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Krislai
Stačiai Kriminališka. V 
Ir Gamta šumija.
Mes Giname Jų Teises.
Ir Mano Patarimas. / 
Nepasižiūri i Veidrodį.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

THE LITHUANIAN DAILY

Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Chicagos skerdyklų gyvuy 
lių prižiūrėtojų streike, ku 
riam vadovauja C. I. O. uni-J 
ja, kriminališkai elgiasi Aml| 
erikos Darbo Federacijos 
unija. Jinai siūlo savo na-' 
rius laužymui streiko.

Tokie Federacijos unijų 
žygiai baisiai skriaudžiai 
pačią Federaciją. Nejaugi 
jos lyderiai to nemato? 
Juk skerdyklų darbininkai 
“federeišinus” keiks visą sa
vo amžių.
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FRANCUOS DARBININKU GENERALIS Japonija Atvirai 
. STREIKAS BŪSIAS.PILNAt SĖKMINGAS Mobifizuojasi Karui

Šis Streikas Gelbės Respubliką nuo Fašizmo Pavojaus 
' Panašiai Kaip 1934 m. Streikas,—Sako Socialistų Vadas

Mobilizuojasi -Karui 
Prieš Sov. Sąjungą
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Kad jau sviete tarpe 
žmonių nebėra geros valios 
ir ramybės, tai pradėjo šėlti 
ir motina gamta. Audros ir 
pūgos apvertė visus rytus 
sniegu ir pridarė daug ža-

O pernai šiuo laiku nie
kas New Yorke da nei ne
svajojo apie sniegą, 
kalbėjome, jog apie 
Yorką žiema baigia 
ti.

Tada
New 

išnyk-

Japonai Kariausią Sykiu 
prieš Chiniją ir prieš So

vietų Sąjungą

Tokio, lapkr. 29. — Japo
nijos karo vice-minister is 
generolas Eiki Tojo užreiš- 
kė susirinkimui amunicijos §aiįųe Lenkijos senatoriai ir 

______ __ __ ginklų fabrikantų, kad seįmo atstovai pilnai už- 
ką” nuo fašistų, kurie tuo- Japonija turi visu smarku-! girja Sovietų ir Lenkijos

ministe- met buvo sukilę. Tada Da- mu. ginkluotis ne vien karo' viešą pareiškimą, kad ši ne-
Daladier ladier irgi buvo ministeris tęsimui.prieš Chiniją, bet kariavimo sutartis vėl tapo

Lxvtj, auto- pirmininkas. D a b a r t i n io i Juo labiau —- karui prieš patvirtinta. Kartu jie nu-
požeminius streiko tikslas yra panašus, Sovietų Sąjungą.. Gen. .Tojo mat0 galimybę artimesniam 

.' • .j.:... snkp. kad .Tnnoniia turi nri-

ministeris pirmininkas, so
cialistų vadas L. Blum 
smerkia Daladiero valdžią 
už fašistiniai-diktatoriškus

“Visuotinas streikas 1934

❖

Paryžius. — Leonas Jou
haux, centro sekretorius 
Francijos Generalės Darbi-

i ninku Konfederacijos, yra 
! tikras, kad visuotinas strei- pasinešimus ir pareiškia: 
i kas šį trečiadienį prieš Da
ladiero valdžios diktatoriš- m. vasario mėnesį išgelbėjo 
kus įsakymus bus pilnai pa-į Daladierą ir pačią respubli-i 
sėkmingas.

Nors Francijos 
ris pirmininkas 
paėmė geležinkelius 
busų linijas ir 
geležinkelius į karinę savo 
žinybą, bet P. Semard, sek
retorius G e 1 e ž i n k eliečių 
Unijos, pareiškė, jog “vis 
tiek nejudės nė vienas trau
kinys šį trečiadienį.”
S t r e i k as prieš Daladiero 

Sauvališkus Įsakymus
Premjeras Daladier per 

radio nušnekėjo, būk šis 
streikas esąs partijiniai-po- 
litinis. Į tai atsiliepė Fran
cijos seimo vice-pirmininkas 
Jacques Duclos, Komunistų 
Partijos sekretorius, kad šis

spręst pats šalies seimas,

Kai Vokietijos naziai pra
dėjo persekioti žydus ir ka
talikus, komunistai buvo 
pirmutiniai užtarti ir žydus 
ir katalikus. Jie pirmutiniai 
šaukė mitingus ir protesta
vo prieš nazių terorą.

Senoje Rusijoje, carams 
valdant, katalikai buvo 
bjauriausiai p e r s ekiojami. 
Kai įsisteigė Sovietinė val
džia, komunistų vadovybė
je, visi tikėjimai tapo suly- visuotinas streikas yrą tei- 
ginti — visiems žmonėms, sėtas ir teisingas prieš nai- 
norintiems, suteikta lygi; kinimą 40 valandų darbo sa- 
teisė melstis ir garbinti sa- vaitės įstatymo ir prieš ki- 
vo dievus, o bedieviams tei- ’ tus Daladiero diktatoriškus 
sė tuos tikėjimus kritikuoti.! įsakymus. Duclos pareiškė, 
Tikriausia lygybė, tikriau- kad tokius dalvkus turėtų 
šia demokratija.

Vienok katalikų spauda bet Daladier tyčia nešaukia 
nesiliauja atakavus komu-!seimo sesijos, nes jis nori 
nistų. Ji tursinasi prieš fa- valdyt Franciją cariškais 
šistus, o kalnus verčia ant ukazais. 
komunistų. * *

Brooklyno “A m e r i k os’y. 
redaktorius ponas Laučka 
prašo savo prietelius patar
ti jam, kaip jis galėtų savo 
laikraštį pagerinti. Neišken
čiu nedavęs jam to prašo
mo patarimo.

“Ameriką” gerinti reikia. 
Iš jos visų pirma reikėtų 
prašalinti garsinimą ir gar
binimą kunigų. Jon reikėtų 
įvesti aiškus gynimas de
mokratijos ir žmonių lais
vės. “.
retų užtarti darbininkus; 
nes juk devyniasdešimt de-^ 
vyni nuošimčiai parapijonu' 
yra darbininkai. 3, , * * *

Vyt. Širvydas jau senai 
fašistų ‘Vienybėj’ įieško lie
tuviško fašisto. Visam pa
saulyj jis nesurandąs 
vieno!

Vienas iš dviejų: p. 
vydas arba aklas, arba ne
pasižiūri į veidrodį. * * *

Būtinai visi perskaitykite 
drg. Mizaros prakalbą, pa
sakytą Worcesteryje masi
niam susirinkime pagerbti 
jaunuoli Antaną Mazurką, 
žuvusi Ispanijos liaudies ko
voje prieš fašizmą. Prakal
ba tilpo pirmadienio ir an
tradienio “Laisvėje”. * * *

JDrg. Pruseikos maršrutas. ----------- ___ --------- -
tolimuose vakaruose sekasi, da nors po Naujų Metų.

Pirmiau buvęs Fra nei jos

Hitlerininkai Sušaudė 
135 Austrijos Nazius 

Per Dvi Savaites
Vienna. — Hitlerininkai 

,per dvi paskutines savaites 
Austrijoj sušaudė 135 na
rius nazių partijos kaip ne
gana ištikimus Hitleriui, 

.v.jvo X. Z.XUUXUU f Apvalyt” Austrijos nazių
Amerika” aiškiai tu-1 files Pats Hitleris kelis kar- 

tus slapta skrido į Vienną. 
z Pasirodo, kad jau birže
lio mėnesį hitlerininkai pa
darė kruviną valymą neiš
tikimų jiem Austrijos nazių.

nei

Šir-

Varšava. — Lenkijos. se
nato pirmininku išrinktas 
pulk. B. Miedzinski, o pir
mininku seimo atstovų rū
mo profesorius Waclaw Ma
kowski, vadas Tautos Vie
nybės Stovyklos.

labai gerai. Rašo iš Denver, 
Colorado, kad ten gavęs 
pluoštą “Vilniai” naujų 
skaitvtojų ir atnaujinęs se
nuosius. Viso dienraščiui 
padaręs $133.

Girdėjau, kad kanadiečių 
“Liaudies Balso” atstovas 
žada aplankyti Jungtines 
Valstijas. Jis lankvsis ka-

SOVIETU SĄJUNGOS-LENKIJOS-LIETUVOS BLOKAS UŽ;
KERTĄS HITLERIUI KELIĄ “MARŠUOTI Į RYTUS”

_________________________ H----------------------------------------------------------------------------------------------------------t*

Lenkijos Valdovai ir Spauda Džiaugiasi Užtikrinimu, Kurį 1 ' ■ • TT1u * . *-* /C. IrnmnTviwnm I

Duoda, Panaujinta Nepuolimo Sutartis su Sovietais
Varšava. — Lenkų valdi

ninkai ir laikraščiai džiau
giasi, kad Lenkija ir So
vietų Sąjunga iš naujo pat
virtino nepuolimo, nekaria- 
vimo sutartį tarp tų dviejų

. kariavimui Ukrainos,” rašo 
šis įtakingas Varšavos dieiK 
raštis:... “bet dabar aiškiu, 

pareiškimas nepuolimo su- jog Lenkija negali būti 
įtraukta į tokį projektą.”
LENKIJA LABAI PATEN
KINTA SUTARTIM SU 

LIETUVA ;
Lenkų politikai ir spau

da džiaugiasi, kad padary
ta spaudos ir radio sutartis

tarties su Sovietais yra ga
lingas įrankis prieš Hitle
rio planus maršuot “į ry
tus.”
Naziai Negalėsią Traukt į 

Rytus per Lenkiją
Vadovaujanti nazių gru-

į ano visuotino streiko tiks- kad Japonija turi pri-| “bendradarbiavimui
siruošt vedimui karo dviem Lenkijos ir Sovietų politi- 
frontais — sykiu prieš Chi- niai ir ekonominiai.
niją ir prieš Sovietus. Lenkijos politikai abelnai

Jis skundėsi, kad chinus' supranta, kad panaujintas 
dvasiniai ir medžiaginiai re
mia Sovietai, Anglija ir 
Franci j a. Gen. Tojo pripa
žino, kad japonai gręsia An
glijai ne tik Chinijoj, bet 
Australijoj ir Singapore.
Jis Franci ją vadino tik An
glijos palydove.

Trockistai Streiklaužiai
Net kapitalistinė Franci

jos spauda numato, kad ge
neralis streikas šį trečiadie
nį bus 100 procentų sėkmin
gas.

Vienintelė išimtis yra 
trockistų v i e š p a t a ujama 
Mokytojų Unija Bouches-du 
Rhone. Apart šių trockistų, 
gal streiklaužiaus tik ma
žiukės kompaniškos neva 
“unijos,” kaip sako specialis 
pranešimas Amerikos ko
munistų spaudai.

Ministerių Nesutikimai
Yra nesutikimų tarp pa

čių Francijos ministerių kas 
liečia visuotiną streiką. Fi
nansų ministeris P. Renaud, 
pav., skelbia, kad būsią Pa
varyti 40,000 geležinkelie
čiu, jeigu jie streikuos. Bet 
viešų darbų ministeris Mon- 
zie tvirtina, kad nebūsią jo
kių pavarymų.

AMERIKOS DARBININKAI 
REMIA DIDŽIA FRANCUOS 

DARBININKŲ KOVA

Lenkijos politikai abelnai

pė ruošėsi traukt “į rytus.” ’ su Lietuva, jog vienos ša- 
užgrobt Sovietų Ukrainą ir iįes laikraščiai ir radio ne- 
Baltijos šalis, pirmoj vietoj užsipuldinės antros šalies. 
Lietuvą.

Bet “vokiečiai tegalėtų 
įvvkdvt savo žvgį į rvtus 
tik per Lenkiją.” sako “Kur- 
yer Warszawski.” “Todėl 
jie ir šnekėjo apie bendrą

Amerikos Miltai Didelė Japonija Statosi Didžiau-
Pagelba Alkusiems 
Ispanijos Vaikams

sius Pasaulyj Karo 
Laivus, Sako Naziai
Berlin. — Vokietijos ka-

Angliios Valdovai Pra
šys Mussolini laikyt 

Juos su Vokietija
London.— Anglijos prem

jeras N. Chamberlain ir už
sieninis ministeris lordas 
Halifax važiuos pas Musso- 
linį už poros savaičių po 
naujų metų. Tuom Anglų 
valdovai pridėsiu antspaudą 
prie galutinai pasirašytos 
“d raugi škumo” sutarties 
tarp Anglijos ir Italijos.

Chamberlain kreipsis į 
Mussolinį, kad tarpininkau
tų pagerint ryšius tarp 
Vokietijos ir Anglijos. Nes 
tie ryšiai gana pablogėjo 
paskutiniu laiku. Hitleris 
įsižeidė, kad Anglijos sei
mas pasmerkė nazių pogro
mus prieš žvdus ir perse
kiojimą kataliku ir protes- 
tonų. Naziam taippi labai 
nepatiko, kad Anglijos- val
džia žadėjo priimt Vokie
tijos žvdus L tūlas Anglų 
kolonijas, kurios pirm pa
saulinio karo priklausė Vo
kietijai. Naziai tebelaiko tas 
kolonijas “savomis.”

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos Kafete- 
rijų Darbininkų Unijos sky
rius, turintis 10,000 narių, 
pasiuntė pritarimo ir vieny
bės telegramą Generalei 
Francijos Darbo Konfede
racijai, kuri paskelbė šį tre
čiadienį visuotiną 24-rių va
landų streiką. Telegrama 
sako, kad ir “visas pasau
lis turi padėt jums gint sa
vo teises.”

(Generalis streikas Fran
ci jo j paskelbtas prieš 40 
valandų darbo savaitės nai
kinimą ir prieš kitus dikta
toriškus įsakymus Daladie- 
ro valdžios.)

CIOV Raštinių Darbininkų 
ir Profesionalų Unija, tu
rinti 50,000 narių, telegrafa
vo generaliam sekretoriui 
Francijos Darbo Konfede
racijos Leonui Jouhaux, kad 
“mes šilčiausiai sveikiname 
Francijos unijistus, kurie 
pasiryžę apgint savo pilie
tines teises ir ekonominius 
laimėjimus.”

CIO Čeverykų Darbininkų 
Unijos taryba pasiuntė svei
kinimo ir paramos telegra
mą Francijos Generalei Dar
bo Konfederacijai ir priža
dėjo remt Francijos darbi
ninkus jų visuotiname strei
ke ir kovoje prieš diktato
riškus Daladiero įsakymus. 
Ši telegrama šaukia Franci- 
ios darbininkus: “Pirmyn, į 
laisvę, taiką ir demokrati
ją!”

Berlin. — Naziai areštuo
ja vis daugiau žydų.

Halifax, Anglija. — Neži
nia koks piktadaris peiliu 
suraižė dvi merginas..

ORAS
Abelnai giedra ir nešalta.

—N. Y. Oro Biuras.

Barcelona, Ispanija.—Mo
kyklų vaikai per paskuti- ro laivyno metraštis “Nau- 
nius tris mėnesius gavo po ticus” sako, kad Japonija 
850 tonų miltų-duonos iš būdavo j asi du naujus karo 
kviečių, kuriuos paaukojo 
Amerikos. Federalių Per
viršių Korporacija. Ameri
kos Raudonasis Kryžius ap
mokėjo už tų kviečių suma- 
limą ir pergabenimą į Fran- 
ciją. Miltų-duonos padalini
mu Ispanijoj rūpinasi Ame
rikos Draugų-Kvėkerių Ko
mitetas.

Iš 6,000 tonų miltų, ski
riamų Ispanijai, bent 1,000 
tonų bus padalinta vaikams 
generolo Franco valdomam 
plote.

Alkani vaikai Barcelonoj 
ir kitur negalėjo eit net į 
mokyklas, kol gavo maisto 
iš Amerikos. Bet jo perma- 
žai. Skaičiuojama, kad rei
kėtų keturis sykius tiek 
maisto.

Tarptautinė Vienybė, pa
saulinė darbininkų organi
zacija, atsiuntė džiovinto 
pieno (miltelių) trisdešim
čiai tūkstančių respublikos 
vaikų. Ištirpdžius pieno mil
telius vandenyj, tie vaikai 
gaus po stiklą pieno kasdien 
per mėnesį.

Dėl maisto stokos dauge
lis mažų vaikučių buvo ap- 
sirgę kaulų suminkštėjimu.

didlaivius, 40,000 iki 45,000 
tonų įtalpos; ir jie būsią ap
ginkluoti kanuolėmis, šau
dančiomis šešiolikos 
storio šoviniais.

“Nauticus” numato, 
Amerikai ir Anglijai 
prisieit išvien kariaut prieš 
Japoniją, bet jeigu Jungti
nės Valstijos pasitrauks iš 
Philinpinu salų, tai, sako, 
Japonijai bus kur kas leng
viau atsilaikyt jūrų kovoj.

colių

kad 
gali

Ch»’nai Partizanai Sunaikino 
Daug Japonų Amunicijos
Shanghai. — Slapti chinų 

partizanai padarė gaisrus- 
eksplozijas japonų amunici
jos fabrikuose, sandėliuose 
ir lėktuvų stovyklose Muk
dene. Manchukuo, ir Taiyu- 
ane. Tain sunaikino daugius 
japonu karo reikmenų ir 
užmušė 500 japonų.

GRŪMOTA KARO 
sulatt^yt framc. VI

SUOTINĄ STREIKĄ

Philadelphia, Pa.

Dienraščio “Laisvės” Naudai

BANKIETAS IR KONCERTAS
Šį Sekmadienį 

Gruodžio (December) 4 
THE STANTON HALL 

360 Snyder Avenue

Parvžius, lankr. 29. — 
Franciios premjeras Dala- 
dier grumoia karine jėgą 
sutriuškint šio trečiadienio 
visuotiną streiką. Anstatė 
desėtkais tūkstančiu karei
viu ir policijos geležinkelius, 
telegrafo ir telefono cen
trus. geso ir elektros dir- 
bvklas. paštus, požeminius 
geležinkelius, auto-busu li
nijas ir kitas įmones. Grū
moja karo teismais teist ir 
baust streikierius.

Politiniai Lenkijos rate
liai su pasitenkinimu atžy
mi, kad Lietuvos valdžia 
uždarė prieš-lenkišką Vil
niui Vaduoti Sąjungą. Tai 
dabar, girdi, Lietuva pasi
darė Lenkijos partneris iš
būdavo j imui sienos šiaurių 
-rytuose prieš Vokietijos 
briovimąsi tenai.
Pagerėsią ir Santikiai su

Franci j a X
Lenkijos valdovai tikisi; 

kad patvirtinimas nepuoli
mo sutarties su Sovietais 
taipgi pagerins Lenkijos ry
šius su Franci ja.

Kai kurie Francijos val
džios vadai buvo linkę eit į 
keturių vakarinių valstybių 
sutartį: Francijos, Anglijos, 
Vokietijos ir Italijos, palie
kant Lenkiją nuošaliai. Bet 
kad Lenkija dabar pagerino 
savo santikius su Sovietais, 
tai spėjama, jog Francijos 
valdovai atšalsi a nuo tos 
keturių vakarinių valstybių 
sutarties, kuria ypač perša 
Anglija ir Hitleris.
Lenkiios-Sovietu Sutartis -4- 

Galingas Taikos Įrankis
Visa Lenkijos spauda va

dina dabartini Lenkiios-So- 
vietų pareiškimą “galingu 
taikos ir lygsvaros nustaty
mo įrankiu rytinėj Euro* 
po j.” 'į

Lenkų valdininkai taip 
pat labai natenkinti. jog Ru
munija “širdingai” pasitiko 
panaujinimą nepuolimo su* 
tarties tarp Lenkijos ir. So
vietų.

Lenkijos politiniai vadai 
įsižeidę prieš Vokietijos na- 
zius; sako. Lenkija pilnai 
rėmė Vokietiją kas liečia 
Čechoslovakiią; bet naziai 
paskui išstoio į^ies Iženkl
ios reikalavimą — prijungt 
Vengrijai rvtine Čechoslb- 
vakiios nrovinciia Rnsiniią 
C dabar Karnato-Ukrainn) ir 
tuo būdu suvest Lenkijos 
sieną su Vengrijos siena. *

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų,

Vakarienė bus 6 vai. vakare, 
o šokiai 7:80 v. vak.

Puiki Muzikalė Programa

London, lankr. 29. — Vo
kietija prirengė 110.000 ar
mijos atremt Trenkus ir Ven
grus, jeigu jie mėgintu at
nešt Rusini i a f Karna tn- 
Ukrainą) nuo čechoslovaki- 
jos. i n~

Airiu Ex-Min'«^ri® F4«n 
Atvyksta Amerikon Kalbėt
New York. —Buvęs An- 

cliios užsienių reikalu mt* 
nisteris Anthonv EHen pri
ėmė nakvietima kalbėt su
važiavimui Visaš«b‘ško Fab
rikantu Susivienijimo. gruo
džio 9 d., Waldorf-Astoria 
viešbutyj, New Yorke.
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Netiki Patys Sau
Rašydama apie Chamberlaino ir Da- 

Įadiero konferenciją Paryžiuje, Maskvos 
“Pravda”, be kitko nurodo, kad tai bū
sianti konferencija, kurioj abiejų kraštų 
valdytojai padarys dar daugiau nusilei
dimų fašistiniams kraštams.

O kai dėl t. v. apsigynimo sutarties, 
sulyg kuria abu kraštai—Franci j a ir An
glija—stipriau apsiginkluosią ir vienas 
kitą ginsią, atsitikime karo, tai “Prav
da” labai teisingai nurodo, kad tai yra 
mažos vertės dalykas. Kaip gi šiandien 
Chamberlainas gali patikėti Daladieriui, 
arba vice-versa, kai tik visai nesenai jie 
sulaužė savo žodį, parduodami Čechoslo- 
vakiją Hitleriui? klausia laikraštis. Ir 
tai tiesa. Jie daro sutartis, planuoja, vie
nas kitam netikėdamas, kiekvienas lauk
damas progos verti kitam nugaron pei
liu, panašiai, kai Daladieras vėrė Če- 
choslovakijai nugaron peiliu!

Brotvderis Apie Limos 
Konferenciją

Kaip žinia, greitu laiku Limos mieste, 
Peru sostinėje, prasidės Pan-Amerikinė 
Konferencija, kurioj dalyvaus 21-no 
krašto atstovai. Jungtinės Valstijos siun-, 
čia savo taip jau stiprią delegaciją su 
valstybės sekretorium HttfK'įįalvinyj.

Kalbėdamas Washingtone apie tą kon
ferenciją, USA Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius, Earl Browder, 
spaudos atstovams pasakė: “vyriausias 
reiškinys Limos konferencijos bus josios 
demonstracija Amerikos kraštų solidaru
mo prieš fašizmo agresiją.”

Toliau jis teisingai nurodė, kad “Jung
tinės Valstijos dabar turi didžiulę progą 
suteikti vadovybę ne tik Amerikos kraš
tų žmonėms, bet taipgi ir visam pasau
liui.”

Tai yra tiesa. Jei tik Jungt. Valstijų 
delegacija apdairiai ir pasirįžusiai dar
buosis, tai jai pavyks visus abiejų Ame
riką kraštus suartinti vienam dideliam 
tikslui: sustiprinimui demokratijos Šiau
rės ir Pietų Amerikose ir visam pasaulyj.

Fašistas Coughlinas Gavo 
Per Nosį /

Amerikos No. 1-mo fašistas, kunigas 
Coughlin, pastaruoju laiku pradėjo bjau
rią kampaniją prieš žydus. Jam, matyt, 
seilės bėga, pamąsčius, kaip Hitleris 
šiandien žudo ir kankina žydų tautą, o 
jis, taip jų neapkęsdamas, to padaryti 
negali.

Todėl kun. Coughlinas nusitarė pasi
tenkinti kol kas tiktai žydų šmeižimu ir 
gįękinimu. Jis tai daro per radijų. Jis 
ana dieną išliejo tulžį per radijų prieš 
gyčius. Po to, radijo stoties WMCA, New 
Yorke, viršininkai pareiškė, kad, jei kun. 
Coughlin norės iš paminėtos stoties kal
bėti, jis pirmiau turi duoti savo kalbą 
jiems išcenzūruoti. Kun. Coughlinas at
sisakė tai daryti. Todėl stoties viršinin
kai neleido jam kalbėti.

Labai gerai stoties prezidentas, Mr. 
Donald Flamm, pareiškė, kodėl jis atsi
suko leisti fašistui kun. Coughlinui kal
bėti. Amerikos radijo stotys yra ne tam, 
s^kė Mr. Flamm, kad per jas kelti rasių, 
tąutų ir tikybų neapykantą, o tam, kad 
skleisti apšvietą ir broliškumo dvasią. 
-L Ir taį tiesa! Jungtinėse Valstijose gy
vena milionai visokių tautų, rasių ir ti- 
kybiškų įsitikinimų žmonių. Jeigu vie
na tauta, viena rasė bei tikybos grupė 
pradės bjaurioti kitas tautas, rases bei 
tikybų grupes, tai prie ko tas gali mūsų

kraštą privesti?! Prie anarchijos, prie 
fašizmo, prie tokių dienų, kurias šiuo 
tarpu išgyvena Vokietijos ir Austrijos 
liaudis.

Todėl buvo labai gerai pasielgta ne
leidžiant tam fašistui bjąurioti žydų tau
tą ir skleisti hitlerizmą Amerikos žmo
nėse.

Tiesa, jis gavo Newarke kitą radijo 
stotį, kur kas mažesnę, per kurią išliejo 
savo nuodus. Tačiau, manoma, kad šis 
kilęs skandalas pasieks platesnes Ame
rikos visuomenės mases ir jos griežtai 
reikalaus, kad nei per vieną radijo stotį 
nebūtų leistina fašistui Coughlinui trans
liuoti kalbas, šmeižiančias žydus.

Dar Apie Bendradarbiavimą 
Su Katalikais

Mes andai citavome iš Lietuvos Komu
nistų Partijos organo “Tiesa” rašinį 
apie bendrą darbą su katalikiškomis ma
sėmis. Pastarajam “Tiesos” num. (17) 
telpa kitas tuo reikalu straipsnis, kuris 
paliečia kai kurias to bendradarbiavimo 
puses, kurios pritaikomos ir pas mus. 
Mes jį žemiau ir paduodame:

“Štai kokia padėtis: bendradarbiavi
mas su katalikiškomis masėmis diena iš 
dienos darosi būtinesnis ir, drąsiai gali
ma tvirtinti, neišvengiamas, o jis kaip 
stovi, taip stovi vietoj—pačioj blogiau
sioj vietoj. Kas kaltas?—Tik mes. itles 
iš anksto žinojom ir žinom, kad neužteks, 
“pasikviesti” katalikiškas mases į ben
drą kovą prieš fašizmą, kapitalo puoli
mą, už nepriklausomybės gynimą, mes 
žinojom ir žinom, kad mums teks vesti 
atkaklią kovą su katal. masių priešingais 
nusistatymais, nuolat skiepijamais reak
cingosios kunigijos, ir prieš LKP, ir prieš 
kovą, nukreiptą prieš fašizmą ir kapi
talo puolimą, ir kt. O jeigu mes tai žino
jom iš anksto, tai kur protas versti kaltę 
ant katalikiškųjų masių, kad jos nenori 
eiti su mumis išvien. Šitoks klausimo pa
statymas yra mažių mažiausia to bendra
darbiavimo nesupratimas, jo iškraipy
mas, o didesne dalimi — tai oportunisti- 
niai bei sektantiniai nusistatymai, ku
riuos reik išraut su šaknimis. O klausimo 
pastatymas turi būt va koks: pirma ko
vokim ir nugalėkim žalingus nusistaty
mus savo tarpe, ir pamatysim, kad ka
talikiškų masių nusistatymai, pastoją 
joms kelią į vieningą kovą, nėra jau taip 
dideli.

“Iš kur gi kyla tie žalingieji mūsų pa
čių nusistatymai? Jie kyla štai iš kur:

“Pirma. Iš klaidingo galvojimo, kad 
katalikus reikia pirma “atversti” į bedie
vybę (arba dar blogiau: į laisvamanybę), 
o tik paskui su jais išvien kovoti, neno
rint suprasti, kad tūkstantines tikinčių
jų mases yra daug lengviau įtraukti į 
bendrą kovą prieš fašizmą ir kapitalo 
puolimą, nuo kurių tos masės lygiai ken
čia, kaip ir netikinčiųjų, kaip “atversti” 
į bedievybę, juo labiau, jei vartojami 
metodai,'panašūs į šį: “Tu katalikas,— 
tai tu kvailas.” Tiesa yra tik tokia: pir
ma įtraukti katalikiškąsias mases į ko
vą, kurios eigoj religiniai įsitikinimai 
šimtą syk greičiau nyks, nei vedant tik 
antireliginę kovą, nors mes nuo jos taip 
pat niekuomet neatsisakom. Šią tiesą 
vaizdžiai patvirtina beveik visiškas reli
gijos žlugimas SSRS-oj. Lygegrečiai mes 
turim vest kovą ir prieš reakcingąją 
dvasiški ją.

“Antra. Iš klaidingo galvpjįmb, kad 
visi katalikai yra mūsų priešai, užmer
kiant akis, kad Madrido, Katalonijos, 
Chinijos, apkasuose tikintieji darbininkai 
ir valstiečiai su darbininkais ir valstie
čiais bedeviais yra tikri draugai, ir kad 
jie abeji narsiai muša fašistinius inter- 
ventus, gindami nuo jų savo šalį.

“Trečia. Iš klaidingo galvojimo, kad 
Lietuvoj katalikiškos darbo masės nesu
daro jėgos, į kurią mes turėtume kreipti 
rimto dėmesio. Tai katal. masių jėgų ne- 
dakainavimas. Iš čia išplaukia kartu arba 
mūsų pačių jėgų pervertinimas, arba 
šlykšti smulkiaburžuazinė teorija, kad 
Lietuvos liaudies masės yra bejėgės ko
vot prieš fašizmą bei kapitalo puolimą. 
Ne, katalikiškos darbo masės yra didelė 
jėga, ir mes ją turim nukreipti prieš 
fašizmą.

. “Ketvirta. Iš to pagaliau, kad dar kai 
kas nemoka atskirti katalikiškųjų ma
sių nuo bažnyčios ir jps reąkciųgosįos 
dvasininkijos, nors tai visai skirtingi da
lykai.

Laisvoji Sakykla
Mahanoy City, Pa.

Praslinko kiek laiko, kaip 
įnešiau S.L.A. 211 kuopos su- 
sirinkiman, . kad nebūtų ren
kamos mčlkestys bile kur ir 
kad nerinktų bile kas. Šį įne
šimą mūsų poneliai sudirbo 
taip, jog aš nežinau, ką kal
bąs ir darąs blogą nariams, 
kurie negali ateiti į susirinki
mus. Arba būk tas gelbsti 
narius nuo išbraukimo, nes 
tuomi spėja užsimokėti į laiką 
ir likti nesuspenduotais. Man 
tik tiek rūpi žinoti, ar mūsų 
kuopos sekretorius siunčia mo
kestis kiekvieno nario atski
rai ?

Darydamas tokį įneši
mą, apie tai gerai žino
jau, kas taip, kas ne. Man 
mintyj buvo ir yra trys gan 
svarbios priežastys, dėlei kat
rų neturėtų būti renkamos 
mokestys namuose: 1) Ren
kant mokestis bile kur, numa
rina narių jausmus lankymui 
susirinkimų; nariams nelan
kant susirinkimų, komitetas iš
sivysto į ponus ir daro ką nori, 
o tu, prastas nary, “durniau, 
nieko nežinai.” Mokestis ren
kant susirinkimuose, nariai ei
dami užsimokėti girdėtų, kas 
veikiama kuopoj, jo rajone ir 
pildomojo] taryboj. Nelan
kant susirinkimų, nariai lieka 
popieriniais nariais—tik ant 
knygos vardas.

2) Kada įvyksta kuopoj 
klaida, tai kaltininko negali
ma rasti dienos laike nei su 
žiburiu. Paminėsiu vieną atsi

tikimą, nors jų yra daug mū
sų kuopoj. Jonas želionis bu
vo kelis metus jaunuolių sky
riuje. Kada suaugo į vyrą, mo
tina norėjo perkelti į suaugu
sių skyrių. Na, ir nueina pas 
poną raštininką į stubą, užmo
ka du doleriu už persikėlimą 
iš vieno skyriaus į kitą. Lau
kia vieną mėnesį, kitą, trečią, 
ir toliau, šiandien tas jaunuo
lis netik ne narys, bet ir mo
tinai piekąs tų dviejų dolerių 
negrąžino. O mes trokštame, 
kad išauginti milžinišką kuo
pą. Bėda buvo metama cent
rui, bet niekas nepataisė. Jei
gu tokis darbas būtų buvęs 
atliktas susirinkime, tikiu, kad 
mes būtume nario nenustoję.

3) Vienas iš svarbiausių da
lykų, kad mūsų Konstitucijos 
Skyrius dvidešimtas, paragra
fas 46, draudžia tai daryti. 
Mane kaltina, kad aš jų gra
žią tvarką ardąs ir neleidžiąs 
važiuoti, kaip kad važiavo.

Toliau man kailį ėda ant su
sirinkimų, būk jups apkalti
nęs už neskaitymą laiškų, 
gautų nuo Pild. Tarybos, ku
rių kuopos valdyba sakosi ne
gavusi. Taip, neskaitėt ir su 
savim turėjote, tik su pasidid
žiavimu pasakėt, “o ką jūs 
mums padarysite!”

Pasiteisindamas ve ką tu
riu pasakyti: Tūrių visų ketu
rių laiškų kopijas, jos seka:

Laiškas iš gegužes 16 d. 
š. m. šiam laiške buvo klau
siama, ar tikrai mūsų kuopa 
paskendusi į skolas; laiškas iš 

j birželio 11 d. š. m. šiam laiš
ke buvo instruktuojama su-

šaukti narius ir išrišti klausi
mą ant vietos. Laiškas iš bir
želio 24 d. š. m. Reikalaujama 
pasiaiškinti, dėl ko nubaudėt 
tris narius. Laiškas iš rugpjū
čio 27 d., š. m. Pataria susi
taikyti ant vietos, ir nelaukti 
Pild. Tarybos įsimaišymo.

šitie laiškai netik kad kuo
pos susirinkime nebuvo skai
tyti, bet ir nedarė, kaip buvo 
instruktuojama Pild. Tarybos, 
bet mane juodina prieš na
rių akis, kaipo tvarkos ardy
toją.

Ne, brangūs broliai, aš S.L. 
A. neardau ir neardysiu, bet 
dirbsiu drauge su kitais nau
dai mūsų kuopos, ir abelnai 
visos S.L.A. organizacijos. Tik

turiu prisipažinti, kad su tik
rais tvarkos ardytojais nesu
tikau ir nesutiksiu.

Šitą darbą darau ne dėl to, 
kad aš noriu, bet kad mane 
kas susirinkimas kedena ir 
narių akyse nori paversti 
šmeižiku ir tvarkos ardytoju. 
Reikalui prisiėjus, paduosiu 
visus laiškus ištisai.

Todėl brangūs nariai, kat
rie nesutinkate su tokia tvar
ka, lankykite kiekvieną susi
rinkimą ir taisykime klaidas 
ant vietos, o kivirčiai patys 
savaime pranyks, ir ant atei
nančių rinkimų išsirinkite val
dybą, kuri skaitysis su Pildan
čia Taryba, su Konstitucija ir 
nariais.

Stasys Kružinskas.

DARBININKŲ 
, SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

“Laisvės” Vajus Prailgintas 
Iki Nciiijij Metu

. i . A *

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų prailgintas iki 
naujų metų. To reikalauja visa Bostono apylinkė.

Stripeika jau baigia pralenkti Waterbury. Jisai žada ir 
šiemet gauti pirmą dovaną. O Stripeika savo pažado visada 
kietai laikosi.

Vajus pailgintas. Laike švenčių bus progos gauti naujų 
skaitytojų. Kontestantai ir visi dienraščio skaitytojai ir rėrnė; 
jai subruskime ir pastatykime šį vajų ant aukštesnio laipsnio. 
Iki šiol, šiemet vajus yra silpnesnis negu pernai.

Kontestantai šiandien stovi sekamai:
Waterburio vajininkai punktų turi......................*............. 2961
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., punktų turi........................ 2936
ALDLD 6 Apskritys punktų turi . . . ...................................  2459
ALDLD 9 Apskritys punktų turi.  ...................  2408
Hartfordo Komitetas punktu turi . . .  ............................ 1296
K. Žukauskienė, Newark, N. J., punktų turį ............... 1060
LLD I Rajonas, Montreal, Canada, punktų turi................ 927
S. Puidokas, Rumford, Me., punktų turį............................. 850
J. Simutis, Nashua įr S. Penkauskąs, Lawrence pkt. turi 696 
C. K. Urban, tįudson, Mass.................................................... 541

Kurie esate dovanų ribose, žinokite, kad žemiaus yra dar 
tų konkurentų, kurie biįe kada gali jus išstuipt iš dovanų sky
riaus, jei tik nųleisitę rankąs. Štai ištisas surašąs dalyvau
jančių vajaus konteste':
V. Černiauskas, Rochester, N. Y. 461
J. Grybas, Trakimavičius ir
Zaruba, Norwood .......................... 416
ALDLp 20 kp., Binghamton .... 896
A. Buivid, So. Boston ............... 866
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 844
JE. Doyidonienė, Worcester ...... 307
A. Balčiūnas, Brooklyn ............... 804
G. Shimaitis, Montello, Mass. 300
K. JPeslis ir J. Kąlveljs

Bridgewater, Mass........................ 286
J. Rudman, New Haven .........  276
Pittsburgh ir Apylinkė .............  272
S. Paųlenką, Lowell Mass..........  282
J. Bimba, Patterson, N. J........... 163
Bridgeporto Komitetas ................ 154
V. PaUgalskas, tyJexIco, Me........ 148
A. ValinČius, Pittston, Pa.-.........  144
J. Burba, So. Boston .................. 188
ĄLDpD 06 kp., Sudbury, Canada 184
J. Adams, G fan d Rapids ............ 184
K. Kazlauskas, S. Boston .......... 182
S. Žostautas, Kapuskasin^ ........ 122
F. Kįczis, S- Boston. .......... ,.......... 120
J. Kalvaitis, B’klyn ...............  120
S. K. Mazan, Cleyeland .............. 110
B. A. žalimas, Worcester .... J06
A. Lideikienč, Gr. Neck .............. 104

Mrs. Stepon, Lewiston ................ 100
C. Stasis, Sellersville .................. 100
S. Mason, New Haven ................ 100
C. P. Lejvls, Los Angeles .......... 100
V. Kavaliauskas, Tacoma .......... 100
A. paųkantaitė, Boston ............ 100
J. LiauUanskgs, Lew|ston, Me....  100
J. Žilinskas, Lewiston .......  94 i
P. Šlekaitis, Scranton ................ 89
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 66
J. Gugas, Detroit, Mich............... 64
y. Jonauskas, Ęlpomfield ........... 55
M. Slekienė, Gardner .................. 44
J. Jaruševičius, Red Lake ....... 44
J. Muglapįepė, San Francisco.... 44
V. Globich, Wilkes-Barre.!......... 44
J. Gaidis, Maynard, Mass............. 44
J. Sjeivjs, Chelsea ........................ 22
J. Ruseckas, B’klyn .................... 22
-L Kairys, B’klyn .......................... 22
L KĮęyinsįcas, Scranton ............ 16

’’Laisvės” štabo darbininkai, kurie
Įjąsidarbayo šįaipe yaiųje:

D. M. šp|omskas ........................ 630
P. Buknys ......!................................. 240
G. Kuraitis ...........................  108
R. įpizara ......................................... 80

Dantų Smagenos Kraujuoja
Gerb. daktare! Aš esu 

“Laisvės” skaitytoja ir vi
suomet peržiūriu sveikatos 
patarimus. Gal ir man duo
tumėt kokį patarimą. Aš 
esu 29 metų mergina, sveriu 
107 svarus.

Man, žinot,e, yra kaž kas 
su mano dantimis. Jau bus 
kokie 6 mėnesiai, kaip man 
atsiranda kraujo tarp dan
tų. Matyt išbėga iš smage- 
nų, valant dantis. Ir šiaip 
nakčia prisirenka lyg kokių 
geltonų seilių su krauju.

Šiaip dantys neskauda ir 
jie gana drūti. Aš juos pri
žiūriu, apvalau. Tiesa, vie
nas buvo sugedęs, tai gal 
nuo to užsikrėtė. Aš jį da
viau ištraukti, jau koks 
mėnuo atgal. Ir tuomet pra
šiau dantisto, kad patikrin
tų visus dantis. Tai jis sa
kė, kad visi sveiki.

Šiaip užsilaikau, rodos, 
kiek galima, pagal jūsų nu
rodytus patarimus. Valgau 
daržovių, pieno; mėsos tik 
sykį į dieną. Nerūkau ir ne
geriu.

Tai, drauge gydytojau, 
kažin kas čia man galėtų 
būti. Bijau, kad kas negera 
nebūtų, kad nereikėtų duot 
dantys ištraukti. Gal yra 
kokia pagalba, kokių vaistų 
dantims valyti ar smage- 
nims trintį, kad nesirastų 
kraujo? Iškalno tariu ačiū.

Atsakymas
Iš viso matyt, kad Jūs, 

Drauge, visai tvarkinga 
mergaitė. Žmoniškai sau už
silaikote visame kame, tai 
ir sveikata Jums gražiai 
tarnaus.

Kai dėl to dantų smagenų 
kraujavimo, tai visaip gali 
būti. Gerai, kad Jums dan
tistas patikrino dantis. Vei
kiausia jie tebėra tvarkoje.

O, kad kraujo truputis pa
sirodo ant šepetuko, dantis 
bešveičiant, tai taip gali 
būt kad ir nuo paties šyei- 
tjjųo, smarkoko braukymo 
standžių šepetuku. Giltinės 
smagenų plėvelės ne taip jau 
labai storos. Jos galima 
lengvai įbrėžti šepetuko

plaukais bei šeriais. Da leng
viau vietomis smagenų iški- 
šuliai nubraukti nuo dan
ties, nuo kaulo, kai gana 
stropiąi zulini šepečiu. Kad 
ir visai sveikam žmogui 
taip gali kartais pasitaikyt, 
ypač jei šepetukas kietas ir 
mostelė kokia smarki.

Tačiau gali būti ir kokio 
rimtesnio pamato. Gali būti 
kokio sisteminio trūkumo. 
Sakysim, gal Jums mažoka 
vitamino C: tuomet dantų 
smagenos pasidaro lyg pa
brinkę ir lengvai kraujuoja. 
Ir dantys tada eina prastyn, 
ir kitokių atsiranda negeru
mų.

Kaip ten nebuvę, dėl viso 
ko, Drauge, imkite da dau
giau vartoti žalių, nevirtų 
daržovių ir vaisių. Kramty
kite, sunką nurykite, bet 
šiurkščių plušų (lyg ir šiau
dų) nerykite, kad vidurių 
nedraskytų. Kai geriate, vis 
į vandenį įsispauskite citri
nos sunkos. Neužmirškite 
jūros žuvų: bent du kart 
kas savaitė valgykite. Švie
žių arba konservuotų.

O dantims valyt, žinote 
ką? O gi druską vartokite. 
Paprastą drukelę. Pasidary
kite smarkaus sūrymo, ne
didelėj bonkutėj, su plačiu 
gurkliu, kad būtų galima 
gerai su šepetėliu pasidažy
ti. Pripilkite pusę tos plėč- 
kutės druskos ir dapildykite 
šilto vandens. Gerai pamai
šykite ir tuo sūrymu šveis- 
kite dantis, bent kartą kas 
diena. Pasidarykite ir leng
vesnio skystimo: į stiklą 
vandens ištarpinkite arbati
nį šaukštelį (su nedideliu 
Kaupu) druskos. Tuo skie
diniu gerai burną išskalau
kite po kiekvieno valgymo. 
Tai Jums daug gero pada
rys.

Paryžius. — Tai ne Moro- 
Giafferi, bet adv. Henry 
Tąrres gins teisme žydą 
jaunuolį H. Grynszpaną, ku
ris nušovė Vokietijos am
basados tarnautoją vom 
Rathą. M.-Giafferi pasirodo 
hitlerininkų pritarėjas.

Philadelphia, Pa.—Miesto

“Kitas labai svarbus klausimas—tai 
katalikiškos organizacijos. Negalim nusi
gręžti nuo to fakto, kad didelė dalis pa
čių aktingiausių katalikų yra suorgani
zuota katal. organizacijose! Tat visai su
prantama, kad svarbiausia reikia vesti 
darbą tose organizačijose, tįkslu jas pri- 

' traukti prie kovos, nei vedant darbą su 
išblaškytais pavieniais katalikais—dąrt>į- 
ninkais, valstiečiais ar inteligentais. Pir

moj eilėj, žinoma, reikia pradėti nuo šių 
organizacijų: krikščionių darbininkų są
jungos, pavasarininkų, kat. darbo jauni
mo ir kt.

“Mūsų liaudies kova dėl savo ekono
minių, politinių ir kultūrinių reikalų, 
Lietuvos /nepriklausomybės gynimas 
reikalauja vieny t ir vieny t liaudies jėgas, 
o jps bus silpnos, kol (neįsitrąųks plačio
sios katalikiškos masės.”

taryba uždėjo pusantro pro
cento taksų visiems phila- 
delphiečiams, gaunantiems 
per $1,000 metinių algų ar 
kitokių įplaukų.

Panama. — EI Salvadoro 
respublikėlės naujoji valdžia 
per radio garbino generolo 
Frąnco karą prieš Ispanijos 
respubliką.
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Dėlko Moterys Dirba Industrijose?
Amerikoj prasidėjo naujas 

judėjimas, kuris norėtų iš ša
pų, ofisų ir profesijų moteris 
sugrąžint į virtuvę, šalip to la
bai daug šaukiama, kad mo
ters vieta esanti tik namuose 
ir kad kiekviena dirbanti mo
teris pavagianti darbą nuo be
darbio vyro. Mes randame 
traukliai pagamintus raštus ir 
pasakaites garbinimui stubos 
darbo, pasakojančius, kad 
stubos darbas nebe vergija, 
bet kad virtuvė yra tik žaisla- 
vietė, matoma pro rožėtas 
užlaidas.

Ir visuomet moterys turin
čios darbus ir moterys jieš- 
kančios darbų, dėlto, kad 
joms jų reikia, būna atakuo
jamos ir kaltinamos už nedar
bo problemą. Jas kaltina tos 
pačios reakcinės spėkos, ku
rios subalansuotų budžetą bile 
lėšomis ir uždraustų moterims 
teisę dirbti. Aiškinama, būk iš
tekėjusi moteris, kuri siekia 
karjeros, statanti pavojun šei
myninį gyvenimą. Bet tik mo
mentą pagalvoję surandame, 
kaip apgavingas yra toks pro
tavimas. Milionai moterų ran
dasi profesijose ir industrijose 
dėlto, kad jos ten buvo įtrauk
tos keliolika metų atgal, kada 
industrija plėtojosi, kada jos 
buvo reikalingos ir naudoja
mos kaipo pigi darbo jėga ir 
taip pat naudojamos sulaikyti 
vyrų algų kilimą. Nuo tada, 
masės neorganizuotų moterų 
darbininkių naudojamos truk
dyt ir nedaleisti suorganizavi
mo vyrų industrijoj.

Tai toj 14-kos milionų mo
terų grupėj jūs rasite milionus 
ištekėjusių ir milionus norin
čių ištekėti. Milionai yra ište
kėjusios ir priverstos dirbti, 
nes šeimos įplaukos yra taip 
mažos, kad jų uždarbiai yra 
nepavaduojami. Toj pat gru
pėj mes randame ir milionus 
merginų, kurios žiūri į vedy
bas kaipo priemonę pabėgt 
nuo darbo sunkenybių, persi- 
statydamos vedybinį gyveni
mą kaipo laikotarpį poilsiui ir 
pasiliuosuot nuo finansinių rū-' 
pėsčių. Nelaimei, milionai mo
terų, kurios šiandieną yra pri
verstos dirbti, atėjo iš tos pa
čios grupės laukusių vedybas 
išrisiant jų finansines proble
mas. Jų vyrai neuždirba gana 
pinigų joms ir jų šeimoms pa
doriai pragyventi, o ne kartą 
jos sugrįžo darban ir dėlto, 
kad jų vyrai yra bedarbiai.

Kaip matome, šeimos užlai
kymo rūpesčiai puola ant 
abiejų—vyro ir moters ir bė
giu ilgų metų depresijos mo
terys sužinojo, kad vieninteliu 
būdu išvengt nesaugumo—yra 
gavimas darbo.

Diskusijos apie moteris in
dustrijoj gavo naują akstiną 
nuo to laiko, kada John D. 
Biggers nesenai prezidentui 
pateiktame raporte pareiškė, 
kad nuo 1930 metų į darbo 
turgavietę išvaryta arti trys 
milionai moterų, kurioms pir
miau nereikėjo dirbti, šis nau
jas prieauglis jieškančių dar
bo, dėlto kad jos yra privers
tos, sukėlė naujas atakas ant 
dirbančių moterų.

Atsakydama į tas atakas, 
Mary Anderson, Moterų Biu
ro Washingtone viršininkė, 
pasakė: “Jeigu prašalinimas 
moterų iš darbo būtų išrišimu 
nedarbo, ta metodą būtų šėpai 
išbandyta. Nepakankamos al
gos vyrams, greta su nebuvi
mu užtikrintų metinių įplau
kų, verčia šimtus tūkstančių 
moterų jieškoti darbo, kad pa
dėt išlaikyti šeimą.”-

Taip kalba visos moterys, 
kurios rimtai ir nuodugniai 
studijavo moterų buvimą in
dustrijoj. Jos visos sako, kad 
moterys nėra kaltininkės vy
rų nedarbo. Jei jų vyrai ga
lėtų apsieiti bę jų pagelbos, 
daugelis iš jų pasitrauktų iš 
darbininkių eilių.

Mrs. Ellen S. Woodward, 
WPA administratoriaus padė

jėja, kuri prižiūri moterų ir 
profesionalų projektus, sako, 
kad moterys dirba dėlto, kad 
jos turi išlaikyti save ir savo 
šeimas, o ne dėl kokios kitos 
priežasties.

Amerikos šeimos saugumas 
glūdi ne išėmime moterų iš 
industrijos, bet pakėlime lyg
iu ai os ir algų vyrams iki tiek, 
kad moterims nereikėtų j ieš
kot darbo, jei jos nenori.

Mes privalome būt atsargūs, 
nemest nedarbo priežasties 
ant lyčių. Tą būdą naudoja 
samdytojai, kad padalint dar
bininkus ir supjudyt tarpsavy- 
je. Visi darbininkai privalo 
kovot kartu už teisę dirbti už 
tinkamą atlyginimą su užtikri
nimu ekonominio saugumo, 
nežiūrint ar jie yra vyrai ar 
moterys.

L. M.

Binghamton, N. Y.
Iš L.L.D. 20 Kp. Moterų Sky

riaus Susirinkimo
Lapkričio 11-tą dieną įvyko 

Moterų Skyriaus susirinkimas 
pas drg. A. Simonaitienę.

šis susirinkimas buvo skait
lingas, nes draugių dalyva
vo gražus būrelis, kas duoda 
džiaugsmo ir energijos prie 
didesnio veikimo, kuomet 
draugės skaitlingai lankosi į 
susirinkimus ir svarsto orga
nizacijos reikalus pagal savo 
išgalę.

Drg. E. Strakalienė ir vėl 
atsivedė vieną naują narę įra
šyti į Moterų Skyrių, tai drg. 
Elzbietą Kuprienę.

Moterų Skyriaus komiteto 
ir įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti. Čia norisi 
tarti žodis-kitas apie savitar
pinės mokyklėlės komisijos 
raportą. Drg. komisijos narė 
raportuoja, kad “mokyklėlė 
įvyksta kiekvieną antradienį, 
kaip 7 vai. vakare. Ir moki
niai, kurie lanko mokyklėlę, 
atydžiai studijuoja knygą.” Ir 
ragina drauges, kad daugiau 
lankytų minėtą mokyklėlę. Iš- 
tikrųjų, draugės turėtų dau
giau susidomėti šia mokyklėle 
ir skaitlingiau lankyti ją. Vie
nas vakaras į savaitę praleisti 
lavinimuisi tai nėra daug ir 
draugės neturėtų daryti bent 
kokius išsisukinėjimus nuo to, 
bet priešingai, pačios lankyti 
ir kitas raginti, kad lankytų. 
O prasilavinimas mums kiek
vienai yra reikalingas. Tad 
lankykime mokyklą.

Iš svarbesnių tarimų yra 
šie: Vienas, tai nutarta su
rengti prakalbas sveikatos 
klausimu ir kviesti Dr. J. J. 
Kaškiaučių, o antras, tai su
rengti kokią nors pramogėlę 
dėl Jaunų Mergaičių Chorelio. 
Geriausių pasekmių draugėm 
darbuotis.

Sekantis susirinkimas bus t 
metinis, kuriame bus renka
mas skyriaus komitetas sekan
tiems metams. Tad visos drau
gės būtinai turėtų dalyvauti 
šiame susirinkime. Nes yra 
svarbu išsirinkti į komitetą 
drauges, kurios gerai veda or
ganizacijos reikalus. Tad, 
draugės, bandykime dalyvauti 
visos. Šis susirinkimas įvyks 
pas drg. A. Mačiukienę, 16 
Carver St., Binghamton. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Pabaigus svarstyti Skyriaus 
reikalus, drg. M. Kulbienė 
skaitė iš “šviesos” drg. Sas- 
nos parašytą raštą: “Kur ran
dasi milionai Amerikos darbi
ninkių,” kuris visoms drau
gėms patiko.

Po susirinkimo, drg. A. Si- 
monaitienė pavaišino drauges 
skaniais užkandžiais ir minkš
tu gėrimėliu, ’širdingiausiai 
ačiū jums, drg. Simonaitiene.

O. G.

Washingtone, D. C., Dėkų 
Dienoj prisnigo 7 colius 
sniego.

Nėščios Motinos
Maistas

Senas posakis, kad nėščia 
motina “turi valgyt už du” 
šiais laikais suprantamas bis- 
kelį kitaip: svarbiausia—ką 
valgo, ne kiek valgo. Anot 
daktarės Agnes Fay Morgan, 
nei kiekis valgio neigi mo
ters svoris turi daug pakilt 
pirmais trim mėnesiais nėštu
mo. Nuo ketvirto iki penk
to jau turi daugėt maistas iki 
apie 25 nuošimčių viso. Sv 
ris reikia dabot. Normaliai 
pakyla iki 20-25 svarų. Pa
skutiniais trim mėnesiais svo
rį reikia patikrint kas savaitė, 
nes staigus kilimas svorio gali 
būt ženklu, kad kas ne visai 
gerai.

Labai svarbu nėščioms mo
terims gaut maiste gana kal
kių, kad turėt jų užtektinai 
subudavojimui kūdikio kaulų 
be pakenkimo saviesiems. 
Daugelis daktarų išrašo kal
kinių preparatų iš vaistinės. 
Tačiau d-rė Morgan sako, 
kad maisto produktai, kaip 
pienas ir apelsinai (oranges) 
yra saugesnis ir tikresnis šal
tinis kalkėms, negu vaistinės 
produktai. Jinai sako, kad te
orija, jog “už kiekvieną kūdi
kį motina atiduoda po dantį,” 
nebeturėtų pildytis, jei tik 
motinos maiste bus gana pie
no.

Kad kalkės būtų tinkamai 
sunaudotos augančio vaisiaus, j 
motina turi gaut kokioj nors ■ 
formoj vitamino D. čion d-rė , 
irgi pataria geriau naudotis 
natūraliais šaltiniais (saulės 
spinduliais ir žuvies kepenų 
aliejum (“cod liver oil”), ne
gu preparatais.

Vitamino A nėščios moterys 
irgi privalo gaut. Jis randasi 
žaliuose, lapuotuose ir gelto
nuose maisto produktuose, 
kaip svieste, kiaušinių trynyje, 
morkose, arbūzuose, ir taip 
pat žuvų aliejuje.

Vitamino C galima gaut ga
na iš apie 3-4 uncijų apelsino 
ar vynvaisio (grapefruit) sun
kos, arba iš daugiau pomido
rų (tomatoes) sunkos. Sunką 
reikia vartot tuojau po išsun
kime ar atidarymo blėkinės, 
kadangi vitaminas būna sunai
kinamas atvirame ore.

Vitamino B daugiausia gau
nama čielo grūdo maiste. Bū
sima motina taip pat privalo 
gaut gana geležies iš mėsos, 
daržovių, o jei ten negauna 
pakankamai, tuomet prisieina 
jo imti ir vaistų-preparatų for
moj.

Nėščios moterys privalo 
gaut visą, kas reikalinga bu- 
davojimuisi kūdikio, kitaip 
nukentės jos būsimas kūdikis 
ir ji pati gali liktis pabėgėlė.

Daugelio sveikų moterų pat
sai apetitas nusako, ko joms 
reikia. Neturtingos moterys, 
pergyvenusios nėštumą bied- 
natvėje, pasakoja, kaip joms 
užeidavo nenugalimas noras 
tam tikro maisto. Pas tūlas iš 
jų jis būna taip kankinantis, 
kad jos verkia, kaip maži vai
kai norėdami valgyt. Tas troš
kimas tam tikro maisto tai ir 
būna ne kas kitas, kaip mo
tinos kūno natūralūs veržimą- 
sis gaut sau reikalingų me
džiagų, kurias savėp čiulpia 
jos gimdoje augantis vaisius.

I. D. W.

Džiaugiasi Pilietybe

Luise Rainer, paskilbus Am
erikoj austrė aktorė, šio mė
nesio 19-tą išsiėmė Amerikos 
pilietybę. Ji sako: “Tai links
miausias momentas mano gy
venime.” O reikia manyti, kad 
aktorė ir šiaip yra turėjus 
smagių momentų. Mat, jos bu
vusioj šalyje Austrijoj dabar 
viešpatauja fašizmas, tad aiš
ku, kaip miela jai buvo pa
justi save piliete šalies, kurios

Laimėjo Rinkimuose

MRS. JENNIE ADAMSON, 
darbietė kandidate, kurios lai
mėjimas nesenai įvykusiuose 
rinkimuose Dartforde, Angli
joj, didžioje industrinėje sri
tyje, laikoma smūgiu Cham- 
berlainui. Jos konservatyvis 
oponentas vedė savo kampani
ją po obalsiu: “Jisai (Cham- 
berlainas) Išlaikė Mus nuo 
Karo.” Masės neįvertino tokio 
pardavikiško “išlaikymo.”

Valgių Virėjai
Dabar yra oisterių sezonas. 

Gi oisteriai yra puikus šaltinis 
gaut geležies ir vario, taipgi 
po geroką kiekį vitaminų A, 
B, D, G; ypatingai žali oiste
riai yra jais turtingi. Tačiaus 
kepti ir virti taipgi yra ska
nus ir naudingas maistas, že
miau paduodame d. Valilio- 
nienės parašytą receptą :
OISTERIAI KEPTI PEČIUJE

Paimk pusę kvortos oiste
rių, pusę puoduko sausainių 
(crackers) trupinių ir pusę 
puoduko sutarkuotos duonos, 
pusę puoduko tirpyto sviesto, 
pusę puoduko pieno; jei yra 
skystimo su oisteriais, tai pie
no mažiau.

Sumaišyk su sviestu “kre
kės” ir duonos trupinius. Pa- 
sviestuok indą ir dėk eilę tru
pinių ir eilę oisterių, ir kožną 
eilutę apiberk biskiu drus
kos. Ant viršaus užpilk pie
no ir oisterių skystimą, api
barstyk trupiniais ir kepk 
karštame pečiuje 30 minutų.

Nereik dėt oisterių daugiau, 
kaip dvi eilutes, nes jei dėsi 
po 3-4 eiles, tai viduriniai ne
iškeps.

Sveikas ir lengvas pagamint 
valgis.

Šis patarimas yra imtas iš 
mūsų naujos knygos “Virėja.” 
Kadangi knygoje randasi 340 
receptų, tad aišku, kad ten 
yra daug tokių, kurie būtų 
naudingi, o tebėra nežinomi. 
Tadgi, kurios neturite knygos, 
nutarkite ją įsigyti. Kurios jau 
turite, užsisakykite praplatin
ti jūsų kolonijoj.

Nuo spalių 1-mos iki sausio 
pirmos platintojams ji spe
cialiai nupiginta. Knygos kai
na, perkant po vieną, yra 
$1, bet užsisakant ne mažiau 
penkių vienu kartu jūs gausi
te 5 už $3. Platinimu padėsi
te moterims įsigyti taip nau
dingą pagelbininkę virtuvėj, 
duodama nuolaida padengs 
jums platinimo lėšas, taipgi 
paremsite moterų organizavi
mo ir švietimosi darbą, ka
dangi už “Virėją” gaunamų 
pinigų kiekvienas centas eina 
vedimui moterų darbo.

Leiskime Draugėms 
Lavintis

Niekam nepaslaptis, kad lie
tuvių išeivijoj ir tarp anksty
bųjų čiagimių lietuvių, taip 
pat ne vienam iš biednuome- 
nės čiagimių ir dabartiniais 
laikais mažai teko lankyti mo
kyklas. Daugelis nuo kūdikys
tės iki senatvės nešioja savyje 
troškimą ir viltį, jog kada 
nors dar pasimokins.

Ypatingai tas tiesa, kas lie
čia moteris, kadangi jos ne tik 
Lietuvoj, bet ir čia nedaug tu
rėjo progų. Ne viena mergai
tė, kad ir lankė mokyklą, ta
čiau vakarais turėjo motinai 
padėt mažesnius vaikus pri
dabot, stubą apžiūrėt, padėt 
burdingierių drabužius prosyt. 
Paskui vos sulaukusios 16-kos 
metų išėjo dirbti. O kitos dar 
pasinėrė ir organizacinėsna 
pareigosna, savęs lavinimą 
atidedamos vis toliau.

Dabar, su atsidarymu WPA 
suaugusių švietimo projektų, 
ne viena jų pamatė sau leng
vesnę galimybę šio to pasimo
kinti. Prie to, vienos vaikai 
išaugo, kitos šeimos pantikiai 
pakitėjo, net ir burdingierius 
laikančių moterų sąlygos, dėka 
pakilusiai technikai, pasidarė 
lengvesnės. Jos pradėjo lan
kyti įvairius kursus.

Rodos tuo reikėtų tik pasi
džiaugti. Tiesa, tų, kurios ak
tyviai dalyvaudavo Judėjime, 
pasigendama viename kitame 
mitinge ar parengime, o spė
kų darbui niekad nebuvo ir 
nėra perdaug. Tačiau žinia, 
kad be laiko pašventimo mo
kyklos neląnkysi, kad be da
vimo joms teisės lankyti pa
mokas niekad neturėsime la
biau prasilavinusių draugių, 
kad ypač dabar, išėjus į darbą 
platesniu plotu, prasilavini
mas kartais yra taip pat ne
pavaduojamas, kaip ir koks 
kitas svarbus darbas ar ypa
tybė.

Deja, dar ir šiais laikais 
yra žmonių, kurie į mokinimą- 
si tebežiūri, kaipo į “smertel- 
ną grieką”, už kurį, ypač mo
teriškei, nėra atleidimo. Už 
kiekvieną nedaspėjimą prie
kabiaus ir vieton akstint, pul- 
dyš ūpą.

Kitur, žinoma, didelis nebu
vimas darbo spėkų atima ga
limybę net paskaityti, visos 
kolonijos darbas sukrauta ant 
kelių asmenų pečių. Kokia tų 
draugių padėtis, pasako šios

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Ar Rūko Moterys Sovietų Sąjungoje?
Labai daug, ypatingai mo

terys klausia: “Ar rūko mo
terys Sovietų Sąjungoje?”

Sovietų Sąjungoje abelnai 
prieš rūkymą vedama didelė 
kova, ypač su senosios gent- 
kartės žmonėmis. Ten uždrau
sta rūkyti susirinkimuose, te
atruose, judamuose paveiks
luose, baliuose, koncertuose ir 
visose viešose įstaigose.

Sovietų Sąjungoje moteriai 
rūkymas skaitosi nekultūnš- 
kas dalykas, tik koketkos dar
bas. O iš kitos pusės, rūky
mas skaitosi žeidimu sveika
tos. O Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partija ir valdžia 
žmogaus sveikatą ir kultūrą 
stato pirmoj vietoj žmogaus 
gyvenime.

Man 'daug kartų teko maty
ti, kaip komsomoliečiai (jau
nieji komunistai) diskusuoda- i 
vo rūkymo klausimą savo su
sirinkimuose. Jei jaunuolis ar 
jaunuolė pradeda rūkyti, tai 
komsomolo organizacija įieš
ko priežasties rūkorių gyveni-

tai, sovietinis jaunimas nieko 
neslepia, nei savo ypatiško gy
venimo nesmagumų. Jie susi
rinkimuose drąsiai ir aiškiai 
prisipažįsta, dėlko ji ar jis 
pradėjo rūkyti ir Komsomolo 
organizacija prašalina savo 
draugų nesmagumus ir ypatiš-' 
kame gyvenime.

Iš senosios gentkartės, ku
rie rūko, turi speciales vietas, 
kur privalo rūkyti. Bet ne vie
šose sueigose.

Įvairiuose kliubuose ir fa
brikuose gydytojai nuolat aiš
kina rūkymo žalingumą ir to
dėl Sovietų Sąjungoje, ypatin
gai jaunoji gentkartė, visai 
mažai kas jų rūko. Tačiau So
vietų Sąjunga turi dideles 
plantacijas tabako, kurį siun
čia eksportui, nes sovietinis 
tabakas skaitomas prie ge
riausios rūšies. Bet Sovietų 
valdžia savo gyventojų nenuo- 
dina tabako nuodais.

Mes, amerikietės, ypatingai 
savo susirinkimuose, irgi pri- 
vajom pastebėti, kad rūkoriai

me, nes normaliai gyvenda- susilaikytų nuo rūkymo, 
mas žmogus nerūkys. Papras- J. Bondžjnskaitė.

PONIA CHIANG KAI-SHEK PILA SRIUBĄ 
Chinijos vyriausio kariško vado žmona laike 

apsilankymo Chinijos Jaunimo Būrio merginų 
kempėj netoli Hankowo, kol dar laikinoji Chi
nijos sostinė nebuvo užgrobta japonais.

Amerikietės galėtų daug pagelbėti chinie- 
tėm gint Chiniją nuo užpuolikų Japonijos im
perialistų. Ypatinga tas, kad mes tą galim pa
daryti be pasiaukojimo, nepirkimu šilkų, ypač 
šilkinių kojinių, už kurias Japonija kas metai 
gauna Amerikoj po virš šimtą milionų dole
rių ir panaudoja naikinimui Chinijos.

Taip pat reikia apsižiūrėti ir perkant smul
kius gražmenis bei vaikams žaislus, nes daugis 

jų irgi ateina iš Japonijos ir nazių Vokietijos.

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENĖ

Pasidarbavo “Virėjai”

K. Plačenis, Toledo, Ohio, 
užsisakė 5 kopijas “Virėjos” 
ir iš anksto atsiuntė mokestį, 
$3.
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dar nepasiekė kruvinasis fa
šizmas.

Lietuvės moterys, kurioms 
galima, taipgi turėtų pasirū
pinti tapt pilietėmis.

(tąsa)
Miškas. Nepereinamas, tamsus miškas. 

Sadovskis atvažiavo dviračiu, Gromov atjo
jo ant arklio. Jie sustojo mažoj, apvalytoj 
vietoj, kur medžiai buvo nukirsti ir iš mo
lio pastatyta keletą bakūžių. Dūmai rūko 
iš kaminų. Vyrai nulupinėjo didelę mešką. 
Užpakalyj stūksojo kalnas. Kad pasiekus jį, 
jie turėjo lipti per nemažas uolas. Sadovs
kis atrodė keistai, apsirengęs miestiškais 
drabužiais, šalę čekisto, militariško žmo
gaus, kuris buvo pripratęs prie ilgo marša- 
vimo. Kiekvienas žingsnis reikalavo didelio 
pasispaudimo. Sadovskis buvo desperaci
joj. Visur taip nyku. Prakeikta šalis! Pra
keiktas kalnas! Ir prakeikta nugara čekisto, 
martuojančio pirmyn!

Pagalios jie pasiekė viršūnę. Sadovskis 
nusišluostė rankas nosinaite. Jos buvo pur
vinos. ;

“Ką ištikrųjų jūs norite, kad aš dary
čiau?”, jis rūgojo. “Aš nesuprantu, kam jūs 
čia mane atvedėte.”

“Tai bus jūsų skyrius,” tarė Gromov, vie
nu judėjimu savo rankos jis apėmė didelį 
plotą Karelijos—rūsčios, bet sykiu neapsa
komai gražios, vandenpuolį ir smarkiai bė
gančią upę. Uolos ir miškai aplinkui. Eže-

-----------------------------------------------------—J
rai ir medžiai. Jeigu pažvelgtum per žiū
ronus, matytum, kokios rūšies medžiai ir 
uolos tai buvo, kokis stebuklingas vanden- 
puolis.

“Išėjo įsakymas. Jūs esate paskirtas di
rektorium šios sekcijos darbo.” A

žodis “direktorius” atėmė Sadovskiui ža- I 
dą.

“Direktorius! Jūs sakote, aš būsiu direk- 1 
torius?”

“Taip”, atsakė, Gromov, su tikrai velniš
ku ramumu.

“Bet aš esu griovikas—visi mane apšaukė 
grioviku!” suriko Sadovskis, netekęs lygsva
ros ir pamiršdamas save.

čekistas tęsė toliau, ramiau aiškindamas; 
“Tas nieko bendro su mumis neturi. Viskas 
atsitiko ten, atgal—kada jūs buvote liuosas. 
čia pradžia iš naujo. Jūs budavosite kana
lą. Ir jūs priprasite greitai.” Gromov nuši- 
šypsojo. “Na, dabar prie reikalo.”

Sadovskio rankos drebėjo. Jis susvyravo 
ir staiga atsisėdo. • -

“Palikite mane vieną ant valandžiukės, 
prašau!”

Čekistas patraukė pečiais, paėjo toliau ir 
ištraukė planus ir išmieravimus. Kada jis 
peržiūrinėjo piešinį proponuoto tvenkinio,
jis sau mąstė: “Tegul jis pirma apsipranta.’’

Sadovskis sėdėjo ant kelmo ir nuleido gal
vą žemyn ant raukų. Paskui jis ištraukė iš 
konverto paveiksliuką. Tai buvo jo senutė 
motina.

“Motin!” jis prašnabždėjo; jis visai susi* 
jaudino ir verkė kaip kūdikis.

OT S(Bus daugiau)
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(Tąsa)
SKYRIUS XII

pER TRIS savaites po sužeidimo Jurgis visai negalėjo 
1 iš lovos išlipti. Jis buvo gana smarkiai pėdą išsisu
kęs; sutinimas nei kiek neatsileido, skaudėjimas buvo 
vis taip pat įkirus. Perėjus tam laikui, jis negalėjo 
iškęsti ir pradėjo bandyti vaikščioti kasdien po biskelį, 
stengdamasis įsikalbėti pats sau, kad jau jam geriau. 
Joki privadžiojimai negalėjo jį sulaikyti ir apie į ketu
rias dienas po to pasakė jau eisiąs į darbą. Nušlubavo 
iki gatvekario ir nuėjęs į Brown’o skerdyklas pamatė, 
kad perdėtinis iš tikro laikė jo vietą jam, arba, geriau 
sakant, apsiėmė išvaryti tiesiog ant sniego vargšą žmo
gų, kurį buvo priėmęs tuo tarpu. Pradėjęs dirbti, Jurgis 
tokį skausmą jautė, kad buvo priverstas keletą kartų 
apsistoti darbe, bet jis laikėsi, kiek galėdamas iki ‘pava
karės; kokią valandą prieš pabaigsiant turėjo pasakyti, 
kad jau daugiau negalįs dirbti, nes vos neapalpęs; jis 
taip skaudžiai tą’atjautė, kad stovėjo atsirėmęs į stulpą 
ir verkė, kaip mažas vaikas. Du darbininkai turėjo nu
vesti jį iki gatvekario, privažiavus netoli namų, jis, išli
pęs, turėjo atsisėsti ir laukti, kol kiti pagelbės į namus 
nueiti.

Namiškiai, nurengę, paguldė jį į lovą ir pašaukė 
daktarą, ko jie nepadarė pirmu kartu, nors to reikėjo. 
Pasirodė, kad jo didžioji gysla iššokusi iš vietos ir kad 
ji pati be pagalbos niekados nebūtų galėjusi atsitaisyti. 
Jis raitėsi dantis sukandęs, o kartą net lovos šoną su
kando dantimis ir buvo pabalęs, daktarui tam
pant ir mankant jo sutinusią kulnį. Pagaliau daktaras, 
išeidamas, pasakė, kad jis turėsiąs tykiai gulėti du mė
nesiu, o jeigu bandytų pirm to eiti į darbą, tai gali šlubu 
palikti visam amžiui.

Į tris dienas vėl užėjo baisus pusnis ir Jonas, Marė 
ir Ona su Stanislovėliu visi išėjo visą valandą anksčiau, 
bandydami į darbą prisigauti. Priešpiečiais paskutiniuo
ju du sugrįžo atgal, vaikas, rėkdamas iš skausmo. Ro
dėsi, kad jo pirštai visai atšalę. Jiedu turėjo atsižadėti 
minties dasigauti į darbą, nes porą kartų vos nedingo 
pusnynuose. O dabar viskas, ką jie žinojo nuo nušali
mo, tai laikyti nušalusius pirštus arti ugnies, taigi Sta- 
nislovėlis beveik visą dieną šokinėjo aplink pečių, verk
damas nuo skausmo, kol pagaliau Jurgis visai įpyko 
ir pradėjo bjauriai keikti, žadėdamas užmušti vaiką, 
jei tas nesiliaus. Visą tą dieną ir naktį mūsiškiai labai 
buvo susirūpinę, kad Ona ir vaikas jau neteko darbo; 
rytmetyj gi vėl visa valanda anksčiau jie leidosi į darbą, 
bet vaikiščią Jurgis turėjo pirmiau apmušti, kol iš namų 
išvarė. Tokiame atsitikime nelabai galima juokauti, nes 
čia ėjo apie tai, ar galima užsilaikyti, ar badu mirti; 
Stanislovėlis tada dar vargiai suprato, kad jau geriau 
pusnyne gyvastį užbaigti, negu netekti darbo prie taukų 
pilstymo mašinos. Ona beveik iš tikro manė jau rasianti 
savo vietą užimtą, ir kada priėjo iki Brown’o skerdyklų,! 
ji visa drebėjo, bet dasižinojo, kad bosienė pati vakari 
buvo neatėjusi, o todėl jai neišpuolė per daug aštriai 
apsieiti su darbininkėmis.

Pasėka tokio peršalimo buvo ta, kad pirmutiniai 
krumpliai trijų Stanislovėlio pirštų tapo pritraukti, kad 
kiekvieną kartą, kada tiktai būdavo pasnigę, jį turėdavo 
apmušti ir išvyti į darbą; taip jis baimindavosi. Visados 
Jurgiui prisieidavo vaiką į darbą išvyti, o kad jis pats 
buvo susižeidęs koją, tai tą atlikdavo su tūlu kerštingu
mu; tas nei kiek negelbėjo padaryti jo būdą minkštes
niu. Žmonių yra sakoma, kad ir šuo pasidaro bjaures
niu, jeigu visados būva pririštas, taigi tas pats buvo 
ir su mūsų ligoniu: jis ištisą dieną neturėdavo ką veikti, 
tik gulėdamas keikdavo savo likimą, kol neatėjo prie to, 
kad jis norėjo viską keikti.

• Neilgai tas vienok traukdavosi, nes Onai pradėjus 
verkti, Jurgis negalėdavo ilgai supykęs būti. Vargšas 
išrodė kaip šešėlis, veidai įpuolę, o ilgi juodi plaukai 

. nudribę ant akių; susirūpinęs nenusisekimais, jis nei 
nemanė plaukus apsikirpti, arba pasirūpinti kitaip išro
dyt!. Jo raumenys vis ėjo menkyn, o kiek dar liko, tai 
tie buvo minkšti ir gležni. Valgyt jam visai nesinorėdavo, 
o namiškiai neturėdavo už ką jam geresnį maistą parū
pinti. Tai ir geriau, sakydavo jis, kad nesinori valgyti, 
nes daugiau galima sutaupyti. Pabaigoje kovo mėnesio 
į po rankas pateko Onos knygutė nuo pinigų ir jis dasi
žinojo, kad viso tai buvo trys doleriai, kiek jie turėjo 
šiame pasaulyje.

Bet aršiausioji tokio ilgo sirgimo pasekmė buvo ta, 
kad jie nustojo kito savo šeimynos nario: brolis Jonas 
prapuolė. Vieną šeštadienio vakarą jis neparėjo namon 
ir visos jų pastangos sujieškoti jį jokio vaisiaus neat
nešė. Durham’o bosai pasakė, kad jis atsiėmė visus savo 
pinigus ir apleido vietą. Tas galėjo būti ir neteisybė, 
nes jie visados taip sakydavo, jeigu užmušdavo žmogų: 
tai geriausias išsiteisinimas, jeigu dar kas apie numi
rėlį teiraujasi. Kada, duokime sau, žmogus įpuolė į ka
tilą ir sutirpo į taukus, arba suvartotas tapo į mėšlą, tai 
kokia nauda buvo pranešti apie tai giminėms ir juos 
padaryti nelaimingais? šiame gi atsitikime labiau išrodė, 
kad Jonas juos apleido, ir leidosi toliau keliauti, laimės 

.- $0k0damas. Jau ilgas laikas, kaip jfe būdavo neužsi- 
gariČdinęs, o juk buvo ir gera priežastis. Jis gana, gerai 

įi mokėjo už prisilaikymą, o priverstas buvo gyventi su 
/šeimyna, kur nei vienas negaudavo užtektinai pavalgyti. 
JVIarė beveik visus savo pinigus jiems atiduodavo,, taigi

jis jautėsi, kad tarpais ir jam tas pats reikia padaryti. 
Be to, krūva rėkiančių vaikpalaikių ir šiaip skurdas iš 
visų pusių; tai iš tikrųjų reikia būti didvyriu, kad nu
kęsti tokius dalykus be rūgojimo, o Jonas nei kiek ne
sijautė didvyriu esąs; jis tik buvo daug vargo matęs, 
senyvas vyras, mėgstąs gauti gerą vakarienę ir ramiai 
parūkyti pypkę sėdint kampe palei pečių, pirm einant 
gulti. Pas juos palei pečių visai vietos neužtekdavo, o 
per žiemą virtuvė retai kada būdavo užtektinai šilta, 
kad ramiai būtų galima sėdėti. Taigi greičiausia gali 
būti, kad su pavasariu jam užėjo pašėlusioj i mintis pa
bėgti nuo jų. Du metu jis buvo prijungtas, kaip jautis, 
prie pusės tono sunkumo vežimėlio Durham’o tamsiuose 
skiepuose, gaudavo atsilsėti ne bent sekmadieniais ar 
keletą didžiųjų švenčių, niekados negirdėdavo malonaus 
žodžio, vien tik susilaukdavo spardymus, kumščiavimus 
bei keiksmus taip, kad net geras šuo to negalėtų iškęsti. 
Dabar gi žiema jau praėjo ir papūtė pavasario vėjai, 
ir vieną dieną paėjus galima palikti Packingtowno dū
mus toli užpakaly ir būti ten, kur žolė žaliuoja ir žiedai 
žydi visokeriopomis spalvomis.

Dabar mūsiškių įeigos sumažėjo visu trečdaliu, 
kuomet išlaidos susimažino tiktai viena vienuolikta da
limi, taigi jie jautėsi blogesniame padėjime, negu kada 
nors pirmiau. Taip pat jie skolindavo nuo Marės ir toji 
jau dikčiai iš banko buvo išėmusi ir tokiu būdu vėl ant 
niekų nuėjo jos viltys ištekėti ir būti laiminga. Jie 
buvo įsiskolinę ir Tamošiui Kušleikai taip, kad per juos 
ir tas prasčiau stovėjo. Vargšas Tamošius neturėjo šioj 
šaly jokių giminių, o būdamas gabiu, būtų galėjęs turėti 
pinigų ir gerai pasilaikyti, bet įsimylėjęs ėmė gelbėti 
juos, kiek galėdamas, o drauge su jais ir pats nukentėjo.

Pagaliau jie nutarė, kad dar dvejatas vyresniųjų 
vaikų turės mesti mokyklą. Po Stanislovo, kuris dabar 
jau buvo penkiolikos metų, vyriausia buvo mergaitė 
Katriutė, dviem metais jaunesnė, o paskui du vaikai, 
Vincentas vienuolikos metų, ir Mikolėlis dešimties. Vai
kai buvo gana gudrūs, tad kam šeimynai alkį kęsti, 
kuomet dešimtys tūkstančių vaikų, ne vyresnių už juodu 
jau sau maistą užsidirba. Taigi vieną rytą jiemdviem 
davė po dvidešimts penkis centus, įvyniojo po riekutę 
duonos su dešros galiuku ir, pripasakoję visokių pamo
kinimų bei persergėjimų, paleido į miestą pratintis par
davinėti laikraščius. Juodu parėjo vėlai vakare verk
dami; turėjo eiti penkias ar šešias mylias, pranešti, 
jogei tūlas žmogus pasisiūlė nugabenti juos į vietą, kur 
laikraščiai galima gauti, .paėmė jų pinigus, įėjo į tūlą 
krautuvę nupirkti ir daugiau jie jo nematė. Abudu gerai 
gavo mušti, o ant rytojaus juodu vėl išrengė. Šiuo sykiu 
juodu jau rado vietą, kur laikraščiai gaunami ir prisi
pirko už visus pinigus; pavaikščioję beveik iki pietų, 
šaukdami garsiai ir siūlydami kiekvienam, kurį tiktai 
pamatė, jiedu išpardavė kiek tiktai turėjo, o kaipo prie
dą prie to gavo dar apmušti nuo tūlo suaugusiojo laik
raščių pardavinėtojo, kuris sakė, jog jiedu pardavinėja 
apielinkėje, kurią jis yra apėmęs. Jiemdviem vienok 
pasisekė išparduoti laikraščius, kiek buvo prisipirkę, 
taigi namon grįžo turėdami kita tiek pinigų, kaip buvo 
iš namų išsinešę.

(Bus daugiau)

save ant farmos. Svečiams 
besilinksminant, su draugų 
Stukų pritarimu, buvo suma
nyta parinkt aukų Lietuvos 
politiniams kaliniams. Kaip 
draugai Stukai, taip ir jų sve
čiai su noru į trumpą laiką 
sudėjo aukų $7. Draugai Stu
kai visuomet dalyvauja darbi
ninkiškuose parengimuose ir 
visuomet remia darbininkišką 
judėjimą su aukomis, čia pa- 
duodam ir vardus, kurie kiek 
aukavo.

Po 50c: J. Stukienė, A. 
Stukas, A. Apšėgienė, F. Ap
šega, K. Balčiūnas; po 25c: 
A. Kaulakis, U. Vaitonienė, 
D. Vaitonis, O. Bironienė, M. 
Bironas, S. Silaikienė, A. Si- 
laikis, E. Krapavickienė, J. 
Krapavickas, J. Laučienė, A. 
Laucius, Z. Kriukienė, F. 
Kriukas, A. Skirmantas, J. 
Apšega, R. Silaikienė, J. Si- 
laikis, Ten Buvęs. Aukų rin
kėjos visiem aukavusiem ta
riam širdingą ačiū.

J. Laučiene, 
R. Silaikienė.

Pittston, Pa.
Iš SLA 7-tos Kuopos Įvykių

Fašistuojantis A. Galins- 
kas 7-boj kuopoj tapo Pildo
mosios Tarybos suspenduotas 
už velionio A. Lapekos po
mirtinės $600 suklastavimą.

Taipgi SLA 40-sis seimas 
surado jį pilnai kaltu ir pa
rodo Pild. Tarybos vėliausi 
suvažiavimo protokolai, tilpę 
“Tėvynės” No. 46-tam. Yra 
skelbiama visų žiniai A. La
pekos pomirtinės reikalas, ir 
išspręsta pagal tarimo 102. 
Patartina 7-tos kuopos na
riams pasiskaityti šeiminius 
protokolus ir dabartinio suva
žiavimo Pild. Tarybos tarimus. 
Tada jokio Galinskai jus ne- 
apgaudinės, kaip jis drįso iki 
šiol daryti.

Jis neturi teisės priimti su
sirinkime narių duoklių ir ne
gali jokį darbą dirbti varde 
SLA, bet jis to nesilaiko. O 
7-tos kuopos mažuma narių, 
kurie nesusipažinę su organi
zacijos konstitucija ir neseka 
Pildomosios Tarybos tarimų 
protokoluose, pritardami A. 
Galinsko politikai, pridaro 
nesmagumo visai kuopai.

KAIP ŽMONĖS ŽIŪRI Į TAU
TININKŲ KONTROLIUO

JAMUS RINKIMUS

LEISKIME DRAUGĖMS 
LAVINTIS

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
kelios eilutės iš vienos drau
gės laiško:

“Ačiū už laišką ir sąrašą 
knygų. Kai kurias turiu, kitas 
galėsiu pasipirkti. Bet kad 
taip būtų galima pasipirkti 
valandėlę liuoso laiko ir jas 
pastudijuoti. Laikant pasidė
jus nėra naudos.”

Tas ir daugelis kitų pana
šių skundų rodo, kad pas mus 
reikalingas didesnis pasidali
nimas darbo, reikalinga vi
siems sulyg išgalę daugiau pa
dirbėti, visiems sulyg išgalę 
lavintis. S.

10,000 žydų Vaikų Bus 
Priimta į Angliją

London. — Žydų labda
ringos organizacijos užtik
rina aprūpinimą dešimčiai 
tūkstančių žydų vaikų iš 
Vokietijos. Tai valdžia ke
tina tiek jų ir priimt.

NAZIŲ MINISTERIS GĖ
RISI DERLIUM

Goslar, Vokietija.— Hit
lerio žemdirbystės ministe- 
ris Darre sako, kad šiemet 
Vokietija turėjus geriausią 
derlių istorijoj, ir buvę pa
gaminta 500,000 tonų dau
giau mėsos negu vidutiniai; 
tik sviesto gamyba visai ne
pakilus.

Nepripažįsta Negram Kelei
viam Lygybės Traukiniuose 

t

Washington. — Valdiška 
tarpvalstijinės prekybos ko
misija dauguma balsų at
metė reikalavimą vienintelio 
negro kongresmano, demo
krato Arthuro Mitchellio, 
kad geležinkelių traukiniuo
se negram keleiviam būtų 
įrengti lygūs patogumai 
kaip ir baltiem.

“Kultūrinis” Mussolinio 
Bendravimas su Naziais
Roma. — Italijos valdžia 

įsteigia daugiau klasių vo
kiškos literatūros ir kultū
ros ir ima daugiau nazių 
profesorių iš Vokietijos. 
Hitleris mainais už tai įku
ria daugiau klasių mokint 
italų kalbos, literatūros ir 
itališkos kultūros.

RABINAS PAGERBIA 
KRIKŠČIONIS

Boston, Mass. — Rabinas 

didžiausioj žydų - bažnyčioj, 
išreiškė gilią pagarbą krikš
čionių ’ bažnyčiai, kad jinai 
smerkia fašistų terorą prieš 
žydus.

Mes, 7-tos kuopos nariai, 
turėtume gerbti tokius narius, 
kurie iškelia kuopoj žalingus 
tokių Galinskų darbus. Taipgi 
turime tarti ačiū Pild. Tary
bai už sulaikymą tokio biznio, 
kuris jau buvo pradėtas varyti 
per mūsų 7-tą kuopą. Tokis 
pomirtinių klastavimas būtų 
padaręs daug nuostolių visai 
organizacijai.

Velionio A. Lapekos po
mirtinės reikale nuo 7-tos kuo
pos į komisiją buvo įėjęs na
rys St. Norkus. Jis yra už
sitarnavęs didelę pagarbą nuo 
visų SLA narių.

SLA Narys.

Naziai Seilę Ryja ant 
Žydų Turtų

Berlin. — Hitlerio valdžia 
skaičiuoja, kad visos Vo
kietijos žydai turį $3,200,- 
000,000 turto, o Vokietijos 
daly j Austrijoj $918,000,- 
000. Tai austriški žydai 
proporcionaliai esą apie tre
ja tiek turtingesni už žy
dus visose kitose Vokietijos 
dalyse.

(Suprantama, kad naziai 
tiksliai perdeda žydų tur
tus.)

niams Italijos laivams ‘To
la” ir “Lampo,” abudu ta
po sužeisti ir 6 jūrininkai 
užmušti.

Be jokių iš savo pusės pa
gražinimų paduodame sekamą 
iš Kauno spaudos pranešimą:
Kauno Miesto Ligonių Kasos 

Rinkiniuose Dalyvavo 
3% Balsuotojų

Vakar visoje Lietuvoje buvo 
rinkimai į ligonių kasų tary
bas.

Kaip žinoma, pagal naują 
ligonių kasų įstatymą, kandi
datus į tarybos narius galuti
nai pasiūlo vyriausia socialio 
draudimo valdyba. Tokia rin
kimų tvarka, žinoma, atsilie
pia ir į balsuotojų procentą.

Pavyzdžiui, Kauno miesto 
ligonių kasos rinkimuose tu
rėjo teisę dalyvauti apie 34 
tūkstančiai balsuotojų (apie 
28 tūkstančiai 300 apdraus
tųjų ir apie 6 tūkstančiai 
darbdavių), o balsavo iš viso 
vos 1,083 žmonės.

Šančiuose, I apylinkėj, bal
savo 9 nariai ir 326 samdi
niai, II apylinkėj, ligonių ka
sos rūmuose, balsavo 92 na
riai ir 477 samdiniai, o III 
apylinkėj, Rotušėj — apie 
200 žmonių.

Nors Kauno miesto savival
dybėje yra šimtai darbininkų, 
bet balsuoti atėjo vienas įmo
nių skyriaus darbininkas, vie
nas kanalizacijos ir vandens 
skyriaus darbininkas ir keli 
mokesčių dalies tarnautojai.

Antroji apylinkė daugiau 
balsuotojų susilaukė tik iš 
“Vilties’ spaustuvės.

Kadangi tiek maža tebuvo 
paduota balsų, tai nežiūrint 
rinkimų sistemos painumo, 
rinkimų komisija balsus su
skaitė per pusvalandį ir apie 
pusę po devintos valandos 
jau buvo žinoma, ką laikyti į 
tarybą išrinktais.

Praėjusiuose kasos rinki
muose, kaip žinoma, dalyvavo 
apie 17% turinčių teisę bal
suoti, o dabar apie 3%.

Kauno apygardos ' ligonių 
kasoj balsavę apie 20-25% 
turinčių teisę balsuoti. Pro
vincijoj esąs tas pats reiški
nys. 

------o-----
Nuodijosi Mergaitė

TIRKŠLIAI. Lapkričio 2 d. 
dėl neišaiškintų dar aplinky
bių nuodijosi vietinio malūno 
savininko duktė Kaspersonai- 
tė, išgerdama acto. Nelaimin
goji atvežta Mažeikių apskri
ties ligoninėn. Mergaitė buvo 
dar visai jauna.

Kas Girdėtis Detroite?
Judami paveikslai iš Ispa

nijos ir Sovietų Sąjungos bus 
rodomi nedėlioj, gruodžio 11 
d. Nepamirškite tos dienos. 
Paveikslai bus labai gražūs ir 
įdomiausi.

Čia vadinami “Black” le- 
gijonieriai o r g a n i z u o j asi 
prieš progresyvius demokra
tus ir šiaip prieš pažangiuo
sius visuomenės veikėjus 
Wayne County. Mat, laimėjo 
visi progresyviai kandidatai 
Wayne County. Vienas CIO 
organizatorius Stanley Nowak 
išrinktas į valstijos senatorius. 
Reakcionieriam republikonam 
ir “Black” legijonieriam ne
patinka, kad progresyviai iš
rinkta. Jie dūksta iš piktu
mo, visaip išmetinėja. La
biausia puola ant Stanley No
wak. Jie organizuojasi prieš 
S. Nowak, kad neįleisti į vals
tijos senatą.

Darbininkai taipgi turime 
organizuotis prieš reakcionie
rius už Stanley Nowak.

D; Kumštis.

Donora, Pa.
Lapkričio 12 d. teko daly

vauti Lietuvių ūkėsų Kliubo 
susirinkime. Susirinkime daly
vavo apie 40 narių. Raporta
vo, kad paaukavo lietuvių pa
rapijos bažnyčiai $250. Pas
kui raportavo, kad kliubo ofi
se grindys yra įlūžusios ke
turiose vietose. Vieni įneša, 
kad taisyti tuoj aus, dauguma 
stoja už tai, kad atidėti iki 
pavasario.

Kliubas viso turi 77 narius. 
Bet ar daroma taip, kaip Kon
stitucija sako? Konstitucijoje 
kliubo tikslai parodomi šie: 
broliška meilė, pašalpa ligo- < 
j e, palaidojimas numirusių, 
švietimas, lavinimas lietuvių 
kalboje, užlaikymas knygyno, 
išleidimas naudingų raštų, rū- . 
pintis, kad kiekvienas taptų 
piliečiu, įsteigti mokyklą su 
žaislais, teatro ir dainų mo
kytoją užlaikyti ir tt. Ar ne
užgauna jausmų, įsteigėjų, ku
rių dar yra apie 10, kad ne
vykdoma tie kliubo tikslai?

Laisvesni nariai turėtų apie 
tai pagalvoti.

Narys.

Varšava. — Lenkijos val
džia užgrobia visą turtą žy
dų o r g a n i z a c i j os B’nai 
B’rith kaipo “masonų.”

PHILADELPHIA,PA.

“LAISVĖS” BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Sekmadienį

Gruodžio 4 December
THE STANTON HALL

360 Snyder Ave. Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų 
Vakarienė 6 vai., o šokiai 7:30 vai. vakare

• • •

Šokiams Gros A. Habricchuk Orkestrą

KONCERTO PROGRAMA:
“Lister,” Ispanų Choras 
Antonio Qulntailla, gitaristas 
Lolita Larrea, sopranas 
S. Kuzmickas, baritonas

t,; į,Vaidžįulienė įr; Duktė, dainuos 
duetus ir solus

N. Statkevičiūtė, sopranas 
Sapovičiūtės, šokikės 
Merginų Sekstetas
Vaikų Balalaikų Orkestrą
A. Habricchuk, armonistas
Lyros Choras

Kalbės R. Mizara, “Laisves” Redaktorius
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Drg. Antano Mazurkos Mir
ties Paminėjimo Susirinkimas

Lapkričio 20 d. 8 vai. va
kare įvyko mirties minėjimo 
susirinkimas mūsų brangaus 
draugo Antano Mazurkos. Su
sirinko virš 500 žmonių taip, 
kad daugelis turėjo stovėti, 
nes trūko sėdynių svetainėj. 
Antanas Mazurka žuvo Ispa
nijoj, kovodamas prieš fašiz
mą, atidavė viską, ką turėjo 
ir pats save, paguldė galvą, I 
kad demokratija gyvuotų Is
panijoj vietoj fašizmo.

Vakaro pirmininku buvo 
drg. J. Skliutas. Atidarė su
sirinkimą kviesdamas draugi
jų delegatus ateiti ant estra
dos. Delegatai susėdo į rin
kę, o didelis Antano Mazur
kos paveikslas buvo viduryje 
estrados į priekį. Antano pa
veikslą puošė gražus didelis 
bukietas raudonų rožių nuo 
Aido Choro. Sutemo šviesos- 
ir visi dalyviai sustojo. Pa-1 
sigirdo kritusiam garbingoj 
kovoj pagarbos trimito balsas. 
Šią paskutinę pagarbą atida
vė virš 500 priešfašistiniai nu
sistačiusių žmonių didvyriui, 
kritusiam karžygiškoj kovoj 
prieš fašizmą.

Delegatai buvo nuo sekančių 
organizacijų bei draugijų: 
nuo Aido Choro N. Ku- 
darauskas ir V. Grubliaus- 
kas; nuo Lietuvių Literatū
ros Draugijos 155 moterų kuo
pos M. žukicnė ir M. Vosi- 
lienė; nuo Lietuvių Literatū
ros Draugijos 11 kuopos J. M. 
Lukas; nuo Sūnų ir Dukterų 
Pašei pi nes Draugijos J. J. 
Bakšys ir P. Plokštis; nuo 
Worcesterio Lietuvių Suvieny
tų Draugijų J. žalimas ir J. : 
Gerdauskas; nuo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 57 
kuopos Ig. Lozoravičius ir F. 
Petkūnas; nuo Komunistų Lie
tuvių Kuopos H. Stankus ir J. 
Sakalauskas; nuo Lietuvių Li-j 
teratūros Draugijos 7-to Ap
skričio S. Janulis ir J. J. Jes- 
kevičius.

Kalbėtojai buvo trys, šie: 
J. Sakalauskas, sugrįžęs iš 
Ispanijos jaunuolis, kuris su
žeistas ir dabar dar nevaldo 
dešinės rankos; Tom Dwyer, 
Worcesterio Komunistų Parti
jos organizatorius, ir R. Mi- 
zara, “Laisvės” redaktorius. 
Visi delegatai išreiškė gilią 
užuojautą Antano tėvams ir 
jo mažam broliukui, pareikš- 
dami gailestį, kad žuvo jau
nas kovotojas. Delegatai bu
vo tiek susijaudinę, kad ne j 
vienam ritos ašaros per vei- 1 
dus, kiti kelius žodžius tega
lėjo ištarti, turėjo nutraukti 
kalbą. Mat, beveik su visais 
Antanas yra kada nors veiki
me dalyvavęs.

Jojo pagerbimui Aido Cho- • 
ras sudainavo šias dvi dai-! 
nas: “Gamtos Rūstybė” iri 
“Mes Esam Kalviai Naujos 
Gadynės.” Daug choristų nei I 
dainuoti negalėjo, žinodami, I 
kad čia jau amžinai atsisveiki
na su jų draugu ir choro vei
kėju.

Drg. J. Sakalauskas pasakė 
trumpą prakalbėlę, pabrėžda-1 
mas, kad Antanas Mazurka j 
žuvo už mūsų ir visos žmo
nijos gyvenimą ir laisvę. Jo 
idėja, už kurią jis paguldė 
savo galvą, niekada nežus ir 
ateis ta diena, kada mūsų bus 
laimėta, čia drg. Sakalauskas] 
pasiūlė susirinkimui dvi tele
gramas pasiuntimui preziden
tui Rooseveltui ir sekretoriui 
Hull. Vienoje reikalaujama, 
kad nuimtų embargo nuo Is
panijos (lojalistų). Antroj pa
sakoma, kad mes remiam 
Roosevelto žygius atšaukime 
ambasadoriaus iš Vokietijos. 
Telegramos buvo vienbalsiai 
priimtos.

Čia noriu priminti, kad 
draugas A. Mazurka, prieš iš
važiuosiant Ispanijon, buvo 
Aido Choro iždininkas, o drg. 
J. Sakalauskas choro pirmi
ninkas ir abu išvyko kartu Is
panijon.

Worcesterio Komunistų Par
tijos organizatorius d. Tom 

i Dwyer savo kalboj išreiškė 
■ gilią simpatiją Antano tė- 
I vams Mazurkams; pareiškė, 
i kad dabar reikia kuo tvir
čiau sujungti spėkas, kad 
sėkmingiau varyti tą darbą 
pirmyn, už ką Antanas Ma
zurka ir kiti Ispanijos kovo
tojai mirė.

Draugai J. Sabaliauskas ir 
V. Tumanis sudainavo keletą 
tani vakarui atatinkamų due
tu. Ju dainavimas buvo la
bai jausmingas. Ką viršminė- 
ti kalbėtojai sakė žodžiu, jie 
dainavo dainom.

Vyriausias vakaro kalbėto
jas buvo R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius. Jis plačiai palie
tė A. Mazurkos biografiją. Sa
kė, Antanas buvo 23 metų am
žiaus, kada mirė, ir jo tėvai, 
būdami darbininkiškai susi
pratę, ir Antaną užaugino 
darbininkiškoj dvasioj. Vai
ku būnant, Antanas buvo siun
čiamas į vaikų žiburėlio Drau
gijėlės mokyklėlę,/ir buvo na
riu žiburėlio Choro. Užaugęs 
persikėlė į Aido Chorą ir bu
vo čia, kol išvyko į Ispaniją. 
Antanas buvo netik geras dai
nininkas ir aktorius, imdavo 
balsą ir meno klausimais. Jis 
buvo nariu Amerikos Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir Jau
nųjų Komunistų Lygos. Užsi
liepsnojus karui Ispanijoj, An
tanas nusitarė ir išvažiavo pa
dėti Ispanijos liaudžiai gintis 
nuo Franco, Mussolinio ir 
Hitlerio fašistinių gaujų. Be

kovodamas jis buvo sužeistas, 
pasveikęs ir vėl grįžo j fron
tą, kur ir buvo nuskinta bran
gi ir jauna gyvybė.

Toliaus kalbėtojas plačiai 
palietė Ispanijos liaudies ko
vas nuvertime monarchijos ir 
įsteigime demokratinės val
džios. Ir kada sukilo fašis
tai, tuomet prisiėjo gintis, kad 
išlaikius liaudies demokratinę, 
teisėtai išrinktą valdžią.

Taipgi kalbėtojas kvietė vi
sais galimais būdais gelbėti 
Ispaniją, už kurią Antanas 
Mazurka kovojo ir žuvo, ir 
neprileisti čamberlainui ir Da- 
ladicriui padaryti tą su Ispa
nija, ką padarė su čechoslova- 
kija. Drg. Mizara baigdamas 
savo kalba išreiškė gilią už
uojautą draugams Mazur
kams, kurių sūnus žuvo gar
bingoj kovoj prieš bjauriausią 
žmonijos neprietelių fašizmą.

Pirmininkas d. Skliutas per
skaitė telegramą iš Brooklyn, 
N. Y., nuo drg. Mazurkienės 
brolio ir brolienės, kuri skam
ba : “Dėl tragingos Antano 
Mazurkos mirties, kovojant už 
garbingos visuomenės idėjas, 
liūdesio valandoj reiškiam gi
lią užuojautą.” Pasirašo Au
gustas ir Barbora Adomaičiai. 
Gauta dar dvi panašios tele
gramos — viena nuo Lietu
vių Meno Sąjungos Naujosios 
Anglijos Apskričio, antra nuo 
Laisvės Ratelio Choro, Nor
wood, Mass.

Užbaigiant Antano Mazur
kos paminėjimo vakarą, su
sirinkusieji atsistojimu atida

vė paskutinę pagarbą miru
siam karžygiui už laisvę, už 
gerbūvišką rytojų atbundan
čios žmonijos. Antano pa
veikslas buvo papuoštas rau
donom rožėm ir buvo atiduo
tas jo tėvams.

Dabar širdingas padėkos žo
dis su vieny tom draugijom už 
svetainės suteikimą dykai ir 
draugijom, kurios prisiuntė 
delegatus, ir delegatam už da
lyvavimą. Aido Chorui už 
dainavimą ir draugam J. Sa- 

Ibaliauskui ir V. Tumaniui už’ 
dainavimą; d. J. Karsokienei, 
choro mokytojai, ir A. Strei- 
mikiūtci už akompanavimą pi
jami; ir publikai už skaitlin
gą atsilankymą ir aukas dėl 
Ispanijos kovotojų, kurių bu
vo surinkta $65.50; LLD 7- 
tam Apskričiui už auką $11, 
kurią delegatai atvežė iš me
tinės konferencijos, įvykusios 
tą pačią dieną. Prie užbaigos 
draugai Mazurkai pakvietė 
prie užkandžių gimines ir 
draugus, kurie iš tolimesnių 
miestų atvykę.

J. M. Lukas.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. mėnesinis susi
rinkimas v įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 1 d., 4634 Milnor St. Pradžia 8 
vai. vak. Visi nariai laiku būkite, 
nepamirškite, kad “Laisves” Bankie- 
tas visai arti, 4 d. gruodžio, tai tu
rime būti gerai prisirengę prie dar
bo. — J. Mickis. (280-281)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gruodžio 1 d., 7:30 v. v. 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th StJ

Prašome visų narių dalyvauti^ užsi
mokėkite užvilktas duokles. Knygos 
jau atėjo iš' Centro. Taip pat bandy
kite atsivesti nors po vieną naują 
narį prirašyti prie organizacijos. — 
Prot. Sekr. J. B. (280-281)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. priešmetinis susirin-' 

kimas įvyks penktadienį, gruodžio 
2 d., 7:30 v. v., 3014 Yemans. Visi 
nariai būkite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, taip pat 
bus rinkimas kuopos valdybos 1989 
metams. Atsiveskite ir naujų narių. 
— A. Varancckienė. (280-281) j

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 2 d., 
gruodžio pas drg. A. Macukienę, 16 
Carver St. Pradžia 7:30 v. v. Prašo-, 
me dalyvauti šiame susirinkime, nes' 
reikės rinkti valdybą 1939 metams. Į 
Prie progos nepamirškite ir naujų' 
narių prirašyti prie kuopos. — M. 
Kulbienė, Šckr. (280-281)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro repeticijos įvyks 2 d. 

gruodžio, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. visi nariai būkite skaitlingai ir 
anksti, kad galėtume gerai padai
nuoti “Laisvės” bankiete, įvykstan
čiam 4 d. gruodžio. Bus žmonių iš 
tolimesnių miestų ir iš apylinkes. 
Todėl dalyvaukite repeticijose. — 
Kom. (280-282)i

SHENANDOAH, PA.
Komunistų Partijos, Schuylkill 

Pavieto Sekcijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, 7:30 v. v., West End 
Svet. Bus kalbėtojas iš Philadelphia. 
Visi K. P. nariai ir ne nariai yra 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me. — Kom. (280-281)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, gruodžio 2 d., 7:30 

vai. vakaro, 29 Endicott St., įvyks 
“Laisvės,” “Vilnies,” abiejų ALDLD 
kuopų narių, simpatikų ir veikėjų 
susirinkimas. Prašome visų skait
lingai dalyvauti, nes turime du 
svarbius dalykus aptarti. — J. M. L.

(280-281)

TRIJŲ VEIKSMŲ, KETURIŲ ATIDENGIMŲ DRAMA =====_________

Ruošia ir Vaidina Lietuvių Liaudį

FRANK DOMIKAITIS
S
f

s

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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GARSINKITES “LAISVĖJE”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHRONIŠKOS
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI-
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

ši puiki drama parašyta garsaus 
dramaturgo Jurgio Žukovskio.

Vaidinime, po J. Kačergiaus režisū
ra, dalyvauja B. Fultoniūte, P. Gra
bauskas, N. Pakalniškis, J. Lazaus
kas, M. Brown, V. Degutis, P. Ba
ranauskas. Veikalas yra tikras kla

sikas—gražus, įdomus.

Teatras, po Vadovyste J. Kačergiaus

BUS UKRAINV SALĖJE
101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA 45c ASMENIUI 
Vien tik šokiams 25c

Šeštadienį pradžia 8 vai. vakare
Sekmadienį pradžia 4 vai. po pietų

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717®

X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 
Tyrimai Atliekami 

Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

DVI DIENAS:

JUOZAS KAČERGIUS,
Režisierius

Šeštadienį, 3 d. Gryodžio-December, Pfadžia 8 vai. vakare
Sekmdaienj, 4 d. Gruodžio-DeceinbeL Pradžia 4 vai. po pietų.

Sekmadienį, nuo 7:30 vakare (po vaidinimo) bus šokiai

P. Grabauskas
Vaidina Edvardą, kuris sa
vo turtais išsiperka tėvo pa
žadėjimą už jo išleisti Jani
ną. Bet Janina jį nemyli.

Birutė Fultoniutė
Vaidina Janinos rolę, kuri 
myli jauną vaikiną, bet tė
vas verčia tekėti už kito, 
kurio jį nemyli.

VMF©i* KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y<
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

N. Pakalniškis
Vaidina Vlado rolėje. Jis 
tikrai myli Janiną, o Janina 
myli jį. Bet Janina pažadė
ta kitam —Edvardui.

ši drama, tai romantiškas triologas. Tokių dramų mažai yra. Lietuvių Liaudies Teatras suteikia prieinamą pro
gą visiems šį meno kūrinį pamatyti scenoje. Todėl svetainė nėra didžiausia ir kad duoti progą tiems, kurie negalė
tų dalyvauti šeštadienį arba sekmadienį, vaidinapią du vakaru. Tad kurie negalės vieną vakarą, tai galės ateiti 
kitą vakarą. Kainą įžangos darome žemą, kad daugiau mūsų lietuvių liaudies galėtų ištesėki yeikalą pamatysi. Be 
to., dabar ir profesionaliam teatre rodoma gerų veikalų už žemą kainą. Kviečiame vietinius ir iš toliau.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sep? 
vičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoljen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siųpčiąme duoną pęr paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

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

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Mateušas Simonavičius
7 GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Prašome Įsitėmyti
3

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti;
5

•1 STREET

pa-

L-1370Tel. Evergreen 7-2375

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

AŠ PARDUODU DAUGIAU 

PAIN-EXPELL£RI0,n[6U Kitu 
VAISTU. BfSIKANKINANTIfMS 
RtUWUZMO SKAUSMAIS. 
TOKIS PUIKUS VAISIAS.

KAD IR Ai pats jį 
NAUDOJU

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Managed by

TEITELBAUM

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

ir šiokių tokių pagori- 
Apmokama alga už 
ligos ir šventadienį.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N., Y.

LDS f4 kp. susirinkimas jvyks šj 
ketvirtadieni, gruodžio 1 d., pas Za- 
blackus, 7042 Link Ct. Pradžia 8 v. 
v. Prašome visų narių dalyvauti. 
Sek r. (280-281)

Majoras LaGuardia paskel
bė planus įvest pamokas ka
lėjimų sargams ir viršinin
kams, kad pakelt jų lygmalą.

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

Sun. all day and night

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. in. for gents

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886CHARLES

UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. mėnesinis susirinki

mas jvyks ketvirtadienį, 1 d. gruo
džio, Kyburio Svet., 950 Jamaica 
Ave. Pradžia 8 vai. vakaro. Prašome 
visų narių pribūti laiku. Sekr.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

> FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks ket

virtadienį, gruodžio 1 d., 7:30 v. v. 
“Laisves” Svet. Prašome visų narių 
.skaitlingai dalyvauti, nes bus Val
dybos rinkimas 1939 metams. Nepa
mirškite užsimokėti užvilktas duo
kles. - Prol. Sekr. C. Reinis.

(280-281)

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Ilewes clevciterio stoties

prieš 
unija 

gegužės mėnesį. Jei

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Legal Notice
NOTICE is hereby Riven Unit Hochberg 
Liquor Store Corporation, at 325 Knicker
bocker Avenue, Brooklyn, Now York, has 
filed its trade-mark, “La Toscana,” with 
the Secretary of the St»te of New York, 
to be used on bottles, packages and contain
ers for wines, whiskeys and liquors, and 
other associated products.

InaHMBHMl

LAISVĖ

Unijistai malioriai nutarė 
aukot dienos algą pagelbėt 
fašizmo aukoms. Tomis au
komis jau sudėta $6,250.

Trečiad., lapkričio 30, 1938

V. Janušką Laidos 
Šiandien

KONGRESMANAI PARĖMĖ 
BEDARBIUS

LIETUVIU KOMUNISTU ' 
KUOPOS VEIKLA

Atnaujino Kontraktą 
Su IRT

Portorikiečiu Komunistu Brooklyn sPecialis
p i n ii “ roras Amen klausinėjo 8 liū-
Vadas Brooklyne idininkus, buvusius delegatus 

Alberto Sanchez, Porto Ri-1 , , . , ... ,
Tz i-- * demokratų konvencijoj, kurtico Kom. Partijos generahs se-i . * • a ix. . i n- i-. , i nominavo Sweezey į Auks-kretorius, kalbės Brooklyno L. . m . • -■ c . . . ... . v. j. ciausio Teismo teisėjus. Swee-komunistų mitinge treciadie-! . .v . , .

i * a ii i- a zey buvo išrinktas, nio vakara, 169 Atlantic Avė.1 1

Viktoro Januškos laidotuvės 
jvyks šiandien, trečiadienį, 
lapkričio 30 d., 2-rą vai. po 
pietų, Alyvų Kalno kapinėse. 
Pašarvotas graboriaus Bie
liausko šermeninėj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Išlydint kal
bės A. Bimba, prie kapo—J. 
Kuodis.

Visi, kam galima, prašomi 
palydėti velionį, suteikiant 
jam kuo gražiausį paskutinį 
patarnavimą, kurio jis savo 
viso amžiaus darbuote lietuvių 
menui ir abelnai darbo žmo
nių judėjimui užsipelnė.

Išėjęs pasivažinėt ant pirmo 
sniego, John Brannan, 8 metų, 
laikraštininko sūnus, pasileido 
skardžiu žemyn arti namų, 
39-09 46th St., Sunnyside, at
simušė į Long Island traukinį 
ir ant vietos užsimušė.

Workers Alliance prašomi, 
trys New Yorko kongresma- 
nai pasiuntė prezidentui Roo- 
seveltui 
leidimą 
darbų. 
Sirovich,
Sol Bloom.

prašymą sulaikyt at- 
darbininkų iš WPA 
Jais yra William I. 
Donald L. O’Toole ir

Workers Alliance iš praei
ties patyrimų jau žino, kad 
geriausia garantija prieš at
leidimą iš darbų yra masinė 
veikla. Dėlto šaukiama mil
žiniška pikieto demonstracija 
prie New Yorko WPA vy
riausios raštinės, 70 Columbus 
Ave., ketvirtadienį, gruodžio 
1-mą, 5 vai. po piet.

Penktadienio vakarą šau
kiama WPA narių masinis su
sirinkimas 248 8th Avenue, 
N. Y., kad priimt planus 
limai veiklai.

• Pirmadienio vakarą Lietuvių 
Komunistų Kuopos susirinki
me d. R. Mizara davė gerą 
peržvalgą iš CIO kūrimosi ir 
gyvavimo istorijos, taipgi apie 
svarbiuosius požymius 
konvencijos, įvykusios 
burghe. Diskusijose 
vo keletas draugų.

Užsisakyta 'pundas
Workerio,” ir 40 kopijų “Sun
day Workerio” sekamam sek
madieniui. Keli draugai pri
davė aukų Komunistų Parti
jos budavojimo fondui. Mū
sų kuopai dar daug trūksta iki 
savo kvotos, tad visi privalom 
daugiau padirbėt.
SUSIRINKIMAS PERKELTA

CIO 
Pitts- 

dalyva-

“Daily

Pirmadienį pasirašyta 
naujinimas sutarties trim mė
nesiam tarp Transporto Darb. 
Unijos ir IRT kompanijos. 
Pasirašyme dalyvavo CIO 
prezidentas John J. Lewis, T. 
Darb. Unijos viršininkai Mi
chael J. Quill ir Austin Ho
gan.

Senas kontraktas pasibai
gia gruodžio 31. Kompanija 
reikalavo algas davest ton 
lygmalon, kuri buvo 
įvedimą kontrakto su 
1937 m.
kompanija būtų laimėjus, 14,- 
000 darbininkų būtų netekę 
apie 10-to nuošimčio algos.

Atnaujintu kontraktu no tik 
išlaikyta sena algų skalė, bet 
gauta 
nimu. 
dienas

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

to-

Kliubiečiu DomeiDrg. Januškos Fondas

126.25

Liet

AREŠTAVO GELBĖTOJA

DAUGIAU ATSARGOS
ri-

Sniegą $1,000,000 
du sykiu iškritę virš 10 
sniego, miestui jau lė- 
virš milioną dolerių.

Už
Per 

colių 
šavo
Gražus, baltas sniegas, žino
ma, atėjo pats, nepirktas, tai 
tik už jo prašalinimą per 3 
dienas tiek išmokėta ir dar

Gerai. Pasitarsime.
Už Komisiją, J. Kuodis.

Fonde lieka ......... $121.75
“Laisvės” “exchange 
akaunte” lieka $108.25
Pas mane ant rankų 8.50 
Januškai įduota čekis 5.00

Sykiu ...................... $131.75
Aido Choras atsiėmė 
dėl gėlių vainiko 10.00

CIO unija pasirašė sutartį 
su Decca Records firma, 50 
W. 57th St., N. Y. Gauna 5 
dienų, 40 vai. savaitę, algų 
pakėlimą, atostogas su alga.

Vakar buvo pranešta, kad 
į drg. V. Januškos fondą jau 
sukelta $126.25. Laikraštį de
dant į presą, dar priduota d. 
J. Gužo blanka su šiuo sąra
šu: Stephie Sasna $2; J. Siur- 
ba, P. šolomskas ir J. E. Gu
žas' po $1 ; P. Fulton 50c,— 
viso ......................
Viso i-ki šiol buvo

Komisijos žinioj ........ $116.75
Tūli draugai per telefoną 

patarė pasikalbėt su drauge 
Januškiene apie pastatymą 
nors mažyčio paminklėlio ant 
draugo Januškos kapo, pai
mant reikalingą sumą pinigų 
iš šio fondo.

Mrs. Holzinger, mokytoja, 
iš Whitestone, nuvykus pas 
netoliese gyvenusią motiną ra
do ją nusižudžius gasu. Ji 
pašaukė policiją ir pagrobė 
tėvo revolverį, kad jis nenusi- 
žudytų, bet ją areštavo už tu
rėjimą revolverio. Teisėjas 
de Andrea ją paleido namo 
iki kvotimo su atsiprašymu už 
padarytu nemalonumą.

• Pereitą birželį buvo pana
šus nuotikis su Mrs. Tarnano- 
vich, kuri po pristatymo bu- 
se rasto šautuvo policijon bu
vo įkalinta per naktį, o seka
mą dieną paleista su polici
jos komisionieriaus Valentine 
jai atsiprašymu ir išbarimu ją 
areštavusio policisto už “pai
kumą.”

Pašaukė Bosus Tartis 
Su Unija

Valstijinė Tarpininkavimo 
Taryba trečiadienį šaukia pa
sitarimą tarp Mergenthaler 
Linotype Co. ir CIO unijos, 
atstovaujančios 1,600 strei- 
kierių. Jie sustreikavo prieš 
algos kapojimą ir “lockoutą,” 
kurį bosai paskelbė darbinin
kam nenusileidus.

Visi mūsų nariai ir pritarė
jai prašomi įsitėmyti, kad se
kamas mūsų susirinkimas bus 
ne pirmadienį, bet antradienį, 
gruodžio 6-tą, “Laisvės” salė
je. Visi nariai privalo daly- 
vaut, nes čia gausime naujas 
1939 metų knygutes, 
čiame ir ne narius.

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

Kvie- 
N.

- Penktadienį, gruodžio 2-rą, 
įvyks Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo priešmetinis su
sirinkimas. Jame bus renka
ma jo veikiantis komitetas 
1939-tiems metams. Susirin
kimas prasidės 7:30 vai. va
karo. Kliubiečiai, ateikite vi
si laiku!

J. Nalivaika, Sekr.

Atletų Kliubas Rengia 
Nepaprastą Parę

Viešbučių Darbininkų 
Derybos Tęsiasi

Viešbučių Darbininkų Tary
ba, kurioj atstovaujama še
šios tų amatų unijos, A. F. of 
L., tebetęsia derybas su bosais 
algų-valandų klausime. Pa- 

! dėtis įtempta. Paskutinę mi
nutę bosai išsižadėję kai ku
rių pirmiau duotų ’ pažadų, o 
be jų unija sutarties 
mė.

Lietuviu Liaudies Teatro 
statomoji scenon puiki drama 
“Mirtų Vainikas” įvyks gruo
džio 3 ir 4, 101. Grand St., 
Brooklyne. Įžanga tik 45c. 
šeštadienį pradžia 8 vai. va
karo. Sekmadienį vaidinimas 
prasidės 4 vai. po pietų, pas
kui šokiai.

nepriė-

Komunistės Šaukia Mitingą 
Prieš Nazių Terorą

Gruodžio 10 d., šeštadienį, 
Kliubo patalpoj, 168 Marcy 
Ave., įvyks nepaprasta “pa
re” — “Old Timers Party.” 
Dalyvaus buvusieji Kliubo ir 
valdybos nariai ir dabartiniai 
nariai. Turėsime skanią va
karienę 6 vai. vakaro, šokius 
ir puikią programą.

Kliubo kambariai dabar vi
sai kitaip išrodo, negu kad 
keliolika metų atgal. Dabar 
gražiom spalvom išmaliavotas, 
yra didelis baras ir kuknė. Di
delė permaina!

Todėl kviečiame visus senus 
ir jaunus dalyvauti. Sueiki
me su savo draugais bei pa
žįstamais ir linksmai laiką 
praleiskime, minėdami Kliubo 
ilgą gyvavimą. »

Billy Walton,
Kliubo Gaspadorius.

Pasirodžius pavojui, 
mėnesių derybos gali 
be pasėkų, paskelbta 
tuojau sukelt $200,000 į gy
nimosi fondą ir sušaukta ša
pų

kad 9

vajus

pirmininkų susirinkimas.

Nepavyko Atkalbint
R. N. Anthony, 443 Cler

mont St., pašaukė policiją te
lefonu ir pasakė, kad jis pa
sirengęs žudytis, įsakydamas 
gerai palaidot. Policistas jį 
užkalbino, o tuo pat sykiu pa
siuntė policiją ir ambulansą. 
Jį rado dar tebekalbant su te
lefonistu Bilton. Pamatęs, jis 
sušuko: “Pavėlavot, matot!” 
Ir patraukė britva sau per 
gerklę. Abejojama, ar bepa- 
sveiks.

Komunistų Partijos N. Y. 
Valstijos Moterų Komisija 
šaukia masinį mitingą protes
tui prieš nazių terorą. Jis 
įvyks ketvirtadienio vakarą, 
gruodžio 1-mą, Stuyvesant 
High School patalpose, 15th 
St. (tarp 1st ir 2nd Avės.), 
N. Y. Įžanga nemokamai.

/

Kalbės pdskilbusi senutė 
Ella Reeve Bloor, taipgi El. 
Gurley Flynn, And ley Moore.

Pataisa
Draugams Grubiams 

gerbt suruoštos pares aprašy
me vakar dienos “Laisvėj” 
įsibriovė klaida, buvo pasa
kyta, kad svočia buvus Vasi
liauskienė, gi svočia buvo Ele
na Vinikienė.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu t o k D 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN. N. Y. ;
Tel.: Gleninore 5-61S1

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefoną* EVergreen 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

šis sezonas važiuotei yra 
zikingas. Ankstybos sutemos 
pačiam trafiko tirštume yra 
pavojingiausia valanda. Dėlto 
ir vairuojantieji, ypač po sau
lėleidžio, turi būt atsargiau
si. Ledas ir sniegas sudaro 
pavojus — vieną ant mašinos 
lango, kitą ant kelio. Pri- 
žiūrėkit, kad šynos būtų ge
ros ir pakaustytos retežiais 
orui reikalaujant. Lango va
lytuvai privalo gerai veikt.

Motoro išleidžiamos dujos 
(carbon monoxide) yra kitu 
pavojum. Būk užtikrintas, kad 
nebūt plyšelio, kuriuo tos dujos 
įsigautų vidun mašinos. Jei pa
jutai biskelį galvoskaudžio ar 

I svaigumo, skubiai atidaryk du
ris ar langą, kad įeitų pakanka
mai tyro oro.

Trafiko Stotis “K.”

Trečiadienį per pietus vie
nai valandai užsidarė New 
Yorko grosernės ir vaisių 
krautuvės protestui prieš na
zių terorą.

, LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.

Puiki vakarienė su gražia progra
ma įvyks sekmadienį, gruodžio 4 d., 
A. ir J. Kasmočių Svet., 91 Steam
boat Rd. Pradžia 4 vai. p. p. Vaka
rienė ir Programa lygiai 5 vai. vak.. 
Šokiams grieš G. Kazakevičiaus or
kestrą. Įžafnga vakarienei ir šo
kiams $1.00, vien tik šokiams 40c, 
Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. (280-282)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie namų 

darbo ir Bar-Grill patarnavimo. Tu
ri būti nuo 22 m. iki 30 m. am
žiaus. Su alga susitarsime ant vie
tos. Kreipkitės: Anna Warwick, 27 
Fourth St., Elizabeth, N. J.

(280-285)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoją ii’ laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y. „

PARDAVIMAI
Parsiduoda dubeltavas namas, 4 

šeimynų. Dviejų laiptų aukščio. Pi
giai parsiduoda. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas S. Paužą, 
10702 Waltham St., S. Jamaica, N.Y.

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja fornišiuotas kamba

rys, pavieniui vyrui ar moteriai. Ga- 
L:viru apšildomas, yra ir karštas van- ne viskas baigta, apvalyta tik | duo Krejpkit6s informacijų į “Lais- 

žymesnieji keliai. vės” ofisą. (277-280)

Open Day and Night

-• RHĖA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtines 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

Svarbi Naujiena
Jums bus surprizas kaip pamatysite mūsų 
naują didelę vietą. Pernai šventėse buvome 
mažoj vietoję o šiemet naujoj didelėj vietoj.

You will be surprised when you see our 
New Large Headquarters.

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.




