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Visų šalių Darbinihkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Liaudies Kongresas Ginti Tai
kai ir Demokratijai įvyks lapkri
čio 26, 27 ir 28 dd., Pittsburghe.

Organizacijos, kurios dar ne
turite išrinkusios delegatu, rin
kit greičiau. Šis kongresas bus 
didesnis, negu iki šiol yra tuo 
klausimu kada nors buvęs.

Tūla moterėlė fašistų “Vieny
bėj” rauda dėl to, kad Pruseika, 
kalbėdamas Los Angeles, Cal., 
ragino užsisakyti tą spaudą, ku
ri kovoja su fašizmu, bet nemi
nėjo fašistinės spaudos. Kitais 
žodžiais, ji dejuoja, kad kalbėto
jas neplakė fašistų.

Fašistelė turėtų dėlto džiaug
tis, nes jei d. Pruseika apie tai 
būtų prisiminęs, tai ir jai pačiai 
būtų tekę labai rausti, tupint 
progresyviškoj publikoj.

D-gė J. Bondžinskaitė rašo, 
kad josios ^maršrutas Naujoj 
Anglijoj pasekmingas, šiuos žo
džius rašant, ji sako kalbas Me. 
valstijoj.

Iš ten grįždama, ji dar sustos 
tūlam laikui Mass. Paskui va
žiuos į Conn, valstiją.

D-gė Karosienė (su draugais 
Pūkiais ir Kastėnu) siunčia 
laisviečiams linkėjimų iš Los 
Angeles, Cal. Matyti, ji ten nu
vykusi organizacijos reikalais.

Draugė Karosienė yra CIO 
tekstilės pramonės darbininkų 
organizatorė Ramiojo Vandeny
no pakraštyj.

Taigi mūsų draugės gražiai 
darbuojasi ir mes dėl to labai; 
džiaugiamės.

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos nauja F. Lundbergo knyga, 
pavadinta America's Sixty Fa
milies (“šešios Dešimts Ameri
kos šeimų”).

Pačios knygos neskaičiau, ten- 
kinausi kol kas paskaitymu po
ros apžvalgų, padarytų buržua
zinių kritikų. ,

Autorius dėsto, kas šiandien 
valdo Ameriką.

P a s i remdamas objektingais 
daviniais, rašytojas nurodo, jog 
nūnai Ameriką valdo tik sauja 
plutokratų:

60 turtingiausių šeimų stovi 
’pačiose mūsų krašto viršūnėse.

Apie 90 šeimų yra jtį artimes
ni padėjėjai.

Paskui šituos seka dar apie 
350 šeimų, kūnų metinės įeigos 
siekia apie po $100,000 į metus.

Šitos šeimos yra faktinoji 
Amerikos valdžia, sako Mr. 
Lundberg.

O toji valdžia, kurią mes pas
tatome Washingtone, yra tik 
juridinė valdžia.

Aišku, tai teisingas analizas. 
Panašiai jau seniau rašė ir kal
bėjo visa eilė Amerikos ekono
mistų ir politikų.

Klausimas, tačiau, stovi: Kaip 
iš tosios saujelės žmonių išplėš
ti f aklinąją valdžią?

Komunistai sako: reikalinga 
visiems laisvę mylintiems žmo- medžioklinis šautuvas prie 
nėms burtis kovon ir neprileisti jos. Coffin žuvo ar tano 
įsigalėti fašizmui. nužudytas išvakarėse t did-

Prie to, reikalinga kovoti už žiulės medžioklės, kurią jis
gerinimą darbo žmonių reika- rengė.
lų, podraug kovojant už naują ---------------
visuomenišką sistemą, socialist!- į SIRGULIUOJA PREZID.
nę sistemą. ROOSEVELT

Washington. — Po suge- 
“ Laisvės” vajus pratęstas fZ^dusio danties ištraukimo, 

gruodžio 20 d. i prezidentas Rooseveltas vis
Ką tu, drauge skaitytojau,' dar sirguliuoja. Dėsnų pū-

šiemet padarei sustiprinimui
“Laisvės”? Ar gavai bent vieną 
naują dienraščiui skaitytoją?

Jei ne, tai būtinai per šven
tes gauk.

Tūli mūsų vajininkai, rodosi, 
dirba labai gražiai.

Taikymo Sueiga Ne
žada Jokios Tikros 
Paramos Chini jai

Chinijos Atstovas Šaukia 
Kitas Valstybes nuo Žodžių 

Prie Darby prieš Japonus 
Brussels, Belgija.—Chini- 

ios delegatas dr. Wellington 
Koo konferencijoj “devy
nių” valstybių sutarties šau
kė jasias eiti nuo žodžių- 
principu prie darbu ir padė
ti Chinijai apsigint nuo už- 
puolikės Japonijos:

“Ši konferencija taikos 
reikalais posėdžiauja iau 
tris savaites. Reikėtų tikė
tis, kad jinai neužsidarys 
bergždžiai, be sutartinų 
žingsnių... Ar jūs. su savo 
neribotomis jėgomis ne ga
lėtumėte kokiais tikrais vei
ksmais paremti principus 
įstatymo, tvarkos, pasauli
nio saugumo ir taikos?... 
Ar jūs manote, kad užteks 
vien tik pareiškimų su auk
štais principais ir maldin
gais palinkėjimas, kad būtų 
gerbiamos tarptautinės su
tartys?

“Ar . atsisakydami duot 
Chinijai pagalbos jūs nori
te tuom pasakvt. kad Chini- 
ia nustotų priešintis užpuo
likui ar kad jinai gali kažin 
kol priešintis, neturėdama 
tinkamų apsigynimo prie
monių? Ar jūs ir toliau ne
darysite skirtumo tarn už
puoliko ir i o aukos ir vis 
perleidinėsit Japonijai me
džiaginius ir ekonominius 
reikmenis, kad linai galėtų 
tęsti užpuolimo karą?”

Po šios Chinu atstovo
kalbos, delegatai Amerikos, 
Anglijos ir Francijos puolė-1 
si rašyt naujus pareiški
mus. Viename jie apžvelgs 
šios konferencijos istorija, 
o kitame vėl paskelbs aukš
tus principus—laikvtis tarp
tautiniu sutarčių ir gerbti 
kitų šalių nepriklausomybe. 
Po to konferencija ir užsi
darysianti neribotam laikui.

Iš dalyvaujančių konfe
rencijoj šalių Chinija nesu
silauks net taikos tarpinin
ko, kaip rašo užsieniniai ko
respondentai. Tada tarpi- 
ninkaut Japonijai ir Chini

nai liksiąs tik Hitleris, ja
ponų tąlkininkas...

NUŠAUTAS FABRIKAN
TAS SAVO LOVOJ

Sea Island, Georgia.—Ne
žinia ar pats nusišovė ar li
ko nušautas H. E. Coffin, 
audimų fabrikantas, pir
miau buvęs automobilių 
pramonės didikas. Jo lavo
nas atrastas paties lovoj ir

liai palietę kraują.

Maskva, lapkr. 23. — So
vietų teismas paskyrė no 25 
metus kalėjimo dviem Hitle
rio šnipam, P. Zilberhornui 
ir Irv- Kleinui.

Jau dešimta savaitė streikuoja Brooklyno “Daily Eagle” redakcijos, raštinės ir 
cirkuliacijos department© darbininkai. Jie priklauso prie Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos. Kovos lauke randasi trys šimtai darbininkų. Šis paveikslas parodo vieną 
iš daugelio pikieto demonstracijų.

T

UNIJOS PREZIDENTAS IŠVEDI STRE1K1ER1US 
SĖDĖTOJUS IŠ AUTO. FABRIKO

Unija Smerkia General Motors Korporaciją, kaip Provoka- 
toriškus Sutarties Laužytojus, Nors Peikia ir Tą Streiką

Pontiac, Mich. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos prezidentas at
ėjęs asmeniškai išvedė pen
ketą šimtų streikierių sėdė
tojų iš Fisher Body, Gene
ral Motors auto fabriko, 
kuriame jie “išsėdėjo” pen
kias dienas.

Unijai pašaukus apleist 
fabriką, jie parodė puikią 
discipliną ir susiklausymą.

Unijos vyriausias komite
tas nuneikė šį streiką kaip 
“neteisėta”, bet pasmerkė 
General Motors bosus, kad 
jie elgėsi su unijinių darbi
ninkų atstovais “nepateisi
namai, provokatoriškai,” 
suspendavo juos nuo darbo 
ir kitrį'p skriaudė, persekio
jo ir niekino.

General Motors reikalau
ja, kad unija būtų atsako- 
minga už sutarties vykdy
mą su korporacija, bet kor
poracijos viršininkai iš savo 
pusės tai nežiūri sutarties

Šluoja Japonų Pataikū
nus iš Chinu Valdžios
NANKING. — Chinijos 

vyriausybė pašalino du mi- 
nisterius kaipo vadus tų, ku
rie reikalauja baigti karą su 
nusileidimais Japonijai.

Ligšiol buvęs užsienių rei
kalų ministeris Chiang Tso- 
lin tapo pasiųstas i tolimą 
Anhwei provinciją kaip te- 
naitinės valdybos pirminin
kas. Ligšiolinis pramonės 
ministeris Yu Tinchang iš
siųstas į tokią t r e č i a e i lę 
valdviete Kweichow provin
cijoj, o buvęs chinų Shang- 
hajaus fronto komandierius 
Chang Tsi-chun paskirtas 
neva pirmininku Hupeh pro
vincijos valdybos.

Valoma iš atsakomingų 
valdžios vietų ir kiti Japo
nijos pataikūnai.

vykdymo,—sako unijos ko
mitetas. Sykiu jis atžymi 
darbininkų “kantrybę ir iš
tvermę” akyvaizdoj bosų 
provokacijų.

Per Fisher Body, General 
Motors sėdėjimo streiką bu
vo sustabdyta darbai ir virš 
14,000 kitų darbininkų. Da
bar unija eina į derybas su 
bosais dėl streikierių skun
dų prieš samdytojus kaip 
sutarties laužytojus.

153 Kongresmanai Reikalau
ja Perduot Algy-Valandy 
Biliy Pačiam Kongresui

WASHINGTON. — Jau 
153 kongresmanai pasirašė 
reikalavimą ištraukt iš atža- 
gareiviškos taisyklių komisi
jos sumanymą dėlei darbo 
valandų apribojimo ir būti
nos algos nustatymo. Dar 
trūksta 65 parašų, idant pri
verst šią republikonų ir at- 
galeivių demokratų komisiją 
paleist sumanymą iš savo 
nagų ir perduot pačiam kon
gresui svarstyt.

Angly Karo Laivai Stabdo 
SSRS Pagelby Ispanijai

Valeta, Malta.—Anglijos 
karo laivai sulaikė ir iškrė
tė vieną prekybinį anglų 
laivą, plaukusį iš Odessos į 
Ispaniją. Jie manė, kad šis 
laivas vežąs iš Sovietų karo 
reikmenis Ispanijos respub
likai; bet viso labo jame at
rado tik krovinį sūdytos žu
vies, kviečių ir amoni jos 
sulfato.

Maskva. — Septyni vys
kupai šnipinėjo Japonijai ir 
Vokietijai ir varė ardymo 
darbą prieš Sovietus. Tapo 
areštuoti.

VIENYBE PRIEŠ UNIJŲ 
VADŲ ŽUDIKUS

CIO ir Federacija Šaukia 
Nubaust Žmogžudžius

Minneapolis, Minn. —: In
dustrinių CIO unijų ir Dar
bo Federacijos unijų atsto
vai atsišaukė į vietinį Darbo 
Federacijos unijų centrą su
tartinai' veikti prieš žmog
žudžius, kurie nušovė Pat- 
ricką Corcoraną, sekretorių 
-iždininką federacinės Veži
kų Unijos. Unijų centras 
tad pasiuntė reikalavimą 
gubernatoriui E. Bensonui 
ištirt ir nubaust žudikus. To 
reikalauja ir Amerikos Dar
bininkų Susivienijimas ir 
net įvairios bažnytinės or
ganizacijos.

Yra nurodymų, kad im
portuoti iš kitur raketieriai 
-gengsteriai turėjo ryšių su 
trockistais, įsiskverbusiais į 
valdybą Vežikų Unijos.

Tie gaivalai sąmoksle su 
tūlais samdytojais grasinę 
nužudyti dar keturis unijos 
vadus.

SSRS Protestas prieš 
Japony Grasinimus

Maskva. — Sovietų amba
sadorius M. Slavutski įteikė 
Japonijos užsieniniam mi- 
nisteriui K. Hirotai raštišką 
protestą, kad generolas S. 

:Araki, narys Japonijos auk
štosios - patarimų komisijos, 
spal. 25 d. “tiesioginiai šau
kė karan prieš Sovietų Są
jungą.”

Gen. Araki tada sakė, iog, 
“turbūt, Japonijai reikės 
tiesioginiai kirsi Rusijai.”

VYSKUPO BROWNO PA
LIKIMAS KOMUNIZMUI

Bucyrus, Ohio. — Velionio 
vyskupo W. M. Browno tes- 
.tamenfas skiria didelę dalį jo 
j palikimo marksistinei komu- 
1 nistinei propagandai.

Kongresas dar Neturi 
Mažint Taksus, Sako 
Prezid. Rooseveltas

----------------------------------------------------- B 

Darbo Federacija Ragina Turi Išleist įstatymus, Ku-
Pakeist Valandų ir Algy riem Sušaukta ši Sesija, 

Nustatymo Biliy Farmeriy, Darb. Naudai
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green atsiuntė 
laišką Nortonui, pirminin
kui kongreso atstovų rūmo 
darbo komisijos, reikalau
damas padaryt tulus pakei
timus Black-Connery’o su
manyme dėlei būtinų (mini
mum) algų, nustatymo ir 
darbo valandų apribojimo.

Green sako, jog darbo sa
vaitė turi būt sutrumpinta 
žemiau 40 valandų, atsižvel
giant į vėl didėjančią bedar
bę. Be to, jis priešingas 
pavest valdiškai komisijai 
prižiūrėt algas ir darbo va
landas pagal tą sumanymą. 
Jis nepatenkintas, kad Ša
lies Darbo Santikių Komi
sija “palaikanti CIO unijas 
prieš Darbo Federaciją.” 
Green bijo, kad algų-valan- 
dų valdiška komisija galėtų 
būti “vienpusiška.” Bet pats 
Green nesuranda jokio tik
ro plano, pagal kurį turėtų 
būt vykdomas algų-valandų 
įstatymas, jeigu jis bus iš
leistas.

CIO pirmininkas Lewis 
ragina kongresą greičiau 
algų-valandų. sumanymą pa
daryt įstatymu.

Nauja Japony Neva “Valsty
bė” Šiaurinėj Chinijoj

■ r

Tokio. — Japonija įstei
gia neva jungtine “valsty
bę” iš savo užkariautų pro
vincijų Chaharo, Suiyuano 
ir “mongoliškų genčių,” 
šiaurinėj Chinijoj. Tai neva 
valstybei Japonija ‘skiria 
savo vyriausią “patarėją” 
(valdovą).

SUIMTI ŠEŠI NAZIU ŠNI
PAI. FRANCIJOS FAŠIS

TŲ TALKININKAI
♦s # :-------

Paryžius, lapkr. 23.—Su- 
imta‘*Dengler ir 5 kiti Vokie
tijos šnipai, kurie veikė iš
vien su Francijos fašistais- 
“c a g o u 1 a rdais”, besiren
giant nuverst respublikos 
valdžią. Jie jau prisipažino 
šnipinėję Francijos pasienio 
tvirtumas.

POPIEŽIUS SUBARĖ KU
NIGĄ COUGHLINĄ

Detroit, Mich. — Popie
žius Pijus per savo “apašta
lišką” delegatą . Amerikoj 
subarė fašistinį kunigą C. 
E. Coughlina už jo grubiio- 
niškus išsišokimus per radio 
prieš Roosevelto valdžią. 
Todėl Coughlin daugiau ne
kalbėsiąs per radio apie po
litiką.

ŠĮ KETVIRTADIENI
“LAISVĖ” NEIŠEIS 

“Laisves” šio ketvirta
dienio laida neišeina. Nes 
ta diena oficiale švente. 
Thanksgiving Day. ir naš- 
tininkai neišnešiotų dien
raščio.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas reikalauja, 
kad kongreso daugumos 
vadai: vice-prezidentas Gar
ner, senatorius Barkley ir 
k o n g r e smanai Bankhead, 
Rayburn ir kiti pasistengtu 
atmest didžiojo kapitalo rei
kalavimą, šaukiantį griežtai 
numušt taksus nuo nepa
skirstytų pelnų, nuo kapita
lo priauglių ir nuo viršpel
nių.

Prezidentas sako, kad tak
sų klausimas gali palaukt 
reguliarės kongreso sesijos, 
po naujų metų. O dabartinė, 
specialė kongreso sesija tu
ri atlikti darbus, kuriem ją 
šaukė prezidentas Roosevel
tas, būtent:

Išleist įstatymą farmų 
kontrolei ir farmerių pagal
bai; apribot darbo savaitę 
ir nustatyt, kiek samdytojai 
būtinai turi mokėt algos 
darbininkams, ir užgirt Ro
osevelto reikalaujamą per
organizavimą tūlų valdžios 
įstaigų.

Minimi kongreso vadai 
prižadėjo pasistengt, kad 
dabartinė kongreso sesija 
atmestų trukšmingus. repu
blikonų ir atžagareivių de
mokratų senatorių ir kon- 
gresmanų šauksmus tuo- 
iaus numušt taksus kapita
listams.

Suprantama, kad taksu 
klausimas liks atidėtas iki 
po naujų metų.

Kunigaikštis Windsor Panai
kino Bylą prieš “Šmeižikus”

London. — Anglijos ex- 
karalius, dabartinis kuni
gaikštis. Windsor buvo už
vedęs bylą prieš knygos 
“Coronation Commentary” 
rašytoja G. Dennisą ir jos 
leidėją W. Heinemanną, kai
po šmeižikus. Bet kad jie 
“širdingai ir nužemintai at
siprašė” ir žadėjo duot kiek 
pinigų labdarybėms, kurias 
Windsor nurodys, tai jis 
dabar atšaukė bylą.

Toj knygoj Windsor, bu
vęs karalius Edwardas, yra 
vadinamas “pašlemėku” ir 
“svetimoterninku”, kuris ly
tiškai gyvenęs su W. Simp- 
soniene pirma, negu ji bu
vo persiskyrus su sąvo ant
ruoju vyru.

Chinai Naujais Lėktuvais 
Nukirto 2 Japony Orlaiviu
Nanking, lankr. 23.— 

Nauji Chinijos lėktuvai, sa
koma, gauti iš Sovietųfnu- 
kirto du Japonijos lėktuvus 
mūšyje virš Anhwei miesto.

X ORAS
Šis trečiadienis bus gied

rus ir lygiai šaltas.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 32. 
Saulėtekis 6:52; saulėleidis 
4:33.
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Kongresas ir Didžiojo Biznio 
Varomas Sabotažas

Fabrikantai ir bankininkai veda šlykš
čiausią sabotažą - “streiką”, iki šiol ne
girdėtą Amerikos istorijoj. Jie susimoki- 
nę tyčia stabdo pramonės ratus, idant su- 
mušt prezidento Roosevelto pasiūlymus 
kongresui ir panaikint jau pirmiau iš
leistus teisingesnius įstatymus.

Trys mėnesiai atgal užsidarė reguliarė 
kongreso sesija, kur senatas priėmė 
Black-Connery’o įnešimą apribot darbo 
valandų skaičių savaitėj ir nustatyt, kiek 
samdytojas privalomai turi mokėt dar
bininkui algos. Įnešimas neuždraudžia 
aukštesnes algas ir palieka darbininkam 
teisę kovot už geresnį uždarbį, bet rei
kalauja nustatyt, kiek samdytojai turi 
būtinai mokėt. Tokį sumanymą užgyrė 
ir kongresmanų darbo reikalų komisija. 
Buvo aišku, kad sekamoj sesijoj jį pri
ims kongreso atstovų rūmas, ir tuo būdu 
Black-Connery’o bilius taps įstatymu. O 
jis baisiai nepatiko išnaudotojams.

Ką tad darys fabrikantai ir jų partne
riai bankininkai? — Jie suplanavo smur
tą prieš valdžią, kongresą ir darbo žmo
nes. Sutartinai ėmė rėkt per spaudą ir 
radio, būk Naujoji Dalyba persekiojanti 
ir griaunanti jų biznį, būk jos įstatymai 
verčią fabrikus užsidarinėti.

Prez. Rooseveltas šaukė specialę kon
greso sesiją, ir spalių 12 d. per radio pa
aiškino jos tikslus: dabaigt leist įstaty
mą, apribojantį darbo valandas ir nusta
tantį būtinas algas, uždraust vaikų dar-, 
bą, išleist farmeriam naudingą įstatą; 
geriau suplanuot tvenkinių statybą drė
kinimui laukų (ir, žinoma, valdiškam ga
minimui vanden-elektros) ir tiksliau per- 
tvarkyt kai kuriuos valdžios skyrius.

FABRIKANTŲ LOKAUTAS PRIEŠ 
DARBININKUS IR VALDŽIĄ

Kaip tik didysis biznis tokius planus 
išgirdo, taip ir pašėlo. Pradėjo urmu 
uždarinėti fabrikus, atšaukinėti medžia
gų užsakymus, šimtais tūkstančių palei
dinėti darbininkus iš darbo, ir rėkti, būk 
tai “peraukšti” taksai ir Naujosios Da
lybos įstatymai iššaukiu naują krizį.

Kapitalistiniame išnaudojimo “surėdy
me” nedarbas ir krizis pamatiniai gema 
iš pačių to surėdymo ekonominių pagrin
dų. Bet dabartinis staigus pramonės 
smukimas žymia dalim yra dirbtinis da
lykas, fabrikantų ir bankininkų vykdo- 

- mas lokautas, sužinus sabotažas. Juomi 
stambusis biznis nori pagriebt valdžiai, 
kongresui ir liaudžiai už gerklės ir savo 
pramonišku bliakdžekiu priverst pasi- 
duo/besočiams pelnagrobiams.
Wfai tuo tikslu plieno trustas per de- 
sdtką savaičių išmetė 185,000 darbininkų 
iš darbo; tai tuo pasinešimu, kaip pagal 
padiktavimą, dabar užsidarinėja audyk- 

x los, mašinų fabrikai ir įvairios kitos įmo
nės.

KAPITALO RYKLIŲ PROGRAMA
Tyčia taip smukdydami pramonę, ka

pitalistai susidaro sau priekabę šaukti, 
jeigu Amerika nori išvengti naujo bai- • 
sąus krizio, tai valdžia ir kongresas turi 
padaryti jiem ve, tokius palengvinimus:

Numušt taksus nuo korporacijų nepa
dalintų (neva taupomų) pelnų, nuo kapi
talo prieauglių ir nuo viršpelnių;

Atmest sumanymą dėl darbo valandų 
sumažinimo, dėlei būtinos darbininkui al
gos ir dėlei vaikų darbo panaikinimo;’

Griežtai nukapot arba visai sustabdyt 
bedarbiams pašalpas iš šalies iždo, palie
kant juos tik atskirų valstijų ir miestų 
malonei, ir tuom “taupyt” šalies iždą;

Uždraust valdžiai gamint ir pardavi
nėti elektrą iš jos dirbyklų, įrengtų prie 
didžiųjų tvenkinių, pastatytų valdiško
mis lėšomis;

Panaikint įstatymą, kuris šiek tiek su
varžo meklerystę trečios-ketvirtos rūšies 
beverčiais Šerais elektros kompanijų; pa
lengvint gemblerystę Šerais Wall Stryte 
apskritai;

“Neeikvot” šalies iždo farmeriams;
Nekliudyt Vyriausio Teismo (su jo ca

rine, kapitalui tarnaujančia sauvalia);
Panaikint šalies Darbo Santikių Įsta

tymą, duodantį darbininkams teisę orga
nizuotis į unijas, nevaržomai streikuoti, 
pikietuoti ir per savo unijas vesti ben
dras derybas su samdytojais dėl sąlygų 
pagerinimo;—arba taip pakeist šį įsta
tymą, kad jis tiktų fabrikantams.

Štai ko nori kapitalistiniai rykliai pa
siekt dabartiniais, savo gengsteriškais 
streikais prieš darbininkus ir prieš val
džią. O jie prie tos pačios Naujosios 
Dalybos ne tik atkiuto, bet nutuko. Jos 
įstatymai ir taksai anaiptol nebankrū- 
tuoja tų ponų, kaip matome iš oficialių 
finansinių apyskaitų, kurios parodo, štai

MILŽINIŠKAI IŠAUGĘ PELNAI
1932 m. Wall Stryto korporacijos gavo 

gryno pelno $202,000,000; 1933 m. $1,045,- 
019,000; 1934 m. pusantro biliono dole
rių; 1935 m. pustrečio biliono; 1936 m. 
pusketvirto biliono, o 1937 m. jau pen
kis bilionus, tai yra 5 tūkstančius milio
nų dolerių.

Ir taip sparčiai trustiniai kapitalistai 
lobo, nežiūrintnaujų taksų ir pripažini
mo darbininkam tūlų teisių.

Bet kapitalistiniams grobikams dar ne
gana. Jie, per paskutinius tris mėnesius 
sumobilizavę nemažą skaičių senatorių ir 
kongresmanų, jau visai atvirai skelbia 
savo “streikus” prieš minioms nau
dingesnius įstatymus bei sumanymus 
kongresui.

ATVIRAS SABOTAŽO SKELBIMAS
Delaware and Hudson geležinkelio, di

rektorius W. W. Bates sako, bus samdo
ma vis mažiau darbininkų, jeigu nebus 
panaikintas ar pakeistas Darbo Santikių 
Įstatymas (N. Y. Times, lapkr. 20).

W. O’Neill, prezidentas General Tire 
ir Rubber Co. iš Akron, Ohio,1 užgiriu 
“streikus didžio ir mažo kapitalo” prieš 
nepatinkamus fabrikantam įstatymus 
(N. Y. Times, spal. 23).

Finansinis N. Y. World-Telegram re
daktorius Hendershot (pereitą antradie
nį) rašo, kad “didysis kapitalas strei
kuoja... jis gali išvažiuot iš depresijos 
be jokio sau vargo, jis gali laukt, kol bus 
sutvarkyti taksai taip, kaip jam patin
ka.” Didieji kapitalistai, net uždarę fab
rikus, gali toliau pelnytis iš daugybes tu
rimų bonų, paliuosuotų nuo bet kokių 
mokesčių.
WALL STRYTO GIŽAI KONGRESE

O kapitalo bernai senate ir kongrese 
įnirtę darbuojasi, idant tik numušt didž
turčiam taksus ir išsiskirstyt. Čia ben- 
dran frontan susidėję republikonai ir at
žagareiviai demokratai.

Senatoriai ir zkongresmanai iš pietinių 
valstijų (tokie kaip Bailey ir Conally) 
sykiu kelia bataliją ir prieš įnešimą už
draust lynčiuot negrus ir už Wall Stryto 
reikalavimą numušt taksus.

Devyni tokio plauko demokratai ir 
republikonai, sudarantieji kongresinę 
taisyklių komisiją, nepaleidžia iš savo 
nagų svarstyt kongresui darbo valandų- 
algų sumanymą, nors jau praeito j sesijoj 
jį priėmė senatas ir dabar užgyrė atsto
vų rūmo darbo reikalų komisija, šie de
vyni sabotažninkai stengiasi pasmaugt 
tą sumanymą, neleisdami jo svarstyt ir 
balsuot visiem kitiem 424 kongresma- 
nam.

Iš lauko puses fabrikantai varo pra
moninį sabotažą, o kongreso viduj jų 
klapčiukai politiniai sabotažuoja naudin
gus darbininkam sumanymus.

SUVALDYT NENAUDĖLIUS!
Ar pavyks kapitalistiniams chuliga

nams, kriminalistams? Neturėtų pavyk
ti, jei kiekviena darbininkų organizacija, 
kiekviena unija ir šiaip darbo žmonės 
mitingais, telegramomis, protestais ir rei
kalavimais/išreikštų savo masinę valią. 
Niekad Wall Stryto nenaudėliams neiš
degtų tie piktadariški jų planai ir darbai, 
jeigu prezidentas Roose veltas pasiremtų 
plačiomis darbininkų miniomis ir stipriai 
laikytųsi su pažangiais kongreso nariais 
(Maverick’u, Boileau, O’Connell, Coffee 
ir kitais)’ prieš pasinešimus fašistėjan- 
čio stambiojo kapitalo Amerikoj.

Ar Bus Taika Tarpe

Kaipo kontrastą prieš A. |ko. Daugiau biliono dolerių
pakelta darb. algomis per 
vienus metus laiko. Du mi
lionai darbininkų dirba 

3' vadovvbe" CIO trumpesnes valandas. Dar- 
turi būti paleisti, C. I.’o/bo sąlygos pagerintos.. O

D. F. propoziciją taikai, ku
ri sako, kad milionai suor- 
nizuotų per pereitus du me
tus,.. po 1

taikos propozicija reikalau
ja apsaugos ir organizaci
nės vienybės visiems unijis- 
tam. K

Bendras unijinis judėji
mas yra visų pageidauja
mas. Bet reikia apsižiūrėti, 
kad visuomenė neteiktų sa
vo simpatiją tiem, kurie 
vien kalba už taiką, bet dir
ba prieš taiką. A.D.F. žod
žių kalbėjimui už taiką ne
trūksta, bet savo darbais 
C.I.O. įrodė, kad jis stovi 
už taiką.

Atsimenam, kad Green 
pereitų metų rudenį Tampa 
konvencijbj atsišaukė į C. 
I.O. unijas grįžti į A.D.F., 
vienok nuo jų suspendavimo 
neatšaukė. Denver suvažia
vime šiais metais vėl kal
bėjo apie taiką. Atsišaukė, 
kad grįžtų į A.D.F., bet ne
siūlė atimti suspendavimo— 
dar ji užtvirtino. O kas blo
giausia, tai naujom unijom 
nebuvo nei vilties, kad galės 
gyvuoti. Jų išskirstymą 
planavo. Ar tai ne peiliu dū
rimas į darbininkus, kurie 
nori organizacijos?

J. V. yra arti keturios 
dešimts milionų darbininkų, 
kurie galėtų būti suorgani
zuoti , j unijas. Apie 3,000,- 
000 buvo suorganizuotų į 
A.D.F. Toliau organizacija 
neplito ir A.D.F. buvo pa
tenkinta tik imti duokles ir 
glūdėti. Apie 50 metų tokio 
darbo, geriau sakant nedar
bo, darbininkam nusibodo 
laukti organizacijos iš 
A.D.F. ir todėl tapo sutver
tas Komitetas Pramoniųio 
unijizmo, žinomas šiandien 
raidėm C.I.O. (Committee 
for Industrial Organiza-

C.I.O. išstojo ir pradėjo 
nepaprastu spartumu orga
nizuoti darbininkus masinės 
išdirbystės pramonėse. A.D. 
F. vadai nustebo ir nusigan
do. Per pusę šimtmečio jie 
gyvavo, kaip norėjo veikė, 
gavo geras algas ,lž neveiki
mą ir dabar C.I.O. tam daro

Jie greitai apšaukė C.I.O. 
priešu, ir C.I.O. darbuotę 
puolimu ant A.D.F. Kilus 
klausimui, ar galima taika, 
jie pareikalavo, kad C.I.O. 
liautųsi organizuoti, tuomet 
kalbės apie taiką.

Pora savaičių atgal John 
L. Lewis paskelbė, kad 
šauks rakandų darbininkų 
konvenciją tikslu sujungti 
visas esančias rakandų dar
bininkų grupes į vieną sky
rių. Dabar rakandų darbi
ninkai dirba po Namų Sta- 
tėjų Unija (Building Tra
des), po Furniture Interna
tional ir net dalis, kaip ma- 
trasistai po tekstilės. Viso 
yra apie 200,000 darbininkų 
toj pramonėj. Aišku, reikia 
vieningo fronto. William 
Green tuoj aus apšaukė tą 
darbą kaipo darbą prieš A. 
D. F. Jis pareiškė, jei C. I. 
O. nori taikos, lai paliauja 
šią darbuotę. Ar ne aišku, 
kad Green’o supratimas tai
kos, tai nustojimas visiškos 
darbuotės?

C.I.O. vyko į Washingto- 
no taikos susirinkimą su pil
nu noru, kad taiką įvykdyti, 
bet ne tam, kad unijos bū
tų išardytos ir darbuotė pa
leista.

Unijizmas Jungt. Valst. 
,dar toli turi progos nuženg
ti, idant suorganizuoti 40,- 
000,000 darbininkų. Dabar 
mažiau 20% šalies darbinin
kų organizuotų.

C.I.O. daug jau gero atli-

• O 
kas svarbiausiai, darbinin
kai įgavo pasitikėjimą savo 
jėgom ir pradeda suprasti, 
kad vieninga veikla gali 
daugiau gero padaryti. Ap-

leisti šį veikimą ir grįžti 
prie išskirstytų grupelių 
darbuotės—niekuomet. Tai
ka bus su A.D.F. tik tuo
met, kuomet jos ribose bus 
tas faktas pripažintas, kad 
vieninga darbuotė duoda 
rezultatų ir pramoniniam 
unijizmui bus leista gyvuoti.

Narių spaudimas daug 
reikšmės turės. Unijos turi 
siųst telegramas į Wash, 
taikos konferenciją reika
laujant taikos ir organiza
cijos,, paremtos unijizmu 
masinės produkcijos pra
monėse.

A. Aldeniutė.

Lietuvos Amatininkų
Sunki Būklė

Utenos gatvėj gyvena 
batsiuvis Gricevičius. Pra
daręs duris į taip vadinamą 
dirbtuvėlę, radau jį batus 
belopantį, nors buvo sek
madienis ir 12 vai. dienos. 
Už plonutės perkelinės šir
mos kalbėjo žmona, vaikus 
rengdama. Buvau jau girdė
jęs, kad Gricevičius batus 
kala drauge su žmona. Pasi
aiškinus, kokiu reikalu atė
jau, batsiuvis vistiek neme
tė darbo, lopė.

—Nesupykit, bet aš darbo 
užmest negaliu. Tai vienin
telis klijentas, kuris žadėjo 
šiandien atsiimti. Bent tris 
litus gausiu.

—Ar tikrai, drauge su 
tamsta dirba ir žmona?

—O kaipgi kitaip gyvensi. 
Išmokiau ją batsiuvio ama
to ir kalame. Ji man “priš- 
tiftuoja”, užsiuva, “rupči- 
kus” padeda... Gyvenimas 
visko išmoko...

—Kiek gi vidutiniškai per 
dieną uždirbat?

—Litą, du, o kai kada ir 
nieko.' Batsiuvių daug, kli- 
jentų maža. Jeigu per 14— 
16 vai. darbo 4 litus užkali, 
tai rodos kita saulė pro lan
gą pateka.

—Permaža...
—Suprantama, kad per

maža, tačiau kur žmogus 
dingsi. Jau penkiolikti me
tai esu batsiuvis. Dirbau 
Vilniuje, Gardine, paskui 
nepriklausomoj Lietuvoj.

—Tai tamsta iš 
tosios Lietuvos?

—Taip. 1Q19 m. 
ne p r i k lausomos 
kariuomenę ir tarnavau gu- 
saruose. Padaviau jau šim
tus prašymų, kad gaučiau 
kur nors tarnybėlę—nieko 
negavau. Žinoma, mokytas 
nesu, tai ir “trudna”... 
Noriu užeit pas burmistrą 
p. Merki, nes aš prie jo tar
navau, -.bet neprieinu. Bat
siuvio, mat, prie jo nepri
leidžia ... Aš tamstai atvi
rai pasakysiu: jeigu jau 
batsiuviui neužtenka paval
gyti, tai koks čia gyveni
mas ?

—Kiek turit šeimos?
—Tris dukteris. Viena 

jau mokyklą lanko. Ir pik
čiausia, kad šitaip atsitinka. 
Ateina . valdžios . atstovas, 
pamato, kad kėdė, keletas 
peilių ir plaktukų ir tuoj 
nori uždėt mokesčių, liepia 
patentą išsiimti. Sako,-dirb
tuvė ! Kokia gi čia, po biesų, 
dirbtuvė, jei ir štiftus turi 
ant grindų laikyti. Siunčiau, 
kad mergaitei duotų kokią 
pašalpą bent piaisto, tai ne
davė. Tėvas esąs amatinin
kas, galįs puikiai išlaikyti !... 
Kad bent klijentai laiku at
liktą darbą atsiimtų! Matot, 
ant sienų: septynios poros 
kabo senai pabaigtos. Neat
eina! Laukiu pilvą suėmęs į 
krūvą, o kai nežinantis žmo
gus įeina, mano, kad batsiu
vis darbu užverstas.

Pasakoja Gricevičius link
smai, šypsodamasis, bet

akyse liūdesys, veidai išgel
tę. Išeina iš už pertvaros 
žmona. Jauna, judvi mote
riškė. Tučtuojau imasi plak
tuko ir suplyšusio moteriš
ko batuko. Šypsosi, tačiau ir 
jos akyse neviltis, ir jos vei
dai pageltę. Ateina klijentė. 
Rudu palteliu, ruda berete 
moteriškė, jieško savo bal
tos poros vasarinių batelių 
ir radusi skaičiuoja po 5, po 
10 centų “honorarą.”

—Iš viso 90 centų,—sako 
batsiuvis.

—Kodėl 90? Rodos, bu
vom suderėję 80?

—Na, juk už 10 centų aš 
tamstai dirželį prisiuvau.

—Aha, teisybė. Na tegu 
bus 90... Ir drebanti ran
ka į tokią pat drebančią, 
tik juodą ir pūslėtą ranką, 
įbėrė variokus, o veidai

sį pasisekdavo uždirbt ir po 
60 rublių. O dabar dakalam 
šimtą litų per menesį, tai. 
džiaugiamės. Anksčiau mie
ste, jei už užsakymą paim
davo m 5 rublius, tai me
džiagai teišleisdavom tris 
rublius, vadinas, du rubliai 
likdavo. O dabar už medžia
gą viską sukišam ir lieka 
du, trys litai. Galim litus su 
rubliais kaip norim lyginti, 
bet ką prieš karą už rublį 
“paėmei”, tai to šiandien nė 
už dešimt'litų nepaimsi.

—Daugiausiai, tur būt, 
jus konkuruoja didelės dirb
tuvės, magazinai?

—Ne tik konkuruoja, bet 
mus. amatininkus, tiesiog 
smaugia. Šitokios firmos, 
kaip “Batas”, “Batia” ge
rai verčiasi dėl to, kad pa
lyginti labai mažai moka 
darbininkams ir savo ran
kose turi odą. Jiems oda iš
eina pigiai, o kai mums par
duoda, ima žymiai bran
giau, kad tik pavieniai bat
siuviai arba mažos dirbtu
vėlės negalėtų išsilaikyti. 
Mes nesuprantam, kuriem 
galam užsieniečiai, kaip 
“Batia”, laiko dar savo 
dirbtuves Lietuvoje ir 
mums tiesiog kilpa po kak
lu...

—Na, vis dėlto, kokią 
tamsta apyvartą padarai? 
—klausiu “dirbtuvės” savi
ninko.

—“Koks čia “oborotas” 
—šypsosi senis batsiuvis.— 
Kad tik šiek tiek yra dau
giau darbo, tai mokesčių in
spektorius ateina ir uždeda 
mokestį.

—Net į šitą būdą ateina?
—O kaip tamsta manai. 

Kiek kartų jau mane buvo 
aprašę. .

—Tai kad čia, rodos, nė-nei vienas, nei kitas nešyp- fa kag aprašyti?’
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Okupuo-

stojau į 
Lietuvos

telėjo.
Atsisveikinau. Apsižval

gau dar kartą ir štai paste
biu pakabintus tris paveiks
lus. Vienas: Jėzus Kris- stebėjęs. Kaip šimtametės 
tus su perverta širdim, ro- senutės, daug vargo ir kan- 
dos, pirštu rodo batsiuviui į 
savo žaizdą, kad jam ne 
taip būtų sunku už 90 centų 
kalti visą pusdienį; antras- 
Panelė švenčiausioji; trečias 
—jųjų portretas. Paišytas 
šis portretas .menininko ke
liauninko, kurių ir dabar 
tebekiūtina per kaimus, lyg 
žiurkių naikintojai, tačiau 
vistiek matyt, kad batsiuvis 
su žmona buvo žvalūs, skai
stūs ir daug iš gyvenimo ti
kėjosi. Dabar gi, kad ir ka
žin koks menininkas—nebe-

—Ogi peiliai, plaktukai, 
ogi antai kampe dvi maši
nos... .

Iš tikrųjų, buvau ir nepa-

čių patyrusios, tupi apdul
kėjusios kaž kokios maši
nos, kurių pareigų, žinoma, 
aš nesuprantu.

—Jos geros, tos mašinos, 
nemanykit... Tik ot, skaudu, 
kad mes pradedam darbą 
nuo keturių ryto ir baigiam 
dvyliktą nakties, o nei ge
riau pavalgyti, nei į geres
nes patalpas pereiti neįsten- 
giam. Dargi mus aprašinė
ja.

—Dovanokit, — sakau, — 
bet gal teisingas šis posa- .................... * *įstengtų jų skruostų išly- kis, kad “girtas, kaip šiau 

i.-, rins”?ginti, nebeįbruktų į jų lū- C1US • 
pas laimingos ir naivios M 
šypsenos...
Dirbtuvės ir Užsieniečiai 

Mus Smaugia
Vaikštinėju

—Ne taip velnias baisus, 
Į kaip muliavotas,—sako Bo
binas. — Nesiginam. Anks
čiau, ypač prieš karą, bat
siuviai išgerdavo. Tiesa, 

Vaikštinėju Ukmergės yra tokių, kurie perdaug iš- 
plentu ir jieškau dirbtuvės.' geria ir dabar. Bet tai jau 

1 i rimtesnės
(Tąsa ant 5 pusi.)

: i Tokią surandu 149 numery, i žmonės, jokios
Įsivaizduokit: pripuolamai 
pastatyta malkinė, nuo lie
taus, vėjo apšiurusi, pajuo
dusi. Viduje sėdi 5 žmonės. 
Trys apžėlę, suprakaitavę 
kala puspadžius, kiti du sė
di ant kaladžių ir ramiai 
laukia. Kampe medinė lova, 
suplyšęs čiužinys, ant grin
dų pilna popierių, odos at
raižų, senų pusbačių ir vi
sokių batsiuvio darbo lieka
nų, kurių iššluot negalima, 
nes jos yra “brangios”. Pa
galiau išdrįstu paklausti.

—Ar tai čia dirbtuvė?
—Taip,—atsiliepia batsiu

vis Adaskevičius, jau 45 me
tai dirbęs šį amatą, vadinas, 
turi mažiausia 65 metus 
amžiaus.

Pas jį dirba batsiuvis Ciem- 
nalinskis ir Bobinas, ku
rie taip pat, kaip ir jų darb
davys, išmoko darbo prieš 
karą, dirbo Rygoj ir kitur. 
Paklausiau, kiek jie uždirb
davo prieš karą.

—Prieš karą, — visi trys 
choru tarė man,—per mėne-

Klausimai ir Atsakymai
KAS GALI RINKTI 

PARAŠUS?
Klausimas: Ar pavieniai 

asmenys gali rinkti para
šus po peticijomis, reika
laujančiomis išlaisvinti Lie
tuvos politinius kalinius? 
Kur tokios blankos galima 
gauti ?

J. M. Lukauskas, 
Methuen, Mass.

Atsakymas: Taip, gali. 
Peticijų blankos galima 
gauti (mes manome) pas 
vietinius anti-fašistinių or
ganizacijų veikėjus, Law
rence, Mass. O jeigu ten ne
būtų galima gauti, tai rašy
kite Amerikos Lietuvių 
Kongreso Veik. Komiteto 
sekretoriui, L. Jonikui, 3116 
S. Halsted St., Chicago, Ill. 
Iš ten gausite ir visas kitas > 
informacijas, kurių pageL 
daujate. *>
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Darbininkė ir Šeimininke
Moterys ir Boikotas

Prieš Japoniją
šilko gamyba, tai nugarkau

lis Japonijos pramonės ir eks
porto.

Prezidentas Rooseveltas, ne
senai kalbėdamas Chicagoj, pa
reiškė, kad puolikės šalys turi 
būti uždarytos prekyboj. Grei
čiausia galima skaudų smūgį 
duoti Japonijai, tai nepirkti ir 
neparduoti jai nieko.

Reikia pirmiausiai sumobili
zuoti moteris, idant pasekmin
gai tatai pravesti. Teisingai yra 
sakoma, kad bile boikotas pri
klauso nuo moterų, nes tankiau
siai kiekvienoj šeimynoj mote
rys yra pirkėjos.

Platus boikotas šilko šioj ša
lyj suparalyžiuotų Japonijos šil
ko pramonę, kuri jai daugiausiai 
atneša kitų šalių valiutą, ant 
kurios pasitiki pravesti karą 
Chin i jo j.

U. S. Tariff Commission sta
tistikos parodo, kad 94 nuoš. ža
liojo šilko, sunaudoto šioj šalyj, 
ateina iš Japonijos. Daugiau
siai jo, net 65 nuoš., sunaudoja
ma išdirbime moteriškų pančia- 
kų. Todėl šios šalies moterys tu
ri pagelbėti padaryti boikotą, 
pilnai pasekmingu. Moterys gali 
pagelbėti išvyti fašistų paleistus 
gončius iš Chinijos, kuomet at
sisakysime bile‘ką pirkti iš Ja
ponijos.

žinoma, labai sunku pasakyti 
darbininkam neiti pirkti dešim
tukų krautuvėse, kaip Kress, 
Woolwarth ir tt. Šios krautuvės 
perpildytos Japonijoj darytu ta- 
voru. Ne ant visų dalykėlių Ja
ponų antspauda uždėta, todėl 
sunku nuspręsti, kur darytas. 
Geriau tokio daikto nepirkti, ku
rio negali krautuvninkas įrody
ti, kur padarytas, žinodami apie 
šį boikotą krautuvninkai bandys 
meluoti, kad ne Japonijoj ga
mintas tavoras.

Jei moterys rūpestingai pra
ves boikotą—jos netik suteiks 
pagelbą Chinijai, nes greičiau 
sulaikys karą, bet sutaupys cen
tą kitą, nes perkant medvilnės 
bei dirbtinio šilko pančiakas ir 
apatinius, sukneles ir tt., pigiau 
mokėsime. -

Kalbant su tūlom moterim jos 
pareiškė, kad labai prastai atro
do medvilnės pančiakos. Netie
sa. Yra gana gražių vadinamų 
“sheer lisle”, šios pančiakos to
kio brangumo, kaip ir šilkinės, į 
bet galima užtikrinti, kad nešip-. 
sis ilgiau. Yra gražių dirbtinio 
šilko pančiakų. Jas galima nešio
ti išvirkščias, tai nežiba ir nie
kas nežinos skirtumo. Yra taip 
pat vadinamų “sheer rayon,” ku
rios nei kiek ne prasčiau atrodo 
už šilką. O kas link apatinių, tai 
kokį atsikalbėjimą gali moteris 
turėti? Atrodo gerai ir dirbti
nio šilko. Priegtam, niekas ne
mato, ką užsidedi. Bet aprokuo- 
kime, kiek pigiau galima pirkti. 
Yra brangių ir dirbtinio šilko
apatinių, kurių nuo šilko nega- trys fašistinės šalys, būtent Vo- 
lima atskirti. Ant tų drabužių kietija, Italija ir Japonija susi- 
dabar yra antspauda “Not made 1 tarė bendrai kovoti prieš demo- 
of Japanese silk.” Suknelių “ra-jkratiją, prieš komunizmą ir už 
yon” yra labai gražių. Sunku at
skirti nuo šilko. Nereikia de
juoti, kad negalima gražiai ap
sirengti. Priegtam, protaujanti 
žmonės pamatę moterį pasipuo
šusią viršminėtais drabužiais 
Žino, kad ji seka progresą ir re
mia kovą prieš fašizmą ir karą.
Tai garbės ženklas.

I5aug kas pasiginčys, kad tas 
atims darbą iš Amerikos darbi
ninkų, nes dabar audinyčiose 
šilkas daugiau audžiamas už ką 
kitą. Audinyčių unijų vadai jau 
ne sykį pareiškė, kad tai netiesa. 
Mokslas suras pavaduojančias 
medžiagas, iš kurių bus gaminti pareigų, dar kartą prašau, kad

& gražūs drabužiai. Tie patys au- mūsų ALDLD narės ir visos 
dinyčių darbininkai bus panau- klasiniai susipratusios darbi-

doti išdirbimui medvilnės, dirb
tinio šilko, bei pavaduojančios 
medžiagos audinių. Todėl boiko
tas neužgaus Amerikos audiny-

1 čių darbininkus.
šis boikotas, nors dar jo tik 

pradžia, jau pradėjo spausti Ja
ponijos militaristus, kaip rodo 
daviniai iš Tokyo.

Asaki News Service rapor
tuoja virš produkciją Japonų 
audinyčių centruose. Rimtų pa
sekmių bijosi karo viešpačiai,
kurie žudo tūkstančius nekaltų Tai bus bendras darbas, mu- 
moterų ir kūdikių Chinijoj. I šantis į tašką prieš Japonijos

Šis boikotas prasidėjo labai militaristus, 
lėtai, nors už jį pasisakė- orga- A. Aldėniūtė.

nizuoti darbininkai laike ADF ir 
CIO konvencijų pereitą spalių 
mėnesį. Dabar jau smarkiau 

“pradeda įsisvyruoti. Ekonomis
tai su dideliu domėsiu tėmija šio 
boikoto pasekmes.

Mes, moterys, norime taikos. 
Todėl pagelbėkime šiem žmonėm 
ant tiek, ant kiek mes pajėgiame. 
Jungtinių Valstijų jūrininkų 
unijos nusitarė nevežti karo 
reikmenų į Japoniją, preziden
tas Roosevelt kalbėjo apie užda
rymą prekybos (embargo)—rei
kia pastūmėti šį klausimą, idant 
būtų pildomas. Chinijos komu
nistų raudonoji armija stojo į 
pagelbą visai Chinijos liaudžiai 
kovoje prieš Japoniją. Mes, mo
terys, stokime gilinti boikotą.

tinimui yra:
P. J. Martin iš Pittsburgho— 

10 knygų.
ALDLD Moterų 81-moš kuo

pos narės, Brooklyne, jau išpla
tino 10 ir platina toliau.

A. Grabštienė iš Strafford- 
ville, Can.—3.

A. Vertelienė iš Linden, N. J. 
—5. Užsisakydama knygas d. 
Verteiienė rašo:

Senai laukiamą knygą “Virė
ja” gavau. Jau baigiu išdalinti 
draugėm. Tai puiki knyga. Vi
sos, katros jau turi, labai džiau
giasi, o katros neturi, tai gailisi 
ir prašo partraukti. Tikiu, kad 
greitai parduosiu.

Moterys ir Komunistą Partija
ninkės stotų į vienintelę darbi
ninkų klasės vadovę—Komunis
tų Partiją.

O. Girnienė.

“Virėja” Pasiekė 
Savo Tikslą

Brangios Draugės:
Aplaikiau “Virėjos” 6 kny

gas.... Peržvelgus “Virėją”, ji 
man patinka. Kad būčiau žino
jus, jog visokių receptų bus, tai 
būčiau ir aš prisiuntus kelefeįr 
Gal bus kitam sykiui, jei bus 
kita “Virėja.”

R. Beniušienė,
Detroit, Mich.

Pasirodo, ir gerų dar nepa
naudotų receptų likosi ir atsilie
pimai apie knygą puikūs ir už
sakymai gausiai ateina, tad gali- 

| mas daiktas, kad dar reiks ir 
kitos “Virėjos”, bet apie tai vė- 

, liau.

išgelbėti Vaikučiai, šalia savo 
gimtosios kalbos, mokyklose go
džiai mokinasi ir anglų kalbos, 
kad galėtų perskaityti ir supras
ti laiškus gerųjų amerikiečių, 
kurie juos aprūpino ir toliau rū
pinasi likimu jų mažųjų broliu
kų, dar likusių skiepuose ir 
griuvėsynuose.

Prie tų namų užlaikymo pri
sideda ir brooklyniškė ALDLD 
Moterų 81-ma kuopa, mokėdama 
kas mėnuo po $5 į Thomas Jef
ferson Namo fondą.

Tačiau tie vieni namai—tik 
lašas gelmėse. Apart tų kelių 
tūkstančių laimingųjų, kuriem 
jau įsteigta namai, randasi de- 
sėtkai tūkstančių kitų vaikučių, 
neturinčių prieglaudos. Jiems 
reikia namų, mokyklų, geresnio 
maisto, drabužių, žaislų. Dėl to 
atsišaukiama į visus geros va
lios žmones paaukauti Ispanijos 
našlaičių gelbėjimui, kad tų 
didvyriškų demokratijos gynė
jų atžalos išliktų nesunaikinto
mis žiauraus karo audrų ir iš
augtų kultūringais ir kilniais sa
vo pranokėjų iškovotos demokra
tijos ir laisvės saugotojais.

Mažytė.

prAktikas paskirtu laiku, bet, 
laikui bėgant, šį trūkumą pasi
stengsime prašalint.

Prie choro jau prisirašė keli 
nauji nariai ir yra viltis ir ga
limybė gauti daugiau narių, 
jei veiksime sutartinai ir drau
giškai.

Labai gaila, kad dėl kokios 
tai priežasties nekurie buvę 
choriečiai, iš mergaičių tarpo, 
pasitraukė iš choro. Lauksime 
jų sugrįžimo.

€ Paskutiniame savo susirin
kime, lapkričio 16 dieną, cho
ras nutarė surengti pramogą 
naujų metų dienoje.♦

Apsivedė Buvusi Bangos 
Choro Mokytoja

Buvusi Bangos Choro moky
toja ir nenuilstanti vietinės LD 
S jaunimo kuopos organizato
rė, S. Pociūnaitė, 4 dieną lap
kričio, Asbury Park, N. J., ci
viliu šliubu apsivedė su Nicho
las Vander Pyl.

Manau, vardan Bangos Cho
ro, nesuklysiu palinkėjęs jau
navedžiams 
sisekimo jų 
venime.

Linkėtina, 
te taip jau
nuolių tarpe, 
pirm ženybinio gyvenimo.
Turėsime Nuo Dviejų Sriovių 

Kalbėtojus

Svarbu visiems pranešti, jog 
varde Elizabetho Lietuvių 
Draugijų Sąryšio yra rengia
mos prakalbos dviejų sriovių 
kalbėtojams — S. Michelsonui, 
“Keleivio” redaktoriui ir R. 
Mizarai, “Laisvė” redaktoriui, 
— 9 dieną gruodžio, Lietuvių 
“L.” Svetainėj.

Prakalbos yra rengiamos 
susipažinimui su dabartine Lie
tuvos padėčia. Labai svarbu 
visiems dalyvauti šiose prakal-

laimingiausio pa- 
ženybiniame gy-

kad S. Pociūnai- 
gerai veiktų jau- 

kaip ji veikė

Elizabeth, N. J

bose. Nepamirškite dienos.
Kokie Elementai Smerkia 

Sovietų Sąjungą

Keletą dienų atgal man te
ko skaityti laišką, rašytą se
seriai nuo mūsų buvusio gero 
draugo elizabethiečio S. Pinke- 
vičiaus, kuris randasi Sovietų 
Sąjungoj.

Apart visokių dalykų, jis 
stato klausimą, ką daro 
nas, gerai žinomas, rusas, 
žęs iš Sovietų Sąjungos 
vieną lietuvę, kuri savo laiku 
taipgi buvo Sovietų Sąjungoj.

To moterėlė, sugrįžusi iš So
vietų Sąjungos, labai smerkė 
ir juodino Sovietų Sąjungą, 
kiek tik galėdama.

Draugas S. Pinkevičius sa
vo laiške praneša, kad mini
mas rusas paliko savo pačią 
su jžunu kūdikiu, žadėdamas 
sugrįžti pas savo pačią taip 
greit, kaip galima bus sutvar
kyti jo farmos reikalus šioj ša
lyj.

Ar tai neapgavingas priža
dėjimas, nes visi žino, kad šis 
rusas neturi jokios nuosavybės 
ir nemano grįžti Sovietų Są
jungom Dabartiniu laiku jis 
randasi bedarbių eilėse.

Tai peiktinas pasielgimas.
“L.” Reporteris.

vie- 
gn- 
paš

ADMIROLAS KAIP GAIS
RO GESINTOJAS

Apie Įvairius Įvykusius 
Parengimus

Jūsų reporteris dėl stokos 
laiko negalėjo pranešti apie 
svarbesnius parengimus, kurie 
būtinai turėtų tilpti “L.”

31 dieną spalio (Liberty 
Hali) Lietuvių Svetainėj Bro
lių Draugija turėjo surengusi 
savo metinį parengimą-vaka- 
rienę.

Vakarienė, galima sakyti, 
buvo milžiniška, nes prisirinko 
pilna svetainė svečių.

Gaila, kad tokiame gražia
me parengime neturėta jokios 
koncertinės programos.

Perstatyta keli'kalbėtojai iš 
svečių tarpo, bet tik iš deši
niosios sriovės, o nė vieno iš 
pažangiosios. Kažin kodėl? Iš 
pažangios draugijos tikėtasi kas 
nors pažangesnio.
20 Metų Rusijos Revoliucijos 

Minėjimas

Lapkričio 5 dieną vietinė 
Komunistų Partijos organiza
cija, minėdama 20 metų Rusi
jos Revoliucijos sukaktuves, 
surengė masinį susirinkimą ■ 
Rusų Svetainėj. i

Apart puikių prakalbų apie 
Sovietu Sąjūngos atliktus mih 
žiniškus darbus, kurias pasakė 
Jay Any on. Jersey City dar
buotojas, Elwood Dean, at
stovas nuo Jaunujų Komunis
tų Lygos, perbėgo jaunimo gyve
nimą Sov. Sąjungoj, ir jų pa
žangą visuomenėj.

Po prakalbų išpildyta žavė- 
janti koncertinė programa, 
kurioi dalyvavo žinomi solis
tai : Max Olanoff ir Estelle 
Hoffman, operos dainininkai.

Kaip tokiame žymėtiname 
parengime, publikos buvo ne
daug. b

Apie Bangos Chorą

Bangps Choras vadovybėje 
A. Klimaitės jau kelintas mė
nuo kaip laiko sėkmingai ir 
reguliariai savo repeticijas.

Svarbu tas, kad visi chorie- 
čiai labai užganėdinti choro 
mokinimu naujos mokytojos 
A. Klimaitės. Su kiekviena re
peticija A. Klimaitė užkariau
ja vis daugiau simpatijos cho- 
riečių tarpe.

Turime ir trūkumų, — tai 
choriečių neatsilankymas į

Annapolis, Md. — Gerai 
pasižymėjo admirolas Da
vid F. Sellers, superinten
dentas Laivyno Akademi
jos, kaip gesintojas gaisro 
istorinėje Carvel Hali. Pa
stebėjęs ugnį, jis tuoj pa
šaukė studentus gesinti gai
srą. Paskui atvyko ir ugnia
gesių komanda.

“Virėjos” Užrašinėtojams
Daugelis užrašinėtojų kartu 

su pinigais prisiuntė ir korčiu
kes su prenumeratorių vardais 
ir antrašais, kurių nuorašo sau 
nepasiliko. Paskiau, pažadėjus 
knygas išdalint, turi keblumų. 
Tuos sąrašus tūliems jau grąži
nome, kitiems grąžinsime už 
dienos kitos. Jei būtų kokių ne
aiškumų ar klaidų, prašome jas 
nurodyti.

Užsakymus “Virėjai” siųskit 
sekamai: “Virėja”, 46 Ten Eyck

šian- Telefonas: Humboldt 2-7964

Šiuo laiku eina Komunistų 
Partijos vajus gavimui naujų 
narių į partiją. Mūsų Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos ribose randasi 
šimtai darbininkių moterų, ku
rios jau supranta darbo klasės 
reikalus, taipgi gerai žino, keno 
reikalus atstovauja Komunistų 
Partija, tad tos draugės be jokio 
išsisukinėjimo turėtų stoti į i 
Kompaxtija ir kartu dėti 
pastangas prirašymui ir 
darbininkių.

Kapitalistinis pasaulis
dien prigyveno didesnį laipsnį 
puvimo, negu kada pasaulyje 
yra buvęs. Tokiu būdu išnaudo
tojai yra priversti griebtis viso
kių priemonių, kad palaikyti ant 
darbininkų spaudimą ir tuom 
neduoti darbininkams organi
zuotis. Buržuazinė klasė žino, 
kad organizuota darbininkų kla
sė bus ta spėka, kuri priartins 
kapitalizmo viešpatavimo galą ir 
nušluos jį. Buržuazijai aišku, 
kad ji, kaipo klasė, vargiai atsi
laikys, nors pas ją ir yra visas 
šalies turtas ir, tuom tarpu, ga
le. Industrijos tobulėjimas iš
šaukė ekonomines lenktynes, 
kurios pasiekė tokio laipsnio, 
kad vienos šalies buržuazija ne
gali atsilaikyti prieš buržuaziją 
kitos šalies. Vienatinė buržuazi
jos išeitis, tai kariauti ir dar 
daugiau darbininkų klasę pa
vergti, nes kitaip gręsia pavo
jus pralaimėti ir likti panaikin-

tinant virš minėtą buržuazi-: 
jos tikslą, nei vienas klasiniai ( 
sąmoningas darbininkas negali 
stovėti nuošaliai arba tik maža 
dalele teprisidėti prie darbinin
kų kovų. Juk tos kovos ir darbi
ninkams taip pat reiškia arba 
laimėjimą — pasiliuosavimą ar 
liktis pavergtais dar daugiau, 
negu dabar.

Mes, kaipo darbininkės-darbi- 
ninkai negalime nesuprasti, kad 
šiuo momentu snausti ne laikas. 
Šiandieną mes jau matome, kad

Peržvelgus knygą “Virėją” 
visas pamačiau savo klaidingą nusis- 
kitų tatymą kas link jos išleidimo.

I Ruošiantis “Virėją” leist, ma- 
1 no nuomonė tuo laiku buvo, kad 
lietuvių kalboj tokia knyga neį
manoma. Pirma, abejojau apie 
sukėlimą reikalingos sumos pi
nigų jos išleidimui, o antra, rė- 
miausi tuom, kad yra pakanka
mai įvairių, įvairiausių valgių 
gaminimui receptų anglų kalboj, 
ir kurios tuo interesuojasi, gali 
pilnai pasitenkinti. Draugės,
ypatingai drg. Vilkaitė, mane St., Brooklyn, N. Y. 
perspėjo, kad netrukdyčiau dar
bo. Tuomet aš savo nuomonę pa
silikau tik sau. Ir dabar, pavar
čius knygos lapus, pamačiau, 
kad nedakainavau iškeltą taip 
svarbų klausimą.

Draugės iš ALDLD Moterų 
Skyriaus aiškiau permatė šią 
spragą lietuvių šeimininkių tar
pe. Jos, nepaisant didelio ir sun
kaus darbo, pasirįžo išleisti šią 
knygą, kuri pasitarnaus nevie
nai mūsų šeimininkei. Tai at
siekta pasidėkavojant : 
darbščioms draugėms, ypatingai 
draugei K. Petrikienei, kuri tiek i 
daug triūso padėjo, kol sutaisė 
virš minėtą knygą. Ko mes joje 
nerasime? Įvairiausias valgių 
pasirinkimas, jų sudėtis ir paga
minimas, tai svarbiausias svei
katos klausimu dėsnis.

Virėjos” Komisija.

Ispanijos Vaikučių 
Kalėdos

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nera valandų sekmadieniais.

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

KONCERTAS

didesnį darbo žmonių pavergi
mą. Pirmutinis jų puolimo žings
nis, tai ant Sovietų Sąjungos. 
Mat, Sovietų Sąjungos milžiniš
ki laimėjimai veda juos iš kan
trybės ir jie griebiasi žiauriau
sių priemonių, kad sunaikinti 
ją-

Koks turi būt atsakymas iš 
darbininkų pusės? Jau aiškinti 
nebetenka, kad svarbiausia di
desnis organizuotumas ir vienin
gas vedimas kovos prieš kapita
listus, ypatingai už gynimą de
mokratinių teisių ir Sovietų Są
jungos. Akyvaizdoje šių svarbių

Turint po ranką knygą “Vi
rėją” mums nereikės sukti galvą, 
ką šiandien virsiu vakarienei? 
Tik pasiimk knygą ir pasirinksi 
geriausią pagal savo skonį.

Nors, tiesa, prie dabartinių 
uždarbių ne visos ir ne visada 
galime pasirinkti pagal sayo 
skonį, bet visgi šiuo bei tuo vi
sos pasinaudosim.

Dabar tik turim pasidarbuoti, 
kad neskaitant viršaus tūkstan
čio prenumeratų, dar kita tiek 
knygų “Virėja” apsigyventų 
mūsų virtuvėse.

A. Biel-nė.

“Knyga Labai Gera”
Draugės:
Prisiųskite 10 knygų “Virė

ja,” nes jau turiu orderių. Pini
gus prisiųsiu su ALDLD mokes- 
timis d. šolomskui. Knyga labai 
gera. Jau visą perskaičiau, tiktai 
dar nieko neviriau. •

Draugiškai,
E. Drobienė,

Chicago, Ill.
Kiti užsisakę “Virėjos” pla

Visas demokratinis pasaulis 
yra susirūpinęs Ispanijos vaiku
čių kalėdomis. Tuo klausimu pa
sisakė ir tarptautinė konferen
cija, kuri įvyko 20 ir 21 šio mė
nesio, Paryžiuje. Tarpe 135 de
legatų iš 17-kos šalių, radosi ir 

i amerikietė Constance Kyle, 
i šiaurių Amerikos Komiteto Is- 
1 panijos Demokratijai Gint atsto
vė, kuri jau nuo senai gyvena 
Europoj ir prižiūri Ispanijos 

. našlaičių gelbėjimo darbą. Kon
ferencijoj svarstyta, kaip pagel
bėti demokratinei Ispanijai, o 
sykiu ir jos vaikučiams.

ši šiandieną ■ globos, maisto, 
drabužių ir pastogės reikalingų 
vaikų labai daug. Ten dabar 
tūkstančiai našlaičių. Vienų tė
vus išžudė sukilėlių fašistų kari
ninkai, kaipo pavojingus fašiz
mui, nepalaužiamus demokrati
jos šalininkus. Kitų tėvai išėjo 
karo fronte ginti demokratiją ir 
ten didvyriškai krito kovoj. Tre
čių tėvus ir globėjus sunaikino 
į miestus ir kaimus mėtomos 
fašistų bombos.

Konferencija nutarė tarptau
tine plotme pravesti kampaniją 
už Ispanijos vaikučių šelpimą ir 
suteikimą jiems dovanėlių šven
tėse. Amerikoj Ispanijos vaiku
čių savaitė prasidės 5 ir baigsis 
12 gruodžio. Yra du sekmadie
niu, tad kiekvienai kolonijai yra 
proga ką nors atlikti tam svar
biam tikslui.

Keli mėnesiai atgal amerikie
čiai įsteigė Ispanijos vaikučiams 
prieglaudą, kuri užvadinta Tho
mas Jefferson Home. Ten jau 
patalpinta keli tūkstančiai vai-( 
.kūčių. Jie sulyg išgalę geriau
siai maitinami ir moksliškai, 
kultūringai auklėjami. Iš skurdo

Tel. Virginia 7-4499

Barrv P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų 
Turim puikiai (taisyt* Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą 
Teikiam nemokamai valiausio 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
' Prie! Forest Parkway 
WOODHAV1N, L. U N. T.

Rengia Am. Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 4-tas Apskritys

Sekmadienį, 28 Lapkričio (November)
LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS SALĖJE

142 ORR STREET PITTSBURGH, PA.
(Soho Dalyje)

Pradžia 7-tą vai. vakaro. Įžanga 50c ir 35c

* Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.* vadovaujamas 
D. Zdaniutės-Judzentavičienes

Tai nors kartą Pittsburghe turėsime puikų koncertą, 
kurį duos garsusis Mainierių Kvartetas. Jo nariai dainuos 
puikius solus; įdomiausia—tai visas kvartetas duos eilę 
gražių liaudiškų dainų. Apart Mainierių Kvarteto, bus 
gerų vietinių talentų. Kviečiame visą Pittsburgho apylinkę 
atsilankyti ir išgirsti puikią programą. RENGĖJAI.

kuMraSMi
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Svajonės ir Gyvenimas
 Paraše RUMBONIšKIS 

(Tąsa)
—Gauti darbą!? Rytoj?....—kokiu tai 

džiaugsmingu nusistebėjimu, net pašo
kus iš vietos, atsiliepė Raffertienė.—Kur 
ir kaip?—lyg ir netikėdama vyro žo
džiams. Ir čia ji tiek susijaudino, kad 
net džiaugsmo ašaros nuriedėjo per jos 
apvalainą, bet gana išblyškusį veidą.

Raffertė bevalgydamas vakarienę api
pasakojo savo žmonai, kaip ir kokiu bū
du jis tikisi gauti darbą Vakarų Kalno 
Anglies Kasykloj.—Žinai ką,—sako Raf
fertė į savo žmoną,—aš vakar tau nie
ko nenorėjau apie tai sakyti, kad aš va
kar sutikau pareinantį namon iš darbo 
didįjį Petriką Gallegherį. Jis sutikęs ma
ne užklausė, ar aš dar vis nedirbu? Ži
noma, ką gi aš kitą jam galėjau ir sa
kyti, kaip tik tai, kad nedirbu. O jis ėmė 
mane apgailestauti ir kartu juoktis. Ir 
dar sako, kad tik tinginiai ir kvailiai ne
dirba. Ir sako jis man: “aš žinau, kad tu 
esi darbštus vyras, bet kvailas, jei negali 
gauti darbą.” Jis sako, tik reikia biskelį 
gudrumo, o darbas bus.

—Todėl jis mane užsivedė j karčemą 
pas poną Bukį, kur užeina visi Vakarų 
Kalno Anglies Kasyklos bosai; ir net ir 
pats vyriausis perdėtinis, p. Nicholas. 
“Čia”, sako Gallegheris, “greičiau galima 
gauti darbas, negu prie kasyklos; prie 
kasyklos tai tu, vyre, tik už dyką padus 
muši prieš tą kalną ir plėši savo liežuvį; 
su liežuviu tu, broli, šiandien darbą ne
manyk gauti, jei nepatrinsi, va šitaip 
pirštais” ir Gallegheris parodė, kaip rei
kia pirštais trinti. z

—Gallegheris mane supažindino ir su 
ponu Bukiu,—sako Raffertė—ir su p. 
Nicholas pagėlbininku. Jis net žadėjo pa
kalbėti ir su patim p. Nicholas apie ma
ne. Gallegheris sakė, kad p. Nicholas 
esąs labai geras žmogus ir su juomi ga
lima susikalbėti, tik....... žinoma, kaip
čia pasakius....... reikia savo kalbą pa
remti keliais doleriais. Beje, p. Nicholas 
labai neapkenčia tinginių ir tų, kaip po
nas Nicholas sako, prakeiktų bolševikų. 
Na, o tu esi darbštus vyras ir ne bolševi
kas. P. Nicholas, sako Gallegheris, kaip 
tik užuodžia kokį nenuoramą, bolševiką 
pas jį kasykloj, tai jis taip darbe “pa
svilina” jam nugarą, kad jis nešasi į pa
kalnę, kaip velnių jojamas.

Šiandien aš ir Gallegheris vėl buvome 
užėję pas p. Bukį į karčiamą ir pilnai 
susikalbėjom, kad ponas Bukis pakalbė

siąs su p. Nicholas apie darbą dėlei ma
nęs. Tik, žinoma, man reikės tam reika
lui parūpinti apie penkios1 dešimtys do
lerių. Todėl, aš galutinai nusisprendžiau 
gauti darbą, kad ir tokiu keliu, nes ki
tokio išėjimo jau matau nėra. Dar ban- 
koj yra keli šimtai dolerių, tai rytoj nu
eisiu ir išsiimsiu iš bankos kiek reikės 
pinigų ir gausiu darbą—užbaigė Raf
fertė. »

Raffertienė išklausius vyro kalbą, tik 
liūdnai pažiūrėjus atsiduso, o jos veidas, 
kuris buvo truputį prasiblaivęs ir vėl ap
siniaukė; ir vėl rodos tas pats sunkus 
akmuo prislėgė josios krūtinę. Ir, rodos 
atjausdama kokią nelaimę, rodos abejo
janti vyro kalbos teisingumui, lėtai at
siliepė :

—Aš abejoju ir bijausi, kad kas gali 
su tavim atsitikti. Verčiau neik tu to 
darbo gauti. Pragyvenom jau tiek be 
darbo ir dar badu nemirėm, tai pragy- 
vensim ir dar kiek,—kaip ir maldaujan
čiu balsu užbaigė Raffertienė.

Raffertė nors ir gana buvo kadaise bo
sams ištikimas tarnas ir geras čebatlai- 
žis, bet niekad nebuvo darbą pirkęs už 
pinigus. Bet dabartinės gyvenimo sąly
gos taip persikeitė, kad jau nuolankumo' 
negana; jau reikalinga dabar ir kyšių, 
pinigų bosams duoti, arba pripilti jiems 
gerkles alum ir degtine, o ne, tai gali 
stipti badu—kas paiso? Todėl ir Raffer
tė, tai matydamas, sutiko pasiduoti dar
bų meklerystės demonui, nes pataikavi
mu jau neįsipirši. O prie to, juk bosai 
visados turi gana savo pakalikų, tai nau
jam netaip jau lengva tik per nuolanku
mą gauti darbą, jau ypač, kada darbus 
perka už pinigus. Ir nors Raffertė ir 
nesiginčino su savo žmona, tačiaus jis 
jai davė suprasti, jog jis yra pasirengęs 
eiti prie jau pradėto tikslo, nepaisant 
kaip bus, kas atsitiks, nes, kaip jis sako, 
jau kitokios išeities nemato. Dar jo su

pratimu buvo, kad verčiau darbą pirkti, 
negu prašyti ir gyventi iš pašalpos—žiū
rėti iš valdžios rankų. Tas tai jau visai 
neamerikoniškas elgėsis, pagal Raffertės 
sanprotavimą.

Ir nors šį vakarą Raffertė ir jautėsi 
daugiau pasitenkinęs, negu bent kada 
nors per visą nedarbo laiką, o betgi koks 
keistas neramumas, lyg ir prieš kokią 
nelaimę, gruzdėjo jam krūtinėj. Ir nors 
jis ir nenorėjo miego, vienok gulė į lovą 
gana ankstokai. Užmigti jis greitai ne
užmigo, o tik savo vaidentuvėj tvėrė 
įvairiausius .vaizdus ir svajonėmis jis iš
bėgiojo po visus pasaulio kampus. Prisi
minė jis ir savo kūdikystės dienas ir vi
sas jo pergyventas laimes ir nelaimes; 
prisiminė jis ir Andrių Kukutį ir kitus. 
Nesmagu jam buvo tas prisiminti. Bet 
argi taip lengvai atsikratysi minties, ku
ri prikibo, kaip pikta dvasia, ir gana. Ii 
jam dabar prisimena Andriaus žodžiai; 
“juk iš darbo turtingu netapsi” ir prade
da rodytis, kad jo svajonės patapti geru 
biznierium bei šiaip žymiu žmogum, tu
rinčiu centą kišenių j, likosi išblaškytos 
keturių vėjų. Šiandien jis jau būtų pil
niausiai pasiganėdinęs, jei tik jis pajėg
tų atsigriebti ir susitverti nors kokį sau 
lizdelį, kokį kampą, kuriame jis galėtų 
spakainiai leisti savo dienas ir baigti gy
venimą savoj pastogėj. Ir taip besvajo
damas ir bepindamas sau naujus gyveni
mo vaizdus, Raffertė galų-gale užmigo. 
Tačiaus, jį ir bemieganti visoki sapnai 
kankino. Mat, buvo perdaug įtempti ner
vai. ...

O kada jis atsikėlė, tai pusryčiai jau 
buvo gatavi ir ant stalo. Pusryčius be- 

• valgant, Raffertienė ir vėl bandė atkal
binėti savo vyrą nuo to žygio, kurį jis 
pasirengęs atlikti gavimui darbo, bet nie
ko negelbėjo. Nes Raffertė nors ir nesi
priešino žmonos atkalbinėjimui, bet ir 
neatsisakė nuo savo pasirįžimo. Ir jis 
pavalgęs pusryčių ir tik suraminęs savo 
žmoną, idant jinai perdaug nesirūpintų, 
jog viskas bus gerai ir apsirengęs išėjo 
į miestą išsiimti iš bankos pinigų.

Už pusės valandos laiko, Raffertė jau 
buvo miesto centre ir eidamas pro kated
rą tik, pagal katalikišką paprotį, pakėlė 
kepurę, pasuko į Washington© gatvę pro 
teismabūtį ir prie bankos namo. Bet kas 
čia! ?... Ir Raffertė dar per visą skers
gatvį nuo bankos, o jau mato minią žmo
nių apgulus bankos namą. Nejaugi... !? 
Argi tai galimas daiktas, kad..., kad 
bankas užsidarė, bankrutavo? Šitoks 
klausimas jam smigo į galvą, kaip yla ir 
jis nei nejuto, kaip net tekinom pradėjo 
bėgti. Bet kažin kodėl jam bėgti nesi
sekė: kojos pynėsi, galva tik svaigo, svir
duliuoja taip, kad rodos tik ims ir kris, 
kaip pakirstas medis. Šiaip-taip jis dasi- 
kasė į minią žmonių ir galutinai persi
tikrino, jog Saugos Trusto Bankas užda
rė duris—bankrutavo, nunešdamas $4,- 
000,000. Tai didžiumoj sunkaus darbo 
žmonių- sunkiai uždirbtus ir sutaupintus 
centus, o kartu ir Raffertės paskutinius 
centus. Raffertę tik šaltas prakaitas 
apipylė, kaip lietus, akys užtemo, kad 
rodos viskas pavirto tik į juodą naktį.

Minios riksmas, verksmas ir šauksmas 
tik liejosi į vieną šturminga, kaip jūros 
ošimą. Raffertė dar lyg ir pats sau ne
tikėdamas, prisistūmė visai arti prie 
bankos durų,, iki atsirėmė į policisto at
kištą lazdą. Tik dabar jis pilnai persi
tikrino, jog bankas uždarė savo duris ant 
visados. Raffertė, dar pasigrūmęs mi
nioj, nusprendė, jog vistiek nieko ne- 
mačys, jau visvien bankas neatidarys du
ris, jau sunkiai uždirbti ir sutąupinti cen
tai juodai dienai žuvo, tad ir trintis čia 
jau nėra ką. Todėl jis, išsiskyręs iš šios 
minios, perėjo skersai gatvės ir atsisėdo 
ant suolelio, priešais teismabūtį ir pas
kendo visokiose svajonėse. Dabar jau 
tikrai Raffertė mato, jog jo pirmesnės 
svajonės likosi keturių vėjų išblaškytos 
ir kad prieš jo akis dabar stovi tik juoda 
bedugnė atsivėrus.

Juk darbą dabar nei nusipirkti vilties 
nėra, nes prižadėtą darbą be pinigų ne
bus galima gauti; jau net ir svajoti apie 
tai dabar hera ką. O kaip reikės gyventi 
ir už ko griebtis? Ar pakels šią vargo 
naštą jo jau ir taip gana susirgus mo
teris?

(Bus daugiau)

LIETU VOS ŽINIOS MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Studentų Reikalavimai Del 
Naujojo V. D. Universiteto 

Statuto
Kaunas. — šiomis dienomis 

laikinoji V. D. univers. studentų 
atstovybė įteikė universiteto 
Rektoriui ražtą, kuriame nuro
domi studentų pageidavimai dėl 
naujojo VDU statuto.

40,000 kg. šprotų už 8,300 Lt. ir 
34,360 kg. ungurių už 75,900 Lt.

Bylinėjas del Nepilnamečių
Per krikštijimo

Du kauniečiai, jaunuoliai me-' 
tę gimnaziją ir nutarę eit “mar
go svieto pamatyti.” Atsidūrę 
Skuode juodu nutarę mest žy-

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjhnui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Studentai pageidauja, kad 
steigti studentų organizacijoms 
leidimus duotų ir juos tvirtintų 
universiteto senatas. Be to, stu
dentai nurodo, kad nesą reikalo 
nustatyti studentų organizacijo
se narių minimumo. Jeigu toks 
minimumas būsiąs įvestas, skau
džiai paliesiąs kai kurias svar
bias studentų organizacijas. To
liau rašte pasisakoma prieš stu
dentų organizacijų globėjų in-’ 
stitucijos įvedimą. Pagaliau, jei 
ji būtų įvesta, studentų organi
zacijoms turi būti palikta teisė 
pačioms pasirinkti tokius globė
jus iš vyresniojo mokslo perso
nalo narių tarpo.

Lietuvos Banko Aukso 
Fondas

Lapkričio 1 d. siekė 76,70 mil. 
Lt.; užsienių valiutų—2,50 mil. 
Lt.; banknotų apyvarta—122,55 
mil. Lt. Banknotų padengimas 
auksu sudarė 62,6 nuoš., o auksu I 
ir užsienių valiutomis — 64,6 
nuoš.

šiemet Jūroj Pagauta 
1,172,760 Kilog. Žuvų

Kaunas. —Statistikos duome
nys rodo, kad žuvų Baltijos jū
roje ir Kuršių įlankoje kasmet 
pagaunama gana didelis kiekis, 
šiemet per pirmuosius devynis 
mėnesius ten jų pagauta iš viso 
1,172,760 kg. už 367,540 Lt., pra
ėjusiais metais per tą patį laiką 
Baltijos jūroje ir Kuršių įlankoj 
įvairių žuvų buvo pagauta 1,- 
186,000 kg. už 369,650 Lt. Dau
giausia šiemet pagauta šių žuvų: 
404,880 kg. menkių už 73,290 
Lt., 166,750 kg. perplių, gegužu- 
vių už 26,400 Lt., 115,720 kg. 
plekšnių už 43,990 Lt., 33,600 
kg. ešerių už 16,230 Lt., 34,900 
kg. karšių už 21,380 Lt., 26,700 
kg. krepstuvių už 14,250 Lt., 
73,600 kg. mekšrų už 11,770 Lt., 
20,000 kg. mažųjų jūrinių stin
tų už 1,000 Lt., 37,620 kg. stri- 
milių, silkučių už 10,140 Lt.,

dų tikėjimą ir persikrikštyti į 
evangelikus; vienas evangelikas 
juos prikalbėjęs tai padaryti, 
nes persikrikštiję lengviau gau
sią darbo. Už tarpininkavimą1 
sutarę evangelikui sumokėti 100 
lt.; 60 lt. tuojau įmokėję ir pa
storiaus buvę apkrikštyti. Iš čia 
nuvykę į Liepoj ų, kur žabotins- 
kininkų buvę maloniai priimti, 
vaišinami, nes pasisakę esą Lie
tuvos žydų jaunimo fašistų va
dai. Bet kadangi tie vyrukai Lie
tuvoj padarę nusikaltimų, tai 
Lietuvos policija pradėjo jų 
j ieškoti. Vieną vyruką tėvai su
siradę Latvijoj ir susigrąžinę, o 
antrą latvių valdžia ištrėmus.

Dabar už krim. nusikaltimus 
jų byla bus sprendžiama Kauno 
apylinkės teisme, Skuodo apylin
kės teisme evangelikas iškėlė 
j ieškinį, reikalaudamas 40 lt., o 
vyrukų tėvai padavė prokurorui 
skundą, kad evangelikas su pas
torium apkrikštiję be tėvų suti
kimo jų nepilnamečius vaikus.

Lapes Naikina Kurtinius
Pastebėta, kad paskutiniuoju 

laiku1 Jurbarko, Labanoro, Sei
nų ir Zarasų apylinkės miškuo
se privisę daug kurtinių. Kadan
gi kurtiniai krauna lizdus žemė
je, tai lapės pradėjusios negai
lestingai kurtinius naikinti. Kur
tiniams nuo lapių apsaugoti 
žemės ūkio ministeris įsakė miš
kų administracijai tuose miš
kuose lapes naikinti. Šiaip už 
lapių medžiojimą reik mokėt,, o 
tuose miškuose medžiojant lapes 
nereiks mokėti.

Ligšiol Darbininkams Ne
mokėjo Pabrangimo Priedų

Kaunas. — Šančiuose nėrinių 
fabrike “Nerlit” nemokami dar
bininkams padidinti atlyginimai 
ir pabrangimo priedai. Fabri
ko savininkas anksčiau buvo pa
žadėjęs pabrangimo priedus dar
bininkams mokėti.

Sov. Sąjungos Žinios
Judis “Pugačev”

Sovietų Leningrado judžių 
gamintojai išleido naują isto
rinį judį “Pugačev.” Šis veika
las yra labai įdomus' ir svar
bus. Aštuonioliktame šimtme- 
tyj Rusijoj buvo dviejų metų 
valstiečių sukilimas prieš ca- 
ristinę tvarką. To sukilimo 
priešakyj stovėjo kazokas 
Emilian Pugačev.

Carienė Katrė Antra susita
rus su savo meilužiais nužudė 
carą Petrą III. Pugačev pabė
gęs iš kalėjimo susitarė su ki- 

. tais kazokais ir pasiskelbė ca- 
' ru Petru, būk jį “dievas išgel- 
i bėjo.” Mat, tais laikais taip 
buvo geriau galima apjungti 
valstiečius kovai. Tuojaus ap
linkui jį susispietė milžiniškos 
masės, pradėjo mušti ponus, 
deginti jų dvarus. Labai ilgai 
carienės Katrės armija nega
vo rodos su sukilėliais. Siūbavo 
carizmo pamatai. Tik galų ga
le jos armijai pavyko sumušti 
sukilusius baudžiauninkus, o 
tūli išdavikai išdavė Pugačevą, 
kuris ir buvo nužudytas. Šis 
veikalas atvaizduoja tas ko
vas.

Prąmonės Gamyba
Spalių 30 dieną Sovietų ša

lyj pagaminta 42,100 tonų či- 
guno; 53,600 tonų plieno ir 
36,600 tonų rolioto metalo.

Tą dieną buvo prikrauta 
91,469 vagonai ir iškrauta 88,- 
649 vagonai gelžkelių trans
porte.

Tą pat dieną pagaminta 564 
sunkvežimiai ir 94 pasažieri- 
nihi automobiliai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hevres eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

FRANK D0MIKAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” 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

r

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefoną*! EVergreen 7-1661

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

JOHN VALEN
3?1 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A

Apelsinų Derlius
Šįmet Sovietų Gruzijoj ir 

Abchazijoj labai užderėjo I 
apelsinai. Minint 20-ties metų 
revoliucijos sukaktį gausiai 
buvo pripildyta vaisių krautu
vės apelsinais.

Naujas Kultūros Palocius
Leningrade ant Pravdos ga

tvės su 1 d. lapkričio atidarė 
naują kultūros palocių: čia 
kiekvieną dieną apsilankys iki 
1,500 žmonių. Yra judžių salė 
sut 700 vietų, lekcijų kamba
rys, fizinio mankštymosi ir 
skaitymo kambariai. Knygy
nas turi .per 40,000 įvairių 
knygų. Įrengta valgykla ir 
daugelis kitų patogių poilsiaan 
kambarių.

Milžiniškas Kremliaus 
Laikrodis

Ant Kremliaus sienos, Spas- 
kame bokšte, pataisyta ir vėl 
paleista darban milžiniškas 
laikrodis, šio laikrodžio varo
mieji mechanizmai užima du 
aukštus. Kabančios girės sve
ria virš toną. Pirmiaus laikro
dį reikėjo''žmogaus jėga už
sukti ir du kartus į parą pa
kelti tas gires 66 pėdas aukš
čio. Dabar įvesta elektros me
chanizmas. Laikrodžio dalys 
išvalytos, nusidėvėjusios pa
keistos naujomis. Laikrodis 
nuo 1878 metų nebuvo valy
tas.

Šis laikrodis dvyliktoj va
landoj melodiškai skambina 
“Internacionalą.” Dabartinių 
jo išvalymas ir patobulinimas 
suteiks daugiau metodišką bal-j 
są. |

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos*
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

I
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Trečiai!, Lapkričio 24, 1937 Puslapis Penkias
-Ft!

Scranton, Pa.
Lapkričio 11 d. mirė Grasė 

Kantukevičienė, 48 metų am
žiaus (“Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja progresyviško judėji
mo, Petro Pėstininko uošvė).

Sirgo nuo vėjo užgavimo 
(“stroke”) per du kartu, ir iš- 
sirgus 4 mėnesius pasimirė 
State Hospital.

Paėjo iš Lietuvos—Vilniaus 
gub., Taučionių kaimo, Punios 
parapijos. Amerikon atvyko 
1903 m. ir apsivedė su Karo- 
lium Kantukevičium. Išauklė
jo tris sūnus: Juozą, 26 m., Jo
ną, 22 d., ir Petrą 13 metų, 
taipgi ir dukterį Oną Pėsti n in- 
kienę. Paliko visus dideliam 
nubudime, kaip sūnus, dukte
rį, žentą, taip ir savo mylimą 
vyrą Karolių Kantukevičių. 
Palaidota švento Juozapo ka
pinėse, Throop, Pa., 15 d. lap
kričio.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius T. J. Klimaitis.

T. D.

I “zonus.” Iki šiol taxi-cab kai
navo 25c už tris ir pusę my
lios, ir 5c už kožną mylią to
liau. O dabar jau priversti bū
sime daugiau mokėti.

Na, o ant ko darbininkai 
pakels kainas? Darbininkai vi
suomet turės mokėti kapitalis
tams aukštas kainas, pakol jie 
nenuvers išnaudotojų nuo savo 
sprando. O kad nuverst kapi
talizmą, tai reikia vienytis į 
bendrą frontą, nes tik bendro
mis jėgomis tą padarysim, ką 
padarė Sovietų Sąjungos dar
bininkai. V-kus.

Cleveland, Ohio

Baltimore, Md.
10,000 Darbininkų Išmetė iš 
Darbo; Sovietų Sąjungai Or
laivis jau Užbaigtas; Nesulau
kė “Turkių,” Bėga iš Stovyklų.

Baltimore & Ohio geležin
kelio kompanijos prezidentas 
Willard savo metiniame rapor
te praneša “stockholderiams,” 
kad iš priežasties aukštų kai
nų už materiolą, aukštų taksų 
ir abelnai “bizniui” nupuolus, 
sumažėjo įeigos ir todėl kom
panija buvo priversta paleisti 
10,000 darbininkų iš darbo.

Koncertas ir Prakalbos
Gruodžio 5 d., Lietuvių 

Frakcija rengia smagų koncer
tą ir prakalbas, šiame koncer
te kalbės drg. A. Bimba. Cle- 
velande Lietuvių Frakcija pir
mu sykiu pasiėmė tokį didelį 
darbą, kaip šis koncertas.

Iš Rengimo Komisijos rapor
to pasirodė, kad bus gana 
įvairi programą, šiame kon
certe dainuos chorai, kvarte
tai, solistai, šokikai, ir taipgi 
dalyvaus mandolinų grupė. 
Įžanga labai prieinama: tikie- 
tai prie durų — 40c, išanksto 
perkant — 30c. Todėl patar
tina visiems tikietus įsigyti iš
anksto.

Taigi, draugai, kaip matote, 
Lietuvių Frakcija rūpinasi ne
tik gera programa, bet sykiu 
rūpinasi, kad kiekvienas turė
tų progą dalyvauti šiame pa
rengime. Todėl frakcija prašo 
visų paramos — platinti tikie
tus, garsinti šį koncertą mitin
guose, idant šis parengimas

lietuvių kalbomis, mažai dau
giau ką ir pasakė.

Lapkričio 16 d. įvyko nomi
nacijos. Lietuviai parapi jonai 
daugiausia balsavo už Dūkštą, 
kitus lietuvius aplenkė, mat 
neina į bažnyčią. J. Petkūnas 
ėjo ant republikonų tikieto ir 
likosi nominuotas. Tai jaunas, 
teisingas vaikinas.

Į miesto majorus kandida
tavo net astuoni. Demokratas, 
dabartinis majoras, Crowley, 
nominacijas prakišo. Likosi 
nominuoti: Charles J. Me Caf
frey, dem., ir Fred D. Rowe, 
rep. — abudu nevedę, pavie
niai, abudu gero amžiaus. 
Daugumas ėmė kalbėti, kad 
F. D. RoW|e rinkimus galįs lai
mėti. McCaffrey šalininkai, 
nusiminę, mat gali demokra
tas prakišti. Kad demokra
tams pataisyti rinkimus, atski
rai eina du terminus buvęs 
majoru, H. Baker, kuris yra 
žinomas, kaipo gerai pasielgęs 
laike streiko 1933 metais, bet 
dabar žmogus yra per senas ir 
per nominacijas ant republi- 

1 konų tikieto gavo mažai bal
sų. : „

Pas mus bedarbė nė kiek 
nesumažėjo, kitos dirbtuvės 
yra uždarytos, kitos dirba pu
sę laiko. Ė. E. Taylor Co. ža
da išsikraustyti į New Bed
ford, Mass. Su darbais čionai 
tikra bėda. Šalna.

Sovietų Mokslininkų Pus
metis šiaurių Poliuje

Maskva. — Keturi Sovie
tų mokslininkai Šiaurių Po
liuje minėjo savo 6 mėnesių 
sukaktį gyvenimo ten ant 
plūduriuojančio ledyno.

Skaitytojų Balsai
Pastaba Mūsų Korespon

dentams
Nuostabu man darosi iš mū

sų draugų korespondentų, ku
rie kartais pakilusiu ūpu rašo 
žinutes iš mūsų veikimo ir 
darbų, bet kaip greit kas pa
daro pastabą (nors būtų ir tei
singa), taip greit jie užsigauna. 
Reikėtų rimtai pagalvoti ir ne- 
užsigaut už pastabas, padary
tas tūlais klausimais. Jeigu tik 
tiek mes pajėgiame suprasti 
kritikos vertingumą, tai mes 
nesame pilnai susipažinę su 
komunistiniu judėjimu ir vei
kimu. Mes turėtume būt rinir 
tesni savo pasielgimuose, su
prasti blogumus; mūsų, gyveni
mo ir pažinti valdančiosios 
klasės priespaudą.

Reikia daugiau rimtumo ir 
pasiaukavimo darbininkų kla
sei. Budėkime kiekvieną va
landa, dirbkime nenuilstančiai 
darbininkų klasei. Jeigu mes 
dirbsime be pertraukos, tai pa
sirodysime, kad esame nenuils
tanti darbuotojai, mokame su
prast kritiką, suprantame savo 
reikalus, — žinome kas yra 
gera ir kas yra bloga.

Kitas blogas papratimas pas 
mūsų draugus yra tame, kad 
jeigu parašo žinutę, tai nori 
atlyginimo už tą darbą. Bet 
jeigu mūsų spauda mokės at
lyginimus už mažiausį rankos 
pajudinimą, tai ji negalės pa
silaikyti, nes mūsų spauda yra 
negana stipri finansiniai.

M. Tylūnas.

Berlin. — Naziai paskel
bė persekiojimo kampaniją 
ir prieš čigonus.

Bet ponas Willard nepalei
do nė vieno savo sekretoriaus, 
nė vieno viršininko, kurio gau
na labai stambias algas ma
žai ką veikdami, o darbinin
kai, kurie dar dirba, tai ver
čiami nesvietiškai skubinti.

Baltimore & Ohio geležin
kelio kompanijos Mt. Claire ša- 

* pa, kur yra taisomi lokomoty
vai ir vagonai, uždaryta jau 3 
mėnesiai laiko, o kada pradės 
dirbti, tai priklausys nuo to, 
kaip sunkią depresiją turėsim.

Glenn L. Martin’s, Middle 
River orlaivių- dirbtuvė nese
nai užbaigė didžiulį orlaivį dėl 
Sovietų Sąjungos. Tai vėliau
sios mados orlaivis ir didžiau-
sias, koks kada nors Amerikoj , 
buvo pabudavotas. Tai bus or
laivis tolimom kelionėm ir 
transportui. Orlaivis sveria 
63,000 svarų. Orlaivis neš 46 
pasažierius ir bus jame 26 
miegami kambariai. Tas oro 
milžinas, turi 157 pėdų spar
nus. Krovinį galės nešti 10,000 
svarų. Orlaivis turi 4 motorus 
po 1,000 arklių jėgos. Orlaivis 
bus bandomas per 25 valan
das be nusileidimo, jei viskas 
bus tvarkoj, tai bus perduotas 
Sovietų valdžiai.

Lieut. Col. T. Lawrence’ui 
of the Third Corps army, yra 
įsakyta, kad surastų priežastį, 
kodėl CCC jaunuoliai bėga iš 
koncentracijos stovyklų. . Yra 
pranešta, kad iš Virginia ke
turių kempių praeitą savaitę 
pabėgo 77 jaunuoliai. CCC 
viršininkai sako: “Tūlas laikas 

> atgal pabėgo 57 asmens, tame 
skaičiuje ir 12 pasaulinių ka- 

' ro veteranų, todėl, kad jiems 
buvo liepta dirbti “Armistice 
Dienoj.”

x 20 jaunuolių pabėgo iš Lu
ray, Va. ir 7 iš Mount Solon, 
Va. CCC direktorius R. Fech- 
ner, sako: “Iš priežasties na
minės ligos, jaunuoliai bėga.” 
Bet tai netiesa. Bėga dėlto, 
kad reikia nesvietiškai ver
gauti, o tą galima suprast iš 
tų pačių CCC viršininkų, kurie 
patys prisipažįsta, kad verčia 

f * jaunuolius dirbti net švento
mis dienomis.

Jaunuoliai bėga, nežiūrint, 
kad jiems prižadėjo 40,000 
turkių (dėl 300,000 jaunuo
lių) Padėkavonės Dienai. Jau
nuoliai bėga nuo armijos ofi- 
cierių, kai vištos nuo vanagų.

Baltimorėj viskas kyla kai 
ant mielių. Geležinkelio kom
panijos kelia kainas ant per
vežamų daiktų. Trokų kompa
nijos ir pakėlė kainas. Dabar 
jau ir taxi-cab kompanijos iš
pildė peticijas, kad sutrumpint

duotų naudos ne vien tik Cle- 
velando lietuviams, bet, agita
cijos žvilgsniu, būtų naudin
gas taipgi ir plačiai visuome
nei.

Nuo šio koncerto pusė pel
no eina į Aagitacijos Fondą.

Prelekcija
Kuomet mes kalbame apie 

koncertą ir parengimus, kurie 
mums visiems yra naudingi 
linksmai laiką praleisti, tai 
reikia žinoti, kad Lietuvių 
Frakcija vien tik parengimais
nepasitenkina. Frakcija nu
tarė surengti prelekcijas abel- 
nos apšvietos klausimais.

Prelekcijas turėsime po pa
rengimui, kurios tęsis per porą
vakarų.

Prelekcijų temos bus seka
mos: 1. “Komunistų Partija, 
Liaudies Frontas ir Kova su 
Fašizmu;” 2. “Amerikos Dar
bo Unijų Judėjimas, Jo Pro
blemos ir Kova Tarpe ADF ir 
CIO;” 3. “Komunistų Santikiai 
su Tikinčiaisiais, Religija ir 
Laisvamanybė.”

Taigi, draugai, šios temos 
yra labai svarbios visiems lie
tuviams darbininkams.

šias prelekcijas duos visiems 
gerai žinomas'kalbėtojas drg. i 
A. Bimba. Cleveland© lietu
viams bus naujas dalykas ap- 
šviėtos žvilgsniu. Todėl pasi
rūpinkite ko daugiausia atsi
lankyti į šias prelekcijas. Pa- 
sinaudokite proga! ,

Vaupšas.

Montello-Brockton, 
Mass.

Laike Brocktono miesto no
minacijų į miesto valdvietes, 
lietuviai irgi nesnaudė. Ant 
demokratų tikieto ėjo net trys 
kadidatai į miesto councilma- 
nus: F. Dūkštą, katalikas, J. 
Daivis, ir L. Simutis, — be- 
partyviai. Ant republikonų ti
kieto ėjo J. Petkūnas, bepar- 
tyvis. Parapijonai, kunigų lie
piami, labai agitavo už Dūkš
tą.

Lapkričio 9 d. atsibuvo (Big 
Rally) susirinkimas, Liet. 
Taut. Name. Plačiai garsino, 
kad kalbės lietuvis, Jack 
Sharkey, buvęs pasaulinis 
kumštynių čampionas. Įvairių 
tautų publikos prisirinko pilna 
svetainė. J. Sharkey pasirodė
didelis fanatikas. Pradėjęs 
kalbėti pareiškė: “Kaip bu
vau užkviestas čion kalbėti, 
tai tik du žinojo, ką aš kal
bėsiu — aš ir dievas. Dabai’ 
tik dievas žino, ką aš kalbė
siu.” Taip pareiškęs anglų ir

Ik J

Lietuvos Amatininku 
Sunki Būklė

(Tąsa iš Antro Pusi.) 
minties galvoj neturį. Ben
drai paėmus, iki šimto litų 
per mėnesį * uždirbdamas 
•‘girtas, kaip šiaučius” ne
busi. Su šitais blogais pa-! 
pročiais mes tarp savęs ko
vojame ir lietuvių batsiuvių 
šitokių nėra. Atsimenu, dar 
prieš karą Rygoj būdavo 
tokių atsitikimų. Dirbtuvėj 
dirba 18 žmonių, bet tik du i 
turi kostiumus. “Pasirėdžiu- 
sieji” nueina į smuklę, nusi
rengia vienmarškiniai ir 
siunčia savo draugams, kad 
kiti galėtų į smuklę ateiti. 
Ir taip dviem kostiumais 
sueina visi, iki pagaliau 
smuklės savininkas apsižiū
ri ir pradeda išprašinėti...

—Bet, ponas, pagalvokit 
ir apie šitą, — kalba toliau 
batsiuvis. — Mums liepia 
dirbti 8 vai. ir mano, kad 
tai gera daro. Jei mes dirb
tume tik 8 vai., tai, prisie-, 
kiu, nė kareiviškos duonos i 
negalėtume nusipirkti. Tai
gi, dirbame po 16 vai. per 
parą, net sekmadieniais, ka
da kiti turi laisvą valandė
lę.'O kaiz kada jau ištrūks- 
tam, nu tai... visas džiaugs
mas !

Aplankiau dar ir daugiau 
batsiuvių. Mickevičiaus gat
vėj “osobniake” 21 nr. kala 
labai gerą vardą apylinkėj 
užsitarnavęs batsiuvis Pr. 
Rasikas. Tas “osobniakas” 
taip pat būdelė. Jis štai ką 
sako:

—Blogai, kad batsiuviams 
nieko į kreditą neduoda, nes 
nori juos sunaikinti... Ta
čiau blogiausia, kad batsiu
vių yra peckelių. Moka kas 
kokį .“skrylių” prikalti ir— 
jau batsiuvis. Reikėtų įves
ti batsiuvių egzaminus...

. Be to, visi batsiuviai pra
šė parašyti graudingą atsi
šaukimą į tuos jų klijentus, 
kurie atneša senus batus, 
liepia pakalti puspadžius, 
sulopyti ir paskui visai ne- 
atsiima, arba atsiima po ko
kių trijų mėnesių! Tai tiek. 
Juk visko, ką vargšai Lie
tuvos batsiuviai pasipasa
koja, ne tik į jaučio, bet ir 
į dramblio odą nesurašysi.

J. Ripka.
(<T r> M« lj. Z<,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Lapkričio 26 d., įvyks apvaikščio- 
jimas Rusijos Proletarinės Revoliuci
jos 20 m. sukaktuvių. Ruošia Kom. 
Partija, 327 Trumbull St., 8 vai. vak. 
Bus geras kalbėtojas, taip pat muzi- 
kalė programa. įžanga 25c. — Ren
gėjai. ' (277-278)

RUMFORD, ME.
Lapkr. 27 d. įvyks prakalbos, Šv. 

Roko Svet., 7:30 vai. vak. Kalbės 
drg. J. Bondžinskaitė, o lapkr. 28 d. 
bus draugiška vakarienė toj pačioj 
svetainėj, 3-čią vai. po pietų. Kvie
čiam visus atsilankyti. (277-278)

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, 28 d. lapkričio, 1-mą 

vai. po pietų, L. M. D. Svet., prasi
dės APLA 1-mo Apskričio metinė 
konferencija. Prašomi delegatai pri
būti, pažymėtu laiku. Po konferen
cijos, 7 vai. vak. įvyks labai puikus 
pittsburghiečiams dar nėra girdėtas 
koncertas, kurį išpildys nepaprastai 
gabus Mainierių Kvartetas iš She
nandoah vadovaujant drg. Judzenta- 
vičienei. Tad visi vietiniai ir iš apy
linkės lietuviai yra kviečiami daly
vauti ir pasigėrėti lietuviškomis liau
dies dainomis. — G. U. (277-278)

BALTIMORE, MD.
Dailės Kliūbo Knygų peržiūrėji

mas įvyks 24 d. lapkričio, 1709 Hol
lins St., 8 vai. vakaro. ALDLD 25 
kp.. valdyba ir Frakcijos įdomau
janti nariai kviečiami kaipo tėmyto- 
jai, kad būtų tvarkiai užbaigtas ši
tas nesusipratimas. — Pirm. J. Bal
sys.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choro pamokos neįvyks šj 

ketvirtadienį, lapkr. 25 d. Visi cho- 
'ristai susirinkite gruodžio 2-rą, 8 vai. 
vakaro. — Pirm. F. K. (277-278)

BALTIMORE, MD.
C. P. Lietuvių Frakcijos susirinki

mas įvyks lapkričio 28 d., 10 vai. ry
to, paprastoj vietoj, kur laikėme mė
nesinius susirinkimus. Prašome visų 
laiku susirinkti, kad galėtume anks
čiau užbaigti. — Frake. Valdyba.

(277-278)

NEWARK, N. J.
ALDLD G./ kuopos svarbus susirin

kimas įvyks . 26 d., lapkričio, 7;30 v. 
v. Jurginėj Svet., 180 New York 
Avė. Visų narių yra pareiga būti 
šiame susirinkime, nes bus badavi
mas už Centro Valdybą. — Sekr.

(277-278)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Kliu- 

bas rengia prakalbas ir maisto de
monstraciją. Įvyks 28- dieną lap
kričio, sekmadienį, 2-rą valandą po 
pietų, 48 Green St. Visi, kurie intere- 
suojatės sveikata yra kviečiami daly
vauti. Galėsite duoti klausimus, į ku
riuos atsakysprelegentas. (277-278)

LOWELL, MASS. .
Lietuvos Sūntj ir Dukterų Draugi

ja rengia metinį šokių Vakarą, lapkr. 
27 d. Pradžia 7:30 v. v. L. D. Svet., 
338 Central St. Nariai privalo daly
vauti šiame lietiniame baliuje, tie ku
rie nedalyvaus, bus baudžiami po vie
ną dolerį, išskiriant ligonius ir gyve
nančius kituose miestuose, šiame ba-

L'Z.

liuje prisižadėjo dalyvauti daug pa
šalinių svečių, kad gerai pasišokti 
paskutiniam vakare prieš adventą. 
Norintieji įstoti j šią Draugiją na
riais yra priimami abiejų lyčių: vy
rai ir moterys nuo 18 iki 45 m. am
žiaus sulyg per pus nupiginto įsto
jimo. — Kom. (277-279)

LEWISTON, ME.
Penktadienį, 26 d. lapkričio įvyks 

prakalbos, kurias ruošia ALDLD 31 
kp. šv. Baltramiejaus Svet., 7 vai. 
vak. Kajbčs drg. J. Bondžinskaitė iš 
Brooklyno. Jinai gyveno apie metus 
laiko Lietuvoj ir 6 metus Sovietų Są
jungoj iš kurios nesenai sugrįžo. Tad 
ji pasakys daug įdomių dalykų apie 
Lietuvą ‘ir Sovietų Sąjungos darbi
ninkų gyvenimą. Kviečiame visus da
lyvauti. — Kom. (277-278)

LINDEN, N. J.
Iš anksto norime pranešti, kad Lin- 

deno Lietuvių Saules Pašalpos Drau
gija rengia puikų metinį balių, gruo
džio 31 d., sulaukti naujų metų. Pra
šome organizacijų nieko nerengti tą 
vakarą, kviečiame visus dalyyvauti 
pas mus. Galėsime visi linksmai už
baigti senus metus ir sulaukti nau
jus, 1938 m. Bus gera' orkestrą. To
dėl dar prašome vietinės ii’ apylinkės 
organizacijas nerengti nieko tą die
ną. Daugiau informacijų bus praneš
ta vėliau. — Kom. (277-278)

NEWARK, N. J. >
LDS 8 kp. rengia Card ir Bingo 

Party, šeštadienio vakare, 27 d. Nov. 
pas drg. Deržinauską, 562 Ferry St. 
Pradžia 7:30 vai. Visi nariai ir paša
liniai kviečiami dalyvaut, nes bus 
gardžių užkandžių ir visokių gėrimų. 
O prizai ,tai Bus labai gražūs ir rei
kalingi visiem, taigi kas nebus tai 
gailėsis. Įžanga tiktai 35c. — Kom.

(277-278)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 d. lapkričio, 10:30 
vai. ryto, Lietuvių Svet., 29 Endicott 
St. Gerb. narės ir nariai, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, bus bal
savimas Centro Valdybos 1938 me
tams. Taipgi svarstysime vakarienę, 
kuri įvyks 5 d. gruodžio, Olympia 
Parke drg. Karsorio naudai. — Org. 
J. J. B. (277-278)

BĮ KURIS IŠ ŠEIMOS 
GALI ĮSTOTI IR 
LAIMĖTI PRIZĄ
$250,000 Piniginių Prizų 
Atiduodami Old Gold’o 

Piešinių Konteste I ---- 1---
Naujas Old Gold Piešinių Kontes- 

tas atviras visiems. Šis kontestas su
sideda iš suteikimų praleistos kalbos 
pritaikymui tuštiems balionams pie
šiniuose. Eikite pas savo cigaretų 
pardavėją ir prašykite jo’ Old Gohl 
Piešinių Bulletino. Jis yra VELTUI 
gaunamas kartu su pilnom taisyklėm 
ir detališkumais, liečiančiais šį kon- 
testą. Gaukite sau Piešinių Bulletiną 
tuojau. Neatidėliokite. Kontestas tik 
ką prasidėjo. Atydžiai sekite instruk
cijas. Čia nėra jokių triksų ar užciu- 
pimų. Dvigubai-Švelnūs Old Gold vėl 
duoda jums čansų laimėti turtą ir 
tapti turtingu visam amžiui. Sekite 
šį dienraštį dėl tolimesnių pranešimų. 
NO. 104

Rašykite Mašinėle
Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbimo, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50 v

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėlės galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisvė” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.

“LAISVĖ” 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Rūgšti ruginė, sa^di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- / 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raišių 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, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS 
i 

(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

c

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.
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Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

„„________ VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽARNĖS
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite koki 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, 'Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 E. 16 St. Tarp Union Sq- ir Irving PL New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,
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New Yorko Apielinkes Žinios
Iš Lietuvių Komunistų 

Frakcijos
Susirinkimas įvyko pirma

dienį, 22 lapkričio, “Laisvės” 
Svetainėj. Tvarkos vedėju iš
rinktas d. Grabauskas. Iš frak
cijos ir jos valdybos veikimo 
raportavo sekretorius P. Ta
ras.

Vakarienės rengimo ‘Komisi
ja raportavo, kad iškilminga 
vakarienė įvyks 16 sausio, 
1938 m., Lietuvių. Am. Piliečių 
Kliubo Svetainėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Paimta abi
dvi svetainės — žemai, vaka-į 
rieniauti, o aukštai, šokti. Bus j 
muzikalė programa, solistai 
dainininkai ir Aidbalsiai. Išti
ktųjų, tokioj vakarienėj ver
ta kiekvienam lietuviui būti. 
Tikietas tik $1 perkant išan- 
ksto, o prie durų — $1.25.

Peržvelgta savikritiškai mū
sų lietuviškas, taipgi mūsų at
skirų narių veikimas. Kalbėta 
apie lietuvių komunistų santi- 
kius su tarptautine Amerikos 
Komunistų Partija. Pasirodo, 
visur — lietuviškoj dirvoj ir
taurptautiniai — trūksta akty
vaus veikimo iš daugelio lietu
vių kuopų bei draugysčių na
rių. Frakcijos valdyba turės 
dėti daugiau pastangų raginti 
lietuvius komunistus lankyti 
pačios frakcijos susirinkimus, 
taipgi prižiūrėti, kad kiekvie
nas narys ką nbrs veiktų. Ku
ris negali veikti tarptautiniai, 
tai lietuvių organizacijose gali 
darbuotis. F. Koresp. G. K.

LMS CK, LMS III Apskričio 
ir Chorų Valdybų Atydai
Sekmadienį, lapkričio (Nov.) 

28 d., 10 v. ryte, “Laisvės” na
me įvyks Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro Komiteto ir Lietuvių 
.Meno Sąjungos 3-čio Apskričio 
valdybų susirinkimas. Į šį susi-

“Išdykusi Pati” Bus 
Lošiama 3-čiu Kartu

Komedija “Išdykusi Pati” bu
vo lošta Brooklyne ir Great 
Necke. Ir gerai pavyko visais 
atžvilgiais. Dabar gi ji bus lo
šiama trečiu kartu—lapkričio 
28-tą dieną, Community Kliubo 
Svetainėje, 723—5th Avenue, 
South Brooklyne.

F. LAPINSKAS,
los Jono Karvelio rolėj

Labai gabiai komedijoj lošia 
jums, southbrooklyniečiai, gerai 
žinomas, South Brooklyne gyve
nęs, F. Lepinskas.

Taigi, southbrooKlyniečiai ir 
visi kiti, nepamirškit atsilankyti 

. ir matyti lošiant savo kolonijos 
aktorių, ir, žinoma, visus kitus.

Pradžia: šokiai 5-tą valandą.
Lošimas 7-tą valandą vakare.

Įžanga 50 centų y patai.
Rengia ir Kviečia LDS 
50-tos Kuopos Komitetas.

Bus Įdomumų Pasaulio
Foruose

Tammany Turėsianti 
Viršų Taryboj

------- /
Nebuvimas tamprios vienybės 

progresyvių tarpe New • Yorko 
Miesto Tarybos rinkimuose, 
duosiąs Tammanei didesnę pu
sę “councilmanų” Miesto Tary
boje, kurios rinkimų pasėkas 
baigia skaitliuot. Bent taip atro
do priešpaskutiniame skaitliavi- 
me, nors, tiesa, paskutinės die-' 
nos ar dviejų skaitliavimai kai
ką gali pakeist.

Suvedus pirmadienio balsų 
skaitliavimo pasėkas, spėliota, 
kad Manhattane Tammanė gau
sianti 3 iš 6 vietų, Bronxe—3 iš 
5-kių, Queense — 2 iš 5-kių, 
Brooklyne 5 iš 9-nių. Richmon- 
do “councilmanu” jau išrinktas 
tammanietis. Taigi, demokratai 
turėsią 14 prieš pažangiųjų 12.

Partiečiai Gerai Laikosi
Po pirmadienio skaitliavimų 

Manhattan© darbietis Vladeckas 
tebebuvo pirmuoju, tačiau pas
kutiniai du prašalinimui nuo są
rašo yra demokratų kandidatai, 
tad numatoma, kad ir nuo jų pa
imtieji ir padalinti tarp likusių 
kandidatų 2-jo pasirinkimo bal
sai gali daugiau pakelt tamma- 
niečius, mažiau darbietį ir 
kitus. Vienok Vladecko išrinki
mas jau užtikrintas.

Bronxe, iš 10-ties likusių są
raše kandidatų (rinks 5), dar
bietis Quill eina stipriu antruo
ju. Ten viso buvo 12 kandidatų, 
tad iki šiol nuimta tik du nega
vusieji 2,000 balsų.

Brooklyno darbieČiai Hollan
der ir Armstrong užima^antrą 
ir trečią vietą, komunistas 
Cacchione — šeštą. Pirmadienio 
vakarą saraše dar tebebuvo 14 
kandidatų, rinks 9. Tarp ma
žiausia gavusių balsų 5-kių kan
didatų radosi fusionistas, socia-

Prakalbos ir Prelekcija 
Apie Sveikatų

Draugas D. M. šolomskas, 
vienas “Laisvės” redaktorių, 
kalbės apie Tarptautinį Darbi- 

i ninku Apsigynimą, o Dr. J. J. 
Kaškiaučius duos prelekciją 
apie sveikatą TDA Lietuvių 
17-tos kuopos ruošiamame ma

išiniame mitinge šį sekmadienį, 
28 lapkričio, 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” Svetainėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
veltui.

Drg. Šolomskas duos žinių 
apie TDA nuveiktus darbus ir 
dabartines kovas už paliuosa- 
vimą politinių kalinių Ameri
koje ir teikimą jiems ir jų šei
mynoms pašalpos. Tarpt. 
Darb. Apsigynimas taipgi yra 
tampriai surištas su Ispanijos 
demokratijos gynimu, jis yra 
pasiuntęs daugiau 20,000 do
lerių vertės medikamentų ir du 
ambulansu Ispanijos kovoto
jams. Kviečiame atsilankyt į 
prakalbas ir išgirst daugiau 
apie šią organizaciją.

Komisija.

Unijos už Palaikymą WPA
Workers Alliance sušauktoj 

unijų konferencijoj pereitą pir
madienį, Hotel New Yorker, da
lyvavo virš 50 AF of L ir CIO 
unijų delegatai. Konferencija 
šaukta tikslu išdirbt planus vei
kimui prieš nedarbą.

Oscar Fuss, Workers Allian
ce vice-pirmininkas nurodė, kad 
reikia unijų ir bedarbių organi
zacijos bendro veikimo sekmin- 
gam nugalėjimui augančio ne
darbo. Jis perstatė padidėjusias 
sunkenybes gavimui pašalpos ir 
WPA darbų.

Gi unijų delegatai suteikė 
žinių, kad pastaraisiais keliais 
mėnesiais atleista iš darbo

daug unijistų. United Electri
cal, Radio and Machine Work
ers, CIO, delegatas sakė, kad 
sezoniniai atleidinėjimai, pa
prastai siekusieji 35-tą nuo
šimtį, šiemet sieksią 85-tą nuo
šimti darbininku, i- v

Iš metalo amatų šapų atleis
ta apie 3,000 unijistų. Pana
šių faktų teikė malioriai, au
dėjai, užtiesalų siuvėjai. O 
kas nežino padėties vyriškų ir 
moteriškų drabužių siuvimo 
industrijose. Reiškia, nedarbas 
gręsia visiems ir dėlto bendrai

I reikia nuo jo gintis.
j Politechnikos Instituto stu
dentai išrado naują įžangos bi
lietą—sulyg svorio. Jų rengia- 
man balinu penktadienį įžanga 
bus 3 centai nuo svaro.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Grosernės ir Deli

catessen krautuve su visais apšarva- 
vimais. Prieinama kaina. Kreipkitės 
pas Henry Ott, 18 Olive St., Brook
lyn, N. Y. (277-279)

SUSIRINKIMAI
SĄRYŠIO SUSIRINKIMAS
ši trečiadieni, lapkričio-Ndvember 

24, Įvyks Brooklyno Darbininkų Or- 
ganizacijų Sąryšio mėnesinis susirin
kimas “Laisvės” patalpoj, 8-tą vai. 

| vakaro. — P. Semėnienė, Sekr.
(276-277)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas bus tre

čiadieni, lapkričio-Nov. 24 d., 8 vai. 
vak. Visi nariai pribūkite. Vajaus lai
kas jau baigiasi, mes turime per tas 
paskutines vajaus savaites gerai pa
sidarbuoti, kad gavus dar kiek nau
jų narių į mūsų kuopą. — Kp. Val
dyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda didelis pečius, tinkamas 

restauracijai arba bekernei. Su voga, 
duonai ir keiksam blekės ir kiti rei
kalingi dalykai. Viskas lėšavo $200.00, 
dabar parduodame už $90.00 Labai pa
rankus pečius, bile kur galima pas
tatyti ii’ kepti. Kreipkitės po num. 
256 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
kampas Scholes St. (277-278)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. T.
Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
□uo 1—1 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

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.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

"sc

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskaa) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 7-4381

Į Clement Vokietaitis
| LIETUVIS ADVOKATAS 
i 50 Court Street
g T»J. Triangle B-3621

Brooklyn, N. Y.

| 168 Grand Street
B Tel. Evergreen 8-7171
B Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama 

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

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

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

rinkimą kviečiame dalyvauti ir 
chorų valdybas, šio susirinkimo 
tikslas yra labai svarbus. Taigi 
visi privalome dalyvauti.

N. Pakalniškis, 
LMS 3-čio Apskr. Sekretorius.

Koks Jūs Mašinos Stovis?
Rasime ant kelio daug auto

mobilių, kuriu nedatekliai yra 
pavojumi važiuotei. Viršinin
kams patikrinant mašinas, su
randama, kad daugelis mašinų 
operuojama su blogu vairu ir 
neatsakančiomis’ šviesomis.. 
Net toki saugumui reikalingi 
dalykai, kaip ragas ir veidro
džiai neveikia tinkamai. Vai
ruotojai tokių mašinų yra pa
vojumi ne vien sau, bet ir ki
tiems kelio vartotojams.

Kaip saugi jūs mašina? Pa
tikrinkite ją pas atsakomingą 
garažininką.

Trafiko Stotis “K.”

Stasys Balčiūnas Sveiksta
• Stasys Balčiūnas, “Laisvės” 
presmanas, kuris pereitą savai
tę smarkiai buvo suimtas ligos, 
jau sveiksta. Stasį sušilusį kaip 
tai nugriebė orvalkos vėjas, pa
žeisdamas galvos nervų sistemą. 
Jis gydosi savo gyvenimo vietoj, 
po num. 642 Belmont Ave., East 
New Yorke.

Žymėtina, jog d. Balčiūnas bė
gyje 15 metų savo dirbimo 
‘‘Laisvėje” pirmu sykiu ligos 
buvo sulaikytas nuo darbo.

Palankęs.

Socialistą Prakalbos
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

19-ta kuopa rengia prakalbas 
šį ’penktadienį, 26 lapkričio, 
Lietuviu Am. Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 8 vai. va
karo. Kalbės Pijus Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius iš Chi- 
cagos, temose: “Dabartinė Pa
saulinė Padėtis” ir “Demokra
tinis Socializmas.”

Rep.

New Yorke bus didelė Pa
saulinė Paroda 1939 metais. 
Prie jos rengiamasi jau antri 
metai. Flushing miesto dalyj 
yra išbudavota ir budavojami 
tam tikslui namai, pravedami 
per didžiuosius kelius perėji
mo tiltai ir atliekami kiti pri
sirengimai.

Čia tenka keli žodžiai pasa
kyti apie būsimą didžiausį pa
saulyj aquariuma (žuvų pa
talpą). Tai bus gražus namas, 
kurio išbudavojimu užsiima 
Leonard Schultze ir Archibald 
Manning Brown firmos. Namo 
išbudavojimui ir įrengimui 
skiriama $250,000. Namas sta
toma ant vandens krašto. Čia 
rasis visa eilė gražios kon
strukcijos pastatų, bet svar
biausiai, tai pati žuvų patalpa. 
Namas turės 2,000 pėdų ilgio. 
Įrengs daug mažų žuvims pa
talpų, kur bus mažesnio ir di
desnio ūgio. Viena patalpa net 
302 pėdų ilgio, čia suleis įvai
raus dydžio žuvis ir bus gali
ma matyti tikrai naturalį jų 
gyvenimą.

Dienos ir nakties metu bus 
galirha matyti žuvis naturalėj 
jų didumoj ir spalvoj. Tam 
gelbės pritaikintos elektrikinės 
šviesos, čia bus įrengta stadi- 
jumas dėl 2,000 žmonių, kurie 
prie geriausių sąlygų galės 
matyti vandens gyvius.

Pasaulio Parodos vietoj jau 
baigta administracijos pasta
tas ir visa eilė kitų budinkų. 
Darbas skubiai varomas pir
myn. “L.” Rep.

Magda Tebelaikoma Ellis 
Saloj

Paskilbusioji pašovimu Char
les de Chambrun, buvusio 
Francijos ambasadoriaus Itali
jai, Magda de Fontanges tebe
laikoma Ellis Saloj. Advokatai 
bando iškovot jai įleidimą šion 
šalin. Jinai jau turinti darbą 
naktiniam kliube. Tačiau poli
cijos komisionieriaus padėjė
jas John J. Sullivan sako, kad 
jis jai neįeisiąs pasirodyt kliu- 
bu.ose ar teatruose.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

listas, darbietis Gėlo ir du demo
kratų kandidatai. Numatoma, 
kad fusipnisto, darbiečio ir so
cialisto balotai sustiprins dar- 
biečius Hollander ir Armstrong 
ir gali duot paramos komunis
tui, jeigu jis bus išsilaikęs lenk
tynėse iki minėtų kandidatų nu
ėmimo nuo sąrašo (eleminaci- 
jos).

Komunistų kandidatas Cac
chione išėjo stipriu penktuoju iš 
pirmojo skaitliavimo, bet buržu
azinių partijų kandidatų elemi- 
nacijose jis mažai tegavo antrojo 
pasirinkimo balsų, tas jį pastū
mė 6-ton vieton. Numatoma, kad 
2-jo pasirinkimo balsų už Cac
chione galėjo būt dikčiai paduo
ta darbiečių balotuose, bet ka
dangi jie negavo perviršiaus 

, balsų ir eina pirmesniais, tad 
jų balotai negali padėt komu
nistų kandidatui.

Virš Tūkstantis Motinų 
Subėgo Pirkt Pieno

Išbandymui, ant kiek moti
noms svarbu pigesnės pieno kai
nos, Madison House 226 Madi
son St., N. Y., paskelbė, kad par
duos pasterizuotą Grade B pie
ną po 8 centus kvortą. Įstaiga 
užsisakė tik 200 kvortų, bet rei
kalautojų, daugelyje atsitikimų 
motinos su kūdikiais vežimė
liuose, subėgo virš tūkstantis.

Keli šimtai moterų jau stovėjo 
prie stoties 5:30 ryto, dar va
landa prieš atidarymo laiką.

Pieno kainų pakėlimas yra 
tragedija biednuomenės šeimy
noms. Kaip girdėti, darbo žmo
nių “councilmanai” vienu iš 
pirmųjų klausimų Miesto Tary
boje kels įsteigimą miestavos 
pieno paskirstymo stoties. O kol 
jos nėra—pačios darbininkų šei
mininkės ir abelnai pieno varto
tojai privalome vesti kovą už 
pigesnes pieno kainas.

Majorą LaGuardią aplankė 
du svečiai majorai — Angelo 
Rossi, iš San Francisco, ir 
Aaron Horowitz iš Cornwall, 
Ont.

VIENAS
Užvalkalas Gelbsti

...bet DU Užvalkalai 

garantuoja ŠVIEŽIUS cigaretus

Ką tas ekstra užvalkalas padaro jums
LAPKRITYJE, 1930 • • • Dvigubai-Švel- 
nūs Old Golds pirmutiniai pradėjo 
naudoti Cellophane vynioklius kaipo 
pridedamąją protekciją cigaretams.

Tai gera idėja. Taip gera,- kad vi
si kiti cigaretai taipgi priėmė Cello
phane. Gera idėja—bet ne gana ge
ra.
SPALYJE, 1935 • • • Dvigubai-švelnūs 
Old Golds perstatė tą EKSTRA už
valkalą. Dubeltavą Cellophane. Du- 
beltavas vyniojimas. Užtikrinama 
Amerikos cigaretų rūkytojui tikrai 
šviežius cigaretus, kur tik jis juos 
pirks.
šiandien - • • Old Gold orą-užlaikąs, 
klimato-apsaugos pakelis jau nėra 
teorija. Kad tas EKSTRA užvalka- 
laslas pilniausia suteikia šviežumą rū

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S
naujame $250,000.00 Piešinių Konteste. Gaukite įstojimo blanką ir visus detališkumus bile cigaretų krautuvėje .
•—---------- -----....................................... ' - . ..................... ' J1—

kytojui, yra įrodyta diena iš dienos, 
virš dviejų metų periodu. Ir įrodyta 
visokiame klimate: karštame, šalta
me, sausame ir drėgname.

Taigi Old Gold rūkytojas pasiten
kina ne tik rinktinio prizinio der
liaus tabakų perteklingumu ir pagar
sėjusių Old Gold dvigubai-švelniu 
sudėtinumu.

Jis pasitenkina tomis puikiausio
mis paties savo gerumo kokybėmis. 
Dvigubai-švelnūs OLD GOLDS yra 
visados ŠVIEŽOS. Visados sveiki. 
Neerzina. Nevarginami oro ir klima
tas neišdėvi.

Jūs negalite nusipirkti nuvėsusį 
Old Gold. Tas EKSTRA užvalkalas 
yra Jūsų garantija.
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