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Kadaise Leninas sakė:
• ‘'Visuotinų Rusijos suvažia-
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tratoriai, bet inžinieriai ir ag
ronomai. Tatai—pradžia visų 
laimingiausios gadynės, kada, 
politikos bebus vis mažiau ir 
mažiaus, apie politikų bus kal
bama rečiau ir nebe taip pla
čiai, o daugiau kalbės inžinie
riai ir agronomai.”

Kaip šitie Lenino žodžiai pil
dosi, aiškiai parodo pastarieji 
Sovietų Sąjungos aukščiausiojo 
sovieto atstovų rinkimai.

Ką gi SSSR piliečiai rinko?
Be abejo, išrinko jie daug pa

čių žymiausių politikų, bet, atro
do, aukščiausįjį Sovietą daugu
moj sudarys geriausi Sovietų že
mės rankų ir proto darbininkai.

Išrinktųjų tape matome eilę 
rašytojų, inžinierių, lakūnų, pro
fesorių, mokslo žmonių ir ge
riausių stachanoviečių.

Jie visi, su politikais, visuo
menininkais, vadais sudarys to
kią gražią ir reikšmingą parla
mento kompoziciją, kokios pa
saulis nėra matęs.

Ištikrųjų, čia ir yra “pradžia 
visų 'laimingiausios gadynės!”

Juliaus Janonio mirties minė
jimo mitinge (pereitą sekmadie
nį Baltimorėj) pasakė trumpą 
prakalbėlę garsiojo poeto moti
na, senutė Marijona Janonienė.

—Draugės ir draugai,—pro 
ašaras karštai sakė draugė Ja
nonienė,—darbuokitės panašiai, 
kaip darbavosi Juliukas.... Jūs 
čia turite laisvę organizuotis ir 
veikti. Mano sūnus, Julius, netu
rėjo tos 'laisvės, buvo priverstas 
dirbti slapta, sunkiai dirbti ir 
tas išplėšė iš jo be. laiko gyvy
bę....

Tai nepaprastai reikšmingi 
žodžiai ir pasakyti reikšmingoj 
vietoj.

Tai žodžiai motinos, kuri da
vė mums, lietuviams, tokį didelį, 
tokį šviesų revoliucionierių ir 
poetą.

šitie žodžiai verti įsitėmyti 
kiekvienamI

Šiomis dienomis Sovietų Są
jungoj ir vėl tapo teisti ir sušau
dyti keli fašistams parsidavėliai, 
su Karachanu priešakyj.

Buržuazija dėl to rėkia. Jau 
dabar jai Karachanas pasidarė 
“didelis” ir “išmintingas.”

Darbininkai, aišku, dėl to aša
rų nelies, bet džiaugsis, kad So
vietams pavyko parsidavėlius- 
šnipus sučiupti ir atatinkamai 
nubausti.

Reikia žinoti, kad Sovietų Są
junga nusitarė apvalyti visą 
aparatą nuo prisimetėlių nenau
dėlių. Vienus pavyko sučiupti 
anksčiau, kitus vėliau. Kurį su
čiumpa ir suranda, kad jis tar
navo priešams, su juo jokių ce
remonijų nedaro.

Kiekvieno šnipo sučiupimas, 
kiekvieno nubaudimas stiprina 
socialįzmo kraštą, kurį bile 
dieną gali užpulti Japonijos im
perialistai arba Vokietijos fa
šistai. X

Ant kiek Sovietų Sąjunga bus 
stipresnė, ant tiek bus stipresnė 

- pasaulio demokratija, ant tiek 
bus silpnesnis fašizmas.

Šenadorio Daratėlė (Zdaniū- 
tė-Judzentavičienė) apsigyveno 
Chicagoj. Laimingi chicagiečiai. 
Jie turės dar vieną stiprią mu
zikos ir kultūros dirvoj veikėją.

Bet dėl jos pasitraukimo labai 
nukentės mūsų kultūrinis ir me
niškas darbas šenadorio apieliYi- 
kėj.

.Linkime dd. Judzentavičiam 
' p a s e k m i n giausiar darbuotis 
“Amerikos Lietuvoj!”

Ispanijos 
Užkariavo 
Užėmė Tei

_______  C

Hendaye, Franc.-Ispani- 
jos pasienis. — Respublikos 
armija jau užėmė centrą 
TerueTio, iki šiol buvusios 
fašistu tvirtumos rytiniame 
Ispanijos fronte, kaip pra
neša Associated Press. Ki
tose miesto dalyse tebešėls- 
ta žiaurios kautynės dėl 
kiekvieno namo. Nekariš- 
Kiai gyventojai bėga iš mie
sto.

Respublikiečių komandie- 
riai sako, kad už dienos ki
tos jie galėsią užimt visą 
Teruelį.

Valdžios lakūnai sunaiki
no kuopas fašistų užsieninių 
legionierių ir mauru, kurie 
buvo atsiųsti pagelbon ap
gultai generolo Franco ka
riuomenei.

Respublikieeiai užėmė ge
ležinkelio stotį ir ginklų- 
amunicijos sandėlį.

Fašistai iš kitu frontų 
skubiai siunčia talką saviš
kiams Teruelyj ir tuomi sil
pnina savo pozicijas tuose 
frontuose. “Priešai tapo pri
versti užmiršt savo išgar
sintą ofensyvą prieš Madri
dą,” sako pranešimas respu
blikos valdžios. “Sukilėliai 
prispirti susikibt su mumis 
toj vietoj, kurią mes patys 
pasirinkome.”

Respublikieeiai per šešių 
dienų ofensyvą atėmė iš fa
šistų 20 miestų-miestelių 
Teruel srity j ir atkariavo 
250 ketvirtainių myliij plotą, 
iš kur per mėnesius pirmiau 
fašistai grasino susisieki
mams tarp Valencijos ir 
Madrido.

Associated Press sako, 
kad respublikieeiai staiga 
užpuolė fašistus Teruelyj, 
kur jie to nesitikėjo,

Meksika Dalina Hearsto Že
mę Vargingiem Farmeriam
Mexico City. — Meksikos 

vyriausybė atkirto 10,000 
akrų žemės nuo milžiniško 
dvaro, kurį turi Wm. R. 
Hearst, amerikietis fašisti
nių laikraščių leidėjas, ir 
padalins tą žemę valstie
čiams bežemiams ir mažaže
miams.

Tas Hearsto dvaras Chi
huahua valstijoj apėmė 
500,000 akrų pflotą, Hears- 
tas bijo, kad Meksikos val
džia ir toliau nekapotų jo 
didlaukių ir nedalintų mek
sikiečiams.

Išgirskite Drg. Hathaway 
Radio Kalbą Šįvakar

New York. — šį trečia
dienį, 10:45 vak naktį C. A. 
Hathaway, redaktorius 
“Daily Workcrio,” kalbės 
per WABC radio stotį visai 
šaliai apie “Bendrą Apsi
saugojimą. Kaipo Kelią į 
Pasaulinę Taiką.”

Patartina susirinkti gru
pėmis išklausyti tos kalbos 
apie karo išvengimo būdus 
ir paskui pądiskusuot šį 
klausimą. D/g. Hathaway 
yra narys Komunistų Parti
jos Centro Komiteto.

Liaudiečiai 
20 Miestų; 
uel Centrų

J----------------------------------------------------------

“Slaptas” Sūnus Nušovė Mo
tiną, Brolį ir Pats Save

San Antonio, Texas. — 
Kada pas turtingą našlę 
Kate R. Menefee atvažiavo 
jos sūnus, žymus advokatas 

Thomas V. Menefee, kaimy
nai išgirdo revolverio šū
vius ir pašaukė policiją. Po
licininkai rado penkiomis 
kulkomis nušautą našlę, 
dviem kulkom nužudytą jos 
sūnų advokatą ir vieną mir
štantį “nežinomą” žmogų su 
kulka smegenyse.

Artimi našlės giminės pa
skui pripažino, kad “nežino- 
masai” buvo “slaptas” vy
resnysis jos sūnus R. S. Me
nefee. Kadangi jis buvo ne
sveikas ir “netikęs,” tai mo
tina jį laikė vienam kamba
ryj ir pašaliniams žmonėms 
nerodė. Toks kalėjimiškas 
gyvenimas ir panieka, ma
tyt, jam taip įgriso, kad jis 
nužudė motiną, brolį ir pats 
nusišovė.

SUSIPAINIOJO MELAGIS 
JAPONŲ GENEROLAS

Shanghai. — Generolas 
K. Harada, narys Japonijos 
atstovybės užginčijo, kad 
,japonu motorlaiviai kulka- 
svaidžiais atakavo Ameri
kos karinį laivuką “Panay,” 
kurį paskui bombomis nus
kandino japonų lėktuvai. Jis 
dargi pasakojo, būk “Pa
nay” pirmas paleidęs tris 
kanuolių šūvius į japonų 
laivuką, kuriuom plaukė 
būrys japonų kareivių.

Bet kai Associated 
Press’os reporteriai pradėjo 
toliau klausinėt, generolas 
Harada susimaišė ir pareiš
kė, kad “tolesnis tyrinėji
mas” sukėlė abejones; ar 
“Panay” šaudė kanuolėjnis 
į japonų laivuką. Tuo būdu 
pats japonų generolas su
mušė pirmesnę savo pasaką.

v vm nn v 
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SIUNČIAMI TALKON 
FAŠISTAM TERŪELY
Hendaye, Franc.-Ispanijos 

pasienis. — Generolas Fran
co su didžiausia paskuba 
siunčia tūkstančius Italijos 
kareivių pagelbon fašistam, 
kuriuos Ispanijos liaudiečiai 
šturmuoja Teruelyj.

Liaudiečiai .atmušė tris 
įnirtusias fašistų kontr-ata- 
kas, sunaikindami 45 nuo
šimčius visos gen. Franco 
kariuomenės Teruelyj.

Liaudies kareiviai užima 
vis naujas Teruelio dalis, 
laimėdami kruviniausius šio 
karo mūšius, šėlstančius di
deliuose šalčiuose ir snie
guose.

San Sebastian, Ispanija.- 
Fašistai pasakę j a, būk jie 
“apsaugoją” Terųelį ir būk 
atsiėmę įš liaudiecių San 
Bias ir ęoncud kaimus.

UNITED 
jMERlCANs 
WWw.m &>y

0JLD GLORY 
IS <?UR FLAG 

SOUTHBURY 
WANTS NO 

SWA5 T t K A

Southbury, Conn., farmeriai nutarė, kad jų apylinkėje 
nėra ir nebus vietos vokiečių nazių kempei.

Naziai Bruka Amerikai 
Visuotiną į Balsavimą 
Dėlei Karo Skelbimo
Washington. — Kongres

manas Ludlow įnešė taip 
pataisyt Jungtinių Valstijų 
konstituciją^ kad ši šalis ne
galėtų jokio karo skelbt ki
taip, kaip tik pagal visuoti
ną piliečių nubalsavimą (re
ferendumą).

Įvairios' Amerikos nazių 
organizacijos tuoj sukruto 
siųst rezoliucijas kongresui, 
reikalaudamos įvest visuoti
ną balsavimą, lęas liečia ka
ro skelbimą.

Newyorkietis kongres
manas Emanuel Celler su
rinko ir įteikė faktus užsie
ninei Amerikos ministerijai, 
parodydamas, kaip smarkiai 
darbuojasi hitlerininkų 
draugijos už tokį “pataisy-’ 
mą” Jungtinių Valstijų kon
stitucijos; ir vyriausybė jau 
pradėjo tyrinėt šią nazių

Toks konstitucijos patai
symas supančiotų Ameriką, 
sako kongresmanas Celler, 
suteiktų daugiau drąsos 
Hitleriui ir “begaliniai pa
kenktų tokioms demokrati
nėms šalims, kaip Franci j a 
ir Anglija, o sustiprintų.Vo
kieti jos, Italijos ir Japoni
jos sauvališkumą.” Nes pir
ma negu būtų pravestas vi
suotinas balsavimas, praeitų 
daug laiko, ir fašistinės ša
lys tuo tarpu jau galėtų pa
siekt savo tikslo.

Aukščiausio Sovieto-Seimo
Pirmas Susirinkimas

Maskva. —* 1938 m. sau
sio 12 d. susirinks Aukščiau
sias Sovietas-seimas, į kurį 
per visuotinus, slaptus, tie
sioginius balsavimus išrink
ta 1,143 atstovai: valstybės 
veikėjai, darbininkai, kolek
tyviai ūkininkai, mokslinin
kai, inžinieriai, kėliau toj ai- 
tyrinėtojai ir kt.

Tokio, grd. 21. — Bero- 
dant judamuosius paveiks
lus iš japonų-chinų karo, ki
lo gaisras teatre Nishimuro 
miestelyje, kur ir sudegė 78 
asmenys, daugiausia vaikai 
ir moterys.

Prezidento Roosevelto 
Programa Santikiam Su 

Kitomis Valstybėmis
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas stengiasi 
pravesti tokią programą 
santikiuose su užsieniais:

Atmest reikalavimus, kad 
Amerika ištrauktų savo 
ginkluotas jėgas iš Chinijos.

Sumušt kongresmano Lu- 
dlowo sumanymą, reikalau
jantį neskelbi jokio karo, 
iki jį užgirs piliečiai per vi
suotina balsavimą.

Būtinai reikalaut, kad Ja
ponija duotų patenkinan
čius užtikrinimus, kad jinai 
neužpuldinės Jungtinių Val
stijų laivų ir kitų šios šalies 
kariniu jėgų Chinijoj ir kad 
nekliudys amerikiečių gyvy
bės, jų asmens ir reikalų 
Tolimuose Rytuose.

Įstatymiškai uždraust fo- 
tografuot bei braižyt Ame
rikos tvirtumas ar kitas ša
lies apsigynimo įstaigas, ku
rių paveikslus traukia ypač 
Japonijos šnipai.

Bendradarbiaut su Angli
ja, idant atsispirt prieš be
galinius Japonijos pasimoji- 
mus Chinijoj.

Sustiprini Amerikos lai
vyną dar dviem didžiais ka
ro laivais, kurie lėšuotų po 
$60,000,000. Jiedu, sakomą, 
pavaduotų du jau nusenu
sius karo- laivus.

JAPONIJOJ SUIMTA 370 
KARO PRIEŠŲ

Tokio, grd. 21. — Japoni
jos policija suėmė 370 žmo
nių, kaip priešų karo Chini- 
joj ir kaip laužytojų Japoni- 
jos-ltalijos-Vokietijos sutar
ties prieš komunizmą. Tarp 
areštuotų japonų yra profe
sorių, rašytojų ir politikų.

Washington grd. 21. — 
Per kelias paskutines savai
tes Dominican respublikėlės 
policija ir kariuomenė- išžu
dė 12,168 žmonių, atvykusių 
iš kaimyniškos Haiti respu
blikėlės (Centralinėj Ameri
koj) jieškoti uždarbių. Do
minican žiaurūnai skerdė 
lygiai moteris, kaip ir vyrus 
ateivius, o jų kūdikius žudė 
daugiausia grobdami už ko
jų ir tėkšdami galvą į mū
ro sieną. Peiliais varstė nėš
čias moteris ir smaigstė vai
kus.

dis 4:32. -I Prezidentas Rooseveltas
Šiandien trumpiausia die-'deda pastangų sustabdyt 

na ir oficialė žiemos pra-.tas žvėriškiausias skerdy- 
džia. nes.

ORAS
Šiandien būsią apsiniaukę 

ir panaši temperatūra, kaip 
vakar. — N. Y. Oro Biuras.

Vakarykščia temperatūra 
32. Saulėtekis 7:16; saulėlei
dis 4:32.

Rooseveltas Tęsia Ko
vą už Darbo Valandų 

Ir A igų Nustatymą
Policininkas Nušovė Plėši

ką Surakintą Žmogų
Rockford, 111. — Piktada

riai apiplėšė Benjaminą 
Mulleną, 40 metų amžiaus, 
auksų kompanijos agentą. 
Paskui surakino jam ran
kas ir užlipdė burną.

Policininkas J. C. Lapins
kų pasiųstas ištirt apiplėši
mą, rado Mulleną ir liepė 
jam iškelt rankas aukštyn. 
Bet kad Mulleno rankos bu-1 
vo surakintos, jis negalėjo 
jų pakelt nei pratart žodžio, 
nes burna buvo plasteriu 
užklijuota. Tad policininkas 

i paleido šūvį ir nukovė Mul
leną, plėšikų auką.

Policininkas teisinasi, kad 
jam atradę, būk Mullenas— 
plėšikas.

Paryžius. — Franci jos 
spauda pripažįsta, kad mi
ręs Vokietijos generolas E. 
Ludendorff buvo darbštus 
ir gabus, bet ' sako, 
prastai žiaurus.

nepa-

JAPONAI NEŽINĄ, KA AT
SAKYT J USA NOTA

Tokio. — Japonijos val
džia vis dar K neatsako į 
Amerikos protesto notą, 
kad japonų kareiviai apšau
dė amerikinį karo laivuką 
“Panay” ir oro bombomis 
nuskandino jį ir tris Stand
ard Oil kompanijos laivus. 
Japonų vyriausybė ypač ne
žinanti, ką atsakyt į Jungti
nių Valstijų reikalavimą, 
kad Japonija užtikrintų 
saugumą kariškiams ir civi
liams amerikiečiams ir jų 
nuosavybei tose vietose Chi- 
nijoj, kurias japonai užima 
arba kur veda karą prieš 
chinus.

Pranešama, kad dėl Ame
rikos reikalaujamų užtikri
nimų eina ginčai tarp Japo
nijos armijos ir laivyno 
galvų.

Japonijos valdžia nelei
džia savo laikraščiams spau
sdint žinios, kad japonai 
šaudė žmones, kurie geibė
jos! iš Amerikos karinio lai- 
vuko “Panay,” kuomet ja
ponai jį subombardavo.

DOMINICAN RESPUBLI- 
KĖLĖJ IŠSKERSTA 12,000 

HAITIEČIŲ

O

Washington. — Nors nė
ra vilties, kad debartinė 
specialė kongreso sesija pri
imtų Black-Connery suma
nymą dėlei darbo valandų 
apribojimo ir būtinos algos 
nustatymo darbininkams, 
bet prezidentas Rooseveltak 
kovos, kad kongresas regu- 
liarėj savo sesijoj po naujų 
metų greitai padarytų šį su
manymą įstatymu, — kaip 
kad jis pareiškė kongres- 
manam A. D. Healey, J. M. 
Mead’ui ir Ckeough’ui, kuo
met jie atsilankė pas prezi
dentą. Jie atstovavo 60 pa
žangesnių kongresmanų, 
kurie pasiryžę dėt visas past 
tangas, idant išleist įstaty. 
mą, sutrumpinantį darbo 
savaitę ir nustatantį, po 
kiek samdytojai turi būtinai 
mokėt algos savo darbinin
kams.

šioje specialėje kongreso 
sesijoje jau nėra laiko per- 
varyt algų-valandų bilių to
dėl, kad susi burdami atža
gareiviai demokratai ir re- 
publikonai, su pagelba Ame
rikos Darbo Federacijos 
viršininkų, pasiuntė tą bilių 
atgal į atgaleįvišką taisyk
lių komisiją.
CIO Smarkiną Veikimą už 

Valandų-Algų Įstatymo
Išleidimą »•*• »•

Washington. — Industri-3 
nių Unijų Organizavimosi! 
Komitetas (CIO) pareiškia^ 
kad jis mobilizuos visas ga-;; 
limas darbininkų ir šiaip; 
pažangių žmonių jėgas;; 
idant priversti kongresą iš-; 
leist įstatymą prieš neribo-' 
tas darbo valandas ir prieš 
bado algas, kurias dabar 
samdytojai primeta darbi
ninkams daugelyje pramo
nių. r

Kurie kongresmanai iš
stos prieš tą sumanymą, ta
tai karčiai "ems .atsirūgs 
ateinančiuose ' rinkimuose, 
kaip perspėja CIO vadai. 
Jie taipgi primena, jog Dar* 
bo Federacijos narių daugu
ma nori tokio įstatymo, ku
riam priešinasi jų viršinin
kai.
Federacijos Nariai Piktina

si Green Politika
Net N. Y. Daily News re

porteriai rašo, kad Wm. 
Green sukelia daugumą Fe
deracijos narių prieš save, 
kuomet jis priešinasi algų- 
valandų įstatymui. Tie re* 
porteriai numato, kad atei
nančiame Federacijos suva
žiavime Green, todėl, galės z 
netekt prezidento vietos 
šioj organizacijoj.

REIKALAUJA TRIJŲ ŠA» 
LIŲ LAIVYNŲ PRIEŠ 

JAPONIJĄ
London, grd. 21. — Susi

darė didelė grupė Anglijos 
seimo atstovų iš įvairių poli
tinių partijų, kurie’ reika
lauja, kad Anglija su Jung
tinėmis Valstijomis ir Fran
ci ja pasiųstų karo laivynus 
į Chinijos vandenis, idant 
atgrasint Japoniją nuo pasi
nio jimo užvaldyt visą Chini- 
ją.
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nėję tautinėje organizacijoje kaip Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoje. Jie 
todėl remia socialistų nekuriuos kandi
datus. '

Yra dar viena rūšis asmenų, kuriuos 
socialistai turi pavergę kokiu nors bū
du. Jie balsuoja už socialistus, kaip 
pav. Chicagoje daro SLA. 36-toj kuo
poj.
Blogai, žinoma, kad tie parsidavėliai 

neklauso pono Karpiaus. Jei kaip, jei jis 
jų nesuvaldys, tai Smetona gali atimti 
nuo jo tą surūdijusį medalį.

Metams Baigiantis
Šiom dienom išsiuntinėjo

me paraginimus atsinaujin
ti prenumeratas, kurių jau 
yra išsibaigusios. Aplaikiu- 
siųjų paraginimo atvirutes 
prašome tuojau atsiųsti mo
kesnį už prenumeratą, nes

baigė ir nauji skaitytojai 
nebegauna jos už $5.00 me
tams, jau $5.50 metams ir 
$3.00 pusei metų. Bet kurie 
užrašys dabar savo gimi
nėms ar draugams, kaipo 
kalėdinę dovaną, gaus už

pasisaugoti ligonių. Nepato
gu, pagaliau, ir patiems ligo
niams, kada pro juos turi vaik
ščioti su įtariamais žvilgsniais 
įvairūs miesto savivaldybes in
teresantai. Šią ambulatoriją 
reikėtų iškelti kur nors į at
skirą patalpą, kaip tai buvo 
anksčiau.

Ūgis cm.
Svoris .kg.
Krūt, apimtis

162,4
54,2 

,81,9

Kodėl Ten Nebuvo Jokią Rinkimų?
Katalikų spauda su džiaugsmu praneša 

pasauliui kalėdinę žinią, jog popiežius 
Pijus XI pasiskyręs penkius naujus kar
dinolus ir paskyręs tris naujus vyskupus 
Jungtinių Valstijų katalikams. Ir taip 
visiems trims šimtams ir trims dešim
tims milionų pasaulio katalikų popiežius 
skiria vadus ir viršininkus. Jis visai ne
atsiklausė Amerikos katalikų valios ir 
norų. Davė jiems tris naujus vyskupus ir 
jie turi priimti, jeigu nenori užsitraukti 
ant savo galvos žemės ir dangaus rūsty
bės. Gal jiems tie vyskupai nepatinka, 
gal jie norėtų visai kitų,- tačiau jie ne
turi jokio balso, jokios teisūs tame svar
biame reikale.

Kunigas priklauso vyskupui, vyskupas 
popiežiui, o popiežius niekam. Bažnyčia 
ir visas parapijos turtas priklauso vys
kupui. Patys gi parapijonai neturi nieko. 
Jiems suteikiama malonė bažnyčioje mel
stis, užlaikyti kunigą ir savo skatikais 
remti vyskupą ir popiežių. Tąi tokia ka
talikų bažnyčios organizacinė tvarka. Jo
kios demokratijos joje nerasi nei su ži
buriu.

Laisvamaniai Atbudo ir Žada 
Judėti

Nesenai Chicagoje įvyko lietuvių lais
vamanių kuopų įgaliotinių suvažiavimas 
ir susikūrė Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija. Suvažia
vimas išrinko vykdomą komitetą, kuris 
žada tverti laisvamanių kuopas, traukti 
žmones į laisvamanių judėjimą ir kovoti 
prieš religinę tamsą.

Kad dirvos tokiam judėjimui yra, tai 
negali niekas abejoti. Klausimas tiktai, 
ar naujoji draugija tikrai supras savo 
misiją'ir mokės ją pravesti. Ji atliks sa
vo užduotį tiktai tiek, kiek jis išvystys 
specialius veiklos organus pasiekimui tų 
masių, kurias kunigija tebepalaiko dva
sinėje vergijoje. Bet jei draugija pasiten
kins pasisukinėjimu -tarpe laisvųjų žmo
nių ir savo vyriausiu laimėjimu skaitys 
tai, kiek tų laisvų žmonių gaus į savo ei
les, tai savo tikro tikslo nepasieks. Atli
kimui tokios misijos, kokią mes numato
me, būtų buvęs daug tikslesnis draugijos 
pasivadinimas tiktai Amerikos Lietuvių 
Etinės Kultūros Draugija.

Draugijos vadovybė išrinkta iš rimtų 
vyrų, kurie, reikia tikėtis, mokės orga
nizacijos laivą tinkamai vairuoti.

Kaip Tautininkai Pirko Lietuvai 
Karalių

Pereitą šeštadienį New Yorke oro ban
gomis kalbėjo Amerikos rašytojas ir 
avantiūristas L. Wells. Kalbėjo jis išim
tinai apie Lietuvą. Pasigyrė esąs nuošir
džiausiu Lietuvos draugu. Išgyrė Lietu?- 
vos žmones, bet pranašavo Lietuvai pra- 
žūtį ir išnykimą būsimam kare. Neapsi
ėjo neapsilenkęs ir su tiesa, kuomet jis 
sakė, kad Lietuvoje esanti tokia politinė 
santvarka, kokia yra Jungtinėse Valsti
jose. Taip pat teigė, būk Lietuvos prezi
dentas esąs Lietuvos žmonių rinktas.

Bet gi įdomiausia jo prakalbos vieta 
buvo, kuomet jis aiškino, kaip tautinin
kai ir klerikalai dar 1926 m. labai norė
jo tūlam amerikonui parduoti Lietuvos 
karališką sostą tiktai už dešinit milionų 
dolerių. Buvę šitaip: Wells turįs labai 
gerą pažintį su multimilionierium Evans. 
Senis Evans turi du sūnų, dvynuku. 1926 
metais dvynukai buvo dar jauni vaikezai, 
kolegijos studentai. Su studentu Edward 
Evans ponas Wells išvažiavo Europon ir 
atsidūrė Lietuvoj. Jie ten puotavę su auk
štais valdininkais ir -šiaip dideliais Lie
tuvos ponais. Kai šie sužinoję, kad jau
nuolis Evans yra milionieriaus sūnus, tai 
jie per Wellsa jam pasiūlę Lietuvos ka
raliaus sostą, jeigu jo tėvas sutiks duoti 
tiems ponams dešimt milionų dolerių.

Ir tai nebuvęs pasiūlymas tiktai ąnt 
juoko. Wells sutikęs tarpininkauti ir su
grįžęs Amerikon šitą Lietuvos ponų pa
siūlymą perduoti seniui Evansui. Dar 
kilęs klausimas, kas bus, jei Edward 
Evans nenorės važiuoti Lietuvon ir tap
ti Lietuvos karalium, kuomet Amerikoje 
pasiliks jo brolis. Wells tą klausimą išri
šęs šitaip: senis Wells turi užtenkamai 
pinigų ir lengvai galės už kitą dešimt mi
lionų dolerių nupirkti kitam savo sūnui 
Latvijos karaliaus sostą.

Kauno ponai ir Wells išgėrė po didelę 
taurę lietuvišku krupniko už Lietuvos 
karaliaus Edwardo sveikatą. Ponai pasi
liko laukti, o Wells ir studentas Edwar- 
das sugrįžo Amerikon Lietuvą parduoti 
seniui Wells. Deja, pasak Wells’o, senis 
Evans, išklausęs Wells’o pasiūlymą ir 
Edwardo prašymą, papurtęs galvą ir pa
sakęs, kad nei Lietuva su jos visais 
ponais, nei jos karališkas sostas nesą 
verti dešimties milionų amerikoniškų do
lerių.

Ir taip vargšė Lietuva dar sykį išliko 
be karaliaus. Bet, jei, neduok sviete, se
niui Evans galva nebūtų susimaišius ir 
jeigu jis būtif sutikęs Lietuvą nupirkti 
už dešimtį milionų dolerių, tąi šiandien 
Lietuvoje diktatoriumi ir karaliumi bū
tų amerikonas Edward Evans, o vargšas 
Smetona arba kur nors kaime už užsto- 
vą kiaules ganytų, arba karaliui Edwar- 
dui toiletus valytų.

prieš naujus metus “Laisvė” | $5.00 metams, 
turi apmokėti stambių są
skaitų — “bilų.” . x

Gerokas skaičius yra Prietarus, ji yra sveikatos 
draugijų ir kuopų, ..kurios T
yra skolingos “Laisvei” už T" 
spaudos darbus. Pfašome tų' 
draugijų komitetų atsiteis
ti iki naujų metų.

“Laisvė” yra kardas prieš

EŽERE SUGAVO STIRNĄ
TELŠIAI. — šiomis dienomis 

vienas vietinis gyventojas 
“Masčio” ežere sugavo jauną 
stirną. Stirna buvo sugauta 
beplaukiant į miesto pusę.

154,4
53,1
80,5

“Laisvės” vajus gavimui 
naujų skaitytojų jau pasi
baigė. Šį raštą teikiant 
spaudai dar nežinome, kurie 
iš kontestantų laimėjo dova
nas. Tačiaus rytoj jau žino
sime galutinus vajaus rezul
tatus ir rytoj jie bus pas
kelbti “Laisvėje.”

šaltinis, asmenyje Dr. Kaš- 
Jkiaučiaus; “Laisvė” yra lie

tuvių liaudies kolektyvis 
Švietėjas, mokytojas, orga
nizatorius ir vadas. Todėl 
“Laisvė” labiausia įvertina
ma dovana.

Su pabaiga metų, pagal 
amerikonišką paprotį, žmo
nės perka vieni kitiems do
vanas. Labiausia įvertinama 
dovana būtų dienraštis 
“Laisvė.” Kurių giminės, ar 
draugai dar neskaito “Lais
vės”, tai užsakykite jiems 
“Laisvę” metams kaipo ka
lėdų bei naujų metų dovaną.

“Laisvės” vajus jau pasi-

Pereitą šeštadienį, “Lais
vės” įstaigoje lankėsi drg. 
M. Bagdonas, iš New York 
City. Jis apdovanojo seka
mai: “Laisvei” ant Linotype 
$3.00, Ispanijos demokrati
jos gynimui $1.00 ir Agita
cijos Fondui $1.00.

O drg.. F. Kelmelis, iš 
Newark, N. J., užsimokėda
mas už “L.” prenumeratą 
metams, paaukojo 50c savo 
dienraščio palaikymui.

Širdingai dėkuojame drau
gams už dovanas ir tikime, 
kad ir kiti dienraščio skai
tytojai paseks juos.

P. Buknys.

LIETUVOS ŽINIOS
JONAVOS RABINAS . PRA
LAIMĖJO KOVĄ SU PAŽAN

GIAISIAIS JONAVOS 
ŽYDAIS

žiniomis iš Jonavos, tenykš
tės pažangios žydų visuome
nės būrys, nebojant rabino ir 
jo šalininkų nusistatymo, pasi
gaminę naują Idiš kalbos pa
minklą, jį pastatė ant jų drau
go Saganskio kapo. Kilus ne
pasitenkinimui žydų visuome
nėje ir spaudoje, rabinų sąjun
gos sluoksniai patys sudraudė 
Jonavos rabiną dėl jo žygio 
sudaužyti svetimą ' paminklą, 
nes žydų ritualiniai nuostatai 
nenumato, kokia kalba ir ko
kiu tekstu paminklai ir antka
piai turi būti. Tuo Jonavos in
cidentas ir laikomas likviduo
tu.

jų mašinų nepaleidžiama kur
suoti, o taip pat nesamdoma ir 
naujų tarnautojų. Esamuosius 
eksploatuoja kiek tik gali ir ne
teikia jiems jokių įstatymais 
numatytų lengvatų.

Atitinkamose įstaigose teko 
patirti, kad esama būklė grei
čiausia dar užsitęs ligi 1938 m. 
sausio 1 d., nes tik nuo to laiko 
yra numatyta ruožuose paleisti 
daugiau autobusų, o kartu nu
matyta sutvarkyti pagrindinai 
autobusų šoferių bei tarnautoj.ų 
būklę.

Ne Vietoje Veneros Ligų 
Ambulatorija

ŠIAULIAI. — Šiaulių miesto 
savivaldybės išlaikomoji Vene
ros ligų ambulatorija telpa 
tuose pačiuose namuose, kur 
ir savivaldybė, prie socialinio 
skyriaus. Kadangi laukiama
sis kambarys ir ligoniams ir 
socialinio skyriaus interesan
tams yra bendras, tai tas suda
ro ne tik nepatogumų, bet ir 

i pavojaus sveikiems žmonėmis, 
juo labiau, kad socialinį sky-

Kada Bus Sutvarkyta Auto 
Tarnautojų Būkle

Kaunas. — Užmiesčio auto 
susisiekimų ruožų autobusų šo
feriai bei tarnautojai nusiskun
džia nepaprastai padidėjusiu 
darbu. Kai kuriuose ruožuose 
keleivių pervežimas padidėjęs aplanko ir vaikai, neturin- 
net ligi 100 nuoš. Tuo tarpu nau- tieji pakankamai atsargumo

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Jaunimo Sveikatos Reikalai

Sovietų valdžios priemonės, iš 
pagrindų pakeitusios ir pageri
nusios darbo bei gyvenimo są
lygas, padarė savo įtakos ir jau
nimo sveikatai. Pagal statisti
nius davinius bendras jaunimo 
išsivystymas Maskvos provinci
joj nuo 1923 metų padarė tokią 
pažangą: (18 m. amžiaus) :

Vyrai 
1923 m. 1936 m.

159,7 
51,9 

cm. 79,7
Moterys 

1923 m. 1936 m. 
Ūgis cm. 152,8
Svoris 49,4
Krūt. apimtis cm. 76,4

šaukiamųjų Raudonojon ' ar- 
mijon naujokų sveikatos stovis 
rodo tokią pat jų sveikatos" pa
žangą, kaip Maskvos provinci
joj, taip ir kitose Sovietų Sąjun
gos teritorijos vietose. Pavyz-- 
džiui Ukrainoj iš 1000 šaukia
mųjų sirgo:

1928 metais tuberkdliozu — 
35, nervų liga—9, širdies liga— 
74, buvo neišsivystę 36; 1933 
metais tuberkuliozu—7, nervų 
liga—3, širdies liga 5, buvo ne
išsivystę—5.

Sėkmingas II penkmečio pla
no užbaigimai bendrą jaunimo 
padėtį ir jo sveikatos reikalus 
dar daugiau pagerino.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

P ar davikai ir Išdavikai Pas 
Lietuvius Fašistus

Smetonos kavalierius K. S. Karpius 
savo “Dirvoje” reikalauja stiprinti “tau
tinį frontą” ir apsidirbti su pažangiai
siais Susivienijime Lietuvių Amerikoje. 
Deja, girdi, “tautiniam (fašistiniam) 
fretate” priviso silpnadvasių ir minkšta- 
kešių. Sako Karpius:

... mūsų tarpe dar randasi tokių gai
valų, kurie patys save apgaudinėja ar 
tai nesutikdami su tuo ar tuo mūsų vi
durinės srovės veikimu, ar su tuo ar 
tuo asmeniu. Dėl mažų asmeniškumų 
kartais pats savo šventą idėją išduoda, 
kenkdami tiems, kurie rimtą darbą 
ditba. Tokių turim labai mažai, bet tu
rim.

Toliau, yra keletas parsidavėlių, ar 
tik socialistų sumulkintų gaivalų, ku
rie vis tiki, kad reikia duoti ir socia
listams lygią progą tokioje visuomeni-

Visa pažangioji Amerika pasiliks ant 
visados dėkinga Connecticut valstijos 
Southburio farmeriams. Mat, ten fašisti
nė vokiečių organizacija buvo nusipirku
si šimtą penkiasdešimt akrų žemės ir no
rėjo įsikurti stovyklą ruošimui fašistinių 
gaujų. Bet prieš tai sukilo apylinkės f ar
mėnai. Jie laikė susirinkimą ir 142 bal
sais prieš 91 balsą nutarė fašistų stovyk
los bei kempės neįsileisti. Jie pasakė, kad 
jiems nepakeliui su hitlerizmu. Jie trokš
ta, kad jų apylinkėn neįkeltų kojos joks 
fašistinis gaivalas.

Beje, Southbury apylinkėje gyvena ke
letas lietuvių farmerių. Mes tikime, kad 
ir jie prisidėjo prie uždaryjno durų vo
kiškam fašizmui.

Tai vaizdas iš Sovietų plieno fabriko Dzeržinsky. 
Parodoma, kaip ištirpytas plienas liejamas.

CUKRINĖ LIGA
Drauge gydytojau, aš krei

piuos į jus patarimo apie mano 
motiną. Ji skaito “Laisvę”, die
na dienon ir labai tėmija jūsų 
straipsnius.

Motinai jau suėjo 50 metų. 
Ji yra 5 pėdų ir 2 colių, 147 
svarų. Ji buvo pas gydytoją; jis 
jai pasakė, kad ji-turinti “Sugar 
diabetes.”

Daktaras jai patarė valgyt 
tik gluteno duoną; užgynė bul
ves ir daiktus iš miltų. Pavelijo 
valgyt štaręlius (šparagus) su 
sviestu, žalias pupas su ankšti
mis, liesą mėsą, kiaušinius, 
avižiėnę tyrę, grietinę, varškę, 
apelsinus ir lapuotas daržoves.

Ar ji galėtų valgyt pomidorus, 
žirnius, kopūstus, burokus? Ko
kią kitą mėsą ji galėtų valgyt? 
Gal lašiniukų (bekoną) ? Ar ji 
galėtų valgyt konservuotus vai
sius ir konservuotas daržoves? 
Ar ji galėtų virti čielus kvie
čio grūdus su sviestu?

Ji ima po lašą iodo su vande
niu ir ji ima žuvų aliejaus pi
liule^. Gal aliejus jai būtų ge
riau ?

Ar jai gerai sūrūs daiktai. 
D-ras jai uždraudė cukrų, net ir 
rudąjį cukrų. Ar jai galima 
vartoti medaus? Daktaras pata
rė vartoti sachariną vietoj cuk
raus. Jis taip gi jai davė kokių 
tablečių imti.

Daktaras sakė, kad toji cukri-i 
nė liga pakelia jai ir kraujo slė
gimą truputį, bet jos kraujas ne
sąs labai tvirtas. Kokia yra cuk
rinės li£os priežastis? Motina 

| visuomet vartodavo, regis, gerą 
maistą ir atrodė sveika, kol su
sirgo tąja liga. Ji dabar suliesė
jo ir nesveikuoja. Ar galima iš
gydyt cukrinė liga? Ačiū iškal- 
no. ' ‘

ATSAKYMAS
Cukrinė liga, arba šlapligė, 

dijabetas, paeina nuo' sugedimo

kasos. Kasa—tai saldžioji liau
ka, pankreatinė liauka. Labai ji 
reikalinga visokios rūšies mais
tui permalti.

Kasos laibojoj daly yra tam 
tikrų celių gūžtos, kurios pade
da žmogui pakeisti cukrų j judo- 
mąją energiją. Kai tos celės ap- 
genda, tada cukrus nebegali 
virsti į energiją. Cukraus per
daug susidaro kraujo skysčiuo
se, ir jis pereina net į šlapimą, 
šlapimas pasidaro saldus.

Kai taip įvyksta organizme, 
tai tuo patim tarpu įvyksta pa
sikeitimų- medžiagų apykaitos 
eigoje. Susidaro daugokai rukš- 
čių į kraują, ir organizmas eina 
silpnyn.

Cukrinė liga dažnai ir visai’ 
pasitaiso, kai ligonis griežtai 
prisilaiko jam duotų patarimų. 
Sunkesniais tos ligos nuotikiais’ 
gydytojas leidžia ligoniui insur 
lino. Insulinas — tai tos liau
kos sunka, padaryta iš laibosios 
dalies (uodegos) vidujinių ce
lių. Ilgainiui ir pats ligonis iš
moksta sau įsileisti su adata in
sulino. Insulinas ir gi nepagydo 
cukrinės ligos, tik jis padeda or-’ 
ganizmui naudot cukrų. Tuomet 
ligonis gali valgyt įvairesnį 
maistą. ,

Jūsų motinai geriausia visai 
nevartoti jokio cukraus, ųei me
daus, nei duonos, nei taip kokių 
krakmolų. Geriau ir sunkiųjų 
riebalų nedaug tevartoti.

Pomidorus, žalius žirnius" ir 
šiaip žalias daržoves ji gali var- 
tot. Burokų geriau nevartot, nes 
jie turi cukraus.

Po truputį lašiniukų galima. 
Konservuoti vaisiai dažniausia 
yra saldyti, tai jų tegul nevarto
ja. Konservuotos .daržovės bet 
gi, be saldymų taisomos, varto
ti galima, čielus kviečio grūdus 
vartoti nepatarčiau, nes jie turi 
daug krakmolo, žuvų aliejus ne
kenks, imant po nedaug. Sūrų 
daiktų geriau nevartoti.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Žemiau paduodu klausi

mą, kurį prašau redakcijos 
atsakyti.

Director of State Employ
ment Service išleido pareiš
kimą, kad kožnas bedarbis 
užsiregistruotų, kuris dar 
to nepadarė ir kuris nori 
gauti nedarbo pašalpą. Ar 
nedarbo pašalpa bus duota 
ir ateiviams, nepiliečiams? 
Ar tokios pašalpos j ieškoda
mas būdamas nepiliečiu ne
prisidarys sau kokių nesma
gumų? Skaitytojas.

Atsakymas:
Kiek mums žinoma, be

darbių pašalpą moka ir atei
viams, tai yra, nepiliečiams. 
Taipgi mes nematome, ko
kių nesmagumų bedarbis 
galėtų prisidaryti, j ieškoda
mas tokios pašalpos. Jei 
toks patvarkymas yra išė
jęs, kad bedarbiai, norintie
ji gauti pašalpos, turi užsi
registruoti, tai ir reikia už
siregistruoti, o bijoti nėra 
ko.
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Skruzdės Pakeltu Klausimu Apie Mot Skyrius

Kalbėta kas link Moterų Sky
riaus parengimo, kuris įvyks

3 arba daugiau narių. Daugiau 
kaip trečia dalis prižiūri savo 
namus.

Vyrai ir moterys atlieka skir
tingus darbus industrijose. Dau-

Moterų Komitetas, 
programą, daug ga

li u veikti. Abu Šie
turėtų kooperuoti

didžiu- kojinių-pančiakų ir kitų prekių, 
ma daktarų duoda seniem žmo-' Moterų Skyriaus narės nutarė 

E. Vilkaitė. | (Tąsa 4-tam puslapyje)

LAISVE

Klausimas, į kurį teigiamo at- dymo, jog kepsnys ar viralas iš-

Moterys Amerikos Ekonomiškame Gyvenime

Valgis Senam

Binghamton, N. Y.Gardner, Mass

tų visokių darbų,

val-
Iš p-lės Pidgeon raporto ma-

yra

tinio ūgio
čios moterys šiandien netik sa-

šeimynos \ užlaikymo. Beveik

nejudinamo turto 
agentų yra daug
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Tai tokius patarimus

Darbininke ir Šeimininkė
Helen Keller

(Nelaimingi žmones)
Ne’vienas iš mūs pamatę gat

vėje jaunuolį su bent kokiu di
desniu defektu, apgailime: “Ne
laimingas kūdikis.” Kartais net 
tenka išgirsti ir tokį išsireiški
mą: “Geriau numirtų, negu ko- 
lieka užaugtų.”

Kiekvienas gyvis stengiasi 
būt juo tobuliausias, juo gra
žiausias, bet deja ... ne visiems 
gyvenimas lemia būti tais tobu
laisiais. Vienus pati gamta, ki
tus gi gyvenimas įvairiais bū
dais nuskriaudžia, žmogus, kaip 
ir bile augmuo ar gyvis, jeigu 
tik jo gyvastis nesti perdaug 
palaužta, gyvenime suranda ga
limybių prasimušti pro nelai
mės sienas ir susirast vienokių 
bei kitokių įdomybių. Aš čionai 
noriu pakalbėti apie vieną mo
terį, kuri yra akla, kurčia ir ne
bylė, o vienok pajėgė atsistoti 
pasaulyje sale įžymių žmonių.

Helen Keller gimė normali, 
kaip ir daugelis kūdikių gema. 
Būdama jau trijų metų am
žiaus, smarkiai susirgo ir toji 
liga uždarė jai ausis ir"amžinai 
užvėrė akis. Savo kūdikystės 
dienose Keller parodė nepapras
tų sug^bumų: būdama vos tik 
Šešių mėnesių amžiaus jau pra
dėjo kalbėti; ji įdomavosi visu 
kuomi, kaip ir kiti sugabūs kū
dikiai.

Nepavykus daktarams sugrą
žinti jai klausą, regėjimą ir 

dėjo pastangų, 
jai mokslo. Iki 

amžiaus jinai 
kiekvienas daik-

kus, laukus ir sodus. Pažįsta 
įvairius augmenis, gėles; lanko 
mužėjus, parodas, teatrus, lek
cijas. Ji kiekvieną daiktą bei 
augmenį apčiupinėja, su ranko
mis patiria jo išvaizdą, kas ki
tas paaiškina spalvas ir tokiu 
būdu suranda daikto ypatybę. 
Labai nemėgsta, jeigu kas jai 
bando pataikauti.

Neregių ir negirdinčių 
saulyj H. Keller skaitoma 
kyčiausiu žmogumi. Ji yra 
važinėjus įvairias pasaulio
lis, praeitą vasarą lankėsi Chi- 
nijoj ir Japonijoj. Tankiai duo
da įvairiomis temomis prelekci-

jas, kalba per radio ir įvairio
se mokyklose. Taipgi nemažai 
straipsnių pra parašiusi. Jos 
parašytoje knygoje “The Story 
of M y Life,” apart įdomaus gy
venimo, telpa jos rašyti įvai
riems asmenims laiškai. Laiškų 
stilius yra labai charakterin
gas; netik kad įdomu juos skai
tyti, bet yra ko ir pasimokyti.

Ar būt H. Keller likus tokiu 
įžymiu pasaulyje asmeniu, jeigu 
ne toji nelemta liga, kuri už
merkė jos akis ir uždarė, ausis?

“Virėja” mus pasiekė daug 
vėliau, negu kitus miestus, ne
žinau kodėl? Gavę ją, mudu su 
drauge griebėmės studijuoti, o 1 
tuoj, “išdeportavom” Lietuvon 
saviškiams, jeigu galės “įeiti.” 
Jau suspėjome keletą receptų iš 
“Virėjos” išbandyti—pasekmės 
buvo patenkinančios. Matomai, 
receptai padaryti po gero išban-

sakymo niekas negali duoti. 
Vienas, ko mes iš jos galime! 
pasimokyti, tai kad per dideles 
pastangas, per griežtą pasiryži
mą, daug ko galima išmokti-at- 
siekti. Skruzdė.

Mary Elizabeth Pidgeon, savo 
raporte “Moterys- Suv. Valsti
jose,” kurį ką tik išleido žem
dirbystės Departmentas, paduo
da labai daug naudingų ir inte
resingų informacijų apie darbi
ninkes industrijose, užsiėmi
muose ir žemdirbystėje, ir nu
piešia šeeimininkių rolę tautiš
koje ekonomijoje. Baigdama sa
vo raportą p-lė Pidgeon sako, 
“kad namų ruoša ar tik nebus 
viena iš didžiausių industrijų, 
nors ji mažiausia yra sutvarky
ta.’’

Moterys Darbininkės.
Pagal 1930 m. gyventoj[ų su- 

skaitymą apie 11,000,000 jnote- 
rų Suv. Valstijose dirborTąi še
šiais sykiais daugiau/negu dir
bo dvidešimts metų atgal. Buvo 
2 moterys ant kiekvienų 7 dir
bančių vyrų, šiuom laiku, gali
me sakyti, kad skaitlius moterų 
darbininkių šioje šalyje pasidi
dino.

kalbą, tėvai 
idant suteikti 
septynių metų 
nežinojo, kad 
tas turi atskirą vardą. Savo mo
tiną jinai atskirdavo nuo kitų 
žmonių tik todėl, kad ji ją gla-, 
monėdavo daugiau negu kas ki
tas, patenkindavo jos visokius 
kaprizus. Kuomet motina kalbė
davo su kuom kitu, mergaitė 
uždėdavo rankelę ant motinos 
lūpų: mat, lūpų judėsis teikda
vo mergaitei ypatingo smagu
mo, nors ji nieko nesuprato, ką 
tas viskas reiškia.

Kadangi Helen Keller tėvai 
buvo pasiturinti, tai pasamdė 
jai specialistę mokytoją, kuri 
išmokino ją skaityti ir : 
neregiams pritaikytu būdu. Vė
liaus jinai lankė specialę ak
liems, bekalbiams, beklausiams 
mokyklą. Toje mokykloje jai 
teko patirti, kad Norvegijoje 
tokia pat nelaiminga mergaitė, 
kaip ir ji, išmoko kalbėti..

Patyrus tokią naujieną, Kel- 
lėr pasiryžo būtinai išmokt kal
bėti. Reikėjo nepaprastą pasi
ryžimo; kartais imdavo net po 
keletą dienų, pakol išmokdavo 
kokį garsą ištarti. Jinai uždė
davo vieną ranką ant motinos 
lūpų, kitą ant gerklės, paskui 
ant savo lūpų ir gerklės ir ban
dydavo tarti. Ėmė daug laiko, 
bet šiandieną ji kalba.

Vidujinę mokyklą H. Keller 
baigė su normaliais mokiniais. 
Mokykloje šalę sėdėdavo jos., 
specialė mokytoja ir ką mokyto
jai aiškindavo, jos mokytoja jai 
įspausdavo, specialiai pritaikyta 
kalba, raides ir žodžius į jos 
ranką. Mokyklos lekcijas ji pri- 
ruošdavo ant specialio, jai pri
taikyto “typewriterio.” Ji pasi
ryžo įstoti t Radcliffe, Cam
bridge, Mass., kolegiją. Viduji
nę mokyklą baigė su pasižymė- darbininkes, 
jimais. Laike kvotimų jos spe
cialė mokytoja nebuvo prileista/ tome, kad nors moterys stoja 
bet kiti, jai suvis nežinomi spe-*prie industrijų ir randa darbų 
cialistai, galinti susikalbėti su viešose dirvose, jos vistiek ne- 
ja, tėmijo jos darbą. Kolegiją stumia vyrus iŠ darbų. Dirban- 
užbaigė. Apart anglų kalbos, ji 
kalba vokiškai, francūziškai, 1b- ve užsilaiko, bet prisideda prie 
tyniškai ir graikiškai. Gerai ži-

Buvo laikai, kuomet moterys 
dirbo vien tik savo namuose. 
Ėet įvedimas mašinerijų, kurios 
užėmė prityrusių rankų darbą, 
atidarė fabrikų duris ir mote
rims. Audinių, drabužių, mai
sto, odos, cigaretų ir tabako, 
spausdinimo ir popieros, elek
tros ir kaikurios metalų indus- 

itrijos yra tarpe didžiulių indus- 
Kur’ trijų, kurios samdė darbininkių 

rašyti. 1939 viso 886,000 moterų 
u. Vė- dirbo išdirbimų ir mechaniško- i 

se industrijose, kuomet 962,000 
rado darbo užsiėmimuose, ir 
910,000 agrikultūroje.

Ir su išsivystymu apšvietos 15 ^^itų 
moterims jos stojo prie rašti-'- - - - 
nių ir profesionališkų darbų. 
Daugiau kaip 1,986,000 moterų 
buvo šitoje dirvoje 1930 m. Kas- 
link mokytojų, tai jų buvo dau
giau, kaip keturios moterys 
kiekvienam vyrui. Lošėjų, ar
tisčių ir dailės mokytojų skait
lius pereitais 10 metų padidėjo 
net 50%. Pardavinėjimo dirvo
je moterų skaičius žymiai augo; 
1930 m. skaičius pasiekė 962,- 
000. Tarpe 
ir apdraudų 
moterų.

Bet apart 
šiandien atdarų vyrams ir mo
terims, didžiausias skaičius mo
terų — 3,180,000 arba 3-10 da
lys — vis dirba naminėje ir as
meniškoje tarnystėje. Tie užsi
ėmimai inima tarnaites, prie 
stalų • tarnautojas, restauranų 
darbininkes, akušeres, slauges, 
plaukų sutaisytojas ir panašias

eina visai vykusiai, kad ir pirmą 
sykį bandant. Mudu su. savo 
drauge galėdavome gana pa- 
įvairintį maistą, o bet gi dabar 
“Virėja” dar daug paįvairiną jį. 
Rodos, dabar su “Virėja” jau 
nebegalima,būtų atsiskirti, nors 
ji, “Virėja,” pas mus vos dvi 
savaitės, kaip atėjo, žodžiu sa-. 
kant, “Virėja” labai reikalinga 
kiekvienoj virtuvėje, nepaisant, 
kaip katra šeimininkė nesijaus
tų esanti gera virėja....

Ko “Virėjoje” nėra? Nekal
bant apie begaliniai daug pata
rimų, kaip sutaisyti įvairias da
lis mėsos ir sriubas, labai pa
įvairina žinojimas, kaip gražiai 
ir skaniai sutaisyti žuvis, oiste- 
rius, klemsus, skalaps, šrimps ir 
taip be galo, kas, ypatingai pas 
daugelį lietuviškų šeimininkių 
beveik nenaudojama. O reikia 
žinoti, kad įvairių žuvų ..maistas 
netik paįvairina mūsų valgį, o 
be galo gerai atsiliepia į sveika
tą. Prie to, žuvis daug pigiau 
atsieina, kaip mėsa. O jau tų 
prieskonių, pyragų, duonų, pa
jų, daržovių, pudingų, tai be ga
lo daug. Dargi pamokina, kaip 
sudėt įvairias daržoves ir vai
sius ant žiemos. Ir to dar ne
gana—gale yra žodynėlis, kuria- 
mė yra lentelė lietuviškai ir an
gliškai visokių prieskoniams 
šaknelių, lapelių ir grūdelių, be

gelyje dirvų, kur moters dirba 
pusiau prityrusį darbą, kuris 
reikalauja gabumo ir atsargumo, 
o vyrai atlieka vien tik nepri- 
tyrusį darbą, rasta, kad moterų 
algos vis vien žemiaus neprity
rusių darbininkų algų.

Raportas paskiria daug vietos 
24 milionams moterų, 16 metų 
ir virš, kurios nedirba. Daugu
mas iš jų yra vedusios moterys 
su vaikais, bet daug to skait- 
liaus yra nevedusios dukterys, 
kurios prižiūri namus tėvams; 
seserys, kurios prižiūri namus 
broliams, ir panašios kitos.

Mažai težinoma apie moterų 
ekonomišką stovį, kaipo šeimi
ninkių Jų pasišventimas toje 
dirvoje yra didelis, ar tai skai
tome pašvęstą laiką, ar aktua- 
lišką atlikto darbo pinigišką 
veftę, ar kainą tų daiktų, ku
riuos reikėtų pirkti, jeigu jų 
nebūtų gaminama.

Geriaus galime suprasti šei
mininkių kontribucijas, kuomet
matome, kad 1929 m. — tai ger-' kurių skanaus ir gerai .kvepian- 
buvio geriausi metai—tik 5 % čio maisto nepadarysi. Irtai dar V1OVIW11_ 4....... .....
šeimynų Suv. Valstijose turėjo ne viskas. Mat, moterys, tai vis■ rejkia kasdieniniam _ . . 1 • ••1 '• J • •tarnų. Kituose namuose — 95 moterys, jos prie visko pripratu- 
nuoš. — šeimininkės pačios at- sios ir žino, ko prie laimingų ir 
liko visą namų darbą. ‘ švarių namų reikia, taigi, jos

Pati šeimininkė, dirbdama gale valgių deda gerų patarimų, 
mažiausia 50 valandų į savai
tę, kiekvieną savaitę kasmet, 
milžiniškai prisideda prie nami
nių įeigų, bet labai, labai sun- 

įku yra surokuoti tas įeigas do
leriais ir centais. Pagal vieno 
aprokavimo, šeimininkė, gamin
dama vien tik valgius, į metus 
sutaupo $1,167. Tas paskiria tik 

i už jos darbą prie 
kiekvieno valgio pagaminimo. 
Tai yra pigus aprokavimas, sa
ko p-lė Pidgeon. šeimynos val
gio gaminimas, tai tik trečia 
dalis šeimininkės patarnavimo.”’

no daugelio,tautų istoriją ir Ii- 10-ta dalis 11,000,000 dirbančių 
teratūrą. Apart mokymosi, ji moterų,pilnai užlaiko šeimyną iš 
jaunose dienose (dabar virš 50 
metų amžiaus) važinėdavo 
dviračiu, mėgdavo irstytis laive
liu, lošia čes, čekerius, kortas; 
mėgsta pasivaikščioti, po miš-

Per ALDLD 53-čią kuopą 
buvo surengtos prakalbos drg. 
Bondžinskaitei iš Brooklyno. 
Publikos buvo ne perdaugiau- 
sia, bet pagal mūsų kolonijos 
daug. Drg. Bondžinskaitė pa
sakė gana gerą kalbą. Ka- 
dąngi ji ilgą laiką gyveno So
vietų Sąjungoje, tai jos pasa
kojimas gyvais vaizdais pub
likos įhintis perkėlė į tą lai
mingą šalį, kur nėra išnaudo
jimo žmogaus žmogumi.

Draugė B-tė prisi'minė apie 
Komunistų Partijos reikalus ir 
paprašė aukų padengimui, lė
šų. Po 50c. aukojo M. Jur
kus, J. Barnadis, M. Bartulis, 
P. Binkis, A. Puida, J. Prans- 
kus, j/jarusaitis, M. Slekienė. 
Po 25c.: A. Punis, K, Aukšti- 
kalnienė, J. Aukštikalnis, P. 
Guzieriė, A. Simavičiutė, M. 
Šleiva, B. Kuzmicką, B. Nece- 
lienė, A. Grubinskas, A. Jur- 
kiaučienė, E. Grunskienė, A. 
Stružas, A. Glebauckis, F. Ne- 
celis. J. Jobrasas. Viso surink
ta $9.80. Vardan komunistų, 
visiems aukautojam tariu šir
dingai ačiū.

Gamtos Moteris.

tuvių visuomenėj kitą spragą, 
taip kaip ir valgių gaminimo 
spraga, kad buvo. Mano many
mu, tokia yra daržininkystes ir 
sodininkystės spraga.

žinokite, draugės, kad Ameri
koj yra labai daug lietuviškų 
ūkininkėlių ir daržininkų. O tai 
vis ateiviąi lietuviai, kurie dau
gumoj labai mažai anglų kalbą 
tinkamai supranta, o kiti visai 
negali naudotis angliška litera
tūra. štai payyzdžiai: nelabai 
senai vienas lietuviškas ūkinin
kėlis “Laisvėje” skundžiasi, kad 
jo obelys, kurias jis taip gražiai 
prižiūri, augina, neduoda vai
siaus—obuolių. Senas Vincas 
skundžiasi tuo patim ir kreipia
si į “Laisvės” skaitytojus pata
rimo, bet iki šiol man dar nete
ko pastebėti, kad kas būtų į tai 
atsakęs. O atsakymas juk yra 
—turi būti, bet reikia jo paj ieš
koti angliškoj literatūroj. Aš 
pats labai norėčiau sužinoti, 
kaip įčiepyti vaismedžius—obe
lis, grūšias (kriaušes). Išklausi
nėjau visus savo miesto lietuvius 

5 farmeriukus ir daržininkus, nie
kas nežino. Kitas bando aiškinti, 
prisiminti, kaip Lietuvoje matė 
darant, bet nieko teigiamo nėra.

' O ką jau bekalbėti apie daržo
ves ir kvietkas....

Kai kas gal pasakys: Pa
klausk daržovių ir kvietkų krau
tuvėj ir duos patarimą, arba nu
sipirk angliškai knygą ir tt. Ne 
tiesa, aš žinau pats iš savo pa
tyrimo. Paklausk krautuvininką 
ko nors, tai jis tau' prisakys ke
lias dešimtis įvairių dalykų ir vi
si geri, kaip kad vaistininkas 
nuo šalčio turi visokias trejas 
devynerias, ir visos geros, o nu
pirk ar vienų tar kitų, tai vis tik 
daugumoj “Baking powder”, tai 
ir viskas. O knygos anglų kalboj 
labai brangios, bet ir tomis di
delės daugumos lietuvių ūkinin
kų ir daržininkų nepatenkinsim, 
nes, kaip sakiau, didelė didžiuma, 
jų angliškai visiškai negali pa
sinaudot, tai taip ir skursta.

Tad, manau, laikas ir. labai 
laikas kam nors susirūpinti ne 
vien tuo, kas gražiai teoriniai ar 
politiniai skamba, bet tuo, kuo 
visuomenė interesuojasi, ko jai

l gyvenime, 
tai tuomet mūsų knygos nedul
kės lentynose.

.7. D. Sliekas.

kaip tūlus įkyrius plėtmus bei 
sutepimus iš drabužių bei šiaip 

!iš kur išimti ir kitus mažus, bet 
namuose įkyrius dalykėlius pra* 
salint, kurių nedaug' žmonių te
žino kaip, žodžiu, “Virėja” yra 
ta knyga, be kurios nei viena 
lietuviška šeimyna nebegalės ap
sieiti, kuomet ją įsigys.

Gaila, kad toks kūrinys nepa
sirodė bent 5-10 metų pirmiaus. 
Bet geriau vėliau, negu niekuo
met, priežodis sako. Mano nuo
mone, tai “Virėjos” kaina $1 
yra labai žema, aš už ją sutik
čiau mokėti $2 ir dar nebūtų 
perbrangu. Taigi, valio “Virė
jai” !

“Virėja” gatava ir nebrangi. 
Dabar reikia ją kuo plačiausia 
paskleisti, o ji, manau, skleisis 
labai sparčiai, .kuomet dauguma 
su ja galutinai susipažins. Drau
gės moterys pajuto dar prenu
meratas berenkant, kad “Virė
ja” turės gerą pasisekimą lie
tuviškoj visuomenėj. O tai reiš
kia, kad jos apčiuopė lietuviš
koj visuomenėj tą trūkumą, tą 
spragą, kuri buvo plačiai atda
ra, bet niekas jos nenumatė.

Kokį leidinį draugės moterys 
leis sekantį?! Drg. Mizara re
komenduoja joms leisti kokią 
dvasinę knygą. Neblogas daik
tas ir tai, bet neužmirškime, kad 
dvasiniais veikalais rūpinasi 
ALDLD, “Laisvė”, “Vilnis” i ir 
tt., o prie to, panašių knygų mes 
turime pilnas lentynas, bet ar 
daugelis jomis naudojasi? Rei
kia pasakyti, kad pas daugelį 
tos knygos niukso sau. ramiai 
apdulkėjusios ir niekas jų neju
dina. Mano širdingiausis pasiū
lymas draugėms moterims, jeigu 
jos nori,’kad jų leidinys turėtų 
pasisekimą finansiniai ir nedul
kėtų lentynose, tai atrasti lie-

Kuomet žmogus sensta, jo vi
krumas sumažėja ir netiek jis 
eikvoja energijos. Tokiu būdu 
proteidai jam jau nėra taip rei
kalingi, kaip augančiam bei jau
nam žmogui. O koks maistas 
daugiausia proteidų turi, rasi
te “Virėjoj.”

Senstančio žmogaus viduriai 
jau nedirba taip gerai; tokiu 
būdu senam reikia saugotis per
sivalgymo. Ir kurie praranda 
savus dantis, tie turi valgyt tik 
tokį maistą, kuris nereikalauja 
didelio kramtymo.

Penkius sykius per dieną len
gvai valgyt yra sveikiau, negu 
tris sykius sunkiai privalgyt. 
šiltas valgis ir šilti gėrimai se
nam yra geriau, negu šalti to
dėl, kad senas jau mažiau juda 
ir nebegali taip lengvai save su
šildyti.

Senam yra patariami šie val
giai: šiltas pienas, nestipri ka
va ar cocoa, “ice cream” (vasa
rą), kiaušinienė, sriubos, pudin
gai ir kiti grūdiniai “pusryčių” 
valgiai.

Liesa mėsa, žuvis ir neperrie- 
būs lašiniai yra patartina.

Kiauliniai visaip galima 
gyt, tik ne kepti.

šviežiai iškeptos duonos 
nepatariama.

Daržovės gerai valgyt viso* 
kios. Tik »jeigu kurios kam duo
da gasų, kaip tai: svogūnai, vir
ti kopūstai, pupos arba ropės, 
tai geriau jų nevalg'yt.

Vaisiai turi būt gerai prino
kę arba tinką valgyt ir išvirti.
' Kada valgyt? Yra patariama: 

Valgyt pusryčius kaip 7:30 ar
ba 8; pietus 12:30 arba kaip.l; 
vakarienę kaip 6 vai. Puodukas
šilto pieno arba arbatos ar ko-'nėm.

Klausimas, Kuris Turėtų 
Išjudinti Moteris Prie

Diskusijų
Užpereitos savaitės Laisvės ir 

Vilnies moterų skyriuose tilpo 
drg. Skruzdės straipsnis: “Ko
kie Turėtų Būti Moterų Sky
riai?” Tai klausimas, kurį jau 
senai reikėjo pakelti spaudoje 
ir. raginti visas aktyvistes pa
rašyti savo nuomones.

Pirmiausiai, ar reikalingi tie 
skyriai? Drg. Skruzdė' sako: 
“Dėlei moterų skyrių palaikymo 
pas mus skiriasi nuomonės į 
dvi dali: vienos draugės toli 
nuprogresavusios ir visai nema
to reikalo savo laiko teikiam 
darbui eikvoti, kuomet randasi 
eibės kitokių reikalų; kitos, ku
rios jaučia reikalą tokio sky
riaus palaikymo, teisinasi ne
turinčios ganėtinai gabumų tuos 
skyrius padaryti įdomiais, kad 
juose atspindėtų kasdieninis 
darbininkės ir šeimininkės gy
venimas.”

Aš prie to dar galėčiau da- 
dėti ir trečia nuomonę, kurią 
kai kurios mūsų draugės palai
ko, tai yra, kad mums moterų 
skyrių visai nereikia. Pilnai su
tinku, kad tie skyriai nėra mo
tery skyriai pilnoj to žodžio 
prasmėj. Skaitant tuos mūsų 
skyrius galima būtų padaryti iš
vada, kad lietuvės moterys nie
ko arba mažai ką veikią nuo to 
laiko, kada tapo sujungtas Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mas su Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija. 
Bet taip nėra. Moterys visur, 
kaip senjau, taip ir dabar, vei
kia. Nors neturi moterų orga
nizacijos, bet kitose organizaci
jose jos užima vietas valdybo
se, jos 
tetuose 
įtikinti 
turėtų
mūsų skyriuose, tai 
vienas klausimas, kurį pakėlė 
drg. Skruzdė. Mūsų skyriuose 
atspindėtų jų darbuotė, gyveni
mo pasiekimai, kovos, nuveikti 
darbai, kasdieniniai prietikiai 
ir t. t. Vyrai korespondentai ne
įvertina moterų darbą ganėti
nai, kad nors retkarčiais para- I 
šyti į tuos skyrius apie moterų 
nuveiktus darbus.

Kas Mūsų Skyriuose 
Turėtų Rastis

Drg. Skruzdė sako: “Teore
tinių bei politinių straipsnių 
randasi bendruose laikraščių 
puslapiuose ir kurios jų svar
bą supranta, jom nereikia nu
rodymų, kur susirasti. Mums 
reikalingi raštai iš kasdieni
nio gyyvenimo: raštai parašyti 
pačių moterų ir joms supran
tamoj kalboj. Plačios minios 
dar nėra taip toli pažengu
sios.”

Su šita minčia tik dalinai 
sutinku, tai yra, kur kalbama, 
kad reikia raštų parašytų pa
čių moterų ir joms supranta
moj kalboj. Bet aprubežiuo- 
ti, kad tos moterys nerašytų 
teoretinių bei politinių straip-1 
snių, man rodos, susiaurintų 
rašymo dirva, paliekant joms 
rašyti vien tik apie namų dar
bus arba korespondencijas iš 
jų veikimo savo miestuose. Pa
galbaus, juk šiandien moterų 
gyvenimas visas surištas su po
litika, o jų kultūrinimas reika
lauja teorijų įvairiais klausi
mais. Bėda, man rodos, tame,

' kad daugiau moterų nesiima 
rašymu teoretinių bei politinių 
straipsnių, ir tie straipsniai, 
jei telpa mūsų skyriuose, pa
rašyti tik kelių nuolatinių ra
sėj ų. Tam tikra proporcija 
teoretinių straipsnių reikalinga 
ir dėlei to, kad moterys £al 
būt tik kartą į savaitę ir turi 
laiko paskaityti, žinodamos, 
kad skyrius liečia jų reikalus, 
ir mažiau laiko turint, imasi 
už laikraščio, kuris turi mote
rų skyrių. Vilnis turi daug 
skaitytųjų, kuire ima vien tik 
tą laidą, kuriame randasi mo-' 
terų skyrius. Tai rašyti tik 
apie namų ruošą, bei grynai 
moterų reikalus būtų laikymas 
moterų tame siaurame rately, 
kaip iki šiol jau per ilgus me
tus buvo laikomos.

Reikia pripažinti, kad iki , 
šiol telpanti mūsų skyriuose į 
teoretiniai bei politiniai straip- ‘ 
sniai kai kada neturi nieko » 
bendro su moterų gyvenimu.» 
Yra daug klausimų, kuriais tu-, 
retume rašyti, kurie daugiau' 
liestų moterį ir nebūtų ben
dro pobūdžio pavyzdin: moti
nos užduotis lyties moksle. To
kius klausimus turėtume skai
tyti teoretiniais, bet jie būtų 
pageidaujami mūsų skyriuose. 
Sveikatos reikalai taipgi teo
retiniai.

Reikia Taisyti, Bet Iš Kur 
Pradėti ?

Kaip nebūtų, bet mūsų sky
riuose yra daug trūkumų. Trū
kumus aš numatau sekantus: , 
perilgi raštai, mažai pačių mo-1 
terų raštų, negana įvairumo, . 
trūkumas nuolatinių šeiminih- * 
kių skyrių, kurie turėtų tilpti 
nuolatos, nevien valgių gami
nimas, bet ir abelnai apie na
mų ūkį.

Labai nudžiugau perskai
čius draugės Skruzdės straips
nį tame klausime. Trūkumai 
bus pataisyti arba bent dali
nai pagerinti tik tada, kada 
pripažinsime tų skyrių reika
lingumą ir pradėsime kalbėti 
apie juos iš gerosios ir' 
sios pusės. Džiaugiaus ir iš 
kad straipsnis parašytas 
iš pirmaeilių draugių. Juk 
ir bus jų (pirmaeilių) u 
skyrius padaryti tokiais, ko 
kiais jie turėtų būti.

Man rodos, kad tu o j aus rei
kia 1 imtis organizuotų žings
nių, kad prieiti prie bendro 
supratimo, kąs turėtų tilpti 
mūsų skyriuose; kad suorgani
zavus korespondentes įvairiuo
se miestuose ir tt. Visuose mie
stuose yra draugių, galinčių 
rašyti, tik reikalinga jas para
ginti, padrąsinti. Mano supra
timu, ALDLD Centro Moterų 
Komitetas turėtu imtis tuo 
darbu, taipgi ir ALDLD Pirmo 
Apskričio 
Išsidirbus 
Įima .bus 
komitetai 
apsimaipant patyrimais ir nuo- 

.monėmiš. Ant pakelto klau
simo turėtų atsiliepti daugiau 
draugių. A. L. D-ietė.

Iš ALDLD 20-tos Kuopos 
Moterų Skyriaus

Mūsų priėšmetinis susirinki
mas atsibuvo .3 gruodžio, pas 
draugę O. Mikalojūnienę. Narių 
dalyvavo daug. Visos svarstė, 
diskusavo įvairius šių dienų bė
gančius reikalus. Išduoti rapor
tai.

Iš dienraščio “Laisvės” paran
kios sriubos yra gerai užvalgyt'8*’1?10 komisija raportavo, kad 
einant o-ult i pelno llko ir pasiVsta Laisvei

Kaip k,ada galima išgert puo-'*22'72- Mat’ Mo^ Skyrius su 
dūkas kavos arba arbatos ank- i Komunistų F rakcija sykiu 
sti iš ryto. Arbata, sriuba arba | rengė “Laisvės ’ naudai koncer- 
kitoks lengvas valgis pusdie- tą-šokius-vakai ienę spalių 16 d.

Kiek senstantis žmogus vidų- Naujų Metų dieną, Lietuvių Sve- 
I tainėj. Komisija susideda iš 7 
Į narių ir planuoja turėti vieną iš 
geriausių parengimų. 
t • •

Boikotas Šilkinėm Kojinėm
Nutarta boikotuoti Japonijos 

prekes, nepirkti nieko, kas tik 
Japonijoj gaminta, ypatingai

turi sverti?
Svoris 
Vyro 
144 
139 
135 
127
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Moters

125
125
113
109
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Puslapis Ketvirtas

Vaizdai ir Įspūdžiai
Inžinierius A. P- Gabrėnas

LAISVI
\

Trečiad., Gruodžio 22, 1937

(Tąsa)
Bet didžioji dalis miesto susideda iš su
rūkusių dirbtuvių, suragožėjusių sandė
lių ir kitokių šėtrų ir susakimšai sugru
stų, sukrypusių laužų, kuriuose darbo 
žmonės gyvena.

Iki aš apvažinėjau visas svarbesnes da
lis miesto, tai atėjo jau ir vėlyvas prieš
pietis, todėl nutariau važiuoti į Augustą 
arba Lewistona. Bet sustojus prie vieš
bučio, kuriame aš nakvojau, pasiimti va
lizą, pamačiau būrį vyrų. Mat, ten būta 
samdomosios raštinės, ant kurios lango 
margavo keletas pagarsinimų, reikalau
jančių darbininkų. Tas keletas apgarsini
mų sutraukė tiek vyrų, kad raštinė buvo 
sausakimšai prikimšta ir dar būrys sto
vėjo pas duris, ant šalygatvės.

Tai buvo įdomus reginys. Nekurie iš 
jaunesnių juokavo ir šposus krėtė, kiti 
keiksnojosi ir dar kiti iš pasalų dairėsi, 
mėtydami beviltingus žvilgsnius linkui 
raštinės durų. Veik visi jie atrodė tarpe 
dvidešimts ir keturios dešimts metų am
žiaus. Jų visų drabužiai buvo gerokai ap
nešioti. Dauguma iš jų buvo ir visai ap
skurę. Nekuriu, jau pradedančiuose be 
laiko raukšlėtis veiduose matėsi didelis 
neramumas ir koki tai panieka dėl jųjų 
priešų; bet tuose veiduose matėsi pasirį- 
žimas kovoti ir gyventi. Kituose veiduo
se matėsi irgi neramumas, susimaišęs su 
kokiu tai nepastoviu ūpu, kuris, lyg nuo 
vėjo pūtimo rūkas, svyravo tai į vieną 
pusę, tai į antrą. Bet dar kitų išvaizdos 
buvo tokios keistos, kad atrodė lyg ne 
mūsų planetos žmonės. Jie beviltingai bu
vo atsidavę tam žiauriam bedarbio liki
mui ir jų suakmenėję veidai neparodė jo
kios reikšmės, kad jų smagenynas dar 
šiek tiek veikia ir kad jis turi dar šiokią 
tokią protavimo jėgą.

Vienas bedarbis, su tokia suakmenėju
sia išvaizda, prisiartino prie manęs ir 
prašė, kad aš jam leisčiau apšluostyti au
tomobilių, už ką jis tik tenorėjo dešim
tuko. Jis skundėsi, kad jau čiela diena 
kaip nevalgęs ir norįs gauti kad ir kru- 
želį kavos arba donacą. Jis nebuvo se
nesnis kaip 28-nių.ar 30 metų, bet atrodė 
daug senesnis. Jis buvo neblogai nuaugęs 
ir kada nors turėjęs gerą išvaizdą. Bet

dabar jo apleistas ir nešvariais skarma
lais pridengtas kūnąs jau pradėjęs lenk
tis į dvilinkį ir geltonuoti. Neužilgo tas 
jaunas žmogus jau bus netinkamas dar
bui, kad ir jis gaus jį.

Čia tai yra puikiausias pavyzdis, kaip 
darbininkas, išmestas iš darbo, pūsta‘ir 
rudy ja, kūniškai ir protiškai, lyg tas se
nas Fordas (ne kapitalistas Fordas, bet 
jo išdirbystės nuvažinėtas automobilius), 
kurį nuvažinėjęs vežikas išmeta į šiukš
lyną.

' Aš to žmogelio paklausiau, kodėl jis 
neina į bedarbių pašelpos įstaigą ir ten 
nereikalauja sau pragyvenimo: Jis man 
atsakė, kad tose įstaigose tik tie tegalį 
gauti pašalpą, kurie turi įtekmę arba pa
žintį su miesto valdininkais arba valdi
ninkų draugais. Jis man pareiškė, kad 
pernai, prieš prezidento rinkimus, nei 
viena iš tų įstaigų neatsisakydavus duoti 
pašalpos. Nekurie politiniai kliubai siųs- 
davę bedarbius į tam tikrus saliūnus, 
kur duodavę už dyką gerti. Nekurie be
darbiai gaudavę net ir po penkinę, jei 
pasižadėdavę balsuoti už republikonus. 
Bet po rinkimų, kuomet tas “radikalas” 
Roosevelt likęs išrinktas prezidentu, tai 
nei politiniai kliubai, nei tos pačios be
darbių pašalpos įstaigos nebešelpia dar
bininkų. Kuomet aš jo paklausiau, ar jis 
priguli prie unijos arba šiaip kokios dar
bininkiškos organizacijos, tai jis mane 
informavo, kad jis esąs šimtaprocentinis 
amerikonas ir nenorįs priklausyti prie 
C. I. O. arba kitos kokios unijos, todėl, 
kad jos visos esančios komunistiškos ir 
kad ten esą susigrūdę visi “foreineriai.” 
Pagal jo nurokavimą, tai “foreineriai” ir 
komunistai pagimdė ir šią visą bedarbę. 
Jo parapijos kunigas jam taip aiškinęs.

Žinoma, su tuom žmogeliu jau man ne
buvo verta daugiau laiko gaišinti. Jis 
man apšluostė automobilių. Aš jam da
viau kvoterį ir išvažiavau į Augustą, Me. 
Bet man keliu važiuojant, tas trumpare
gis bedarbis ir milionai jam panašių, vis 
neišėjo iš minties. Mano nuomone, to
kiems žmonėms ne tiek reikia materialės 
pašalpos, kiek susipratimo, apšvietos ir 
mokslo.

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Binghamton, N. Y.
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

pačios nešioti Amerikoj gamin
tas kojines, taipgi atsikreipti ir 
į kitas darbininkes, kad ir jos 
nepirktų Japonijos prekių ir 
tuomi padėtų greičiau sustabdy
ti tą baisųjį karą, kurį Japonija 
veda prieš nekaltus Chinijos 
žmones, žudo nekaltus kūdikius, 
moteris ir senelius. Taipgi nuta
rė išleisti anglų kalbėję 3,000 
lapelių-atsišaukimų tuo klausi
mu.

Nauja Valdyba

Perrinktas Mot. Skyriaus ko
mitetas. Ateinantiems metams 
organizatore didžiuma balsų iš
rinkta nauja drg. O. Noreikie- 
nė. Vienbalsiai išrinktos: sekre
tore d. Marijona Kulbienė, iždi
ninke—Ona Mikalojūnienė, ko
respondente—J. K. Navalinskie- 
nė. AČiu draugėms. Mes bandy
sime ateinančiais metais dar 
energingiau darbuotis Moterų 
Skyriaus ir visos ALDLD orga- 

. nizacijbs gerovei.
Vietoje paskaitos, skaitėme 

i straipsnį, kaip užgimė mūsų 
; lauktoji viešnia—knyga “Virė-
■ ja.” Straipsnis, parašytas d. S., 

mums, kaip kurioms “Virėjos”
■ patrijotėms, net džiaugsmo aša

ras iš akių ištraukė. Ačiū d. S.
• už suteikimą mūsų ALDLD
• 20-tos kuopos Moterų Skyriui 
. tokio didelio kredito, tegul ma

to mūsų draugai ir draugės,
! kad Skyrius užsitarnavo didelės 
’ pagarbos už gerą veikimą pla-
• Čiose darbo masėse, kas taipgi

(Bus daugiau)

gėrimais ir keiksu. Ačiū jai.
Moterų Skyriaus Koresp., 

J. K. Navalinskienč.

sekcijos .organizatorius labai 
praktiškai tvarko sekciją. Mi
nėtame susirinkime dalyvavo 
3-čio Distrikto organizatorius 
Path Toohy, kuris davė labai 
pamokinančią lekciją. Nuro
dė, kad reakcines ir fašistines 
spėkos drūčiai susiorganizavo 
sumušti darbininkų laimėjimus 
Amerikoje, o progresyviškes- 
nes spėkos dar klaidžioja ir 
nesusiburia į daiktą. Drg. Too
hy nurodė, kad Komunistų 
Partija turi tom klaidžiojan
čiom masėm, nurodyt kelią ir 
vesti prie laimėjimo. Todėl 
kiekvieno sąžiningo darbinin
ko yra pareiga stoti į Komu
nistų Partiją.

Heleną Arminiene.
--------- ------------------- \ .................

Shenandoah, Pa.
Padėkos Žodis

Maloni pareiga nuoširdžiai 
j padėkavot Lyros Choro nariams 
ir choro rėmėjams už surengtas 
man išleistuves, kurios įvyko 
gruodžio 4 d.

Dėkavoju choro nariams už 
suteikia dovanėlę, “rašymui se
tą,” padarytą iš kietosios an- 

I glies šmoto. Turėsiu atminčiai 
visą gyvenimą kaipo lyricčių 
prisiminimą.

Gyvenimo sąlygos prie kapi
talistinės tvarkos yra,sunkios ir 
skaudžios. Jos verčia darbo 
žmones persiskirti su tėveliais ir 
draugais, jieškot geresnio bū
vio, kąsnio duonos.

Graudu buvo persiskirti su 
tėveliais ir artimiausiais She
nandoah draugais! Ačiū apie- 
linkės draugams už nuoširdų ir 
skaitlingą atsilankymą. Prisi
mins man šios išleistuvės ilgai.

D. Zdaniūtė-Judzentavicienė.

Federalis Teisėjas Kaip Auto.
Kompanijų įrankis

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apskrities teisėjas 
F. Geiger, Milwaukee, be jo
kios teisingos prižasties pa
leido prisiekusiųjų teismą, 
kuris tyrinėjo General Mo
tors, Fordo ir kitas automo
bilių kompanijas.

Teismui buvo pristatyta 
faktai, kaip tos kompanijos 
skuto jų automobilių parda
vinėtojus ir pirkikus. Jos1 
vertė pardavinėtojus imt 
paskolas tik iš tų Kompani
jų paskirtų bankų; o šie 
[bankai lupo perdideles pa
lūkanas.

Auto, kompanijos skriau
dė žmones, kurie perka au
tomobilius išmokesčiais. Jos 
spyrė savo automobilių ver- 
teivius prirokuot neteisingų 
damokėjimų pirkikams. 
Tuomi gi pačios naudojosi 
per savo paskirtus bankus.

Nežiūrint tokių parody
mų, Milwaukee apskrities 
federalis teisėjas pavarė 
prisaikintųjų teismą, kuris 
jau per eilę savaičių nagri
nėjo suktybes automobilių 
fabrikantų ir jų bankų.

Dabar todėl Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras (teisdarystės ministe- 
ris) Cummings reikalauja, 
kad šalies kongresas ištirtų 
“sauvališką, neteisėtą ir ne
teisingą” pasielgimą teisėjo 

I Geigerio. O Cummingso rei
kalavimas yra tolygus įneši
mui išmest tą teisėją iš vie
tos.

PROJEKTUOJA NAUJAS 
AUTOBUSŲ LINIJAS

KAUNAS.—Kauno - Taura
gės autobusų ruožas, gavęs ke
lių valdybos leidimą, numato 
atidaryti šiuos naujus ruožus: 
Raseiniai—Šiluva, Šiaulėnai — 
Radviliškis; Ariogala — Jos
vainiai----- Kėdainiai; Kėdai
niai — Josvainiai, Panevėžiu
kas — Babtai — Kaunas.

Dabar Kauno — Tauragės 
ruožo autobusai eina per Jur
barką ir Eržvilką, bet keliams 
pabjurus eis per Raseinius— 
—Kryžkalnį.

Washington. — žinomas 
laikraštininkas Wm. A* 
White, iš Kansas, ir grupė 
bažnytinių ir visuomeniškų 
vęikėjų reikalauja užtikrint 
darbo unijoms pilną laisvę 
veikti.

GRAŽI KALĖDOMS DOVANA!
Knyga—-išsimokinimas notų 

be mokytojo
8 Lekcijos $1.50. Gausite dvi knygas, 

vieną dovanų
Gaunama pas patį kompozitorių

G. A. BARONAS
Rd. 1, Box 428, Warren, Mich.

1
 Clement Vokietaitis |

LIETUVIS ADVOKATAS į 
50 Court Street : 

T*A Triangle 4-3621 $
Brooklyn, N. Y. |

168 Grand Street ■ 
Tel. Evergreen 8-7171

Brooklyn, N. Y. >

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ię išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių, užkietėjimo 
vartoti* NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
t VALANDOS: 2—4 ir 6-1.

Nėra valandų sekmadieniais.

Aido Choras Važiuoja Bostonan į
Aido Clioras iš Brooklyn, New York Bostone Perstatys Operetę 4.

"Kornevilio Varpai"
Puikiai išsilavinę artistai ir visas Aido Choras suvaidins Bostono apylinkei gražią operetę Kalėdų Dienoje,

suteikia' didelį kreditą visam 
Binghanitono miestui.

Patenkintos “Virėja”
Didžiuma Moterų Skyriaus 

narių ir kitos draugės, gavu
sios “Virėją,” yra pilnai paten
kintos tąja knyga. Ištikrųjų, 
kreditas mūsų draugėms ALDL 
D Centro Komitete, knygos re
daktorei d. K. Petrikienei, sek
retorei E. Vilkaitei, d. Sasnai, 
mūsų Darbininkės-Šeimininkės 
vedėjai, ir visiems pasidarbavu
siems rinkime prenumeratų.

Ogi mūsų bendradarbėms ir
gi didelis kreditas priklauso. 
Jeigu ne jų raštai, patarimai, 
knyga “Virėja” nebūtų tokia 
patraukianti, įdomi. Mes, kaipo 
savos rūšies patrijotės, ačiuoja- 
me mūsų .vietinei d. Vitartienei, 
kuri yra ir Moterų Skyriaus na- 
f’ė, už daug gerų patarimų apie 
valgių gaminimą, kurie telpa 
“Virėjoj.” Nors draugė Vitar- 
tienė ne pergeriausia jaučiasi 
su savo sveikata, bet labai daž
nai parašo gerų patarimų apie 
įvairių valgių gaminimą. Mes, 
binghamtonietės, turime už gar
bę turėdamos d. Vitartienę savo 
tarpe.

Patartina visoms draugėms, 
kurios manote pirkti giminėms, 
draugėms ir pažįstamoms Kalė
dų dovanų, įteikite joms knygą 
“Virėja,” kuri bus geresnė do
vana už kokį mažos vertės; pir
kinį.

Nutarta ateinantį susirinkimą 
laikyti pas draugę A. žėmaiiiė- 
nę, 14 Hazel St., sausio (Jan.) 
pirmą penktadienį.

Po susirinkimo d. O. Mikalo
jūnienė mus vaišino saldžiais

Minersville, Pa.
Iš Mūsų Darbininkiško 

Veikimo
Lapkričio 13 d. Moterų Ap

švietos Kliubas surengė balių, 
nuo kurio pelno liko $26.94. 
Iš tų $10 paaukavome, Ispa
nijos liaudiečiams.

Kliubo teatro komisija pri
rengė veikalą, neužilgo bus su
loštas. Matopiai, mūsų drau
gės energingos ir daybubjasi 
gerai.

Lapkričio 25 d. Amerikos 
Komunistų Partijos vienetas1 
surengė Rusijos revoliucijos 
20-ties metų sukaktuvių minė
jimą. Nors komisija stengės 
surengti programą, tačiau la
bai nesisekė. Draugas Nelson 
negalėjo pribūti iš priežasties 
ligos. Mat, jam Ispanijoje be
kariaujant karo fronte sužei
dė ‘veidą ir dar nebuvo perge
riausia sugijęs, pradėjo vėl 
labai skaudėt, dėlto draugas 
Nelson turėjo eiti į ligoninę. 
Tačiau jis baigia pasveikti ir 
neužilgo kalbės Minersvillėj, 
vėliau bus pranešta, kada. 
Šiaip balius buvo skaitlingiau
sias už visus kitus. Tas parodo 
K. P. įtaką tarpe darbininkų.' 
Pelno liko suvirš $27 doleriai.

Schuylkill paviete organi
zuojasi Amerikos Darbo Par
tiją. Gruodžio 5 d. įvyko pir
ma konferencija, Shenandoah, 
Pa., kurioje dalyvavo apie nuo 
20 įvairių unijų delegatai. Nu
tarė šaukti kitą konferenciją 
9 dieną sausio, Pottsvillėj.

. Gruodžio 12 d. įvyko Ko
munistų Partijos viso pavieto 
narių susirinkimas. Naujas

25-tą Dieną Gruodžio (December)
Jordan Hall, New England Conservatory of Musk

Hunting ton Ave. ir Gainsborough Street Boston, Mass.

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas kompozitorės Bronės Šalinaitės, kuris suvaidins operetę “Kornevilio 
Varpai.” Lošimo mokina artistas Jonas Valentis. Kiekvienas kultūriškas lietuvis privalo pamatyt šį vėikalą. Puiki muzika 
ir gražiai bus suvaidintas pats veikalas.

PO OPERETĖS BUS ŠOKIAI IR VAKARIENĖ
‘ Pakeista Vieta Vakarienei, Ji Bus: Ritz--Plaza, 218 Huntington Ave, Boston, Mass.

įžanga Vakarienėn ir šokiam 50c.; šokiam 25c. Duodamu už žemą kainą todėl, kad neturime tikslo daryti pelno. z
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Dr. Herman Mendlowitz/
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and
Surf, all day" and night.

Dėl atsargos, nedėkite 
antrašo nei pavardės.

Į prakalbas įžanga 
Kviečia Komitetas.

(300-302)'

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ė. llrd St.

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

palengvina pergalėti šaltį

MONTELLO, MASS.
Pasilinksminimo Vakaras ir šokiai 

įvyks Kalėdų Dieną, gruodžio 25 d. 
1937 m. Lietuvių Tautiško Namo 
apatinėje svetainėje, Montello, Mass. 
Rengia Žiburėlio Draugijos Komite
tas palaikymui lietuvių kalbos moky
klos del jaunuolių.

Šokiai prasidės kaip 6 vai. vakare. 
Bus geri 
kandžių, 
kyti.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas neįvyks 

kaip puola ant 24 d. gruodžio, o me
tinis susirinkimas bus antrą penkta
dienį, sausio-Jan. 14, 1938. Temy
lite draugai, nes tai bus vienas iš 
svarbiausių metinis susirinkimas ir 
visi privalote dalyvauti ir veikiausia 
bus jau knygos atėję, tai atsiimšit.

G. A. Maison, Sekr.
(300-301)

J. J. B; Org. 
(300-302)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas bug 

sekmadienį, 26 d. gruodžio 2 vai. po 
pietų po num. 143 Pierce St. Drau
gai ir Draugės malonėkite būti šiame 
susirinkime, nes turim keliatą daly
kų apsvarstymui. 1 Valdyba.

(300-302)

TeL Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRAB0R1US 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisyt* Koplyčią 
Ir salę del po iermen* pietą. 
Teikiam nemokamai vėliau«io» 

mados automobilius.- 

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVKN, L. L, N. T.

rieniavimas, o paskui ir šokiai prie 
geros muzikos.
veltui.

Fu.r \

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

Sleeping Accomodations. 
f

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75č

OFISO VALANDOS 
nuo 1-2 dieną ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo !• iki 12 vai. ii ryto

BOSTON, MASS.
Operetė “Kornevilio Varpai” 

(Chimes of Normandy)
Sulos scenoje pagarsėjęs Aido Cho

ras iš Brooklyn, N. Y. Kalėdų die
noj, 25 d. gruodžio, 4-tą vai. po pie
tų. Jordan Hall, kampas Huntington 
Ave. ir Gainsborough St. įžanga 
$1.00, .$1.25 ir .$1.50. šiame parengi-, 
me turėtų kiekvienas lietuvis daly

vauti, nes tokio parengimo greitai 
nesulauksime antrą kartą.

Rengimo Komisija.
(300-302)

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

MONTELLO, MASS.
Tarptautinių bedarbių masinis su

sirinkimas įvyks 21 d. gruodžio, va
kare, Liet. Taut. Namo Svet. Kalbė
tojas bus iš Boston, Mass. Ateikite 
visi, tie kurie nedirbate bus nurodyta 
kaip kovoti su nedarbo. Įžanga veltui.

Gruodžio 22, tuoj pačioj vietoje 
įvyks nepaprastas susirinkimas. Yra 
kviečiami jaunuoliai ir suaugę, nes 
kalbės J. Ormanas, iš Brooklyno. 
Pradžia 7:30 v. v. Rengimo Kom.

(300-302)

Iš kaino* ta-
J. B.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

I

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp, metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 26 d. gruodžio, 
10:30 vai. ryto Lietuvių Svet., 29 En
dicott St. Visi draugai dalyvaukite 
turėsime išrinkti valdybą ant 1938
metų. ' J. J. B; Org.

būti. Užtad visi choro nariai 
turi būti organizuotais. Pra
mogų komisija taipgi. Ji turi 
geriausią progą supažindinti

CLEVELAND, OHIO 
Istorinės Prakalbos

550 m. Lietuvos Krikštui Sukakus. 
Rengia Laisvamanių Etines Kultūros 
Draugija. Sekmadienį, gruodžio 26, 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Pradžia 2 vai. p. p. Dr. M. D. Pa-

............... 36

..................10
ir Daktaras

sleito gavo

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborins
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 7-4311

—- ------- ------.Ą

muzikantai it iki valios už- 
Kviečia skaitlingai atsilan- 

A. Sauka.
(300-302)

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

Kelrodis, kaip važiuoti į Jordan Hali, kur Brooklyno 
Aido Choras vaidins operetę “Kornevilio Varpai”

' ,A
NORWOOD: Route 1 iki Huntington Ave., sukis po deši

nei ir važiuokite iki Jordan Svetainės.
BRIDGEWATER ir
MONTELLO: Route 28 iki Huntington Ave., sukis po de

šinei ir važiuokite iki Jordan Svetainės.
HAVERHILL ir

LAWRENCE: Route 28 iki Massachusetts Ave., tilto, su
kis po keirei iki Huntington Ave., po dešinei iki Jor
dan Svetainės.

WORCESTER: Route 9 iki Huntington Ave. po dešinei 
iki Jordan Svetainės.

GARDNER: Važiuokite iki Worcester, Route 9 iki Hun
tington Ave. po dešinei iki Jordan Svetainės.

CAMBRIDGE: Iki Massachusetts Avenue, ta gatve iki 
Huntington Ave., ir po dešinei iki Jordan Svetainės*.

SOUTH BOSTON: Imkite gatvekarj arba elevator iki 
Summer Street persimainykit j Huntington gatvekarj 
iki Jordan Svetainės.

Odos-Kraiijo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sųįrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

' VYS, HEMOfeROlDAI ar kitos MfišLAŽARNSS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedin 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o Jeigu turite 
nesvėikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pisitikč 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimai 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. I>. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Uųion Sų. ir Irving PL New York 
Valandos: » A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 0 A. M. iki S P. M,

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbaas!
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYS! SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
___ Keptuves

prie L. M. D. jaunus vyrus, ne- 
senesnius kaip 30 metų, už pu
sę įstojimo per šešius mėnesius.

Gero proga jaunuoliam „pasi
naudoti.

Gruodžio 5 d. L. M. D. name 
įvyko SLA 40-tos kuopos meti
nis susirinkimas. Kuopos valdy
ba palikta visa ta pati. Beveik 

.v v I visi progresyviai veikėjai. Ne
gražiai ~ išpuošta mjnuota sla pildomoji taryba. 

Balsų gavo sekančiai:
Į PREZIDENTUS:

Gražus Koncertas
Ispanijos Naudai

Gruodžio 11 d., Vokiečių Dar
bininkų Kliubas turėjo surengęs 
Ispanijos respublikos naudai 
koncertą ir šokius savo didžio- Į 
joj salėj, Labor Lyceum.

Salė buvo j 
įvairiais vokiečių-ispanų ir an
glų kalbose obalsiais, ant rau
donų kaspinų geltonomis raidė
mis, revoliuciniai obalsiai, kas p- j Bag0£įus 
darė labai jaukų įspūdį į publi- w p Laukaitis 
ką, kurios buvo per šešis šim
tus.

Pačių vokiečių kliubo benas j. K. Mažiukna 
iš 22 muzikantų apsirengę uni- v. 
formose, smarkiai griežė revo-| 
liucines ir ispanų liaudies me-1 
liodijas. Ispanų merginų grupės m. 
ir pavienės šoko įvairius klasiki- j. Miliauskas ...........
nius šokius. Ispanų benas griežė a o

meliodijas ir šokėjoms lydėjo. 
Viduryj koncerto kalbėjo myli
mas svečias tik pribuvęs iš Eu
ropos, Ispanijos, rašytojas ir ko
votojas prieš fašizmą d. Liud- 
vik Renn.

Kalbėjo ispaniškai, vokiškai ir 
angliškai.

Visas kalbas gerai vaitoja.
Šiame parengime Newarko 

lietuvių nebuvo—tik keli iš apy
linkės lietuviai.

PHILADELPHIA, PA.
' Svarbus Susirinkimas 

Gruodžio 23 d. įvyks Veikiančio 
, Komiteto svarbus susirinkimas, ant 

Detroito jaunimą SU Aido Cho-j kurio pakelsim^ daug svarbių reikalų, 
—- ---- x----- -------- -- svarbių pranešimų. Turėsime išrink

ti naujiems metams valdybą. Atsi
minkit drauges ir draugai, kad “Lais
ves” vajus pasibaigė tik oficialiai, bet , 
jieškojimas naujų skaitytojų turi tęs
tis. Dabar visi turime rūpintis “Lai
svės” banketo ranga.

Dalyvaukit ko plačiausiai ir orga
nizacijų nariai. Prieš mus stovi daug 
įvairių reikalų. Susirinkimas įvyks 
8 vai. vak., 735 Fairmount Avenue.

Veik. Kom. Valdyba.
(300-301)

ru, nes turi savo didelę ir pa
rankią svetainę. Užėjus be
darbei, daug muzikantų ran
das be užsiėmimo ir galima 
juos lengvai gauti pagrajyti. 
Tai kodėl nerengti šokius, pa
res, bunco pares sty šokiais, 
vakarienes, arbatos pares ir 
šiaip draugiškus pasilinksmi
nimus. Tuose ' pasilinksmini
muose galima turėti anglų kal
boje trumpas paskaitas, pre- 
lekcijas, diskusijas dieniniais 
klausimais. Pralegentų galite 
gauti tiek, kiek tik jūs norite 
ir visokiose temose, tik praneš
kite svetainės pirmininkui, o 
jis jums pristatys! Beer Gar- 
denai ir “muvinpikčieriai” nė
ra pasilinksminimo ir lavini
mosi įstaigos. Jaunimas tu
ri turėti platų ir liuosą pasi
linksminimą ir pasikalbėjimą 
dieniniais darbo žmonių reika- 

I lais. Todėl Aido Choro pra
mogų komisija turi tą viską 
duoti Detroito jaunimui!

Vinkšna.

Detroito Bezbožninkai Tyli

Pastaraisiais laikais Detroi
to Laisvamanių Etinės Kultū
ros 2 k p. gana sėkmingai vei
kė. Bet po Chicagos sėkmin
go suvažiavimo visai nutilo. 
Vietoje supažintinti Detroito 
visuomenę su sėkmingais suva
žiavimo darbais ir plėsti veiki
mą, tyli, tarytum išsigando to 
puikaus užbrėžto tikslo. Spau
da taipgi tyli, tarytum supyko, 
kad vienas dienraščio redak
torius tapo išrinktas L. E. K. 
Centro komiteto pirmininku. 
Bezbožninkai, wake up, kol 
dar nėra pervėlu!

Bezbožninkas.

Lietuvių Mokslo Draugystė 
yra ratas, aplink kurį sukas veik 
visas Pittsburgh© lietuvių judė
jimas. Beveik visoj apielinkėj 
yra žinoma L. M. D-tė kaipo glo
bėja neturtingų draugijų, ku
rios gyvuoją šioje apielinkėj.

Įvairių pakraipų draugijos 
rengia čia labai tankiai įvai
rius parengimus, kaip tai vaka
rienes, ųžvardyta^ visokiais var
dais—visokiem tikslam; daž
niausia tie parengimai nebūva 
pelningi, nėr iš ko mokėt už 
svetainę ir čia L.M.D. turi do
vanoti rendą už svetainę, tik

UŽPROTESTAVO
Alytaus miesto tarybai nuta

rus burmistrui išduoti 3,000 li
tų subsidiją, kai kurie miesto 
gyventojai užprotestavo.

CJ M 
7^2

■ 
I
I

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

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

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

Dirbkime Bendrai, Kad Suor
ganizuoti Fordo Darbininkus

Imant proporcionaliai, De
troito pažangoje lietuviai vi
suomet stovėjo aukščiau už ki
tas tautas: Atėjus organizavi
mui unijos, jie (lietuviai) be 
skirtumų pažyalgų ir įsitikini
mų, patys stojo ir kitus orga
nizavo į uniją. Ir taip į trum
pą laiką, galim'a sakyti, neliko 
nei vieno lietuvio, kad nepri
gulėtų unijai (kur jos susitvė
rė). Taipgi didelė didžiuma 
biznierių remia ir agituoja sa
vo' kostumerius stoti į uniją. 
Vadinasi, Detroito lietuviai 
dirbo ir dirba, kad Detroitas 
taptų šimtą nuošimčių organi
zuotas.

Dabar eina vajus, kad už- | 
baigti suorganizuoti Fordo 

i darbininkus, ir lietuviai darbi-
kartais pareikalauna užsimokėt I ninkai nuo to neatsilieka. Aną 
už šviesas—tą, ką L. M. D. turi L 
pati mokėti elektros kompanijai.

Prakalbų čia taipgi netrūksta. 
Įvairių sriovių kalbėtojai, va
žiuodami į rytus ar į vakarus 
beveik visada sustoja pusiauke
lėj, Pittsburghe, ir pirmiausia 
sako kalbas L. M. D. name ant 
Soho.

L. M. D-tės nariai jaunuoliai 
nori neatbūtinai turėti savam 
name “boling ales.” 1936 metais 
nupirktas kavalkas žemės šalę 
senojo namo, kur galima būtų 
pastatyt svetainė tam tikslui, 
bet kadangi L. M. D. ižde ran
das nedaugiausia pinigų (rodos, 
apie $10,000), tai naujos svetai
nės statymas atidėtas ant to- 
liaus, 'iki bus sukelta daugiau 
pinigų tam reikalui.

Jaunuoliai nesnaudžia. Rodos 
apie rugpjūčio mėnesį, šių* me
tų, pasidarbavus Viktorui Rose 
(Rūkas), tapo sušauktas ekstra 
susirinkimas apsvarstymui, ko
kiu būdu sukelt pinigų tam tiks
lui. z
' Susirinkus gražiam būreliui, 
pritariančiam tam sumanymui, 
gerai i š d i s kusavus, nutarė 
traukti kuodaugiausia jaunuolių 
prie darbo ir daryt įvairius pa-” 
rengimus savam name. Pirmiau- įr padėsite suorganizuoti For- 
sia nutarė daryt “bingo games” do darbininkus, 
vieną syk į savaitę, kas ket- riū ačiū, 
vergas.

L. M. D. mėnesinis mitingas 
ttžgyrė tą jaunuolių sumanymą, 
darinko dar daugiau narių į 
komisiją ir nutarė, kad komisi
ja ir Lą M. D. komitetas dirbtų 
išvien dėl geresnių pasekmių.

Dabar L. M. D-tės name, 
142 Orr St., bingo games yra 
laikomos kiekvieną ketverge 
vakarą, ir, kaip girdėt, turi gerą 
pasisekimą.

Gruodžio 12 L. M. D. laikė me
tinį susirinkimą. Išrinkta nau
ja valdyba 1938 m. Pirmininku 
išrinktas pittsburghiečiam gerai 
žinomas darbštus veikėjas dar
bininkiškam judėjime, Antanas 
žvirblis. Taipgi nutarta priimti

dieną susitikau vienos lietu
vių parapijos komitetą, ir štai 
ką jis sako: “Dabartiniu laiku 
pas Fordą dirba suvirš 4,000 levičius, iš Detroito, kalbės temoje: 
lietuvių; mes, katalikai, darbi-1 J?1“™ i?.irm ir P® krikšto. Drg A. 
ninkai padėsime viską į salį, kiausįinUt p0 prakalbų eis diskusi- 
kad suorganizuot kordo darbi- j jos, pasikalbėjimai, kortavimas, vaka-
ninkus šimtu nuošimčių į uni
ją. I.A.W. Unija yra gana 
stipri, bet neužtektinai didelis 
skaičius unijistų, kad apsivaly
ti nuo Fordo mušeikų. Nesu- 
orgariizavus Fordo dirbtuvės, 
ir neapsivalius nuo mušeikų 
gręsia pavojus visai Auto 
Workers’ unijai, kitom organi
zacijom ir net parapijom”.

Aš pilnai sutikau su parapi
jos komiteto pasiūlymu, pas
paudžiau dešinę, ir prižadė
jau visą paramą organizuoti 
Fordo darbininkus. Todėl, aš 
prašau Detroito lietuvių dar
bininkų ir biznierių visai ma
žos paramos, žinodami arba 
jeigu nežinot, tai sužinokite 
gyvenimo vietą Fordo darbi
ninko (kad ir ne lietuvio). 
Parašykite ant popierėlės var
dą, pavardę ir ailtrašą, įdėkite 
į konvertą ir užlipinę 2c štam
pą, pasiųskite šiuo antrašu:
J. B., 7747 Navy Ave., Detroit, 
Mich.
savo
Šiaip elgdamiesi jūs atliksite 
savo darbininkiškas pareigas

“Dvaro Bernas”
Detroito A.L.D.L.D. 52 kp. 

ir L.D.S. 21 kp. stato scenoje 
“Dvaro Bernas”, šitą veikalą 
pilnai galima vadinti operete 
todėl, kad jame randasi gra
žiausių dainų, duetų, kvartetų 
ir solų, kurias lošėjai dainuo
ja. Jau pirmose praktikose 
duetai ir kvartetai labai gra
žiai sudainavo. Įsivaizdinkite, 
kas bus po penkių praktikų. 
Vadinasi, abejonės nėra.

» šermukšnis.
Daugiau Veikimo Aido Chore

Dar keletą desėtkų trūksta 
Aido Chore iki šimtinei, kad 
tinkamai pastačius operetę. 
Todėl šimtinė dainininkų turi

PHONE PULASKI 5-1090

F L U S KING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

GARSINKITES “LAISVĖJE

Valgykite Medų<!>

<♦>
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Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM



Puslapis šeštas Trečiad., Gruodžio 22, 1937
•**—.**' ■»,■ u,,, •

New Yorko Apielinkes
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Žinios
Streikuoja Virš 3,000 

Taxi Vairuoto jų
t

New Yorko taxi vairuotojų 
streikas prasiplėtė j keletą 
kompanijų. Pirmadienį jau 
buvo užstreikuota Embassy, 
Brandt ir Radio taksių kom
panijos" ir streike radosi 3,235 
darbininkai. Streikui vado
vauja Transporto Darbininkų 
Unijos taksimam) (fivizija, kuri 
yra dalimi CIO.

Streikui kenkėjų irgi ne
trūksta. Harry Unger, skcl- 
biąsis save skebinės The 
Greater New York Hackmen’s 
Sąjungos vadu, bandė jkaltint 
Transport Workers Uniją nau
dojime prievartos. Bet trans
portininkų divizijos direkto
rius Eugene V. Conolly atmu
ša to korporacijos t airi o užsi
mojimą, sakydamas:

“Toji The Greater New 
York Hackmen’s Association 
yra skebų verbavimo agentū
ra, tarnaujanti taksių savinin
kams. Ji buvo įsteigta tuojau 
po generalio streiko 1934 me
tais ir susideda iš skebų ir 
streiklaužių, importuotų per 
taksių savininkus tuo laiku.

“Kas liečia Unger’io pasa
kymą, kad jis reikalaus Dis- 
trikto Prokurorą Dodge ‘tyri
nėti’ Transporto Workers 
Uniją, tai tas rodo taksių sa
vininkų bandymą gaut Mr. 
Dodge biskj padirbėti streik- 
laužiavime prieš apleidžiant 
vietą”.

Laikraštininkai, kurie pir
madienį bandė surast poną 
Untfer ir jo raštinę, nieko ne
pešė. Pas juos susidarius nuo
monė, kad Unger nešiojąsis 
savo “raštinę” kepurėj ir “na
rius“ kelinių kišeniuje; tiesą 
pasakius, jie nusprendę, kad 
tokio dalyko, kaip unijinė or
ganizacija, visai nėra.

Kalėdiniai Siuntiniai
Kalėdos šiais metais pripuola 

šeštadienį. Visi pašto skyriai 
būna uždari tą dieną ir suvėluo
tieji siuntiniai nepasieks gavėjų 
iki pirmadienio. Norintiem su
spėti su vėliau išsiųstais siunti
niais į laiką, pašto viršininkas 
Sinnott pataria siųst “air mail” 
ir “special delivery.”

“Special delivery” stampos 
dedasi priedams prie paprastos 
mokesties sulyg svorio, sekamai: 
iki dviejų svarų 1-mos klasės 
siuntiniams 10c., kitiems—15 c. 
ir biskelį aukščiau sunkesniems.

Kalėdų Programa
'Gruodžio 11 d. pas Lietuvių 

Radio Draugijos vedėją J. Gin- 
kų įvyko LĘD narių ‘posėdis. 
Buvo gvildenami įvairūs klau
simai—ir kaslink įvairumo LRD 
programų. Taipogi buvo kalba
ma apie kūčių vakaro programą, 
kuri buvo perduodama'per radio 
net 4 metai, kurios klausydavosi 
tūkstančiai lietuvių ir apsčiai 
atsiųsdavo padėkos, už ją. Bet 
pasirodė, kūčių vakarinės pro
gramos šiemet nebus galima per
duoti dėlto, kad tą laiką turi pa
ėmę kitos tautos radio vedėjai. 
Tadgi Lietuvių Radio Draugija 
dėl šio įvykio atsiprašo savo 
klausytoj ų%

Bet šiais metais, vietoj kūčių 
programos, bus perduota kalėdi
ne programa, kuri pripuola šeš
tadienį,-gruodžio 25 d., kalėdų 
ryto 10:30, ir bus transliuoja
ma iŠ radio stoties WMBQ 
(15p0kc.).

Programoj dalyvaus įžymios 
meno jėgos, kaip kad p. V. Tam- 
kiūtė, p. E. Kiburiūtė, p-nia' O. 
Ginkus, A. Vasiliauskas, 'A. 
Preiskelis, komp. R. Kurdinai- 
tis ir kiti. Taipogi bus pritai
kinta kalėdinė kalba. Tadgi, 
gerh. klausytojai, norėdami iš
girsti įdomią kalėdinę progra
mą, atsisukit savo radio priim
tuvą virš minėtu laiku.:

LRD Anaunseris,
V. VbareviČius.

Paštas Atlygins
Pašto inspektorius J. J. Do

ran prašo paskelbt, kad laike 
apvogimo pašto troko, 2 gruo
džio, pavogta ir dešimtdoleri- 
nių. Jos yra numeriuotos nuo 
C 16600601 A iki C 16600700 
A. Paštas prašo visus tėmyt 
dešimtines ir nutėmijuš minė
tais numeriais skubiai pranešt 
paštui. Suteikusiam informaci
jas, kuriomis pavyktų sugaut 
vagišius, paštas skiria gerą at
lyginimą.

Automatu Streikieriai 
Paliuosuojami

Specialių Sesijų Teismas pir
madienį išnešė nuosprendį, kad 
80 automatų streikierių turi 
būti paleista po $50 kaucijos 
kiekvienas iki teismas apsvars
tys apeliaciją. Teisėjas Antho
ny F. Burke buvo juoš nuteisęs 
nuo 20 iki 90 dienų kalėjimo už 
pikietavimą.

Unijose kilęs didelis pasipikti
nimas ir protestas prieš tokį 
žiaurų nuteisimą ir pasikėsini
mą ant teisės pikietuot paveikė 
į teisėjus, tačiau tas atsiekta ne 
be veiksmo. Pirmadienį ant 
greitųjų buvo sušaukta Viso 
Miesto Darbo Unijų konferenci
ja ir varde tos konferencijos 
laike teismo sesijų pasiųsta teis
mui sekama telegrama:

Viso Miesto Darbo Unijų 
Konferencijos nepaprastas mi
tingas, atstovaująs A F of L ir 
CIO unijas su virš trim ketvir
tadaliais miliono narių, įvykęs 
šiandien, 701 Sth Avė., nubalsa
vo perduot jums konferencijos 
sentimentą, kad aplikacija pa
reiškimui rimtos abejonės bylo
je nesenai nuteistų Automatą 
streikierių turėtų būti išduota, 
kad galėjus juos paliuosuoti po 
kaucija.

“Konferencija mano, kad tei
sėjas Burke, paskyrimu tokių 
nepaprastai didelių baudų, su
laužė pikietų teises ir parodė sa
vo priešdarbininkišką nusistaty
mą.

“Konferencija nubalsavo pra
šyti būsiančios Miesto Tarybos 
pravest atvirą kvotimą teisėjo 
Burkė’s veikimo ir priešdarbi- 
ninkiška atsinešimo ir reikalau
ja jo prašalinimo.”

Po telegrama už konferenci
ją pasirašė Barry, 302 Lokalo 
organizatorius, kuris buvo 
konferencijos pirmininku.

Teisėjai Nathan B. Perlman 
ir Bernard Kozicke išdavė lei
dimą paliuosuoti pikietus. Tei
sėjas Alfred J. Hoffman susi
laikė ,nuo balsavimo.

Kalėdine Radio Programa
Kalėdų ryto (gruodžio 25 d.) 

9 vai. atsisukite savo radio ro- 
dyklį ant 1500 kilocycles ir pa
klausykite p. Mačiulio vedamos 
kalėdinės radio iš WMBQ stoties 
programos, kurioj dalyvaus cho
ras ir orkestras.

Pranešėjas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jonas Rugienius, 34 m. amž., 
144 North 11th St. Mirė gruo
džio 20 d., Kings County Ligon- 
butyj. Kūnas pašarvotas pas 
tėvus. Bus palaidotas gruodžio 
23 d. iš Apreiškimo' Pan. ' šv. 
bažnyčios, šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpina
si graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Lankėsi Dainininkas 
F. Stankūnas

Pereitą antradienį apsilankė 
“Laisvėje” dainininkas F/Stan- 
kūnas. Jisai sugrįžo iš Lietuvos 
gruodžio 16-tą, laivu Kungs- 
holm, po išbuvimo Lietuvoj pen
ketą su virš mėnesių. Lankęsis 
savo tėviškėj—Būdviečių kaime, 
Lukšių valsčiaus, šakių apskri
čio, kaip jis sako, aplankęs pa
čią Zanavykijos širdį. \

Po nebuvimo ten per 25 me
tus, radęs tūlų pakaitų. Buvęs 
be galo purvinu Šakių miestelis 
dabar brukuotas, taipgi keliai 
pataisyti, kurie, ypatingai šie
met, dėl didelės sausros, buvę ge
ri važinėt. Tačiau kaime tebe
gyvenama po senovei, stoka pa
rankamų.

Dalinai dėl esamų parankamų 
gyvenimui ir daugiausia dėl do
mesio menu, dainininkas didžiu- ' 
mą laiko pragyvenęs Kaune. ■ 
Lankęsis Valstybinėj Operoj ir 1 
Teatre, tėmijęs jų veiklą. Opera 
ir Teatras esą pastatyti gerai, 
turima gerų dainininkų, geras 
choras, taipgi geros orkestros 
Teatre ir Radiofone.

Kaune gyventi paranku, bet 
brangoka, vien tik už apšildomą 
kambarį vienam reikia mokėt 

. 100 litų į mėnesį.
Patsai Stankūnas dainavęs 

keletą kartų Radiofone (per 
radio), kaipo svečias, taipgi 
Kauno kaliniams, šiaip koncer- 
tuot netekę, nes dainavimui rei
kia gaut darbo leidimas iš Dar
bo Departmento ir mokėt nusta
tytos duoklės. Prieš išvyksiant, 
norėta jam suruošt koncertas, 
bet netekę tą įvykdyt dėl jo mo
tinos mirties.

Stankūno motina Marijona, 
po tėvais Liubiniūtė, mirė 19 
lapkričio, sulaukus 85 metų. 
Po ląidotuvių, 23 d. lapkričio, 
dainininkas išvažiavo atgal 
Amerikon. Tėviškėje ir arti
moje apylinkėje likosi trys se
serys.

Zanavykiją, sako Stankūnas, 
šiemet vargino didelė sausra, 
šuliniai išdžiūvo ir žmonės 
vandenį veža per ištisus kilo
metrus. Susitikus pažįstamą, 
pas valstiečius pirmas klausi
mas: “Iš kur veži vandenį”. 
Ir rudens sulaukus užšalo ir 
užsnigo be lietaus. Jei nebus 
atdrėkio, sako, prisieis šakie
čiam važiuoti vandens į Ne
muną, kuris randasLapie už 10 
kilometru, nes apylinkės ge
riausi šuliniai jau išsemti. Ta
čiau rugiai šį rudenį buvę gra
žūs. Pieną visi dideli ir maži 
žemdirbiai veža į pieno cen
trus. Apie politinę padėtį Lie
tuvoj dainininkas prašė ne
klausi.

Grįždamas, Stankūnas trum
pam laikui buvęs sustojęs Suo
mijoj ir Švedijoj. Apsigyyent 
mano, po senovei, Brooklyne, 
ir jau rengiasi savo koncertui, 
kuris jam ruošiama 23 sausio, 
Piliečių Kliube. Sako, parsive
žęs nauji] dainų, kuriomis ga
lėsiąs duot ką naujo savo kon
certo dalyviarris. Rep.

, ~----- -4---------- -
Girtajn pigiau išsipagiriot 

svečiuose, negu namo važiuot. 
Teisėjas Fo/d nubaudė du auto 
vairuotojus po $100 už važiavi
mą neišsipagiriojus.
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GARSINK1TĖS SAVO BIZNI 
DIENRAŠTY J “LAISVĖJE”

Lietuviam Komunistam
Komunistų Partijos visose 

kuųpose 4-ta sausio bus regis
tracijos diena, visi nariai gaus 
naujas knygutes. Bet prieš tą 
dieną kiekvienas narys priva
lo būti užsimokėjęs visas duok
les, gerame stovyje, arba turės 
atatinkamiems komitetams pa
siaiškinti. Gi K. Partijoje ne
koks kreditas pasirodyti nepai- 
seliu, užsimiršėliu savo parei
gų. Lietuviai partiniai komunis
tai privalo dalyvauti šiame mi
tinge ir užsimokėti, kad nesilikti 
be naujos knygutės ir nepasiro- 
dyt atsilikėliais savo draugų 
akyse.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
ParBamduu automobilius veatuvč)* 
tarėm, krikėtynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) BROOKLYN. N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bars ir. Grills (saliū- 

nai), įdedant pinigų $3,000, — įplau
kų padaro $100.00 j savaitę, už $5,- 
000 — įplaukų padaro $200.00 į sa
vaitę. Kreipkitės pas H. Price, 2531 
Utica Ave., arti Eastern Parkway, 
Brooklyn, N. Y. Arba šaukite: Presi
dent: 3-6622. (298-304)

SUSIRINKIMAI
VESTUVIŲ VAKARIENĖS 

KOMISIJOMS
Susirinkimas Seredos Vakare

“Laisvės” patalpoj 22 d. gruodžio 
kaip 8 vai. vak., Įvyks susirinkimas 
rengimo vestuvių vakarienės- komisi
jų, LDS. 1 kp.* APLA. 22 kp., APLA. 
49 kp., ir LDS. 200 kp.

Tikietai jau padaryti, juos reikės 
sustampuoti, suskaityti ir išsirinkti 
kuris tvarkys. Taipgi reikia greitai 
rūpintis kuopoms padalinti dėl plati
nimo. Taigi nepamirškite visi daly
vaukite. Kom. Narys'G. K.

(299-300)

Telephone: EVergreen 8-M770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; pat- 
samdo automobilius ir karietas . 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
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PA IN-EXP ELLER '
■ r.u. Muk u.s. r.u ua. A

i

Trys gentkartčs' išbandė ir 
užgryrė šj seną iinimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng- 

. vinamas

to
• 4 W O R Lb FAMOUS

LINIMENT

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavua 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ifBf 
padidinu tokio Ik 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama yįįjgttk

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom "A
spalvom, f.

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

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

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS '

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY•<

Port, Muscatel 1 4 
Sherry-------- gal. L Q
3 bonkos už — — $1.00

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

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

Republic Liquor Store
Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 KEAP ST
BROOKLYN, N. Y.

OOO

Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72

REMKITE SAVUOSIUS!

KALĖDŲ linkėjimai visiems 
MŪSŲ KLIJENTAMS

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

Kalėdų dovana

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

Brooklyne.

264 Grand Street
Kampas Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.

Mes esame vienatine Krau
tuvė kuri parduoda 

iin portuotą 
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę 
KAINA $1.59

Cream of Grain 
18 months old 

Straight Whisliy 
63c.
pint

■ ••h—— uh—— mi — im

Mes Turime Virš 800

Wolf Hunt 
Pennsylvania 

Bourbon Whisky
59c. $1.15
pt qt.

Skirtingų Rūšių Išdirbinių

iw mmmmmmmm ****** m

FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

KALĖDINIS VAJUS 
GAVIMUI NARIŲ

* Komunistų Partija ragina vi
sus savo narius ir simpatikus 
panaudoti kalėdines šeimynų ir 
draugų sugigėles gavimui nau
jų narių į Komunistų Partiją. 
Numatoma, kad pačios partijos 
kuopos .turėsiančios bent 1,000 
tokio pobūdžio sueigų.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajiėškau pusbrolio Frank Zibovi- 

ches. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
kas žinote jį pranešti, arba pačiam 
atsišaukti . Frank Ziboviche, 1915 m. 
gyveno po antrašu: 180 Charles St., 
Secaucus, N. J. Būsiu dėkingas kas 
duos žinią apie jj, ir jis yra vedęs, 
žmonos vardas Magdelena. Rašykite:. 
Stanislovas šonas, 417 Electric St., 
Scranton, Pa.

(300-302) 
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REIKALAVIMAI
Reikalinga fornišuotas apšildomas 

kambarys Williamąburgho sekcijoj,. 
Prašome pranešti ^‘Laisvės” raštinė
je ■ ' (300-301)

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. NedS- 
tiomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas., nuo He.wea eleveiterio stotie*. Tel. Evergreen 7-8886
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Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų. 
Mūsų Kostumeriai Gaus Graž’ą Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.

JOHN VALEN
t

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

t

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y. t
„ Kampas Havemeyer St.
Telefonas: EVergreen 7-9851
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Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRĄHAM AVENUE 
. Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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

MM WWW WWVW WWW VMWMMtl MM KM WWWVfrj




