai. Ten stipriai įsigalėję 
tautininkai. Todėl Bagočius drą
siai puolė Sovietų Sąjungą, o 
Staliną vadino “bemoksliu gru
zinu,” gailėjos trockistų.

Minėto j korespondencijoj ne
buvo nė pusės aprašyta, kas bu
vo pasakyta. “Krislų” rašėjas'gija ir net aukšti vyskupai da

rė viską, kad tik neleidus ant' SOVIETŲ LIAUDIES GE- 
gatvių rinkti ir dalinai savo at-1 
siekė (ant žymesnių gatvių ne
leido rinkti) ir per visą bloką

nei trečdalio kenu-

bus surinkta arti

Šiems Rinkimams ?
O gi visa ponija, fašistuojanti 

elementai su aukštaja dvasiški- 
ja. Jie leido paskalus per vieti
nę spaudą per tas keturias die
nas, gązdindami rinkėjus, kad 
rinkt uždrausta ir rinkėjai galį 
susilaukt nesmagumų ir tam pa
našiai. Bjaurūs begėdžiai, jie ne
tik bažnyčiose tą vargšę liaudį 
mulkina ir apgaudinėja, bet ir 
viešai per spaudą nesidrovi me
luot ir gązdint rinkėjus. Kuni-

pasųnokėjo 
Taipgi tapo 
iš atsako- 

visada atsi-

(306-307)

WORCESTER, MASS.
Cabaret šokiai, rengia Aido Choras 

naujų metų vakare, gruodžio 31 d. 
29 Endicott St. Bus užkandžių, gė
rimų, programas prasidės kaip 8 vai. 
vak. ir tęsis iki 2-rą vai. ryto. Grieš 
gera orkestrą. Įžanga 35c. Kviečia 
visus atsilankyt, Aido Choras.

(306-307)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia didelį balių 

pasitikimui nąujų metų, penktadieni, 
gruodžio 31 d-, 8 vai. vak. 920 E. 
79th St. Įžanga 35c, kartu su įžanga 
bus ir dovanų, šokiai tęsis iki vėlai 
nakties. Mes kviečiame visus, jaunus 
ir senus dalyvauti ir smagiai praleis-

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia savo metinį Balių, penktadie
nį, 31 d. gruodžio savo puošnioj sve
tainėj, 1057 Hamilton Ave., N. W. 
Kviečia visus savo narius bei draugus 
ir pažįstamus dalyvauti. Bus gera 
muzika šokiams. Pradžia nuo 8 vai. 
vak. iki 2-rą vai. ryto.
(305-306) L.S.D. Dr-jos Komisija.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija 
rengia linksmą Balių, penktadienį, 
gruodžio 31 d. Linden Svet., Wood 
Ave. ir 16th St. Pradžia 8 vai. va
karo. Įžanga 30c. Draugai ir Drau-

ti laiką. Bus gerų užkandžių ir gera ggS) §js balius yra metinis mūsų pa-
muzika. Nepasilikite namie, ateikite 
į parengimą, nesigailėsite.

(306-307)

drg. R. Mizara labai vykusiai 
pacitavo minėtą korespondenci
ją ir padarė išvada, nurodyda
mas pasauliui žinomus moksli
ninkus, neturinčius universiteto 
mokslo, betgi su jais negali su
silyginti universitetus baigę.

“Laisvės” korespondentas iš 
So. Bostono, nuėjęs pas Bago- 
čių, užklausė, ar iš tikrųjų jis 
taip kalbėjo, kaip W. Lynno ko
respondentas “Laisvėj” aprašė. 
Bagočius yra ne mažas vaikas— 
neprisipažino. Pareiškė, kad jis 
išgyręs Sovietų Sąjungą. Girdi, 
gal “Laisvės” korespondentas 
nenugirdo arba nesuprato.

Korespondentai, dirbdami be 
jokio atlyginimo, turi sunkiau
sią naštą panešti. Bara juos 
prakalbininkai, bara redakto
riai. “Krislų” rašėjas drg. R. 
Mizara, patiki Bagočiaus pasi
teisinimui, bara korespondentą, 
be); vistiek drg. R. Mizarai rei
kia atiduoti kreditas, kaipo ge-: 
ram redaktoriui, kad atydžiai 
seka kolonijų korespondencijas.

Prie pabaigos štai ką turiu ; 
pasakyti. Kalbėtojai, kurie eina ; 
bendru frontu, tegu nemėgina 
maišyti fašizmą su Sovietų Są
junga. Tokis kalbėtojas žemina 
save. Turi jie suprasti, kad visų 
susipratusių darbininkų nu
kreiptos akys į Sovietų Sąjungą, 

/kur sėkmingai budavojamas so
cializmas ir darbuojas greičiau 
nugalėt fašizmą.

Korespondentai, 
kalbose, nesužinos 
prakalbininkų, ką
Redaktoriai turėtų nors kiek pa
sitikėt savo korespondentais, 
mažinti pabarimus.

G. Shimaitis.

ROVĖS KILIMAS 
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

rėžimo valstybėse, laikraš-

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

O Įl a» Kr?
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rengimas, ir rengiamas paskutinę 
dieną šių metų,' todėl labai prašome 
visus atsilankyti ii’ linksmai užbaigti 
senus metus ir naujus linksmai su- 

1 laukti, šokiams grieš gera muzika 
iki vėlumai. Rungėjai.

305-306)

.PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. sausio, 1938, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Draugai 
būkime visi ir visos šiame susirinki
me, pradedant naujus metus turime 
visi bendrai aptarti kokius reikalus 
turėsime atlikti, nes daugybė prieš 
mus stovi. Todėl yra svarbu kad 
visi dalyvautumėte.
(306-1) Sekr. J. S. Raynis.

ren-

Tel. Stagg 2-5043Notary Public

R
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

nebuvę pra- 
teisybės iš 
jie kalbėjo.

įžanga 
Rengėjai.

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas* ir už prieinamą kainą

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

asmeniui.
(305-307)
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8711 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

a

metų,1 .egz-.
smagų

įvyks

trys nariai nuo kuopų. Buvo ap- 
Yuodeš- kalbėta vienybės su LDS reikš- 
A. Ja- mė. Buvo išduotas raportas, kas 

buvo nuveikta Brooklyno suva
žiavime, kalbėta apie vajų ir at-
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PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškos Organizacijos 

gia balių pasitikimui -naujų metų, 
gruodžio 31 d. Seven Eleven Club, 
711 S. Broad St. šis balius rengia
mas naudai Kom. Partijos. Bus trau
kiami laimėjimai Chevrolet automobi
lio ir kiti 19 prizai. Viso 20 prizų, 
įžanga 75c. Rengimo Kom.

(305-307)Laisvės Choras rengia didelį balių, 
gruodžio 31 d. pasitikimui naujų me
tų, Laisvės Choro Svetainėje, 57 Park 
St. Pradžia 8 v. v. ir trauksis iki 
anksti ryto. Bus gera orkestrą šo
kiams, taip pat turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus daly
vauti, užbaigti senus ir pasitikt nau
jus metus. įžanga 25c. Komisija.

(305-307)

HUDSON, MASS.
LDS. 66 kp. rengia gražią ir ska

nią vakarienę Naujų Metų vakare, 1 
d. sausio, H. L. P. Kliubo Svet. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Šokiams 
grieš gera muzika iki vėlumai nak
ties. Visi atsilankykite, gausite po 
dovanėlę. Pradžia 7 v. v.
(305-306) Komisija.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. Jaunuolių ir buvusio Dainos 

Choro narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gruodžio 30 d. Lietuvių 
Svet., 243 Front St. Kviečiame tėvus 
ir vaikus ir visus kitus kuriems rūpi 
Lietuvių Jaunimo reikalai. Šiame su
sirinkime dalyvaus Nacionalio Jauni
mo Komiteto nariai iš Centro.
(305-306) Jaunuolių Kom.

nuo savo bažnyčių neprileido. giu h. k leidimas ne tik 
Kom. apsilankius pas policijos neįĮaro " ' '
komisionierių leidimo gaut, jis1 
parodė visą eilę juodvarnių pa
rašų, prašančių uždraust.

O, parazitai, o kaip su “alks
tančius papenėk?”

G. A. Jamison.

Great Neck, N. Y.
Kepurių Balius

Apvainikavimui savo darbuo
tės meno^srityje, užbaigimui se
nų ir pasitikimui naujų j 
Pirmyn Choras rengia 
kepurių balių. Balius 
penktadienį, gruodžio 
1937, J. Kasmočių svetainėje, 
91 Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Prasidės 7 :30 vai. vakare.

Todėl mes pasitikime, kad 
Great Necko ir apylinkės visuo
menė skaitlingai dalyvaus šiame 
baliuje. Mes užtikriname visus, 
kad atsilankiusioji publika bus 
užganėdinta, kaip parertgimo 
gražia ir linksma nuotaika, taip 
pat ir gera orkestrą, kuri grajys 
šokiams.

Įžanga ypatai 40c.; iškalno 
perkant tiktai 35c.; vaikams 25 
centai.

širdingai užkviečia
Rengimo Kom.

pažangos, o dėl 
spaudos bei žodžio varžymų 
ir nacionalės priespaudos 
smarkiai puola, Sovietų Są
jungoje kiekvieni metai 
knygų ir laikraščių tiražas 
nepaprastai didėja. Pavyz
džiai, bendras laikraščių 
skaičius nuo 859—1913 m. 
prie Sovietų valdžios padi
dėjo iki 9,250 m. Laikraš
čių tiražas taip pat pasiekė

_ I milžinišką skaičių — 38 mi-’ 
ll'—Knygų caro 
Rusijoj 1913 m. išleista 17 
mil. egz., o Sovietų Sąjun
goj 1936 m. jau net 571 mil. 
egz. Dabar vieno tik laik
raščio “Pravdos” tiražas 
yra didesnis, negu visų ca
ro Rusijos laikraščių kar-| 
tu paėmus. Laikraščiai ir 
knygos 1935 m. išėjo 99 kal
bomis.

Toki milžiniški atsiekimai 
buvo galimi tik dėka tik-i 
rai spaudos laisvei, dėka 
nacionaliniam tautų išlaisvi
nimui ir bendrojo liaudies 
kultūros lygio nepaprastam 
pakilimui.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia Naujų Metų 

šokių vakarą, 1 d. sausio, 1938 m. 
Bus puiki A. Gorskio orkestrą šo
kiams. Kviečiame visus Bangos Cho
ro rėmėjus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti į šį nepaprastą vakarą, nes 
turėsime "carloads of fun”.

NASHUA, N. H. i 25c.
Vakarienė ir šokiai ruošiama John !

Karsono naudai, įvyks Naujų Metų 
Dienoj, 1 d. sausio, rengia ALDLD 42 
kp. Bus Laurier Hall, 35 Atterson 
St. šokiai prasidės 5:30 vai. vak., 
vakarienė 6:30 v. v. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti, linksmai 
laiką praleisti ir tuom sykiu parem- 
site drg. Karsoną. Draugiškai,
(306-307) J. Egeris.

GREAT NECK, N. Y.
“Pirmyn” Choras rengia “Kepu- 

, rių Balių”, gruodžio 31 d., pasitikimui 
i naujų metų. Pradžia 7:30 vai;" vak. 
■ A. ir J. Kasmočių Svet., 91 Steam
boat Rd. šokiams grieš puiki orkes
trą iš Brooklyno. Už gražiausią ir 
navatniausią kepurę bus duodamos 
dovanos. Įžanga 40c. Iš anksto per
kant 35c. Vaikams 25c. Užkviečia, 
(305-306) Renginio Kom.

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 31 d. yra rengiamas ba

lius pasitikimui naujų metų, balius 
rengiamas naudai Lietuvių ir Rusų) 
Darbininkų Liaudies Namui, kuris! 
randasi po numeriu, 735 Fairmount! 
Ave. Čia randasi puiki Svetaine šo
kiams. Grieš gera orkestrą. Kvie- 

; čiame visus atsilankyti ir linksmintis 
i belaukiant naujų metų.

(305-307) Namo Komitetas.

Maskva. — Suimta antra
eiliai geležinkelių valdinin
kai P. O. Grebinski, Os
trovski, Pakuliu ir trys ki
ti, kad bandė pridengt So
vietų priešus.

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y. ,
—

5
5

£ 
2
2

Gruodžio 19 d. man teko daly
vauti trijuose susirinkimuose, t. 
y. SLA 3-čio Apskr. konf., AP 
LA buvusio 1-mo Apskr. Komi
teto ir APLA 7-tos kuopos. Pir
mame susirinkime dalyvavau 
kaipo svečias ir nesulaukiau pa
baigos. Konferencija buvo skait
linga delegatais, pridėjus dar 

į.komiteto ir komisijų narius, 
konferencijoj dalyvavo virš 40 
žmonių. Man patiko apskričio 
komiteto raportai ir veikimas. 
Bet nariais organizacija mažai 
paaugo per pereitus metus.

pasidarbuoti taip svarbiam tiks-! Antrame susirinkime teko 
lui. Neapsirikau. Pasidarbavu- būti, tai APLA Pirmo Apskričio 
šių čia telpa sūrašas, kiek kurios , Komiteto, kuriame dalyvavo ir 
surinko.

Žukauskienė $2.15, 
kienė-Yuodeška $2.33, 
nUšonis 91 c. ,A. Janušon 54c., 
G. A. Jamison 97c., Skučienė 
25c., Žalionienė - Kazakevičienė einantį seimą. Plačiau apie tai 
$8.12, Dobinis $1.13, Paukštai- 
tienė $2.69, Stočkienė $1.48. Vi- nas.
SO $20.57. | Tos pačios dienos vakare įvy-

Kaip matote, tik trumpu lai-1 ko APLA 7-tos kuopos susirin
ku, nuo darbų atlikus, surinkta 
virš 20. Kenukai buvo nugaben
ti virš minėto komiteto raštinėn 
ir, atidarius, kiekvieno suskai
tyta rinkliava ir raštininkė vi
sų rinkėjų turi susižymėjus pa
vardes ir kiek surinko, žymėti
na tai, kad draugės žalionienė 
ir Kazakevičienė surinko virš
$8, kurios sakė, kad mes vei- tas sekantiems metams (1938) : 
kiaųsia negalėsim nieko surink* Į pirmininkas A. Pipiras, pagelbi-

Newark, N. J.
Gražiai Pasidarbavo Draugės 

Ispanijos Naudai
Čia buvo rinkimas auką gat

vėse i i* įstaigose (Tag day) per 
keturias dienas. Nuvykęs į šiau
rės Amerikos Kom. Gelbėjimui 
Ispanijos Demokratijai raštinę, 
gavau visą tuziną kenukų, ku
riuos ir išdalinau draugėms, 
kurios, mano supratimu, galės

kimas, kuris buvo gana skaitlin
gas nariais. Kalbėta apie vieny
bės sutartį, priimta keli paaiš
kinimai iš buvusio Centro Ko
miteto. Taipgi pasikalbėta kas 
dėl vajaus, kas dėl ateinančio 
seimo ir pasmarkinimo agitaci
jos, gavimui naujų narių.

Išrinktas LDS 45 kp. komite-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Clevelando piknikų daržo bendrove 
šaukia savo metinį susirinkimą ket
verge vakare, gruodžio 30 d., 8 vai. 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Kiekvienas šerininkas ir draugijų at
stovai turi būtinai atsilankyt šiame 
susirinkime, nes bus rinkimai naujos 
valdybos dėl sekamų metų.

Sekr. E. Stripeika.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, sausio 3 d., 1938. Liet. 
Taut> Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Būtinai visi nariai dalyvaukite, nes 
yra labai svarbių reikalų svarstyti. 
Kurie nesimokėjo duoklių už 1937 m. 
prašome pasimoketi, nes Centrui rei
kalinga pinigų.

Fin. Rašt. G. Shimaitis.
(306-1)

NEW BRITAIN, CONN.
Reikalinga Jūsų Parama

ALDLD. 27 kp. veikia apšvietos 
skleidime, ji remia visas darbininkų 
kovas ir prisideda prie palaikymo 
Darbininkų Svetainės. Bet iždas eina 
mekyn. Tad kviečiame vietos ir apie- 
linkčs geros valios žmones į Naujų 
Metų pasitikimo vakarienę, tai šiai 
kuopai bus didelė parama jūsų atsi
lankymas į šią vakarienę.

Vakarienė įvyks 31 d. gruodžio, 8 
vai. vak., Darb. Svetainėj, 53 Church 
St. šokiai prie lietuviškos smagios 
muzikos tęsis iki vėlumai ryto. 
(305-307) Kviečia Komisija.

EASTON, PA.
Penktadienį, gruod. 31 d., yra 

giamas šaunus balius Easton Baking 
Co. Svet., 36 N. 7th St. Muzika šo
kiams suteiks plačiai žinoma Polka 
Dots Orkestrą. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Prasidės 7:30 v.v. ir trauku 
sis iki ? ? Įžanga 25c asmeniui, prie 
tikieto bus duodamos brangios dova
nos. Rengia bendrai ALDLD 13 kp. 
ir Ungarų, Ukrainiečių darbininkiš
kos organizacijos. Iš Eastono ir apy
linkės kviečiame visus lietuvius sma
giai laiką praleisti ir sulaukti 1938 
m. linksmame ratelyje draugų ir pa
žįstamu. Rengėjai.

(306-307)

CAMBRIDGE, MASS.
Didelis ir linksmas balius ruošia

mas Cambridge’iaus Lietuvos Duk-rų 
ir Sūnų Draugystė, naujų metų die
noje, 1 d. sausio, Elks Ballroom, 8 
Magazine St., Central Square. Pra
džia 6 vai. vak. ir trauksis iki vėlai 
nakties. Alaus, valgių ir visokių 
skanumynų bus pakankamai. Grieš 
viena iš geriausių visų mylima jau
nuolio L. Buinio Orkestrą. Įžanga: 
Vyrams 40c—Moterims 30c. Pei’ šj 
balių nauji nariai bus priimami į 
Liet. D. ir S. Drg. už pusę įstojimo. 
(305-307) Kviečia Komisija.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD. 136 kp. rengia vakarėlį, 

naujų metų pasitikimui, įvyks 31 d. 
gruodžio 8 vai. vak. po antrašu: 15- 
17 Ann St., Harrison, N. J. Prašome 
visus vietinius ir iš apylinkės lietu
vius ateiti į viršminėtą vakarėlį, šia
me vakarėlyje bus viskas prirengta, 
kad tikrai visi bus patenkinti. Turim 
priminti dar ir tą, kad šis vakarėlis 
nėra rengiamas dėliai pelno o tik 
dėl platesnio susipažinimo. Todėl 
įžangos bilietukai tik po 10c. Bus ir 
muzika šokiams ir kiti smagumai. 
Todėl nepraleiskite progos. W. Z.

(305-307)

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR, MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI JR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

<♦>

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
»

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius



1

LAISVĖPuslapis šestas Ketvirt., Gruodžio 30, 1937
T

New Yorko Apielinkes Žinios
T

Kas Gali Gaut Nedarbo Apdraudą?

pavaduot šalpos če-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

iš

ar

FOTOGRAFAS

vakarą, 31 d. gruodžio, “Lais- i Įstatas nusako, kad turi būtngta> ne daul?iau $15-kos ir ne

Atleido Policistąi

i

OOO

Lie. L72

S

Yorko šalpos viršinin- 
bandė išsiaiškinti Val-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.

Į tokius kompanijų grąsini-
mus generalis prokuroras John Harry Gibson, žymiausi liūdi-

JT"-

vės” Salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. šokiams grieš Geo. 
Kazakevičiaus orkestrą. Įžan
ga 40 centų.

ar- 
už- 
sa-

Naujai išrinktas distrikto 
prokuroras Dewey sučiupęs ir 
užrakinęs senai besislapstantį

Pasirandavoja keturi kambariai su 
visais parankamais, renda $18.00 mė
nesiui, 203 Maujer St., Brooklyne, 
arti Grand Street subway stoties. Ga
lite kreiptis sekamai: Stanley Rumšą, 
203 Maujer St, Brooklyn, N. Y. 

(306-307),

_ Jei 
pattys ar kas kitas rašykite man 
sekančiu antrašu: Thomas Pullman, 
General Delivery, Braddock, Pa.

(306-1)

Lietuv. Valstybinė 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2.99 
Maryland Rye Kv. — $1.50 
Pennsylvania Rye kv. — $1.59

Brooklyne tos stotys randasi 
Havemeyer ir So. 2nd Street, 
Mobre ir Morrell Sts., taipgi 
13th Avenue ir 39th St.

Didžiosios pieno kompanijos

IŠRANDAVOJIMA1
Pasirandavoja fornišuotas kamba

rys, ^aru apšildomas, tinkamas vedu
siai porai ar pavieniui. Kreipkitės: 
9 Finlay Place, Newark, N. J.

(306-1)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau mano dėdės, Vincas Fra-

Martelį, Hennessy, Old Overholt, Seagram, Green River, 
Wilson ir 1,000 Kitokių Gėrimų

Port, Muscatel $ 1 49 
Sherry-------- gal. 1 ’
3 bonkos už —r — $1.00

88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, NJ 
Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-8 dieną ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 1® iki 12 va], ii ryto

Republic Liquor Store

________________________________ ■ A

Nedarbo Apdrauda Gal 
Sumažins Pašalpą

Nedarbo apdrauda, kuri pra
sidės su pradžia 1938 metų, 
galinti būti priežastimi suma
žinimo daugelio bedarbių šei
mų įplaukų, jei šalpos virši
ninkams, pavyks nedarbo ap
drauda 
kius.

New 
kai jau 
stijinį Nedarbo Apdraudos Ak
tą taip, kad jis leistų jiems iš
tirti apdraudos rekordus ir 
nustatyti ar pašaipgaviai gau
na pinigų iš valstijinės nedar
bo apdraudos.

Apskaičiuojama, kad dau
geliui dideliųjų šeimų apdrau
dos mokestis, atėmus pašalpą, 
reikš žymų sumažinimą jų 
įplaukų, tūluose nuotikiuose 
net iki pusės.

Pasilinksminki! Su 
Aidiečiais!

Saugumo Rezoliucija 
Naujiems Metams

Tarp kitų svarbių dalykų, 
1937 metais ryškiai pasirodė 
susidomėjimas važiuotės sau
gumo problemomis. Gi visuo
menės nusistatyme ir glūdi at- 
siekimas saugumo.

Važiuotės nelaimių prašali- 
nimui padėtų, jei kiekvienas 
asmuo savo naujų metų rezo
liucijoj nusistatytų prisitaikyt 
pamatinių taisyklių : manda
gumo, atsargumo, ’ žinojimo, ! 
mokėjimo, logikos ir koopera
cijos, kas reiškia, kad jis vai
ruodamas mašina ar eidamas 
turėtų mintyje gerovę ir sau
gumą visų, geriau susipažintų 
su važiuotės taisyklėmis, iš
moktų geriau valdyt mašiną ir 
elgtųsi apgalvotai, organizuo
tai ir draugiškai kiekviename 
nuotikyje.

Trafiko Stotis “K.”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytų Koplyčių 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. T

Salės del Balių, ^Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MŪSŲ KLIJENTAMS

Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais
Gera bunka likerio bus maloniai priimama kaipo 

Kalėdų dovana

Manhattan Liquor Store
Didžiausia, labia usia 
patildama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuvė 

Brooklyne.

264 Grand Street
Kampas Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.

Calverts
"Special

Aido Choras rengia vieną 
savo metinių pagarsėjusi tj vaka
rų sutikimui naujų metų, o 
mes visi norime pradėt naujus 
metus tinkamai, dėlto ir pasi
kalbėkime atvirai apie jų pa
sitikimą.

Kas iš mūsų nesidžiaugiame 
Aido Choro skambiomis daino
mis? Kožnas jomis gėrimės ir 
norime daugiau girdėt. Bet ar 
tankiai pagalvojame, kiek 
daug energijos ir laiko pašven
čia tie, kurie tą grožybę suku
ria? Kas penktadienis ir dau
geliu kitų vakarų ne kartą to
kiame ore, kokiame didžiuma 

1 sau maloniai prie pečiaus šil- 
L dosi, keli desėtkai jaunimo nu- 
J gali audras, kad lavintis dai- 

nų. Jie tomis dainomis pada- 
V bina ir padaro sekmingesniais 
į mūsų organizacijų susirinki- 

* mus ir pramogas, kelia mūs 
i dvasią.

Tiesą pasakius, savo pastan- 
’ gomis Aido Choras yra atsie- 
\ kęs geriausio lietuvių choro 

laipsnį rytinėse valstijose. Mes 
visi juomi didžiuojamės. Ta
pau, kad jis galėtų toje aukš- 

įmoje pasilaikyti, kad jis ga- 
tų dar aukščiau kilti, mes 
u privalome jam padėti. O 
valime padaryti chorui nau-! 
jgu ir sau smagiu būdu, su-' 

t Jkdami naujų metų ne kur 
f Xutur, kaip Aido Choro vaka

re.
į Tad, visi dalyvaukime Aido 
I Choro suruoštose naujų metij 

lauktuvėse šio penktadienio

Su 1-ma sausio, 1938 metų, 
prasidės išmokėjimas nedarbo 
apdraudos, į kurios fondą per 
dvejus metus New Yorko Val
stijoj jau sumokėta virš šimtas 
milionų dolerių. Apie tai, kas 
turėtų teisę gaut nedarbo ap
draudą, Darbo Department o 
Išleistos informacijos sako:

Nedarbo Apdrauda Nėra 
Pašalpa

“Jums nėra reikalo įrodyt, 
kad jums reikia pašalpos. Nie
kas netyrinės jūsų šeimos 
įplaukų. Jei jūs turite teisę 
gaut, jūs ir gausite apdraudos 
pinigų, net jei jūs ir turite 
taupmeni] ar apdraudą, arba 
jeigu kiti jūsų šeimos nariai 
dirba. Jeigu jūsų šeimoje yra 
daugiau bedarbių narių ir jie 
turi teisę prie apdraudos, kiek
vienas iš jų sulyg savo teisės 
gaus apdraudą”.

Kas Negaus Apdraudos?

Negausi apdraudos, jei dir
bai :

Pas darbdavį, kuris nesam
do bent 4 darbininkus.

Jei dirbai farmų darbus.
Jei dirbai pas savo vyrą 

žmoną, kaip samdytoją.
Jei neturėjai 21 metų ir dir

bai pas tėvus.
Jei dirbai miesto, apskričio, 

valstijos ar valstybės darbą.
Jei dirbai religiškoj, labda

ringoj, mokslinėj, literatiškoj 
ar švietimo įstaigoj, kuri veda
ma ne privatiško pelno pa
grindais.

Kas Gaus Apdraudą?

Apdraudą gaus kiekvienas, 
apart virš minėtų, kuris išpildė 
specialę kortą ir kuris išlaukė 
nustatytą laukimo laiką.

Netekęs darbo, tuojau gauk 
iš buvusio darbdavio tam tiks
lui turimą oficialę kortą ir iš
pildęs—atsakęs joj paduotus 
visus klausimus—nunešk arti
miausion prie savo namų ar 
buvusios darbo vietos New 
York State Employment Ser
vice raštinėm Nerašyk papras
tu laišku, nes jį niekas ne
kreips atydos. Jei jūsų darb
davys neturi tokios kortos, ga
li ją gaut savo unijoj ar arti
miausioj Emp. Service raštinėj. 
Kur tokia raštinė pertoji, ten 

i galima kortą paštu pasiųsti.

Štampų nereikli dėt.

Laukiriio Laikas

Laukimd laikas skaitosi nuo 
dienos, ada įteikei kortą. 
Dėlto svarbu, kad su pirma 
nedarbo diena įteiktum kortą. |

Išimtys
Turėsi išlaukt 10 savaičių:
Jei tapai pravarytas iš dar

bo už neužsilaikymą darbe.
Jei praradai darbą dėl strei

ko ar kito darbininkij susikir
timo su darbdaviais.

Jei tiksliai padavei neteisin
gus pareiškimus savo aplikaci
joj.

Pilna laukimo savaitė skai
toma 7 dienos, dalys savaitės 
nesiskaito. Pavyzdin: jeigu 
jūs gausite darbą po 17-kos 
dienų laukimo, jūs gausite 
kreditą tik už dvi savaites. 
Jei bėgiu 52 savaičių jums vėl 
pasitaikytų netekt darbo, tada 
turėsite išlaukt likusį laiką, 
kad susidarytų viso trys pilnos 
savaitės laukimo. Pilnos sa
vaitės nereikia, jei savaitė bai
giasi šeštadienį.

i Kiek Gausi Apdraudos?

Įstatas nusako, kad apdrau
dą gausi sulyg uždarbio per 
paskutinius 12 mėnesių prieš x„JlvonttU

I praradimą darbo. Tie 12 me- Į na ir Jurgio Warnaitj, kiek metų 
nešiu sudaro taip vadinamąjį praėjus abu gyveno Brooklyne. 
pagrindinį metą (Base Year). 
Pavyzdin, jei jūsų .apdraudos 
gavimo laikas prasidės bile ka
da bėgiu pirmų trijų mėnesių, 
1938 metų, jums bus mokama 
sulyg uždarbio pirmais trim 
ketvirtadaliais 1937 metų.

Jei jūs turite teisę prie ap
draudos, jūs gausite pusę pil
no darbo laiko algos, tačiau 
ne daugiau $15 į savaitę (jei 
jūsų alg*a buvo aukštesnė $30 
į savaitę) ir ne mažiau $7 į 
savaitę (jei jūsų alga buvo 
žemesnė $14 į savaitę).

Apdrauda bus mokama su
lyg bendro apskaičiavimo visi) 
keturių ketvirta d ai i tj metų 
ba 12-kos mėnesių bendro 
darbi o, o ne sulyg atskirų 
vaičių.

Ketvirtadaliai meti) rok^io- 
jama sekamai: 1-mas—sausis, 
vasaris, kovas; 2-ras—balan
dis, gegužė, birželis; 3-čias— 
liepa, rugpjūtis, rugsėjis; 4- 
tas—spalis, lapkritis, gruodis.

Paskutinis ketvirtadalis, ku
riame jau reikalaujate ap
draudos — nesirokuoja. Norint 
sužinoti, kiek turėtumėt gaut 
apdraudos, paimkite keturis 
pilnus ketvirtadalius metų, ne
skaitant penkto, kuriame tapo
te bedarbiu. Su rokuokite, 
kiek viso uždirbote per tuos 
metus, padalykite ant 52 sa
vaičių. Kiek pareis į savaitę, 
pusę tos sumos gausite savai
tinėmis mokestimis iš apdrau-

I dos fondo, tačiau, kaip jau mi-

PARDAVIMAI
Greitas pigus pardavimas prie di

delio kelio State Highway, 5 mylios 
nuo New Haven, Conn. Keturi ak
rai dirbamos žemės, šešių kambarių 
namas su visais apšildymais, naujas 
didelis vištininkas ir kitas mažesnis. 
Greenhouse, 20 x 100. Dabar yra 
užsodinta našlutėms ir strawberems, 
prie kelio yra Stand, kur viską iš
perka. Savininkas mirė. Galima pi
giai pirkti. Matykite bile kada: M. 
Endzelait, Foxon R.; D. (Chesman 
Greenhouse) East .Haven, Conn.

(306-1)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TU. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz

Mes esame vienatinė Krau
tuvė kuri parduoda 

importuotą 
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę
KAINA $1.59
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1 Cream of Grain
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! Wolf Hunt n

18 months old 1 Į Pennsylvania
Straight Whisky Bourbon Whisky

; 63c. $1.24 i 59c. $1.15 "
1 pint qt. ‘
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Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių

RĄ RĄ RĄ RĄ RĄ.RĄ.RĄ.RĄ.RJĮI.RĄ.RĄ.RĄ.RĄ.RĄ.RĮI RĄ RĄ.RĄ.RĄ RĄ RĄ RA RA RA

FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Iš policinės tarnybos atleistas 
raitosios policijos narys Cecil | 
Bush po to, kaip jo tarnybiniu1 
revolveriu pasišovė Miss Kathe-; 
rine Sullivan. Ji gyveno 71-271 
171st St., Flushinge. Bush sa
ko, kad jiedviem einant į jo 
apartmentą, 2816 8th Avė., Sul- 
livaniutė šovus jį, bet nepatai
kius, tada šovus save.

išbuvęs be darbo 3 savaites iki 
pradėjimo gaut apdraudą, bet 
tos trys savaitės gali būt iš
lauktos ne vienu pradėjimu. 
Dėlto svarbu, kad su kiekvie
nu pradėjimu nedarbo sezono 
ar atleidimu iš darbo išpildy- 
tum naują kortą.

mažiau $7-nių į savaitę.
Mokesties čekį atsiųs į na

mus.
Smulkmeningesnių informa

cijų rasite sekamose “Laisvės” 
laidose po antgalviu: “Kas 
Gali Gaut Nedarbo Apdrau
dą?”

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių* 
libalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslas fainilijų, ves
tuvių, kitokių grupių f- ’
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju { v a i r i o m 
spalvom.

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

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

ir pavieni*. Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių. 

. F
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JOHN VALEN

Cashmore Išrinktas 
Demokratų Vadu *

Majoras Gauna Masių 
Pritarimą

Majoro raštinėj gaunama už- 
gyrimo rezoliucijos ir telegra
mos dėl jo įvesto pardavinėjimo 
pieno nupigintomis kainomis, po 
9 centus už kvortą. Pigaus pie
no stotys įvestos visuose miesto 
manketuose.

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖL1US
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

kia nuo 12-kos iki 108 nuošim
čių ant įdėto kapitalo ir kad pie
ną bus galima nupigint be nu- 
kapojimo mokesties farmeriams, 
taipgi be nukapojimo algų.

Marketų komisionierius W. F. 
Morgan praneša, kad nežiūrint 
torių šturmavimo, miestas tęs 
pardavinėjimą pieno po 9 c. 
kvortą. Tiesa, saujelė torių ne- 
trivoja pykčiu ant miesto val
džios, bet vartotojų ir moterų 
organizacijos siunčia sveikinimo 
telegramas ir pasižadėjimus 
remti tą pažangų miesto val
džios žygį, jau nekalbant apie 
biednuomenę, kuri būriais suei
na iš plačios apylinkės ir su 
džiaugsmu stveria tą brangų, 
valdžios pastangomis iš dausų 
ant žemės nuleistą maistą.
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Išrinktieji į Miesto Tarybą 
demokratai turėjo savo kokusą 
pereitą antradienį, Nacionaliam 
Demokratų Kliube. Jų grupės 
vadu išrinktas Cashmore. James 
A. Burke ir William N. Con/X± 
Queens demokratai, nedalyvavo?! pradėjo kurstyti farmerius ir 
Jie jau ne kartą yra skyręsi nuo unijistus prieš pieno vartotojus, 
tammaniečių tūlais klausimais.
Numatoma, kad ir dabar jie bal- pieno kainas, 
suosią s(u darbiečiais. Menama, 
kad fusionistai ir republikonai 
nominuos Burkę savo grupės 
vadu.

Tiem dviem demokratam pri
sidėjus prie pažangiųjų bloko, 
jie turėtų 12-ką prieš 13-ką tam- J. Bennett, Jr., atsako nurody- ninką byloje prieš prostitucijos 

’ maniečių. > !mais, kad kompanijų pelnai šie-'raketą.

skelbdami, būk norint nupigiriį 
reikėsią numušt 

farmeriams mokestį, taipgi išve- 
žiotojams algas.

Pieno Pelnai

Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 REAP ST
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2089

REMKITE SAVUOSIUS!
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Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų. 
Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.
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Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Wiliiamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos-$2.98
Telefonuokite: Evergreen 7-2375




