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HITLERĮ

nijimo Centro Valdyba nese
nai laikytam savo suvažiavi
me nutarė paaukoti šimtą do-

šSIžUDe VISI CHINŲ
SUIMTI JAPONAI OFI

CIERIAI

trausko veikalams leisti!
Kaip žinia, prie Lietuvių 

Meno Sąjungos Centro Komi
teto susidarė specialis komite
tas rinkimui aukų Miko Pet
rausko veikalams leisti, šiam 
Komitetui LDS ir įteiks pami
nėtąją auką.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Šalių Darbininkai 
dkitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Tai stambi auka. Tai paro
do, kad kai tūli žmonės tik 
kalba apie “Petrausko įamži
nimą,” tai mūsiškiai aktualiai 
darbuojasi tam tikslui.

Mano nuomone, ir kitos or
ganizacijos ir draugijos turė
tų prie to svarbaus darbo pri
sidėti.

LDS Centro Valdyba pada
rė gražią pradžią.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, bal. 12.—Liau- 
diečiai atėmė iš fašistu Val- 
liboną miestelį,
fronte, ir išmušė juos iš 
Turmell kalno 
nuo Morelia-San Mateo vieš
kelio.

Kvailiausias SLA 
obalsis bene bus pastarasis — 
“Nediskusuok, Bet Balsuok.”

Po šituo obalsiu jie siuntinė
ja SLA nariams savo kandida
tų sąrašą, raginant narius už
jį balsuoti.

įdomu, kas to obalsio auto
rius? Bagočius su Miliausku 
galėtų jam pafundyti už gerą 
pasitarnavimą mūsiškiam są
rašui.
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Krislai 
$100.00 Petrausko Veika

lams Leisti.
Nediskusuok, Bet
Balsuok!” 

Masonų žodis. 
Mažai Gauna Balsų. 
Didelis Melas. 
Trys Seimai.

Rašo R. Mizara.

Amerikos masonų žurnalas 
“New Age” (iš vas. mėti., 
1938) griežtai pasisako prieš 
fašizmą, už demokratiją ir 
kolektyvį taikos išlaikymą.

Tai džiuginantis reiškinys. 
Reikia žinoti, kad masonų or
ganizacija didelė — Amerikoj 
turi tris milionus narių, o vi-Į 
sam pasaulyj — keturis milio
nus. Jie turi įvairiose atsako- 
mingose įstaigose daug žmo
nių. Dėlto jų balsas turi dide
lio svorio.

Masonų žurnalas teisingai 
pastebi, kad Mussolinio-Hitle- 
rio ir kitų fašistų skelbiama 
kova prieš komunizmą yra 
kova prieš demokratiją.

Ethiopijai negręse jokis ko
munizmo pavojus, betgi Mus-' 
solinis šiandien tą kraštą pa
smaugė.

Chinijoj nebuvo komuniz
mo, tačiaus Tokio imperialis
tai tąjį kraštą drasko, kaip 
pasiutę tigrai.

Motina su Patėviu Nusukę 
$4,000,000 Jackie Coogan 

Pinigų

bažnyčiom skambint visais'" 
varpais, sveikinant nazių ’įntaikvl 
“laimėjimą” tuose balsavi-l y 
muose.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę 

ir apie 50 laipsnių šilimos. 
—N. Y. Oro Biuras.

Vinikas pažymėtinai mažai 
balsų gauna einamuose SLA 
rinkimuose. O buvo (socialis
tuose) žmonių, kurie jį piršo 
SLA pažangiesiems nariams, 
sakydami, kad p. Vinikas “įta
kingas!” Ką tie žmonės dabar 
pasakys ?

Po to, kai kun. Mironas bu
vo paskirtas smetoniškos val
džios premjeru, tai “Lietuvos 
Aidas” rašė:

“Naują kun. Vlado Miro
no sudarytą vyriausybę visa 
Lietuvos visuomenė sutiko 
su dideliu pasitenkinimu...” 
Tai didžiausias melas, kokį 

Smetonos organas galėjo iš
galvoti! Mes puikiai žinome, 
kad Lietuvos žmonės reikala
vo koalicinės vyriausybės. Mes 
žinome, kad jie reiškė griežto 
nepasitenkinimo tautininkų 
valdžia. Bet štai valdžios ofi
ciozas leidžia žmonėms fašis
tiškus dūmus į akis ir tiek!

Šiemet įvyks trys dideli lie
tuvių fratemalių organizacijų 
seimai: SLRKA seimas bus 
Pittsburghe, SLA — Scranto- 
ne, LDS — Pittsburghe.

Galiu užtikrinti, kad LDS 
seimas bus patsai gražiausias 
ir gyviausias.

Kaip Greitai Hitleris 
Grobs Klaipėdų?-Dis-

KERENSKIS PRIPAŽĮSTA, KAD BUCHARIN, 
Z1N0VJEV IR KAMENEV DARE SĄMOKSLUS SU 

CARISTAIS NUVERST SOVIETU VALDŽIĄ

Klaipėdos Hitleriniai Laukia “Išvaduotojo”; Naziai Svarsto 
Prijungimą “Vokiško” Čechoslavijos Ploto ir Danzigo _ _ _ _ H- - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIAUDIEČIAI UžėMe 2 
POZICIJAS TORTOSOS

SRITYJ

Berlin. — Naziai pasikal
bėjimuose stato klausimą: 
kaip greit Hitleris darys se
kamą žingsnį — “atvaduot” 
3,500,000 vokiečių nuo Če
ch o s 1 o v akijos, Klaipėdos 
kraštąmuo Lietuvos ir “len
kišką koridorių” su Danzi- 
gu nuo Lenkijos.

Prisimena, jog per pasku
tinius du mėnesius ne tik 
pats Hitleris, bet jo orlaivy- 
no ministeris Goering ir 
propagandos ministeris Go
ebbels ne sykį viešai žadėjo 
“apgint vokiečių mažumas, 
gyvenančias už Vokietijos 
sienų.”

“Vokietininkai” Klaipėdoj 
ir Danzige gana atvirai 
skelbia, kad jie trokšta pri
jungt tuos kraštus Vokieti
jai.

Paryžius. — Sėdėjimu 
streikuoja jau 150,000 dar
bininkų keturiose dešimtyse 
ginklų, amunicijos, lėktuvų 
ir šiaip mętalo fabrikų. 
Darbininkai laiko užėmę tas 
įmones.

S t r e i k i eriai reikalauja, 
1 kad valdžia priverstų fabri- 
; kantus ir bankininkus pildyt

Berlin. — Nazių valdžia ■socialius įstatymus, išleis- 
paduoda, kad praeitą sek- tus 1936 m. vasarą, ir pridė- 
madienį Vokietijoj ir Aus- tų darbininkam algos pagal 
trijoj 48,751,587 piliečiai pa
sisakę už Austrijos prijun
gimą Vokietijai ir už Hitle
rio kandidatų sąrašą į “sei
mą.” Tik 452,170 balsavę 
“prieš” ir 75,347 sugadinę 
balsavimo blankutes.

(Balsavimai buvo praves
ti po aštria akim Hitlerio 
žvalgybos. Balsuot “prieš” 
reiškė užsitraukt persekioji
mus iš nazių pusės.) 
, ininkai įsakė visom j majįer sušaukė konferenci- 

j ją unijų vadų, norėdamas 
; darbininkus su 

samdytojais. Jis taip pat 
tarėsi su komunistu seimo 

oad t ATuncT vice-pirmininku Duclosu ir 
CHUN Al DAR, JLA1KUS1 komunistų atstovų pirmi- 

IblNANE j ninku seime Marcelin Git-
. tonu.Shanghai, bal. 12. — Per- 

anksti japonai pasigyrė, 
būk jie išnaujo užkariavę 
Tsinaną, Shantungo provin
cijos sostinę. Chinai dar te
bevaldė dalis to miesto.

Hollywood, Cal., bal. 12.— 
Pagarsėjęs kaip vaikas-ak- 
torius Jackie Coogan skun
džia teismui savo motina su 
patėviu, kad jie pasisavino 
jo uždirbtus $4,000,000. Jie 
tik po biskį tedavę jam pi
nigų net jo mokslui kolegi
joj.

New York, bal. 12.—Mote
riškų Drabužių Darbininkų 
Unijos pirmininkas D. Du
binsky užginčija praneši
mus, kad jis atsimes nuo 
CIO.

FRANCUOS VALDŽIA PASI
ŠAUKĖ DARBO UNIJŲ 

VADUS J DERYBAS

gyvenimo reikmenų pabran
gimą. Jie taip pat šaukia 
valdžią paimt už sprando 
stambiuosius k a p i t alistus, 
kurie sužiniai kenkia ūki
niam šalies atgaivinimui.

Buvo pranešama, kad 
naujas ministeris pirminin
kas Daladier siusiąs armiją 
ištaškyt streikierius iš jų 
užimtų fabrikų. Valdžia ta
tai užginčija.

Darbo ministeris P. Ra-

Stiprina Politinių Komisarų 
Įtaką SSRS Armijoj

Maskva. — Turi būt su-’ 
stiprinta galia ir įtaka po
litinių komisarų, skiriamų 
prie Raudonosios Armijos 
pulkų ir kitų dalių, rašo 
Raudonosios Armijos orga
nas “Raudonoji žvaigždė” 
ir Sovietų Komunistų Par
tijos organas “Pravda.”

“Komisarai turi žinot 
kad ir smulkiausius įvykius 
armijos vienetuose,” sako 
“Raudonoji žvaigždė.” “Jie 
dalyvaus išdirbime visų įsa
kymų, kokius tik duos pulkų 
komandieriai.”

Žymėtina, jog Tuchačevs- 
kis ir septyni kiti buvę 
kontr - revoliuciniai koman
dieriai (jau sušaudyti kaip 
šnipai-išdavikai) piestu sto
davo prieš įvedimą karinių 
komisarų armijoj.

New York. — Al. Kerens- 
kis, paskutinis buvęs kapi
talistinės Rusijos ministeris 
pirmininkas, pripažino, kad 
jau 1927 m. trockistai Zi- 
novjev, Bucharin ir Kame
nev per savo pasiuntinius 
Paryžiuj kvietė caristus 
baltagvardiečius ir kitus So
vietų priešus į talką nuverst 
Sovietų valdžią, kalbėdamas 
Carnegie svetainėj, praeitą

Visiem Massachusetts Valstijos Apskričių 
Komitetam ir ALDLD Kuopų Komitetam

Labai svarbi konferenci
ja del dienraščio “Laisves” 
pikniko. Konferencija įvyks 
šeštadienį, balandžio-April 
16 d., 1938, po numeriu 376 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Pradžia 3-čią valan
dą po pietų, šioj konferen
cijoj jau bus gatavi tikietu- 
kai ir joj dalyvaus “Lais
ves” administratorius drau
gas P. Buknys. Kadangi 
kuopų susirinkimų iki sek
madienio nebus, tai kuopų 
komitetai tūri pasirūpinti,

Anglija Ragina T. Lygą 
Pripažinti Mussoliniui 

Ethiopiją
Geneva. — Anglija reika

lauja, kad Tautų Lygos ta
ryba savo posėdyj gegužės 
mėnesį imtų apsvarstymui 
klausimą Ethiopijos pripa
žinimo Italijai. Anglijos no
ta, netiesioginiai agituoda
ma pripažint Italijai Ethio- 
piją, nurodo, jog penkios ša
lys, atstovaujamos Lygos 
Taryboj, jau pripažino Ethi- 
opiją užkariautojams arba 
padarė žingsnių linkon to 
pripažinimo.

Paryžius. — Jeigu naujas 
Franci jos ministerių kabine
tas su Daladierų priekyj bus 
seimo užgirtas, tai ir Fran
ci jos valdžia pritars Angli
jos reikalavimui, kad Tautų 
Lyga pripažintų Italijai 
Ethiopiją. Už tai stoja ypač 
dabartinis Franci jos užsie
nių ministeris G. Bonnet, 
kaip pranešama New Yor- 
ko TimesTii.

Austrų Jėzuitai Entuziastiš
kai Balsavo už Hitlerį

Vienna, Vokietija.—Jėzui
tai Feldkirche viešai, de
monstraciniai, v i e n b alsiai 
praeitą sekmadienį balsavo 
už Austrijos prijungimą 
Vokietijai. Visa katalikų 
dvasiški j a ragino tikinčiuo
sius balsuot už Hitlerį.

Kai kurie žmonės, bijoda
mi nazių nuožiūros, taip pat 
balsavo už Hitlerį.

šeštadienį, Kerenskis pareiš
kė:

“Mes buvome pasirengę 
priimt tą pasiūlymą ir veikt 
išvien su Bucharinu, Zinov- 
jevu ir Kamenevu. Bet, de
ja, įsimaišė Stalinas ir nuš
lavė visus mūsų planus.”

Bucharinas, Zinovjevas ir 
Kamenevas tada veikė ypač 
kaip kulokų-buožių agentai, 
kurstydami sukilt prieš lau
ko ūkio kolektyvizavimą.

kad iš jūsų kuopos kas nors 
atvažiuotų ir dalyvautų šioj 
konferencijoj.

Konferencijoj bus galuti
nai sutvarkoma “Laisves” 
pikniko 3 d. liepos reikalai. 
Hudsono draugų bent pora 
mašinų pilnų turėtų atva
žiuoti, nes jei šį konferenci
ja bus pasekminga, tai ne
reikės kitos konferencijos 
šaukti. Būkim iš visų vals
tijos kampų. \

ALDLD Organizatorius, 
J. GRYBAS.

Roosevelt Reikalauja 
Daugiau Paramos Be
darbiam ir Partneriam

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas reikalaus, 
kad kongresas paskirtų $1,- 
250,000,000 viešiem WPA 
pašalpiniam darbam per 
septynis mėnesius nuo š. m. 
liepos 1 d. iki kitų metų va
sario 1 d. Skaičiuojama, kad 
iki 1939 m. vidurvasario 
dar reikėsią pridėt $1,000,- 
000,000 tokiem viešiem dar
bam.

Prez. Rooseveltas taip pat 
kreipsis į kongresą * dėlei 
$150,000,000 paramos farme- 
riams ir $50,000,000 jaunuo
liams, ypač beturčiams stu
dentams.
/ Prezidentas, s i e k d amas 
gaivint ekonominį šalies gy
venimą, siūlysiąs, kad kon
gresas paskirtų $1,500,000,- 
000 ilgalaikių paskolų mies
tam ir valstijom atidaryt 
plačius vietinius viešus dar
bus.

Kongresas jau užgyrė $1,- 
500,600,000 pinigų iš šalies 
iždo kaipo paskolas fabri
kantam plačiau išvystyt 
pramonės gamybą.

Manoma, kad šį ketvirta
dienį prezidentas per radio 
išdėstys, kodėl reikalinga 
tokia valdžios parama ko
voj prieš nedarbą ir krizį.

Vice-prezidentas Garner 
piriešinasi, ypač skolint di
desnes sumas pinigų viešiem 
valstijiniam ir miestiniam 
darbam.

Sovietų Lakūnai Išvijo 
8-nis Japonų Lėktuvus, 

Devintų Suėmė
Sovietai Protestuoja Prieš Japonų Oro Šnipus; Japonija 

Spiečia Naujus Pulkus Savo Armijos į Sovietų Pasienį - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s _ _ _ _

Shanghai, bal. 12. — Išsi
žudė visi oficieriai tūkstan
čių japonų, kuriuos chinai 
suėmė paskutinėmis dieno
mis Shantunge. Japonijos 
oficieriai prisaikdinti nusi- 
žudyt pakliuvant į nelaisvę.

VYRIAUSIAS TEISMAS 
REIKALAUJA PRIIMT 
NEGRUS I “DŽIURES”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas vienbalsiai atmetė mir
ties nuosprendį, kurį Ken
tucky valstijos teismai iš
nešė negrui Joe Hale’ui kaip 
“žmogžudžiui.”

Kadangi į teismą prieš 
Hale buvo parinkti tik bal
tieji prisiekusieji posėdi- 
ninkai ir nė vieno negro ne
buvo įleista į džiurę, tai to 
teismo nuosprendis padary
tas vienpusiškai, — sako 
šalies Aukščiausias Teis
mas. Todėl jis įsakė Ken
tucky valstijai duot negrui 
Hale naują teismą, kur į 
džiurę būtų renkami ir neg
rai.

Hale’o apeliacijos byloj 
buvo parodyta, jog. per pas
kutinius 50 metų nė vienas 
negras Kentucky valstijoj 
nebuvo priimtas į teismų 
džiurimanus.

Japonai Siunčia Naujas Di
džias Armijas prieš Chinus

Shanghai, Chinija, bal. 12. 
—Japonai traukiniais ir tro- 
kais visu urmu gabena di
delius daugius geriausios 
savo kariuomenės prieš chi
nus į Shantungo frontą, kur 
chinai paskutinėmis dieno
mis atvejų atvejais pliekė 
japonus ir nugrūdo juos 40 
mylių atgal.

Japonai skubinasi ypač 
talkon savo pulkams, ku
riuos chinai laiko apsupę ir 
šturmuoja Yihsien mieste. 
Tuo tarpu chinai užėmė dar 
kelis kaimus ir miestelius 
Yihsieno srityj ir atkariavo 
nuo japonų svarbų Peiping- 
Suiyuan geležinkelio mies
tą Taocheną.

Chinų partizanai šimti
niai^ būriais iš pasalų už
puldinėja ir šaudo japonus 
net visai arti Shanghajaus. 
Bet japonai sako, kad jie 
kur kas daugiau išžudą par
tizanų.

Japonai praneša, kad jie 
jau “paliuosavę” Tsinaną, 
Shantungo provincijos sos
tinę, nuo chinų.

Tokio. — Japonijos laik
raščiai skelbia išmislą, būk 
Sovietu Raudonosios Armi
jos maršalas V. Bliucher sa
kęs, “dabar laikas kariaut 
prieš Japoniją.” (Tai Japo
nų valdžios išrastas provo
katoriškas melas.)

Japonijos užsieninė minis
terija skundžiasi, būk japo
nai “persekiojami” sovieti
nėje dalyje Sachalino salos, 
ir grūmoja duot “tinkamą 
atsakymą” Sovietam.

Japonija paskutiniu laiku 
atsiuntė naujus pulkus savo 
armijos į Manchukuo kraš
tą, pasienin sovietinio Sibi
ro. Dabar Japonija turi 200 
iki 300 tūkstančių armijos 
Korėjoj ir Manchuke prieš 
Sovietus. Japonai, iš antros 
pusės, skelbia, kad, girdi, 
Sovietai laiką pusę njiliono 
savo armijos “Manchukuo 
pasienyj.”

Maskva. — Devyni Japo
nijos kariniai lėktuvai per
skrido Sovietų pusėn (bal. 
10 d.) už pusdevintos mylios 
į pietus nuo Poltavkos kai
mo, Grodekovskio apskri
ty j.

Pakilę Sovietų lėktuvai iš
vijo aštuonis japonų orlai
vius per sieną į Manchukuo, 
o devintą jų orlaivį priver
tė nusileist Sovietų pusėje 
už mylios nuo sienos ir su
ėmė karinį japonų lakūną. 
(Suprantama, kad tie japo
nų lėktuvai šnipinėjimo tik
slais skrido Sovietų Sibiro 
pakraščiu.)

Sovietų vyriausybė per 
savo ambasadorių Tokioj 
įteikė protestą Japonijai 
prieš skraidymus virš sovie
tinės žemės.

LaGuardia Šaukia Neleist 
Diktatorių Piet Amerikon
New York. — Miesto ma

joras La Guardia savo kal
boj per radio bal. 11 d. nu
rodė, kad fašistiniai dikta
toriai skverbiasi į Pietų 
Amerikos respublikas (tu
rėdamas galvoj Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją). Jis ra
gino Jungtinių Valstijų vy
riausybę finansiniai padėt 
plačiai išvystyt šios šalies 
prekybą Pietinėj ir Centra- 
linėj Amerikoj ir tuom pa
stot kelią diktatoriam tenai.

Majoras La Guardia taip
gi ragino valdžią duot tie
sioginės paramos privačiai 
pramonei ir išvystyt tinka
mą pašalpų programą, idant 
netektų badant šios šalies 
bedarbiams. Jis gyrė viešų
jų WPA darbų administra
torių H. L. Hopkinsą už jo 
pastangas daromas bedar
bių naudai. ,
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Kaip Bus Su Algų-Valandų 
Nustatymo Dilium?

Dabar, kai reakcininkams pavyko 
Jungt. Valstijų kongrese pasmaugti re
organizacijos bilių, tūli mano, kad jie to 
paties griebsis ir kovoje prieš algų-va
landų nustatymo (Wages-Hours Bill), 
kai jis bus pradėtas svarstyti.

Kad reakcininkai išnaudos visokias 
progas paminėtojo biliaus nepravedimui, 
kad jie užkinkys visas juodąsias pajėgas 
šalyje prieš tą bilių protestuoti—aišku.

Todėl reikalinga tiems žmonėms, ku
rie tam biliui, algų-valandų nustatymo 
biliui, pritaria, stovėti sargyboje.

Reikalaukit savo kongresmanų kuovei- ' 
kiaušiai šį bilių svarstyti. Reikalaukit jį 
priimti, padaryti įstatymu.

Žinome, kad yra ir darbo unijų judėji
me tokių žmonių, kurie stoja reakcijai 
pagelbon šį bilių nugalėti. Vienu iš stam
biausių šulų—William Green, ADF pre
zidentas. Jis, žinoma, kovoja prieš šį bi
lių neva iš kitos pusės; jis skelbia, kad, 
girdi, šis bilius perdaug žemas mini
mum algas nustatąs. Tačiau, sąmoningai 
ar ne, jis padeda reakcininkams.

Reikalingas nepaprastas budėjimas, ne
paprasta energija tiems visiems žmo
nėms, kurie stoja už- paminėtojo biliaus 
pravedimą.

Sakykit savo kongresmanams, kad jie 
buvo išrinkti ant prezidento Roosevelto 
^platformos; sakykit jiems, kad jei jie ne
balsuos už šį bilių, tai per sekančius rin
kimus balsuotojai jiems duos “vilko bi
lietą.”

Algų-Valandų Nustatymo bilius priva
lo būti pravestas einamose kongreso se
sijose!

(iš kovo 26 d.) taipgi parašė įvedamąjį 
(editorialą) tiems įvykiams aiškinti. Pir
miausiai Smetonos laikraštis puola buvu
sius valstybės prezidentus, kurie, pasak 
jo, “nelegaliu būdu” kreipėsi “į visuome
nę, siūlant grįžti prie demokratinės san
tvarkos ir eiti prie koalicinės vyriausy
bės sudarymo.”

Kai dėl “nelegalaus būdo” vartojimo 
. (buvo išleista lapeliai ir visuomenei dali
nami), tai organas nukalba nei šį nei tą. 
Kaipgi kitaip jie galėjo kreiptis ir savo 
nuomonę pareikšti? Spaudon eiti nega
lėjo, nes cenzūra neleido. Susirinkimų jo
kių šaukti negalėjo, nes jie uždrausti. 
Per radijų taipgi negalėjo savo žodžio 
sakyti, nes jį smetonininkai kontroliuoja. 
Vienintelis būdas—lapeliai.

“L. Aidas” toliau sako:
Šiandie nėra toks momentas, kad mes, 

turėdami galvoje gyvybinius valstybės in
teresus, galėtume grįžti į 1926 m. Mes dar 
per daug gerai atsimename anuos laiku, 
kad čia reikėtų plačiau apie juos kalbėti. 
Mes žinome prie kokios padėties anais 
laikais buvo privedę valstybę visokie “plą^ 
čių bazių” ieškojimai. O juk 1926 en-

ė kiek

Miliauskas, Bagočius ir Visas Pažangus 
Skitas Laimi S .LA. Rinkimuose

“Baisios Dienos”, Tik, Matyt, 
Ne Visiems

Kauno liaudininkų dienraštis (“L. Ž.” 
iš kovo 21 d.) rašo įvedamąjį po antraš
te: “Baisios Dienos.” Dienraštis sako:

Lietuvos valstybę paskutinėmis dieno
mis palietė tragingi įvykiai: lietuvių tau
ta pergyvena baisias dienas. Negarbė, ku
rią dabar tenka pakelti, neapsakoma ir 
neaprašoma.

Atžymėjęs Lenkijos imperialistų pasi- 
mojimo baisumą, liaudininkų dienraštis 
toliau žymi:

Mes suprantame tautos savijautą. Mes 
įvertiname skausmo gilumą. Mes atjau
čiame pakirstųjų nusiminimą. Bet, kas 
įvyko—-įvyko. Su tuo tenka skaitytis. Nes 
ne tas didvyris, kuris vien pasisekimais 
triumfuoja, bet tas, kuris greit susiranda 
atsidūręs sunkioje padėtyje ir išeina, jei 
jau ne nugalėtoju, tai bent atsilaiko.

Lietuva, ir lietuviai dabar atsidūrė nepa
prastai sunkioje padėty. Mes tą jau esame 
pasakę šeštadienį, bet pakartojame ir dar, 
kad kiekvienas galėtų dar stipriau įsisą
moninti, jog padėtis tikrai labai rimta ir 
labai sunki. O tokiu atveju būtinai reikia 
susivaldyti ir sukaupti visas jėgas, visas 
pastangas.

Jėgų ir veikimo telkimas turi būti juo 
didžiausios apimties. Turi susitelkti visa 
Lietuva, visi lietuviai. Turi susitelkti ne 
vienos kurios srovės, bet visų srovių, visų 
pakraipų, visų politinių nusistatymų, pla
čiausia koalicija, visų, visų, kam tiktai 
brangi Lietuva, kam brangi tauta, kam 
brangi nepriklausomybė.

Aišku, ši “L. Ž.” išvada teisinga. No
rint sukaupti visas krašto,jėgas gynimui 
Lietuvos nepriklausomybės, kito kelio ir 
nebelieka, kaip tik įtraukti visas parti
jas, visas srioves į valstybes vairo vaira
vimą.

Deja, dėl šito sveiko balso valdžios ofi
ciozas visai kitaip atsiliepia. “L. Aidas”

droji Europos konjunktūra buv 
neblogesnė, kaip šiandie. Piningai, anie 
laikai taikai buvo žymiai alankesni, nes 

 

po karo valstybės dar nebuvo kariškai 
taip sustiprėjusios ir karo pavojai dar ne
buvo tokie dideli, kaip šiandie. Taigi, jei 
anais laikais reikėjo atsisakyti nuo koali
cijos, vedusios valstybę prie katastrofos, 
tai, turint galvoje bendrą šių dienų politi
nę padėtį, ypač būtų pavojinga ir rizikin
ga šiandie kartoti senas klaidas. Valsty
bės darbe yra pavojinga o kartais ir pra
žūtinga vadovautis nuotaikomis ir iliuzijo
mis, ypač jei tas iliuzijas skaudžiai panei
gia faktai. Tik tikrovės teisingas suprati
mas ir visapusiškas jos įvertinimas gali 
mums parodyti tikrąjį kelią.

Pasirodo, kad fašistų laikraštis tikro
vės nesupranta, jeigu jis taip rašo. Lie
tuvos žmonės tautininkų valdžios nenori, 
nes toji valdžia pirm kovo 11 d. incidento 
jau vedė slaptas derybas su Varšavos po
nais. Lietuvos visuomenė su pardavikiška 
tautininkų politika nesutiko, nesutinka 
ir nesutiks.

Tuomet, kai Lietuvos visuomenei ro
dėsi, kad nepriklausomybei yra baisios 
dienos, ir siūlė kelius, kuriais einant bū

tų galima tąsias dienas saugiau išgyven
ti, tai tautininkų vyriausybė tebevarė 
savo politiką—Lietuvos Lenkijai pardavi
mo politiką, nepaisydama, ką sako visuo
menė, žmonės.

Daugelis net tautininkams prijaučian
čių žmonių skelbia, kad Smetona eina Jo
gailos keliais. Teisinga charakterizacija. 
Tik mes manome, kad visgi Lietuvos vi
suomenė šiandien yra kur kas budresnė 
ir sąmoningesnė ir dėlto jam to pasišo- 
vimo įvykinti neleis! »

“Įsakymas Nr. 21”
Pereito pirmadienio “Laisvės” laidoj 

mes išspausdinome buvusių Lietuvos pre
zidentų ir kitų visuomenininkų pareiš
kimą dėl Lietuvos valdžios sudarymo. Pa
sirodo, kad tas pareiškimas gavo nepa
prasto masėse pritarimo ir Smetonos val
džiai įvarė kinkų drebėjimą. Dėlto pasta
roji išleido sekantį:

Įsakymas Nr. 21.
Paskutiniųjų dienų įvykiai reikalauja iš 

visų piliečių ypatingos rimfies, susiklausy
mo ir drausmės.

Kad neįvyktų įvairių neatsakingų as
menų išsišokimų, remdamasis Ypatingų 
Valstybės Apsaugos įstatų par. 9 kartoti
nai skelbiu šį įsakymą:

Draudžiu:

1. Be mano sutikimo eisenas, demons
tracijas ir susibūrimus gatvėse, aikštėse ir 
kitose viešosiose vietose; policija bet ku
rioje vietoje ir kiekvienu metu gali sustab
dyti judėjimą ar uždrausti pasilikti' gat
vėje net ir atskiriems žmonėms.

2. Skleisti žodžiu kurstančius prieš 
esančią Lietuvos Vyriausybę, kariuomenę 
ir jos vadovybę gandus, bei kurstyti vieną 
visuomenės dalį prieš kitą.

Visiems Kąuno miesto namų savinin
kams nuo 21 ligi 5 vai. ryto kiemų vartai 
ir varteliai bei namų viešojo įėjimo duris 
laikyti uždarytus ir užrakintus.

Nusižengusius šiam įsakymui bausiu pi
nigine bauda iki 5000 litų arba iki 3 m^n. 
kalėjimo.

Už priešinimąsi policijai ir pavartojimą

47 Kuopų Rezultatai Rodo, 
Kad Pažangieji Gauna Di

džiumą Balsų
SLA rinkimai šiemet ro

do, kad yra galimybių, kad 
netiktai buvę SLA pildomo
sios tarybos pažangūs na
riai laimės, bet kad yra la
bai daug vilties, jog naujie
ji kandidatai, kaip tai, kan
didatas į P. T. sekretorius 
J. Miliauskas ir kandidatas 
į Iždo globėjus J. Martin- 
Marcinkevičius, irgi bus lai
mėtojai.

SLA Narių Komitetas, 
kuris ragino SLA narius 
balsuoti už visą pažangų 
sleitą, iki šiol yra surinkęs 
davinius iš 47 SLA kuopų. 
Tame skaičiuje įeina: 13, 14, 
16, 18, 26, 31, 35, 36, 38, 40, 
46, 56, 60, 68, 77, 85, 87, 95, 
139, 143, 148, 
188
236, 260, 262, 
325, 
pos. Bendrai suėmus jų bal
savimo rezulta3tai yra seka
mi:

ANT PREZIDENTO
1162 
395 

54

Dr. Biežis  .............. 399
Dr. Staniulis ........... 144

Tai tokius rezultatus mes, 
SLA Narių Komitetas, turk- 
me su balandžio 12 d. Ragi
name SLA narius siųsti 
mums rezultatus jų kuopų 
balsavimų, idant ir jų balsai 
būtų priskaityti šiose skait-

linėse. Tai tada žinotume 
dar prieš balsų skaitymo 
komisijos pranešimą, kas 
laimėjo rinkimus. Manome, 
kad tokios žinios yra žingei
džios netiktai SLA na
riams, bet ir plačiajai lietu
vių visuomenei. Tad prašo
me nuoširdžiai kooperuoti 
su komitetu. Prašome balsa
vimų pasekmes siųsti seka
mu adresu:
P. Baranauskas,

386 So. Second Street, 
Brooklyn, N. Y.

TRUMPMENOS

201, 212,

Nelegalioji Spauda 
Lietuvoj

Atrodo, kad Amerikos 
Lietuvių Kongreso veikian
tysis komitetas permažai 
kalba į plačiąsias lietuvių 
minias. Ką tik buvęs aukš
to laipsnio lietuvių sąjūdis 
dėlei gręsiančio pavojaus 
Lietuvos nepriklausomybei, 
neiššaukė tąjį komitetą 
veikmėm Jis net savo sky
riams nenurodė direktyvų. 
Jis pasitenkino savo rezoliu
cija ir tyli. O centralinės įs
taigos tylėjimas — reiškia 
kaip ir migdymas savo sky
rių.

Pereitais metais viena 
kita kolonija atsiliepė, kad 
yra reikalingas Amerikos 
Lietuvių Kongreso suvažia
vimas. Tokiam suvažiavimui 
buvo priminta ir vieta— 
Scrantonas,’ nes ten įvyks 
SLA. seimas ir dėlto būtų 
galima dalinai subendrinti 
kelionės išlaidas. Tačiau, be
siartinant SLA seimui, Am
erikos Liet. Kongreso komi
tetas savų planų tame rei
kale neskelbia. Argi tokio 
suvažiavimo mintis jau nu
stumta šalin?

savo laikraštį, pavadintą 
“Liaudies Frontu”. Pirmasis 
numeris buvo šešių puslapių 
pilnas gana įdomios ir ak
tualios medžiagos.

Didelį pasisekimą turi in
teligentijos tarpe inteligen
tų antifašistų leidžiamas 
laikraštis “Antifašistas”. 
Jame bendradarbiauja įvai
rių pažiūrų inteligentai: 
liaudininkai, komunistai, so
cialistai. “Antifašistas” pra
dėjo eiti 1937 metų pradžioj 
ir iki vasaros atostogų (bir
želio mėn.') išėjo 
riai.

Daugelis šitų 
laikraščių išeina

(Musų specialio Koresp.
Lietuvoj)

Lietuvos spaudos laisvė 
tiek suvaržyta, cenzūra tiek 
aštri, kad bent kięlc pažan
gesniam laikraščiui ar žur
nalui eiti neįmanoma. Po 
vieno kito numerio jį užda
ro ir redaktorius atsiduria 
kalėjime. Todėl visai su
prantama, jog antifašistinė 
spauda gali eiti slaptai, be 
cenzūros žinios. Ir tokios ne
legalios spaudos kiekis nuo
lat didėja.

Seniausias nelegalus laik
raštis Lietuvoj yra komu
nistų Partijos Centro Ko
miteto leidžiamas “Tiesa”. 
Šis laikraštis išeina regulia
riai kas mėnuo. Jis spausdi
namas spaustuvėj ir dabar 
esti dažniausiai keturių pus
lapių. Tiražas jo esti daž
niausia 2-4 tūkstančiai eg
zempliorių. Jis atrodo gana 
gražiai, nė kiek neprasčiau 
už legaliai išeinančius. Ko
munistų Partija leidžia dar 
teoretiniams klausim ams 
nagrinėti “Komunistą” ir 
organizaciniams reikalams 
“Propagandistą”.

Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga ir Socialdemokra
tų Partija yra uždarytos ir 
jų bet koks pareiškimas būt 
laikomas nelegaliu. Senieji 
šitų organizacijų vadai bijo
jo ir greičiausiai nenori 
kurti savo organizacijų 
slaptai. Jie turi neblogas 
tarnybas arba šiaip biznius 
ir pyktis su valdžios žmo
nėmis su tautininkais randa 
nenaudinga. Tačiaus liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
jaunimas nenori eiti savo 
vadų pėdomis, nenori ra
miai sėdėt ir laukt kažko
kios demokratijos saulės už
tekant. Aktingasis jaunimas 
bando kurti nelegalų judėji
mą ir liaudininkai buvo pra
dėję leisti nelegaliai “Ku
dirkos Varpai”, o socialde
mokratai “Darbo Fronte”. 
Man šitų leidinių teko ma
tyti tik po vieną egzemplio
rių, bet reik tikėtis, kad pa
sirodys ir daugiau.

Jaunieji liaudininkai ir 
socialdemokratai prisideda 
prie liaudies fronto organi
zavimo ir 1937 metų pra
džioj buvo sudarytas laiki
nasis Lietuvos liaudies fron
to komitetas. Šis komitetas 
išleido savo platformą ir
kovo mėnesį pradėjo leisti matikos žodis “siųsti” bus
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ELMER A. BENSON
Minnesotos valstijos guberna
torius, pažangus žmogus, dar- 
.bietis; sekančiuos rinkimuos jis 
ir vėl kandidatuos ir yra vil
ties, kad balsuotojai jį ir jo vi

są darbiečių sąrašą išrinks.

nelegalių 
mašinėle 

rašytų ir rotatoriumi spaus
dintų. Todėl policija susirū
pino kaip nors šį darbą ap
sunkinti. Visų pirma įsakė, 
kad kiekvienas hektografas, 
š a f i r o g r a f as ar rotato
rius turi būti registruotas. 
Ir pirkti reikia gaut leidi
mą. Dabar yra taip pat įsa
kyta registruoti visas rašo
mąsias mašinėles, už neregi- 
stravimą bus baudžiami tei
smo arba komendanto baus
mėmis. Todėl Lietuvoj da
bar negalima laisvai pirkt 
rašomosios mašinėlės. Rei
kia turėt leidimą ir nupir
kus tuoj aus įregistruoti.

Žinoma, nelegalios antifa
šistinės spaudos keliai yra 
labai sunkūs. Už kiekvieną 
į policijos rankas patekusį 
egzempliorių gręsia sunkių
jų darbų kalėjimas. Tačiau 
ji plečiasi ir pasiekia vis 
didesnius ir didesnius gy
ventojų sluoksnius.

London. — Anglija pa
siuntė savo karinį didlaivį 
“Hood,” 42,100 tonų įtalpos, 
iškraustyt iš Barcelonos an
glus, norinčius apleist tą 
miestą.

Buvo paskelbta, kad įvy
kęs bendras visų sriovių di
dysis ’mitingas New Yorke 
įkūrė komitetą Lietuvai gin
ti. Komiteto pirmininku 
paskelbtas Vitaitis, o sekr. 
—iždininku — Laučka. Ar 
tas komitetas bus tik kaipo 
lokalinė New Yorko artimos 
apielinkės įstaiga, ar jis bus 
nacionalis? (Šis komitetas 
jau likvidavosi.—“L.” Red.) 
Svarbu tatai žinoti kitoms 
kolonijoms, nes ir jos orga
nizuoja panašius komitetus 
ir dairosi tam darbui cent- 
ralinės įstaigos, per kurią 
būtų galima siųsti aukas 
Lietuvos gynimui. Newyor- 
kinio mitingo dalyviai-su- 
manytojai ir šaukėjai, laik
raščių redaktoriai, turėtų šį 
klausimą nušviesti savo lai
kraščiuose. , j

Amerikos lietuviai laisva
maniai grupuoja savo veiklą 
į Etinės Kultūros Draugiją. 
Kol kas, rodos, jų darbo na
šumas labai menkas. Mano 
manymu, nėra reikalo kiek
vienam klausimui turėti at
skirą organizaciją, kuomet 
daugelio klausimų veiklą 
galima suburti vienos orga
nizacijos pastogėn. Laisva- 
manybės klausimą ir veiklą 
galima ' vesti Literatūros 
Draugijoj. Jėgų skaldymas, 
pasiskirstymas, nereikalin
gas. Josephus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija.

Kadangi mes dviese drau
gai suėję diskusavome lie- 
tuviij kalbą, priėjome net 
prie to, kad susiginčinome 
šiuo vienu žodžiu, būtent. 
Draugas sako, kad taisyk
lingai lietuviškai sulig gra-

taisyklingas, aš priešingai, 
aš sakau, kad reik rašyti 
taip “siusti.”A

Žodis “SIŲSTI” bus drau-

žodis “SIUSTI” bus drau-

prieš ją smurto bus baudžiama karo lau
ko teismo.

Pulkininkas Bobelis, 
E. Kauno karo komendanto p.

Kaunas, 1938 m. kovo 2? d.

Šitokiomis priemonėmis .Smetonos vai-, 
džia pasirįžo užsmaugti Lietuvos žmonių 
balsą!

Kad šiejk tiek tuos žmones apraminti, 
ilinti jiems akis, Smetona, tie

sa, padarė kiek tiek asmenyse pakaitų,

pamainydamas Tubelį kunigu Mironu, 
bet esmėje jokių atmainų Lietuvos gyve
nime nepadaryta.

Mes skelbėme ir skelbsime, kad Lietu
vos nepriklausomybės gynėjai buvo ir 
bus Lietuvos žmonės, liaudis. Kas tuos 
žmones slopina, neleidžia šitoj valandoj 
jiems savo žodžio pasakyti, tas tarnauja 
Lenkijos imperialistams, pasimojusiems 
Lietuvą praryti.

Smetona kaip tik tą pro-lenkišką po
litiką šiandien Lietuvoj praveda!

Tad mes tikimės, kad 
“Laisvė” atsakys, kuris žo
dis yra rašomas taisyklin
gai, ar u turi būt nosinė, ar 
viršuj su balkiu. Už atsaky
mą tariame širdingai ačiū. 
Atsakymo lauksime per 
“Laisvę.”

Draugiškai,

Atsakymas
Žodis “siunčia,” “siuntė” 

rašos “siųsti.” Vietoje rai
džių “u” ir “n,” pasilieka 
tiktai viena “ų”. Taip pat 
žodis “skundžia” rašosi 
“skųsti” ir tt.
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Trečiad., Balandžio 13, 1938

Adelė Šiaučiunaitė - Auka Fašistų Žvalgybos 'daugelyje kitų1 kolonijų įvy
ko lietuvių arba tarptautiški

i parengimai su lietuvėmis ak-

rytas, tačiau 
ramios 

Tarp

Sekmadienio 
išėjus Kauno gatvėn 
nuotaikos nematyt, 
darbininkų, ypač jaunime, ne
paprastas sąjūdis. Paskubo
mis bėga vienas pas kitą, ne
kartą draugą jau pasitikdami 
gatvėj ir vos permetus liūdnai 
žėrinčiomis 'akimis iš abiejų 
lūpų kartu išsiveržia klausi
mas: “Jau girdėjai?”

Taip, jaunimas girdėjo. Tą 
rytą, vasario 27, 1938 metų, 
gyvuoju telegrafu ūmai per

ADELĖ ŠIAUČIUNAITĖ 
Kauno darbininkė, Lietu
vos Komunistinio Jaunimo 
Sąjungos Centro Komiteto 
narė, draugė Adelė Šiau
čiunaitė, 24 m. amžiaus, 
fašistinės žvalgybos agen
tų žvėriškai iš pasalų nu
žudyta 1938 metų vasario 
26-tos dienos vakare.

Kauną perbėgo kiekvieną dar
bo žmogų sukrečianti žinia, 
kad Giedraičių ir Višinskio ga
tvių kampe rasta nužudyta jų 
mylima organizatorė Adelė 
Šiaučiunaitė, Lietuvos Komu
nistinio Jaunimo Sąjungos 
Centro Komiteto narys ir vie
na iš labiausia atsidavusių 
Komunistų Part?jos ir Kom
jaunimo Sąjungos kovotojų, 
viena iš labiausiai pasiauko
jusių ir pasiryžusių kovotojų

Motina Bėgo 10 Blokų 
Su Negyvu Kūdikiu

Mrs. Alice Ręsti, 31 Allen 
St., N- Y., pabudus pirmadienio 
rytą rado, kad jos 7 mėnesių 
kūdikis nesikelia, šaukt gydy
toją nėra kuomi, nėra kam, nes 
bedarbiui vyrui įsakyta skubint 
išsikraustyt. Tad ji su “mie
gančiu” kūdikiu ant rankų bė
go 10 blokų, į Gouverneur Li- 
gonbutį. Ten daktaras pripa
žino kūdikį mirusiu nuo uždu
simo.

Resti’s—biedni bedarbiai, ne
turėjo kūdikiui lovutės nei lop
šio, tad jį guldydavo kamputyje 
savo lovos ant pagalvės, 
kis nakčia nusirito nuo 
vės ir užduso.

Tuo tarpu tragedijos 
šeima, išmesta iš $16 į
apartmento, susikrautė su men
kais rakandais ir likusiais 
dviem kūdikiais pas josios mo
tiną, kuri dženitoriauja 31 Or
chard St.

Kūdi- 
pagal-

ištikta 
mėnesį

GEN. FRANCO JAU “PA
NAIKINO” KATALONI- 

JOS SAVIVALDYBĘ
Burgos, Ispanija.—Fašistų 

galva Franco jau “panaiki
no” Katalonijos savivaldy
bę, nors jo armija dar tik 
kur nekur perejo per Kata
lonijos sieną.

110 METŲ SULAUKUS 
MOTERIS MIRĖ

Managua, Nicaragua. — 
Numirė 110 metų amžiaus 
senutė Norbertą B. de Jua
rez, seniausia Nikaraguos 
moteris.

St. Louis, Mo. — Interna
tional čeverykų kompanija 
ketina 10 procentų nukapot 
algas trisdešimčiai tūkstan
čių savo darbininkų.

prieš kruvinąjį fašizmą už 
darbo jaunimo ir visų darbo 
žmonių reikalus. Ji nužudyta 
iš pasalų sutriuškinant galvą.

Kas? Už ką galėjo žudyt 
Adelę? Juk ji niekam skriau
dos nepadarė. Ar už tai, kad 
jos skaidrios akys matė, o gili 
mintis suprato ir taip puikiai 
atjautė vargo liaudį? Juk ji 
visa jauna esybe tik pasiau- 
kaut mokėjo prašalinimui tų 
vargų ir skriaudų, tam su pa
sišventimu dirbo, kovojo. Ke- 
no purvina ranka galėjo papil- 
dyt tokią niekšybę? Kas drįso 
sunaikint šią vos pražydusią 
gėlę, skaisčią, Lietuvos liau
dies branginamą dukterį, kuri 
augo į daug žadančius vadus 
j a u n ą j a i Li etų va i ?

Kiekvienas sau tyliai mąstė 
vieną ir tą patį atsakymą ir 
pagiežos jausmas sužaibuoda
vo liūdesiu žvilgančiose akyse.

Ką kiekvienas tyliai maste, 
tą gydytojų tyrimas ir visa

dalykų eiga greitai patvirtino 
— Adelė šiaučiunaitė, pasi- 
šventus komjaunuolė, kaip 
praneša Lietuvos Komunjstų 
Partijos organas “Tiesa,” tapo 
nužudyta fašistinės 
bos.

Su mėtymu i savo 
žvalgyba panaudojo
kiausias priemones. Pirmiausia 
paleido paskalas, būk ji nužu
dyta tikslu išniekint. Gydyto
jų tyrimui tą mintį visai atme
tus, žvalgyba bandė šią skais
čią merginą paskelbt auka 
chuliganų arba meilės intrigų. 
Bet puikiai pažįstančioje ir 
aukštai gerbiančioje kovingą 

I komjaunolę liaudyje ir šis iš 
velionės tyčiojimasis neprigi
jo. Toliau iškelta stačiai pro
vokatoriškas išmislas, būk 
Adelė, kaipo aktinga komunis
tė, tapus “vidaus kovų” auka, 
dargi galėjus būti nužudyta 
žydų tautybės komunistų. Ta
čiau Lietuvos Komunistu Par-

tija ir Komunistinio Jaunimo 
Sąjunga atmušė ir tą žvalgy
bos melą, kaipo iškeltą tikslu 
paslėpt savo kruvinus pėdsa
kus, šmeižt Komunistų Parti
ją, reklamuoti savo trockistinę 
agentūrą ir skatinti antisemi
tizmą. Komunistų Par
tijoj dviejų sriovių ir “vidaus 
kovų” nėra. Gi komjaunuolė 
Šiaučiunaitė jau senai buvo 
žvalgybos persekiojama.

Nežiūrint, kad niekšų fašis
tų žvalgyba sunaikino šią Lie-

tyviai dalyvaujant. Beje, tūlų 
kolonijų planuoti galop mė
nesio moterų atskiri veiksmai 
nebeįvyko, bet visos spėkos 
mesta bendriem veiksmam 
Lietuvos n e p r i k 1 ausomybei 
gint iškilus Lietuvoj nepapras
tai padėčiai.

Minėtina ir tas, kad šiemet 
*su prakalbomis išstojo dau
giau moterų, negu kada nors 
pastaruosiuose Moterų Dienos 
minėjimuose.

Suvažiavimas, skaitlingi 
Moterų Dienos minėjimai, iš
stojimai kalbėt viešuose susi
rinkimuose, visa tai rodo mū
sų pasisukimą į platesnį vei
kimą. ' S.

Naujos Unijos Neša Moterims Skaidresnį 
Rytą; Daugiau Atydos įstatymdavystei!

Pereitą trečiadienį šiame valstijose už žemiau paduotų 
skyriuje buvo rašyta, jog Am- Į metų rugsėjo mėnesius:
erikos Darbo Federacijos vir
šininkai nedėjo pastangų su
organizuoti moteris darbinin
kes į uniją. Juk tai skandalas, 
kad pačiame čiukure tos or
ganizacijos gyvavimo, 1920 
metais, teturėta savo eilėse tik 
apie 300 tūkstančių moterų iš 
apie pusdevinto miliono dir
bančių moterų Jungtinėse Vai-

1928 1932 1934 1936
Illinois $17.12 $12.09 $13.70 $14.85 
New York $18.73 $13.96 $14.96 $15.29

Tačiau pastebima, kad al
gos visgi toli nepakilo iki to, 
kad moteris galėtų gyventi pil
nu, normaliu gyvenimu, neigi 
pakilo iki vyrų darbininkų al
gų-

Su lyg to paties J. V. Darbo

Adelės Šiaučiunaites artimieji liūdi prie jos karsto. Su jais 
kartu liūdi visas Lietuvos jaunimas ir visa darbo liaudis, 
taipgi mes, Amerikos lietuviai darbo žmones. Lietuvos liau
dis niekad neužmirš šios skriaudos, niekad neatleis fašisti
niams žudeikoms, bet stiprins savo kovą iki nugalės kru
vinąjį fašizmą ir atsteigs tokią santvarką, kurioj nebus 

vietos tokioms žudystėms.

MENAS LYTINĖJE PREKYBOJE
žymima jį turintį daugelį ša
kų. Meno išraiškoj yra muzi
ka, šokis, tapyba, architektū
ra, grožinė literatūra ir t.t. 
Kiekviena šaka įima savėp 
tam tikrus talentus, kiekvie
na šaka teikia žiūrovų ir klau- 
sovų jausmams ir sielai tam 
tikro džiaugsmo, užsiganėdini- 
mo.

Pelnagrobystės gadynėje 
menas labai daug tarnauja

augo ir svetingumo principus.
Bent kiek platėliau pažvel

gę, mes lengvai įmatysime, 
kad šimtai turtingų senių veda 

i nepilnametes mergaites, o po 
t kelių savaičių vėl skiriasi, 

loš^a ' šimtai ir tūks-
Vie-

pri-

Dėstant meno reikšmę, pa- stos kainos, manydami neturį 
savo kišeniuose tiek pezų, kad 
drįstų su ja eiti.

Moterys nepraktikuojančios 
lytine prekyba sako, jog vie
ną vyrą laimėti nėra taip sun
ku, bet laimėti kiekvieną die
ną po pustuzinį vyrų—reikia 
būti gera menininke.

O kaip su moralybės klausi
mu ? Aišku, lyties prekyba 
peraugo visokius moralybės 
dėsnius. Ir peraugo ji tuos

pelnagrobiams. Jis pakinkytas dėsnius todėl, kad esamoji 
puošimui įvairiausių pardavi- santvarka paruošė jai tokį 
mo produktų, jis pakinkytas peraugimą. Peraugdama mora- 
vilionei į užeigų vietas, jis pa-. lybės dėsnius, ji podraug per- 
kinkytas visur.

Rašytojas Traven, veikale 
“Medvilnės Rinkėjai”, vaiz
duoja meną lytinėje prekybo
je, matytoje Meksikoje, 
tose, kur vedama lytinė 
kybą, labai svarbią rolę 
tam tikrų šokių ■ šokėjos,
ruošiančios pirkėjus į lytinį 
aktą. Jis vaizduoja pilvo šokį, 
kurį, pasak, jo, išradbsi Jieva, 
kada ji neteko rojaus ir ga
lėjo laisvai judėti, šį šokį šo
ko ten Virginijos negrė, “die- 
vot apdovanota menininkė”. 
Jai pradėjus šokti, sužiuro ir 
apstojo aplinkui ne tik ten be- 
sirandą svečiai, bet ir merge
lės, lytinių santikiavimų par
davėjos. Ir mergelės,'žinoma, 
nežiūrėjo į šokėją kaipo į savo 
konkurentą, bet kaipo į su- 
gabiausią priruošėją pirkėjų 
naudotis “dievo dovana.” Jos 
šokis pridavė prekybai labai 
milžinišką šuolį. Po šokiui, ji 
nuėjo prie stalo išgerti alaus, 
o svečiai, buvę iki šiol apatiš
ki ir beprasmiškai bespoksą, 
turėjo akyse ugnį. Prie gro
jančios muzikos svečiai pasi
ėmė mergeles šokti, o tos mer
gelės taip pat bandė šokiuose 
daryti tam tikrus judesius, bet 
jų judesiai išėję tokiais, kaip 
mažo daržovių pirklio pamėg
džiojimai didelės prekių krau
tuvės reklamai. Reiškia, negrė 
buvo tikra to šokio menininkė. 
Tik nė vienas svečias nedrįso 
šiuo tarpu prie jos artintis,
manydami ją esančią perauk-

Drauge Adelė Siaučiunai- 
tė po žiauraus nužudymo 
per fašistinės žvalgybos 
agentus. Jos skaidrios 
akys, mokėjusios giliai 
įmatyt liaudies jaunimo ir 
visą darbo žmonių vargus 
ir skriaudas, dabar pusiau 
primerktos ištinus iais, 
krauju pasriuvusiais vo
kais.

tuvos liaudžiai daug žadėjusią 
mergaitę, tačiau Lietuvos liau
dis žygiuoja pirmyn ir ji nesu
stos iki iškovos sau laisvę ir 
nušluos nuo močiutės žemelės 
veido kruvinąjį Smetonos fa
šizmą. Tad ir mes, neliūdėkim 
prie jaunos karžygės karsto, 
bet su dar didesne energija, 
vieningiau stokim Lietuvos 
liaudžiai, pagelbon jos sunkioj 
kovoj už laisvę.

tančiai mergaičių ir moterų 
slankioja šalutinėmis miestų 
gatvėmis tikslu vesti lytinę pre-x 
kybą ne todėl, jog jų jausmai 
to geidauja, bet trūkumas gy
venimo reikmenų verčia jas 
tatai daryti. Įmatysime, kad 
lytinė prekyba užkrečia dide
lį nuošimtį tų dalyvių bjaurio
mis ligomis, apie kurias “yra 
bjauru kalbėti”. Lytinės pre
kybos įstaigoms šitie dalykai 
ne galvoj. Moralistams, kurie 
moka tame klausime daug kal
bėti, bet kurie nemoka įžiūrėti 
to višo priežasties ir surasti 
tikrojo kaltininko, ne žmonijos 
gerbūvis galvoj.

Lytinio santikiavimo reika
las turėtų būti imamas vienu 
iš svarbiausiųjų socialių klau
simų. Lytines ligas būtų gali
ma mažiausiu mastu sumažin
ti, sako Traven, “o tuo pačiu 
duoti žmogučiams galimybės 
tarpe keturių gerai apšviestų 
sienų pasisakyti labą vakarą, 
nuolat turėti po ranka van
dens ir muilo, ir į visą šį da
lyką žiūrėti taip, kaip į. biz
nį, kaip į apmokamą ligonio 
slaugymą, kaip į pirtį arba ma
sažą. Tačiau jeigu į tai'būtų 
žiūrima iš šito natūralaus ir

(Tąsa penktarii puslapyje)

Gražiai Paminėjo 
Motery Dieną

Daugelio kolonijų lietuvės 
moterys šiemet planingai ir 
įspūdingai paminėjo Tarptau
tinę Moterų Dieną, kovo 8-tą. 
Gi tūlose kolonijose visas ko
vo mėnuo pašvęstas moterų 
agitacijai ir apšvietai. Ypatin
gai tas ryškiai pastebėta, kur 
gyvuoja ALDLD moterų kuo
pos, skyriai, kliubai.

Pažymėtiniausia bene bus 
So. Bostono Moterų Skyriaus 
veikla. Jos kelis iš eilės sek
madienius surengė pasilinks
minimo ir apšvietos vakarus, 
nežiūrint, kad jos turėjo daug 
triūso kol prisirengė taip pa
vyzdingai pasitikt Naujos An
glijos Lietuvių Moterų Suva
žiavimą, įvykusį 20 kovo, So. 
Bostone.

Bostonietės pasidarbavo ir 
paties suvažiavimo sėkmingu
mui. Suvažiavime atstovauta, 
apart ALDLD ir LDS moterų, 
Kultūros Kliubas, SLA kuo
pa, taipgi lietuvių žihyčios ra
telis. Tas liudija mūs drau
gių aldiečių pasišventusį dar
bą ir mokėjimą sugyvent su 
žmonėmis.

Abelnai suvažiavime atsto
vauta ir kitos kolonijos. Už tai 
kreditas suvažiavimo šaukimo 
komitetui ir toms kolonijoms.

Chicagietės ir brooklynietės 
pradėjo kovo mėnesį prakal
bomis minėt kovo 8-tą ir baigė 
plačiais moterų masiniais mi- 
tingais-prakalbomis už Lietu
vos nepriklausomybės gynimą.

Binghamtonietės rengė sa
vo vakarą ir dalyvavo tarp
tautiniai.' .

Minersvillietės suruošė pa
skaitas. Joms paskaitą paga
mino d. J. Ramanauskas.

Torontietės pačios rašėsį pa
skaitų ir veikalų Moterų t Die
nos minėjimams.

Norwoode, Worcestery ir

Iš ALDLD 20 K-pos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Susirinkimas atsibuvo 1-mą 
balandžio pas draugę A. Že
maitienę. Narių atsilankė ne
mažai, tarp jų ir dr-gė Anna 
Kireilienė, nors jai ir sunku 
buvo išeiti iš namų dėl jos 
draugo J. Kireilio ligos (jis 
turėjo sunkią operaciją ir iš
gulėjo daugiau mėnesio laiko 
ligonbutyje).

Komisija pranešė, kad ko
medija “Pusseserė Salomėja” 
bus perstatyta balandžio 22, 
Lietuvių Svetainėje, ir mūsų 
gabieji aktoriai deda visą en
ergiją kuogeriausiai susimo- 
kinti ir sulošti tą nepaprastai 
juokingą komediją.

Delegatė raportavo iš Bendro 
Fronto sušaukto protestui 
prieš lenkus grobikus masinio 
mitingo kovo 27 d., Lietuvių 
Svetainėje, kur daug žmonių 
dalyvavo, ir iš Lietuvos Gyni
mo Komiteto mitingo 30 kovo, 
kur išrinktas laikinas komite
tas iš keturių sriovių: komu
nistų — O. Girnienė, katalikių 
šv. Marijos Magdalenos— 
Varkulienė, socialįstų — Bruno 
Balčikonis, tautininkų—'Aima
nas. Visi pasižadėjo bendrai 
veikti ir kviesti dar neprisidė- 
jusias organizacijas prie Lie
tuvos Gynimo Komiteto, kuris 
gins Lietuvos nepriklausomy
bę nuo lenkų imperialistų gro
bikų. Delegatės J.’ K. N. ra
portas priimtas.

Skaitytas laiškas nuo d. U. 
Šimoliunienės, dėkavoj antis 
skyriui ir visoms draugėms už 
dovanas laike jos ligos. Taipgi 
d. Kulbienė per d. Girnienę 
dėkavojo skyriui ir draugėms 
už dovanas. Draugė M. Kul
bienė dar tebeserga.

Skaityti laiškai, kviečianti 
prisidėti prie Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimo ir didžiulio 
koncerto ir prakalbų, rengia
mų draugams brooklyniečiams 
gegužės 21 d., kur kalbės d. 
A. Bimba ir sykiu atvažiuos 
garsūs dainininkai-kės, A. Kli- 
maitė, L. Kavaliauskaitė ir, ro
dos, Pr. Pakalniškis. Pakvieti
mai priimta ir išrinkta komi
sijos, kaip Pirmos Gegužės ap
vaikščiojimo, taip koncerto su
rengimui.

Nutarta surengti Motinų 
Dieną, 8 gegužės, pietus ar ki
tokį parengimą. Išrinktos ko- 
misijon 5 draugės.

Pranešta, kad parduotos 8 
kopijos knygos “Virėja”: drg. 
M. Kulbienė, sveika būdama, 
pardavė 3, Navalinskienė—3, 
V. Kapičauskienė—1, O. Gir
nienė—1. Kurie dar neturite 
virš minėtos knygos, esate 
kviečiami pasipirkti per Mote
rų Skyriaus nares.

Ateinantis susirinkimas bus 
pas draugę O. Girnienę, 4 
Welton Ave., užpakalyje End- 
well Bekernės, gegužės 6-tą, 
pirmą penktadienį mėnesio. 
Ateikite, draugės, ir naujų na
rių bandykite gauti į Am. Lie
tuvių Darb. Literatūros Drau
gija.

Moterų Skyriaus Kor-tė,
J. K. Navalinskienė.

tą bosams naudingą savo nu
sistatymą, daugelis jų prisidė
jo prie išvystymo nuomonės, 
būk moterys tik dirbančios ant 
špilkų, ne kaipo pastovios dar
bininkės, dėlto, esą, nesvarbu, 
kiek jos uždirba.

Dėka padidėjusiam darbi
ninkų susipratimui ir kovingu
mui, dėka CIO įkurtoms ir ku
riamoms i n d u s t r inėms uni
joms, kurios plačiai atidarė 
duris ir moterims, pastarai
siais laikais daugelyje indus
trijų iškovota moterims aukš
tesnės algos streikų keliu. Ki
tur pravesta arba atnaujinta 
bei griežčiau reikalaujama pil
dyt minimum algų įstatymai. 
Su naujomis unijomis ir paki
lusiu pažangiuoju judėjimu 
moterų rytojus eina skajdryn.

Bendrai imant, 1937 metais 
moterų algos buvo aukštesnės 
už 1936 metų algas ir, žino
ma, diktokai aukštesnės už 
pačios didžiausios depresijos 
laikus. Pavyzdžiui paimsime 
Jungtinių Valstijų Darbo De- 
partmento Moterų Biuro su
rinktas skaitlines moterų už
darbio New Yorko ir Illinois

ASPARAGAI
Asparagai yra nuo labai se

nų laikų vartojama daržovė; 
apie 200 metų pirm krikščio
nybės asparagai jau buvo Ry
tuose vartojami kaipo skanė- 
sys. Senovės graikai ir romie
čiai asparagus įvertino netik 
kaipo skanėsį, bet juos var
tojo ir kaipo vaistą. Kartais 
asparagus vadindavo “Pavasa
rio tonikų”: mat, vos tik orui 
kiek atšilus, anie tuoj ir išlen
da iš po žemės ir jau patys 
gerieji skanėsiai.

Jau gilioje senovėje, romie
čiai žinojo, kad asparagai ne
reikia pervirinti. Romos Au
gustus Cezaris vartojo net 
priežodį, “Atlik greičiaus, ne
gu gali išvirti asparagus.” Per
ilgas virinimas sunaikina vita
minus ir tuomi daržovė nusto
ja pačią svarbiausiąją maistin
gumo dalį. Verdant patartina 
nulaužyti minkštąsias dalis- 
viršūnes ir jas virinti 5-8 mi
nutes, gi kietesniąsias dalis 
tenka pavirinti kiek ilgiau, kol 
liks ganėtinai minkštos. Apart 
vitamino A, ir jeigu nepervi- 
rtnti, vitamino B, asparagai

1937 metų) iš penkių svarbes
niųjų industrijų, samdančių 
nuo 57 iki 70 nuošimčių mote
ris darbininkes ir iš šešių, sam
dančių daugiausia vyrų, gavosi 
sekamos algos:

Didžiumoj Dirba Moterys
Drabužių išdirbime 
Tabako
Megstinių drabužių 
Saldainių
Šilkinių prekių

Didžiumoj Dirba
Liejyklos ir metalo fabr. 29.96 
Automobilių
Rąstų, medžio gamyboj 
Aliejaus perdirbime 
Akmens ir stiklo prod. 24.74 
Brldingų statyboj 31.22

New Yorko valstijos indus
trinio komisionieriaus raštinė, 
kaip jie sako, “atydžiai, nuo
dugniai ir tiksliai” išstudijavo, 
kiek mažiausia reikalinga 
amerikoniškam, tinkamam, ne
priklausomam nuo kitų šeimos 
narių moters pragyvenimui. 
Aprobuota butas, drabužiai, 
maistas, asmens ir medikariš
ka priežiūra, pasilinksmini
mas, važiuoto, apšviesta ir ki
tos kultūringos gyvenimui bū
tybės. Jie surado, kad New 
Yorke gyvenant reikalinga mi
nimum $100 į mėnesį gyve
nant pavieniui ir apie $90 prie 
šeimos.

Palyginus virš 
kalavimą 
$18.62 į 
kad net 
didžiuma 
pragyvenimo algos. Gi paėmus 
atydon faktus, kad skalbyk
lose, skerdyklose, prie namų 
valymo ir daugelyje kitų dar
bų, kur mažiau organizuotos, 
uždirba kur kas mažiau, taip
gi atsižvelgiant į sezoninius 
darbus, kaip kad dirbančių 
pas kriaučius, surasime, kad 
didžiumos bendra alga per 
apvalius metus tesiekia že
miau $10 į savaitę.

Minimum Algos įstatymas
žymiausiu pereitų metų lai

mėjimu moterų algų srityj ga
lima skaityt J. V. Aukščiau
sio Teismo (kovo mėn., 1937 
m.) palaikymą minimum algų 
įstatymo. Tas pagelbėjo jį pra- 
vest ir tūlų valstijų įstatym- 
davystėse, taipgi paakstino jo 
pildymą valstijose, kur buvo 
pravesta seniau. Po to toks įs
tatymas pravesta Arizonoj, 
Pennsylvanijoj, Oklahomoj ir 
Nevadoj. Prieš tai, nuo 1933 
metų, įstatymas buvo įvestas

, Illinois, New 
Hampshire, New Jersey, New 
York, Ohio, Rhode Island ir 
Utah valstijose, šiose pastaro
siose, nors įvesta dar prieš 
Aukščiausiojo Teismo pasisa> 
kymą, tačiau buvo pasėka pa
kilusio masinio judėjimo už tą 
įstatymą.

Prie pagerinimo savo padė
ties moterims reikia eit dve
jopų keliu. Pirm visko priva
lome įsitėmyti, kad pasiturin
tis, sveikesnis ir šviesesnis gy
venimas ateis tik industrinių 
unijų bei organizuoto veikimo 
ir apšvietos keliu. Prie to ne
privalome pamiršt įstatymda- 
vystės. Tas reiškia, kad akty
viai privalom dalyvauti savo 
valstijų ir visos šalies rinki
muose ir išstatytiems kandi
datams organizuotai parodyt, 
ko mes iš jų pageidaujam. 
Priartinimas gerbūvingo gyve
nimo priklausys nuo to, kiek 
mes už jį padirbėsime.

M.

paduotą rei
su uždirbamais 

savaitę, surandame, 
geriausiame atvejyj 

moterų neuždirba

turi gerą kiekį mineralų, to-! Connecticut,
dėl patartina sutaupyt vande
nį, kuriame asparagai virė, 
nes tame vandenyje pasilieka 
gera dalis mineralų.

Geros rūšies asparagai pri
valo būt tiesūs ir apie nykš
čio storio, viršūnės aiškiai ža
lios spalvos. Apykreiviai arba 
kaip nors susilankstę, jau ne- 
priskaitomi prie gerosios rū
šies, nes anie buvę kokio nors 
vabalėlio ar apkasinėjant pa
žeisti : nuo pažeistos vietos 
jau neauga tiesūs.

Dabar prasideda asparagų 
sezonas; anksti pavasarį aspa
ragai esti patys geriausi, bet 
ačiū patogiam- Amerikos kli
matui, mes turime laimės veik 
kuone per ištisą metą naudotis 
šviežiais asparagais. Aspara
gus tinka vartot daugeliu skir
tingų būdų: prie mėsos, prie 
daržovių, pačius vienus ir vi
saip.

(Tąsa ant 5 pusi.)
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MELSVOJI KMTGA
IS LIETUVOS

LIŪDNOJI GYVENIMO 
STATISTIKA

vėms balandžio 30 d. Bankie- 
tas įvyks darbininkų kliube, 
338 Central St.

UŽBAIGTAS DETROITO 
GATVEKARIŲ STREIKAS

(Tąsa) 3
—Ar žinote, suk jus velniai... Įsivaiz

duokite sau, irgi planeta...
Laimingos kelionės, laimingos kelio

nės... Iki pasimatymo... Dažniau pas 
mus atlėkite. Gal būt, ateityje, kas nors 
persimainys. Perduokite geras dienas sa
viškiams. Rašykite. Užsukite pas mus. 
Pas mus gyvenimas žygiuoja skirtinga 
kryptimi.

9. Ištikrųjų pas mus kitoks gyvenimas. 
Taip, pas mus yra pinigai. Pas mus už 
juos galima daug ką nusipirkti, bet jie 
tarpe žmonių skirtingai išdalinti. Ir pas 
mus nėra pagarbos tam, kuris, tam tik
rais sumetimais, jų daugiau turi. Pas 
mus tokį asmenį gerbia už kitas kokybęs.

Reiškia, naujas gyvenimas, nauji sanv, 
tikiai ir naujas istorijos puslapis.

Na, o jeigu taip, tai žingeidu ir visiems 
būtinai reikalinga ir- naudinga pažiūrėti, 
kas buvo anksčiau, jeigu dabar to nėra, 
ir kas praeityje atsitikdavo, jeigu neno
rima, kad tas dabar atsitiktų.

Ir taip, mes, pavilgę seilėmis pirštus, 
pradedame .sklaidyti pageltusius neais- 
tringos istorijos lapus.

Čia mes tuojaus matome, kad istorija 
žino milžinišką daugybę stebėtinų dalykų 
apie pinigus. Vienok perskaitę tuos pa
sakojimus, mes stačiai negalime supras
ti, kodėl istorija tą viską turi pasakoti 
neaistringai. Atbulai. Tūli pasakojimai, 
mūsų žvilgsniu, labai komiški ir reiktų 
net juoktis. Bet yra pasakojimų, kuriuos 
perskaičius reikia ašaromis apsilieti.

Na, ne, ką čia dabar, mes nei nesiren
giame jums visą istoriją atpasakoti. Mes 
papasakosime jums tą, kas buvo labiau 
juokinga, ir tą kas mums pasirodė la
biau karakteringa.

10. Štai, pavyzdžiui, meldžiame išklau
syti pasakojimą apie pinigų jėgą, pasa
kojimą apie tai, kaip vieną sykį viešose

s varžytinėse parsidavė imperatoriaus sos
tas. Ir parsidavė, suprantama, ne pats 
sostas, ne rakandai, bet visa valstybė. Ir 
kiekvienas turtingas gaivalas, mėgstan
tis- būti valdonu, labai lengvai galėjo pa
tapti imperatorium. Ir galėjo, taip sa
kant, visų nusistebėjimui, įkurti savo, 
kad ir nuskurusią, dinastiją. Ir tas atsiti
ko ne kokioj ten suliesėjusio j užkampi- 
nėj šalyj, kur, taip sakant, pelkės, girios 
ir voverėlės, tas atsitiko garsingiausioj 
Romoj.

Apart to, tokiu įvykiu dar labiau rei
kia nusistebėti, kad tais laikais ir sostas 
ir imperatoriška dinastija neapsakomai 
buvo didelėj pagarboj ir buvo, taip sa
kant, nelyginant, dieviški, įpročiais ir 
amžiais pašventinti. Ir tais laikais su
pratimas apie tokius dalykus buvo skir- 
tingesnis, negu, atsiprašau, mūsų dieno
se. Vienok pinigai ant visko paėmė viršų.

Istorija pasakoja, kad Romoje, 193 me
tais mūsų skaitmečio, pretorijonams1)

1) Špecialė kariuomenė imperatoriaus ap
saugojimui, kurios tais laikais buvo 10 kogor- 
tų, kiekviename kogorte po 1,000 žmonių, 
labai reikėjo pinigų ir todėl imperato
riaus sostą paleido varžytinėms.

Norinčių patapti imperatoriais atsi
rado daugiau, negu buvo tikėtasi.

Mes įsivaizduojame, kaip norinčiųjų 
tapti imperatoriais žmonos karščiavosi. 
Ir kokie buvo šūkavimai, dejavimai, vai
tojimai ir, gal būt, netgi, atleiskite, muš
tynės ir kraujo praliejimas. Juk papras
tai pliuškelei pasidaryti imperatoriene, 
tai ne juokai. Vienok du žmonės peršoko 
per visus.

I Vienas turtingas žmogus, miesto galva 
Sulpicianas, pasiūlė už sostą apie 8 mi- 
lionus rublių.

Vienok kitas pretendentas, senatorius 
' Didijus Julianas, puskvailis ir ne jaunas 

sutvėrimas, kurio žmona, matomai, ner- 
. vuodamosi greta stovėjo, užkimusiu bal

su, ranka prilaikydamas smarkų širdies 
plakimą, pasakė, kad jis duoda kiekvie
nam kareiviui lygiai po 6,250 dinarių, 
kas abelnai sudaro apie 13 milionų rub-

I lių.
Tokia pinigų suma minioje sukėlė ne

apsakomą entuziazmą ir senatorius Di
dijus Julianas, svyruodamas nuo silpnu
mo ir susijaudinimo, gavo imperatoriaus 
sostą.

—Tu stačiai durnius!—pasakė, vei
kiausiai, imperatoriaus žmona.—Tuojaus 
išmetei trylika milionų! Mes būtume ga
vę ir už dešimtį milionų...

—-Na, mamyte, ką-gi aš galėjau žino
ti... Jeigu kas nors kitas būtų nupirkęs, 
tai tu mane būtum iš šio pasaulio iš- 
krausčius.

Vienok iš šio pasaulio jį iškraustė ne 
žmona. Šiaip taip jis išviešpatavęs še- 
šiosdešimts šešias dienas ir šis impera
toriškos galios mėgėjas staiga užbaigė 
savo žeminį gyvenimą—tie patys preto- 
rijonai nužudė, kinžalais nudurdami.-

—Bjaurybės,—veikiausiai, šaukė varg
šas-imperatorius,—ką jūs, dievaži, daro
te, juk aš jums, rodosi, pilnai užmokėjau. 

z Bet garbingi kareiviai, tikėdamiesi, 
veikiausiai, įtraukti į panašią vaizbą ki
tą tokį turtingą durnių, begailestingai 
kinžalais nudėjo imperatorių, kurio ne
kalta ir daug kentėjus dūšia iškilo į dan
gų, graudžiai besiskųsdama ponui dievui, 
kad žmonės jai iškirto tokią kiaulystę.

Kiaulystė gi, ištikro, buvo didelė—už 
trylika milionų viešpatauti tik du mė
nesiai ir paskui dievui dūšią atiduoti. 
Pagaliaus ir pats durnius buvo kaltas, 
kad įsirioglino imperatoriaus sostan.

11. Bet abelnai sostas—nieko nuosta
baus.

Stebėtina buvo tas, kuomet bažnyčia, 
pašėlus nuo įgijimo galios, pradėjo par
davinėti liūdymus griekų atleidimui. To
kius liūdymus bažnyčia pavadino indul
gencijomis.

Mes, tikrenybėje, nežinome, kaip šis 
dalykas atsirado. Veikiausiai, nusigyve
nę dievo tarnai turėjo susirinkimą, ku
riame, negalėdamas susilaikyti nuo juo
ko, kas nors pasiūlė tokią drąsią idėją.

Koks nors ten šventas kalbėtojas, vei
kiausiai, labai liūdnai nupiešė prastą 
bažnyčios piniginę padėtį.

Koks nors raudonanosis kunigužis pa
sakė:

—Jeigu įžangą imti, tai aišku, įie pa
liaus bažnyčią lankę. Bet kažin w nega
lima būtų įeinant į bažnyčią ką nors 
lengvutį, pigutį jiems parduoti?

Kas nors atsiliepė:
—Ir už pigų dalyką reikia pinigus mo

kėti. Bet ar negeriau būtų už kiekvieną 
palaiminimą mokestį imti? Arba: van
deniu snukį pakrapinai—mokėk pinigus.

Bet čia staiga mūsų raudonanosis ku
nigas, besiraičiodamas nuo juoko, pilvą 
susiėmęs, prabilo:

—Broliai, ar mes negalėtume už pini
gus griekus žmonėms atleidinėti? Kas 
turi kokį grieką—duok šia pinigą... Ir 
raštišką liūdymą į ranką...

Čia, be abejonės, kilo lermas, juokas, 
klyksmas...

Veikiausiai koks nors dvasiškis, išdžiu
vęs, kaip kempinė, iškėlęs į dangų'rankas, 
atsiliepė:

—O kaip gi dievas, esantis danguose...
Raudonanosis pertraukė:
—O gal būt mes dėl jo tą ir darome... 

Aš tik, broliai, ką kitą bijau—ar jie neš 
mums pinigus... Juk dabar žmonės ne
labaisiais virto.

Bet čia, nubalsavus, nusprendė šį daly
ką išbandyti. Dalykas, jų pačių nusiste
bėjimui, pasirodė labai sėkmingu. Ir šia 
pelninga vaizbele bažnyčia nuoširdžiai 
užsiėmė per daugelį metų.

Nuo kiekvienos nuodėmės galima buvo 
išsipirkti už tam tikrą pinigų sumą.

Dieviškasis Kristaus įpėdinis, popie
žius Leonas X (1514 m.), jausdamas la
bai didelį reikalą pinigų ir norėdamas iš
judinti jo laikais apsnūdusią šią vaiz- 
belę, nusprendė siųsti užsienin specialį 
žmogų, tikėdamasis pakratyt lengvatikių 
svetimšalių kišenes, kurie tiki į bažnyčios 
šventumą ir neklaidingumą.

Šis žmogus, vienuolis Tecelis, apvaži
nėjo visas Vokietijos kolonijas, labai sėk
mingai pardavinėdamas liūdymus griekų 
atleidimui.

Jis važinėjo su dviem dėžėm. Vienoj 
dėžėj buvo popiežiaus liūdymai griekų.at
leidimui praėjusių, dabartinių ir dar bū
simų. Į kitą dėžę kimšo pinigus už par
duotą prekę.

(Tąsa .bus)
/

Pasikalbėjimas su Saugumo 
Departmento Direktorium 

Aug. Povilaičiu
Kovo 3 d. Saug. depart, dir. 

p. Povilaitis plačiai painforma
vo spaudos atstovus apie nusi
kaltimus Lietuvoje.

Kadangi spauda ir visuome
nė kriminaliniais įyykiais įdo
maujasi, tai dir. Povilaitis ir 
esąs nusistatęs dusyk per me
tus painformuoti visuomenę 
per spaudą ir nurodyti tas žai
zdas, kurias bendromis jėgomis 
reikia gydyti.
Per Metus Lietuvoj Yra Apie 

500 Žmogžudysčiii
Dir. Povilaitis informuoja 

operuodamas statistiniais davi
niais#: 1934 m. žmogžudysčių 
buvę 472, išaiškinta 423 žmog
žudystės, 1935 m. 453, išaiškin
ta 421, 1936 m. 549, išaiškinta 
482, 1937 m! 437, išaiškinta 404 
žmogžudystės. Taigi, per pas
kutiniuosius ketverius metus 
Lietuvoje nužudyta 1 tūkst. 911 
žmonių, išaiškinta 1 tūkst. 630 
žmogžudysčių, o 281 žmogžu
dystė naišaiškintos.

Netikrų pinigų padirbimų
1936 m. buvę 29, išaiškinta 25,
1937 m. 28, išaiškinta 21.

Išeikvojimų valst, įstaigose
1935 m. buvę 84, išaiškinta 74,
1936 m. 56, išaiškinta 46, 1937 
m. 17, išaiškinta 19.

Arkliavagysčių buvę: 1935 
m. 348, išaiškinta 169, 1936 m. 
474, išaiškinta 225, 1937 m. 
478, išaiškinta 254.

Manoma, kad arkliavagysčių 
padaugėję dėl to, kad paskuti
niuoju metu pabrangę arkliai.

Plėšimų buvę 1936 m. 116, 
išaiškinta 56, 1937 m. 125, iš
aiškinta 66.

Praėjusiais metais vidutiniš
kai kasdien buvę padaroma po 
219.23 nusikaltimų.

Pagal amžių nusikaltėlių dau
giausia esą tarp 30 ir 44 metų 
amžiaus, antroj vietoj nuo 25 
ligi 29 metų amžiaus.
Kiek iš Viso per Metus Užre- 

gistruota Nusikaltimų
1931 m. užregistruota 57 

tūkst. 616 nusikalstamų darbų 
(ne nusižengimų), išaiškinta 
53 tūkst. 940, 1935 m. 73 tūkst. 
696, išaiškinta 65 tūkst. 912, 
1936 m. 80 tūkst. 18, išaiškinta 
70 tūkst. 669, 1937 m. 82 tūkst. 
582, išaiškinta 70 tūkst. 353.
Jei pažvelgti į gyventojų prie

auglio ir nusikaltimų santykį, 
tai matyt, kad nusikaltimų 
prieauglis didesnis negu gyven
tojų prieauglis. Pav., 1935 m. 
gyventojų prieauglis sudaro 
0,08% viso gyventojų skai
čiaus, o nusikaltimų prieauglis 
0,38%, 1936 m. gyventojų prie
auglis 0,13%, o nusikaltimų

Padegimų praėjusiais metais 
buvę 307, išaiškinta 156 pade
gimai.

Atrodo, kad didžiausią pro
centą neišaiškintų nusikaltimų 
sudaro arkliavagystės ir pade
gimai.

Gaisrų 1937 m. ,buvę 795, ku
rių 576 priežastys išaiškintos.

Ta proga dir. Povilaitis pri
deda, kad padidėjęs ir nelai
mingų atsitikimų skaičius.

Dabar daugiau atsiradę įvai
rių technikos priemonių, dau
giau automašinų, tai daugiau ir 
susisiekimo nelaimių. Daugiau 
nelaimingų atsitikimų ir prie 
įvairių darbų.

Nusikaltimai pradėję didėt 
nuo 1931 m., bet dabar didėji
mas nusikaltimų esąs stabiliza
vęsis.

Namine "Degtinė
metų sausio 1 d. už na- 
degtinės varymą ir laiky-minės

mą kalėjime atlikę bausmes 478 
žmonės (388 vyrai ir 90 mote
rų).

Su šia blogybe taip pat rei
kalinga kovoti, nes, apskritai, 
dėl girtavimo ir degtinės vary
mo daug nelaimių esą. Su šiuo

reiškiniu vien policinėmis prie
monėmis kova neįmanoma, čia 
reikia vartot racionalesnes ko
vos priemones.

Birželio men. Kaune, “Auš
ros” gimnazijos rūmuose Saug. 
dep-tas surengsiąs parodą deg
tinės daromai žalai pavaizduoti.

Iš Kauno toji paroda bū
sianti perkeliams ir į provin
ciją.

(“L. ž.”)

Lowell, Mass.
Choras Susiorganizavo

Balandžio 4 d. buvo istoriš
ka. Susiėjo apie dvidešimt jau
nų merginų ir vaikinų ir suor
ganizavo chorą. Šį pirmą isto
rišką žygį pradėjo šie jaunuo
liai : J. Daugirdukas, A. Mo- 
tiesaičiutė, E. Kniučiūtė, E. 
Gisevičiūtė, J. Daugirdžiutė, 
A. Karsoniutė, R. Gisevičiūtė, 
A. Daugirdžiutė, M. Čiula- 
džiutė, R. Gisevičiukas, F. Ki- 
sly, A. Palubinskiukas, S. Pau- 
lenkutis, A. Karkata, J. Dir
ba, E. čižiunkiukas ir M. čiu- 
lada.

Visi jaunuoliai pilni energi
jos. Nusitarė smarkiai veikti 
dailės ir muzikos srityje. Tai 
progresyvių tėvų vaikai ir 
veiks darbininkiškoje dvasio
je. Savo chorą jie pavadino 
“Jaunuolių Balsas.” Tai pui
kus vardas. Tegul jūsų, jau
nuoliai, skamba balsas po 
Lowellio padanges ir žadina 
kitus jaunuolius pasekti jūsų 
pėdomis!

Jaunuoliai išrinko choro 
valdybą. J. Daugirdas išrinktas 
pirmininku; finansų sekr. A. 
Motiesaičiūtė; užrašų sėkr. A. 
Čižiuniukas. Taipgi nutarė tu
rėti pirmą bankietą įkurtu-

Turiu pažymėti, kad organi
zavimui pradžią padarė law- 
renciečiai. Atvažiavo net pen
kiese. Daugiausia dirbo J. 
Dvoreckutis ir L. čiuladukas. 
Tai tikri agitatoriai.

Mes seniai turime mūsų jau
nimui padėti, nes tai naujas 
pulsas progresyviškam judėji
me. Lowellio visuomenė senai 
laukė jaunuolių pasidarbavi
mo dailės dirvoje.

Kurie jaunuoliai norite pri
sirašyti prie Jaunuolių Balsas 
choro, tai ateikite pirmadienio 
vakare po num. 338 Central 
St. Griaustinis.

Detroit, Mich.—Sąlyginiai 
pasibaigė miesto gatvekarių 
darbininkų streikas, vado
vaujamas CIO unijos. Žada
ma darbininKam sutrumpint 
darbo savaitę iki 44 valandų 
ir pripažint uniją kaip jų 
atstovę derybose su samdy
tojais.

Gatvekarių darbininkai 
reikalauja tokios pat teises 
ir auto, busų vežikam, jei
gu balsavimai parodys, kad 
jų dauguma stoja už CIO 
uniją.
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Box 38, Station W, Brooklyn, N. Y.
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PhiladelphijosdDidžioji Iškilme

LAISVĖS BANKIETAS
Koncertas ir Šokiai

X

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedelioj
Balandžio 24 April

Lietuviui Tautinio Namo Salėj e
928 E. Moyamensing Ave. Philadelphia, Pa.

Grupė Philadelphijos merginų, kurios dainuos šiame bankete, 
vadovaujant Nellie Statkevičiūtei.

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI
1. Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupe, 

kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.

2. Šoks profesionale scenos šokikė 
Lilija Russo.

3. Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą.

4. Šokikės Vera ir Nadia Szipowltz.
5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. Prakalba Rojaus Mizaros, dienraščio 

“Laisvės” redaktoriaus.

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakariene Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare
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das maudytis. Svetainė šokiam pui
kiausi Pittsburghe.

Taip pat norime pranešti, kad P. 
Dargis lietuviu Radio pusvalandžio 
vedėjas rengia didelį Koncertą ir 
teatrą, 24 d. bal., 7:30 v. v., 142 
Orr St., Soho-Pittsburghe. (87-88)

Svarbu Visiems! 6
ALDLD 87 kp., LDS 160 kp„ LKP 

ir Pittsburgho Lietuvių Dramatiška 
Grupė, keturios Draugijos, ’rengia 
pikniką geg. 29 d. Tai pirmas toks 
piknikas Pittsburghe. Bus $25.00 
cash-pinigais laimėjimų. Įžangos ti- 
kietą nusipirkęs tai galėsi laimėt ir 
pinigų. Pikniko vieta yra Franklin

Kailiasiuvių unijos tarybos nariai susirinkime, kuriame buvo nutarta pradėti 
generalinį streiką New Yorke. Streikas, kaip žinia, pasekmingai tęsiasi ir darbi
ninkai tikisi greit laimėti.

TreČiad., Balandžio 13, 1938

Seattle, Wash.
Šis Bei Tas iš Dat bininką 

Judėjimo.
Su 1 diena balandžio King 

County ir State of Washington 
paskelbė, kad atima pašelpą iš 
bedarbių, ir uždaro visas vie
tas, kur duodavo bedarbiam

nųjų pensijos 2c “sale tax.” Bet 
tie pinigai sueina į sukčių kiše- 
nius, o pašelpos nėra iš ko mo
kėt.

Youngstown, Ohio

tiniai karstame pečiuje. Isėmus 
iš pečiaus, karštą duok greitai 
į stalą.

Asparagai su Sūriu

Vartok vieno pundelio aspa- 
ragų išvirtas viršūnes arba iš 
skardinės. Gerai nusunk van
denį. Ištirpink 3 šaukštus svie
sto, įplak 4 šaukštus miltų,

kelį supilk puodelį pieno, treč
dalį puodelio asparagus virto 
vandens. Virink, pakol ge
rai sutirštės. Sudėk puodelį 
sutarkuoto amerikoniško sūrio 
ir sudėjus į dvigubą puodą 
kaitink pakol sūris susileis. 
Dabar sudėstyk karštus aspa
ragus ant padžiovintų duonos 
riekelių, užpilk ant viršaus 
karštą sosą ir duok į stalą.

K. Petrikienė.

MENAS LYTINĖJE 
PREKYBOJE

p=™ I VARPO KEPTUVE

Pirmą Dieną Balandžio Policija 
Užmušė N eg rūką Jaunuolį, 

21 Metą Berry Laivson.
Atsitikimas buvo taip. Vieš- 

butyj suareštavo tą jaunuolį, 
būk jaunuolis norėjo pasiprie- 

valgyt ir gulėt. Pirmą d. balau-1 sint. Trys policistai movė jau- 
džio bedarbiai susirinko į mies- nuoliui į galvą, paskui uždėjo 
to teismabutį, kur buvo pašei-. pančius ir nuvedė į policijos 
pos ofisas ir County komisio- j stotį. Policmonai raportavo, 
nierių ir reikalavo, kad duotų j kad būk Lawson ištrūko iš jų 
pašelpą ir guolį arba darbą. Jie j rankų ir bėgdamas žemyn tre- 
sako: mes neisim .iš teismabu-' pais nupuolė ir persimušė gal- 
čio, pakol neišpildysit mūsų rei- vą, ir po 3 valandų numirė. Bet 
kalavimo. Jte paskelbė sėdėji
mo streiką. Tai teismabučio 
darbininkai padarė kolektą 
tarp tų, kurie dirba teisme, ir 
nupirko donacų ir kavos ir da
vė per 2 dienas. O naktį jie gu
lėjo ant cementinio flioro ant 7 
aukšto County City Building. 
Subatoj, 2 d. balandžio, County 

’Commisionieriai šiaip-taip su-1 kaip mes apsidirbsime su ta- 
rado vietos dėl gulėjimo ir mai- vim, tai pasveiksi. Tai pasirodo 
sto ant 3 dienų. O po 3 dienų 
gal ir vėl prasidės kova už pa
laikymą gyvasties.

State ir County sako, kad ne
turi pinigų dėl bedarbių, o val
džia būk neduoda, tai tokiu bū
du ir marina badu biednus 
žmonelius.

Washington State yra perlei
sta senelių pensija, bet tą pen
siją retas tegauna. Kuris se
nukas paduoda aplikaciją gavi
mui pensijos, tai ima apie 2 
metu, pakol pereina per visus 
ponus, per visas investigacijas. 
Tai nekurie į tą laiką ir numir
šta, o dar jeigu kiek, tai pa
traukia į teismą, dėl ko reika
lauji pensijos. Tai pakol perei
na per teismus, tai ima apie ki
ti 2 metai. O seni žmonelės ne
turi pinigų į teismus eit, tai to
kiu būdu tie valdininkai taip 
ir vagia nuo tų senelių kąsnį 
duonos/. . .

Washingtono steite senukai, 
kurie sulaukė 65 metų, tuti 
gaut po $30 per mėnesį. Bet 
dabai-, kurie ir. gauna, tai tik 
po $18 ir mažiau, o nuo 1 d. 
balandžio apšaukė, kad numuš 
dar senukų 
mėnesį. 

Bet tie, 
arba steito 
numažink savo algas, o pridėt 
tiem, kuriem šiandien reikalin
ga pagelba.

Darbai:—Visose industrijose 
uždaromos dirbtuvės, tūkstan
čiai bedarbių vaikščioja gatvė
mis, nežino kas juos laukia. 
Kaip jų šeimynos jaučiasi, ka
da tėvai pareina be vilties, dar
bo niekur negali gaut, nė pa
šelpos, nes Washingtono stei
te didžiausia išdirbystė yra me
džio, o dabar namų niekas ne- 
budavoja. Į kitas šalis visai su
stojo siuntę medį, nes Europos 
valdžios reikalauja tik karo me
džiagų, o ne medžio produktų. 

Washington valstija turi už
dėjus taksas ant žmonių dėl se-

kaip pašaukė viešbučio savinin
kę ant investigacijos, tai ji sa
kė sekančiai: Jie suareštavo 
jaunuolį. Jis norėjo pasiprie
šint, tai jie ir primušė. Ji sako, 
kad jis nenupuolė trepais, nes 
policija nusivedė surakintą. 
Dar vedant jaunuolis sakė, kad 
jis serga. O policija atsakė,

Balandžio 30 d., subatoje, 
čionai įvyks didelė, Pirmosios 
Gegužės demonstracija, kurią 
rengia Komunistų Partija 
Central Auditoriume, 225 W. 
Boardman St. Prasidės 7:30 
vai. vakare.

Šiame mitinge kalbės perei
tų metų plieno darbininkų 
streiko vadas drg. Gus Hali. 
Jo prakalbos tema bus: 
“Peace and Jobs” (Taika ir 
Darbai). Bus ir daugiau kal
bėtojų ir graži muzikos ir dai
nų programa. Lietuviai 
čiami ruoštis dalyvauti.

(Tąsa iš 3-ėio pusi.) 
sveiko taško, tai juk visos gai
lestingosios sesės, iškastruoti 
traktatų rašytojai ir plepūs 
aukso įstatymų skelbėjai netu
rėtų ką veikti.”

O dabar — kinkykis ga
biausias menininkes-šokėjas į 
darbą, vesk savitarpinę tokių 
užeigų kompeticiją, kyšio pa-Į 
gelba užčiaupk įstatymų bur
ną ir žerkis į savo didįjį kiše
nių pelną.

šitokia padėtis yra ne tik 
Traveno aprašyto j Meksikoj, 
bet ji gretimoj lygmaloj stovi 
ir Jungtinėse Valstijose ir ki
tose šalyse.

Alma Aržuolaitė.

Milford, Mass

pensiją ant $5 per

kurie turi valdžios
vietas, nesirūpina

ASPARAGAI

policijos “žmoniškumas.”
Seattlietis.

Binghamton, N. Y

kvie-
Rep.

Darbininkai Stoja į Kovą Prieš 
Savo Išnaudotojus, Kompanijos 

Bosus.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Asparagų Omletas

Išvirink supjaustytas arba 
čielas asparagų viršūnes (1 
svaro), suplak 4 kiaušinius, 

i keptuvėje įkaitink šaukštą 
kiaušinius, 

ant lengvos 
vienos pusės 

asparagus, 
ir karštą

Ligoniai Mūsų Mieste

Serga dranga^ Alfonsas Ka
minskas, buvęs Lietuvių Sve
tainės board-direktorius per
eitais metais ir daug pasidar
bavęs virš minėtos svetainės 
naudai. Guli Johnson City Li
goninėj.

Draugė Elzbieta Tinkunienė 
guli savo namuose. Ji serga 
“šalčiu”-gripu.

Draugas J. Kireilis sugrįžo 
namo iš ligoninės. Mes jūsų, 
drauge, laukiame sugrįžtant 
prie organizacijų darbų.

Greito pasveikimo visiems 
draugams!

Gražiai Užaugti!

Draugai Edna ir Juozas 
Stroliai pereitą kovo mėnesį 
susilaukė naujagimio kūdikio- 
dukrelės, o draugė Janet— 
naujos seselės. Draugai Stro
liai ir jų vyresnė 
yra progresyvių 
nariai ir geri 
Linkiu draugams 
auginti ir

sviesto ir supylus 
nemaišant iškepk 
ugnies. Dabar ant 
sudėk nusunktus 
uždenk kita pusę 
duok į stalą.

Asparagai ant Padžiovintos 
Duonos

supjaustytus 
maišyk su 
niais, 
kepk 
pakol

ka-
di-

duktė Janet 
organizacijų 
darbuotojai. 
Stroliams iš-

naujagimę dukre
lę darbininkiškoj dvasioj, kaip 
vyresnėji Janet, kad yra iš
auginta draugiška, inteligen
tiška ir gera darbuotoja tarp 
jaunuolių.

“Laisvės” Korespondentė.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistų ko- 
mandieriai skaičiuoja, kad 
praeitą savaitę jie atėmę iš 
liaudiečių 2,900 ketvirtainių 
mylių plotą.

Katalonijoj, šiaur-rytinia- 
me Ispanijos kampe, 12,000 
ketvirtainių mylių plotas 
tebėra liaudiečių rankose.

Išvirink čielas asparagų vir
šūnes, apdžiovink duonos rie
keles, sudėjus duonos riekeles 
į lėkštę apdėk išvirtais aspa- 
ragais, užpilk ištirpintu svies
tu arba baltu sosu ir karštus 
duok į stalą.

Kiaušinienė su Asparagais

Išvirink mažais šmoteliais 
asparagus, su- 

išplaktais kiauši-
supylus į tinkamą indą 
pečiuje arba keptuvėje 
kiaušiniai sukeps.
Asparagų Sriuba

Su pjausčius asparagus į 
i valkelius apie pusės colio
durno išvirink, įplak porą šau
kštų miltų, da pavirink pen
kias minutes, dadėk druskos 
sulig skonio, įpilk pieno pavir
šių arba saldžios grietinės ir 
duok arštą į stalą.

Asparagų Kiltinis

Vartok iš skardinės arba 
šviežių (išvirtų) vieną puodelį 
smulkiai supjaustytų aspara
gų, sumaišyk 2 šaukštus ištir
pinto sviesto su 2 šaukštais 
miltų, dapilk po biskelį ant 
kart tris ketvirtadalius puo
duko pieno, pusę šaukštelio 
druskos,'Vieną trečdalį puode
lio asparagus virto skystimo. 
Virink pakol sutirštės. Įplak 
3 kiaušinių trynius, atsargiai 
įmaišyk asparagus ir gerai su
plaktus kiaušinių baltymus, 
supilk į išsviestuotą kepimui 
indą, viršų apibarstyk su pa- 
sviestuotais duonos trupiniais 
ir kepk apie 25 minutes vidu-

Archer Rubber Co. per kele
tą metų buvo pavergus suvirs 
penkius šimtus darbininkų. Pa
galiau darbininkai susiprato, 
susirašė į uniją. 1937 m. unija 
pareikalavo daugiau mokesties 
ir tuoj laimėjo. Bet kada pra
dėjo darbai mažėt, tuomet kom
panija pareikalavo darbininkų, 
kad grįžtų ant 1936 metų kon
trakto. Tai reiškia, už mažesnį 
mokestį. Darbininkai atsisakė 
ir kai vienas apleido dirbtuvę, 
niekas nepikietąvo, nes nebuvo 
paskelbtas streikas — stovėjo 
kaipo bedarbiai.

Kada pradėjo registruot į be
darbių pašelpą, visi Archer 
Rubber unijos nariai susiregis- 
travo, kaipo bedarbiai. Tuomet 
sušaukė susirinkimą ir paskel
bė streiką ir stojo į pikieto li
niją. Archer Rubber Co. bosai 
griebės skųst darbininkus'į pa
šelpos įstaigą, bet gavo atsaky
mą, kad "darbininkai tuokart, 
kada registravos, buvo bedar
biai. Todėl negalima jiems su
laikyt pašelpų. Tuomet kompa
nija griebės kitokių provokaci- 
jų-areštavimų, išėmė net ant 22 
unijos narių varantus. Bet ka
da teisėjas Clifford A. iCook iš
klausė bosų skundus, apsvarstęs 
atmetė juos. Streikįeriai čia 
laimėjo.

Atsišaukimas į Cambridge, 
'Mass., Lietuvius

Gal kai kurie Cambridge lie-

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

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Oement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi * 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese , 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.,

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET,

*

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

BROOKLYN, N. Y.

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

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

apylinkę orui atvestant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

>
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me už duonos kąsnį ir už geres
nį būvį, kad apsigynus nuo ba
do? Mes nereikalaujame pini-' 
giškos pagelbos. Mes tik reika
laujam, kad nevažiuotų lietu
viai laužyt , mūsų streiko.

Kiek mums žinoma, net 
ri lietuviai atvažiuoja ir 
bau ja. Tai pasmerkimo
žmonės. Jie daro 
viams!

Randasi būrelis 
nuolių streikierių,
kiai kovoja iki laimės streiką.

Reporteris.

gėdą

netu- 
ske- 

verti 
lietu-

lietuvių jau- 
kurie smar-

Hendaye. — Pranešama, 
kad 7,000 nekariškių ispanų, 
vyrų, moterų ir vaikų, bėga 
per sieną į Franciją nuo 
gręsiančių fašistų.

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
NĖS NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ..ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapinto 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th Si., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KORO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Išstokim Prieš Lincą, Už Anti-Lynch Įstaty 
mą; Dalyvaukim Union Square Šį Vakarą!

SUSIRINKIMAI

S-
Lietuviams, esantiems di

džiumoje ateiviais, ne kartą 
yra ant savęs patirta, kaip 
skaudi yra nepamatuota dis
kriminacija darbuose ir neuž
pelnyta panieka iš pusės val
dančiosios klasės ir jos klap
čiukų, žemos reputacijos žmo
nių, kurie tankiai puola mus 
tik dėlto, kad mes ateiviai ar
ba kad mūsų tėvai ar protė
viai atvyko šion šalin desėtku ! 
ar keliais desėtkais metų ve-: 
liau. Tad mes galime ir la-

Bruožai iš 1 Gegužės JI IŠGELBĖJO
Konferencijos Štai mūsų drąsioji draugė Al

dona Šertvietytė, kuri pereitą

Pirmas Didysis 
Piknikas

MOTERŲ ATYDAI
ALDLD Centro Moterų Komite

tas šaukia platesnį posėdį šį trečia
dienį, 13 balandžio, 7:30 vakaro, j 
“Laisvės” patalpose. Visos suintere
suotos moterų reikalais (brooklynie- 
tės ii’ iš apylinkes) kviečiamos daly- 
vaut. ; (86-87)

Pirmos < 
cija atsibuvo šio mėnesio 9 
dieną, N. Y., labai geroje nuo
taikoj. Kalbėtojų buvo viso 
septyni, bet, kaip konferenci
jos atidaryme, taip ir tolimes- 

k_u i nėję kalboje, kiekvienas pa- 
į smerkė pasaulio išnaudotojus 

" ir žudytojus darbo masių, blausia už visus kitus žmones, kaip tai Hit]erj ir Mussolinj> 
privalome suprast padėtį ueg-,,aįpOgj Japonijos im'perializ- 
grų, kurie, apart visokių kitų _ m kuris drasko Chiniją. Taip 
skriaudų, veičiami xeigiskai į. pamerkė žmogžudį gen. 
tarnaut ponams, nes pasiprie-j pranį0> kuris, padedamas Hit- 
šinimas gręsia nulinčiavimu. Į 
Gi linčiuotojai visuomet išeina 
teisūs, jie prieš nieką neatsa- 
komingi, nes nėra prieš linčia- 
vimą įstato, niekas jų netyri
nėja, netraukia atsakomybėn. 
Užtenka plantacijos savinin
kui pasakyt, būk jo darbinin
kas negras kėsinosi ant jo bal
tos ponios ir dalykas baigtas.

Kiekvienam gali būti aišku, 
kaip lengva žemių ir fabrikų 
savininkams tuo būdu priverst 
negrus dirbt jiems už dyką ir 
tuo būdu taip pat blogint visų 
darbininkų gyvenimo lygmalą. 

Ta negrų vergija yra di
džiausia dėmė ant mūsų de
mokratinės valstybės kūno, 
dėl to ne tik darbininkai, bet 
taip pat tūkstančiai Amerikos 
šviesuomenės ir visuomenininkų 
pasiryžo ją prašalinti, šalies 
kongresan Wagner’is ir Van 
Nuys įnešė bilių, kuris aštriai 
baustų linčininkus. Bet pieti
nių, taip pat ir šiaurinių vals
tijų reakcionieriai, kurie tebė
ra didžiumoj šalies kongrese 
ir senate, vėl nustūmė tolyn 
Wagner-Van Nuys Bilių. Gi vi
si progreso, laisvės ir demo
kratijos mylėtojai reikalauja, 
kad bilius būtų pravestas dar 
šioj kongreso sesijoj ir būtų 
padaryta galas baisiam tero
rizavimui negrų.

Paremkime tą visų^ pažan
gių Amerikos žmonių žygį! 
Išstokim prieš linčą su visais 
progresyviais bendrai regia- 
mo»j demonstracijoj šį trečia
dienį, 13 balandžio, 5 vai. po 
pietų (tuojau po darbo), 
Union Square, New Yorke!

Pirmas didysis piknikas New 
Yorko apylinkėje įvyks 26 d. 
birželio (June), Old Cider Mill, 
Union, N. J. Tą pikniką, ren-

Gegužės konferen- sekmadienį Elizabethe išgelbėjo 
Brooklyno Liaudies Teatrą iš 
didelės bėdos. si™ 

. gia ALDLD 2-ras Distriktas.
Šis piknikas yra rengiamas 

padėti išmokėti “Laisvei” nau
ją Intertype mašiną. Tad la
bai svarbu jau dabar darbuotis 
platinime bilietų. Yra skiria
mos labai aukštos dovanos. Pir
ma dovana net $35.00 vertės. 
Kitos taipgi aukštos vertės. 
ALDLD kuopos privalo rūpin
tis, kad kuo plačiausia pasiekus 
publiką su bilietais. Tą pikni
ką reikia padaryti sėkmingu, 
kad jis žymia dalim palengvin
tų “Laisvei” išmokėti mašiną.

Parkas labai gražus ir tinka- 
' mas bizniui, nėra priežasčių, 
kodėl piknikas neturėtų pavyk
ti.

Kuopos jau dabar privalo rū
pintis pasisamdymu busų, pri
valo kiekviena ALDLD 2 Apsk. 
kuopa parodyti savo rūpestin
gumą šiam darbui ir parodyti 
savo troškimą padėti dienraš
čiui “Laisvei”.

Pikniko Komisija.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienio vakare, balandžio 13 d., 
8 valandą, aŠpalo-Vaiginio Svct., 147 
Thames St. Draugai būtinai daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. — P. V. (86-87)

Gražus Ateities Žiedo 
Parengimas

..Balandžio 17 d., tai yra Ve
lykų vakare, “Laisvės” salėje, 
bus labai interesingas paren
gimas — šokiai. Kaip žinoma, 
patys mokiniai tvarkys visą 
programą. Tam vakarui spe
cialiai turės naujų eilių, gražių 
dainų, stygų duetų ir solų.

Taipgi atsilankę turės pro
gos ką nors laimėti, nes bus 
duodama keletas gerų dovanų. 
Ęe to, bus gardžių užkandžių 
ir gėrimų, šokiai prie geros 
muzikos, o įžanga tik 25 cen
tai. Rodosi, kad mokiniai pa
rodys susirinkusiem linksniavi
mą, bus nuostabu tiem, kurie 
rašo, o linksnių nemoka.

Pašalinis.

lerio ir Mussolinio, žudo Ispa
nijos liaudį.

Visi kalbėtojai šaukė, jog da
bar laikas darbo masėms vie
ningai pareikšti galingą protes
to balsą prieš pasaulio išnaudo
tojus, kol dar nepervėlu.

Delegatų iš unijų ir organi
zacijų dalyvavo apie tūkstantis 
su virš asmenų, kurie atstovavo 
512,364 narius ir varde jų pa
reiškė protestą prieš pasaulio 
išnaudotojus.

Maršuotojams susirinkt New 
Yorke nustatyta trys vietos. 
Apie jas ir maršavimo kelius 
plačiau bus pranešta vėlesnėse 
laidose.

Mes, lietuviai, taipgi kaip 
vienas išeikim, prisidėkim prie 
šių darbo masių ir iškelkim 
obalsį: šalin fašizmas ir impe
rializmas !

Matome, broliai ir sesės, kaip 
žūsta Ispanijos liaudis, kaip 
žmogžudys Franko, su Hitlerio 
ir Mussolinio pagelba, žudo nie
kam nekaltus vaikelius, moteris 
ir senelius. Tas pats fašizmas 
jau reiškiasi ir mūsų šalyj Am
erikoj. To paties fašistinio im
perializmo ranka per Vokietiją 
ir Lenkiją siekia ir Lietuvon.

Brangūs draugai ir draugės, 
aš nemanau, kad norite sulauk
ti to, kas darosi Ispanijoj ir ki
tur. Todėl šaukiam jus visus, 
išeikim šią Pirmą Gegužės į 
gatves. Išeikim visi, kurie tik 
galim. Susirinkim prie Lietu
vių Am. Piliečių Kliubo, 280 
Union Avė., Brooklyne, baland
žio 30-tą, 11 vai. ryto. Ir trau
kini visi į New Yorką. Prisi
dėkim prie kitų darbo masių ir 
pareikškim g a 1 i n g u protesto 
balsu:

šalin Fašizmas ir Imperializ
mas !

Lai Gyvuoja Darbo Masės!
Lai gyvuoja Pirmoji Gegu

žės !
Kviečia visus Didžiojo New 

Yorko Draugijų ir Gegužės Pir
mos Komiteto vardu

Charles Reims.

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno apylinkės Organizaci

joms pranešam, kad Šv. Jurgio 
Draugystės (280 Union Avė.) pik
nikas įvyks 18 <1. birželio (June), 
Dexter Parke. Prašome ’ kitų orga
nizacijų nieko tą dieną nerengti, tik 
dalyvauti mūsų piknike. — P. Stro
ll's. ' (87-88)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. balandžio, 950 Jamaica Ave. Ki- 
burio Svct. Malonėkite visi nariai su
sirinkti, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba.

Nori Paskubint Namų 
Statybą

B.Darbietis tarybininkas 
Charney Vladeck įteikė Miesto 
Tarybai prie administratyvio 
kodekso pataisą, kūri nusako, 
kad paskyros statymui gyvena
mų namų būtų tvarkomos per 
Municipal Housing Authority. 
Tas padėtų greičiau steigt bu
tus biednuomenei. Pataisą sy
kiu remia darbieČiai Armstrong, 
Hollander, Ninfo, Quill.

Vladeck sako, kad bilių pra- 
vedus ateinančiais metais būtų 
galima įvesdint $236,000,000 
miestavų namų statybai.

Ir Eit Skersai Gatvę 
Reikia Tvarkos

Auto nelaimių rekordai'ro
do, kad vienas iš trijų perei
tais metais gatvėse užmuštų 
pėstininkų buvo taip vadina
mas “jay walker,” kuris eina 
skersai gatvę bile kaip ir bile 
laiku, ne su trafiko šviesomis 
ir ne vien tik perėjimo vietose. 
Tas yra bloga ir tūluose mies
tuose skaitoma laužymu' įsta
tų. Norint išvengt nelaimių, ne 
tik motoristai, bet ir pėstinin
kai privalo prisilaikyt taisyk
lių. Nebūkie betvarkiu! Eiki
te skersai gatvę tik paskirto
se vietose ir palaukit trafiko 
signalų.

Trafiko Stotis “K.”

Dalykas štai koks.
Elizabetho Bangos Choras 

pereitą sekmadienį rengė per
statymą dramos “Praeities še
šėlio,” kurį vaidino Brooklyno 
Liaudies Teatro vaidintojai, va
dovybėj artisto Jono Valenčio. 
Paskutinėj savaitėj sunkiai su
sirgo aktorė draugė Uršulė 
Bagdonienė, 
sišaldymo įsimetė ausin 
Liga taip pavojinga, kad 
nuvežta į Kings County 
ninę. Sprendžiama, kad 
galės pilnai pasveikt be 
dviejų ar trijų mėnesių. Tai ot 
kokioj padėtyj pasijuto “Praei
ties šešėlio” vaidintojai. Kad 
aktorės neturėsim, galutinai 
paaiškėjo tik penktadienyj. Ką 
daryt? Tuoj kreiptasi prie 
talentingos vaidintojos draugės 
šertvietytės, ir ji apsiėmė rizi- 
kuot. Į porą dienų ji savo ilgą 
ir dramatingą rolę išmoko taip, 
kad suvaidino ją be spragų! 
Ir taip ji išgelbėjo ir Bangos 
Chorą ir vaidintojus nuo dide
lio nesmagumo ir lėšų.

Dabar rengiamasi suvaidint 
“Praeities šešėlį” Brooklyne, 
Labor Lyceum svetainėj, gegu
žės 15-tą dieną. Neišvengiamai 
ir rengėjam (BLLT) pagei
daujamai, mūsų’ drąsuolei Aldo
nai teks vaidint tą rolę ir 
Brooklyne.

Brooklyniečiai turės ko pasi
žiūrėt, pasigėrėt paskutiniu 
kartu šį sezoną!

Lietuvių Liaudies Teatras 
kviečia visus dramos mylėtojus 
rūpestingai ir išanksto prie šio 
vaidmens rengtis. Organizuo
kite savo draugų grupes. Įsi
gykite tikietus išanksto. LLT 
nariai ir simpatikai prašomi 
pasiimt tikietų pardavinėjimui. 
Jų galima gaut “Laisvėj,” i 
P. Baranauską ir'J. Kuodį. Už
eikit šią savaitę popiečiais 
vakarais.

draugė
Sakoma, nuo per- 

votis. 
ligonė 
Ligo- 
ji ne
kokių

New Yorke sulaikyta 275
Georgijos atvežtų jauniklių 

ožkučių Sveikatos Dėpartmen- 
to inspektoriams pareiškus, 
kad jos perjaunos mėsai, tik 6 
savaičių.

iš

Atsišaukimas
BROOKLYN, N. Y.

K. 5 kp. nariams, kurie turite 
tikietų Koncerto ir šokių 9 d. balan
džio, malonėkite sugrąžinti kaip ga
lint greitai, kad būtų galima su
vest atskaitą. Tikietus ir pinigus pa
likite “Laisvės” ofise komisijos na
riui J. Dainiui.

L.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasi randavo ja 4 kambariai su bath- 

rumu, karštas vanduo, elektra ir vi
si parankamai, naujai ištaisyti ir 
viskas modemiškai, randa gana pri
einama, 349 So. 4th (Street, Brook
lyn, N. Y. (87-89)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškaū Joe Zujus. Kiek esu gir

dėjus tai paskutinį kartą dirbo prie 
krutamūjų paveikslų kaipo mašinis
tas New Yorke ir gyveno Bayonne, 
N. J. Apie 30 m. atgal, jis buvo 
vargonininkas Lietuvių bažnyčioj, 
Pittstone. Tūlą laiką gyveno ir 
Scrantone. 1905 metais jis buvo pa- 
brolis savo draugui Waclow Franu- 
kevičiui. Man yra labai svarbu suži
noti ar jis gyvas ar ne. Jeigu kas 
žinote ką nors apie jį, malonėkite 
man tuoj pranešti. Mrs. Daniel Nor
ton, Rear 1121 Prospect Avenue, 
Scranton, Pa. (84-86)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1931 m. Buick’as. Iš

važinėta 30 tūkstančių mailių, taip
pas kaip naujas. Dėl daugiau informaci

jų kreipkitės sekamu antrašu: Jonas 
Zaveckas, 445 Bleeker St., B’klyn, 
N. Y. Telefonas-EVergreen 2-9213.

I (87-89)
bei

lai- 
pi-

Rich- 
vieta

Wall Stryto sukčiui 
ard Whitney paruošta 
Sing Sing kalėjime. Jis būsiąs 
pirmas toks socialiai įtakingas 
kalinys nuo 1885 metų.

Bando Atnaujint Sutartį 
Su Auto Firmomis

United Auto Workers Uni
jos Lokalas 259 pradėjo dery
bas atnaujint su auto parda
vimo firmomis pernai padary
tą sutartį, kuri buvo išgauta 
dėka generaliam streikui. Su
tartis paliečia apie 1,000. Joj 
pažymėta 44 ir 40 valandų 
savaitė, $33 minimum alga 
mechanikams, taipgi pakelta 
algos kitiem darbininkam.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas' įvyks 

ketvirtadienį, 14 d. balandžio. “Lais
vės” Svet., 419 Lorimer St. 8 vai.

Prašome visus atsilankyti ir 
dar Nesate pasimokėję už 

metus, ateikite pasimokėt, nes 
taisykles reikia būti užsimokė-

vak. 
kurie 
šiuos 
pagal
jus. Kviečiame ir naujų draugų pri
sirašyti prie šios kultūrines Drau
gijos. Mokestis maža, tik $1.50 į me
tus, o knygą gausite kelius sykius 
vertės, taipgi ir žurnalų 
kas 
W.

“Šviesą”
tris mėnesius. — Kp. Org. G. 

(87-88)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. mėnesinis 

rinkimas įvyks ’ketvirtadienį* 
balandžio Zabelskio Salėje, 
pethe, 8 vai. vakaro. Visi nariai daly
vaukite ir atsiveskite naujų narių, 
nes dabar eina mūsų organizacijos 
vajus. — Sekr. (87-88)

susi-
14 <1.
Mas-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų*

■ ~ 1 1 ~.................................. ..  - -

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dienų ir nuo 7-8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
I L.

R Kas Yra COSSACK?
' KARČIAŽOLIŲ

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE

Atsižvelgiant į sunkius 
kus, įžanga nustatyta labai 
gi tokiam nepaprastai puikiam 
vaidmeniui — 75c rezervuotom 
vietom, o 50c nerezervuotom. 
Išanksto pardavinėjami patys 
geriausi tikietai—pačiom vidu
rinėm nuo estrados vietom. To
kių tikietų padaryta tik pora 
šimtų. Kas pasiskubins, tas ga
lės pasirinkt geriausias vietas. 
Nesivėluokit! K. ir B.

Parsiduoda geras restaurantas ir 
alaus biznis su namais. Galima pa
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 
metų. Apie pardavimo priežastį ir 
smulkmeniškiau apie patį biznį pa
tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y. (77-90)

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS” 

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
j “JŪSŲ SKILVIO LABUI” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Sveikatos Pamokos

Bal. 13-tą, 8:30 vakaro, 221 
Division A v., p-lė Ethel Henry ' 
aiškins apie sveiką mitybą. Su 
paprastais paveikslais.

Bal. 14-tą, 8 :30 vakaro, dr. 
Ambrose Scouler kalbės apie 
kovą prieš džiovą ir rodys ju- 
džius. Vietas: 151 Maujer St.

Bal. 15-tą, 8:30, 138 Milton 
St., dr. dentistas John Drespel 
kalbės temoj: “Pasilaikyk sa
vus dantis” ir rodys judžius. I

Pamokos būna anglų kal
boj.

/

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS :2— 4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

CONTINENTAL
B’way at 52nd St.

Pirmu kartu istorijoje Sovietų Filmą Rodoma 
Dviejuose Broadway Teatruose.

CAMEO
42nd St., East of B’way

"Leisim io October"
su

BORIS SHCHUKIN, Lenino rolėj.
Paskutines trys dienos Continental Teatre. Vėliau bus rodoma tik Cameo Teatre.

25c iki 1 po piet, šokiom dienom.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

16 ienų padarau nau
jai paveikslui ir kra- 
javui sudarau iu a»a»- 
rikoniškaii. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
■palvom.

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

t
* GARSINKITES “LAISVĖJE

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




