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GREENLANDO

Bet Darbo

Tai tik pora Strazdo graž
bylystės pavyzdėlių. Dabar 
dar aršesniais “argumentais” 
Strazdas vaišina komunistus.

Ir jis tai skaito “rimtu dar
bu”.

Yra sakoma, kad didžiausi 
suklydėliai, jei jiems pavyksta 
“atsiversti į dievą”, tampa ge
riausiais Salaveišių Armijos 
veikėjais.

Ar Strazdas, “atsivertęs į 
Grigaitį“, tokiu pasirodys, lie
kasi palaukti ir pamatyti.

to, kai jo žinios subankruta-’ sįą savo punktą, iš kur veik-

se Maksimas Gorkis sakė:
“Jei jūs žinotumėte, kokie 

esate apgailėtini, kokie šlykš
tus, kaip baisu ir nepakenčia
ma gyventi jūsų tarpe!”

Toki be pozicijos žmonės, 
beprincipiniai plūdikai, kaip 
Strazdas, užteršia atmosferą 
visur, kur tik jie pasisuka.

Tos rūšies žmonėms kadai-

cijomis sveikino pergalėto
jus.

Fašistai tikėjosi panau-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Šiandien galima laukt lie
taus ir daug šaltesnio oro, 
sako N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 39. 
Saulėtekis 7:17; saulėleidis

Nuėjęs pas Grigaiti “ant 
būrdo”, Stepas Strazdas labai 
mėgsta pasauliui pasakoti apie 
“komunistų nedorybes”.

Girdi, komunistai kolioją 
žmones, neteisybę rašą, ir tt.
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dą nuo Valencijos. Liaudie-
Atsimenu, man esant Centro, čiai, dabar atimdami iš prie- 

Biuro sekretorium, kartą svar
stėme apie reikalingumą para
šyti redakcijoms laišką su pa
tarimu, kad jos suvaldytų 
Strazdą.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

— ■ --------- -................... ■ -j:

Drg. Browderis ragina 
erikos darbininkus ir visus de
mokratiniai n u s i s t a č iusius 
žmones jungtis į krūvą ir prieš 
tąjį kapitalistų sėdėjimo strei
ką smarkiai kovoti.

Šitos rūšies streikui nepri
tars nei vienas pažangesnis 
žmogus!

Krisi ai
Sėdėjimo Streikas, Prieš 

Kurį Reikia Kovoti.
Stepo Strazdo Dorybes.
Gorkis Apie Tokius 

žmones.
Rašo R. Mizara

M o n o p o listinis kapitalas 
paskelbė sėdėjimo s f r e iką," 
sako Earl Browder, gen erai is 
USA Komunistų Partijos se
kretorius.

Jeigu šiandien daug darbi
ninkų metama iš fabrikų, tai 
yra dėl kapitalistų konspira
cijos.

Uždarinėdami fabrikus, jie 
mano priversiu prezidentą 
Rooseveltą atsisakyti nuo kai 
kurių reformų pravedimo, 
darbininkus — sulaikyti 
stojimo į darbo unijas.

LIAUDIEČIA1 GALUTINAI UŽĖMĖ TE
RBELĮ, GEN. FRANCO TVIRTUMĄ; TAI 

DIDŽIAUSIAS SMOGIS FAŠISTAMS
Sudaužė Fašistu Planą, Siekusį Atkirst Madridą nuo Va- 

lenciįos; Laimėjo Šauniausią Šio Karo Pergalę
Madrid. — Ispanijos val

džia praneša, kad jos armi
ja atėmė iš fašistų visą Te
ruel miestą, už 135 mylių į 
rytus nuo Madrido. Teruel 
buvo svarbiausia fašistų 
tvirtuma toj srityj.

Per šešias dienas siautė 
žiauriausios kautynės dėl 
Teruel. Paskutinė fašistų 
pozicija mieste buvo arena, 

Niekas taip socialistų’nep^l' įvykdavo grumtynės su 
kudino, kaip Strazdas. Niekas buliais. Liaudieciai durklais 
taip negražiai prieš Grigaitį pribaigė fašistus toj arenoj, 
nerašė, kaip tas pats Strazdas, | Teruelio žmonės su bega- 
kuris šiandien tą patį Grigaitį linio džiaugsmo demonstrą- 
įmanytų iki mirties užbučiuo
tu.

Kai Strazdas kadaise pradė-

šų Teruelį, laimėjo šauniau
sią pergalę ir kirto skau
džiausią jiem smūgį visame 
kare, kuris įžengia jau į aš
tuonioliktą mėnesį.

ramiais laikais 
12,000 žmonių; 
padvigubėjo jo 
skaičius. Bet

tuonioliktą
Teruelyj 

gyvendavo 
karo metu 
gyventojų 
strateginė Teruelio reikšmė 
daug kartų svarbesnė negu 
miesto dydis.

Fašistai buvo taip įsidrū- 
tinę Teruelyj, kad daugelis 
užsieninių tėmytojų many
davo, būk Terul nepaima
mas.

Respublikos valdžia pa
kvietė užsieninius korespon
dentus į Teruelį, kad patys

Ispanijos liaudies valdžios generolas EI Campesino ir 
štabas per stiklus apžiūrinėja priešo armijos judėjimą.

2,500 Kompanijų Lai
ko Šnipus prieš Unijas

jo mūsų spaudoje dirbti (po c]ot Teruelį, kaip svarbiau-
Q1-°, ’ subva_nk/uVl-, šią savo punktą, iš kur veik- r

vo), valgiai ada paraše straip- galėtų atkirst Madri- matytų, jog ta buvusi gene-

Jersey Carukas Priver
stas “Suglaust Ausis

Roosevelt už Bendrą Ša
lių Veikimą dėl Taikos

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

DARBO FEDERACIJOS VADAI IŠKRIK- 
DE DERYBAS SU CIO DĖL VIENYBES; 
NORĖJO ATMEST CIO UNUŲ DAUGUI^
CIO Reikalavo Priimt Į Federaciją Visas 32 Industrines 

Unijas; 0 Federacijos Lyderiai Priimtą Tik 10
Washington. — Industri

nių Unijų Organizavimosi 
Komitetas (CIO) siūlė, kad 
Amerikos Darbo Feddracija 
priimtų į savo eiles 32 indu
strines unijas, turinčias 4 
rnilionus narių, ir reikalavo, 

|kad Federacijos valdyba iš
duotų joms čarterius.

Kas liečia įvairius skirtu
mus su dabartinėmis fede
racinėmis unijomis, tai juos 
galima bus toliau išlyginti, 
sakė Ph. Murray ir kiti CIO 
atstovai derybose su Fede
racijos įgaliotiniais. Jie net

. _r , . 'nesi spyrė, kad Federacija
General Motors automobi- būtinai duotų savivaldybą 

lių korporacija vien 1934-36, priimamoms CIO unijoms.
Federacijos trokšdama darbo unijų vie- 

vadai sutiko priimt tik 10 nybės, sutiktų panaujint de- 
senų didžiųjų unijų, kurias rybas, jeigu tik Federacijos 
buvo suspendavę 1936 m. lyderiai būtų sukalbami.

štai, keletas to “dorovės 
mylėtojo” perlų prieš tą žmo
gų (P. Grigaitį), kurį šiandien 
be mieros giria ir zalatina:

“Chicaginis ‘Grigojienų’ 
beskiauturis jau rėkia, kad 
New Yorko “komunistai su
ardė prakalbas” ambrijančio 
menševiko, R. Abramovi
čiaus........

Grigaitis džiaugiasi, kad 
Newarke... “jie (komunis
tai) buvo apšventinti kėdė
mis per galvas!”

“Well, dabar tenka pa
laukti, kada pats Grigaitis 
ims “šventinti” komunistus 
— “kėdėmis per galvas”! 

už sausio 29, 1925).

Socialistai sėdi kalioše. 
Tik be reikalo jie dar tvar
sėsi, be reikalo bando po
zuoti, tartum ir jie, va, yra 
žmonės, kurie gali nutraukt 
ryšius su buržuazija, su dar
bininkų judėjimo priešais. 
Grigaitis sako: “Socialistų 
partija nutarė (please, take 
notice!) toje naujoje ‘tre
čiojoje partijoje’ nedalyvau
ti.’

“Visai nepavydėtinas ta
rimas. Jisai padaryta tuo
met, kai socialistai jau sė
dėjo kai ioše—buvo išmesti!

“Toks jau renegatų liki
mas: jų visi kratosi, o kai 
jie pasipainioja po kojų,— 
kaip tuos šunyčius paspiria”. 
(“L.” už vasario 28 d., 1925. 
Visur mano pabraukta. M.)

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, atsakyda
mas į laišką Alf. M. Lando- 
no, republikonų kandidato 
į prezidentus praeituose 
rinkimuose, pareiškė, jog 
Amerika negali liktis nuoša
liai nuo tarptautinių susi
dūrimų ir veiks išvien su ki
tomis šalimis, norinčiomis 
atsteigti ir palaikyti taiką 
pasaulyje. Amerika net va
dovaus pastangoms, daro
moms dėlei taikos, sako pre
zidentas.

Alf. Landon savo laiške 
pasižadėjo bendradarbiauti 
su Roosevelto valdžia “keb- 

jlioje užsieninėje padėtyje”

Jersey City, N. J. — Dik- 
tatoriškas/sio miesto majo
ras Hague neišdrįso ardyt 
masinio susirinkimo, kurį 
surengė Darbininkų Apgy
nimo Lyga šv. Povilo me- 
thodistų bažnyčios svetainė
je. Susirinkimas buvo * su
ruoštas paminėt Jungtinių 
Valstijų konstitucijos 150 
metų sukaktį ir pasmerkt 
majorą Hague, kaipo min
džioto ją tu pilietinių teisių, 
kurias užtikrina šalies kon
stitucija.

Norman Thomas, O. G. 
Villard ir kiti kalbėtojai aš
triai karšė kailį hitleriškam 
majorui, kuris bruko į kalė- 
&iiiiuSePv°ien ?ž£imkad! (akivaizdoj Japonijos karo 

e skeidė Sius kuriami Chinij°j’ taiP Pat atsižvel‘ 
Jie SKieiae lapelius, Kuliais O.-Qni. • TannniGna -foSicrinhic 
saukė darbininkus dėtis į 
industrines CIO unijas.

Bet majoras Hague jau 
pabūgo, kliudyt tokį susirin
kimą. Mat, jo naziški veiks
mai sukėlė pasipiktinimą ir 
d a u gelio kongresmanų 
Washingtone. Tūli kongres- 
manai jau reikalavo ištirt 
Hague’o caravimą Jersey

Naziai Tikisi Išnaikint 
Visus žydus

Berlynas. — Naziai tikisi, 
kad iki 1940 metų pranyk- 
sią iš Vokietijos visi žydai. 
Naujais persekiojimais 
stengiasi kuo daugiausia iš- 
vyt jų į užsienius.

giant į Japonijos fašistinius 
sąjungininkus, Italiją ir Vo
kietiją). Landon sveikino 
prez. Rooseveltą, kad zjis 
priešinasi kongresmano Lu- 
dlowo įnešimui, reikalaujan
čiam, kad Jungtinės Valsti
jos neitų į jokį karą be vi
suotino piliečių nubalsavi- 
mo.

Landono nusiteikimą re
mia ir pulkininkas Knox, 
republikonų kandidatas į 
vice-prezidentus ^paskuti
niuose rinkimuose/

Bet fašistinis kongresma- 
nas Hamilton Fish urzgian
čiai pataria Landonui “nesi- 
kišt į republikonų partijos 
politiką, kas liečia santikių 
su užsieniais.”

Maskva. — Keturi Sovie
tų Šiaurių Poliaus moksli
ninkai praneša bevieliniu 
telegrafu, jog ledynas su jų 
stovykla tiek nuplaukė į 
pietus nuo poliaus, kad jau 
matosi Greenlando kalnai.. 
Tas ledynas dabar randasi 
81.47 laipsnyj šiaurinės pla
tumos.

Washington. — Kai ku
rios kompanijos Jungtinėse 
Valstijose išleido $9,000,000 
šnipams ir streiklaužiams 
1933-36 metais. 2,500 kom
panijų užlaiko virš 3,870 sa
vo šnipų prieš darbininkų 
unijas ir prieš unijinį judė
jimą, kiek patyrė Senato 
Pilietinių Laisvių Komisija 
su senatorium R, M. LaFol- 
lette priekyje. Bet tikrumoj 
bosai laiko kur kas daugiau 
Šniukštų prieš unijistus ir 
norinčius susiorganizuot 
darbininkus, pastebi tos ko
misijos raportas. O iš jo 
matome dar štai kokių daly-

Trečdalis tų šnipų yra iš 
Pinkertonų detektyvų agen
tūros. Fabrikantai vieną 
tokį šnipą įbruko į vice-pre- 
zidentus tūlos didelės uni
jos. Keturiolika Pinkertono 
Šniukštų yra įsprausti kaip 
unijų lokalų pirmininkai; 
šeši neva “tarnauja” kaip 
lokalų iždininkai bei finan
sų sekretoriai; šeši “veikia” 
kaip apmokami organizato
riai ir unijų delegatai.

Chinija Tikisi Paramos Iš 
Sovietų Sąjungos

Shanghai, grd. 22. — Pra
nešama, kad Chiang Chin- 
ko, sūnus vyriausio Chinijos 
valdovo, suorganizavo 100,- 
000 mongolų armijų prieš 
Japoniją. Naujoji armija 
būsianti ginkluota sovieti
niais pabūklais.

Chinija tikisi, kad išlauki
nės Mongolijos Liaudies Re
spublika, esanti artimuose 
draugiškuose ryšiuose- su 
Sovietais, išstos karan prieš 
Japoniją; o mongolus tada, 
manoma, stipriai paremtų 
Sovietai.

1,000,000 DARBININKŲ 
BAIGIA SSRS-CHINIJOS 

VIEŠKELĮ
Shanghai, grd. 22.—Dau

giau kaip milionas darbinin
kų jau baigia tiest didį vieš
kelį, kuris eis iš Sovietų 
Turkestano per Išlaukinę 
Mongoliją į Chiniją. Jis bus 
svarbus ypač apsigynimui 
nuo Japonijos.

Tokio. — Japonų vyriau
sybė uždraudė krautuvėse ir 
užeigose išstatyf kalėdines 
eglaites ir<jų vieton patarė 
“pasipuošt” , Vokietijos ir 
I tali j os vėliavomis.

.Tai Jungtinė Mainierių Uni
ja, Audėjų, Amalgameitų 
Rubsiuvių ir 7 kitos unijos.

Federacijos viršininkai, 
tačiaus, norėjo dar palikt 
nuošaliai (gal iškrikdyt) 22 
naujas, CIO suorganizuotas 
unijas, net tokias galingas, 
kaip Jungtinė Auto. Darbi
ninku, Elektros ir Radio 
Darbininkų Unijos.

Su tuom CIO darbuotojai 
jokiu būdu negalėjo sutikti. 
Taip ir pakriko derybos dė
lei Amerikos unijinio judė
jimo apvienijimo. Jos prasi
dėjo spalio 25 d. ir tęsėsi iki 
šiol. CIO vadovybė, tačiaus,metais išmokėjo šnipams 

$994,855.68 kovai prieš uni
ją bei streikus.

Tarp kompanijų užlaikan
čių šfiipus fabrikuose ir uni
jose prieš darbininkus yra 
Bethlehem plieno korpora
cija, Goodyear Auto. Gumų 
kompanija, Amerikos Alu- 
mino Kompanija, Pennsyl- 
vanijos geležinkelis, General 
Electric Co., Westinghouse 
Electric Co., Warner Bros., 
judamųjų paveikslų kompa
nija ir tokia ilga litanija 
įvairių kitų kompanijų, kad 
šičia neužtektų vietos net 
suminėt visų jų vardus.

Senato Pilietinių Laisvių 
Komisija reikalauja, kad 
valdžia išnaikintų šnipijadą 
iš Amerikos pramonės. Sa
ko, jog fabrikantu laikomi 
šnipai naikina bet kokias pi
lietines darbininkų teises, 
kurias užtikrino Jungtinių 
Valstijų konstitucija jau 
150 metų atgal.

95 Italės Laimėjo Kūdikių 
Gimdymo Varžytines

Roma. — Mussolinis iš ša
lies iždo davė po porą šim
tų dolerių dovanų 95-ms mo
tinoms, kurios nuo 1926 m. 
balandžio iki šiol pagimdė 
ir gyvais išlaikė daugiausia 
vaikų. Šios “praizinės” mo
tinos per tą laiką “pristatė” 
vidutiniai po apie aštuonetą 
kūdikių, o viena mėsininko 
žmona .— dešimt.

Gimdymų konteste* dau
giausia dalyvavo moterys 
kaimiečių, darbininkų ir 
smulkių biznierių.

NORVEGIJA ATMETĖ 
PASIŪLYMĄ PRIPAŽINT 

ROMAI ETHIOPIJĄ
Oslo, Norvegija. — Ho- 

landijos valdžia pasiūlė, kad 
Norvegija, Švedija, Danija 
ir tūlos kitos mažos' šalys 
ragintų valstybes Vakari
nėj Europoj pripažint Itali
jos valdžią Ethiopijoj.

Norvegija atmetė tą pa
siūlymą. W.l»l. I ■■■.—III,

Orange, N. J. — Galva 
Orange ir Rockland Elek
tros kompanijos R. W. 
Smith pasiglemžė 5,000 pro
centų pelno per vienus me
tus.

Užsidarė Gana Bergž- | Anglijos Premjeras 
džia Kongreso Sesija
Washington, grd. 22. — 

Pasirodo, jog kongresmanų 
dauguma išvažinėjo namo, 
nelaukdami iki oficialiai bus 
uždaryta nepaprastoji kon
greso sesija. O būtų užtekę 
dar dienos kitos, idant pri
imt bent pataisymus suma
nymo dėlei naujų namų sta
tymo,- su valdiška parama 
statytojams.

Specialėj kongreso sesijoj 
nepavyko fabrikantams ir 
bankininkams pasinešimas 
numušt taksus nuo jų virš
pelniu ir bergždžiai laiko
mų didžiųjų kapitalų. Šiaip 
gi sesija buvo gana bergž
džia.

Atžagareiviai demokratai, 
susibūrę su republikonais, 
įklampino sumanymą dėlei 
darbo valandų sutrumpini
mo ir būtinos algos darbi
ninkams.

Nors kai kurie atgalei- 
viai, bijodami sukelt prieš 
save farmerius, balsavo už 
Roosevelto sumanymą far- 
moms paremti, bet jie norė
tų, kad šalies Vyriausias 
Teismas atmestų tokį įsta
tymą.

JAPONAI TEBEMIKČIO- 
JA DĖL “PANAY” PA

SKANDINIMO
Tokio, grd. 22. — Japoni

jos užsieninė ministerija sa
vo raporte pripažįsta, kad 
japonų kareiviai atplaukė ir 
sulipo į Amerikos karinį 
laivuką “Panay,? Yangtze 
upėj; bet mėgina užginčyt, 
kad japonai kulkasvaidžiais 
apšaudė “Panay,” nors, gir
di, jų “kulkos ir galėjo ne
tiksliai lėkti” linkon ameri- 
kinię laivuko, — kaip mik
čioja Japonijos ministerija.

Pati Japonijos valdžia 
pripažįsta, jog neįrodoma 
yra japonų pasaka, būk 
Amerikos karo laivukas 
“Panay” “pirmas atidaręs 
kanuolių ugnį” į japonų mo
torlaivį.

London, grd. 22 
ja pasiuntė Japonijai stiprią 
protesto notą, kad japonų 
karinis laivas apšaudė vieną 
chinų laivuką Hong Kongo 
prieplaukos vandenyse, pri
klausančiuose Anglijai, ir 
paskui užgrobė tą laivuką.'

Pirmesnėj notoj Anglija 
protestavo, kad japonai 
bombardavo Anglijos karinį 
laivuką “Ladybird.”

Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain sei\ 
me pareiškė, kad jeigu Ja
ponija ir toliau panašiai elg
sis, tai “išsisems Anglijos 
kantrybė.”

Anglų politikai supranta, 
kad Amerikos republikonų 
vado Landono laiškas, re
miantis Rooseveltą užsieni
nėj politikoj, pasitarnaus 
bendram Amerikos ir Ang
lijos veikimui prieš Japoni
ja.

SOVIETAI STIPRINASI 
TOLIMUOSE RYTUOSE
London, grd. 21.—United 

Press praneša, kad Sovietų 
Sąjunga pasiuntė dar du 
savo karo laivus, būrį nai
kintuvų ir 20 submarinų iš 
Juodosios Jūros į Vladivos
toką, dėlei apsaugos nuo 
Japonijos. Iš Maskvos ir Ki
jevo pasiųsta būriai karinių 
lėktuvų į Tolimuosius Ry
tus.

United Press primena, 
kad Sovietai turi vieną iš 
galingiausių submarinų lai
vynų ; skaito iki 249 gatavų 
bei statomų sovietinių sub
marinų.

JAPONIJA BAUDŽIA 
“PANAY” UŽPUOLIKĄ?

Shanghai, grd. 22. — Pra
nešama, kad Japonija pra
šalina iš. komandos pulki
ninką K. Hashimoto. Tai pa
gal jo komandą jagal jo komandą japonų mo* 
torlaiviai atakavo Jungtinių 
Valstijų karinį laivuką 
“Panay” ir japonų lakūnai 
bombomis paskandino jįjį.

*

* '■' ' t - '■'
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Mire Fašistų Karo “Dievas”
Muniche, Vokietijoj, gruodžio 20 dieną, 

mirė fieldmaršalas Erich Von Luden
dorfas. Jis turėjo jau 72 metus amžiaus. 
Laike pereito Pasaulinio Karo jis išgar
sėjo ir gavo ne vien daug visokių kryže
lių ir medalių, bet ir fieldmaršalo titulą. 
Pastaraisiais metais fašistai jį laikė ka
ro dievu.

Ludendorfas gimė Kruszevnoj, «Pozna- 
niuje, 1865 metais, balandžio 9 d. Jis 
baigė karo mokyklą ir jau 1882 metais 
pasiekė leitenanto vietą. Pasaulinio Ka
ro pradžioj jis buvo Antroj Armijoj. An
trą Armiją komandavo generolas Von 
Emmich. Ši armija be jokio karo paskel
bimo užpuolė Belgiją, pradėjo ją deginti 
ir žmones žudyti. Belgai gynėsi iš pas
kutinių jėgų.

Vokiečių Antra Armija apgulė belgų 
galingą tvirtovę Liege. Čia susirgo ge
nerolas Emmich ir armijos vadovystė 
perėjo į Ludendorfo rankas. Belgų tvir
tuma buvo paimta. Ludendorfas pagar
sėjo. Jo ir kitos vokiečių armijos nu
siaubė Belgiją ir per ją užpuolė ryt-šiau- 
rinę Franci ją.

Mūšiai Rytų Prūsuose
Imperialistinė Vokietija per 44 metus 

ruošėsi karan ir buvo gerai prisirengus. 
Ji užgulė Franci ją. Vokiečių armijos ri
tosi prie Paryžiaus. Puolė ir Rusiją.

Rusija turėjo bendrą sutartį su Fran
ci ja, pagal kurią į 15-ką karo dienų jau 
turėjo išstatyti 8^1,000 kareivių armiją 
prieš Vokietiją.

Francija, užgulta, prašė iš Rusijos pa
gelbės. Rusijos armijos ėjo mobilizacija. 
Ji dar nebuvo paruošta puolimui. Pusė 
jos grūmėsi su austrais, kurie puolė 
Ukrainą ir pietų Lenkiją. Caro dėdė Ni
kolai Nikolajevič, visų karo jėgų koman- 
dierius, generolas Žilinskis — šiaur-va- 
karų fronto komandierius ir jo pagelbi- 
ninkas generolas J. N. Danilovas, rusų 
armijos štabo viršininkas generolas Je- 
nuškevič ir kiti metė rusų armiją prieš 
Vokietiją, nepaisant; kad ji puolimui ne
buvo dar prirengta. Stokavo kanuolių, 
amunicijos, ir Sibiro korpusai nepasie
kė vakarų fronto. Caro armijos vadai iš
kėlė obalsį: “Ant Berlyno!” ir metė prieš 
Vokietiją dvi armijas.

Pirmoji armija puolė iš rytų, nuo Ne
muno, per Lietuvą, vedama generolo 
Paul Rennekampfo. Jos sąstate buvo 
3-Čias, 4-tas, 20-tas korpusai pėstijos ir 
gen. Nakičevano raitarijos korpusas, 
bendrai apie 200,000 kareivių.

Antra armija puolė Rytų Prūsus iš 
pietų pusės, nuo Varšavos. Ji buvo vado
vystėj generolo Aleksandro Samsonovo. 
Ją sudarė 1-mas, 6-tas, 13-tas, 15-tas kor
pusai ir dalis 23-čio korpuso, bendrai 
apie 230,000 kareivių.

Šios dvi rusų armijos turėjo suspausti 
vokiečius Rytų Prūsuose iš rytų ir pietų, 
privaryti prie Baltijos Jūrų ir sunaikin
ti juos, kad atsidarius sau kelią linkui 
Berlyno.

Rennenkampfo Išdavystė
Ąbu generolai buvo dideliame nesutiki

me. Budelis Rennenkampfas, kuris krau: 
juose paskandino 1905 metų revoliuciją 
Sibire, dar Mandžurijoj, kare prieš Ja
poniją, susiėdė su generolu Samsonovu 
ir visas laikas prieš jį griežė dantį.

Rusų armijos mušė prūsus. Vokietijos 
imperialistai atitraukė iš Franci jos fron
to apie 100,000 kareivių ir metė prieš ru- 
sus. Prūsų jėgų komandieriais paskyrė 
Hipdenburgą ir Ludendorfą. Vokietija 
sutraukė prieš rusus galingas jėgas. Lu- 
dehdorfas savo atsiminimuose apie tą 
laiką sako, “mums pavyko išstatyti prieš 
priešą palyginamai lygias spėkas.” Vo
kiečiai dar 26 d. rugpjūčio pagavo ru

sų radio, kuris suteikė jiems pilnas ži
nias kaip sugrupuotos rusų jėgos. Luden
dorfas savo atsiminimuose rašo:

“Tokiu būdu rugsėjo 27 d., 1914 me
tais, prieš 24-rias labai galingas rusų 
pėstininkų ir kelias generolo Rennen
kampfo raitarijos divizijas stovėjo tik 
dvi vokiečių raitarijos divizijos tarpe 
Mozūrų ežerų ir’ Priegelio.” Reiškia, 
prieš apie 200,000 rusų armiją, vedamą 
Rennenkampfo, vokiečiai paliko nedau
giau 30,000, o kitas visas jėgas metė su
naikinimui generolo Samsonovo armijos. 
Toliau, patsai Ludendorfas rašo:

“Tuom vokiečių korpusai patys pečiais 
atsistojo prieš Rennenkampfą ... netu
rėdami užtektino pridengimo. Ir kada 
27 dieną prasidėjo labai didelis mūšis su 
Samsonovo armija ir jis tęsėsi iki 30 die
nos, tai galinga Rennenkampfo armija, 
grūmojanti, kaip debesys iš šiaur-rytų 
pusės, ant vietos stovėjo. Būtų užtekę 
jam paspausti ant mūs ir mes būtume 
buvę sumušti.”

Reiškia, patsai Ludendorfas pripažįs
ta, kad generolo Samsonovo jėgas jie su
naikino tik dėka generolo Rennenkampfo 
išdavystei. Tris dienas ėjo baisus mūšis 
tarpe vokiečių ir Samsonovo armijos, ku
lis vėliau tapo pavadintas Tannenbergo 
mūšiu. Rusai neteko 70,000 užmuštais ir 
sužeistais. Vokiečiai sučiupo 92,000 be
laisvių, 350 kanuolių ir visas kitas reik
menis. Gi tuo kartu budelis Rennen
kampfas stovėjo prie atdaro fronto ir 
nesijudino nei iš vietos. Tik už kelių mė
nesių laiko jis buvo susektas, kaipo išda
vikas, ir sušaudytas.

Prie Tannenbergo vokiečių laimėjimas 
Ludendorfą ir Hindenburgą vokiečių 
akyse padarė veik šventais. Nuo to* lai
ko kilo jų žvaigždė iki pat karo galo.

Ludendorfas Bėga švedijon
Ludendorfas buvo pasiutęs šalininkas 

submarinų karo -- skandinti laivus be 
persergėjimo. Tas prieš Vokietiją įtrau
kė Jungtines Valstijas karan. Jo ir Hin- 
denburgo armija neatsilaikė —- Vokieti
ja karą pralaimėjo. Prasidėjus Vokieti
joj revoliucijai, jis žinojo, kad liaudis jo 
nepasigailės. Kaizeris pabėgo Holandi- 
jon, o Ludendorfas į Švediją. Vokietijon 
grįžo tik revoliucijai pralaimėjus 1919 
metais.

Bjaurus Komunistų Priešas
Ludendorfas dar Švedijoj būdamas 

pradėjo siūlyti savo “gabumus” pasaulio 
imperialistams. Tada imperialistai ka
riavo prieš Sovietų Sąjungą. Jis sakė: 
“Duokite man milioną kareivių ir aš So
vietus, išnaikinsiu!” Bet prieš Sovietus 
veikė 3,000,000 kareivių vadovystėj tų, 
kurie sumušė Ludendorfo vedamas armi
jas ir nieko negalėjo padaryti. Jie nepri
ėmė Ludendorfo “pasitarnavimo.”

Ludendorfas bjaurus monarchistas. 
Priešas ne vien komunistų, bet respubli
kos ir demokratijos. Jau 1920 metais jis 
dalyvavo monarchistų sukilime išvien su 
Hitleriu (Kappo sukilimas), bet pralai
mėjo. 1923 metais-" Vokietijos fašistai 
pradėjo antrą sukilimą ir vėl sukilimą 
vadovauti pavedė Ludendorfui. Bet jis 
ir tą sukilimą pralaimėjo. Tada fašistai jį 
pradėjo smerkti. Hitleris ir Ludendor
fas susiėdė. Tada Ludendorfas pasitrau
kė į šalį ir parašė knygą apie busimą 
Vokietijos karą su Francija, Anglija ir 
kitais. Toje knygoj pranašavo, kad Vo
kietija bus baisiai sumušta, o galų gale 
visame pasaulyj sukils žmonės ir įsteigs 
komunizmą. Baugino kapitalistus. (Hit
leris tą jo knygą sudegino.)

1933 metais Vokietijoj įsigalėjo fašis
tai. Ludendorfas vis dar pyko ant fa
šistų. Hitlerio armijoj buvo daug kąize- 
rininkų vadų, kurie brangino Hinden
burgą ir Ludendorfą. Hindenburgas 
tuojaus su fašistais susidėjo, bet Luden
dorfas vis statė savo skiauturę. Hitlerio 
spauda pradėjo jam “garbę ir šlovę” 
giedoti. 1935 metais Hitleris ir Hinden
burgas ’apvaikščiojo Tannenbergo per
galę, bet Ludendorfas atsisakė dalyvauti. 
Laike Ludendorfo varduvių Hitleris pa
teikė jam medalį, bet Ludendorfas atsi
sakė nuo “paprasto kapralo” jį priimti.

Kovo 30, 1937 metais Hitleris ir Lu
dendorfas susitaikė. Pamatė, kad tarpe 
jų skirtumo nebuvo. Jie abu buvo bjau
rūs niekšai, priešai darbo žmonių, prie- 

• šai Sovietų Sąjungos, neprieteliai demo
kratijos. Hitleriui laimėjus savo pusėn 
Ludendorfą buvo didelis .atsiekimas. Vo
kietijos militaristai-moharchistai pasi

tenkino. Fašistų karo štabas pradėjo į

Sovietų Moters Būklė
Dideli yra Sovietų mo

ters laimėjimai antrosios 
Staliniškos penkmetinės lai- 
kotarpyj. Ji smarkiai išau
go, ji išmoko naudotis savo 
teisėmis, jos jau nebegali
ma pažinti. Ištvermės, drą
sos, sąžiningų savo pareigų 
pildymo, beatodairiškos mei
lės savo tėvynei mokosi So
vietų moteris iš Lenino-Sta- 
lino partijos. Per trumpą 
laiką išaugo Sov. šalyj ne
maža moterų-didvyriį išsi- 
auklėjo naujas laisvo socia
listinio darbo moters tipas.

Harruoniškai ji ugdo sa
vo fizinius, dvasinius ir 
moralinius savumus. Ji yra 
aktinga socializmo kūrėja, 
ji yra politinė jėga, ji yra 
lygiateisis, laisvas šeimos 
narys. Niekur pasaulyj ne- 
kreipianįą tiek daug dėme
sio motifiai ir vaikui kaip 
Sovietų Sąjungoj. Todėl sti
prėja Sovietų šeima ir didė
ja gimimų skaičius iki šiol 
dar niekur negirdėtu grei
čiu. Tiktai Sovietų Sąjungoj 
pirmą kartą žmonijos isto
rijoj moteris tapo tikrai 
lygiateise ir pilnateise.
Moteris Sovietų Sąjungos 

Gamyboj
Moteriai Sovietų Sąjun

goj atviras kelias į visas 
gamybos šakas, išskyrus to
kias, kur jos organizmui 
ypatingai kenksmingos. Tas 
užtikrina ne tik formalę, 
bet ir faktiną moters lygy
bę vyrui. Keletas skaičių: 
Sov. S-gos metalurgijos 
pramonėj moterys 1935 m. 
sudarė 25% visų darbinin
kų (Anglijoj tik 5.4%), ka
syklų pramonėj — 28% 
(Prancūzijoj tik 2.7%). Jos 
gauna lygų su vyrais atlygi

nimą. 1935 m. 11 tūkst. mo
terų dirbo mokslinį darbą ir 
42 tūkst. moterų buvo gy
dytojos (1914 m. tik 2 tūk
stančiai.) Pradžios mokyk
lose mergaičių skąįčius pa
didėjo nuo 4.4 mil.. 1928 iki 
12 mil. 1935:36 m. ir sudaro 
47% visų mokinių skaičiaus. 
Technikos ir aukštesnėse 
mokyklose moterų-studen- 
čių skaičius nuo 1928 m. iki 
1936 m,, padidėjo 13 kartų. Į 
medicinos mokyklas 1935 m. 
priimta 16,000 moterų. Auk
štesnėse technikos moky
klose, Sov. Sąjungoj mote- 
rys-studentės 1935 m. suda
rė 23.3%, (Vak. Europoj 
tik 3.5%) žemės ūkio moky
klose Sov. S-goj — 32% 
(Vokietijoj ir Italijoj vos
l. 5%) ir tt.

Nėštumo atveju Sov. S- 
gos moteriai garantuota 4 
mėn. atostogos su pilna alga. 
Kolchozuose nėščiai mote
riai suteikiama 2 mėn. ato
stogų, mokant jai pusę jos 
normalaus uždarbio. Nepa
prastai palengvina moters 
padėtį ir vyriausybės gau
siai teikiama parama Gim
dyvėms, o taip pat platus 
vaikų lopšelių ir darželių 
tinklo organizavimas,

Sov. Sąjungos moterys ak
tingai dalyvauja fizKultūri- 
niam lavinimesi. 1935 m. 
sporto organizacijoms pri
klausė apie 2 mil. moterų. 
Apie 350 tūkst. moterų 1935
m. buvo išpildžiusios GTO 
normas (pasiruošus darbui 
ir apsigynimui). Sovietų 
S-gos moterys aktingai da
lyvauja ir politiniame kraš
to gyvenime. VII Sovietų 
Suvažiavime dalyvavo 387 

1 moterys. Daugiau kaip 100 
^moterų yral Sovietų Sąjun
gos Centrdlinio Vykdomojo 
Komiteto nariai.

tain” teatre įvyks du jos baleto 
spektakliai. Menaka su savo šiuo 
indų baletu pasaulinėje parodoje 
gavo aukščiausią premiją, ir da
bar ji gastroliuoja Europoje, šio 
egzotiško baleto programą su
darys: indų baletas, Shiva šo
kiai, indų liaudies gyvenimas šo
kiuos^ ’ dievų pantomimos ir k. 
Baletas yra gaštroliavęs 38 vals
tybėse ir šokęs' 550 didmiesčių 
teatruose. Iš Europos baletas 
grįžta į Indiją.

iš Sov. Rusijos pirktą tabaką ga
benąs į Olandiją parduoti, o iš 
ten įsivežąs makedoniško taba
ko.

Sindikatas nusiskundžia, kad 
rūkytojai nuo brangesnių rūka
lų rūšių vis pereiną prie piges
niu rūšių.

Kaime sindikato gamybos rū
kalų suvartojimas nesiplečiąs,- 
nes daugumas kaimiečių savo 
reikalams pasisodiną naminio 
tabako ir jį rūką.

Tabako Sindikatas Rusų 
Tabaką Eksportavo į

Olandiją
KAUNAS. — Kaip žinoma, ■ 

Lietuvos Rusijos prekybiniu su- ■ 
sitarimu tabako sindikatas per
ka Sov. Rusijoj už 3 mil. Lt ta
bako žaliavos. Sindikatas tuos 
kiekius nuperka, bet tiek rusiš
ko tabako žaliavos jam esą ne
reikalinga, nes į rūkalus būtinai 
reikią maišyti Makedonijos ta
bako. Taigi, sindikatas atlikusį

“Inkaro” Darbininkai
KAUNAS. — Nusiskuhdžia 

kultūrkliubo netinkamumu poil
siui: jis rūsy, be tinkamos ven
tiliacijos, mažas, — atsilsėti ten 
sunku esą.

Be to, iš fabriko atleido per 
100 darbininkų, tačiau atlygini
mą išmoka tiktai šeštadienį, o ne 
atleidimo dieną. Dėl to darbinin
kai turi daug sugaišti, kol gauna 
atlyginimą.

LIETUVOS ŽINIOS
UŽDRAUS MOKĖTI DARBI

NINKAMS ATLYGINIMĄ 
NATŪRA

Kaunas
Ligšiol kai kurios pramonės 

įmonės praktikuoja savo dar
bininkams atlyginimus mokėti 
natūra, pav.: maistu, rūbais, 
butu ir t. t. Toks atlyginimo 
būdas darbininkams nėra pa
togus ir priimtinas, nes dauge
lis įmonių savininkų įvertina 
natūrą žymiai brangiau, negu 
iš tikro ji verta. Tuo būdu 
skriaudžiami darbininkai. Kad 
būtų išvengta atlyginimo 
mokėjime nesusipratimų, nu
matyta visai uždrausti atlygi
nimų mokėjimą natūra.

BAIGIAMAS STATYTI ALY
TAUS TILTAS PER NEMUNĄ

Praėjusių metų rudenį 
pradėtas statyti Alytaus tiltas’ 
per Nemuną jau baigiamas.

UŽ SMAGENIS JIEŠKOS AT
LYGINIMO

KAUNAS.—šiomis dienotais 
Kaune, Ožeškienės ir Duone
laičio gatvių sankryžoje, mo- 
torciklio katastrofoj, žuvo dar
bininkė Elena Barauskaitė— 
Paškauskienė. Universiteto An
tropologijos skyrius padarė ve
lionės kūno matavimus, i Vė
liau buvo išimti ir pasverti jos 
smagenys. Smagenys svėrė 2 
kg. (2000 gr.). Tuo tarpu vi
dutiniai moterų smagens sveria 
1245 gr. (vyro 1357 gr.). Sma- 
genų svoris niekuomet neprašo

ko didžiausių žmonių 2000— 
2020 gramų.

Paškąuskienės vyras sako, 
kad katastrofoj žuvusi jo žmona 
Elena B a rauskaitė-Paškauskie- 
nė gimė 1902 m. Šančiuose, iš
tekėjo už jo 1936 m., laimingai 
pragyveno 8 mėnesius. Elena 
buyo gera, darbšti ir sumani šei
mininkė. Ji niekuomet nebuvo 
nuliūdusi. Ji visuomet būdavo 
patenkinta. Degtinės negerdavo.

Nelaimingosios vyras P. Paš- 

kauskas dirba Br. Tilmansų ge
ležių sandėlyje. Uždirba 5 Lt per 
dieną. Paškauskas prašė padėti 
jam nelaimėje. Esą, be jo žinios 
pasisavinę žmonos smagenis. Už 
smagenis jis norįs gauti atlygi
nimą.

Lietuvos Ugniagesių Orga
nizacijų Sąjunga

Yra nutarusi moterų ugnia
gesių komandas gyviau organi
zuoti. Tokias komandas numaty
ta steigti prie veikiančių vyrų 
ugniagesių komandų. Šiuo metu 
provincijoje jau yra susiorgani
zavusios kelios moterų ugniage
sių komandos, tačiau joms pasi
reikšti dar netekę.

Garbioji Menaka Atvyksta
• į Kauną

Pasaulinė Indijos šokėja Me
naka su savo 15 šokėjų indų ba
leto ansambliu ir indų orkestru 
atvykstą į Kauną ir kitą pįrmą- 
dįenį ir antradienį “Mętropoli-

padanges kelti Ludendorfo karo teorijas 
prieš Sov. Sąjungą. Jie pradėjo šaukti, 
kad jis didžiausias karo strategas, tik
ras karo dievas. Jo “strategija” veda prie 
“greito karo užbaigimo,” prie “mechani
zuotos armijos,” prie “totalinio karo.” 
Bet visos tos teorijos susmuko Ispanijos 
kare, kur liaudis su ginklu rankose sto
jo kovon prieš fašizmą. Senomis Tannen
bergo metg4p$ii§ fašistai jieš-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Nugarą ir Krūtinę Skauda
Drauge gydytojau, meldžiu jū

sų patarimo. Aš turiu išsikirpęs 
šimtus jūsų patarimų iš “Lais
vės,” ir dažnai aš juos vėl per
žiūriu, ieškau sau tinkamų, bet 
man reikalingo, rodos, negaliu 
rast.

Aš esu vedęs vyras, 45 metų 
amžiaus, 160 svarų. Man skau
da nugarą aukščiau juozmenio 
ir krūtinę. Skauda laipsniškai, 
kai kada mažiau, o kai kada už
eina ir labai skaudėti, net pri
verčia atgulti.

Buvau pas gydytoją, tai sakė, 
kad liga nėra chroniška. Aš tu
rįs neuritą. Davė vaistų,—varto
jau, bet geriau nesijaučiu. Bet 
turiu prisipažinti, kad aš, kada 
buvau nevedęs, netikusiai lytiš
kai užsilaikydavau. Tai aš ma
nau, kad tas man dabar atsilie
pia. Gaila—nežinojau to rezul
tatų. Vis tik gal yra man kokia 
pagalba. Malonėkite patarti. 
Daug ačiū.

Atsakymas
Iš Jūsų, Drauge, aprašymo

nieko tikrai pasakyti negalima.
Visokių gali būti skaudėjimų nux. 
garo j ir krūtinėj. Gali skaudėti 
nuo kokio vidurių trūkunlo, .skil
vio, žarnų ar taip kokių^vidaus 
organų bei liaukų. Bet gali 
skaudėjimas paeiti ir dėl .kokių
išviršinių, paviršutinių priežas
čių. Kaip tik čia ir pasitarnauja 
Jūsų gydytojo pripažinimas, kad 
Jums esąs neuritas. Galimas 
daiktas. Gal Jums ir yra tarp- 
šonkaulių neuritas arba neural
gija (intercostal neuralgia).

Jei taip būtų, tai tokio neu- 
rito paėjimo reikėtų paieškot. 
Gali būt nuo staigaus atvėsimo, 
nuo peršalimo, “nuo vėjo užpū
timo.” Gali tai turėti ryšių ir su

kokiuo bakterijų apsikrėtimu, 
kaip antai, apkrėsti tonsiliai ar
ba dantys, dantų šaknys. Tatai 
patikrinti tegalėtų ten pat ant 
vietos gydytojas. Kad tas mena
mas neuritas galėtų turėt kokių 
ryšių su kadaise praktikuotu ly
tiniu antoerotizmu — vargiai 
galima daleisti. Greičiau, kad ne.

Dabar klausimas, kas Jums 
daryt tiems skausmams praša
linti. žinoma, visų pirma reikė
tų prašalinti skausmų priežas
tys. Jų nežinant, reikės grebi- 
nėti apgraibomis.

i Jei ištiktųjų Jums būtų neuri-
tas arba neuralgija, tai patar
tina būtų, šitaip daryti. Varto
kite gyvą, natūralinį, nesugadin
tą maistą, kad gavus daugiau 
vitaminų ir mineralų. Visi vi
taminai svarbu, bet ypačiai vi
taminas B. Jo turi daug juoda 
duona, kruopos, kviečio grūdai, 
kiaušinio tryniai; po truputį— 
lapuotos daržovės, kiauliena, bet 
už vis daugiau vitamino B tu
ri mielės, džiovintos bravoro 
mirties. Jų Jūs ir vartokite: išeis 
Jums naudon. Imkite bent po 10 
tablečių 3 kartus kas diena.

Ant skaudamų vietų dėstyki- 
karštus ir šaltus kompresus 

pakaitomis. Kokią minutę palai
kykite karštą skudurą, o paskui. 
—labai šaltą. Paskui vėl karštą 
—šaltą, karštą—šaltą, per ko
kias 20 minučių. Tokie kompre
sai galima pakartoti ir kelis kar
tus per dieną.

Da geriau — d i j a t e r m i ja, 
trumpųjų bangų dijatermija 
(short wave diathermy). Su di- 
jatermijos mašina gydytojas 
Jums turėtų giliai peršildyti per 
visą krūtinę ir nugarą. Čia la
bai gerai būtų da ir ultra-vijdie
tiniai spinduliai su tam tyčia 
lempa. Be to, pasilsėkite, pagu
lėkite dažniau.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kadangi dabar daug kalba

ma apie Japonijos, Vokietijos 
ir Italijos apsijungimą karui, 
tai labai būtų įdomu žinoti tų 
šalių kąrinių laivynų pajėgą. 
Kaip jinai lyginasi su Sovietų 
Sąjungos karo laivynu? Ar

kojo naujų Rennenkampfų. Juos buvo 
radę Tuchačevskio ir Uborevįčiaųs asme
nyse, bet Sovietų vidaus reikalų komisa- 
rijatas laiku susekė ir tuos niekšus pra
šalino iš gyvenimo kelio.

Ludendorfo asmenyj fašistai neteko 
didelio darbininkų priešo. Bet jo kari
nės strategijos jąų nebuvo dabartinio 
karo strategijos aųytumęj.

galėtumėte paduoti skaitlines?
L. B. 

Atsakymas.
Sovietų Sąjungos karo laivy

nas palyginamai tebėra visai 
mažas ir silpnas, o tuo tarpu 
Sovietų žemė rubežiuojasi di
deliais vandenynais. Iš tos pu
sės Sovietų Sąjungai grūmoja 
didelis pavojus.

Karinių laivynų stiprybę 
skaitant laivų įtalpą, įvairios 
šalys lyginasi sekamai: 
Anglijos karinio laivyno įtalpa 

siekia 1,500,000 tonų.
Jungtinių Valst.—1,290,000 t. 
Japonijos—785,000 tonų. 
Francijos—600,000 tonų. 
Italijos—485,000 tonų.
Vokietijos—100,000 tonų.
Sov. Sąjungos—75,000 tonų.
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ALDLD REIKALAI
Iš Centro Komiteto 

Posėdžio
Gruodžio 19 dieną “Lais

vės” patalpoj atsibuvo bend
ras posėdis Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto, 
seno ir naujo, 1938-1939 me
tams. Posėdyj dalyvavo visi 
nariai. Padaryta visa eilė 
svarbių tarimų, apie ku
riuos čia nors trumpai pažy
mėsiu.

Knygų Reikalas
-r

Drg. A. Bimbos knyga 
“Kelias į Naują Gyvenimą,” 
kurią gaus visi gero stovio 
nariai už 1937 metus, jau 
atspausdinta. Greitai bus vi
soms kuopoms išsiuntinėta. 
Atspausdinimas kiek susivė
lavo spaustuvėj. Bet vis tiek 
gerai, kad dabar knyga ga
tava, tai gal pradžioj seka
mų metų turėsime didesnius 
susirinkimus.

Knyga 1938 metams nu
matoma apysaka, originalis 
kūrinys iš Amerikos gyveni
mo. Bet jeigu jos negalėtu
me gauti, tai tada bus išlei
sta šiaip lengvesnio tūrinio 
įdomi knyga. Centro Komi
tetas išrinko komisiją iš dd. 
A. Bimbos, E. Vilkaitės ir 
D. M. Šolomsko parinkimui 
knygos.

Kuopų Stovis
Metai jau baigiasi. 171 

kuopa yra mokėję duokles 
už 1937 metus. Iš to skai
čiaus 48 kuopos pralenkę 
1936 metus nariais ir pilnai 
sumokėjo, 123 kuopose dar 
yra daug narių skolnų, tai 
yra, nepasimokė jusiu duok
les už 1937 metus. Nepasi- 
mokėjusiems nariams siun
čiama paraginimai, taipgi 
išsiuntinėta kuopoms prane
šimas su nurodymais, kurių 
narių duoklės negautos. 
Centro Komitetas pasitiki, 
kad kuopų valdybos greitai 
išrinks duokles ir prisius į 
centrą. Iš 17 kuopų dar 
duoklių negauta nei nuo vie
no nario. Žinoma, daugelis 
jų valdybų jau pranešė, kad 
dalį duoklių turi ir greitai 
prisius į centrą.
Mokėkite už 1938 Metus
Centro Komitetas ragina 

visus narius ir nares tuo- 
jaus mokėti duokles už 1938 
metus. Atminkite, kad duo
klių mokėjimo užvilkimas 
sutrukdo knygų ir “Šviesos” 
išleidimą. Mūsų duoklė labai 
maža, tik $1.50 į metus ir už 
tai dar gauname knygas ir 
“Šviesą.” Jau tiesiai negra
žu vilkinti taip mažos duo
klės pasimokėjima. Kitas 
dalykas, kada seni kuopos 
nariai vilkina duoklių pasi- 
mokėjimą, tai iš tos prieža
sties negauname ir nauju 
nariu, nes veiklesni draugai 
užimti duoklių kolektavimu 
iš senu nariu, vieton to, kad 
jie galėtų darbuotis naujų 
narių gavimui.

“šviesos” Reikalas
Visoms kuopoms išsiunti

nėta “Šviesos” antrašai, ku
riais nariai gauna žurnalą. 
Apie 100 kuopų jau atsakė. 
Sekretorių pareiga patirti, 
ar visi antrašai geri ir apie 
tai į centrą pranešti. Būti
nai reikia, kad kiekvienas 
narys gautų “šviesą,” ku
riam ji priklauso gauti. 
Centras stengiasi palaikyti 
geriausioj tvarkoj antrašus,- 
bet jeigu narys persikelia 
gyventi i kitą butą, apie tai 
nepraneša, tai tada žurna
las eina į sena vietą ir na- 
rvs negauna. Žinoma, ir na
rių pareiga tuojau, kaip tik 
persikelia į kitą vietą, pra
nešti “Šviesos” antrašu ir 
savo kuopai.

Darbas Tarp Moterų
Centro Komitete yra pen

organizacijoj dienotvarkio 
reikalais diskusijos.

“šviesos” Redakcija
Centro Komitetas išrinko 

“Šviesos” redakciją iš šių 
penkių draugų: A. Bimba, 
R. Mizara, L. Pruseika, S. 
Sasnauskienė ir A. Gilma- 
nas. Atsakomingu redakto
rium bus A. Bimba. Drg. L. 
Pruseika ir R. Mizara nėra 
CK nariais, bet jie yra mū
sų žymūs literatai ir“Š.” re
dakcijai galės daug duoti.

CK Valdyba
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugi
jos Centro Komiteto valdy
ba išrinkta iš sekamų drau
gų :

Pirmininku Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, vienas iš mūsų 
nuolatinių ir nenuilstančių 
veikėjų.

Sekretorium — D. M. šo
lomskas.

Iždininke — O. Depsienė.
Čekius ir money orderius: 

išrašykite drg. O. Depsienės 
vardu ir siųskite sekreto
riui.

Draugės ir Draugai! Nau
jas ALDLD Centro Komite
tas kviečia visus ir visas

kios draugės, moterys — S. 
Sasnauskienė, O. Depsienė, 
A. A. Lideikienė, M. Paukš
tienė ir E. Vilkaitė. Naujas 
komitetas paaugo viena 
drauge. Reiškia, bus dau
giau jėgų darbui tarpe mo
terų. Visos draugės sudaro 
ALDLD • Centro Komiteto 
Moterų Reikalais Komisiją, 
kuri rūpinsis tverti ALDLD 
moterų kuopas, prie kuopų 
sekcijas, abelnai, vesti dar
bą tarpe moterų.

Praeityj mūsų draugės 
gražiai pasidarbavo. Su pa- 
gelba visos organizacijos 
narių jos išleido didelę kny
gą “Virėją.” Tai gražus ir 
labai didelis darbas. Pinigai 
buvo sukelta prenumerato
mis. O knygos išleidimas 
atsiėjo apie $1,200! Dabar 
reikia energingai padirbėti, 
kad tą knygą išplatinus. Ži
noma, daugiausiai darbavo
si ir darbuosis draugės mo
terys, bet neturi atsilikti ir 
vyrai.
ALDLD Centro Komitetas.

Į ALDLD Centro Komite
tą kandidatavo 19 draugų, dar su didesne energija dar- 
Jie gavo sekamai balsų: buotis budavojimui ALDLD 
Dr. J. J. Kaškiaučius 1,284 organizacijos ir abelnai dar- 
A. Bimba..................  1,240
D. M. Šolomskas .... 1,235 
S. Sasnauskienė ..
O. Depsienė .........
P. Pakalniškis ... 
M. Paukštienė ...
E. Vilkaitė .........
A. Gilmanas .......
A. Matulis ...........
A. A. Lideikienė .. 
V. J. Senkevičius . 
V. J. Valaitis ....

Šie draugai ir draugės iš- paleido “ant dievo valios, 
rinkti į Centro Komitetą, nekalbant apie dirbtuvių 

ga- bininkų atleidimą nuo darbo, bet 
ir paprasti darbininkai, kurie 
dirba ant geležinkelio, tai ir tuos 
sumažino ant puses. Kur dirbo 7, 
dabar dirba 4.

buotis būdavojimui ALDLD

1,015 
. 989 

980 
952 
848 
772 

. 772 

. 769 

. 754

bo žmonių reikalams.
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

McKees Rocks, Pa
Kaip kitur, taip ir čia, darbai 

sustoja, daugelis dirbtuvių pa
siliko po kelis žmones, o kitus 

Jau 
dar-

Kiti kandidatai sekamai 
vo balsu: v

A. Balčiūnas ...............
P. Bečys ......................
J. Buivydas ................
G. Kuraitis ................
P. Baranauskas .........
D. Krūtis ....................

Alternatai gavo sekamai 
balsų:
B. Šalinaitė............... 1,194
J. Bimba...................... 1,101
Petras Šolomskas .... 905
A. J. Smitas...................776
A. Kazakevičienė......... 550
Geo. Jamisonas ......... 391
A. Skairius.....................220

Keturi daugiausia gavę 
balsų lieka alternatais. Bal
savimus perskaitė ALDLD 
1 kuopos išrinkta komisija 
ir daro sekamą pareiškimą:

“Gruodžio 14 dieną ALD 
LD 1 kuopos išrinkta komi-

615
496
468
416
397
322

Nuėję, radome dar svetainę 
tuščią. Na, ką daryt, reikia pa
laukti.

Mums besikalbant, atėjo dau
giau žmonių, taipgi ir Grigaitis. 
Frank Imbraz, perstatydamas 
Grigaitį kalbėti, pasakė, , kad 
“labai geras kalbėtojas.”

P. Grigaitis savo kalbos pra
džioj pradėjo pasakoti Hitlerio 
biografiją lig tai būtų darbi
ninkams labai svarbu žinoti, kur 
jis, Hitleris, mokinosi ir kaip jis 
auko (Bet yra svarbu žinoti, 
kad Hitleris yra kraujageris, ku
ris nekaltus darbininkus žudo 
ir kalėjimuose kankina). Bet 
Grigaitis šito nesakė. Toliaus 
Grigaitis pradėjo apie Ispanijos 
dabartinę kovą. Sakė: “Buržu
azija, kunigija ir kiti rėkia, kad 
komunistai sukėlė tas riaušes, 
bet pasirodo, kad taip nėra.” 
Bet kas ir dėlko sukėlė tą ko
vą, tai Grigaitis nesakė, nes ne
turėjo laiko, ba tuoj nuvažiavo į 
Chiniją. Ten apsisukęs, nuskri
do į Sovietų Sąjungą. Prisiminė 
apie nužudytus kontr-revoliu- 
cionierius, bet tik per pusę lū
pų. Be abejonės, išskyrus kelis, 
publika nesuprato, ką jis kalba, 
nes pasakė, kad “jie šalti.” Sa
kė, kad “S. S. demokratija, tai 
nėra demokratija. Nors ir kons
tituciją priėmė, bet socialistai 
visi kalėjimuos....” Prisiminė 
apie bendrą frontą ir demokra
tiją. Sakė, kad “jau komunistai 
nėra tokie baisūs, kaip kada bu
vo, nes jie bando imt pavyzdį 
nuo socialistų.” Visoj savo kal
boj p. Grigaitis nei sykio neuž
siminė apie Amerikos darbinin
kų kovas su išnaudotojais.

Grigaitis atvažiavo iš Chica- 
gos, kur 30 d. gegužės kompani
jų samdyti mušeikos su policija 
nušovė 10 ir sužeidė apie 100 
streikuojančių darbininkų. Vie
toj Hitlerio biografijos, galėjo 
paaiškinti apie darbininkų ko
vas Amerikoj. Ant klausimų ne
atsakė aiškiai. Kur galėjo, ten 
kaltino komunistus. Publikos 
buvo 33 ypatos.

ŠYPSENOS

Nebuvo Laiko Miegui
Petras: “Atrodai lyg ne

miegojęs, Juozai.”
Juozas: “Taip, pereitą 

naktį nemiegojau.”
Petras: “Kodėl?”
Juozas: “Man gydytojas 

įsakė gerti degtinės kas 
pusvalandį, jeigu neužmie
gu, tai aš ir gėriau kas pus
valandį per visą naktį.”

Kol Maži—Pigiau Atsieina
Draugas: “Ar tau ne sma

gu matyti savo vaikus au
gant į didelius žmones?”

Tėvas: “Ne!”
Draugas: “Ne? Kodėl?”
Tėvas: “Todėl, kad man 

prisieis už juos mokėt pilną 
fėrą gatvekaryje.”

Jam Svarbu Tyla
į Ligonis: “Daktare, išgy
dyk mano kosulį, nes jis la
bai kliudo mano užsiėmi
me.”

Daktaras: “Koks jūsų už
siėmimas, kad kosulys jus 
neprileidžia prie jo?”

Ligonis: “Aš vagišius.”
Surinko “T.”

Karachan Pardavinėjo Fašis
tam Sovietų Slaptybes

Sered.oj, lapkričio 24 d. APLA 
2-ra kuopa turėjo surengusi 
draugišką vakarėlį. Mūsų ma
žas būrelis buvo, bet pasilinks- 
minom, pasidiskusavom, $4.50 
suaukavom Ispanijos kovoto
jams už laisvę. (Pinigai priduo
ti per “Vilnį.”)

Seredoj, gruodžio 8 d., Darbi
ninkų Pašalpinės Draugijos na
me buvo surengtos prakalbos. 
Kalbėjo P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius. Nors aš esu 
buvęs “Naujienų”: savaitraščio 
ir dienraščio skaitytojum, bet 
man neteko tos “garbės” pažin
ti p. Grigaitį ypatiškai. Taigi 
dabar, progai pasitaikius, nuė-

Nedėlioj, 12 d. gruodžio, AP 
LA 2-ra kuopa turėjo susirin
kimą, kuriame d. J. Mažeika, 
buvęs APLA CK turtų kontrolės 
narys, išdavė raportą apie LDS 
ir APLA susivienijimą. Rapor
tas priimtas vienbalsiai su di
deliu užsiganėdinimu. Išrinkta 
kuopos valdyba 1938 metams ir 
komisija galutinam dalykų su
tvarkymui.

Karvelių Tėvas.

ls Tokio, Japonijos sostinės, 
Kaune gautas užklausimas, ar 
galima Lietuvoje pirkti linų 
pluošto, kokiais kiekiais ir ko
kiomis kainomis.

Linų pavyzdžius japonai pra
šo atsiųsti .skubiai, lėktuvais. 
Linų pavyzdžiai japonams < pa-

sija perskaitė balsavimus ir ■ J°me su dratĮ£ais pasikalbėdami, i siunčiami.
rado teisingai centro su-: 
skaitytus.

Komisija:
J. Gužas, 
J. Kovas,

* G. Varesonas.
ALDLD Vajus

Vajus už naujus narius į 
ALDLD organizaciją prasi
dės su 1 d. vasario, 1938 me
tais ir baigsis su 1 d. gegu
žės. Visi apskričiai ir kuo
pos privalo jau dabar ruoš
tis. Centro komitetas mano, 
kad gaus gražią statulą, ku
ri bus keliaujančiu ženklu. 
Kuri kuopa gaus daugiausia 
naujų narių, tai ant statulos 
bus išpjautas jos numeris 
ir metai. Tai bus garbės 
ženklas. Bus skiriamos ir 
kitos dovanos. Apie tai bus 
plačiau skyrium parašyta.

ALDLD Suvažiavimas
Centro Komitetas nutarė 

šaukti ALDLD organizaci
jos delegatų suvažiavimą 
busimais metais. Jis atsibus 
kada nors vasaros laiku. 
Laikas ir vieta bus vėliau 
paskelbta. Suvažiavimas rei
kalingas, kad aptarus dau
gelį svarbių dalykų. Prieš 
suvažiavimą bus spaudoj ir

Mes same Gana Jauni Lankyti Šį Parengimą .

Twentieth Annual
Christmas Dance
December 25th
Young Mens

Dance to the Romantic Swing of

Peter Lambert and his

Royal Commanders

GRAND PARADISE BALLROOMS
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

<1

Admission 75 cents Dancing till 3 a. m.

i m a Žl
JŪSŲ

KALĖDINIAM 
P0KIL1U1

Butelis Smetonos priduoda 
žavintį, naują skonį jūsų. valgiam.

Kiekviena moteris žino, jog atmintinas pavalgis 
atsitinka taip sau.” Jis reikalauja atydžiai pirengto 
maisto. , valgių taip suplanuotų, jog kiekvienas yra 
savaimi labai gardus, ir susijungia su visais kitais val
giais } tobulą “simfoniją.” O kada jūs ruošiatės Šioms 
Kalėdoms, jeigu jūs norite įdėt extra gerumo i savo 
šventadieniškus valgius, pabandykite Smetonos magiką 
žemiau paduodamuose receptuose. Ir neužmirškite, jog 
dyno ir maišytinis pajus, slyvų pudingas ir daugelis 
kitų mėgstamų gardėsių niekad nebūna tokie skanūs, 
kaip kad apdėjus juos tirštu, puriu sluoksniu tikros 
suplaktos Smetonos.

ne-

Maskva. — Seniau buvęs 
Sovietų vidaus reikalų ko
misaro padėjėjas L. Kara
chan, dabar sušaudytas kaip 
išdavikas, “per daugelį me
tų pardavinėjo užsieniniams 
fašistams svarbiausias So
vietų slaptybes,” kaip paro
do Sovietų vyriausybė.

Kitas mirčia nubaustas iš
davikas B. C. Steiger, buvęs 
baronas dvarininkas, nuo 
pat 1918 m. šnipinėjo Sovie
tų priešams.

APDENGTI GUZIKAI ir
SARČIAI...
Padarome ant užsakymo iš jūsų arba mū
sų medžiagos. Visokių zstilių ir visokių 

didžių padarome į kelias minutes už 
kelius centus

10c. Tuzinas Guzikų
10c. Už Saktj

Novelty Button Works
543 EIGHTH AVENUE, N. Y.

Tel. Me. 3-2450
Savo naudai pasilaikykite šį skelbimų

IŠSIKIRPKITE ŠIUOS RECEPTUS IR LAIKYKITE

KAŠTANŲ KEMŠAI.AS
3 puodukai duonos, sutrupintos

Į4 puoduko sviesto, ištirpinto 
1 arbatšaukštis druskos 

% arbatšaukščio pipirų

Sumaišykite šiuos daiktus
Priruoškite kaštanus šitaip: Sumeskite juos f verdan
ti vandenj keletai minučių, kad atsiliuosuotų lukštai. 
Nulupkite lukštus ir vidujinę žievelę. Virkite, iki bus 
minkšti. Kol dar karšti, išspauskite juos per rupų rėtį.

BULVIŲ KOAR
1 šaukštas sviesto, ištirpinto >/, puoduko pieno, verdančio
2 šaukštai Smetonos C vidutinės bulvės

Druska ir pipirai

Kada bulvės išvirtos, nulupkite žieves ir sutrinkite 
šakutėmis arba dratiniu grūstuvu bulvėms grūsti. Kai 
jau nebus jokių gabalų, įdekite viršnurodytus kiekius 
sviesto, Smetonos ir pieno prie kiekvienos puskvortės 
sutrintų bulvių. Plakite, iki pasidarys skystoka, lyg 
kokia smetona.

ANKŠTINĖS PUPOS EN CKEAME
1 svr. ankšt. pupų 2 šaukštai Smetonos

Druska ir pipirai

Supjaustykite pupas su ankštimis trumpais gabaliukais 
ir virkite. Išvirus, nusunkite vandenį ir užpilkite Sme
toną. Uždengkite keptuvą ir kratykite žirnius aukš
tyn ir žemyn, iki apsidengs Smetona.

3 šaukštai petruškų, sukapotų 
V? mažo cibulio, susmulkinto
3 šaukštai Smetonos
1 svaras kaštanų

iŠ eilės, kaip Čia paduoda.

THE BUREAU OF MILK PUBLICITY, ALBANY

THE STATE OF NEW YORK

; DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA ]
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

i prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
87fl JOS CAMPAU AVE.. DETROIT, MICH.

ČIGONAI KLAJŪNAI
TRIJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ 

STATO SCENON LYROS CHORAS Iš PHILADELPHIA, PA.

Įvyks Šeštadienį

Gruodžio
25

December

MERCANTILE HALL
Broad & Master Sts.

Genie Macenas
Konstancijos rolėje

PHILADELPHIA

Muzikos Direktorius ir veikalo 
režisierius J. Bulauka, Jr. Eddie Pildis

Raulo rolėje

TUOJ PO OPERETES BUS ŠOKIAI
Įžanga i operetę ir šokius $1.00, 75c, 50c. Vien tik šokiams 50c.

Lyros Choras kviečia visus kaip jaunus, taip ir suaugusius atsilankyti ir pasilinksmin
ti šia operete, šokiams grieš labai gera orkestrą.

Lošimas Prasidės Lygiai 7:30 vai. Vakaro. Prašome Nesivėluoti.

U
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Puslapis Ketvirtas

Vaizdai ir Įspūdžiai
 Inžinierius A. P- Gabrėnas 

Šiandieną mes idealizuojame ir ger
biame d a r b i n i n k ų klasę ii' nė
ra abejonės, kad mes susilauksime vi
sam pasaulyje naujos socialės tvarkos, 
kuri bus beklasinė, todėl, kad darbininkų 
klasė paskandins visas kitas klases savo 
plačiose miniose. Bet neturime p'amiršti, 
kad iš tos mūsų idealizuojamos klasės ir 
beveik visos gyvenimo srutos išsiverčia. 
Darbininkų eilės dar tebėra pilnos igno- 
rantų, apsileidėlių ir išdavikų. Juk visi 
streiklaužiai, mušeikos, darbininku išda- 
vikai ir visi kiti žmonijos išmatos yra re
krutuojami iš darbininkų eilių.

Bet tie viršminėti faktai nei kiek ne
diskredituoja darbininkų klasės. Darbi
ninkų klasė, tai, su mažomis išimtimis, 
yra beveik visa žmonija. Normalio žmo
gaus įgimtas charakteris ir visi žmoni
jos siekiai ir idealai yra kilnūs ir švarūs 
iš prigimties; todėl negali būti ir darbi
ninkų klasės siekiai ir idealai kitokiais. 
Darbininkų klasė yra tokia plati, kaip tas 
beribinis vandenynas. Suprantama, kad 
tokiose platybėse atsiranda šen ir ten 
nuodingų elementų. Kitaip negalima ir 
tikėtis. Bet tų nuodingų elementų yra 
tiek mažai, palyginant su plačiosiomis 
miniomis visos darbininkijos, kad jie ne
pajėgia nei kiek užnuodyt kilnių idealų 
ir įgimtų tyrųjų siekių plačiose darbinin
kų masėse.

Žinoma, kitaip yra su kitomis, jau bai
giančiomis nykti klasėmis, kurių pagrin
das yra atžagareiviškumas, saumylys- 
tė ir savanaudystė. Kadangi tokie siekiai 
pastoja kelią žmonijos progresui, todėl 
jie yra priešingi žmonijos prigimčiai ir 
dėlto tos klasės, lyg tie srutų prūdeliai, 
pamažu džiūsta. Jei kartais ir įkrinta ten 
vienas ar kitas lašas švaresnių minčių, 
tai ir jis greitai paruduoja ir dingsta. 
Tokių užterštų prūdelių dar daug randa
si ant mūsų žemės kamuolio paviršiaus. 
Juose liekanos baisiai nuodingos ir ne
švarios. Kartais vienur ar kitur tas sru- 
ttį prūdelis išsilieja ir užnuodija visą tau
tą, kaip kad atsitiko Italijoj ir Vokieti-

• joj. Bet dėl to nereikia nusiminti. Spin
duliai kylančios saulutės darbininkų su
sipratimo ir apšvietos tas srutų duobes 
greitai išbaigs džiovinti.

Todėl aš pats su savim beargumentuo- 
damas priėjau išvados, kad tokiam žmo
gui, kaip kad aš susitikau Bangor mies
te, reikia išreikšti ne panieką, bet pasi
gailėjimą. Reikia į jį skiepyti mokslą ir 
apšvietą, su kurios pagelba jis galėtų pa
žinti savo priešus ir savo draugus.

Bet aš taip besvajodamas nei nepasi- 
jutau, kaip pravažiavau Augustą ir at
siradau pusiau kelyj tarpe Augusta ir 
Lewiston, Me. Todėl aš ir baigiau važiuo
ti į Lewiston.

Lewiston miestas stovi ant sraunios 
upės Adroscoggin, kuri suteikia vandenį 
ir vandens jėgą dirbtuvėms. Pietinėj pu
sėj upės, tuoj už tilto, randasi irgi nema
žas miestas, Auburn. Imant kartu Lewis
ton ir Auburn, gyventojų skaičius susi- 

; daro apie 60,000. Kaip ir kiekvienam mie- 
; ste, jie užsiiminėja įvairiais amatais ir 
; dirba įvairiose industrijose. Bet svar-
• biausia iš jų tai yra čeverykų išdirbystė.

Kuomet praeitą pavasarį čeverykų 
; darbininkai sustreikavo prieš nepaken- 
’ čiamas darbo sąlygas, tai šis miestas li- 
\ ko didžiausiu kovos lauku. Kadangi 
- Maine valstija visuomet buvo ir tebėra 
; atgaleivių republikonų rankose, tai čia 

prieš darbininkus buvo žiauriausi kovos 
! būdai vartojami, kokius tik samdytojai 

galėjo sumobilizuoti. Čia pikietai buvo 
! mušeikų atakuojami, čia streikierių va

dai buvo kišami į kalėjimus, ir čia polici- 
; ja ir valstijos milicija troškino ramiai
• demonstruojančius darbininkus gazinė- 

mis bombomis ir skaldė jų galvas buožė-
” mis. Bet kadangi atgaleiviai samdytojai 

priveda prie to, kad reikia žmonių gy- 
vąstis aukoti ir kadangi mirtis nuo poli- 

' cisto buožės arba kareivio šautuvo yra 
“ lengvesnė, nei lėtas badmiriavimas, tai 

ir ta žiauri kova nei kiek nenugąsdino 
‘ darbininkų.

Gyvenimo aplinkybės ir čia nėra geres
nės nei Bangore, bet čia darbininkai or
ganizuojasi ir kovoja, ir čia jų likimas

neatrodo toks apgailėtinas ir beviltingas, 
kokis matėsi Bangor bedarbių veiduose. 
Čia darbininkai kad ir nepuikiausiai ap
sirėdę, bet jų drabužiai atrodo šiek tiek 
švaresni ir jų kalbos inteligentiškesnės 
nei bangoriečių.

Čia aš užėjęs į barzdaskutykią radau 
apie tuziną vyrų diskusuojant darbinin
kų padėtį ir kitas pasaulines problemas, 
kaip politiką ir ekonomiją, taip inteligen
tiškai, kad tos jų diskusijos buvo dau
giau panašios į valdžios kabineto posėdį, 
nei į šnekučiavimąsi. būrio vyrų barzda- 
skutykloj. Kiek as iš pasalies nugirdau, 
didžiumoj jie buvo čeverykų dirbtuvės 
darbininkai ir unijos nariai. Pora iš jų 
buvo išmesti iš darbo už vadovavimą 
streikieriams streikų laiku. Bet jų darbo 
netekimo klausima svarstė Federalė Dar- v

gauti savo darbus su pilnu užmokesčiu 
už jų nedarlio laiką. Kaip čeverykų, taip 
ir.kitų pramonės šakų darbininkai vien
balsiai skundėsi dėl nepakenčiamos in
dustrijos padėties, tai dėl nervus ardan
čio mašinų greičio.

Vienas iš tų diskusantų buvo elektros 
lempučių išdirbystės mechanikas. Jis bu
vo švariai apsirengęs, aukšto ūgio, liesos 
išvaizdos ir apie keturias dešimtis metų 
amžiaus vyras. Jis puikiai nušvietė ne
pakenčiamą skubą Westinghouse lempų 
išdirbystės kompanijoj. Kadangi prie 
lempų išdirbimo darbas nesąs sunkus, tai 
didžiumoj ten dirba jaunos moterys. 
Vienam mieste, kurio vardo aš nenugir
dau, jis atmenąs, kaip ta kompanija, dvi
dešimt metų atgal, suplanavus ir pasta
čius lempų dirbtuvę, kurioje turėję dirb
ti 700 darbininkių ir kurios norma bu
vusi pagaminti 20,000 lempučių per de
šimt valandų darbo dieną. Bet dabar, 
kuomet ten sustatė moderniškas automa
tiškas mašinas, tai tik peį astuonių va
landų darbo dieną ta dirbtuvė pagami
nanti 300,000 lempučių ir apseina tik su 
keturiais šimtais darbininkų. Bet šian
dieną darbininkė prie tos automatiškos 
mašinos esanti tik tam tikra tos mašinos 
dalis, kurios dar technikai neištobulino 
iki to laipsnio, kad užimtų žmogaus vietą.

Ta pusiau automatiška, lempų gamini
mo mašina yra panaši į vingiuotą šliu
žą, kurio kiekvienas sąnarys susideda iš 
lenciūgų, diržų ir dirželių, kiekvienas 
dantis iš ylų, grąžtų, žnyplių ir žnyple- 
lių, ir kiekviena šnarplė iš švirkščiančių 
gazo liepsnos liežuvių, kurie laižo įvai
rias lempos dalis: vienur aptirpindami 
stiklą, kitur įkaitindami metalą ir dar 
kitur sucinuodami dratukes, Tas me
chaniškas siaubūnas kas trys sekundos 
išspjauna vieną karštą lempą.

Tam siaubūnui vergauja keturios dar
bininkės. Viena iš jų ten prie jo uodegos, 
jei bus leistina taip pavadinti tą dalį ma
šinos, kiša į ją dratukus ir tam tikras, 
iš seniau parengtas, stiklines triūbeles, 
iš ko susidaro elektrinės lemputės širdis. 
Ten toliaus tos širdys ateina diržu pas 
kitą darbininkę, kuri deda jas į tam tik
rus, irgi iš anksto pagamintus, stiklinius 
lukštus ir kiša vėl atgal į mašiną. Iš čia 
lempa, jau su širdžia, eina pro tam tikrus 
gazo ugnies liežuvius, kurie aptirpina 
stiklą, užlieja kiaurąjį lempos galą, iš
pumpuoja iš jos orą ir galutinai, sanda
riai užpečėtinę, išmeta ją, visą raudoną, 
tik su pora dratukų, kyšančių iš jos 
smaigalio, ant kito diržo, kur ji truputi 
atvėsta, iki nueina pas trečiąją darbinin
kę. Ši darbininkė uždeda ant tos lempos 
smaigalio metalinį, gvintuotą vožtuką, 
kuris tarnauja kaipo jungtuvas išlauki
nes elektros srovės su dratukais viduje 
lempos, ir vėl ją siunčia atgal į mašiną. 
Šioje dalyje mašinos žnyplės nukapoja 
galus dratukų, kyšančių iš po metalinio 
vožtuko, pricinuoja juos prie metalo ir 
galutinai išspjauna dar karštą lempą 
ketvirtajai darbininkei. Ta ketvirtoji 
darbininkė turi paimti pirštiriuot’a ranka 
tą karštą lempą iš to siaubūno nasrų, iš
egzaminuoti, ar jos visi dratai gerai pri- 
cinuoti, užžiebti ir pertikrinti, kad ji 
švies, įdėti7 į tam tikrą popierinę makštį 
ir galutinai supakuoti 'į popierinį paką,

• kuris gatavas dėl siuntimo į rinką.
(Bus daugiau)

Boston, Mass pas mus dar randas tokių -šiau- 
dadūšių, kurie rengiasi važiuoti 
Kalėdas švęsti ant farmų ir ten 
gėrėtis garsais vištų simfonijos. 
“Can you beat it!” Sarmata, vy
rai ! Taip tai suėję rėkiat, dai
nuoja!;, kad net gerklės plyšta: 
“Vyrai mūrai, milžinai,” na, tai, 
ot, ir parodykit dabar, kad jūs 
esat tais vyrais, mūrais milži-

Jau Virš. Pusės “Kornevilio Var-
piį” Tifciėtų Parduota

Komisija raportuoja, kad sce- 
nerija “Kornevilio Varpams” 
jau sustatyta ir laukia Aido 
Choro iš Brooklyn© užimti savo 
vietas. Šcenėriją yja gražiau-
šia,' .ką bile kada if. bile kur lie-, nais. Juk f ar mos stoves ten visa- 
tuviška scena yra turėjusi. Ką-'da, į jas galite nuvažiuoti bile 
da į tą sceneriją susilies gėriau- kada, o Aido Choras su “Kor- 
sias’rytų Amerikoje lietuviškas nevilio Varpais” Bostone pirmą 
Aido Choras, po vadovyste Ša- ir paskutinį sykį, 
linaitėš ir režiseryste talentingoj 
profesionalo Valančio, aš ne ma-j 
n'au, bet žinau, kad tas viskas 
paliks ant ilgo mūsų vaidentuvė
je neužmirštamą iliuziją’ žavė- 
jančios garsų ir vaizdų harmoni
jos.

Artėjant dienai lošimo, tikie- 
•tai pradėjo smarkiai parsiduoti, 
nes daugelis bijosi, kad gali ti- 
kietų pritrukti, o jų viso labo 
yra tik 1020. Alekniene jau da
bar sako, kad ji turi daugiau ti- 
kietų pardavus, negu ji jų turi 
ant rankų, o jai buvo duota arti 
šimto. Ji sako, kad jos brolis, 
daktaras J. Grevis, iš Haverhill, 
su būriu draugų atvažiuoja; ji 
turės ir juos tikietais aprūpinti.

Mūsų gabiausias režisierius, 
M. Bolys, sako: “Duok šią du 
cikietu po rublį ir pusę.” Drau
ge Zavis sako: “Užteks jums ir 
po rublinę.” “Nevermai, po rub
linę—tai būtų pažeminimas dzū
kų žemelai.. . Aš noriu būti sy
kiu su visais plikiais—ten pir
moj lainėj, kur galima viskas 
matyc.”

Kada visas Bostono geriausias
elementas kviečia svečius iš ki-į Brockton! Parodykit pasauliui, 
tur ant Kalėdų ir operetės, tai kad jūs dar nemirę, kad jūs dar

Mūsų orbitos tolimiausia pla- 
planeta Pluto-Gardneris (aš ne- 
myninu Pluto water), atvažiuo
ja į Jordan Hall, “en masse” 
dviem busais. Bravo!,... Gard- 
nerieciai. Mažiukas Hudsonas, 

i du busu pasisamdė. Ką jūs galit 
sakyti ant to? Worcesterio vy
riausia atstovybė busu atva
žiuoja ir visa eile mašinų. Nor- 
woodas ištisai visas pasirengęs 
traukti į Jordan Hall: busais, 
traukiniais, automobiliais ir pė
sti, bet jie čia bus visi iki vie
nam. Vienok gi mūsų didelės, 
tūkstantiniai skaitlingos koloni
jos, Lawrencas ir Brocktonas, 
tyli kaip klcmsai. Argi jau jūs 
ten visai užmigot letargo mie
gu, visai dvasioj nupuolei, kad 
sėdit ir laukiat “suduos dienos”, 
niekas jau jumis pasaulyje ne- 
beinteresuoja? Argi jūs, kadaise 
buvę žvaigždėmis, pažiba Nau
josios Anglijos, ot, imsite dabar 
ir leisite, save būti į dulkes su
tremptais antplūdžiu tokių, jūsų 
supratimu, esančių mažiukių 
esybių, kaip Gardneris ir Hud
sonas? “Wake up” Lawrence ir

gana drūti (tik biskį aptingę).I Barcelona, Ispanija. — 
šiandien inspektinau mūsų Nauju bombardavimu gen.

vakarinio po.kilio svetainę, Ritz 
Plazą. Broliai, flioras nušlipuo- 
tas, kaip stiklas. Daugspalvinės 
šviesos, kaip danguje, šoksime 
ir linksminsimės, kaip pasakiški 
angelai, pasakiškam danguje 
prie geriausios Al. Stevėns or- 
kestros.

Franco lakūnai užmušė čia 
8 žmones.

Zayis.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Baliu, Koncertu, Ban- 
kietu, Vestuvių, Susirinkimu it 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios boliu 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

į Clement Vokietaitis
■ LIETUVIS ADVOKATAS
$ 50 Court Street

TiA Triangle 1-3621 
j Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

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

1 GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius.' Medicinos Ir Na-

T , turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
gfį tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 

R vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
! NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa-
2 vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
į būtinai yra reikalinga žmogaus kū- 
s nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
£ tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
< daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
§ jums per paštą

RAL-LAX-HERB
Rašykte šiaip:

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

REIKALINGA AGENTŲ

prisusime NATU- 
TEA.

THOMSON

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nžra valandų sekmadieniais.

Aido Choras Važiuoja Bostonan
Aido Choras iš Brooklyn, New York Bostone Perstatys Operetę

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

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

Huntington Ave. ir Gainsborough Street Boston, Mass.j

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas kompozitores Bronės Šaknaitės, kurią suvaidins operetę Kornevilio 
Varpai.” Lošimo mokina artistas Jonas Valentis. Kiekvienas kultūriškas lietuvis privalo pamatyt šĮ veikalą. 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. _ 

V^'hi^rienėn ir šokiam 50c.; šokiam 25c. Duodame už žemą kain^ todėl, kad neturime tikslo daryti pelno, 
i.»...
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JAUNIMUI
Kaip jau visi matėt iš skel

bimų, Kalėdų dieną, gruodžio 25, 
1937, iš Brooklyno, N. Y., atvyk
sta Aido Choras ir čionai suvai
dins operetę “Kornevilio Var
pai.” Vaidinimas bus Jordan 
Hall, 291 Huntington Ave., Bos
ton, Mass. Po operetės, vakare, 
Ritz Plaza, 218 H u n t i n g t o n 

- Avę,, bus vakarienė ir šokiai su
sipažinimui su brooklyniečiais.

Operetės pas mus Bostone la
bai retas dalykas. Be to, “Korne
vilio Varpus” suvaidins geri ar
tistai, bei dainininkai. Manau, 
kad šiuo parengimu visi būsime 
patenkinti. Tik visi jame 
me!

Su Brooklyno ‘artistais 
atvyksta geras jaunimo
gas, veiklus jaunuolis, Jonas Or- 
manas. Jis yra vienas iš tų, ku
rie pagintojo leisti čia gimusiam 
lietuvių jaunimui žurnalą anglų 
kalboje: “The Voice of Lithu
anian-American.”

žurnalo, ir kitais reikalais, 
drg. J. Ormanas norėtų plačiau 
susipažinti su Bostono ir apy
linkės jaunimu. Tuo tikslu, da
bar, va, nedėlioj, 2 vai. po pietų, 
gruodžio 26 d., 376 Broadway, 
šaukiamas susipažinimo susirin
kimas. Aš tikras, šis susirinki
mas bus be galo gražus ir įdo
mus. Todėl visam jaunimui bū
tinai reikia būti. Ne tik jauni
mui—svarbu ir senesniems da
lyvauti, kurie jaunimui linki 
geresnio rytojaus.

gą ačiū. Sykiu ačiuojam far- 
moriams ir visai publikai už 
skaitlingą atsilankymą, o dd. 
už pasidarbavimą, taipgi d. 
Končiui už medų. Jis važinėjo 
su medumi po Maine valstiją 
ir lankės Rumforde. Įsišnekus 
apie tą draugišką vakarienę, 
d. Končius paaukavo kvortą 
medaus išleidimui tą vakarą, 
bet mes palikom kitam paren
gimui.

Aukautojų vardai: Po 50c.: 
F. Pakštis, S. Satman. Z. Iva- 
navičienė—33c. Po 25 centus : 
S. Sapienė, A. Motuzas, A. 
Kairienė, U. Pelkienė, A. Ki
lienė, L. Motuzienė, S. Puido
kas, M. Gruzinskienė. Viso 
aukų $10.41.

Visų Mylimas.

$6. Visiems aukotojam dide
lis ačiū!

Katrie “L”, skaitytojai Phi- 
ladelphijoj dar nesate LDS na
riais, prašau patapti jais. Svar
bu čia turėti tvirtą darbinin
kišką savišalpos organizaciją, 
kuri rūpinasi ne tik savo na
rių reikalais, bet, kaip matote 
iš aukščiau pažymėto, ir kitais 
svarbiais visuomeniškais reika
lais. Dabar LDS turi vajų. 
Įstojimas labai pigus, 
priimami abiejų lyčių 
iki 55 metų amžiaus.

Juo greičiau įstosite 
tuo bus jums patiems 
ir pažangią fraternalę
zaciją didesnę turėsime ir tuo
met galėsime daugiau gerų 
darbų nuveikti.

Sekantis LDS 5 kuopos ma
rių susirinkimas įvyks sausio 
11 d., 1938, kai 8 vai. vak., po 
num. 735 Fairmount Ave., Phi
ladelphia, Pa. Sekr. Šmitienė.

Nariais 
nuo 2

į LDS, 
geriau 

organi-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Gruodžio 23 d. įvyks Veikiančio 
Komiteto svarbus susirinkimas, ant 
kurio pakelsim daug svarbai reikalų, 
svarbių pranešimų. Turėsime išrink
ti naujiems metamu valdybą. Atsi
minkit draugės ir draugai, kad, “Lais
vės” vajus pasibaigė tik oficialiai, bet 
jieškojimas naujų skaitytojų turi tęs
tis, Dabar visi turime rūpintis “Lai
svės” banketo ranga.

Dalyvauki! 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)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor gt., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

būki-

sykiu 
drau-

ALDLD 51 Kuopos 
(Farmeritj) Veikla

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

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

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

Tel. Virginia 7-4499

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

Lapkričio 27 d. įvyko drau
gės J. Bondžinskaitčs prakal
ba arba įspūdžiai iš Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos. Prakalbas 
rengė Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
34-ta kuopa. Jos nusisekė la
bai gerai, nes žmonių buvo 
pusėtinai daug ir visiems labai 
patiko d. j. Bondžinskaitės 
įspūdžiai. Draugė J. B. labai 
aiškiai išdėstė Lietuvos ir So
vietų Sąjungos padėtį, kuri pa
sirodė labai skirtinga vienoj 
šalyj nuo antros.

Buvo renkamos aukos 
nijai ir svetainės lėšoms, 
rinkta $10.19, kuriuos 
pasiuntėm per “Laisvę” Ispa- i 
nijai, nes svetainės lėšas pa
dengė ALDLD 34-ta kuopa. 
Visiems aukavusiems tariame 
širdingą ačiū.

Aukavusių Vardai
Po 50 centų : M. Pocienė, 

Gaudesius, L. Motuzienė, 
Saltmeris. F. Pakštis.

Po 25 centus: J. Satman, 
' N. Satman, E. Lengvinienė, 

Jonušienė, K. Kaulavičienė, 
Gubistienė, V. Lobikienė, 
žadeikis, M. Viskontienė, 
Puidokienė, A. Kilienė, J. Pli- 
oplis, A. Plioplienė, S. Puido
kas, M. Gruzinskienė, V. Pad- 
galskis.

Ši kuopa susideda iš farmerių, 
gyvenančių po platoką apielinkę, 
Middlefield, Mesopotamia, 
Thompson, Chardon, Bristoville, 
Hunrsburg, Montville miestelių. 
Teritorija apima tarpe 35 ir 40 
mylių. Nepaisant tolumo, nariai 
susirinkimus lanko. Pav., gruo
džio 11 d. pas mus prisnigo pė
dos storumo sniego, o kai kur jo 
buvo net dvi pėdos. Vieniems 
nariams kelionė buvo trumpes
nė, o kitiems tolimesnė, prisiėjo 
važiuot apie 25-30 mylių. Nežiū
rint to, ALDLD 51 kuopos su
sirinkime dalyvavo beveik visi 
nariai.

Bendrai imant, pas mus, ūki
ninkus, susitarimas yra drau
giškas. Neatsiliekam nuo did
miesčių kuopų ir su parama vi
sokiems svarbiems reikalams. 
Pereitą vasarą mūsų kuopa 
“Vilniai” davė $50, Ispanijos 
kovotojams apie $12, Tarnui 
Mooney $5.

Šiame susirinkime nutarėm 
su rengt draugišką vakarėlį su-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SHENANDOAH, PA.

ALDLD 17 kp. nariams! Draugai— 
Kuopos svarbus susirinkimas įvyks 
26 d. gruodžio, Najaus Svct., 2-rą 
vai. po pietų. Kadangi šis metas jau 
baigiasi, tai visiems būtinai reikia 
užsimokėti duokles už šiuos metus. 
Taigi, nariai kurie nesate mokėję bū
tinai dalyvaukite susirinkime ir bū
kite nariais šios garbingos organiza
cijos. $1.50 metinės mokestės rodos, 
kiekvienas galime sudaryti. Šiame 
susirinkime bus renkama nauja val
dyba 1938 metams. (301-302)

WORCESTER, MASS.
Įvyksta šokiai 25 <1. gruodžio, Dar

bininkų Centre ant Green St. Pra
sidės 7:30 v. v. Visi yra kviečiami 
dalyvauti. Rengia Kom. Partija.

(301-302)

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas kuriame bus J. Or 

nas iš Brooklyn: Jis duos raportą 
apie jaunuolių žurnalo išleidimo iš 
jaunuolių organizavimo klausimo. 
Įvyks 24 d. gruodžio, 7:30 v. v. 29 
Endicott St. Kviečiam visus ALDLD, 
LDS ir mūsų dienraščių skaitytojus

šom dalyvaut. Liet. Kom. Frak.;
(301-302) I

ma- 1

tikimui Nauju Metu. Įžanga vy- dalyvauti, taipgi ir jaunuolius pra-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC į 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 7-4311

(SALINSKAS)

LIETUVIS'GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisyt* Koplyčią 
ir salę del po iermen* piet*. 
Teikiam nemokamai vėliausio® 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Priei Forest Parkway
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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

NORWOOD: Route 1 iki Huntington Ave., sukis po deši
nei ir važiuokite iki Jordan Svetaines.

t

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. 1

GARSINKITES “LAISVĖJE <
BRIDGEWATER ir
MONTELLO: Route 28 iki Huntirigton Avė., 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 gatvekarį arba elevator iki 
Summer Street persimainykit į Huntington gatvekarį 
iki Jordan Svetainės.

lIVI MV Ml AN IUIanan^

S
Notary Public Tel. Stagg 2-5043 2 a

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N

rams bus $1, o moterys pasiža
dėjo pagaminti gerų valgių. To 
vakarėlio pelnas skiriamas Is-1 
panijos demokratijos gynėjams. ! 
Taigi, draugai farmeriai ir 
miesčionys, nepamirškit daly
vauti. Kurie nepriklausot kuo
pai, turėsit progos susipažinti su 
jos nariais ir galėsit, jei nore- Lietuva pirm ir po krikšto. Drg^A. 
šit, įstoti.

Susirinkimas, beje,
■ pasiųsti Tamo Mooney bylos ve- 

yj®us ; dimui dar $10.
51 kuopos valdyba 1938 me

tams palikta sena: O. Rubienė, 
j organizatorė, kuri turi gerų dar

be pasekmių; V. Wolen, p.„L. 
I rast.; Rūbas, finansų rast.; A. 
Grinius, ižd. Korespondento kol 
kas dar neturim, nes senasis, d. 
Petronis, nepribuvo susirinki
mam

Vienas nemalonus dalykas 
mūsų kuopos nariams: susirgo 
draugė Valinavičienė ir šiuo 
tarpu randasi Lake Side ligoni
nėj, Clevelande. Padaryta jai 
sunki operacija. Kuriem drau
gams ir draugėms leidžia aplin-' 
kybės, aplankykit draugę ligo
nę, tas suteiks jai daugiau 
energijos ir ūpo ir ji greičiau 
pasveiks.

Varde 51 kuopos narių, linkiu 
drauge? Valinavičienei greito 
pasveikimo.

CLEVELAND, OHIO 
Istorinės Prakalbos

550 m. Lietuvos Krikštui Sukakus. 
Rengia Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija. Sekmadienį, gruodžio 26. 
Liet. Darb. Svct., 920 E. 79th St. 
Pradžia 2 vai. p. p. Dr. M. D. Pa- 
levičius, iš Detroito, kalbės temoje:

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

S

£

Ispa-
Su-

P.

J.

Lapkričio 28 d. įvyko drau
giška vakarienė, žmonių at
silankė daugiau, negu buvo 
manyta. Vakarienę valgant S. 
Puidokas pranešė, kad ir kal
bėtoja randasi ant šios vaka
rienės ir pasakys trumpą 
prakalbėlę apie darbininkų 
reikalus ir darbininkiškas 
draugijas. Draugė kalbėtoja 
paaiškino, kaip yra svarbu pri
gulėti prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir kokią nau
dą turi nariai. • Agitavo už 
Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugiją Jos metinė mokes
tis yra $1.55 ir nariai gauna 
žurnalą “šviesą” ir knygas. 
Toliau prisiminė apie Komu
nistų Partiją ir prašė publikos 
aukų partijos veikimo lėšoms.

Prakalbai pasibaigus, publi
ka valgė, gėvė ir linksminos. 
Iš šalies žiūrint, atrodė kaip 
vienos šeimynos nariai—šne
kas, rodavojas visais pakraš
čiais. Bile kurio paklausus, ką 
mano apie šį vakarą, visi atsa
ko, “kad ir daugiau būtų to
kių parengimų”. Pora drau
gų užsirašė dienraštį “Laisvę” 
ant metų, už ką tariam širdin-

M.' Metelionis kalbės laisvamanybes 
klausimu. Po prakalbų eis diskusi- 

nutarė jos, pasikalbėjimai, kortavimas, vaka- 
rieniavimas, o paskui ir šokiai prie 
geros muzikos, 
veltui.

Į prakalbas įžanga > 
Kviečia Komitetas.

(300-302)

MONTELLO, MASS.
Tarptautinių bedarbių masinis su- 

. 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)

Pi’ot. ' sirinkimas jvyks 2.1 <1.

BOSTON, MASS.
Operetė “Kornevilio Varpai” 

(Chimes of Normandy)
Suloš 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)

ĮfĮUnri^rortary

S 
£

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

Farmery s.

Philadelphia, Pa

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Senų 

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.

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

Telefonas ĘVergreen 7-1661

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

apylinkę orui atvėstant.

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

>

<f>

•>

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

palengvina pergalėti šaltį

<♦>
IIP HĮ.IHl'll H!U

PHONE PULASKI 5-1090

OPEN DAY AND NIGHT

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

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

Sleeping Accomodations.

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

■-

• -f

ir apsirūpinkite su medum.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.

Į

LDS 5 kp. laikė savo meti
nį susirinkimą gruodžio 14 d. 
Išrinko naują valdybą 1938 
metams. Nutarta ateityje me
tinį susirinkimą šaukti sekma
dienį, kad visi nariai galėtų 
dalyvauti.

Sausio 22 d. ruošiamas ba
lius kuopos naudai. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Kuopa iš savo iždo Ispani
jos demokratijos gynėjams pa
aukojo $15. Prie to prisidėjo 
ir sekami pavieniai nariai su 
aukomis: V. Urbas, $2; po $1: 
J. Mataitienė, J. Mikita; po 
50c.: P. Valantienė, A. Galum- 
bauskas. Viso surinkta $30.

Lietuvos politiniams kali
niams kuopa iš iždo aukojo $5, 
ir V. Urbas ąųkojo $1. Visoj

muzikantai ir iki valios už- 
Kviečia skaitlingai atsilan- 

A. Sauka.
(300-302)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 26 d. gruodžio, 
10:30 vai. " ‘ ‘ “
dicptt St. 
turėsime 
metų.

ryto Lietuvių Svet., 29 En- 
Visi draugai dalyvaukite 

išrinkti valdybą ant 1938
j. j. b. org.

(300-302)

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TĘĮTELBĄUM

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas bus 

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- 

i kų apsvarstymui. Valdyba. |
1 (300-302)

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

"‘■■r ■ .<■ r.; T

• / •,,, 
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Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasęhmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VU Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORRpIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNfiS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimi ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu tunte kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasikląuslįite manęs su pasitikėjimu, 
ir iūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠĘGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pibąąs Šlapumą Ištyrimas . 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR» Ii« ZINS
110 E. 16 St. Tarp UnioS> s«-ir Ir’in«PL New York 
Valandos: » A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: t A. M. iki 1 P. M,
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Puslapis šeštas Ketvirtai!., Gruod. 23, 1937

New Yorko Apielinkes Žinios
Pasakė Įdomiu Dalykų 

Apie Lietuva
Antradienio vakarą teko da

lyvauti 14-to Assemblio Ko
munistu Partijos 1-mos kuopos 
mitinge, kuriame turėjo tikrai 
Įdomią programą.

Kaip buvo garsinta, kalbėjo 
Mildred Savukaitė apie savo 
kelionės Įspūdžius Francijoj, 
Vokietijoj, Lietuvoj, Sovietu 
Sąjungoj.

Fašistinėj Vokietijoj, sako 
draugė Mildred, jaučiasi dide
lis slogutis. Ir stebėtina, kaip 
žmonės gali pragyventi prie 
esamo brangumo ir mažu už
darbių. Maistas brangus, ta
čiau ir brangiomis kainomis 
negali gaut kiek nori ir kada 
nori. Darbininkai daugiausia 
minta bulvėmis.

Kadangi mitinge buvo daug 
lietuvių, tad draugė ilgėliau 
apsistojo kalbėt apie Lietuvą.

Kaunas, jo centras gražus ir 
moderniškas. Bet ta galima 
pasakyti tik apie valdininkų 
ir pramonininkų Kauną. Darbi
ninkų Kaunas skaudu ir prisi
mint. Didžiuma darbininkų 
tebegyvena p r i e m i esčiuose, 
kur nėra gatvių nei tinkamų 
butų, tik senos laužynės. Už 
sklepini vieną kambarį reikia 
mokėt 45 litus Į mėnesį, o dar
bininkas teuždirba apie 3 li
tus į dieną, kas skaitoma geru 
mokesčiu. Imant atydon ne
dirbamas dienas, taipgi uždir
bančius mažiau, ir brangumą 
maisto, nesunku suprasti, ko
kioj apgailėtinoj padėtyje gy
vena darbo žmonės.

Dar labiau metėsi jai į akis 
kaimo skurdas su belangėmis 
ir mažalangėmis grįtelėmis, su 
molinėmis grindimis, kurios 
storai apmintos purvais, su 4-5 
metų vaikais-piemenėliais nuo 
3-čios valandos ryto iki 8 ir 9 
vakaro bėgiojančiais paskui 
bandas, su moterimis, kelian
čiomis anksčiau visų, kad pri- 
ruošt pusryčius ir sykiu su vi
sais išeit i laukus ir baigian
čiomis skubos ruošą po to, ka
da kiti šeimos nariai jau ilsisi.

Mildred taip pat papasako
jo įspūdingų dalykų iš Sovie
tų Sąjungos. Ypatingai ją do- 

<mino gyvenimas lietuvių Mins
ko apylinkėj, kaip jie keliomis 
galvomis pralenkę pačios Lie
tuvos gyventojus ekonominiai, 
politiniai ir kultūriniai. Gi 
caro laikais Baltarusija buvo 
žinoma, kaipo daug labiau už 
Lietuvą atsilikęs kraštas. O 
kada būdama fašistu valdomoj 
Lietuvoj, sako Mildred, kriti
kavau valdininkus už žmonių 
skurdą, tai jie teisinosi, kad 
jie negalėję pagerint būvį tuo 
trumpu laiku. Bet Baltarusi
joj, kur Sovietų valdžia, užte
ko to paties laiko pagerinimui 
liaudies gyvenimo.

Dėl stokos vietos negalima at
pasakoti visko, kas girdėta, neigi 
ji turėjo galimybių trumpoj 
kalboj paliesti viską, ką matė ir 
girdėjo. Kalbėjo trumpai, nes 
buvo pasirengus išvažiuoti Į 
Portage, Pa., pas namiškius.

Beje, Mildred buvo susirengus 
išvažiuoti pereitą savaitę, ir tas 
jau buvo paskelbta, bet vietos 
organizacijoms prašant padėt 
atlikt kai kuriuos skubius dar
bus, jinai buvo pasilikus kelioms 
dienoms ilgiau ir ta proga pasi
naudojant pakviesta raportuot 
K. P. kuopos susirinkime.

Chinijos Draugų atsiųstas 
kalbėtojas d. Loeb, senukas lek
torius, davė labai pamokinančią 
prelekciją apie Chinijos padėtį, 
jos atskiras provincijas, turtus, 
kaimynus, istoriją. Jis aiškiai 
nušvietė, ko nori Japonija ir pa
reiškė esąs įsitikinęs, kad jeigu 
Japonija laimėtų karą Chinijoj, 
•tai galim būt tikri, kad ir Jung
tinės Valstijos turės karą su Ja
ponija, kuri, po užvaldymo Chi
nijos, būtų daug stipresnis prie
šas, negu dabar yra.

Kalbėtojas sakė, kad rėmimas 
prezidento Roosevelto užsienio 
politikos, taipgi boikotas Japoni
jos prekių padėtų suvaldyti Ja
ponijos imperialistus. Rep.

Dzūkelio Raportas
Lietuviškų Tautininkų 

Darbai ir Vargai
Tik, rodos, dar visai ne

senai Brooklyne, ant South 
First Stryto, galėjai viena
me namelyje pamatyti Lie
tuvos prezidento, jo “eksce- 
lencijos” Smetonos abrozdą, 
galėjai jį matyti iš lauko 
pro langą; ten margavo ir 
trispalvė lietuviška karūna; 
ten buvo generalinis tauti
ninkų štabas; ten buvo po
ra medinių girgždančių 
krėslų, buvo ant trijų kojų 
medinis staliukas, ant sta
liuko paprastai gulėdavo 
dvi kaladės taukuotų kazy- 
rų, ant lentynos buvo me
dinis baksiukas šachmatų ir 
ant sienos buvo nupieštas 
didokas žemlapis; jame bu
vo pažymėta strateginiai 
geriausi keliai, kaip galima 
greičiausiai užkariauti Vil
nius.

Bet vieną ramų povakarį 
užsirūstino Dievas ant mūsų 
“broliu” tautininku, metė 
skaudžią bausmės rykštę, 
paverčiant šią lietuvišką įs
taigą debesiu dūmu; liko tik 
anglys ir pelenai. Dingo fe
nais visas jų turtas: staliu
kas, krėslai, abrozdas, žem
lapis ir dar sykiu pono Klin- 
gos “gilaus” mokslo istori
nių raštų.

Po šitos skaudžios nelai
mės mūsų ponai rankų ne
nuleido. Įsigijo jie vėl nau
ją prezidento paveikslą, nu
sipirko naujas kalades ka- 
zyrų ir atsikraustė ant 
Štagstryčio, prie pat gaisri
ninkų garadžiaus—po vienu 
stogu. Dabar jau šventos 
ugnelės jie nebebijo!
“Pasekmingos” Tautininkų 

Prelekcijos
Apsipažinus “broliams” 

tautininkams su nauja bu
veine, apsidrąsinus su ugne- 

| lės pavojum, imtasi ir “kul
tūrinių” darbų.

Aną vakarą suruošia mū
sų tautininkai prelekcijas, 
susirenka ta garadžiaus pa
stogė arba, kitaip sakant, 
tautininkų kliubas, pilnas 
publikos, viso apie penkio
lika žmonių, pats prelegen
tas, kapitonas P. Jurgėla, 
buvo šešioliktas. Skaitoma 
prelekciją iš rašto, skrieja 
švepli žodžiai iš poniškos 
burnos, tartum kibirkštys; 
iš pradžių buvo mokinama, 
kaip būti užsigrūdinusiu 
tautininku, ilgainiui prasi
deda keiksnojimas bolševi
kų; tai buvo tautiško faso
no žodžiai: “išgamos”, “ne- 
daverkos”, “a p g a v i k ai”; 
“drigantai, kurie Bostone 
‘Keleivį’ redaguoja” ir dar 
daug, daug Dzūkeliui teko 
užgirsti naujų tautiškų 
“malonybinių” būdvardžių.

Du piliečiai, kad ir sun
kiai, bet šiaip taip pastatė 
klausimą, būtent: “Ar mes, 
pone prelegente, esam dar 
tik tautininkai, ar jau fa
šistai?” Į tokį klausimą po
nas atsakė neigiamai.

Tik, trjnkt durys, ir stai
ga įvirto į šį susirinkimą 
keturių pėdų milžinas: juo
dais dideliais akiniais, lū
pose įsiskiepinęs storą ciga
rą ir, atsikvėpęs, persiprašo 
klausytojų ir praneša štai 
kokią naujieną:

—.. .Man pasisekė su vie
no detektyvo pagelba suži
noti, kad Bostonu “Keleivis” 
yra finansuojamas Vokieti
jos Hitlerio.—Ištempėm vi
si ausis ir tylim, o Dzūkeliui 
rūpėjo sužinoti, kas čia do 
per milžinas. Vėliau sužino
jau, kad tai to vakaro pre
legento brolis, tituluojantis 
save advokatu.

Toliaus buvo dešimtimis

Cacchione Jau Tik 70 
Balsy Nuo Surpless 
Per devynias dienas patikri

nėj imo Miesto Tarybos rinkimų 
balotų surasta suskaitliavime 
balsų daug netikslumų. Iki šiol 
rado 125. Cacchionei nepriskai- 
tytus balsus ir tuos pridėjus prie 
pirmiau gautų, Cacchione beat- 
silieka nuo Surpless, paskutinio 
paskelbto laimėtoju, tik 70 balsų.

Atradimas tiek daug klaidų 
patvirtina stiprią nuožiūrą, kad 
skaitliavimuose buvo klaidų ar 
kas aršiau, dčlko Cacchione li
kosi pralaimėjusiu tik 245-kiais 
balsais.

Cacchiones advokatas David 
M. Freeman sako, kad lig šiol 
pravestas patikrinimas gali 
duot pamato formaliam per- 
skaitliavimui visų balotų. Tam 
reiksią Aukščiausio Teismo 
įsakymo.

ŠIRDINGA PADĖKA
Dčkavojame visiems aukavu-1 

siems gėles. Dčkavojame atsi
lankiusiems prie grabo ir už pa
lydėjimą Į kapus — atidavimą 
pagarbos mūsų sūneliui Alber-' 
tui. Taipgi dčkavojame drg. 
Petrikienei ir drg. Senam Vin
cui už pasakytas atsisveikinimo 
kalbas. Taip pat dėkingi grabo- 
riui Bieliauskui už nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

Tamas, Veronika ir 
Aida jAsajai.

Pataisa
Aprašyme Alberto Lisajaus 

laidotuvių praleista vardas d. 
Paukštienės, kuri taipgi pri
siuntė gelių vainiką.

TARIASI SU UNIJA
Whelan. Drug krautuvių savi-' 

ninkai pradėjo derybas su CIO 
unija dėl algų ir sąlygų tos kom
panijos krautuvėse, kurių visa
me didmiesty ir priemiesčiuose 
randasi 57. Pasitarimą sušaukė 
Valstijinė Tarpininkavimo Ta-< 
ryba. ;

Streikas tebesiplečia. Sekma
dienį užstreikuota tos kompani
jos krautuvės ant 44th ir Broad
way, taipgi 50th St. ir 7th Avė. j

Kalėdų Radio Programa
ŠĮ šeštadienį, V. Matusevi

čiaus vadovaujamą Radio Va-' 
landą, nuo 9:30 iki 10:15 ry
to, pasiklausykite Kalėdų Pro- Į 
gramos, kurioj bus ir liaudies' 
dainų. Adomas Jezavitas tu- ; 
ri suruošęs puikią simfonijos 
orkestrą. Tai pirmu kartu ( 
Brooklyne. O Viktoras Beke- 
ris turi suruošęs dainas. 'Visą 
tai girdėsite iš stoties WMBQ, 
1500 kilocycles.

Linksmų kalėdų!
-Liet. Radio Vai.

sykių prakeiktas Bendras 
Frontas, “Laisvė” sū visu 
jos štabu; pasmerktas Lie
tuvos profesorius Adomas 
Mickevičius, kaipo lenkiš
kas tipas; pasmerktas bu
vęs Lietuvos prezidentas 
D-ras Kazys Grinius, kuo
met jis prezidentaudamas 
nemokėjęs Lietuvos Šventė
je pasirėdyti su “cilinderiu” 
ir “fraku”; pagirta Italijos 
vyriausybė, kuri taip “pui
kiai” sugebėjo užkariauti 
Ethiopiją, ir kuri nebijo at
sistoti prieš bile šalį ir ka^ 
riauti, o dar keletą sykių 
pasmerkta “Rusija”, kuri 
jau 20 metų kaip gyvuoja ir 
dar “nepajėgė” nei vienos 
šalies užkariauti.

Ir va, ponui prelegentui 
bedrąsinant mus, beragi
nant būti užsigrūdinusiais 
patriotais, bekeik snojant 
tuos “nedaverkas” bolševi
kus, užbaigta ta “įdomi” 
prelekciįa. Kitą sykį žadėjo 
vėl suruošti.

Dzūkelis.

Gruod. 21 d., 11:30 ryto, buvo 
iškilmingos ceremonijos ati
darymui naujo Lincolno Tunelio, 
kuris yra antru didžiausiu po
vandeniniu keliu, jungiančiu 
Manhattan su New Jersey. Jo 
statyba lėšuoja $85,000,000. Kol 
kas atidaroma tik pietinė jo ša
ka.

Tunelis yra tarp W. 39th St., 
Manhattan, ir Weehawken.

PRAMOGOS
BIRTHDAY PARTY

Iškilminga pare ruošiama paminė
jimui Onos Žurauskaitės gimtadienio, 
Kalėdų vakare, 25-tą gruodžio, po 
num. 148 Grattan St., kampas Varick 
Ave., Brooklyn, N. Y. Bus užkandžių 
ir visokių gėrimų. Užkviečia visus 
atsilankyti į šią parę, Miss Anna 
žurauskaitė, Telephone Evergreen 
4-8792. (301-302) 1

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Stasio Tarailos ir Vinco 

Wainos. Abudu gyveno Wilmerdin- 
ge, Pa. Taip pat pajieškau seno 
draugo Mykolo Mačionio, mes abu 
atvažiavom į Ameriką 1893 m., per 
tūlą laikų gyvenom Shenandoah, Pa. 
Kas apie jos žino, malonėkite man 
pranešt arba lai patys atsišaukia. 
Frank Petronis, 619 Johnstone St., 
Perth Amboy, N. J. (301-303)

Pajieškau 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 jį, ir jis yra vedęs, 
žmonos vardas Magdelena. Rašykite: 
Stanislovas šonas, 417 Electric St., 
Scranton, Pa.

(300-302)

REIKALAVIMAI
Reikalinga fornišuotas apšildomas 

kambarys Williamsburgho sekcijoj. 
Prašome pranešti “Laisvės” raštinė
je. , (300-301)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bars ir Grills (saliū- 

nai), įdedant pinigų .$3,000, — įplau
kų padaro $100.00 į savaitę, už $5,- 
000 — įplaukų padaro $200.00 į sa
vaitę. Kreipkitės pas H. Price, 253' 
Utica Ave., arti Eastern Parkway, j 
Brooklyn, N. Y. Arba šaukite: Presi- 1 
dent: 3-6622. (298-304) i

CHARLES’
UP TO-DATF.

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Hta.

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER) )
Vedu šermenis ir tųdaųlopi tin

kamai ir už prieinahfų kainų
Pnrsnniclau nutomoblllun

I>určtn, krikAtynoin Ir kitokiom
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Mnrcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINES

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Port, Muscatel $ 1 49 
Sherry-------- gal. JL *
3 bonkos už---------$1.00

Lietuv. Valstybinė 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2.99 
Maryland Rye K v. — $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!

MATEUŠAS SIMONA VIČTU'S 1
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos 4r impor
tuotos degtinas ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

fl HI '
• S Bu • 11

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

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewe» elereiterio atotiea.

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

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MŪSŲ KUJENTAMS

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

Kalėdų dovana

264 Grand Street
Kampas Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.

Mes esame vienatinė Krau
tuve kuri parduoda 

importuotą 
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę 
KAINA $1.59

Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių.

f-—------------------------ .
1 Cream of Grain
1 18 months old
į Straight Whisky
I 63c. $1.24 :
i pint qt. i•I* II — —— HU—— IHI — UH — tu —M —M —M —« —

1 +
1 

1

« 4

I Wolf Hunt I
Pennsylvania 

Bourbon Whisky 
59c. $1.15 !
pt. qt. I

«>------------- ---- -- ---- ------ -- ---- - -----n---- ------ a----->4.
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FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir , barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851
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Šia proga mes dčkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
.— Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną—
L.,# Aukštos Rūšies Kalendorių.

) Old (; L*al)d
\ '4 A

lyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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

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

Brooklyne. H




