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KRISLAI
620 Narių.
Pranašas ir Jo

Pranašystes.
bu “Ekspertai.”
“Mokytumas” ir

“N emoky tumas”.
Rašo R. Mizara.

LDS organas “Tiesa” prane
ša:

“Iki šiol laike vajaus jau 
įrašyta (j LDS) 620 narių. Iš 
jų 257 yra jaunuoliai, tarp 
16 ir 25 metų amžiaus.” 
Geriausiai vajuj stovi LDS 5 

kuopa, Philadelphijoj, ir 211 
Jaunimo kuopa, Chicagoj. Pir
moji šiame vajuj gavo 38 na
rius, o antroji—29.

Hudson, Mass., 66 kuopa sto
vi trečioj vietoj—gavo 28 na
rius.

Dabar, kai LDS su APLA vie
nijasi, reikėtų pasmarkinti va-; J. P. di Borgo. Pulkininkas 
jus. LDS veikėjai turi laikytis' apskundė grafą kaip šmeiži- 
pereitam LDS Seime iškelto ką. Nes grafas Borgo vie- 
obalsio: 10,000 narių iki Ketvir- paskelbė, kad pulkinin- 
tojo LDS Seimo (kuris įvyks kas R0CqUe gaudavo pinigų
Pittsburghe sekančią vasarą) !

P. Grigaitis mėgsta piktai kri
tikuoti Sovietų Sąjungą. Jis tai 
darė per 20 metų. Tačiau, kiek-

i

viena jo daryta SSSR klausimu rašytą savo pareiškimą, kad
pranašystė buvo klaidinga.

Dabar jis skelbia naują tėzį 
Girdi, kai Sovietų Sąjunga pra-i 
dėjo bendradarbiauti su demo
kratinėmis buržuazinėmis šąli-’ 
mis, tai ir ji pati pataps tokia, ,Duseigneur patys ir per sa- 
kaip ir šios.

Kitais žodžiais, Grigaitis ban- 
do įtikinti savo klausytojus, kad Jf “š“ist"
ten bus sugrąžintas kapitaliz
mas.

Nereikia nei aiškinti, kad jo. 
ir ši pranašystė vėjais nueis.

;vo advokatus šaukia, kad 
tai pulkininkas Rocque įda
vęs juos valdžiai, kaipo va- 

j “cagoulardų”, 
kurie ginklavosi nuversti 
respubliką.

i Generolas Duseigneur, bu- 
Ivęs galva Francijos karinio 

20 metų atgal Grigaitis su oriai vyno, ir grafas Pozzo 
Strazdu “Naujienose”, labai nie-itapo atvesti teisman iš kalė- 
kino Sovietų vyriausybę.

šiandien ir vėl jiedu abu nuo
tos pačios platformos daro tą
patį. jNeapykąnta komunistams 
ir Šdyįetų Sąjungai tuos žmones 
suvienijo?

Šiandien jiedu, aišku, “dra- 
piežniau” puola komunistus, nes 
senesni. ■'

Ikį “Laisvės” vajaus pabaigos 
pasilik# 20 dienų. Jei kiekvienas 
draugas dienraščio skaitytojas 
akuratnai pasidarbuotų, tai ma
žiausiai yieną naują prenumera
tą galėtų gauti. O tai reikštų la
bai didėlį apšvietos darbą. Po
draug tas. sustiprintų ir mūsų - 
visų dienraštį. <

Billings, Montana.—Far- 
merys Frank Robideau pri
sipažino, kad jis nušovė kai
myną Miką Kuntzą ir jo 

t žmoną ir primušė revolverio 
_____ rankena jųdviejų sūnų, 6 

Mūsų korespondentas rašo, amžiaus, dėl 180 bu- 
kad adv. Bagočius nesenai West sėlių kviečių.
Lynne, Mass., sakė kalbą, kurioj jieau susiginčiję grūdų 
jis Jcritikavo Sovietų vyriausy- maf,azine. Vienas ir kitas 

savinosi tuos kviečius. Kaip 
sako Robideau, tai jis iš
saukęs Kuntzą į dvikovą. 
Kuntz’as, girdi, sutikęs, kad 
jei Robideau nukovos jį, tai 
galės nužudyti ir Kuntzo 
moterį su vaiku. Bet Kunt- 
zas paskui norėjęs išvengt 
dvikovos; todėl Robideau 
tiesioginiai nušovė jį ir jo

Jiedu susiginčiję grūdų

linas “nemokytas”, o Trockis , 
“mokytas,” na, ir tasai “nemo- 
kytas” išvijo iš Sovietų Sąjun
gos “mokytą.”

Nėra mano tikslas ginti “ne
mokytą” Staliną, bet tenka pas
tebėti tik tai, kaip tūli mūsų 
profesionalai dar vis mano, kad 
“mokytas” gali būti tik tas, ku
riam teko progos būti universi- pačią, 
tete.

Jie pamiršta tą faktą, jog pa
saulyj buvo ir yra pačių žymiau
sių vyrų, išlavintų ne universi
tetuose, bet savamokslyste, pa
čiam gyvenime. !se partijose, o ir valstybių vai-

---------- rus vairuoti.
Maksimas Gorkis buvo sava

mokslis podraug žymiausias pa-1 
šauly j literatas.

žmonių, stovėjusių valstybių įuvo užgrobtas iš Prancūzų 
Koncesijos prieplaukos.

Japonai taipgi suėmė du

U

Benjaminas Franklinas, Walt 
Whitmanas, Jack Londonas,
Thomas Edisonas — savamoks
liai, bet kiek universitetus bai
gusiųjų gali jiems prisilyginti?

Savamokslis buvo ir Debsas, priešakyje, buvusių puikiais me-, 
savamokslis yra John Lewis, sa- nininkais, diplomatais ir moksli- . ,
vamokslis Wm. Z. Tosteris, ta- ninkais, bet neturėjusių akade- Italijos laivukus. s
čiau nūnai reikėtų gerokai pa- minio mokslo, galima būtų pris- 
jieškoti jiems lygių universitetų kaityti šimtus.
žmonių. 'Tuo pačiu sykiu tūkstančiai protestus, 

baigusių universitetus įvairių , ---------------
Dauguma Europos darbininkų profesionalų ne tik nieko gero Tokio, lapkr. 30.—Japoni- 

judėjlmo vadų taipgi savamoks- nesukuria, bet net savo prof esi- ja formaliai pripažino faŠis- 
lUi, bet jįe puikiai sugebi ne tik joms dažnai žalą dąro nekokio- tų gen. Franco “valdžią” Is- 
velktl darbo unijose bei politinė-1 mis išmintimis. , 'panijoj.

Darbo Žmonių 
Dienrašti*

Kaina $8.50 Metams 
Brooklyn© $7.00 

Metams

Susipjovė Francijos 
Fašistų Vadai

Paryžius. —- Eina byla 
pulkininko de La Rocque’o, 
vyriausio vado fašistinės 
“socialės partijos”, prieš bu
vusį artimą jo sėbrą grafą 

iš buvusios Tardieu-Lavalio 
valdžios kovai prieš komu- 

! nistus.
Tardieu pridavė teismui 

vieną kartą jis pats davė 
30 tūkstančių frankų fašis
tiniam kandidatui į seimą 
Jeanui Ybargenary.

Grafas Pozzo ir generolas

Ijimo. Jiedu areštuoti, kaip, 
organizuotojai fašistų suki
limo.

Hankow. — Chinai parti
zanai užpuolė japonų gink
lų ir kitų reikmenų trauki
nį ir nukovė 50 priešų.

Nušovė Vyrą ir Moterį dė) 
180 Bušelių Kviečią

Robideau bus teisiamas 
kaip pirmo laipsnio žmogžu
dys. '

Maišatis Gen. Franco Armijoj 
Trukdo Fašistus

Hendąye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Generolas 
Franco vis neprisirengia 
šturmuot liaudiečius rytinėj 
Ispanijoj todėl, kad nupuo
lęs ūpas jo armijos ir pasi
reiškia jos krikimas.

• Fašistai paskelbė blokadą 
prieš visas respublikos prie
plaukas, bet jie neturi gana 
karo laivų ją įvykdyti.

USA Sako Japonijai Ne- 
kliudyt Chinų Muitų
Washington. — Jeigu Ja-|ieį naujų namų statymo

ponija turi intenciją už val
dyt ar pakeist muitus Shan- 
ghajuj ar kituose Chinijos 
miestuose, kuriuos japonai 
užima, tai Japonija turėtų 
pirmiau pasikalbėti su Am
erika apie bet kokias per
mainas tų muitų, — sako 
Jungtinių Valstijų užsieni
nis ministeris C. Hull.

Dalis muitinių mokesčių, 
surenkamų už svetimų pre
kių įvežimą į Chiniją, buvo 
užstatyta mokėt skolas 
Amerikai ir jos piliečiams, 
įvesdinusiems savo kapitalų 
Chinijoj.

Jeigu Japonija užvaldo 
Chinijos muitines, tai gali 
fąktinai uždaryt duris Am
erikos dirbiniam j Chiniją. 
Panašiai Japonija jau pada
rė Manchukuo krašte, at
plėštame nuo Chinijos.

Tientsin.—Japonai, užval- pabrangima medži a u n”, |fabrikantu išlaidos. O Plie- 
dę šį Chinijos didmiestį su I reikalingu šiai statybai. Jis (no Kornoraciios pelnai nėr
prieplauka, jau numušė 
muitinius mokesčius už įve
žamus japonų tavorus į Chi- 
niją.

ŠUVA IŠGELBĖJO BE
DARBIO GYVYBĘ

Buffalo, N. Y.—Bedarbis 
R. Faucett užsidarė garaže 
ir užkūrė automobilio mo
torą, norėdamas nusižudvt 
jo nuodingomis dujomis. 
Bet Faucett’o šuva pradėjo 
taip baisiai loti, kad atbėgo 
kaimynas, atidarė garažą ir 
atgaivino Faucettą.

JAPONAI UŽGROBĖ
AMERIKONŲ LAIVĄ

Shanghai, lapkr. 30.—Ja
ponu jūrininkai pagrobė ne
didelį garlaivį “Feiting”, 
priklausantį amerikiečiui 
kapitalistui W. Hunt’ui; nu
plėšė Amerikos vėliavą ir 

I įmetė ją į Whangnoo upę, 
;o chinus to laivo darbinin- 
Ikus numušė šalin. Laivas

Amerikos ir Italijos kon
sulai pasiuntė Japonijai

Tokio, lapkr. 30.—Japoni- j* - - 4 vt j? V*

PABĖGO NAZIŲ LAKŪNAI 
SIUNČIAMI ISPANIJON

■i------
Schering/Austrija. — Ta

po areštuoti trys Vokietijos 
lakūnai iš būrio tų, kuriuos 
Hitleris siuntė karan prieš 
Ispanijos respubliką. Jie, sa
koma, Vokieti jos generolų 
sūnūs, pabėgo Austrijon, o 
jų draugai Holandijon. '

Šiuos tris lakūnus Austri
jos policija suėmė kaip “val
katas”,. Jie būsią deportuoti 
Vokietijon į nazių nagus.

KAIP. ROOSEVELTAS SIŪLO KAPITALISTAM 
ĮSTATYT NAUJUS NAMUS

Washington. Preziden
tas Rooseveltas įtėikč kon
gresui sumanymą‘ pataisyti 
išleistą 1934 m. įstatymą dė-?

ypač žemesniais nuošimčiais;
duot paskolas privačiams- 'trukdančios gamybą. Tiesa 
kapitalistams, kurie būda- gi kitokia^ Nors 
vos namus “žmonėms” gy
venti.

Rooseveltas nurodė, jog 
naujų namų Jungtinėse Val
stijose kasmet reikėtų 600 
iki 800 tūkstančių, bet nuo 
1930 iki 1937 metų jų sta
tyba nupuolė* iki 180 tūks
tančių vidutiniai per metus.

Jis mano, jog kapitalistai! 
galėtų įvesdinti 12 iki 16 
bilionų dolerių į naujų na
mų būdavo j imą, ir iš to di
delis skaičius darbininkų 
gautų darbų.

Už namų statybos nunuo- tai net 50 nrocentų nadidin- 
limą Rooseveltas .kaltino j tų darbininkams akas, ir 
“skardų pakilimą klgų ir 'tai tik 10 nuošimčiu nakiltu 

”, i fabrikantu išlaidos. O Plie-

sakė, būk statybos darbi-1 pirmus 9 mėnesius šiemet 
ninkai “ilgiau turėtų darbo” nakilo net 219 procentu au- 
ir, galų gale, “per metus kščiau. lygint, su pernai.

Gen. Franco Lakūnai 
Nužudė 181 Civilį Žm.

Madrid. — Fašistu lėktu
vai bombomis užmušė 37 ci
vilius žmones Guadalajaroj. 
užfrontės mieste, 30 myliu į 
šiaurių rvtus nuo Madrido.

Generolo Franco bombi- 
ninkai nuo praeitos savaitės 
galo iki lapkričio 29 d. nu
žudė 181 nekariškį gyvento
ją ir sužeidė 410, bombar
duodami užfrontės miestus 
ir miestelius, Alcaloj de He- 
nareš,. Torrejone de Ardoz 
ir septynis kitus, centralinėj 
Ispanijoj. > ?

Pranešama, kad tos žudy
nės iš oro būsią fašistų pri
sirengimas išnaujo štur
muot Madridą.

Dar Ne Laikas Grąžint Vo
kietijai Kolonijas

London. — Du Francijos 
ministerial ir pati Anglijos 
valdžia savo • derybose at
randa, kad dar ne laikas pa
tenkint Hitlerio reikalavi
mą ir sugrąžint jam bet ko
kias kolonijas, kurias Vo
kietija prarado per pasauli
nį karą.

CHINAI NUSKANDINO 7 
JAPONU KARO LAIVUS
Shanghai.—Pasitikrina ži

nia, kad 15 chinų lakūnų su 
orlaiviais prikrautais sprogi
mų stačiai puolė ant Japo
nijos karinių laivų, ir to
kiu būdu nuskandino vieną 
didelį priešų karo laivą, ir 
šešis mažesnius šarvuotus 
laivus.

Chinų kareiviai slapta už
ėjo japonams už nugaros ir 
atėmė iš jų Tsien-yuan- 
miestelį, į pietus nuo Su- 
chow miesto.

daugiau uždirbtų”, jeigu 
jie imtų žemesnes algas.

Šiuo punktu paveikė Roo- 
seveltą kapitalistai, kurie 
tik ii’ šaukia prieš “perauk- 
štas algas,” kurięs būk

unijiniai 
statybos darbininkai dirb
dami gating nemažas algas, 
bet didelę dalį metų turi 
praleist be darbo, kad ir ge
rais laikais. Tokiu būdu vi
dutinis uždarbis darbininko 
šioj pramonėj siekia tik $1,- 
000 iki $1,J5OO per metus. ' 

Bet Roose veltas negana 
dėmesio kreipė, kaip plieno 

jtrustas ir kiti medžiagų fa
brikantai baisiai pabrangi
no kainas savo produktų. Iš 
stambiųjų kapitalistų orga
no “Annalist” (liepos 16 d.) 
matosi, kad jeigu fabrikan-

Franciia Nenusileis Na- 
ziam Centr. Europoj
London. — Iš Anglijos 

valdžios pasitarimų su at
vykusiais Franci jos minis- 
teriais Chautempsu ir Yv. 
Delbosu tiek paaiškėjo:

Franci ja sutiktų šaukt 
bendrą konferenciją Angli
jos. Japonijos, Francijos ir 
Belgijos dėlei Vokietijos 
reikalaujamų kolonijų. Nes 
toms keturioms šalims teko 
kolonijos, kurias Vokietija 
valdė pirm pasaulinio karo.

Bet Franci j a atmes pasiū
lymus tūlu-Anglijos valdo
vų—duot Hitleriui “teises” 
Centralinėj Europoj, kur jis 
siekia prijungt prie Vokie
tijos Austriją ir “vokišką
ją” dalį Čechoslovakijos.

Bedarbis Parėjo Namo su 
Kulka Smegenyse

New York.— Nusiminęs* 
bedarbis S. Montgomery pa
leido revolverio kulką sau 
į galvą ir su ja smegenyse 
parėjo 4 blokus namo pasi
sakyt žmonai. Dabar jis li
goninėj ; sakoma, išėmus 
kulką, gyvensiąs.

Duokit Žmonėm Teisę 
Dirbti! Šaukia Lewis

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

Padaryt “Smagumą” Mergi
nai Nužudė Tris Vyrus

Little Rock, Arkansas.— 
Valstijos vyriausias teismas 
užtvirtino mirties bausmę 
Lesteriui Brockelhurstui, 
kuris nušovė tris vyrus. Jis 
pirmoj byloj sakėsi nužudęs 
juos, kad padaryt “smagu
mo” savo merginai.

Žmogžudys pirmiau buvo 
mokytojas bažnytinės sek
madienio mokyklos.

Chinų Kiangyin Tvirtu
ma Atremia Japonus
Shanghai, lapkr. 30.—Ne- 

atlaidžiai bombarduojama 
Japonijos lėktuvų, chinų ar
mija traukiasi į naują apsi
gynimo liniją einančią pro 
Chinkiangą, per Tanyangą į 
Kintaną, už kokių 60 mylių 
į pietų rytus nuo Nankingo, 
Chinijos sostinės.

Japonai toj srity j užėmė 
Kiangyin, Wlitsin ir Thing 
miestus; bet chinai. vįs at
muša priešus nuo pačios 
Kiangyin tvirtumos.

Cemento pripildyti, nus
kandinti chinų seni laivai 
skersai Yangtze upės užtve
ria kelią japonų laivams į 
Nankingą. Be to, chinų 
Kiangyin tvirtumos kanuo- 
lės nepraleidžia japonų lai
vų iki tų užtvarų.

Chinai narsiomis kontr
atakomis atmuša japonus 
pietuose, Hangchow užlajos 
srityje.

AUTOMOBILIAI ŠIEMET 
UŽMUŠĖ 31,950

Chicago. — Per pirmus 
dešimt mėnesių šiemet auto
mobiliais užmušta 31,950 
žmonių Jungtinėse Vaisti j o-, 
se, kaip praneša Nacionalė 
Saugumo Taryba.

Pavojingai Serga “Vokiško 
Dievo” Generolas

Munich, Vokietija. — Pa
vojingai, gal mirtinai serga 
generolas E. Ludendorff, 
72 metų, po pūslės operaci
jos. -

Tas skelbėjas naujos reli
gijos “pagoniškai-vokiško 
dievo” ir plūdikas katalikų 
ir žydų guli katalikiškoj li
goninėj, prižiūrimas vienuo
lių “seserų”.

D. Federacija Nepripažįsta 
CIO Teisių Pramonėse

Washington, lapkr. 30.— 
Amerikos Darbo Federaci
jos atstovai derybose su 
CIO įgaliotiniais atmeta 
CIO reikalavimą pripažint 
šiai organizacijai išimtiną 
teisę kai kuriose stambiose 
pramonėse. Tai yra viena iš 
CIO pamatinių sąlygų dėlei 
apsivienijimo su Darbo Fe
deracija.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

7

Washington. — John Lt 
Lewis, pirmininkas CIO 
(Industrinio Organizavimo
si Komiteto) reikalavo, kad 
šalies kongresas “netryptų 
ant vietos,” bet išleistų įs
tatymus, kurie suteiktų 
darbininkam teisę dirbti. 
Taip jis kalbėjo konferenci
joj Baldų Darbininkų Uni
jos:

“Didmiesčių laikraščiai 
šneka apie ‘teisę dirbti.’ Ger 
rai. Duokite tad teisę žmo
nėms dirbti, kada jie nori 
darbo, ne vien tada, kai 
Walter Chrysler ar Henry 
Ford nori naudot jų patar
navimus.”

Lewis sakė, darbininkai 
turi tinkamai susiorganį- 
zuot ir taip stipriai spuste- 
lėt kongresą, kad priverst jį 
padaryt žingsnių, kurie už- - 
tikrintų žmonėms darbą 
(pav., žymiai sutrumpinanį 
darbo laiką dirbantiems, be. 
mažinimo jiem algų).

Į CIO Baldų Darbininkų 
Uniją įstojo ir Amerikos 
Darbo Federacijos skyrius, 
turintis 30,000 narių, dir
bančių tame amate. Jie at
simetė nuo Federacijos to
dėl, kad jos vadai skaldė 
darbininkų vienybę ir tuom 
kliudė išsikovoti geresne^; 
sąlygas.

p
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N. Y. Valstija Mokės Bedar
bių Apdraudę po Naujy Mėty

Albany, N. Y.—Sausyje 
ar vasaryje ateinančiais me** 
tais bus pradėta mokėt be
darbių apdrauda iš valsti
jos iždo tiem, kurie bus vi
są laiką išdirbę nuo sausio 
1 iki spalių 1 d. 1937 me
tais, o paskui netekę darbo.

Bedarbiui bus mokama ne 
daugiau kaip $15 per savai
tę ir neilgiau kaip per 16 
savaičių.

“Nušauta” Pati Sveika; Per
sigandęs Vyras Nusižudė
Medway, Mass. — Wm. 

Macko šovė savo moterį 5 
vaikų motihą, ir pamanė, 
kad nušovė jąją. Tada per
sigandęs pats sau įvare dvi 
revolverio kulkas ir nUšoko 
į kanalą. Iš ten išgriebtas. 
mirė. O moteris pasirodė vi
sai nesužeista.

Atmušta Fašistų Ataka
Madrido Srityje į

Madrid. — .Fašistų artile
rija ir tankai atakavo Moė- 
das de Lejana ir Tagus 
upės tiltą į pietus nuo Mad- • 
rido. Respublikiečiai .atmušė 
priešus.

BSORAS
Šiandien bus giedra.—N. 

Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 44. 

Saulėtekis 6:59; saulėleidis 
4:30.
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Japonijos Boikotas ir Metįdas
1 A - r

' (Japonijos' imperialistai, -kurie užpuolė 
Cnįniją ir žudo jos žmones, veda .platų 
biznį su Jungtinėmis Valstijomis ir An
glija. Japonijos užsienio prekyba su šio- 

/mis šalimis sudaro 68% jos visos užsie- 
/ hio prekybos. Japonija į Angliją ir Jung- 
/ tines Valstijas atveža savo tavo rus ir iš 

čia perkasi sau reikalingus tavorus, ypa
tingai, karui reikalingas medžiagas. Iš 
Jungtinių Valstijų Japonija išgabena mi- 
lionus tonų seno metalo, kurį savo šalyj 
paverčia į ginklus ir kulkas prieš Chini- 
jos žmones, gabena paraką, drabužius ir 
kitas reikmenis.

Amerikos darbo unijos pasisakė už 
Japonijos ta Vorų boikotą. Sąmoningi 
darbininkai pikietuoja krautuves, kurios 
pardavinėja Japonijos tavorus. Bet tas 
boikotas kol kas dar yra silpnas. Kol 
prieplaukų darbininkai ir transporto 
darbininkai neatsisakys gabenti ir krau
ti' į laivus medžiagas Japonijai, kol jie 
neatsisakys iškrauti iš laivų Japonijos 
atvežtas medžiagas, tol boikotas bus silp
nas; jis neturės daug reiškiančios jėgos.

Štai lapkričio 28 d., iš Bilbao kores
pondentas praneša “New York Time- 

• su i”, kad per Panamos Kanalą perplaukė 
keturi laivai į Japoniją su reikmenimis, 
jie vežė plieną, geležį ir medvilnę... Iš 
Bostono prieplaukos laivas “Nako Maru” 
nuvežė 7,865 tonus plieno. Kitas“' japonų 

, Joivąs “Matsumoto Mar|c” ^ycŽa į Yoko-. 
hamą karo medžiagas ir^jU' tarpe 900 
tonų bombų iš Vokietijos. Trečias japo- 
ųų laivas “Marne Maru” veža iš Bostono 
7,853 tonus seno metalo (“scrap iron”) 
į Kobe prieplauką, o norvegų laivas 
“Vinni” veža 6,744 tonus chemikalų, 
medvilnės ir kitų reikmenų.

Tai tik vieną dieną keturi laivai su 
karo reikmenimis į Japoniją, prieš Chi- 
hijos liaudį! Tas sudaro mums visiems 
gėdą, kad nesulaikome Japonijos impe
rialistams karo pagelbą jų budeliškame 
kare prieš Chinijos liaudį.

Čia tenka pastebėti, kad P. Grigaitis, 
."Naujienų” redaktorius, savo prakalbo
se Brooklyne sakė; Žiūrėkite, Amerikoj, 
Anglijoj yra boikotas, o ar jūs girdėjote, 
kad tas būtų Sovietų Sąjungoj? Mat, 
Grigaitis niekad negali apsieiti vienaip 
ar kitaip nekibęs prie Sovietų šalies. 
Tuom jis nori klausovus įtikinti, būk So
vietai “ramiai sėdi”, “nieko Chinijai ne
padeda,” o ir “Japonijai palieka liuosas 
Vankas karui.” Lai. jis įrodo, kada ir 
kur iš Sovietų Sąjungos laivai tukstųnti- , 
mis tonų vežė ir veža Japonijai karo 
medžiagas ?f Tiesa, Sovietų šalyj nesigir
di .pikietų priėš Japonijos tavorus,. ne- . 
sigirdi boikoto, bet ten to ir nereikia. 
Sovietų Sąjungoj jokis kapitalistas, ku
rį^ nėra, nevęda užsienio' biznį.' Ten-vi- 

/ sąs, užsienio biznis yra Sovietų valdžios 
rankose ir ji be jokio triukšmo uždare) 
karo reikmenų pardavimą užpuolikui ir 
sumažina arba ir visai nutraukia pirki
mą. Sovietai Japonijai net žuvų žvejo
jimą suvaržė.
• Amerikoj yra kas kita. Čia kiekviena 
didelė kapitalistų firma veda užsienio 
biznį. Japonija perka, kapitalistui moka, 
tai jis nepaiso, kad tie pirkiniai tūkstan
čius ar miliohus išžudys chiniečių, bile

Gen, Franco, Girdi, Nenorįs 
Jokių Taikos Derybų

• Paryčius. — Havas žinių 
agentija praneša, kad Ispa
nijos fašistų galva gen. 
Franco “nenorįs net girdėt” 
apie jokias derybas su Ispa
nijos respublika.

ijJis su Mussolinio ir Hit,le
no pagelba vis dar tikisi

jis gauna mokėti, tai ir parduoda. Tam 
kelią gali pastoti tik Amerikos darbinin
kai.

Pono Halifax Misijos
Hitleris senai šaukia: “Kolonijų! Ko

lonijų!” Anglijos imperialistai daugiau
siai pasaulyje yra prisigrobę kolonijų. 
Anglijos kolonijos 153 kartus didesnės 
už pačią Angliją. Prie to ji turi dar ir 
pusiau-kolonijų.

Hitlerio, Mussolinio ir Japonijos im
perialistų akimis žiūrint, tūlos Anglijos 
kolonijos blogai padėtos. Šie trys naujo 
pasaulinio karo provokatoriai pūdarė sa
vo tarpe karinį suokalbį. Tiesa, jie jį 

i paslėpė po skraistė “sutarties prieš ..ko
munistus”,; tiesa, kad tas suokalbis pir
moj vietoj taikomas prieš Sovietų Sąjun
gą; bet taip-pat; tiesa, kad trys razbai- 
ninkai.neužmiršo savo suokalbį .nukreipti 
ir prieš' demokratines šalis.

Anglijos ponai jaučia, kad jų pozicijos 
silpnėja. Tolimuose Rytuose buvęs jų są
jungininkas—Japonija—vis daugiau vir
sta į priešą, kuris ryja seilę žiūrėdamas 
linkui Australijos ir Indijos. O tai rie
biausi Anglijos imperialistų kolonialiai 
kraštai. Mussolinis laimėjo Ethiopijoj. 
Čia Anglija jam daug nuolaidavo, o da
bar mato, kad Italijos fašistai sudaro 
pavojų Anglijai ne tik Viduržeminėj Jū
roj, bet ir Raudonose Jūrose. Sudaro pa
vojų Anglijos kolonijoms Kenyai, Suda
nui ir pusiau kolonijai Aigiptui. Anglija . 
pataikavo fašistams Ispanijos reikalais, 
bet ir čia . turi skaudžiai jau užmokėti. 
Italijos ir Vokietijos fašistai pasigrobė 
Canary ir Balearic salas ir sudaro Angy] 
lijos vandens keliam pavojų ir'į Afrika r 
ir į Aziją. Dar daugiau, per kelis 'žįs
tus metų Anglija valdė Gibralįąpp; ' 
lają. Tai vartai į ViduržemioO 
dabar Italijos ir Vokieti j pri
statė toli šaunančių kanūolųfc'ąbejomis 
pusėmis Gibraltaro perlajos'. rnštatė ka- 
nuolių Ceutoj ir iš ten gali subombar
duoti Anglijos tvirtumas Gibraltare.

Nekokį Anglijos levo "popieriai; neko
kios'kazyres ir “jūrų karalienes,”' kada 
prieš j^ sujungtai išstotų Vokietijos, Ita
lijos ir ' Japonijos ..karo laivynai. VibhaL 
tinis kelias’Anglijai, tai kietai išstoti iš
vien su pasaulinėmis demokratinėmis 

, šalimis ir Sovietų Sąjunga prieš karo ag
resorius, už palaikymą pasaulyje taikos. 
Bet Anglijos kietakakčiai to nenori. Is
panijos reikale jie nori, kad fašistai lai
mėtų, o tas tvirtina fašistų pozicijas 
abelnai. Chinijos reikale jie taipgi nori 
“atsipirkti” nuo Japonijos jai nesiprie
šindami.

Anglijos ponai gavo tūlų davinių iš 
Berlyno, kad būk Hitleris sutiktų su An
glija susitarti ir bent 10 metų palikti ra
mybėj kolonijų klausimą.' Už tai jis nori 
liuosų rankų veikimui “Drang nach Os- 
ten” (Pulti į Rytus!). Pulti Austriją, Če
ch oslovaki ją, Lietuvą, Latviją, Estoniją 
ir Sovietų Sąjungą. Anglijos imperialis
tai tuojaus pasiskubino ir pasiuntė savo 
lordą Halifax’a derėtis su Hitleriu. Tuo- 
jaus anglų kietakakčių “Times”, “Eve
ning Standard” ir kiti laikraščiai pradė
jo girtis, kad bus susitarta su Hitleriu, 

; kad “Anglija gaus 10 metų atsikvėpimą.” 
’ Žinoma, susitarta kitų šalių lėšomis.

Ką susitarė Jlitleris su Halifax, pasau
liui zdar tikrai nežinoma. Galima jausti, 
kad Anglijos imperialistai užtikrino Hit- 

< ■ lerį, ■ kad palieka j am -liuosas ?.•; rankas 
“pulti į Rytus!” Bet tuom pat karų ma

itosi, ’kad Vokietijos fašistų apetitui lin
kui sėrių;'Vokietijos .kolonijų /didesni, 

: kaip "an'glai ’imperialistai manė. Hitleris. 
• šaukia; kad jeigu dabar “pasaulis nenori 
išgirsti jo. balsą, kolonijų klausime, tai;už * 
penkių metų bus priverstas išgirsti”. At
rodo, kad pilno susitarimo tarpe Vokie
tijos fašistų ir Anglijos imperialistų ne-

1 buvo. Atrodo, kad Anglijos imperialis
tai, pataikaudami fašistų agresoriams, 
dar daugiau pablogins ir patys savo po
zicijas. ' z

nukariaut Liaudies Fronto 
valdžią.

---------------------- ---------- I

Numarins Elektros Kėdėj 
Pačią ir Mylėtini už Nužu

dymą Jos Vyro
Camden, N. J.—New Jer

sey valstijos aukščiausias 
teismas patvirtino mirties 
nuosprendį Mąrgaretai . F. 
Dolbow’ienei ir jos- jnylėti-

Kas Tie Pažangiųjų

Kandidatai?

Prasidėjus SLA Pild. Ta
rybos nominacijoms, gauna
me daugybę laiškų su klau
simais, sugestijomis ir in
formacijomis SLA rinkimų 
reikalais. Kadangi nedaspė- 
jame visiems atsakinėti lai
škais, tad į svarbesnius 
klausimus laiks nuo laiko 
atsakinėsime . pažangiojoj 
spaudoje. Prašome visus 
SLA narius ir kolonijų vei
kėjus sekti tuos pranešimus 
ir apie tai informuoti ne
skaitančius spaudos.

Mūsų Šleifas
Jau buvo rašyta, o neku- 

riuose laikraščiuose ir pa
kartota, kad mes siūįtjįnę 
kandidatais į SLA 
ryba šiuos narius:
Prezidentu—F.? Jį Bagočių,

So. Boston^.
Vice-prez.7.4£v|t' .Mažinimą,

286 kuopos narį, McKees 
RocK^Pa.

4WBW0' — K- Gl,si.
^ Chicago, Ill.

globėju—J. Marcinke- 
vičių (Martin)
212 kuopos narį, Keno
sha, Wis.

Iždo globėju—E. Mikužiūtę, 
Chicago, Ill.

Daktaru kvot.: J. S. Sta- 
neslow, Waterbury, Conn. 
Visi, apart Miliausko ir 

Marcinkevičiaus, yra dabar
tinėj Pild. Taryboj, tad jie 
gerai visiems SLA nariams 
pažįstami ir'apie juos klau
simų mažiau. Apie juos be
tenka nuo mūsų pasakyti, 
kad, mūsų manymu, jie są
žiningai eina SLA viršinin
kų pareigas ir užsipelno iš 
naujo išrinkimo.

Naujieji Kandidatai
Apie mūsų naujuosius 

kandidatus tenka pasakyti, 
kad mes didžiuojamės turė
dami savo sleite tokius kan
didatus ir širdingai reko
menduojame SLA nariams 
juos išrinkti į Pild. Tarybą, 
kur, mes esame įsitikinę, 
jie padarys daug naudos 
Susivienijimui.

Mūsų kandidatas į SLA 
sekretorius J. Miliauskas 
yra SLA nariu nuo pat jau
nų dienų, galima sakyti, su
augęs su SLA. Per eilę me
tų veikia savo kuopoje ir 
dabar jai sekretoriauja, 
taipgi veiklus apskrityje. 
Dalyvavęs daugelyje SLA

nekartą yra drąsiai kėlęs 
balsą prieš pražūtingus 
SLA buvusių Tarybų invest- 
mentus, taipgi prieš terori
zavimą narių dėl jų skirtin
gų įsitikinimų ir didelis gy
nėjas demokratinių teisių 
organizacijoj. Dėlto jis yra 
įgijęs visų sąžiningų ir de
mokratiją mylinčių narių 
pagarbą.

Tačiau tuom patim jis nu
sipelnė. demokratijos priešų 
rūstybę ir jie griežtai prie
šingi Miliausko išrinkimui. 
Neturėdami prieš jį rimtes
nių argumentų, sako: “Ne
mokša, netinka.” Mat, tiems 
ponams visi darbininkai yra 
“nemokšos”, o Miliauskas 
tyra darbininkas, prasilavi
nęs, plačiai pramatąs darbi
ninkas. Ir tas faktas, kad 
jis darbininkas, duoda mūsų 
sleitui juo daugiau garbės 
ir duos Susivienijimui nau
dos, nes, kas gi geriau už 
darbininką mokėtų įvertin
ti reikalus tokios masinės 
organizacijos, kaip SLA, 
kurios didelė didžiuma na
rių yra darbo žmonės.
Ar Miliauskas Turi Pasi

ruošimo Darbui?
Geri norai vienas, o gali

mybė kitas dalykas. Tokiai 
organizacijai reikia žmo
gaus, kuris sugebėtų darbą 
atlikti. Tuomi mes vadova
vomės, kada galvojom apie 
kandidatą tai svarbiai vie
tai. Ar Miliauskas tinka 
būti sekretoriumi?

Mes sakome, taip! Faktai 
yra štai koki: Miliauskas 
puikiai žino lietuvių kalbą 
ir rašybą ir užtenkamai ge
rai nusimano anglų kalboj. 
Finansų vedime Miliauskas 
turi geros praktikos, nes 
yra buvęs Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje Centro sekretoriumi 
keletą metu. Tiesa, ten ma- 
žesnė organizacija, tačiau ji 
taip lygiai, kaip ir SLA, yra 
Valstybinio Apdraudos De- 
partmento priežiūroj, tad ir 
ji lygiai turėjo būt vedama 
tvarkingai ir sistematiškai. 
Taigi, tarp APLA ir SLA 
reikalų vedimo skirtumą tik 
tame, kad mažoj APLA sek
retorius Miliauskas turėjo 
viską pats atlikti, o didelia
me Susivienijime dabarti
niam. sekretoriui Vinikui 
darbus atlikt padeda samdy-. 
ta knygvedė ir advokatai.

Reikia žinot, kad apart 
esančių SLA Pild. Taryboj

liams klausimams iškilus, ir 
dabartinis sekretorius dar 
samdosi vietinius lietuvius 
advokatus, o investmentų 
klausimais kreipiasi ir pas 
iųvestmentų žinovą advoka
tą Goldmaną ir kitus. Tai 
kodėl to negalėtų padaryti 
Miliauskas, kada jį išrinktu
me sekretoriumi?

J. Marcinkevičius
Mūsų naujasis kandida

tas į iždo globėjus J. Marcin
kevičius (Martin) turi irgi 
puikių kvalifikacijų. Jisai 
priklauso prie SLA per apie 
18 metų, taipgi faktinai Su
sivienijime išaugęs. Jau ke
turi metai veikia SLA Fi
nansų Komisijos nariu. Bu
vo delegatu penkiuose pasta
ruosiuose SLA Seimuose.

O kaip su jo, kaipo >SLA 
nario kreditu savo mieste?

Pats faktas, kad jis buvo 
5-se iš eilės SLA Seimuose 
delegatu daug pasako. Ta-

čiau pažiūrėkime į jo rekor
dus toliau. Jis yra išbuvęs 
SLA 10-to Apskričio pirmi
ninku per 6 metus. Per pas
taruosius 6 metus būna 212- 
tos kuopos iždininku.

Apie Marcinkevičių, kaipo 
žmogų ir pilietį, gal geriau
sia pasakys tas faktas, kad 
jis išrinktas Kenosha Mies
to Tarybos nariu-“council- 
manu” jau antram terminui- 
Asmeniškam p r agyvenimui 
jis užsiima “Real Estate” ir 
apdraudų agentūra, kas ro
do, kad jis sugebės patart 
SLA biznio reikaluose.

Manome, iš aukščiau ^pa
duoto visiems pažangiesiems 
bus aišku,' kad, balsuodami 
už mūsų sleitą, balsuosite už 
savo ir visų SLA narių ge
rovę, už demokratiją ir visų 
pažiūrų narių toleranciją 
mūsų didžioj organizacijoj.

SLA Narių Komitetas,
P. O. Sta. A, Box 105, 

Brooklyn, N. Y.

“LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN
Prašome visų dienraščio skaitytojų įsitėmyti, kad “Laisvės” 

vajus gavimui naujų skaitytojų tikrai baigsis su 20 d. gruodžio 
(Deę.). Kiekvienas “Laisvės” patriotas, kiekvienas apšvietą 
branginantis žmogus turėtų gauti nors vieną naują skaitytoją 
savo dienraščiui iki 20 d. gruodžio.

Draugai Šmitas ir Merkis prisiuntė po geroką pluoštą pre
numeratų ir atrodo, kad jie pastatys Philadelphią j pirmą vie
tą iki vajaus pabaigos. Žingeidu žinoti ką apie tai mano drau
gas Stripeika.

Kontestantai punktais šiandien stovi šiaip:
2817 H---------- —:----------------------------------

2732 
1442 
1247

1139
1059
1053

Seimų.‘ Gerai susipažinęs su advokatų Gugio ir Bago- 
visais SLA reikalais. Dėlto čiaus, kurie pataria lega-

A. Stripeika, Elizabeth 
Philadelphia Veik. Kom. 
S. Reikaūskas, Hudson 
L.Žemaitienė, Waterbury 
S. Kuzmickas

Shenandoah ..................
A. Kavoliūnas, Montreal 
P. Bokas, Waterbury .
K. Žukauskienė, Newark 993 
S. Penkauskas ir J. Kaspa

ravičius, Lawrence . . .
Pittsburgh© ir Apylinkės 

Vajininkų Biuras ....

J. J. Bakšys, Worcester*. 
A. Kazakevičius,

Minersville ...................
A. Barčius, So. Boston . . 
Clevelando D-jų Kom. . . 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
ALDLD 136 kp., Harrison 
A. Klimas, Hartford .... 
G. Shimaitis, Montello . . 
Ą. Balčiūnas, Brooklyn . . 
Fr. Mazurka, Worcester . 
J. Matačiunas, Paterson 
A. Lideikienė, Great Neckz277 
J. Adams,' Grand Rapids 
G. Kuraitis, Brooklyn . . .
J. Grybas, Norwood . . . 
ALDLD 96 kp., Sudbury .
K. Krance ir L Katilius,

Bridgewater ..............
ALDLD 20 kp., 
Binghamton ................

S. Puidokas, Rumford . . 
J. Rudmanas, New Haven
L. Prūseika, Chicago . . . 
J. Bondžinskaitė, Brooklyn 
A. žemaitis, Baltimore . . 
F. Gervickas, Athol .... 
P. žirgulis, Rochester . ...
J. Žilinskas, Lewiston . . .
K. Mikolaitis, Baltimore .
S. Sharkey, Easton ........
V. Padgalskas, Mexico . . 
J. Weiss, Brooklyn .... 
P. Šlekaitis, Scranton . . . 
J. Lastauskas, Camden . . 
D. Yonush, Scotia..........

915

817
669
519
478
458
437
407
406
388
368
341
323

260
246
240
229

224

219
185
179
176
165
161
160
153
150
150
143
136
132
130
112
108

C.

99
84
84
77
72
72
72
72
65
65
63
60
60
60
55
55
50
50
50

Ig. Kubiliūnas, S.‘ Boston 
A. Lipčius, Chester ........
F. Abekas, Chicago ........
S. Urbon, Salem ..............
M. Vaičikauskienė, Herrin
J. Mileris, Thomaston . . .
M. Grybas, Aberdeen .... 
M. Bendinskas, Summerlee 
S. Paulenka, Lowell ........

Gugas, Detroit ............
Shaltis, Freehold ........
Simutis, Nashua..........

A. Mažalis, Brooklyn ....
K. Balčiūnas, Brooklyn ..
J. Visockis, Wilkes-Barre .
K. Tvarijonas, Rockford . .
E. žalnerienė, Renton . . .
S. Wort, Brooklyn ..........
A. Valinčius, Pittston .... 
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Barre ... .‘7 ... .
P. Saykes, Youngsttown . . 50 

Masilionis, Hartford . . 50 
Marsh al aitis, Torrington 50 
Kazakevičienė, Jomaica 
Januška, Richmond Hill 
Čiudinis, Minersville . . 
Betroyski, Herrin ...
Vinckevičius, Stoughton 

Venckevičius, Cambridge . 
S. Žaltys, Rockford ..........
J. Stanys, Baltimore .... 
Y- Narusevičiu, Kenasha . 
P. Karpich, W. Lynu .... 
M. Deedas, Red Lake .... 
J. Rakauskas, Tamaque . .
F. J. Madison, Youngtown
J. Jukelis, Chicago..........
J. JCairys, Brooklyn ........
C. Žukauskas, So. Boston . 
J. Mickunas, W. Hazleton 
J. J. Ynamaitis, Union City 
J. Patrick, So. Boston ....
O. Kalvaitienė, Maspeth . . 
Paul Jurkonis, Springfield 
M. Baliūnas, Chicago ....
P. žemaiti, Detroit..........
V. J. Valaitis, New Britain 
S. Pečiulis, Sheboygan . .

Boika ...........................

F.

P.

50
50
50
50
44
44
44
44
44
44
44 *
43
40
39
30
27
27
22
22
22
22
22
21
21
20
20

P. Buknys ..................... 264
D. M. šolomskas........... 124
P. Baranauskas ............... 70
J. Valatka ....................... 24

JAPONAI UŽGROBĖ 
CENZŪRĄ IR SUSISIE

KIMUS SHANGHAJUJ

niui Normanui Driscoll’iui, 
kuriedu nužudė jos vyrą 
Harry Dolbową. žmogžu
džiai bus numarinti elektros 
kėdėj sausio 2 d./

Brazilijos prezidentas- 
diktatorius G. Vargas jau 
pjft’s skiria visus gubęrnato- 
rius/ nejeid^įa nė vieno pa
tiem žųiohėm rinktas. <

.>X •

Shanghai, lapkr. 29.—Ja
ponai šiame mieste perėmė 
į savo rankas visus susisie
kimus ir cenzūros biurą, 
kuriuos pirmiau valdė Chi- 
nija. Japonai iš čia nepra
leidžia jokių telegramų į 
Chiniją.

s _ _ i.

Užlcidę dujų debesius, kad chiniečiai nematytų kur šauti, Japonijos užpuo
likų Įsiveržėliai tChiuijoj tiesia per upę tiltą.

Washington. — Pagal 
darbo ministerijos skaitli
nes, ir tai nuo rugsėjo iki 
spalių mėnesio šiemet dar 
80,000’ darbininkų neteko 
darbų.
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Darbininke ir Seimininke
Kaip Užgimė "Virėja

Pastaraisiais metais Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Centro Mo
terų Komitetas galvojome, kad 
veikimas tarp moterų būtų kur 
kas našesnis, jei mes pajėgtu
me suteikt moterims ką nors to
kio, kas kiekvienai lietuvei 
moteriškei reikalinga ir ko be 
organizacijos nei viena nepa
jėgiame įsigyt.

Pagalvojus, tokių reikalų 
daugybė visiems, o moterims 
— daugiausia. Visų negi aprū
pinsi. Be to, platesniems socia- 
liams r e i k a 1 ams yra tam 
ir specialės o r g a n i zacijos. 
Kova už lygias algas turėtų 
rūpintis unijos ir lietuvės dar
bininkės stoja į unijas ir ten 
už tai kovoja. Reikalavimai 
pigesnių kainų maisto produk
tams ir butams vedama bend
rai visų tautų organizacijų ir 
mūsų susipratusios ir apsukrio
sios lietuvės šeimininkės da
lyvauja tame darbe. Vaiko ir 
motinos aprūpinimo išreikala- 
vimui taipgi dirbama bendrai.

Labiausia Užmiršta
Pasirodė, pas mus už vis la

biausia apleista šeimininkė jos 
pačios tvirtovėj ir sykiu ver
govėj — virtuvėj. Kuomet pas 
daugelį amerikonų virtuvės 
modernizuota, tai pas lietu
vius, dalinai dėl neturto ir da
linai dėl didelio taupumo ma
žai kas pagerinta. O priaugan
ti moderniškoji karta ir abel- 
nai modernizuotos sąlygos ir 
iš šeimininkės reikalauja mo- 
demiškumo. Gi padėti mūsų 
šeimininkei modernizuotis nie
kas nesirūpino, netgi neturėjo
me knygos, kuria šeimininke 
galėtų vaduotis.

Tokios knygos paruošimu 
susirūpino ALDLD Moterų 
Komitetas. Bet darbas pasiro
dė nelengvas. Pirm visko rei
kėjo įtikinti ir daugelį savo 
artimiausių draugų ir draugiu, 
kad toks dalykas reikalingas ir 
galimas, kad išleidimas krūvos 
pinigų knygai, kuri padės tik 

svarbu, 
darbai 
ir visli 
Rimtai 
Centro

K. PETRIKIENĖ 
jos, kurią mes radome 
Petrikienės asmenyje.

sekretorystę. Jinai jos kratėsi ne 
dėlto, kad būsų neturėjusi en

tuziazmo knygai. Ne, kaip tik 
priešingai. Tik dėlto, kad tą 
darbą labai įsvarbino, jihai bai
minosi, gal nepajėgsianti jį 

. pravesti tinkamai. Ją baugino 
ilgos, neparankios jos užsiėmi
mo valandos ii- pirmiena tokioj 
atsakom ingo j vietoj.

šiandieną matome, kad jai 
tas darbas pilnai pavyko. Ji mo
kėjo perduot tą savo entūziazręą 
draugėms ir draugams kolonijo
se, atsišaukt į juos ir jie supra
to, permatė padėtį ir atėjo tal
kon, sukeldami iš anksto prenu
meratomis virš tūkstančio dole
rių, be kurių, taip kaip ir be 
rašto, negalėjome knygą išleist. 
Draugių ir draugų atsiliepimas 
buvo gausesnis, negu tikėjomės.

Pradėdamos rinkimą prenu- į Komunistų Partijos ir kovai 
meratų, mes žinojome, kad atgal

So. Boston, Mass

APLA. Susivienija
Su LDS

vy- 
bet

d. K. 
Jinai, 

nežiūrint motinos, žmonos, šei
mininkės, taipgi daktaro ofise į trauktis nebegalime. Mes supra- 
pagelbininkės pareigų, paėmė tome, kad sulaikymas pradėto 
nuo mūsų tą. didelį darbą ir!darbo perstatytų mumis bejėgių 

....  " -1” ........ padėtyje priešams ir net ne vie
nas iš mūsų draugų išsitartų: 
“Kaipo iš moterų, negalima dau-

Ir dėlto su di
džiausiu atsargumu pradėjome 
taupyti kiekvieną centą, net 
spausdintų laiškų bei kvitų ne- 
darydamos, bet rašydamos indi
vidualius laiškus. Darbo buvo 
daug, tačiau jis buvo džiaugs
mingas, kada draugės kolonijose 
pradėjo darbą ir mūsų iždas 
diena po dienai pradėjo augt, 
knyga artėt.

pasiryžusiai jį dirbo iki prive
dė prie sėkmingos užbaigos.

Ne be pasiaukojimo jis bu
vo galima nudirbt, 
mūsų darbuotojos, kurioms 
prisieina daug dirbti judėjime 
ir ne kartą jaustis skolingomis 
šeimynai, geriausia įvertins d. 
K. Petrikienės kelių mėndsių 
įtemptą ir atsakomingą darbą. 
Taip lygiai jį įvertins ir masės 
lietuvių moterų, kurios su ne
kantrybe laukė tokios patarė
jos, kuri padėtu padaryt jų 
šeimos maistą skoningesniu ir 
sveikesniu ir gyvenimą sma
gesniu.

Apart savo darbo knygai, ji 
teikė gerų patarimų kampani
jos vedime ir dar rūpinosi 
vi m u skelbimų, kas žymiai 
dėjo padengime lėšų.

Iš Kur Gauti Pinigų?
Gavusios knygai redaktorę, 

jautėmės beveik turinčios kny
gą. tačiau greit apsižiūrėjom, 
kad jos atspausdinimas kai
nuos ne šimtelis kitas, bet apie 
tūkstantis doleriu. Gi ALDLD 
Centras negali už “Virėją” 
mokėti, kadangi ji ne visiems 
ALDLD nariams reikalinga, 
nes daugelis maistą gaminasi 
ne patys. Centrui reikalinga 
tokia knyga, kuri tiktų visiems 
nariams, virėjams ir ne virė
jams.

Nestebėtina, kad daugelis 
nusigando ir pamanė, jog mo
terys tokios sumos nesukels. 
Pats ALDLD CK pažadėto tik 
tada paskolinti knygos išleidi
mui bent $300, kada mes pa
čios sukelsim $500, o spaus
tuvė sutiko pradėt darbą, ka
da mes jau turėsim 400 dole
rių.

Susirūpinom ir mes pačios, 
tačiau nusprendėm, kad jeigu 
moterys nedirbsime, tai kokiais 
stebuklais knyga nesistos. Bet 
kad darbą pravesti, pirm visko 
reikalinga pačiame centre geras 
aparatas. O čia vienos draugės

Manau,,.ginu ir tikėtis.

ga-
pa-

virtuvėj, mums lygiai 
kaip ir visi kiti didieji 
už pagerinimą moters 
darbo žmonių būvio, 
padiskusavus, ALDLD
Komitetas užgyrė šį mūsų su
manymą, kaipo rimtą ir remti
ną.

Kas Parašys Knygą?
Užgyrimą mes skaitėm 

riausiu laimėjimu tada,
greit pajutome, kad lieka 
įkopti dar du kalnu — reikia 
surast, kas pagamins, tai yra 
surinks medžiagą ir parašys 
knygą, taipgi, kur iraut pinigų.

Ir vėl bėda. ALDLD C. Ko
mitete ir abelnai draugijoj yra 
daugelis žymių literatų, bet 
paklausk apie. parašymą 
mums “Virėios” — išpučia 
akis iš išgąsčio ir atšauna: 
“Ką gi aš žinau apie jūsų 
kugelį ar kiaulės galvą ? Aš 
žinau, kain ją suvalgyt ir aš

.žinau, kuri gaspadinė geresnį turi ir be to daug darbų, kitos 
valgi pagamina. Aš gerbiu ga- aiškinasi neturėjimu prityrimo 
spadinę, kuri žino savo amatą tokiai pareigai. Tačiau kas nors 
ir savo žinojimu suteikia šei- turės padirbėt, 
mynai smagumą ir pratęsia 
sveikatą. Bet, kad aš jas mo
kinčiau, susimildamos, nerei- 
kalaukit.”

Gi mūsų draugės, didžiuma 
verda, bet nerašo, o kelios ra-1 
šo, bet neverda. Prisimink 
joms anie “Virėia.” ios iau iš
tolo purtosi ir šaukia: “Rašyt 
korespondencija, protokolą, 
straipsni, na, kad ir atsišau- i 
kimą, tat viena, o ‘Virėja’. . . 
ne. ne, to tai jau nemoku.”

Galų gale nurpatėm, kad ne 
bile kam galėtume ir pavesti 
toki darbą, kad jam reikia ra
šytojos ir virėios viename as
menyje. O tokiu nedaug. Taip
gi knvgos neparašvsi su die
na kita, tam reikia mėnesių 
laiko. Kas ta naaukaus^

Ir kažin kaip ilgai mes dar 
vis būtume kalbėjusios apie 
“Virėia” ir vis jos neturėju
sios. jei ne ta laiminga kombi
nacija patyrusios gabios virė
jos, darbščios visuomeninin-'

E. VILKAITĖ
Po nemažų pastangų įtikino

me d. Elzbietą Vilkaitę, kad ji jos, aaroscios visuomeninm-i . , . . , \Lr. „
kės-darbuotojos ir geros rašė-1 Prival° paimt knygos Virėja

|K '

Iš ALDLD 2-ros Kuopos Moterų, 
Skyriaus Susirinkimo

Šis susirinkimas, atsibuvęs 
lapkričio 17 d., buvo skaitlingas, 
draugiškas ir pamokinantis.

Skaityta paskaita “Moterų 
Rolė Evoliuciniame ūkyje ir Po
litikoj,” parašyta d. Abeko. 
Skaitė d. M. Švedienė. Nors ši 
paskaita yra seniau parašyta, 
bet nepasenus. Ji yra labai įdo
mi ir pamokinanti.

Išduotas raportas iš buvusios 
mūsų didžiosios iškilmės 17 d. 
spalių, kur buvo atidengta Rau
donoji Vėliava, mūsų laimėta 
ALDLD vajuje už naujus na
rius. Nuo šio parengimo visas 
pelnas paskirtas budavojimui

Pagalios laukiamoji vie
nybe įvyksta. New Yorko ir 
Pennsylvanijos apdraudos 
departmental pilnai užtvir
tino vienybes sutartį ir to
kiu būdu suteikė teisę AP 
LA organizacijai susivienyt 
su Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimu.

Apdraudos departmental 
užgyrė APLA 27-to Sei
mo, įvykusio birželio 20 ir 
21 dienomis, 1937, priimtą 
sutartį, kurią užgyrė ir 
LDS. narių referendumas. 
Toji sutartis dabar pilnoj 
galioj ir pasilieka kaipo da
lis APLA. ir LDS. konstitu
cijų.

Toji vienybės sutartis, po 
New Yorko ir Pennsylvani
jos apdraudos departmentų 
užgyrimo, turi būt iki rai
dei pildoma abiejų organi
zacijų narių ir jų viršinin-

prieš reakciją.
Antras svarbus parengimas 

įvyks nedėlioj, gruodžio 19 d., iaj. Kelis svarbiausius para- 
Tai bus apvaikščiojimas mūsų grafus čia pažymiu f 
Moterų Skyriaus dviejų metų, par pirmas nusako, kad 
gyvavimo ir darbuotės. Jau yra LDS. iima • gavo narystę 

. Tl.. | ,
i visus APLA. narius, esan
čius gerame stovyj ir taipgi 
tuos, kuriuos APLA. konsti
tucija leidžia likti gerame 
stovyj nariais. Delei laiku 
nesusimokėjimo duoklių su- 
sispendavę nariai taipgi bus 
priimti į pilnateisius narius, 
jeigu jie susimokės duokles, 

vi
siems APLA. nariams pasi
lieka tos pačios, kokias jie 
pirmiau mokėjo ir mirus 
bus išmokėta tokia pat po
mirtinės suma, kokia nusa
kyta APLA. išduotame po
mirtinės paliudijime (certi- 
fikate).

Par. antras: LDS. išduo
da visiems APLA. nariams 

jo. čia išaiškinta, kokis maistas!^”?
turi savyje Slaugiausia ir kokių; P/-11?}. 
vitaminų, čia ne tik žodžiais,
bet ir paveikslais nupiešta, ko-;Tinės sum^.j ^ėkVięna»;; BŪ-

užkviestas mūsų gerbiamas Dr. į
J. Repšys, kuris duos daug 
svarbių patarimų mūsų sveika
tos klausimais. I

Buvo a p k a 1 b etas Ateities 
žiedo Vaikų Mokyklėlės klausi
mas ir išrinkta komisija, kuri 
rūpinsis auklėjimu šios mokyk
lėlės.

Priimtas-ir užgirtas praneši
mas, kad kelios draugės, pasi- Pomirtinės mokestys 
tarusios, ALDLD 7 Apskričio 
Konferencijoj, 17 spalių, paau
kavo iš kuopos iždo $5 budavoji
mui Komunistų Partijos.

VIRĖJA
Šiame susirinkime pirmą sykį 

teko pamatyti mūsų senai lau
kiamą knygą “Virėją”. Tai gra
ži ir įdomi knyga, kokios iki šio-

Pirmuoju talkininku buvo ne 
kas kitas, kaip ALDLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyrius iš 
Binghamtono. Jos iš karto at
siuntė visą 10 prenumeratų ir 
užsisakė daugiau knygelių. Tie
sa, jos gražiai ir užbaigė, užra
šė viso 33 prenumeratas ir at
siuntė $12.25 aukų, kas yra labai 'lei lietuvės moterys'dai’ neturė-; 
gražiu pasidarbavimu mažai ko
lonijai, bet tas pirmasis, mūsų 
su didžiausiu žingeidumu lauk
tas šūvis kuo ne sukėlė pas 
mus džiaugsmo paniką.

Vyrų draugingumą ir gerus 
linkėjimus “Virėjai” pirmasis 
mums įteikė d. Julius Daubaras 
iš Athol, Mass., atsiųsdamas 
savo prenumeratą ir auką.

Nepaprastai puikiai pasirodė 
draugės montrealietės ir dauge
lis kitų, bet apie tai- kitą kartą. 
Šiuo tarpu tačiau žinome vieną, 
kad visų bendromis jėgomis at
likome didelį darbą, kurio pasė
kos turės sustiprinti mūsų ju
dėjimą moraliai ir organizaci
niai, jei tik imsimės rūpestingo 
knygos platinimo ir išaiškinimo 
masėms moterų, kad mes kny
gą įsigijome dėka mūsų ALDLD 
moterų gerove rūpinimosi ir 
abelnai švietimosi programai.

Begaline Įtaka
Džiaugsminga prisimint ir 

gražu svietui pasakyt, jog mūsų 
organizacija taip stipri ir pla
ti, kad pasiekia šimtus lietuvių 
kolonijų. Dar gražesnį įspūdį 
teikia faktas, jog ten mes turi
mo šimtus darbuotojų, turinčių 
masėse tokio puikaus pasitikėji
mo, kad galėjo surinkt apie pus
antro* tūkstančio prenumeratų 
tuo laiku dar nebuvusiai knygai. 
Nėra lietuviuose kitos apšvietos 
draugijos, kuri galėtų pasidi
džiuoti tokiu rekordu, kaip mū
sų ALt)LD.

Primenant šiuos kelis bendrus 
bruožus iš mūsų atsiekimų leidi
me “Virėjos”, belieka palinkėti, 
kad tą pavyzdingu veikimu įgy
tą masėse įtaką panaudotume 
įtraukimui organizacijon visų 
bendradarbiavusių mums išleidi
me knygos ir padėsiančių jos iš
platinime. O tai būtų geriausis 
užtikrinimas, kad mes drąsiai ir 
sėkmingai galėsime eiti nuo šio, 
užbaigtojo, prie kitų dar dides
nių darbų.

kiuose produktuose randasi 
svarbioji mūsų kūną, mūsų svei
katą budavojanti ]
Džiaugiasi draugės susilauku
sios “Virėjos”, kuri mums Lpa-

tinęs sumą.j KieKvięnas na
rys gaus ? toįįpaįifidymą, 
.. Par. tįė^a^;YA)PIįAy.kuo-

Par. ketvirtas: 'Suvienyta
medžiaga. poS liefe LijS. ku4p6misi*

gelbės sunkiame virtuvės darbe, j Lį)S; lionstit^ęi^įkurią tU- 
padės patenkinti mūsų ^eimynas ;rgs pildyti kaįp taip 
ir palaikyti jų sveikatą. Tai yra jr buvę APLA. hįriaiu ? , . 
didelės vertės knyga, kurios be j , Par. peti[ktąb: APįA.‘ VH*- 

t smuikai nustoją , pareigas 
ėję taip greit, kaip tik vie
nybės sutartis įeina galioti.

Par. šeštas: ?Po suvieniji
mui APLA. su LMS. visi na
riai turi lygias teises visuo
se LDS. reikaluose.
—........ ...........----------------- -  —

moterų darbo męs nebūtumėm 
galėję susilaukti.

M. S. Ko-tė

Klaidos Pataisymas
Atspausdinus knygą “Virėja,” 

teko pastebėti nemaloni klaida, 
kurią noriu čion pataisyti. 27 
puslapyje, drg. O. Stankienės re
cepte Buli jonas arba Sriuba, 
kur sakoma riestainį (baronką), 
turi būt baravyką.

Išbraukite virš suminėtus žo
džius ir įrašykite baravyką. La
bai apgailiu, kad tokia nemaloni 
klaida įsibriovė.

K, Petrikiene,

Svarbu čia taipgi pažy- 
mėt par. aštuntą, kuriame 
nusakyta, 
bus. Buvę APLA. nariai, 
prigulinti pirmam pašelpos 
skyriuj, pirmiau mokėję už 
$6 savaitėj 50 centų į mėne
sį, dabar mokės už fy pačią 
sumą tik 30 centų į pašelpos 
fondą ir 5 centus į pašelpos 
lėšų fondą, viso 35 centus. 
Tai 15 centų mažiau. LDS. 
lėšų fondan reikės mokėt po 
15 centų į mėnesį (APLA. 
organizacijoj mokėjo po 10 
centų). Bendrai įmant, buvę 
APLA. nariai (pirmo pašel
pos skyriaus) mokės ma
žiau 10 centų į mėnesį ir 
veltui gaus organą “Tiesą.”

APLA. buvę antro pašel
pos skyriaus nariai galės 
pereiti į LDS. trečią skyrių, 
kuriame priklausydami ga
lės gaut $12 į savaitę ir mo
kėt pašelpos po 90 centų, 
taipgi 5 centus pašelpos lė
šų pądengimui, viso 95 cem 
tus į mėnesį. APLA. organi
zacijoj jie moka po $1.00 į 
mėnesį už $10.00 į savaitę. 
Vadinasi, čia mokės duok
lių biskį mažiau,. o pašelpos 
gaus porą dolerių daugiau.

Taigi, kaip matote, APLA. 
nariai nieko nenustoja, bet 
dar laimi. Priklausą , tik 
prie pomirtinės skyriaus 
mokės vieną nikelį daugiau 
į lėšų fondą,-bet užtai gaus 
veltui laikraštį “Tiesą.”

Vienybės sutarties kopi
jos buvo išsiuntinėta visoms 
APLĄ. kuopoms. Manau, ji
nai buvo susirinkimuose 
skaityta ir su jos' turiniu 
nariai supažindinti, Dabąrgi 
tos sutarties kopijąs . gaus 
kiekvienas buvęs APLA^ ną-. 
yys. Jitiąi tįipfci 
nahįa ‘Tjįai^vėj” įr - “TUseJį”: 

,r. Jeigu.; Ifątmbors;' pasirojdy- j 
Tų. sutariąs >
paragrafas y neaiškūs,* 
mtiTubjaus riįšy Gėm; 
'trąnf

teiks; tinkatii^’
• Tapdami '• nariai^, didėlės 

anvieriytos o^ganižačijbsTu- 
rėtųmėm • Višį ;niėštis-darban 
gavimui naujų parpi;. Dabar 
einą LDS. vajus su nupigin
tu- įstojimu ii; su dovanomis 
kaip pbganizatęriams taip ir 
naujiems nariams. Troga 
visiems pasidarbuoti,

J. Gasiiinas.
» • ■ • -4

Skaitytojų Balsai

Walter Duranty Parodo, Ko 
dėl SSRS Turi Budėti 

l '

Viena, Austria. — Walter 
Duranty, New Yorko Times 
korespondentas, per radio 
kalbėjo apie gręsiaųtį So
vietų Sąjungai užpuolimą iš 
Vokietijos ir Japonijos pu
sės. Todėl, sako, Sov. valdžia 
mato reikalą ne tik stiprintis 
kariniai, bet išvalyt iš atsa- 
komįngų vietų tokius ele
mentus, kuriais negalima 
būtų pasitikėti.

Nuo to, kaip tvirtai laiky
sis chinai prieš Japoniją, ga
lės priklausyt ir “mūsų vai
kų vaikų likimas,” perspėjo 
Duranty tas šalis, kurios 
neduoda Chinijai pagėlbos.

Pasarga Darbininkiškos 
Visuomenės Veikėjams

Vieno didmiesčio ribose yra 
susitvėrę lietuvių grupelės, pa
sivadinę įvairiais kliubais. Jie; 
su darbininkų ’ judėjimu nieko 
bendro neturį. Tie kliųbąi iš pra
džios gerai gyvavę ir parengi
mus turėjo pasekmingus. Vėliau 
pradėjo iš iždo pasiskirti po de- 
sėtką dolerių ir pasirengti sau 
šaunius vakarus. Visuomenę 
jausdama, kad jų tokios pramo
gos yra praktikuojamos, pradė
jo jų daugiau neremti.

Jei darbininkiškų organizaęi- 
jų kuopų tokios pramogos būtų, 
praktikuojamos, tai. labai pa
kenktų kuopų gyvavimui. . Vi
suomenė kuopų parengimams 
nesimpatizuotų ir abelnas dar
bininkų judėjimas silpnėtų.

Labai gaila, kad dar randasi 
draugų, kurie nesistengia pa
mąstyti ir apsvarstyti, kokios 
pVąmogos padarytų darbininkų 
judėjimui įįaloš. Lankant kuopų 
stišiirinkimųiį tanką užgirsti ją- 
lingų propozicijų ir sumanymų.

Atsiranda draugų, kurie duoda 
sumanymų rengti vakaruškas 
vien tiktai kuopos nariams ir, 
kad toms vakaruškoms būtų 
skiriamą iš kuopos iždo desetkai 
dolerių. Toki sumanymai gauna; 
pritarėjų. Ną, ir visą valandą ir 
daugiąu tęsiasi diskusijos apie 
tokį žalingą vakaruškų rengimą. 
Eina prie balsavimo ir tiktai 
pora balsų nusveria prieš. Na, 
jei pora balsų nusvertų už- ren
gimą ir eikvojipią kuopos iždo, 
būtų nubalsuota, tai ir turėtų, 
būti įvykdintą žalinga pramoga.

. ■ V (• . < • . • • : ■ *
Kokia tuomet korespėndenciją 

galėtų tilpti darbininkų laikraš' 
tyj apie kuopos * nutarimą ir 
įvykusią pramogą. Jei kuopos 
korespondentas teisingai apra-' 
šytų apie tokį nutarimą ir va
karuškas, tai nežinau ar darbi-, 
ninku \ laikraštyj tilptų, Jei ir 
talpintų, tai turėtų prisegti; 
prierąšą su pabarimu. Jeį apie, 
tokią pramogą irįn^rašjTum ų 
savo darbininkišką laikrąŠtį, tai 
vfetiek ąužinoję kitų jphriįų įmo
nės parašytų į kitokį laikraštį,

kad darbininkiškų organizacijų 
kuopų iždas eikvojamas ne dar
bininkų reikalams, bet pačių na
rių pasilinksminimams. Kokį ta
da mes galėtum rašyti pasitei
sinimą? <£ia jau priseitų tiutyjėti 
ir prisipažinti kaltais.

Nekurie draugai labai klai
dingai išsireiškę: sako, -mes 

Pašalpa darbuojamės su pasišventimu*ir 
duokles centrams užsimokime, 
o su kuopos iždu galime daryti 
kaip mums patinka. Laikraščiai 
mūs nekritikuos ir visi su tuom 
sutiks.

Tiesa, mes darbuojamės ir 
sykiu turime pamąstyti, kad vi
suomenė mūsų darbą remia ir 
labai įvertina, brangina tik to
dėl, kad visuomenė moka įver
tinti darbininkiškų organizaci
jų ir darbininkiškų laikraščių 
svarbą, kurios kovoja už dai^L 
ninkiškos visuomenės reikalus. 
Čia reikia apsvarstyti, kad tas 
darbas, kurį mes su darbinin
kiškos visuomenės simpatija ir 
parama nuveikiame, priklauso 
darbininkiškos visuomenės rei
kalams. Todėl, mes darbininkiš
kų draugijų iždo neprivalom 
naudoti savo privatiškiems pa
silinksminimams. K i e krienas 
centas turi būti naudojamas 
darbininkiškos visuomenės kla
siniam reikalui. Visuomenė re
mia tą darbą, brangina ir pagei- \ 
dauja, kad darbininkų masinis 
•judėjimas ir'darbininkiški laik
raščiai sų kiekviena dieną stip
rėtų ir tarnauti} darbininkiškos 
visuomenės reikalui už pasiliuo- 
savimą iš po kapitalistų pries
paudos. . :. • .

Mūsų darbininkiškos orgaiii- 
zacijos ir laikraščiai iki šiol iš
laikė teisingą darbininkišką po
ziciją, to niekas negali užgin
čyti ir sukritikuoti. Mūsų darbi
ninkiškose draugijose dar nie
kad nebuvo pakelta tokie suma
nymai, kad nenaudingai eikvoti 
draugijos iždą. Tat, mes, drau
gai, turime daugiau skaitytL 
daugiau lavintis, diskusuoti ir 
svarstyti, tada suprasim kąs ga
li pakenkti jr daryti žalos darbi
ninkų judėjimui ir kąs nąiįdin- 

i frįf Tuomet, •( 
< susirinkįjftą.
i reįgę prie d&rtidfTikda
žalingi' ^^asviitu^’ąb-
kils' dUrijiniiikiškTs visūom^įžs 
reikttl^ms; Piriūoiivifitęj^ųs^ri^ 
sūorienės/rėikafef o-, mūsįę^ą- 
šiliįžcstriifiirtidi ■ uįimš ąntįą- 
frečįą vietą, ‘ iįi -įvė •
dingą i ir ^svidkį’ 
kų judejitnųi?;^ ■ ; '»>

' Nuo manome, kad
tiesiai neleistina',’ ;kad ' kuopos 
eikvotų saVd iždus nariui pasi
linksminimams. Reikia, ątminti, 
kad dabartiniu laiku į yra j tiek 
daug didelių’ finansitiiųncampa- 
nijų. Komunistų Partija * turi 
vajų, kad sukėlus pinigų iy iš
leidus dar du anglų kalboj dien
raščius. Ispanijos liaudies kovos 
vis reikalaują daugiau, aukų. 
Lietuvės antifašistų kalinių pa
dėtis yra labai baisi ir jiems rei
kia suteikti pagelba. Gali kuo
pa karts nuo karto surengti * 
vien narių sueigą, bet jau gali 
nariai ir padengti tokios sueigos / 
išlaidas. Tankiai mūsų draugai 
tokias arba net asmeniškas su
eigas (varduves, kitokias su
kaktis) vis vien gražiai apvai
nikuoja parinkdami ten tai vie
nam, tąi kitam darbininkiškam 
tikslui aukų. Jeigu kur randasi, 
tokio nusistatyipo, kurį kriti
kuoja drg. A. M. B., tai tą nu
sistatymą reikia kuo greičiausiai 
vyti iš mūsų tarpo. - ■

• v • • • « . • *

Philadelphiįoj Kalbės Kon* 
gresmanas, Sugrįžęs iš

Ispanijos , f
Philadelphia, Pa.—Banke

te Medikalip Biuro Gelbėti 
Ispanijos Demokratiją kai* 
bes gruodžio 7 <L vąkąte 
Jungtinių Valstijų koiigres- 
manas X J. O’Contieil, nese
nai sugrįžęs iš Ispanijos. 
Banketas įvyks Sylvania 
Šfėtelyj, Juniper ir toeust 
Sts.
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Svajonės ir Gyvenimas
 Paraše RUMBONIšKIS 

(Tąsa)
Raffertė apsikamšęs išgūrintus lan

gus, apsikalinėjęs kiek tik kur galėjęs 
stogą ir sienas, bandė pats save ir savo 
žmoną raminti, kad visgi geriau, negu po 
atviru dangum. O toliau gal gi šalpos 
biuro viršininkai pasigailės ir pradės 
mokėti nors kokią rendą, tai tada gal ir 
bus galima susirasti kur patogesnę pa
stogę ir persikraustyti ant žiemos į ge
resnį butą.

Už kelių dienų atsilankė ir žmogus iš 
šalpos biuro, kuris tik pagyrė Raffertę, 
kad jis labai gerai pasielgė susikrausty- 
damas į šią lindynę. O kas svarbiausia, 
tai kad veikiausia nereikės mokėti jokios 
rendos už šį laužą, nes vargu ar kas ži
no, kas yra savininkas šio kiauliatvarčio. 
Taip jau suramino, jog greitu laiku pra
dės daug viešųjų darbų ir daug tūkstan
čių darbininkų bus suimta į darbus. To
dėl užtikrino, kad Raffertė bus vienas 
iš pirmutinių gauti darbą. Tik reikia tu
rėti kantrumo, o viskas bus gerai, nes 
prezidentas Rooseveltas daro viską, ką 
tik gali, kad tik duoti visiems darbų. Bet 
juk su viena diena viską negalima pada
lyti—vis ima laiko, sako tas žmogus iš 
šalpos biuro, kuris bandė nuduoti labai 
geru. O Raffertei, žinoma, kad kitokios 
išeities ir nebuvo, kaip tik apsiraminus 
laukti ir kentėti šioj lindynėj iki tie ža
dami darbai prasidės.

Už kokio laiko, Raffertė gavo pakvie
timą stoti prie darbo. Džiaugsmo šypsą 
perbėgo jo veidą taip, kad rodos, kaip 
dangus išsiblaivė po audrai, pralinksmė
jo, kada perskaitė pranešimą apie darbą. 
Dabar Raffertė manė, kad ilgai neteks 
smirsti šioj laužynėj, nes kaip tik pradės 
dirbti, tai ir leisis jieškoti tinkamesnio 
kur gyvenimui buto. Bet... tas vis bet, 
tai kaip kokia skerspainė, tankiai pasta
to labai abejojantį klausimą ir labai 
tankiai palieka klausimą neišrišamu da
lyku. Taip ir šiuo kartu tas pats ir Ra
ffertei. Jeigu Raffertei nebūt buvę 
skubesnių reikalų, tai jis būt pirmiausia 
susiradęs sau tinkamesnį, patogesnį bu
tą kadangi pradėjus dirbti nustojo ga
vęs pašalpą, o iš to menko uždarbio rei
kėjo pragyventi, apsirengti, nusipirkti 
kuro, tai taip greitai nebuvo galima pa
sikelti j geresnį butą gyventi, iki kiek 
neatsigriebs su skolomis ir neapsipirks 
nors kiek šiltesnių drabužių, apsiautalų 
žiemai, kuri rodos risčiomis atbėga. Ir 
taip bematant ir prabėgo keli mėnesiai, o 
ir žiema jau įpusėjo ir Raffertė dar vis 
skursta toj pačioj lindynėj.

Po kelių mėnesių darbo, nuskirtas dar
bas “prodžektas” pasibaigė ir apie trys 
šimtai darbininkų ir vėl liko be darbo 
iki kur atidarys naują “prodžektą”. Gi 
nustojus darbo, pašalpos tokiam bedar
biui neduoda per tris savaites—21 die
ną. Reiškia, jei neturi pinigų, o krautu
vininkas neduoda bargan, tai gali svei
kas badauti per 21 dieną, bet pašalpos 
negausi per tokį laiką, nors ir badu mir
si. Taip ir Raffertės šeimynai pritiko 
dar daugiau paskursti, pabadauti. Ir 
nors Raffertė ir lankėsi šalpos biure, bet 
atsakymą gavo, kad dar tau nelaikąs 
gauti pašalpą.,

Raffertienė nors ir buvo jau per tūlą 
laiką pagerėjus, bet paskutiniais keliais 
mėnesiais jinai ir vėl ėmė daugiau ne
galianti: silpnumas ir kosulys vis dau
giau ir daugiau ją kankina. Pas gydyto
ją kreiptis nebuvo iš ko, tai vis laukė 

.ir tikėjosi pagerėjimo. Bet to laukiamo 
pagerėjimo nesulaukė, ir vieton geryn, 
tai laipsniškai vis ėjo blogyn. Vienok, 
jinaj dėl savo silpnumo, negalėjimo nesi
skundė savo vyrui, nes ką gi tai mačys? 
Juk jis ir taip mažai uždirba, kad vos 
ištenka ant skurdaus gyvenimo, tai apie 
daktarą mažai gali būt ir kalbos.

Tačiaus, vieną dieną Raffertienė,* ne
žinant vyrui, apsilankė valstijos klinikoj 
(state clinic) delei savo sveikatos, ypa
tingai jau dėlei jos to nuolatinio kosė
jimo. Čia daktaras ją gana atydžiai iš- 
egzaminavo ir išklausinėjo viską rūpes
tingai ir paėmė jos spjaudalų dėl išana- 
lizavimo. O jai pačiai patarė ilsėtis kuo 
daugiausia, naudoti gerą šviežią maistą, 
ypač pieno ir šviežių kiaušinių .kasdieh 
bent po kelis gerti su pienu, būti tyrame 
ore kuo daugiausia, vengti persišaldymo 
ir negerti iŠ to paties stiklo su kitais Šei

mynos nariais; naudoti sau atskirus in
dus, lėkštes, rankšluosčius ir miegoti at
skiram kambaryj nuo kitų. O toks jai 
daktaro patarimas atrodė, kaip tai nepa
prastas, keistas. Argi tai galimas daik
tas,kad tai reikštų džiovą, sausligę? Ir 
jei taip, tai-kaip-galima išpildyti šitokį 
dakaro patarimą, tokioj biednatvėj?

—Argi jūs, daktare, manot, kad aš tu
riu džiovą?—nusiminus Raffertienė pa
klausė daktara. C .

—Kol kas, aš užtikrinti negaliu, kad 
taip, bet visi požymiai rodo, kad jūs, vei
kiausia, turite kiek džiovos paliestus 
plaučius. Tačiaus, dėlei to nenusigąskit,'o 
tik pildykit tą, ką aš jums patariu, o pa
vojaus didelio nėra; jei ir turi kiek džio
vos, tai pasveikimui dar yra visos gali
mybės, tik.. .—užbaigė daktaras neda- 
sakęs.

Raffertienė apie tai savo vyrui nesakė 
nieko, vienok ją baimė kankino, kad gy
venimas jos jau trumpas; kad dar pačioj 
jaunystėj reikės užmerkti akis ant visa
dos ir palikti neužauginus ir savo mažą 
dukrytę.

į Ir nors gyvenimai Raffertienei buvo 
Į gana žiaurus ir pilnas kartybių, o betgi 

tuom kart ir saldus, kad net baisu ir 
pamislyt apie mirtį. Todėl rūpestis dabar 
Raffertienę daugiau kankina, negu bent 
kada nors pirmiau. O tas kaip tik dar 
labiau atsiliepia ant jos silpnos sveikatos 
ir dar plačiau atidaro vartus džiovai įsi
galėti.

Kažin kur Raffertė šiandien buvo iš
ėjęs per dieną iš namų, net nieko nesą-. 
kęs ir savo žmonai. O kada pargrįžo į 
povakarę namon, tai žmoną atrado gu
linčią lovoj. Vakarienei irgi nerado nie
ko pagaminta. O prie to, nieko, apart 
juodos kavos ir sausos duonos, iš mais
to dalykų ir nebuvo namuose. Raffertė 
prisitraukęs kėdę prie lovos atsisėdo ir 

a atydžiai apžvelgęs savo sergančią žmo
ną, paklausė, kaip jinai jaučiasi, kur jai 
labiausia skatida ? Bet pas Raffertienę 
mažai noro buvo kalbėti. Tik tiek atsilie
pė, kad ji nesijaučia nieko blogo, apart 
nuovargio. Mat, jinai šiandien skalbė 
drabužius, tai gana pavargo, tai gal tas 
ją ir paguldė į lovą. Bet pasilsės ir rytoj 
gal bus gerai. “Tik tu suimk drabužius, 
nepalik ant nakties lauke. Ir parūpink 
ką nors dukrytei valgyti. Aš tai nenoriu 
nieko.”—Silpnai kalbėdama pasakė savo 
vyrui.

Jos kalbos tonas šiandien buvo skir- 
tingesnis, negu kitados ir kažin kaip 
keistesnis, o tas pas Raffertę sukėlė abe
jonę apie jos gerumą; jam atrodė, kad ji
nai daugiau, negu pavargus,:—ji serga 
dideliu šalčiu, tik ji to pati ar nejaučia, 
ar nenori pasakyti, kad nesukelti pas Ra
ffertę baimės dėl pavojaus jos gyvybei. 
Juk ji gana silpna, o iš šalčio ligos grei
tai gali ir plaučių uždegimas išsivystyti. 
O, aišku, kad plaučių uždegimas jai reik
štų kapus. Todėl Raffertė net buvo pasi
nešęs eiti ir šaukti daktarą, bet ji nors 
ir serganti, o sulaikė: “Ne, nešauk dak
taro, juk nėra iš ko. Aš pasilsėsiu ir bus 
viskas gerai.”

Raffertė patikėjęs žmonos žodžiams, 
nešaukė daktarą, vienok mažai jam teko 
miegoti tą naktį; jis daugiau budėjo ir 
dabojo savo sergančią žmoną, o sulau
kęs ryto, nieko nelaukęs pašaukė dakta
rą. Iki pribuvo daktaras, Raffertė bai
siai nerimo iy nežinojo nei ką daryti: 
Pinigų nėra anei cento; nei daktarui, 
nei gyduolėms nupirkti. Daktaras gal pa
tikės ir palauks, bet vaistinįūkas? O čia 
kaip tik ir svarbiausia, tai vaistai. Min
tis žybtelėjo dar Raffertei į galvą, kad 
kaip tik greitai daktaras aplankys ligo
nę, tai nieko nelaukus, bet dar sykį 
krėiptis į šalpos biurą, o gal gi jo prašy
mą išpildys nors dabar, kada jo žmona 
taip sunkiai ir pavojingai serga.

Daktaras pribuvęs atydžiai apžiūrėjo 
ligonę ir tik galvą pakreipęs ir liūnai 
pažiūrėjęs į Raffertę pasakė tai, ką Ra
ffertė ir .tikėjosi: “Tavo žmona serga 
plaučių uždegimu ir yra rimtas pavojus 
jos gyvybei. Reikalinga slaugė ją pri
žiūrėti, arba atiduoti į ligoninę.” Dar 
paklausė, ar jinai niekuo nesiskundė, ar 
ji buvo sveika? Jam atrodo, kad ji per
daug sumenkus ir perdaug išblyškus.

/ > (Tąsa bus)

Bostono Apskričio Komitetas 
Lietuvos Demokratijai Ginti

Atskaita už Pikniko įžangos 
tikietus, kuris įvyko rugsėjo 
6-tą, 1937 m., Maynard, Mass.

..... , ....................v

’ Somerville 14.87
i

dovanų jau išmokėta, išski-! mėnesį pasirašė tarpsavinės 
riant $5.00, kuriuos laimėjo J. 
Bucevičius iš Brighton, Mass.
Komisija prašo J. Bucevičiaus 
atsiimti savo dovaną, $5.00.

Komisija:
** I. Kubiliūnas,

P. Kubiliūnas,
A. Barčius.

pagelbos sutartį.
Chahare ir Suiyuane auga 

organizuoti partizanų bū
riai kovai prieš Japoniją.

“Sovietų Sąjungos žmo
nės, susirišę draugiškumo 
sutarčia su laisvais Mongo
lijos žmonėmis, padės jiems, 
jei reikės, atsakyt kriuši- 
nančiu smūgiu į bet kokį 
smūgį iš japoniškų užpuoli
kų pusės”, — persergėja 
juos Raudonosios Armijos 
komanda per savo laikraštį.

Manila, Filipinai, lapkrit. 
—Viesulą užmušė 180 
nių ir suardė namus 
000 gyventojų.

Bostonas bendrai 
Hudson
Nashua, N. H.
Norwood 
Haverhill 
W. Lynn 
Montello 
Worcester 
Lawrence 
Stoughton 
Bridge water 
Lowell

. W. Hanovei'
28.28; Gardner 
27.84 Fitchburgh

Į Dedham
22.40 Milford
19 34 N. Chelmsford 
16^90 Se^ody

i Bedford

$47.09
44.26
43.98
43.22
37.39
35.91
31.86
29.86

J. šimutis, Nas’hua, : 
P. Veta, Norwood 
M. Stašiene, Cambridge 
Pečiukonis, Haverhill
J. Putrius, W. Lynn 
E. Bernotiene, Brighton
K. Barčienė, So. Boston 
J. Šimaitis, Montello 
J. Burba, So. Boston 
J. Virbickas, So. Boston 
M. Sukaskiene,

Worcester, Mass.
S. Penkauskas, Lawrence 
“Keleivis”, So. Boston 
Petruką'itis, Stoughton 
J. Kalvelis,

Bridge water
V. Mikalopas, Lowtell
A. Dambrauskas,

So. Boston
Cheikiene, So. Boston 
M. Pešino, So. Boston 
Freimontienė, Somerville 8.88
W. Gasiunas, W. Hanover 8.08 
J. Vaitekus, Gardner 
J. A. Samulenas,

Fitchburg
J. Brazaitis, So. Boston 
Mrs. Ivone, Dedham 
P. Bagdonas, So. Boston
U. Rams, So. Boston 
Andreliuniene, Somerville 
P. Kibirkštis, Milford 
W. Plein,-N. Chelmsford 
M. Petkus, Peabody
V. Gegužis, So. Boston 
P. Kubiliūnas, So. Boston 
M. Krasauskiene,

So. Boston 
M. Užunaris, So. Boston
E. Gitzus, Bedford 
Krasauskas, So. Boston 
J. Lukas, Worcester
T. Mažrimas, S. Boston 
J. Ruplėnas, So. Boston 
J. Masteika, So. Boston 
J. Gegužis, So. Boston
F. Pakalnis, So. Boston
B. čuberkiene 
J. IZulis, So. Boston 
A. Kupstis, So. Boston
A. Jankus, So. Boston
B. Kontrimas, So. Boston 
B. Žukauskiene, S. Boston 
J. Matulevičius, S. Boston
V. Minkienė, So. Boston 
Kaliošienč, So. Boston 
J. Akusis, So. Boston
W. Kilman, So. Boston
L. Žemaitiene, Waterbury 
E. Pranašas, So. Boston 
Buividiene, So. Boston 
Kiškis, So. Boston 
Tamašauskiene, So. Boston .95 
L. Zelson, So. Boston 
Ig. Šidlauskas, So. Boston 
Reinardienė, So. Boston 
Parduota piknike

$339.51 
118.04 
47.09 
44.26 
43.22’ 
37.39 
29.86 
25.55 
19.34 
16.78 
15.43 
14.45.

8.08 
7.70 
7.56 
6.30 
5.91 
5.88 
5.88
4.08 
1.59 

360.00

,<

Sovietai Padės Mongolijos 
Liaudžiai prieš Japoniją
Maskva. — Jeigu Japoni

ja užpuls Išlaukinę Mongo
liją, Liaudies Respubliką, 
Sovietai padės šiai respubli
kai apsigint, kaip Raudono
sios Armijos organas “Rau
donoji žvaigždė” perspėja 
Japonus.

Pastaraisiais mėnesiais 
Japonija, užimdama Chaha- 
rą ir Suiyuaną, Chinų pro
vincijas Vidujinėj Mongo
lijoj, priėjo prie pat rube- 
žiaus Išlaukinės Mongolijos 
Liaudiškos Respublikos, su

$200.00 kailiniai ir $145.00 kuria Sovietai 1936 m. kovo
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Waterbury, Conn.
Prie vartų parduota

Viso už įžangos
tikietus
Įžangos tikietų 

'komisijos narys,
Ignas Kubiliūnas.

$1163.90 
kontroles

zmo-
170,-

Jeruzalė. — Anglų ka
riuomenė suėmė Sheikhą 
Farhaną, kaip vadą arabų 
ginkluotos kovos prieš žy
dus ir anglus. Areštavo ir 
tris jo padėjėjus.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

3.08
3.07 l
3.00 i
3.00
2.95
2.90
2.90
2.62
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1.59
1.11
1.06

.97
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.51

Viso $682.29
Fotografas už ‘koncesiją’ 2.00
Bitininkas 3.00
Nuo So. Bostono ALDLD kp.

moterų skyriaus už lai
mėjimus per B. čuberkie- 
nę ir B. Žukauskienę 23.50

$28.50
37.66

682.29

$748.45

Viso
Aukos Ispanijos dem.
Už įžangos tikietus

Viso priimta per 
L Kubiliuna v

^Kiek ir kur parduota įžan
gos tikietų išanksto ir prie 
vartų:
So. Bostonas $184.15
So. Bostono Moterų Kl. 60.60

So. Bostonas viso 244.75
Cambridge 43.98
Brighton 35.91

Japonai Vysiąsi Chinų Val
džią į Hankową ir Toliau
Shanghai. — Mechanizuo

ta japonų armija grumiasi 
kasdien artyn Nankingo, 
Chinijos sostinės. Nuo ja
ponų pirmųjų eilių iki Nan
kingo telieką tik 50 mylių.

Japonų komandierius L 
Matsui žada vytis Chinijos 
valdžią į Hankbwą, Chung- 
kingą ar kokį kitą miestą, 
kur tik jinai įsteigtų sa
vo ceūtrą. Tuom jis atsako 
Chiang Kai-shekui, Chinų 
valdžios galvai, kuris užrei- 
škė, jog Chinija kovos prieš, 
japonus iki kartaus galo. 1

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui ’’Laisvei”7 Skaitytojų

Kiekvienas “Laisves” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisvės” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 pusei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisvės” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pUsei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November
Vajininkams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos:

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

Tuojau Stokite į Vajų ir Gaukite Vieną iš Dovanų

Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Caro laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

zavimosi ■ ir švietimosi laikų istorija.
Parašė M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio eilių rinkinys. Labai 
naudinga kiekvienam pasiskaityti ir 

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto
• organizmo. '

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

Parašė Dr. Kaškiaučius, paduodamas 
receptus kaip žmogus gali save gelbėt 
staigoj ligoje bei susižeidime. Kaina $1.

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas
(Kartu ir apie Lietuvą) 

Paraše J. STALINAS. Kaina 35c.

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?
Parašė CMginas. Kaina 10c.

(Fašistų Užpuolimo Metu) 
Parašė V. ANDRULIS. Kaina 10c.

Knygutė Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

. Trockizmo
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

S
Socialistinių Sovietų Respublikų 

Sąjungos Konstitucija
Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 

įstatymai. Kaina 5c.

Krikščionybė Ar Komunizmas? •
Parašė A. BIMBA. Kaina 5c.

Krikščionybė
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.
t

!

$

7 v3 4

j 4

ĮĮ»

Jei iš čia sužymėtų knygų nepasirenka t sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus haują skaitytoją visiems metams 
o konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

aukščiau sužyinėtų. Už metinį skaitytoją $1.00 vertės, 
o už pusmetinį 50c.

Naujas prenumeratas ar atnauj intas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVE”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y

□c

I
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Newark, N. J Keletas Žodžių Lietuvių Ūki-! 
ninku Sąjungos Reikalu Chicago, III

Lapkričio 25 d. apsivedė 
Juozas Žeikus, iš Orwigsburg, 
Pa., su Ona Senkiute, iš New
ark, N. J. šliubą ėmė civilį. 
Pokilis įvyko jaunosios, Onos 
Senkiutės, motinos namuose, 5 
Merchant Place.

Nors pokilis buvo šeimyniš
ko pobūdžio, vienok svečiai 
nepamiršo ir visuomenės rei
kalu. M. žilionienė atsišaukė 
į svečius, paaiškindama reika
lingumą paramos Ispanijos ko
votojams 
teises.

Svečiai 
sekamai:
Žeikai $1, jaunojo tėvai, J. ir 
M. žeikai $1, P. ir O. Kazake
vičiai $1, J. ir M. žilioniai $1, 
ir Mrs. ž. 25c. Viso $4.25.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo, o aukauto
jams širdingai ačiū.

Korespondentas.

už demokratiškas

sutiko ir paaukavo 
jaunavedžiai J. ir O.

buvo 
bet 

būre- 
apie- 

atsida-

New Jersės Apskričio Lietu
vių Organizacijų Atsteigimui 
Lietuvoje Demokratinių Teisių 
Pildantysis Komitetas sušau
kė praplėstą susirinkimą 
lapkričio, š. m., Newark, 
Nors šis susirinkimas 
šaukiamas ant greitųjų, 
visgi susirinko pusėtinas 
lis draugų, vietinių ir .iš 
linkės. Susirinkimui
rius, keletas draugų išsireiškė, 
duodami didelį papeikimą Ap
skričio Komitetui už jo nevei
klumą. žinoma, daugiausia te
ko apskričio sekretoriui, bet, 
man rodosi, kad vienam sek
retoriui duoti “pipirų,” o pa
likti ramybėj kitus komiteto 
narius, tai yra ne gražu. Bet 
kas blogiausia, kad patys ko
miteto nariai davė papeikimą 
sekretoriui, o patys, kada 
įvyksta posėdžiai, tai neatsi
lanko į posėdžius, o praleidžia 
laiką kur nors užeigose, nors 
gerai žino, kada susirinkimai 
įvyksta, nes komitetas iš pat 
pradžios gyvavimo nusitarė 
laikyti posėdžius kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
Taip, draugai, negerai — vis
ką suversti ant vieno žmogaus.

Toliaus buvo eita prie pa
ties tikslo. Šis susirinkimas vy
riausia buvo šauktas apkalbė
jimui ateinančio prakalbų 
maršruto ir prisirengimui prie 
sekančios konferencijos. Pra
kalbos New Jersės valstijoj 
bus surengtos trejos: New- 
arke, Patersone ir Elizabeth. 
Kalbėtojai bus: Michelsonas 
iš Bostono
Brooklyno. Konferencija nu
tarta sušaukti pabaigoj sausio 
mėnesio, 1938 metais. Taipgi, 
susirinkimas nutarė, kad aps
kričio komitetas pagamintų 
specialį laišką ir išsiuntinėtų 
visoms kolonijomis, o vietiniai 
draugai su tuo laišku turės ap
lankyti savo mieste visas or
ganizacijas, kurios dar nepri
klauso prie mūsų apskričio ir 
jas prikalbinti, kad prisiųstų 
savo delegatus į būsimą kon
ferenciją. Taipgi šis susirinki
mas pasisakė už šaukimą 
Amerikos Lietuvių Antro Kon
greso, kuris įvyks sekančią va
sarą, Scranton, Pa.

Su tuo susirinkimas ir užsi
baigė. P. Ramoška,

Apskričio Sekr.

ir R. Mizara iš

Jaunuolių. Parengimas
Sėkmingai Pavyko 

šeštadienį, lapkričio 20 
Lietuvių Auditorijoj Sparks 
D. S. organizacijos kuopa turė
jo puikiai šaunų parengimą.

Aš nors jau ir senas, bet dar 
nesinori visai išsiskirti iš jau-

......... .................. ...... ...... . '‘i-t • i ..r

Antra suvažiavimo sesija 
prasidės ant rytojaus kaip 10 
vai. ryto.

Rengimo Komisija.

Atvyksta Franci jos

d.,

Antoinette
Ill., 

sesuo, Ona

Francijoą sportininkai—plau
kikai Juan Tari ir Pussario at
vykstą į Sovietų Sąjungą. Jie at
siklausė sovietinių sportininkų, 
.kad surengtų jiems ir Sovietų 
plaukikams lenktynes. Jos bus 
surengta Maskvoj, Leningrade 
ir Kijeve.

Nors laikas jau rodė apie 9 
valandą, bet dar svetainėj jau
nuolių neperdaugiausiai buvo, 
bet netrukus prisipildė pilnutė
lė didžiulė svetainė.

Man, kaipo senam, labai sma
gu žiūrėti į mūsų progresyvį 
jaunimą. O dar smagiau, kuomet 
į juos žiūrint prisimeni savo jau
nystės dienas. Todėl, kad gerai 
prisižiūrėti į jaunimo linksmy-

ant balkono, iš kur galima viską 
gerai matyt.

Jaunimo pilnutėlė svetainė, 
visi linksmi, pasipuošę jaunystės 
žiedais. Orkestrai užgrojus sve
tainėj susiūbuoja jaunimas lig 
tas jaunutėlis miškas vėjo siū-

Susirgo ĮJraugė Anų (jerdus
Vilniečiai apjaikė nemalonią 

žinią nuo drg. 
Gvergždžiūtės, iš Peoria, 
būtent, kad jos
Gvergždžiūtė-KazlauskieiĮė, Pie
tiniam Hlinois, Springfielde ir 
Chicagoj daugeliui žinoma po 
vardu Ann Gerdus, šiomis die
nomis pateko į ligoninę, kur gal
būt reiks pabūti- gan ilgą laiką.

Draugė Ona, porą metų at
gal, gyvendama'Springfield, Ill., 
aktyviai dalyvavo bedarbių ko
vose. Ją kelis kartus policija 
Žiauriai patąsė ir apmušė. Per 
trumpą laiką jos gyvenimo Pe- 
orijoj, jai taip pat prisiėjo nu
kentėti nuo policijos, ką jos gy
dytojas pripažysta.

Draugė Ona guli St. Francis 
ligoninėj, Peoria, Ill., kambarys 
Nr.-' 324. Arčiau gyvenanti 
draugai turėtų draugę atlapky- 
ti. V.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Dviejų kuopų šokiai įvyks šešta
dienį, gruodžio 4-tą. Rengia ALDLD 
190 kp. ii’ LDS 227 kp. jaunuolių. 
Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 20c as
meniui. Bus duodama geros vertės 
trys prizai, laimėjimai. Turėsime ge
rą orkestrą šokiams, taip pat geri 
valgiai ii’ gėrimai. Gerbiami cleve- 
ląndiečiai, kuriems tik laikas pavėli
na, malonėkite dalyvauti linksmai i 
laiką praleisti ir paremsite virš mi
nėtas draugijas. — Kom.

(282-284)

Kadangi man teko lankytis 
pas tūlus ūkininkus ir kalbinti 
juos priklausyti prie Lietuvių 
ūkininkų Sąjungos, tai aš čia 
nors trumpai noriu tarti keletą 
žodžių. ,

Kai kurie ūkininkai gana šal
tai atsineša link suorganizuotos
sąjungos, manydami, kad ji ne- nuolių, todėl žingeidumo apim- 
reikalinga. Aš bandžiau pertik- tas ir nudūlinau į parengimą, 
rinti draugus ūkininkus, kad jie 
klaidą daro, neįvertindami orga
nizacijos naudingumo. Gal būt 
randasi tūlų trūkumų organiza
cijoj, gal ji dar neatlieka kaip 
reikiant savo užduočių, bet tą 
galima ateityje pataisyti ir dėl
to išanksto nereikia pasmerkt 
organizacijos.

Mes turime rūpintis savo 
(ūkininkų) reikalais, paduoti
vienas kitam brolišką ranką ir bes užsirioglinau gana aukštai 
dirbti kartu pradėtą darbą. Jei
gu mes dėsime pastangų sustip
rinti organizaciją nariais ir 
savo darbu, tai ateityje bus geri 
vaisiai. Dabar yra gera proga 
stoti į organizaciją ir dirbti 
bendrą darbą pagelbstint vie
nas kitam, jeigu būna reikalas. ■ buojamas. Apart manęs, buvo 
Reikia nepamiršti, kad ir tarpe ' vienas kitas senesniųjų, bet labai 
ūkininkų randasi esančių sun-'mažai. 
kioj padėtyj, kaip ir tarpe fab-
11 k ų d a i ii i n lx ų. hT e a a I mūsų progresyvis jaunimas taip 
ninku vargsta ir skursta, besi- puikiai moka dar 
stengdami išlaikyti savo susuktą 
lizdelį, kad neatimtų iš jų para
zitų rankos. Nemažai silpnų 
ūkininkų, negaunant iš niekur 
pagelbos, neteko savo ūkių.

Jeigu mes nenorime, kad taip 
atsitiktų su mumis, tai j ieškoki
me būdų, kaip apsisaugot. Dabar 
mums yra gera proga priklausy
ti į savo organizaciją, kurioje 
būnant daugelį gyvenimo klausi
mų galėsime išrišti.

A. D am b) -aus kas.

Labai smagu pažymėti, kad

buotis sutrauki
me plačiosios Chicagos jaunimo 
į savo parengimus. Tas labai 
daug reiškia mūsų jaunimo or
ganizacijos bujojimui.

Didžiausia garbė priklauso 
tiems jaunuoliams ir jaunuo
lėms, kurie taip rūpestingai 
darbuojasi jaunimo organizaci
jose ir jų parengimuose.

Skurdžiaus Sūnus.

Draugijų Atydai

W. Lynn, Mass

įjydy Kongresas už Demokra
tinį Frontą prieš Nazius
Washington. — Amerikos 

žydų kongresas nutarė dė
tis į bendrą demokratinį 
frontą su kitų tautų žmonė
mis prieš Hitlerio agentų 
varomą judėjimą šioj šalyj.

Visi 500 kongreso dele
gatų atsistodami pasveiki
no tuos Amerikos, Ariglijos 
ir Francijos profesorius- 
mokytojus, kurie protestavo 
Lenkijai prieš žydų studen
tų persekiojimą ir prieš jų 
sodinimą į atskirus suolus 
nuo krikščionių.

Žydų kongrese kalbėjo ir 
Jungtinių Valstijų senato
rius Capper. Jis šaukė “dva
siniai atitvert” tas šalis, ku
rios persekioja žydus bei ki
tas tautines mažumas. Vie
nos tautybės paneigimas ve
da .prie visų tautybių prie
spaudos, kaip matome da
bar Vokietijoj, sakė senato
rius.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Kultūros Draugijos pirmas su
važiavimas atsibus gruodžio 4 
ir 5 dienomis, Liet. Darbininkų 
Svet., 10413 S. Michigan, Ave., j 
Chicago, Ill.

Apie tai jau buvo bene ke
lis sykius rašyta. Tuo reikalu 
pasirodė net ir keli straipsne
liai laisvoje mūsų spaudoje.

L. L. E. K. D. 1-ma kuopa, 
kuri šaukia tą suvažiavimą, 
turi parūpinus suvažiavimui 
dienotvarkį ir planus draugi
jos ateities veikimui. Bet iki 
šiol spaudoje mažai varyta 
agitacijos už suvažiavimą.

Šiuo raštu taigi ir norima tą 
spragą užpildyti. Apart lais
vamanių kuopų delegatų, ku
rių delei neskaitlingumo kuo
pų, daug negalės būti, norima 
pakviesti laisvos minties kliu- 
bus, kultūrines draugijas ir 
laisvuosius chorus, prisidėti 
broliškais delegatais.

Tuo reikalu ypatingai krei
piu domę į chicagiečių organi
zacijas, būtent, Joniškiečių, 
žagariečių, Rokiškėnų, Kupiš
kėnų kliubus, taipjau į Naujo
sios Gadynės, Pirmyn ir Aido 
chorus.

Suvažiavimas prasidės kaip 
4 vai. po pietų gruodžio 4 d. 
ir tęsis iki aštuntai ar devintai 
vakaro, o paskui bus bankie- 
tas su kalbom ir gražiu prog
ramų. Bankietūi įžanga 50c 
ypatai. /

Susiorganizavo Nauja Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 

Kuopa
Lapkričio 21 d., 1937 m., 

LDS 67 kp. nariai ir apskričio 
valdyba' iš Montello, Mass., nu
važiavo į West Lynn, Mass., ir, 
su pagelba vietinių draugų, su
organizavo LDS naują kuopą iš 
7 narių. Mąn atrodo, kad vieti
nių draugų tarpe yra pusėtinai 
prasilavinusių; todėl nuo jų pri
klausys kuopos bujojimas.

Tą pačią dieną, kaip 3 vai. po 
pietų, kalbėjo adv. F. J. Bago- 
čius iš So. Bostono. Prakalbas 
jam surengė Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Adv. Bagočius, kalbė
damas apie pasaulinę politiką, 
smerkė Japoniją ir kitas fašis- 

! tines šalis, su Hitleriu ir Musso- 
i liniu priešakyje, kam jie 
nekaltus žmones Chinijoj 
panijoj. Nurodinėjo, kad 
tinėse šalyse nėra žodžio 
vės. Palietė ir Sovietų Sąjungą, 
prilygindamas ją prie fašistinių 
šalių. Sakė, kad, girdi, “diktato
rius” J. Stalinas yra “nemoky
tas gruzinas,” išvijo Trockį ir 
kitus jam nepatinkamus žmones 
sušaudė. Tačiaus pripažįstą, jog 
bolševikai šalyje padarė daug 
progreso. “Pilvai žmonių pilni, 
bet jų protas suvaržytas,” sakė 
jis.

Kalbėdamas apie Lietuvą, ra
gino suorganizuot moksleivių 
fondą ir pabaigusius high school 
du jaunuolius pasiųsti į Lietuvos 
universitetą. Kai tie jaunuoliai 
sugrįšią atgal Amerikon, tai 
pagelbės tarpe čia gimusių pa
laikyt lietuvybę.

Buvo duota ir keletas klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas trum
pai atsakė.

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. stato 
scenon labai juokingą komediją, tri
jų veiksmų “Išdykusi Pati.” Įvyks 
gruodžio 5 d. Lietuvių Svet., 243 
Front St. Durys atdaros nuo 2:30 
vai. po pietų, lošimas prasidės 3:30 
vai. po pietų. Los Lietuvių Liaudies 
Teatro Aktoriai iš Brooklyn, N. Y. 
po vadovyste Jono Juškos. Prašome 
visų dalyvauti pamatyt šią juokingą 
komediją, užtikriname, kad prisijuok
site iki valiai ir būsit užganėdinti lo
šimu. Po lošimui bus šokiai. Įžanga 
40c. — Kviečia Rengėjai. (282-284)

SHENANDOAH, PA.
Gruodžio 4-tą d., 7:30 vai. vak. 

įvyks draugų Judzentavičių išleistu
vių vakaras Najaus Svet., kampas 
Main ii' Poplar Sts. Drg. Zdaniutė- 
Judzentavičienė per keletą pastarų
jų metų vadovavo Lyros Chorą ir 
Mainierių Kvartetą, dabar apleidžia 
šią „apylinkę ir išvažiuoja Chicagon 
apsigyventi. Taigi, kaip vietos, taip 
ir apylinkės lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti atsisveikinimo vakare. 
Įžanga asmeniui 50c. — Kviečia 
ros Choras. (282-284)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp.' priešmetinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 
3 d., 7:30 vai. vak., 3014 Yemans St. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
A. V. (282-284)

žudo 
ir Is- 
fašis- 

lais-

Šalna.

Išgelbėjo Norvegų Laivą

Sovietų Archangelsko specialė 
komisija gelbėjimui laivų išgel
bėjo Norvegijos laivą “Cristine 
I”, kuris buvo užėjęs ant uolos. 
Laivui grūmojo pavojus būti su
laužytam. Po 10 dienų sunkaus 
darbo Sovietų narūnai ir kiti 
gelbėjimo darbininkai nuvilko 
laivą nuo uolų ir atgabeno į 
Archangelską, kur jis bus grei
tai pataisytas.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 3 d. 
December, pas drg. O. Mikalajūnienę, 
47 Hazel St., 7:30 vai. vak. Draugės, 
šiame susirinkime bus gana svarbūs 
dalykai atlikti, turėsime išrinkti val
dybą 1938 metams, taip pat atsiun
tė “Virėją.” Kurios dar neątsiėmėte, 
nepamirškite dalyvauti, taip pat at
siveskite ir naujų narių. Moterų Sky
riaus Sekr. M. Kulbienė. (282-283)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. metinis susirinkimas 

įvyks penktadienį, 3 d. gruodžio^ A. 
Tenio Svet., Winans Ave. ir 16th St. 
Draugai ir draugės yra svarbu, kad 
visi dalyvautume!, nes bus valdybos 
rinkimas 1938 metams. Taipgi turi
me daug svarbių dalykų svarstyti.— 
Fin. Sekr. O. Vertęlienė. (282-283)

JŪS GALITE LAIMĖTI 
$100,000 PRIZĄ 

OLD GOLD NAUJAME 
KONTESTE

Nusispręskite Ddbąr Tuojau Stotį Į 
Šį Naują Kontestą ir Laimėti Prizą

OLD GOLD CIGARETAI duoda 
jums kitą viso amžiaus progą laimė
ti turtą. Šis kontcstas yra didesnis 
ir geresnis negu pirmesnysis. šis 
kontestas susideda iš suteikimų 
praleistų kalbų dataikomų į tuš
čius piešinių baliūnus. Eikite pas 
savo cigaretų pardavinėtoją ir pra
šykite jo Old Gold Piešinių Bulletino. 
Jis yra VELTUI, su pilnom taisy
klėm ir reguliacijom liečiančiom kon
testą. Čia yra 1,000 piniginių prizų, 
sudarančių $250,000. Nėra užčiupimų 
ar triksų. Šis kontestas tik dabar 
prasideda. Dvigubai - švelnūs 'Old 
Golds ir vėl duoda jums progą pra
lobti visam amžiui. Atydžiai sekite 
instrukcijas. Skaitykite šį laikraštį

I dėl tolimesnių pranešimų.
’ NO. 107

VARPO KEPTUVE

Ly-

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

apylinkę orui atvėstant.

Nuliūdimo valandoj, kteipkitčs pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

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

i

•i

I

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 P1- New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 1 P. M,

Puslapis Penatas

(JAUNUOLIAI .AUGA SVEIKI IR, 
. STIPRUS VALGYDAMI

VARPO

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

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

irti tini mW irti tirti irti tini tirti irti irti irti irti irt* irti irti irti irti irti

Valgykite Medų

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Nira valandų sekmadieniais.

DR. J. J. KASKIĄUCIUS
530 Summer Ave., arti Chęętęr Ąve, 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-

Nauji Meksikos karininkai, tik ką užbaigę militarinę mokyklą.

Odos-Kraujo-Nervy Chronišką 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKŲ NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

__ __ VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokj 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir įūsų liga bus jums išaiškinta.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galimą pirkŲ vaistus dąug 

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

8791 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Kaina 65q už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.
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Iš Mykolo Plepio 
Laidotuvių

Pirmadienį prieš 2 vai. po 
pietų, prie graboriaus LeVan- 
dos laidotuvių įstaigos, susi
rinko nemažas būrelis idėjinių 
ir asmeniškų M. Plepio draugų 
išleisti ir palydėti jį į paskuti
nio pasilsio vietą — Alyvų 
kalnelio kapines.

Diena pasitaikė graži, bet 
aplinkuma jautėsi nyki. Pa- 
Žitirėjuš į velionio dar jauną, 
dafcAr suąkmenėjusį veidą, ne
jučiomis išsiveržia klausimai: 
“Ko čia jam buvo skubint?” 
Gal būt nykumą didino veda
masis remontas name, kurio 
apgriautos sienos priminė din- 
gusį puikų gyvenimą ...

Velionio karstą puošė dide
lis gėlių vainikas nuo laisvie- 
čių ir LDS centro darbininkų. 
Kitas vainikas buvo nuo d. Bu- 
dreikos.

Keli desėtkai žmonių paly
dėjo velionį mašinomis it bū
relį žmonių radome ant kapi
nių atvykus gatvekariais.

Trumpą, ryškią prakalbą 
apie velionio atsižymėjimus 
darbininkų judėjimui pasakė 
d. R. Mizafa,'“Laisvės” redak
torius, pažymėdamas, kad d. 
Plepys savo ankstybesnėse 
dienose yra sakęs prakalbas 
masiniams susirinkimams ir at
sisveikinimo prakalbas desėt- 
kams, gal šimtams mirusių 
draugų. Jo ištikimybė ir ilgų 
metų pasiaukojimas darbinin
kų judėjimui yra pavyzdžiu 
mums visiems, sakė kalbėto
jas.

Priešpaskutinėmis savo die
nomis M. Plepys buvo kelerio
pai suimtas sunkių ligų. Jis 
sirgo galvos ir nugarkaulio 
smegenų, taipgi plaučių užde
gimu, kas jį ir nuvarė be lai
ko į kapus. ‘ Rep.

? Naudingas Darbas
U.!Teko pugirsti, kad lietuvių 

kAĮĮpos ktirtių- Columbia Uni- 
yęrgitete rėmimu • susirūpino 
Pėt .trys Brooktyho prganižaci- 
JoM^. £iet.< Ėrofesionaliį Drau- 
kua;. AlUmrių bei Studentų 
Kniubas ir 'Romuvos Kliubas.

naudai sekamų metų 
ąaušio (Jan.) 29 d. ruošiama 
Gtanada Kotely bapkietas su 
šokiais, \ 
‘ Rengėjai tikisi visuomenės 
paramos ^iam kilniam darbui. 
Bilietų kaina — $3.00 asme
niui. Į ? Apė.

UCacchione Reikalaus
? Perskaitliavimo

Oficialiame balsavimų pasė
kų paskelbime pranešama, 
kad Cacchione pralaimėjęs tik 
245 balsaisrPaskutinis paskel
btas išrinktu Miesto Tarybon 
buvo Abner C. Surpless, ga
vęs 41,809 balsus, o Cacchione 
paskelbtas pralaimėjusiu tu
rėjo 41,554 balsus, skirtumas 
245-kių balsų.

Pirmadienį Cacchione for
maliai pareiškė, kad jis reika
laus- perskaitliavimo tūlų ba
lotų. Kad gaut perskaįtliavi- 
m$, reikia šimto piliečių pana
šų ir $25 į dieną •— lėšoms. Jis 
esąs gavęs informacijų, kurios 
jį įtikinančios, jog turėjęs būti 
išrinktu jis, o ne Surpless.

Little Vėl Išrinktas 
J. K. Sekretoriumi

• John Little, žinomas Jaunų 
Komunistų vadas, vėl išrinktas 
Jaunų Komunistų Lygos šios 
valstijos organizacijos sekreto
riumi ką tik pasibaigusioj vals- 
tijinėj konvencijoj. Jaunųjų Ko
munistų konvencija prasidėjo 
pereitą penktadienį, 301 Scher
merhorn St., baigėsi sekmadie
nį. Little atsišaukė į 8,000 šios 
valstijos jaunų komunistų būti 
vajininkais suvienijimui viso 
progresyvio jaunimo už taiką, 
gėrbŪVingą gyvenimą ir progre-

Oficialiai Rinkimų 
Daviniai

Rinkimų Taryba pirmadienį 
oficialiai paskelbė pasėkas rin- 
mų majoro, distrikto prokuroro 
ir kontrolieriaus.

LaGuardia gavęs viso 1,344, 
630 balsų; Mahoney—891,256 
majoro LaGuardijos didžiuma 
453,374 balsai.

Dewey gavęs 326,351; Has
tings—217,332; prokuroro Dew
ey didžiuma 109,019 balsų. Pro
kurorą rinko tik Manhattanas, 
kitos miesto dalys nedalyvavo.

McGoldHck gavęs 1,158,955 
balsus; Taylor—955,993; kon
trolieriaus McGolricko didžiu
ma 202,962 balsai.

Privertė Prašalint 
Japonų Prekes

Masinis pikietas, kurį dau
giausia sudarė ispaniško paėji
mo žmonės ir negrai Harleme 
privertė tris krautuves prašalin
ti Japonijos, Italijos ir Vokieti-
jos prekes ne tik nuo stalų, bet 
ir iš lentynų.

Išpildė pikietų reikalavimus 
sekamos krautuvės: Fifth Ave
nue Fair, 1362-66 Madison Ave.; 
W. T. Grant, 1352 Madison 
Ave.; ir Adolph Parker Store, 
1380 Madison Ave. Vienintele 
atsisakiusia buvo W. F. Wool
worth krautuvė, 1360 Madison 
Ave. Prie šios bus tęsiamas pi
kietas.

Variuote Prietemoj
žiemos sezonas atneša pa

vojų važiuotei. Sutemos būna 
ankstybos, didžiumos važiavi
mo laiku, o prietema yra pa
vojingiausia valanda važiuo
tei. Pėstininkai ir motoristai 
privalo tą atsimint.

Vairuojantieji žiemos metu 
turi būt labiau atsargūs, ypač 
po saulės Titisileidimo. Sniegas 
ir ledas sudaro pavojų. Prižiū
rėkite šyha's ir Uždėkite retė- 

; žius, kaip tik sąlygos to reika
lauja, Lango valytuvas turi 

; būti tvarkoj. - ,
' Saugokis carbon monoxide 
;gaso. Vos pajutęs svaigulį ar 
galvoskaudį, įleisk mašinon 
įvalias šviežio oro. ’

Trafiko Stotis “K.”

Variuos į New Haveną
' Komedijos “Išdykusi < Pati” 
aktoriai sykiu su savo režisie
riumi J. Juška, kuris taip pat 
turi ir vieną iš žymesniųjų rolių, 
vyksta į New Haven, Conn., kur 
perstatys minėtą komediją.

Ar Jau Turit Bilietą 
Smagiam Baliui? 

* ■■■>■■ i, ■ ,
LDS Jaunimo smagusis me

tinis balius su šauniais šokiais 
ir teatrališka programa įvyks 

■•jau šį šeštadienį; gruodžio 4-tą, 
Lietuvių Am. 'Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brobklyne. Jei 
dar neturite bilietoj laikas įsi
gyt, nes iš anksto gausite už 30 
centų, kuomet prie durų bus 35c. 
Šokiams grieš Johnnie Nevins
orkestra.

N. K.

VIEŠBUTY RADO NEGYVĄ 
LAIKRAŠTININKĄ

Madison Viešbučio kambari
nė, eidama valyt kambarį 820, 
rado ant grindų gulint negyvą 
C. H. Kendall, buvusį turtingą 
laikraštininką ir laivyno oficie- 
rių. Padėkų Dienos išvakarėse 
jis girtavęs ir apie 3:30 ryto 
parsvyravęs su nepažįstamu vy
ru, kaip pasakojo viešbučio dar
bininkai. Kol kas nežinoma, kas 
tas vyras ir kur jis- pasidėjo, 
taipgi nenustatyta ar Kendall 
buvo nužudytas ar užsimušė gir-
tas krisdamas iš lovos.

Darbietis Quill Pirmas 
Laimėjo Brome

Bronxo balotų -skaitliavime 
pirmutiniu išrinktuoju Miesto 
Tarybon. yra Am. Darbo Par
tijos kandidatas Michael J. 
Quill, kovingas Transporto 
Darbininkų Unijos prezidentas 
ir pirmasis kandidatas ant 
ADP sleito, Bronxe.

Quill per visą laiką laikėsi 
antruoju, bet eliminavus (nu- 
Čihus nuo sąrašo) komunistų 
kandidatą Begun, Quill iš kar
to gavo 14,378 antrojo pasirin
kimo balsus, paliko toli užpa
kaly demokratą Deering, per
viršijo 75,000 kvotą ir tapo 
paskelbtas išrinktu. Gi antrą- 
jaril darbiečių kandidatui Nin- 
fo nuo Begun balotų gauta 
4,477 balsai.

Išgirdęs apie jo išrinkimą, 
Quill tuojau pareiškė, kad 
nUo 1 sausio jis su kitais dar- 
biėčįų blpko “councilmanais” 
pradės darbuotis Miesto Tary
boje prieš pragyvenimo bran
gumą, už mjestavą elektros 
stotį, už nupiginimą pieno kai-
nų ir skubinimą statybos gy
venamų namų.

Komunistų Parama
Darbiečiams

Apie gausingą komunistų pa
ramą darbiečiams Begun pareiš
kė sekamai:

“Eidami Komunistų Partijos 
nusistatymu duot saviems kan
didatams pirmo pasirinkimo 
balsus, o antrojo ir trečiojo pa
sirinkimo balsus Am. Darbo 
Partijos nominalams, didžiuma 
komunistų balsuotojų Bronxe di
delėj didžiumoj balsavą 2-rą ir 
3-čią pasirinkimą už Quill ir 
Ninfo, tokiu būdu užtikrindami 
jų išrinkimą.

“Pirmajame skaitliavime' aš 
gavau 20,946 pirmo pasirinkimo 
balsus. Iš tų 18,855 balsai1 arba 
90 nuošimčių nuėjo darbię- 
čiams....; Tas dar kartą parodo 
Komunistų Baltijos ir jos rėmė
jų puikią ištikimybę progresy
vių- bendro fronto idėjai, kurios 
vyriausia atstovė yra Am.■ Dar
bo Partija.” : “

' Pirmadienio s k aitliavimuose ' 
buvo numatoma, kad iš Bronxo 
būsią išrinkti 3 demokratai ir 2 
darbiečiai. Darbietis Ninfo tebe
buvo trečiuoju iš renkamų pen
kių ir eleminacijai buvo likę 3, 
kas yargiai bepakeis Ninfo gali
mybę būt išrinktu.

LDS 1-mos Kuopos Priešme- 
tinis Susirinkimas

Ketvirtadienio vakarą, gruo
džio 2 dieną, įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1- 
mos kuopos priešmętinis susi
rinkimas. šiame susirinkime 
bus renkama valdyba sekan
tiems metams.

Taipgi labai svarbu, kad vi
sos ir visi pasistengtume! pasi
mokyt duokles už šiuos metus, 
nes Centro Valdyba turi paga-. 
minti raportą Apdraudos De- 
partmentui ir priparodyti, kiek 

'narių Susivienijime yra geram 
stovyj.

Susirinkimas bus “Laisvės” 
Svetainėj. Pradžia 7:30 v. v.

Dar kartą primenu, kad 
visos ir visi nariai atsilanky- 
tumėt ir pasistengtumėt pasi- 
mokėt už šiuos metus.

Pirmininkas,
M. Stakoff.

Sukėlęs “D. Workeriui” 
60 Dolerių

šiame Daily Workerio finan
siniame vajuje, apart vedimo 
Komunistų Partijos 24rtos sek
cijos vajaus direktoriaus darbo, 
Joe Grattan dar asmeniškai su
kėlęs 60 dolerių'ir manąs dava- 
rysiąs iki šimto. Pernai, kada 
jis neturėjo atsakomingo darbo 
sekcijoj, jis asmeniškai sukėlęs 
$800.

Pasilinksminimo ir Mokslo 
Vakaras

šį trečiadienį, gruodžio 1-mą, 
LDS jaunimo kuopa BuiLDerS 
turės reguliarį jaunimo pasi
linksminimo vakarą, bet su ne
paprasta programa, kuri ir su
augusiems bus įdomi ir naudin
ga išgirst. Gauta kalbėtojas iš 
United Hopital Kampanijos Ko
miteto. Jis kalbės apie visuo
menišką sveikatos priežiūrą, 
kurią atlieka liuosnoriai ligon- 
bučiai ir Lankančių Slaugių Są
junga. Priedam bus garsinė 
filmą, kuri per 10 minučių mok
sliškai aiškins ligonbučių darbą.

Pradžia 8 vai.vvakaro. Įžanga 
veltui. LDS nariai ir draugai 
kviečiami atsilankyt.

Šimtas Bedarbių Susėdo 
Šalpos Ofise

Workers Alliance nuėjo į šal
pos departmentą, 376 Lafayette 
St., reikalauti skubios pašalpos 
101 šeimynai, kuriose paliečia
ma 271 asmuo. Daugelis iš jų 
jieško pašalpos jau ištisi mėne
siai, bet negavo. Tarp jų radosi 
64 vaikučiai, kurie sulaikyti nuo 
mokyklos dėl stokos maisto ir 
drabužių.

Nesulaukdami išpildymo rei
kalavimų, virš šimtas bedarbių 
sėdėjo per visą dieną ir pasiliko 
sėdėt nakčia iki gaus pašalpą, 
nors įstaigos viršininkai nepri
leido jiems maisto, kurį buvo at
siimtosios apylinkės organizaci
jos. ' •

Streikas Sulaikė Busus
Dėlei busų vairuotojų streiko 

visai sulaikyta Greyhound busų 
linija susisiekimas tarp New 
Yorko ir Philadelphijos.

Pajieškau puseserės Cecilijos Ja
nušauskaitės, po vyru Juškienės, iš 
Lietuvos —- Panemunės parapijos. 
Girdėjau, kad gyvena Kanadoje. Pra
šau rašyti Šiuo antrašu: Nastė Ja
nušauskaitė, 427 Lorimer St., Brook
lyn, ht Y. (280-282)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Gruodžio 10-tą, penktadienį, 7:30 
v. v. įvyks prakalbos temoje: 11 Me
tų Fašizmo Lietuvoje. Ką Fašizmas 
Atnešė Lietuvos Liaudžiai ? Rengia 
Am. Liet. Kongreso . Vietinis Sky
rius. Kalbės . Stasys Michelsonas, 
“Keleivio” Redaktorius iš So. Bosto
no ir Rojus Mizara, “Laisvės” Re
daktorius iš Brooklyno. Įvyks Grand 
Paradise Didžiojoj Svet., 318 Grand 
St. Kviečiame visus lietuvius skait
lingai dalyvauti šiose prakalbose. 
Įžanga veltui.

BROOKLYN, N. Y.
Ketvirtadienį, gruodžio 2-rą 

LDS 1 kp. metinis susirinkimas, 
“Laisvės” Svet., 419 Lorimer St.,- 8 
vai. vak. Yra svarbu, kad kiekvienas 
narys dalyvautų šiame susirinkime, 
nes bus renkama nauja valdyba atei
nantiems metams, taip pat turėsime 
ir kitų svarbiu reikalų svarstyti. — 
Valdyba. (280-282)

j vyk s

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos priešmetinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, gruo
džio 1 d., 1937 m., Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo Svet., 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vakare, šiame susirinkime bus 
renkama puse valdybos sekantiems 
metams, todėl visi nariai prašomi da
lyvauti ir išrinkti valdybon tinkamus 
narius. — Sekr. J. A. Draugelis.

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

Taipgi atmalia- 
voju {vairiom 
spalvom.

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

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

Pfll N-EX.PELLER

muskulu* cclU? 
v įitampytat?

Sutsiks malonų palengvinimą
' k«H vykrųa Htrynimai.
PAIN-EXPELLERIS 

parduodamas po 3$c. ir 70c. 
visosa vaistinis*.

~ O U l 0 I A M O.V t 

L I N I M E NT

Telephone Stągg 2-440*

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdan automobilius vestuvins 
parėtu, krikfttynona ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy. Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Telephones BVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių# 
libaltamuoja Ir laidoja numi
rusius ant visokią kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikitynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
M METAI PRAKTIKOS 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. T.

Tel. Evergreen 7-1312 '

OFISO VALANDOS 
ano 1—1 dieni ir nuo T--8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 11 iki 11 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
1210 Avenue J 

Kampaa B llrd 84.

. t — ».

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

r
Kiekvieną subatą . 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v ė 1 a L

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y, 
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties. TeL Bvergreen 7-88M

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimėr Sj. Brooklyn, Laisvės’* Name
2

Stephen Aromiskis I
(Armakauakas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

j Clement Vokietaitis
I LIETUVIS ADVOKATAS
i 50 Court Street

TW. Triangle i-36M 
Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y. I

CHARLES 
x UP TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Teh Eyck ir- Maujer Sts.

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

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

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams
- Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

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

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

Telefonas: EVergreen 7-9851
Mb

/

■J

b;
* Į

' t ».
rlLietuviu Angliy Kompaniją

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit j jūsų namus. Prašome įsi- 
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

PHONE PULASKI 5-1090

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. I
Teief rnauu EVergreen 7-1M1

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

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
toTll p, m? ‘n After 11 p. m. for gents.

ii el. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(JALINSKAS) '

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salą del po iermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVBN, L. L. N. Y.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




