
Krislai
Iškeptas .Didvyris. 
Važiuoja Chicagon. 
Kažin kam Patarnaus. 
Kokiais Tikslais.

Rašo .4. /?.

Tūlas Charles Rappapoi te pa
bėgo iš Francijos Komunistų 
Partijos. Tuojau menševikų 
spauda padarė jį dideliu parti- 

• jos vadu ir jo pabėgimą baisiu 
smūgiu visam komunistų judė
jimui.

Bet ką apie save sako pats 
Rappaporte?

Savo pasitraukimo dokumen
te jis rašo: “Ke.s liečia mano 
veiklą partijoje, tai ji buvd la
bai nesvarbi; paskutiniais dvy
lika. metą mano vardas nebepa
sirodė nei partijos periodinėje 
s/ntndoje, nei užrašuose."
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Washington. — Kad kon
greso atstovų rūmo taisyk
lių komisija 8 balsais prieš 
6 atmetė sumanymą, reika
laujantį apribot darbo sa
vaitę ir nustatyt būtiną al
gą darbininkam, tai prezi
dentas Rooseveltas ragina 
surinkt gana kongresmanų 
parašų, icLTnt tą sumanymą 
ištraukt is komisijos ir per- 
vest pačiam kongresui svar
styt. Tam gi reikia bent 218 
kongresmanų parašų. O jei
gu sumanymas nebus iš
trauktas iš komisijos pirm 
ateinančio penktadienio, tai 
jis turės laukt kitos kongre
so sesijos.

Prez. Roosevelt savo tele
gramoj M. Norton’ienei, 
pirmininkei minimos komisi
jos, sako:

“Dauguma kongreso at
stovų rūmo, demokratai, 
privalomai turi remt įneši
mą apribot darbo valandas 
ir nustatyt būtinas darbi
ninkam algas, nes tatai yra 
įrašyta į demokratų parti
jos visašališką platformą, 
kaipo šios partijos prižadas; 
ir aš asmeniškai visai ne

abejoju, kad didelė daugu
ma kongreso, atstovų bal
suotų už tokio įstatymo iš
leidimą.”

Valandų-algų sumanymas 
reikalauja įvest 40 valandų 

| darbo savaitę ir mokėt ne 
elementai nereikalingi Biažiau kaip po 25 centus

Draugas Mizara važiuoja Chi
cago© dalyvauti vidurvakarinių 
Valstijų Lietuvių Komunistų 
Konferencijoje ir “Vilnies” šė- 
rininkti suvažiavime. Jis ten pa
buvos til^ kelias dienas. Gal ga
lės ir vieną kitą prakalbą pasa
kyti.

Philip La Follette yra Wis
consin© valstijos gubernatorius.

Robert LaFollette yra iš 
Wisconsin© valstijos senatorius.

Abudu broliai pagarsėję pro- 
gresistai ir nemažai yra pasi
darbavę kovoje su reakcija.

Bet ta j ii tartum ar\ užsaky
mo iškeptą nauja partija “Pro
gressive Party of America” 
vargiai patarnaus demokratijai. 
Jau dabar ją sveikina reakcinė

Su savo ta nauja partija bro
liai I^aFolJettai greičiau tiktai 
suskaldys demokratines spėkas 

» ir susilpnins atsparą prieš fa
šizmą.

Sakoma, kad ir Strazdo-Stil- 
sono sosaidė LDD atmainė gai
res. Ji, kaip žinoma, boikotavo 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 

, Bet dabar būk įstojus į Kon- 
# gresą.

Kokiais sumetimais tie troc- 
kistai pakeitė savo gaires?

Iš lauko sugriauti Kongresą 
nepavyko. Dabar bandys iš vi
daus.

Šitie
jokiam demokratiniam judėji
mui.

Jlį vienminčiai jau apsidirbo 
su Kongreso Wilkes-Barre sky->us, iki jinai pasieks 40 cen- 

...... „.u™ tiL
CIO ir Amerikos Darbo 

; Federacija dabar sutartinai 
remia tokio įstatymo išleidi- 

■ mą. ;
jdžią. j Kongreso taisyklių komi-

Pamatysite, tokią pat giesmę sijos dauguma, kuri atmetė 
užtrauks ir Strazdas su Stilso-’šį sumanymą, susideda iš 
nu, jeigu jie pateks į Amerikos Į Wall Stryto korporacijų at- 
Lietuvių Kongresą.

rium, tai yra, pabėgo iš jo.
Kodėl pabėgo?
Ogi todėl, kad skyriaus kon

ferencija atsisakė užtarti troc- 
kistinius kriminalistus Sovietų' 
Sąjungoje ir pasmerkti Sovietų 
valdžia.

Kas sušilę sabotažavo 
pažangių j ii sleitą šiuose 
muose?

“Naujienų” ir “N. G.” štabai.i
Kad da labiau pakenkus pažan
giesiems, tai jie net iškišo adv. 
AndžiulaiČio kandidatūrą į se
kretorius.

Advokatas Andžiulaitis šiuose
• rinkimuose sulošė Dr. Viniko 

“stooges” rolę. Demokratinė vi
suomenė niekados nepamirš jo 
ir jo rėmėjų šio pasitarnavimoN 
fašistams.

stovų ir atžagareivių iš pie
tinių valstijų, kur šimtams 

SLAk tūkstančių darbininkų, ypač 
rinki- grų, tėra mokama tik 

'po 10 iki 12 centų už dar
bo valandą.

CHINŲ PERGALĖ ORE
Hankow, Chinija. — Už

puolus japonų lakūnam bom- 
barduot Hankow ą, chinų 
lėktuvai ir priešorlaivinės 
kanuolės nukirto žemyn aš- 
toionis bombininkus ir dvy
liką jų greitųjų orlaivių, o 
iš savo pusės chinai prara
do mūšyje 12 greitųjų lėk
tuvų, kaip praneša Chinijos 
karo štabas.

Susikirtime dalyvavo 50 
SLA Sargy- Japonijos orlaivių ir 23 Chi- 

dvasinis vadas, nijos. Japonų bombos užmu- 
jis'šė 300 ir sužeidė 700 žmo- 

su tais savo fašistiniais pamok- ni 
slais prieš pažangiuosius “Sar
gybos” autoritetą ir 
davedė iki nulio.

Nelaimingas tasai Strimaitis. 
Kur tik jis prikiša savo rankas, 
ten visų galų suirimas. Štai ir 
vėl jis iškirto šposą. Šį'sykį pa- 

. tiems smetonininkams. 
p

Strimaitis yra “I 
bos Komiteto
Susivienijimo rinkimuose

Kingston, Jamaica.—Poli
cija nušovė tris cukraus 
nendrių laukų streikierius 
ir sužeidė devynis.
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ROOSEVELTAS RAGINA KONGRESĄ IŠ
LEISTI ALGŲ IR VALANDŲ ĮSTATYMĄ

ANGLIJA LEISTU HITLERIUI UŽIMTI 
ČECHOSLOVAKUĄ TIK “RAMIU BŪDU”
-----—-----------------------------------------------E ________

valandai kiekvienam darbi
ninkui iš pradžios, laipsniš
kai keliant šią mažių-ma- 
žiausią algą per trejus me-

niu.
(Japonai pasakoja, būk jų 

prestižą or]aįviai nušovę “51-ną” chi
nų lėktuvą ir praradę “tik 

- ~ du” savo orlaivius.

Vienna. — Nazių valdžia 
išvijo visus žydus iš austrų 
laikraščių redakcijų

Darbo Žmonių 
Dienraštis » 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis

Meksikos Vyskupai Ragina 
Katalikus Piniginiai Paremt 

Respublikos Valdžią
Mexico City.: — Katalikų 

arkivyskupai ir vyskupai 
Meksikos Respublikoj išleido 
bendrą atsišaukimą į visus 
savo religijos žmones, kad 
jie aukomis ir paskolomis 
gausiai padėtų valdžiai su
daryt pinigų atmokėt ame
rikonams ir anglams buvu
siems savininkams žibalo- 
aliejaus šaltinių ir dirbyk- 
lų Meksikoj. — Tos žibalo 
įmonės, kaip daugeliui žino
ma, yra perimtos į Meksi
kos valstybės nuosavybę.

Savo pareiškime vyskupai 
sako, jog katalikai turi būt 
gerais savo šalies piliečiais, 
kaip kad mokina ir katalikų 
tikyba.

Amerikos Senatas Priešingas 
Didesniem Kaip 35,000 To
nų Naujiem Kariniam Laivam

I

Washington. — Senatas 
priėmė republikono senato
riaus Vandenbergo įnešimą 
pataisyt prezidento Roose
velto sumanymą dėlei Ame
rikos laivyno didinimo taip, 
kad ši šalis kol kas nepra
dėtu budavotis karo didlai- 
vių po 45,000 tonų įtalpos.

Pagal Vandenbergo patai
symą, šiuo tarpu Amerika 
neturėtų statytis didesnių 
kaip 35,000 tonų įtalpos ka
ro laivų, jeigu kitų šalių 
statomieji karo laivai ne
viršys 35,000 tonų.

Pat aisymas reikalauja, 
kad Roosevelto valdžia pa
tirtų, ar kokia kita valsty
bė “oficialiai suplanavo, pa
skyrė pinigų bei pradėjo 
darbą” statymui didesnių 
karo laivų negu 35,000 to
nų įtalpos. Tik tada Jungti
nės Valstijos galėtų buda
votis naujus karo laivus 
virš 35,000 tonų.

Francijos Valdžia Pakėlė 
Taksus 8 Procentais

Paryžius.— Premjero Da- 
ladiero valdžios įsakymu, 
tapo aštuoniais nuošimčiais 
aukščiau laikinai pakelti tie
sioginiai ir netiesioginiai 
taksai šalies ginklavimui ir 
jos finansų stiprinimui.

Be kitko, bus taksuojama 
radio, šunes ir “nefornišiuo- 
ti” butai.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, geg. 3. — Gen. 
Franco fašistai praneša, kad 
jie užkariavę dar 90 ket
virtainių mylių plotą į šiau
rių rytus nuo Teruelio.

London, geg. 2.—Kas tai 
vardu “Laisvintojų sąjun
gos” per slaptą radio skel
bia, kad jie nusprendę “nu
žudyt Staliną.”.

Anglijos Ministeris 
Pirmininkas be Galo

Išgarbino Mussolinj
*

Seimas Užgyrė Anglijos Draugiškumo Sutartį su Italija
< f

London. — Anglijos mi
ni' s t e r i s pirmininkas N. 
Chamberlain seime išgarbi
no Mussolinj, gyrė jį už pa
darymą draugiškumo sutar
ties su Anglija ir tvirtino, 
būk Italijos valdžios žodis 
esąs “pasitikimas.”

C h a m b e r lain pasakojo 
apie Mussolinio “džentelma- 
niškumą,” jo būdo stiprumą, 
apie jo “išmintį” ir jo pa
darytus žingsnius “žmonių 
būklei gerint.” Anot Cham
berlaino, tai Anglijos sutar
tis su Italija reiškia “pra
džią naujos gadynės.”

Darbiečiai ir kiti pažan
gesni seimo atstovai baisiai' 
pasipiktino tokiais veidmai
niškais Chamberlaino pagy-

Chinai Apsupo Japonus 
Vienam Mieste ir Grę- 

sia Apsupt Kitame
Shanghai, geg. 3. — Chi

nai apsupo Tancheng mies
tą ir kelis tūkstančius japo
nų kareivių jame, pietinėje 
dalyje Shantungo provinci
jos. Apsuptiem gręsia su
naikinimas panašiai kaip 
Taierhchwange praeitą mė
nesį. Chinai taip pat puola 
apsupt japonus Pihsiene.

Tanchjengą ir Pihsieną ja
ponai buvo užėmę praeitą 
savaitę.

Chinų komandieriai pra
neša, kad jų armija “visiš
kai ištaškė” japonui apsigy
nimo linijas Shansi'provin
cijoj.

S v e t imšaliai karininkai- 
tėmytojai pripažįsta mini
mus chinų laimėjimus ir sa
ko, kad japonam reikėtų 
gaut dar 500,000 armijos, 
jeigu jie nori išlaikyt bent 
tuos plotus, kuriuos užka
riavo nuo chinų.

Lewis Dalyvaus Konferen
cijoj prieš Karą

Washington. — CIO unijų 
vadas John L. Lewis daly
vaus pasaulinėj darbininkų 
prieš-karinėj konferencijoj, 
kuri šiemet šaukiama Mek-

Hollywood, Calif., geg. 3. 
—Nubankrutavęs akt orius 
Maurice Costello per teis
mą reikalauja $200 mėnesi
nės pensijos iš savo pačios 
Dolores, judamųjų paveiks
lų aktorės.

. Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia patvarkė, kad 
žibalo-aliejaus p e r d irbimo 
fabrikai tegali priklausyt 
tik Brazilijos piliečiam.

rais Mussoliniui. Jie rūsčiai 
pertraukinėjo Chamberlaino 
kalba šauksmais, nurodan- 
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čiais, kaip Mussolinis begė
diškai sulaužė visą eilę su
tarčių ir savo duotų žodžių.

Tačiaus atžagareiviai sei
me vėl pąęmė viršų ir 316 
balsų prieš 108 užgyrė An
glijos draugiškumo sutartį 
su Italija.

Darbininkų vadas Her
bert Morrison seime, kriti
kuodamas sutartį, pabrėžė, 
jog jinai yra “tikras kurs
tymas Vokietijai ir Italijai 
dar smarkiau remt Franco, 
kad jis greitai karą laimė
tų.” Nes ta sutartis visai 
nereikalauja ištraukt Itali
jos armijų iš Ispanijos, iki 
baigsis karas.

Liaudiečiai Nuklojo Fa
šistų Lavonais S. An

ton Kalno Šonus
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Generolas 
Franco metė savo armiją 
prieš respublikiečius j pie
tus nuo Aliaga, miestelio, Dėt 
respublikiečiai skaudžiai at
mušė fašistus.

Vieną kartą fašistų pės
tininkai, prisidengdami tan
kais, dasivarė arti respubli- 
kiečių linijos San Anton 
kalne. Respublikiečiai, ta
čiaus, paleido į juos audrą 
ugnies iš kulkasvaidžių, nu
klojo kalno šonus fašistų la
vonais, o likusius gyvus pri
vertė pasitraukt atgal ,že
myn.

Aliaga stovi už 30 mylių į 
šiaurių rytus nuo Teruel 
miesto ir už 60 mylių nuo 
rytinio pajūrio.

Naudojanti^ prasiblaiviu
siu oru, fašistų lėktuvai ir 
artilerija bombardavo res- 
publikiečių pozicijas. Bet, 
kaip rašo Associated Press, 
tos pozicijos buvo taip ge
rai pridengtos, kad tik ke
lios fašistų bombos pataikė 
į tikslą.

ap-
Scranton, Pa.

' Pirmosios Gegužės 
vaikščiojimas čia neįvyko: 
policija išvaikė visus de
monstrantus, bet nieko ne
areštavo, ir viskas ramu.

Scrantonietis.

Roma, geg. 3. —1 Atvažia
vo Hitleris.. Iškilmėms jam 
pasitikt Mussolinis išleido 
20 milionų dolerių iš Itali
jos valstybės iždo.

Shanghai, geg. 3.—Angli
jos jūrininkai durklais išvi
jo japonų kareivius iš An
glų konsulato kiemo.

Ispanijos Respublikiečiai 
Ruošiasi Didžiom Atakom 
Prieš Fašistus Šiaurėje
Hendaye. — 320,000 Ispa

nijos armijos yra sutelktą 
į šiaur-vakarinį Katalonijos 
kampą ir stato daugį didžių
jų kanuolių į kalnų pozici
jas, iš kur galėtų bombar- 
duot fašistus,

I sp anijos respublikiečiai 
ketina šturmuot fašistus 
ypač Trempo srity j, idant 
atgriebt nuo jų penkias di
deles vanden-elektros stotis.

Kol fašistai nebuvo užė
mę tų vanden-elektros dir- 
byklų, Barcelona gaudavo iš 
jų daugį elektros jėgos sa
vo fabrikams.

Italijos ir Vokietijos Kariniai 
Laivai 50 Procentų Grei

tesni Negu Amerikos
Washington. — Nauji Vo

kietijos ir Italijos statomi 
karo laivai bus 50 procentų 
greitesni už Amerikos karo 
laivus, kaip praneša Jungti
nių Valstijų laivyno minis
terija. Tie Mussolinio ir Hit
lerio laivai plauks “bent 30 
mylių” per valandą, pagal 
valdiškas žinias iš Italijos ir 
Vokietijos.

Greičiausi Amerikos da- 
‘bartiniai karo laivai nepa
siekia daugiau kaip 21-ną 
mylią per valandą. Net nau
ji dabar statomi šios šalies 
karo laivai “Washington” ir 
“North Carolina”, po 35,000 
tonų įtalpos, tegalės plaukt 
po 27 ar 28 mylias per va
landą.

Fašistų Apsuptos Liaudiečių 
Divizijos Ištrūksta

Lerida, Ispanija. — Fašis
tai yra užėmę du trečdalius 
šio miesto jau apie penkios 
savaitės atgal, bet vienas 
miesto trečdalis, rytinėj pu
sėj Segrezupės, dar tebėra 
liaudiečių rankose, — kaip 
praneša žymus amerikietis 
rašytojas Ernest Heming
way. t

Jis aplankė ir keturias 
liaudiečių divizijas, kurias 
fašistai buvo pirmiau apsu
pę ir paskelbę, kad jos “tik
rai bus sunaikintos.” Bet 
tos divizijos bombomis pra
simušė pro fašistų eiles ir 
sugrįžo pas respublikos ar
ini j ą.

Kad fašistai šaudo imti- 
nius-belaisvius, tai liaudie
čiai išsidirbo naują taktiką 
—pasprukt iš apsupimų, sa
ko rašytojas Hemingway.

Šiandien bus abelnai gied
ra ir apie 62 laipsnių tem
peratūra.—N. Y. Oro Biu
ras.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, p Išlaimesit 
Pasaulį!

London. — Anglijos už
sieninis ministeris lordas 
Halifax peržiūrėjo Čecho- 
slovakijos planą duoti pla
tesnių tautinių teisių vokie
čiams jos piliečiams ir ki
toms tautinėms mažumoms. 
Bet žadamų jiem teisių dar 
nėra gana, užreiškė minis
teris Halifax Janui Masa- 
rykui, čechoslovakijos at
stovui. Halifax liepia paten
kint plačiuosius reikalavi
mus K. Henleino, Čechoslo
vakijos nazių vado. O vienas 
tų reikalavimų yra duot Če
choslovakijos vokiečiam to
kią savivaldybę, kad “vokiš
kąjį” tos šalies ruožtą fak- 
tinai Hitleris valdytų, kaip 
nurodo N. Y. Times kores
pondentas.

Francijos užsieninis mi
nisteris Bonnet, pagal An
glijos diktavimą, taipgi ra
gina Čechoslovakiją padaryt 
plačiausius galimus nusilei
dimus naziams.

Anglijoj yra pasklidęs su
pratimas, jog dabartinė jos 
valdžia visai nepaiso Čecho- 
slovaldjos n e p r iklausomy- 
bės. Lordas Halifax, užsie
ninis ministeris, nuo senai 
žinomas Hitlerio rėmėjas, 
sutiktų, kad Vokietija “ra
miu būdu” užimtų čechoslo
vakiją. Ko jis nenorįs, tai 
tik galinčio dėl to kilti ka
ro.

Prekybos Rūmas Šaukia Pa
naikint Socialius [statymus

žmonių.
Idrich, pirminin-

Washington. — Suvažiavi
mas Jungtinių Valstijų Pre
kybos Rūmo smerkia Nau
jąją Dalybą ir reikalauja 
sugrąžint “rūpių asmenų” 
veikimo laisvę, kaip, kad bu
vo prie republikono prezi
dento Hooverio. Šaukia pa
naikint įvairins socialius 
įstatymus, išleistus naudai 
dangum

W. W.
kas didžiojo Chase National 
Banko, iš ew Yorko, rei
kalavo, kad šalies valdžia 
bent per 2-3 metus nesi
stengtų pravest naujų so
cialių įstatymų ir duotų di
džiajam bizniui senovišką 
plačią valią. Tuomet, kaip 
jis pasakojo, tai “pastoviai 
atsigriebtų” pramonė ir 
ūkis Amerikoj. (O kaip “at
sigriebė” prie prez. Hoove
rio, tai nutylėjo Aldrich ir 
kiti pelnagrobiai, kurie da
bar atakuoja Roosevelto 
valdžią.)

SOVIETUOS ŽMONES 
LAIMINGI

\

Maskva. — New Yorko 
Times korespondentas rašo, 
kad Sovietų žmones yra pa
sitenkinę, jaučiasi laimingi, 
užtikrinti ir mato nuolat ge
rėjanti sau gyvenimą.

Nežiūrint užsieninių troc- 
kistų piktų urzgimų ir iš
mistų, žmonės Sovietuose la
biau negu kada pirma pasi
tiki Stalinu ir myli jįjį.
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tija neturės to -pasisekimo, kokį progre- 
syviška partija galėtų turėti, jei ji būtų 
kuriama atatinkamu keliu ir atatinka
mais siekimais.

Ponas LaFollette nei žodžiu nepasako, 
kaip jis stovi klausimu Wagnerio Akto, 
stambiųjų korporacijų taksavimo klausi
mu, pašalpų teikimo, darbo-valandų dar
bininkams. nustatymo, prezidento Roose- 
.velto reikalavimu, kad būtų paskirta trys 
bilionai dolerių viešiems darbams varyti 
pirmyn ir kitais svarbiais klausimais.

Visi šitie klausimai labai svarbūs—bė
gami klausimai. Jais nauja partija pri
valo pasakyti savo nuomonę. Jais reika
linga ne tik nuomonė, bet ir darbas, ta
čiau pono LaFolletto iškeptoji partija 
jais tyli.

Neužmirškime Savo Dienraščio

“Progressive Party of America”

Pereitą savaitę Wisconsin valstijos gu
bernatorius Philip LaFollette sušaukė į 
Madisono miestą kai kuriuos savo gerus 
pažystamus ir paskelbė organizuojąs 
naują politinę partiją, “Progressive Par
ty of America” (Amerikos Progresyvę 
Partiją)! Šis toks ūmus naujos partijos 
pagimdymas buvo savos uūšies surprizu 
visam kraštui. Be nič niekur atsistoja 
vienas ar keletas žmonių ir jau iškepa 
naują partiją, raginant Amerikos žmones 
ją remti, su ja eiti. v /

Kad Amerikos žmonėms reikalinga 
progresy viską partija, niekas neginčys. 
Taip jau galima daleisti, kad šitos nau
jos partijos steigėjams rūpi Amerikos 
žmonių labas. Tačiau partijos steigimo 
procedūra, jos programa, josios pasimo- 
jimas gero Amerikos žmonėms nežada.

Norint pažangiąją partiją šiandien 
kurti, reikalinga visapusis, platus įvairių 
pažangiųjų organizacijų — darbininkų, 
farm erių, vidurines klases, etc.—svarsty
mas, pasiruošimas. Visoj eilėj valstijų jau 
yra tam tikros partijos, kai kur jos stip
resnės, kitur silpnesnės. Minnesotoj, pav., 
veikia Farmerių-Darbo Partija, New 
Yorko valstijoj veikia jau gan stipri 
Amerikos Darbo Partija p veikia Nepar- j 
tinę Darbo Lyga, ir kt. Tos visos organi
zacijos galėjo padėti pagrindus trečiai, 
pažangiajai progresyviškai partijai.

Bet ne! Gubernatorius LaFollettas (re
miamas savo brolio senatoriaus Roberto 
LaFolletto) pasirįžo būti tuo Maižiešium, 
kuris išvaduos Amerikos žmones iš vargo 
ir skurdo! Aišku, kad tokis dalykas ne
beįmanomas. Aišku, kad šitaip veikiant 
pačiam reikalui ne tik nebus pasitarnau
ta, bet jam bus pakenkta.

Savo patiekto j programoj, LaFollette 
nerodo jokio progresyviškumo. Jis kriti- 

’kuoja prez. Rooseveltą, jo naująją daly
bą, jis kritikuoja darbininkų klasę, jis 
kažin kaip bando pasirinkti keistą vidu
rį, per kurį šiuo tarpu jis negalės prasi
mušti, nes su tokia programa jam Ame
rikos žmonės nepanorės užleisti kelio. 
Ponas LaFollette, tačiau, “pamiršo” at
sukti savo kanuoles prieš didžiausius esa
mos padėties kaltininkus, prieš kapita
listus.

Dėl to visai natūralu, kad šis “pro- 
gresyviškas vaikas” stambiosios kapita
listinės spaudos buvo pasitiktas labai en
tuziastiškai. Tik paklausykit, ką apie 
naują partiją rašo monopolistinio kapita
lo organas “Journal of Commerce”, lei
džiamas Wall gatvės valdytojų pinigais/

“Nei vienos didžiųjų dviejų (republi- 
konų ir demokratų) partijų vadai netu
rėjo drąsos išstoti su tokia konservaty- 
viška programa, (kaip padarė ši parti
ja)...” rašo laikraštis. Ir toliau:

“Gubernatorius LaFollette pasiūlė nie
ką kitą, kaip nutraukimą valdiškų pa
šalpų bedarbiams, panaikinimą kontrolės 
javų auginimo, deflaciją algų ir kainų ir 
pasitraukimą federalės valdžios iš namų 
statybos ir kitų sričių, kur ji, valdžia, pa
staruoju laiku taip dažnai vaidino ro
lę...”

Kiti stambaus kapitalo laikraščiai taip
jau išstojo su užgyrimais programos La
Folletto partijos.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad toji 
partija nėra monopolistiniam kapitalui 
pavojinga. Tai reiškia, kad LaFollette 
atsistojo ne prezidento Roosevelto kai- 
'rėj, bet dešinėj. Tai reiškia, kad ši par

Kontr-Revoliucinio Trockistų 
Balso Niekas Neklauso

Išvakarėse Pirmosios Gegužės Brook- 
lyno lietuvių trockistų organas (“N. G.” 
iš bal. 28 d.) plūdosi, kaip tik išmanė, 
niekindamas tą Didžiojo New Yorko dar
bininkų masinę demonstraciją, kuri buvo 
ruošiama bal. 30 d., šeštadienį.

Štai, kokiu balsu tasai laikraštis blio
vė: i j

“Komunistų spauda, įskaitant ir lietuvių, 
pučia, didelį burbulą apie ‘bendrą demon
straciją’ gegužės pirmą dieną, New Yorke.

“Tai yra šlykštus melas, kurį gali sugal
vot tik staliniškieji komunistai, tikslu ap
gaut darbininkus. New Yorke jokios ben
dros demonstracijos su komunistais šiemet 
nebus. Ta demonstracija, kurią rengia ko
munistai, prisidengę unijų vardu; yra jų 
vienų demonstracija. .. kas su jais dalyvau
ja? Ogi pačių komunistų kontroliuojami uni
jų lokalėliai ir kitos popierinės jų organi
zacijos. Toliau, kai kurios religinių-pacifis- 
tinių ‘šakar-makarų’ grupelės, panašios į 
Father Divine parapiją. .

“Lietuviai darbininkai įar kartą perserg- 
stimi nieko bendro neturėti su staliniškais 
humbugieriais . . .”

Šitaip lietuviai trockistai niekino ruo
šiamą didžiąją New Yorko darbininkų 
demonstraciją.

“Laisvė” (bal. 30 d. laidoj) nurodė, kad
“Susipratę darbininkai to balso (‘N. G.’) 

klausys tiek, kiek mėnulis klauso skalinimo 
mažyčio šuniuko.”

Dabar, praėjus Pirmajai Gegužės, pa
žiūrėkim, keno buvo.tiesa?

Pereitą šeštadienį New Yorke įvyko 
tokia Pirmosios Gegužės demonstracija, 
kokios šito miesto istorijoj dar nebuvo. 
Tūli net buržuaziniai laikraščiai (pav., 
“New York Post”) paskelbė, kad demon
stracijoj dalyvavo 300,000 asmenų. Kon- 
servatyviškiausiai apskaičiavus, jų akty
viai dalyvavo nemažiau 200,000. Pridėjus 
kelias dešimtis, o gal virš šimto tūkstan
čių, kurie stovėjo šaly gatvėse ir smarkiai 
demonstrantams plojo,’ jiems pritarė, su
sidarys dar kur kas didesnė minia.

Lietuvių šitoj demonstracijoj dalyva
vo daugiau,' negu kuriais kitais metais. 
Apie 1,000 jų sudarė lietuvių būrį, ėjusį 
su savo orkestrą, su savo vėliavom ir iš
kabom. Daugelis lietuvių darbininkų 
maršavo su savo unijų lokalų nariais.

Vadinasi, jei ne kas kitas, tai jau šis 
faktas aiškiausiai parodo, ko vertas lie
tuvių trockistų balsas!

Pažiūrėkim dabar, kaipgi vyko tai “de
monstracijai”, kurią ruošė socialistai- 
trockistai-loVestoniečiai? Ten dalyvavo, 
pasak spaudos, apie 3,500 žmonių. Bet tie 
asmenys, kurie ten buvo ir matė, teigia, 
kad nei tiek nebuvo!

Reikia pastebėti, kad mūsų spauda (nei 
“Laisvė”, nei kuris kitas darbininkų laik
raštis) nesakė nei žodžio prieš socialistų 
ruošiamą demonstraciją. Tegu jie ruošia 
sau atskirai, mes nurodėme. Kas nori, 
tegu eina pas socialistus.

Tai va, kokis skirtumas buvo tarpe 
mūsų ir trockistų. Jie mūsų demonstraci
ją spjaudė, niekino, bjauriojo; jie susi
riesdami šaukė žmones pas mus neiti. 
Betgi pas mus atėjo šimtai tūkstančių 
žmonių! • .

Dabar skaitytojas padarys atatinka
mas išvadas, kas buvo “humbugieriai.”

Mums įdomu tik tai: ką į tai pasakys 
tie žmonės, kurie dar seka humbugierius, 

Stilsoną ir*Strazdą?!

Naujai pasireiškęs skaudus ekonomi
nis krizis, nedarbas šalyje, labai apsun
kino dirbančiąja visuomenę, kartu ir 
dienraštį “Laisvę.” Vargingai eina atsi
naujinimas prenumeratų ir sumažėjo au
kos. Dienraščiui darosi sunku verstis fi
nansiniai. Reikia rimtos pagalbos ir jos 
reikia greit.

Svarbus dalykas yra Ispanijos demo
kratinės liaudies kovos su fašistiniu bar
barizmu. Pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė, esančioji dienraščio “Lais
vės” įtakoje, gausiai aukomis remia Is
panijos liaudį.’Kilo iniciatyva išleisti an
glų kalboje čia gimusiam jaunimui žur
nalą, “Laisvė” užgyrė tą sumanymą, 
mūsų visuomenė parėmė jį aukomis. Dė
lei tų priežasčių dienraštis “Laisvė” 
1937 m. virš dviejų tūkstančių dolerių 
mažiau tegavo aukų, negu 1936 metais ir 
todėl dabar turime didelių finansinių 
keblumų. Greit reikalinga “Laisvei” au
kų. Svarbu ir gražu remti aukščiau su
minėtus idealus, bet negalime pamiršti 
ir apleisti savo dienraščio.

Tiesa, šiemet turime užpirkę naują vė
liausios mados Iptertype mašiną, kuri 
kainuoja virš septynių tūkstančių dole
rių. Geresniam atlikimui spaudos darbų 
pirkome už $700.00 naujų raidžių (mat
ricų). Už tą viską šiemet jau esame įmo
kėję virš $3,000.00. Užtai iždas visiškai 
išsituštino.

Spaustuvės pagerinimui naujos maši
nerijos labai reikėjo. Ir galime pasi
džiaugti, kad dabar “Laisvės” spaustu
vė yra moderniškai įrengta; greit ir pui
kiai atlieka visokius spaudos darbus. 
Mes tikimės, kad tą įrengimą rems visi 
“Laisvės” patriotai.

Dienraštis “LaisVė” gina reikalus vi
sos dirbančiosios lietuvių visuomenės: 
darbininkų, profesionalų, smulkių biznie
rių ir farmerių. “Laisvė” gina demokra
tinius principus, kuriuos reakcija nori 
sutrempti, “Laisvė” yra išraiška naujos 
idėjos, būtent dirbančiųjų sluoksnių pasi- 
liuosavimo iš kapitalistinės priespaudos 
idėjos. Taigi dirbantieji sluoksniai bei 
pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė 
brangindama tas idėjas privalo šiuo mo
mentu remti dienraštį “Laisvę.”

“Laisvės” direktoriai, retai daro atsi
šaukimus prašydami paramos. Tai daro 
tik tada, kada būtinai reikalinga. Šiuom 
kartu auluos dienraščiui yra labai reika
lingos ir prašome visų išgalinčių prisidė
ti savo dienraščiui su finansine parama 
neskūpiai.

Taipgi prašome dienraščio skaitytojų, 
kurių prenumerata yra išsibaigusi, atsi
naujinti be atidėliojimo. Prašome “Lais
vės” platintojų rūpintis atnaujinimu pre
numeratų, o svarbiausia gaukime savo 
dienraščiui naujų skaitytojų.

Organizacijos, kurios yra “Laisvei” 
skolingos už spaudos darbus ar skelbi
mus, daug padės savo dienraščiui greit 
apsimokėdamos bilas.

Daugelis iš gerų “Laisvės” patriotų 
dar nėra “L.” bendrovės šėrininkais. Bū
tų puiku (ir reikalinga), kad šiuo tar
pu tie visi patriotai pataptų šėrininkais. 
Šėrininku galima pastoti tik už $10.00.

Tikimės, jog šis mūsų\ atsišaukimas 
ras pritarimo pažangiojoje visuomenėje 
ir tikimės greitos ir gausios finansinės 
paramos.

“Laisvės” Bendrovės 
Direktorių Taryba.

A T T"\T TT T7TTZ" AT A T ltas patsai asmuo ir sekre- A-LJDJLD KL1KALAL 1 1 ir knygius. .Vėliau 
paimta pakeista ir kasie-

PAAIŠKINIMAI
ALDLD Centro 

tas, paskelbdamas 
jas organizacijos reikalais, 
trokšta, • kad kiekvienas 
draugas ir draugė pareikš
tų savo nuomonę, ar tai 
spaudoj, ar susirinkime.. 
Mes norime, kad patys na-' panaikinus sekretoriaus sa- 
riai diskusuotų. Centras ga- vaitinę algą, tai / T ~ 
lėtų tik subendrinti išreikš
tas mintis.

Deja, drg. J. Buivydas, 
matyt, turi kitą tikslą, o ne 
bendrai dalykus rišti. Jis 
diskusijų proga pasinaudo- bet už tą pusę laiko ir moka

“Laisvė”, o ne ALDLD.
Ar ALDLD išmoka sekre

toriui tūkstančius? Nieko 
panašaus! Tai senas Stilso- 
no—trockistų — prasimany
mas. Pirmiau'ALDLD mo- 

būk aš skelbęs, kad ALDLD kėdavo sekretoriams po 
turi tik 4,000 narių. Tai ne- $360.00 į metus. Knygiams 
tiesa! Tokio mano paskelbi- mokėdavo po $175.00 ir, dar

Ve- esant reikalui, samdydavo
• pagelbininką. Kasieriui mo

kėjo $50.00. Pirmininkui ir

DĖL J. BUIVYDO STRAIPSNIO -naUS dar.bas- Plrmlaus ce'

Komite- 
diskusi-

„uniuu kiu&~ Siųgdavome kasieriui,
(2) Jis skelbia, būk dabar jis juos pasirašydavo, įtrauk- 

ALDLD Centro Komiteto davo Ž depozitų knygas. Už 
sekretorius yra pilnai ap- tai jam buvo mokama $50. 
mokamas, gauna pilną sa-! Nutarta kašierius palikti 
vaitinę algą ir pusę laiko -'tik dėl organizacijos išmo- 
dirba ALDLD organizacijai,! dėjimų, bet įplaukas depo- 
o kitą pusę “Laisvei”. Būk cituoja CK sekretorius, 

' kaip ypa LDS ir kitose or-
ALDLD 'ganizacijose. Pereitas ALD 

“mažiausiais u s i t a lipintų1LD Suvažiavimas matė, kad 
tūkstantis dolerių.”

Čia vėl didelė netiesa., CK 
sekretorius dirba pusę savo 
laiko “Laisvės” redakcijai,

bininkų veikimą, kas iš CK 
sekretoriaus reikalauja dau
giau darbo. Dabar ALDLD 
knygos yra platinamos. Per
eitais metais pardavėme už 
$518.89. Čia yra ir daug 
darbo. Reiškia, pašaliniams 
parduotos knygos veik pa
dengia visas organizacijos 
viršininkų išlaidas. Prie to, 
CK knygius-sekretorius at
lieka ALDLD nariams kny
gų ir ‘Šviesos’ siuntimą. Ka
da eina “Šviesa”, tai sekre
torius turi tvarkyti tūkstan
čius ir tūkstančius antrašų. 
Veik tokiam pat skaičiui 
antrašų sutvarkymo tūli 
dienraščiai užlaiko darbi
ninkę. Centro sekretorius 
turi tvarkyti visus “Šviesos” 
administracijos reikalus ir 
prie redakcijos prisidėti. 
“Šviesos” siuntinėjimas pri
verčia nuolatos čekiuoti ar 
visi nariai užsimokėję, kad 
neitų “Šviesa” įnirusiems ir 
išsibraukusiems. O tai di
delis darbas. Dabar darbo 
centre yra kelis kartus dau
giau, negu jo buvo seniau.

(4) Gera ar taisytina
“Šviesa”, leisti ją ar sulai
kyti, tie dalykai patiekti dis
kusijoms. Vienok ir čia J. 
Buivydas negali daug pasa
kyti, nes jis “Šviesos” ne
skaito. Per kelis mėnesius 
jo numeris išguli “L.” raš
tinėj. Ir jam atrodo, kad 
būk tie patys raštai telpa, 
kurie jau tilpo dienraščiuo
se tik po skirtingais antgal- 
viais. Niekados neper
spausdino nei vieno dienraš
čių rašto. #

(5) J. Buivydas sako: 
“Rodosi, kad mūsų Centro 
Komitetas gyvena ant kitos 
planetos...” Tikrumoj ne 
CK gyvena ant kitos plane
tos ir nemato kas darosi; bet 
J. Buivydui ĄLDLD organi
zacija atrodo esanti ant ki-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai

damas meta akmenį į Cent
ro Komitetą i’r ypatingai 
CK sekretorių skelbdamas 
netiesą. Tas verčia padaryti 
kelias pastabas.

(1) Drg. Buivydas rašo,

mo jis niekur neras.
liausiame CK posėdyje ra
portavau, kad yra pasinio- 
kė jusiu už^37 metus 5,017 gi per ilgą laiką mokėjo po 
narių. Ir dar tarpe 600 ir z'z" 
700 narių yra skolingi už 
1937 metus. Buivydo prasi
manymas, kad organizacija 
nupuolus nariais yra gryna 
netiesa.

$50.00i Tas sudarydavo į 
metus $635.00. Man'užėmus 
sekretoriaus ir * knygiaus 
vietą, sujungta šie abu dar
bai į daiktą. Tas pasirodė 
yra daug praktiškiau, kada

Ispanijos respublikos kariai Aragono kalnuose taisosi 
didelę kanuolę gynimuisi nuo fašistų-banditų.

j subendrinus centro sekreto- 
iriaus ir knygiaus darbus, 
leidžiant “Šviesą”, padidė
jus kitiems darbams, pasi-' 
daro daug daugiau darbo. 
Todėl nutarė, kad CK mokė
tų sekretoriui—knygini dau
giau, kaip seiliau. Vienoj 
mes stengiamės kuo ekono
miškiausiai organizacijos 
reikalus tvarkyti. Jeigu se-| 
niau ALDLD CK viršinin
kai gaudavo $635.00 į metus, 
tai dabar sekretoriui-kny- 
giui išmoka tik $606.00. Tai 
kaip čia Buivydas mano su- 
taupinti organizacijai ma
žiausiai tūkstantį, kada vi
sų algų išmokama tik 
$606.00?

Kad CK neeikvoja pinigų, 
tai yra faktas. ALDLD Su- 
važiavimas ’ nutarė, kad 
“Šviesos” suredagavimui ap
mokėti redaktoriui dvi sa
vaites, tai yr@U$46.00 pagal 
dabartines “L.” redakcijos 
algas. Bet mes ir čia sutau- 
piname organizacijos redak
torių algą, nes kada “Švie
sos” redaktorius dirba prie 
“Šviesos” redagavimo, tai 
CK Sekretorius dirba pilnai 
už jį “Laisvei”, o organiza
cijos darbą atlieka viršlai
kiais. “Š.” r e d a k t o r i uS 
taipgi daug dirba’viršlaikių 
—dykai, kad sutaupius or
ganizacijai.

(3) Ar dabar yra mažiau 
darbo ALDLD? Manyti, kad 
dabar yra mažiau darbo 
prie ALDLD, gali tik tas, 
kas nenori tikrą padėtį su
prasti. Dabar ALDLD pla
čiai įsitraukus į abelną dar-'

Klausimas:
Katalikai pripažįsta, kad 

kai žmogus suserga proto li
ga, numiršta, tai nežiūrint 
to, kad jis būtų ėjęs prie 
komunijos ir kasdien, ir pri
gulėjęs prie £ katalikiškų 
draugysčių, visyek jam pa
šalpos ir posmertinės nerei
kia mokėti. Ir, sako, jis dū
šios jau neturi, patrotino, ir 
kai numiršta, tai kaip gy
vulio, jo kūną gali kur nori, 
ten padėti. Ar tas tiesa? O 
aš paklausiau draugo kata
liko, ar tu žinai, kokia liga 
sirgsi ir mirsi?

“L.” Skaitytojas J. S.
Atsakymas:

Jūsų klausimas labai ne
aiškus. Veikiausia jūs nori
te žinoti, ar tiesa, kad nu
mirusio kataliko bepročio 
lavono nei aido ja katali
kiškose kapinėse ir kad 
tokiems savo nariams kata
likiškos draugijos neišmoka 
pašalpinių ir pomirtinių?

Paprastai parapijines ka
pines kontroliuoja kunigai. 
Todėl nuo jų priklauso ir la
vonų laidojimas. Kaip jie 
patvarko, taip ir esti.

O kas liečia katalikiškas 
draugystes, tai, kiek mums 
žinoma, pašalpines ir po
mirtines nepilnapročių ligo
nių išmoka giminėms.

NATIONAL g
AIR MAIL WEEK

MAY 15-21, 1938



Trečiadienis, Geguž. 4, 1938 4

LAISVĖ 3
------------------ --------------- - - - - - , : ■■ ■■ ------------- ; . ■ ■ ■ ■ ,, , ............................... .. „.................. ... —......................................... ■ —.................... ................. • . i 

v,.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ; 1,11 -......  —......... ................................................ ..

Darbininke ir Šeimininkė
————M————į ..................... I»——■ - - - - - . ■ -

Kas Tos Suffern 
“Sukileles”?Motinų Diena

Motinų Diena Sovietų Sąjupgoj, metais, mes sakom 
kad tikim j mūsųIspa n i joj, Chm i joj

Sovietų Sąjungos moterys su
tinka Motinų Dieną paliuosuo- 
tos, lygiateisės, laimingos, link
sminasi gyvenimu.

Chinijoje moterys sutinka šią 
dieną sūkuryje kovų prieš Ja
ponijos imperializmą. Moterys 
darbininkės ir valstietės gina 
šalį, ant kurios užpuolė Japo
nijos imperializmas. Masės Chi- 
nijos vergų kovoja už pasiliūo- 
savimą, jų moterys nepasilieka 
užpakalyje, bet žengia pirmyn.

Ispanija! Senoji Ispanija bu
vo netokia: joj buvo bežemiai 
valstiečiai, buvo alkani, be mo
kyklų vaikai, buvo moterys ti
kros vergės. Saulės spinduliais 
apšvietą jų žemę valstiečiai iš
dirbo Romos imperijos laikų 
įrankiais.

Ant didelių lankų pievų ga
nėsi puikios rūšies jaučiai. Jie 
buvo atsargiai prižiūrimi ir 
naudojami dėl bažnyčių arenos. 
Puikiausiuose vasarnamiuose il-

pasąuliun 
laimėjimą.

Šiandien, kaip ir pereitais me
lais, mes šaukiam moterių visų 
šalių, visų tautų stoti į kovą už 
laimėjimą demokratijos Ispani
joj, už paliuosavimą nuo fašis
tų žmogžudžių, nuo fašizmo pa
vojaus.

Amerikietės’ moterys turėtų 
teikt dar didesnę pagęlbą Ispa
nijos' kovotojams, šaukti mote- 
is namų šeimininkes, fabrikų 

irbininkes, inteligentes ir val- 
ietes į kovą prieš kruviną fa- 
zma. J. Bondžinskaitė.

I 1

A. L D. L. D. Suvažiavimo 
Motery Sesija

Am. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos Suvažiavi-
mas jau tik už poros mėnesių— 
jis įvyks 1 ir 2 liepos, Brookly- 
ne. Liepos 2-ros vakarinė sesi
ja pavesta vien tik moterų rei- 
kalajns. Kadangi pripuola “Lai
svės” pikniko išvakarėse, tad 
tas palengvins pribuvimą dau
geliui mūsų draugių. Kurios 
negalės pribūt į visą suvažiavi
mą, tos galės pribūt bent mote
rų sesijon'su ankstybaisiais ‘L.’ 
pikniko svečiais.

. Visos suinteresuotos moterų 
reikalais draugės kviečiamos da
lyvauti šioj sesijoj.

Šią savaitę pasklido visoj 
kapitalistinėj spaudoj žinios,
kurios veik karžygėm padarė 
tūlas dvi poniutes iš Suffern, 
N. Y. Tos Hearsto ir abel
nai geltonosios spaudos “revo
liucionierės” vadinasi Mrs. 
Charles L. Hulswit ir Mrs. 
Charles P. Bispham, abi repu- 
blikonės. Jos paskelbusios ka
rą ir giriasi, būk gaunančios 
daug pritarimo iš visos šalies 
kovai prieš Roosevelto darbų 
ir šalpos programą. Ponios 
norėjo gaut darbininkių para
mą plūdimui prezidento.

MOTERYS BEDARBES
Pereitoje šio skyriaus laidoje 

rašėme ir daugelis iš patyrimo 
žinome, kad daugelis moterų te
bedirba. ilgiausias valandas. Ta
čiau tuo pačiu laiku, šios didžio
sios depresijos čiukure (prieš 
prasidėjimą WPA darbų) arti

kas reikalinga amerikinio, civi
lizuoto žmogaus gyvenimui. Prie 
pačios liaudies valdymosi, Ame
rika galėtų suteikt teisę darbo 
ir teisę pasilsio kiekvienam sa
vo gyventojui.

Amerikos prezidentas Roose-
sėjos tik aristokratijos ir bu r-' pustrečio miliono moterį] (apie
žuazijos luomai. penktadalis visų bedarbių tūlose

žemė apleista, fabrikai su pa- vietose yra moterys) trempė 
senusiomis mašinomis. Juose gatves diena dienon jješkoda-

veltas užsimojo žengt žingsnį 
link teisės darbo ir gerbūvingo 
gyvenimo liaudžiai, kada jis pa
siūlė paskirt 3 bilionus dolerių

New Yorke, geriausias “sheer 
lisle” plonutes kojines parduoda 
po 79 centus porą arba 3 poras 
už $2.29 (iš toliau užsisakius 3 
poras kartu apmoka ir persiun
timą). Vartotojų Unija ištyrė 
ir sako, kad jos dėvisi mažiau
sia tiek, kiek 4 siūlų šilkinės. 
Nepadėtus nepažinsi, kad nešil- 
kinės.

Bryn Mawr plonutės parsi
duoda po 94c. pora arba 3 poros
už $2.75 perkant pas Coopera
tive Distributors; po $1 depart- 
mentinėse krautuvėse. Labai 
gražios ir drūtos, užsimiršti be
dė v int. *•

Sietukinio audimo (mesh) re
komenduoja geriausiomis esant 
Aimee, po $l.pora, ir Westmin
ster, po 94 centus pora arba 3 
poros/ už $2.75 per Cooperative 
Distributors ir po $1 depart- 
mentinėse krautuvėse. Abejos 
dėvisi nepaprastai gerai. Pas
tarosios visai panašios į šilki-

DARBO SPĖKOS AUGA
Gyvename gadynėje, kurioje 

pasaulio kapitalizmutv dar -lem
ta yra engti beturčių darbininkų 

‘klasę. Ištikrųjų, kaip tai liūd
nai skamba: beturčių darbinin
kų klasę... Liūdnai todėl, kad 
darbininkai nuo pat lopšio iki 
grabo lentos, su dideliais nuo
vargiais, budavodami ir puoš-

vatiškoj- nuosavybėj tuos turtus, 
kuriuos turėtų valdyti pati dir
bančioji visuomenė-darbo klasė. 
Kadangi tie keli valdonai valdo 
pasaulio turtus, kurie jungiasi 
ekonomiškai su žmonių darbu ir 
gyvasčių, tai kartu su jais valdo 
i)- pačią darbininkų klasę?

Ir pakol dirbančioji visuome-

darbininkams buvo mokama pa
sityčiojimo alga. Vargas, ba
das ... nesant laisvės ir nesant 
kultūros nei teisybės. Masiniai 
sukilimai ir kariniai “bumai”, 
masėse bruzdėjimas ir revoliu
cinė liaudies kova . ..

Ir ve, turtingųjų ir generolų 
šaika ardė Ispanijos prestižą. 
Bankininkai čiulpė paskutinius 
syvus iš valstiečių-vergų ir dar
bo žmonių. Jie plačiai atidarė 
Ispanijos duris ateiviams inter- 
ventams. Ispanijos liaudis, mo
terys, vyrai stojo už demokra
tinių teisių apgynimą.

Jau arti 22 mėnesiai tęsiasi 
kova! Ispanijos moterys toj ko
voj irgi daro istoriją, įrašo nau
jus lapus.

Sudaužyti lenciūgai, atitveru
sieji moterį nuo pagerinimo 
ateities. Moteris padarė didelį 
žingsnį kelyje link .progreso, į 
pasiliuosavimą. Valstietės pakė
lė galvas, pasuko veidus į saulę, 
kuri šildo jų žemę. Tos moterys 
išgirdo šaukimą gimtinės že
mės, jos atidavė savo sūnus ir 
vyrus gynimui gimtinės šalies. 
Jos išdirba žemę, jos nuima 
derlių nuo paties fronto linijos.

Mirtis turi didelę reikšmę, 
kuomet atiduodi gyvastį už pa
siliuosavimą liaudies, už žemę 
valstiečiams, už duoną, už tei
sybę, už laisvę, už ateitį, už vai
kų laimingą gyvenimą.

Praeityje miesto moteris nie- 
kuomet neišeidavo iš namų pas
togės, nes ji buvo namų mote- 
ris-vergė. Dabar jai plačiai at
sidarė durys į ateitį ir ji išsi
skubino į gatves, į frontą, į fa
brikus, į dirbtuves, į ligonbu- 
Čius ir į institutus.

Moterys, nebijodamos baisaus 
priešo veido, jos milionu ran
kų dirba, budavoja naują Ispa
niją.

Didvyriškos moterys Madrido 
ir Asturijos, energingos mote
rys Andalūzijos, stiprios mote
rys Vakarų rubežiaus, rimtai 
protaujančios kastilietės, — vi
sos jos dega viena minčia: ma
tyti savo šalį laisva ir laimingą^ 

Motinų Diena — diena lais
vės Sovietų Sąjungoj; diena at
viro reikalavimo teisių demo
kratinėse šalyse, diena kovos 
prieš fašizmą, prieš Japonijos 
imperializmą, kovos už demo
kratiją; Chinijos ir Ispanijos 
moterims tai diena kovos už 
gimtinės žemės nepriklausomy
bę, prieš fašistjnį žvėrį.

Tą dieną mes pašvęskim se
nutėms saulėtos Ispanijos, kuri 
apsupta fašistais, kur kiekviena 
moteris laukia žinių apie mūšių 
laimėjimą, apie mūsų darbus.

Šiandien, kaip ir pereitais

mos darbo.
Pasibaisėtina tų moterų padė

tis, rodos, kiekvienai žinoma ir 
atmenama. Daugelis žinome as
meniškai, kitos kartkartėmis 
skaitėme spaudoje apie buvu
sias puikias moteris, kurios be 
laiko nuėjo į šaltą kapą dėl sa
vo ir šeimos bado ir skurdo įga- 
vusios nervų paįrimą ir kitas 
ligas. Tūlos iš jų' netekusios 
jėgų pergyvent skurdą ir netei
sybę, pačios save išsibrauke iš 
gyvųjų tarpo.

Tais metais paįro tūkstančiai 
šeimynų. Viename tik New 
Yorko Mieste pirmais dviem de
presijos metais 20 tūkstančių 
kūdikių buvo atimti nuo motinų 
ir paduoti našlaičių vaiki! auk
lėjimo įstaigosna.

Didžiosios depresijos jlaikais 
pražuvo tūkstančiai merginų ir 
moterų visokiais apgailėtinais 

Į būdais. Moterys ir mergaitės, 
bado spiriamos, buvo priverstos 
parsidavinėt už valgį. Kitos ėjo 
vagišiaut. New Yorke viena 
diena buvo areštuota 74 mergai- 
tės-moterys nuo 17 iki 22 metų 
amžiaus. Jos neturėjo kuo už- 
simokėt baudos ir atsėdėjo po 5 
dienas kalėjime. Teisme jos 
maldavo jų nebaust ir raudoda
mos pasakojo skaudžią padėtį. 
Buvo parodyta, kad netekus 
darbo nei cento, likus be namų, 
prie to dar užėjus speigams, jos 
įpuolė desperacijon ir vagišiavo, 
kad gaut pastogę.

Tiesa, jas nedaug nubaudė, 
bet joms likosi kriminalistės re- 
kordas, kuris šioj sistemoj stu
mia jas į didesnes kriminalybes.

Daugelis moterų ir motinų 
rinkosi sau maistą išmatų bač
kose. Apie tokių šeimų vaikų 
sveikatą Grace Abbott, J. V. 
Vaikų Biuro viršininkė, pasa
kė: “Jie nedaaugs, nes jie yra 
nedamitę. Sulaukę jaunų dar
bininkų amžiaus daugelis jų 
taps džiovos aukomis

Ta padėtis dar ir šiandien 
nepataisyta, nors, dėka bedar
bių ir abelno darbininkų judėji
mo sustiprėjimui daug pagerin
ta, iškovota šiokia tokia pašal
pa, vedami viešieji darbai. Tas 
pratęsia gyveninių bedarbiui ir 
apsaugoja darbus dirbančiųjų 
privatiškose industrijose.

Mū4ų gražioje ir turtingoje 
šalyj ųiedarbas, skurdas ir ba
das neturėtų rasti vietos. Mūs 
šalies derli žemelė galėtų su
teikt išteklingą ir malonų gyve
nimą dar šimtam milionų gy
ventojų. Mūsų šalies technika 
daėjo.prie to, jog pakaktų dirbt 
6-7 valandas į dieną, kad aprū

pint šalies gyventojus visku

viešiems darbams ir abelnai ša
lies ūkiui gaivint. Bet prieš jį 
sukilo visa reakcionierių batali
ja ir bando paveikt šalies kon
gresą, kad jo pasiūlymo nepra
leistų.

Prezidento Roosevelto pasiū
lymas yra darbo žmonių ir vi
sos šalies naudai, jį reikia pa- 
remt. Prie to turi prisidėti ir 
mūsų draugių darbininkių ir 
šeiminjnkių darbščioji'ranka, ir 
rūpestingoji mintis unijos ar 
susiedijos kliubo • ir draugijos 
susirinkimuose. Siųskite nuo 
savo organizacijos bei asmeniš
kus laiškus savo valstijos kon- 
gręsmanams su reikalavimu 
remt prez. Roosevelto darbų 
programą. Sekime kongresma- 
nų darbus, kad sekamuose rin
kimuose į šalies kongresą galė
tume remti tik tuos kandidatus, 
kurie' rūpinasi liaudies gerove.

A.

SO. BOSTON, MASS.
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Motinų Dienos paminėjimas 
įvyks sekmadienį, gegužės-May 
8 d., 7:30 vakare, 376 JBroad- 
way. Rengia ALDLD 2-ros kp. 
Moterų Skyrius. Bus gera mo
mentui pritaikyta programa: 
Kalbės Fannie Hartman nuo 
Motinų Lygos. Dainuos dd. Au
dickai iš Dedham, Mass. . Bus 
suloštas veikalukas iš Lietuvos 
kaimiečių gyvenimo. Taipgi bus 
skani vakarienė ir gera muzika- 
lė programa. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti ir minėti Mo
tinų Taikos Dieną su aldietėmis.

Įžanga tiktai 25c. Visas pel
nas skiriamas Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą.

• Rengėjos.

Motinų Diena Brooklyne
Brooklynietės moterys gyvai 

susidomėjusios Motinų Dienos 
minėjimu. Tuo tikslu rengia
mas smagus draugiškas vaka
ras su gražia dainų, muzikos 
ir kalbų programa, taipgi su 
lengvomis vaišėmis, kurias su- 
aukauti žadėjo pačios ALDLD 
Moterų 81-mos Kuopos narės 
ir rėmėjos, kad galėjus vaka
ran įleist svečius-viešnes be 
įžangos bilieto.

Į 'šį gražų vakarą garbės 
viešnėmis pakviesta visos kuo- 
pietėms žinomos lietuvės mo
tinos, kurių sūnūs išėjo gint 
demokratiją Ispanijos karo 
fronte. f

Brooklyniečiai, taipgi ir iš 
apylinkes, kviečiami atvykt į 
t,šį mūsų vakarą.

New Yorko Vartotojų Tary
ba, patyrus jų programą, taip
gi, kad poniutės ne pėkščios, 
tai yra, viena žmona klebono, 
kita kompanijos viršininko, 
parašė joms patarimą, kad jos 
pasuktų savo ataką nuo šalies 
administracijos į monopolius ir 
trustus. Priedams dadėjo se
kamą :

“Mes taipgi norime išgelbėt 
šalį savo vaikams, gelbėdami 
įsteigt žaisi avietes, kuriose jie 
išvengtų nelaimių gatvėse ir 
kampinių pulruimių; mes no
rim plaukiojimo 
sarinių kempių; 
mokyklų, mažų 
kamo įrengimo;
riu namu su saule ir oru ir be 
gyvių;'norim gana maisto ir 
įvaliąs pieno, kad jų kūnai ir 
protai galėtų grumtis su pro
blemomis jiems suaugus. ,

“Dėl tų ir 
mes remiame 
bams atsteigt : 
programą.”

Taigi, ponių pastangos) pa
st kinkyt darbininkes į savo ve
žimėlį nuėjo vėjais.

prūdų ir va
li ori m gerų 

klasių ir tin- 
norim pado-

kitų priežasčių 
prezidento dar- 
ir ūkiui gaivint

i pastangos)

U DĖVĖTI ŠILKO 
BOIKOTO METU?

Kažin ką pamanytumėte apie 
ta kaiminka, kuri iš noro šilki- 
nių kojinių atsiųstų ką nors pa
degt mūsų namus ar išžudyt 
mūsų vaikus? O vienok dauge
lis iš mūsų atsistojame pana- 
šion anos kaiminkos rolėn!

Amerikos moterų išperkami 
šilkai apginkluoja Japonijos im
perialistus, o tie žudo chinie- 
čius, degina, naikina jų šalį. Jei 
ne mūsų naivi tuštybė—troški
mas šilkų—Japonija greitai tu
rėtų paliaut kariavus. Tikrai 
nepavydėtinas kreditas tų, ku
rios dengiame savo blauzdas 
kruvinu šilku.

Ausys rausta iš gėdos, kada 
išgirsti moteris, dargi futruotas

sietu-

jaunosios 
minias jų 
Gegužinės

darni pasaulį vis liekasi betur
čiais, kuomet sau jale dykaduo
nių, per visą amžių nieko nevei
kiančių, liekasi to brangaus pa
saulio valdonais-turčiais. Bet 
nevien tie dykaduoniai kapitali
stai valdo darbininkų pagamin
tus turtus, jie valdo taipgi že
mės turtus. O ant galo jie val
do net ir pasaulio milionus dar
bininkų! Ir kodėl? Todėl, kad 
darbininkai, nesiorganizuodami 
ir neveikdami labui tarptauti
nės brolybės, leidžia keliems sa
vo viešpačiams valdyti jų pici

nė nepaims į savo rankas pa
saulio industrijos ir žemės bur
to kaip tai: fabrikų, kasyklų, 
gelžkelių, žemės, girių, vandenų, 
žodžiu, visos ūkės, tol ji bus 
ekonomiškai skriaudžiama ir 
vis skaitysis alginė vergė po ka
pitalizmo jungu. Ji vis privers
ta bus nuolankauti tiems turtų 
valdonams, kad jie leistų jai pa
laikyti gyvybę.

Aišku, kad tok i s buržuazijos 
jungas negali būti amžinai už
krautas ant proletariato spran- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

MOTINŲ DIENOS SUMANYTOJA
Pirmąja sumanytoja Motinų 

Dienos, sakoma, buvo p-lė An
na Jarvis, Philadelphijoj. Jos 
motina mirus 1906 metais. 
Sekmadienį, gegužės 9-tą, 
1907 metų, metinėj motinos 
mirties sukaktuvėj, p-lė Jar
vis nusprendus, kad reikia 
paaukot vieną dieną moti
noms. Jinai tuomi sudominus 
daugelį asmenų ir organizaci
jų. Kaipo sumanytoja, ji iš-

nes.
Yra ir daugiau įvairių 

kinio ir inegsto marškonio audi
mo kojinių pigesnėmis kaino
mis, negu čia paduota, tačiau 
dėvisi gerai ir atrodo gana gra
žiai. Taigi, dėvint marškones 
gauni tą pačią grožę, taupini 
centus ir padedi Japonijos už- 
pultims chiniečiams, kerti smū
gį užpuolikams.

Už taį^pagirtinos 
komunistės. Stebėjau 
martuojant Bendros
Parade, New Yorke, pereitą šeš
tadienį. Nei pas vieną iš jų šil
kinių kojinių nematyt. Raudo
nosios skarytės taip pat marš
konės. Pamaniau sau: “Jaunoji: 
karta greitesnė visame, greičiau; 
išmoko pažint ir nubaust Chini
jos nepriklausomybės, demokra
tijos ir taikos nevidonus—Japo
nijos fašistus”.

Nedaug šilkinių tesimatė ir . 4
visame parade, kuriame apie Ikų Literatūros Draugijos 20 kp. 
100,000 iš dviejų šimtų tūkstan- j Moterų Skyrius rengia skanią 
čių martuotoji] galėjo būti mo- vakarienę, kaipo paminėjimui 
terys-merginos. Smagu pami- Motinų Dienos.
net, kad ir lietuvių būrio jau- ninkiškomis akimis, tai Motinų 
nuolės, Aido iChoro narės, dėvė- į Dienos paminėjimas įeina į dar- 
jo gražiomis marškonėmis koji- bininkų klasei gana svarbių die- 
nėmis ir suknelėmis. Pas jas nu sąrašą.
dabar madoj tas, kas gražu be minėjimas išsivystė į didelį vei- 
prasižengimo taikos ir demo
kratijos principams.

Brooklynietė.

Binghamton, N. Y
Paminėkime Motinų Dieną
Amerikos Lietuvių Darbiniu- —, „c ,

žiūrint darbi-

Motinų Dienos pa-

Roma, geg. 2.—Mussolinis 
pastatė 10,000 šnipų saugot 
atvažiavusį Hitlerį.

WORCESTER, MASS
Balandžio 20-tos dienos “Lai

svėje” patėmijau pranešimėlį iš 
moterų ALDLD kuopos susirin
kimo. Vienas dalykas ypatingai 
man buvo įdomus, tai kad mote
rys tikrai sakosi pradėję dirbti 
vajaus reikalu, ir pasimojo pa
dvigubinti savo kuopos narių 
skaičių.

Aš pilnai tikiu, kad tas gali
ma atsiekti. Worcesteryj yra

ir gerokai centų išleidžiančia^ daug pažangių moterų-merginų
visokiems smaguriams, teisinan
tis, būk 'nešilkinės kojinės joms 
perbrangu. Tikrenybėje, nešil
kinės atsieina pigiau, nes daug 
ilgiau dėvisi už šilkines.

Tiesa, iš pradžių sunkoka bu
vo gauti tinkamų nešilkinių ir 
už jas lupdavo brangiai, bet ne 
dabar. O jeigu kur tebebando 
lupt, arba sakosi neturį gerų 
“lisle” (ištark—lajai) kojinių, 
pagrasinkite suruošt moterų pi- 
kietą. Pamatysite, kaip greit 
atsiras . nešilkinių gražių koji
nių, krautuvninkai suras, kur 
gaut.

Dar Jdesa ir tas, kad kai ku- 
rautuvės, taipgi ir pati 

Japonija daug nupigino šilkus, 

 

kad $k parduot ir neprarast pa- 

 

skutį/hius pirkėjus, bet tas įvyko 
tik 
rykštę o ne iš meilės šilko mė

 

gėjoms.''Tą privalome įmatyt ir 
nesiduot ant Japonijos imperi
alistų kruvinos meškerės. «

rios

ada, kada pajuto boikoto

rašius tūkstančius laiškų įta
kingiems asmenims ir turėjus 
pasimatymus su įstaigų virši
ninkais, ragindama minėt tą 
dieną. Pasėkoj, valstija po 
valstijos sutikusios, o 1913 me
tais jos pačios valstijoj, Penn- 
sylvanijoj, ta diena pripažin
ta ir tais pat metais kongrese 
ir senate priimta rezoliucija, 
kuria nustatyta antras sek
madienis gegužės mėnesį “pa
švęst atminčiai geriausios mo
tinos pasaulyj, tavo' motinos.”

Dienai pritaikyta ir tam ti
kri formalumai.
motiną gyvą puošiasi raudona 
gėle, netekusieji 
balta.

Turintieji

motinos —

Vėliau ši diena 
dyta pasiglemžti

ir, pasistengus, galima jas 
įtraukti į moterų kuopą.

Antras dalykas būtų pagei
daujamas, tai matyti žinių mo
terų 
terų 
tu r. 
kaip 
mo, 
las turėtų atkreipt atydą mūsų 
organizuotų moterų, nes pasi
rodymas rašinėlių moterų rei
kalais suįdomina moteris pla
tesniu visuomeniniu gyvenimu. 
O reik pripažinti, kad didelė da
lis moterų yra atsitraukę 
visuomeninio veikimo.

Linkiu ALDLD moterų kuo
pai pasekmingai atsiekti 
brėžto tikslo.

reikalais kiekvienam mo- 
skyriuj “Laisvėje” ir ki- 

Medžiagos yra labai daug 
iš lietuvių moterų gyveni- 
taip kitataučių. Šis reika-

kimą už demokratiją, už socialę 
apdraudą, už teises dirbti, už 
taiką, šiai dienai paminėt įvyks 
visa eilė masinių mitingų, ku
riuose ir bus svarstomi virš mi
nėti klausimai. Tad mes, bing- 
hamtonietės, nepajėgdamos iš
vystyti šios dienos apvaikščioji- 
mą į dedesnį, platesnį veikimą, 
turėsime pasitenkinti surengia
mąja vakariene ir 
kurią pildys Pionierių 
O po programos bus 
prie geros muzikos.

Šis didelės svarbos 
įvyks penktadienį, gegužės 6-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėje (įei
ti pro Stenines duris). Pradžia 
6 vai. vakare.

Šio vakaro pusė pelno skiria
me mūsų drąsuoliams, .kurie, 
neišleisdami iš savo rankų dar
bininkiškos vėliavos, kariauja 
Ispanijos laukuose už viso pa
saulio demokratiją.

širdingiausiai visus prašome 
dalyvauti šiame vakare ir savo 
atsilankymu paremti taip svar
bų tikslą.

ALDLD 20 kp., 
Moterų. Skyrius.

buvo ban- 
li aro kurs

tytojų patriotų, taipgi įstaigų, 
kuriom visoks įvertinimas mo
tinų prasideda ir baigiasi tuo, 
kiek iš to padarys pelno, tad 
paikiausiais garsinimais skel
biama specialės dovanos, 
rios ne visoms motinoms 
kalingos ir ypatingai ne 
vaikai turi joms pinigų, 
neturinčius tam ištekliaus 
ro desperacijon, kad jie
galės įrodyt motinai savo mei
lės.

ku- 
rei- 
visi 
kas 
va
ne-

nuo

pasi-
Buvus Narė.

Redakcijos Atsakymai
Kuopos Nariui, Nashua, N. 

lt—Apie tą bal. 24 d. paren
gimą buvome gavę kito drau
go korespondenciją anksčiau 
ir įdėjome. To ir užteks.

Kokios Geriausios Nesilkinės ?
Vartotojų Unijos (Consumers 

Union) raporte už sausio mėne
sį šių metų randame, kad Co- “Gaukite “Laisvei” Naujų 
operative Distributors (CD),1 Skaitytojų*

programa, 
Chorelis, 
ir šokiai

vakarėlis

Moterų Skyriaus Narių Domei 
Draugės! ALDLD 20 kp. Mo

terų Skyriaus susirinkimas tu
rėjo įvykti gegužės 6-tą dieną. 
Bet dabar, kuomet tą dieną yra 
rengiama vakarienė, kaipo pa
minėjimui Motinų Dienos, tai 
susirinkimas neįvyks. Ir visos 
Mot. Skyriaus narės pasisten
kime dalyvauti minėtoje vaka
rienėje, nes tai labai svarbu. 
Viena, pagerbimas motinų būna 
tiktai sykį į metus, o antra, tai 
šio vakaro pusė pelno skiriama 
Ispanijos kovotojams, 
kariauja, kraują lieja 
lio demokratija? O 
įlinkių motinų sūnūs!
ne tik pačios dalyvaukime, bet 
kvieskime ir kitas dalyvauti ir 
paremti Ispanijos kovotojus.

Laikina sekretorė,

Tačiau pastaraisiais keliais 
metais pažangusis judėjimas 
davė šiai dienai kilnesnę 
prasmę. Ji apvaikščiojama 
kaipo Motinų Taikos Diena. 
Tūluose miestuose, pavyzdin, 
Clevelande, įvyksta masinės 
demonstracijos-paradai už tai
ką, kuriuose dalyvaują tūks
tančiai moterų visokii/pažval- 
gų ir įsitikinimų.

Kur nėra sąlygų ar pajėgų 
išvystyt paradus ir didžiulius 
masinius mitingus, ten ruošia
ma tas, kas išgalima.

Motinų Dienos mitinguose- 
bankietuose pereitais metais 
ir šiemet daugiausia koncen
truojamasi paremt Ispanijos 
demokratijos gynėjus, nes tuo
mi išreiškiama tinkamiausia 
pagarba ir įvertinimas pasiau
kojimo tų motinų, kurių sūnūs 
išvyko Ispanijon gint demokra
tiją nuo fašizmo.

ši graži idėja verta entu
ziastiškiausios visų paramos.

Mažytė.

Paskubinkim Nebaigtą 
Darbą

Literatūros Draugijos

Kas ten 
už pusau
gi darbi- 
Tad mes

Am.
naujų narių gavimo vajus bu
vo skelbtas iki gegužės mėnesio, 
bet baigiantis laikotarpiui iš va- 
jininkų kilo pageidavimų vajų 
pratęsti ir tas buvo padaryta. 
Pastarosiomis vajaus dienomis 
padirbėkime sunkiau, gaukime 
naujų narių. Ypatingai mote
rims svarbu sustiprinti savo ei
lės, nes moterų skaičius mūsų 
ALDLD toli neprilygsta skai
čiui vyčų narių, kas rodo, .kad 
įrašinėj imas moterų į organiza-

O. Gimienč.cijas tebėra apleistas.
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DARBO SPĖKOS AUGA
Paraše M. ZOščENKO

MELSVOJ a
Verte V. PAUKŠTYS

UGI (Tąsa iš 3-čio pusi.) 
Nors giliai įsišaknėjusiam

Pinigai
(Tąsa) 20

Paskutinis Straipsnelis prie 
Pirmo Skyriaus

Ir taip, tuomi, siy jūsų leidimu, už
baigiame mūsų skyrių “Pinigai.”

Na, ir ką mes matome, visa tai per
skaitę sąžiningu atydumu? Kągi mes ma
tome, perskaitę žingeidžius pasakojimus 
iš istorijos ir juokingus pasakojimus iš 
dabartinio mūsų gyvenimo?

Ogi mes matome, kad pinigai, kaip ten 
nebūtu nuostabu, žmonėms suteikia di- 
dėlių nemalonumų. Bet kaip ten būna— 
mes atsisakome tvirtinti. Gal būt tas 
paeina nuo nelemtos pinigų ypatybės, o 
gal būt ir atbulai—nuo mūsų skurdžios 
pobūdžio pusės. O gal būt vienas į kitą 
turi įtaką ir kaip nors abudu bendrai 
veikia.

Ir jeigu, daleiskime, pakeisti pirmą, 
tai, veikiausiai, persikeis ir antras. O ku
rie mano, kad galima antrą perkeisti, o 
pirmasis lai pasilieka pirmoj galėj, pir
mame. spindėjime ir pagarboj—tie, aš 
taip manau, stambiai klysta.

Pagaliaus, mūsų dalykas pasakyti, o 
jūs ten kaip sau norite.

Taigi, išlieję keletą lašų ašarų ir pade
javę apie puolimą ir žlugimą daugelio ge
rų žmonių, mes uždarome savo skyrių, 
apšviestą nelaime ir su savo romantiška 
siela viltingai įžengiame į naują, linksi
mą skyrių—“(Meilę”.

Ir mes jau girdime šnabždesį ir bailų 
alsavimą, ir gitaros stygų garsus ir kaip 
kokias eiles. Ir moteriškus riksmus. Šo- 
vimą. Ir kūdikio bliovimą. Ir, pardon, 
rodosi vėl pinigų skambesį...

Skaitytojau, susišukuok savo plaukus 
ir stangiau užsirišk kaklaraišį. Mes tuo- 
jaus su tavimi eisime ta allėja, kuri rei
kalauja tam tikro išsitempimo, išsitiesi- 
mo, įvairių bruožų grožės ir tinkamos 
išlaukinės išvaizdos. Ten, aš atsiprašau, 
negalima ateiti šleivomis kojomis ir ne
skustu snukiu.

. Ir taip, susišukuokite plaukus—mes ei
sime allėja, apšviesta virpančio mėnulio 
šviesa.

Ak, ve kur, veikiausiai, mes pamaty
sime linksmybę ir džiaugsmą, kuriuos 
žmonės pilnai užsitarnavo. Ve kur, vei
kiausiai, mes pamatysime laimę, kuri 
mums atsiteis už suteiktus nesmagumus 
pirmuose puslapiuose.

Skaitytoja, jūsų malonus dalyvavimas 
čia irgi būtinai reikalingas. Duokite sa
vo švelnią, rankyte, pridėkite ją mums 
prie krūtinės, nuraminkite mūsų širdies 
plakimą, kuris prasidėjo nuo prijauti
mo viso gero.

Ir taip, mes pradedame nauja skyrių 
—“Meilė”.

I/. “Meilė”
1. Ot kuomet ponia mirtis prislinks ne

girdimais žingsniais prie mūsų lovos ir, 
pasakius “aha,” pradės atimdinėti mūsų 
brangiausią ir iki šiol mieliausią mūsų 
gyvybę,—mes, veikiausia, apgailėsime 
vieno jausmo, kurio mums prisieis ne
tekti.

2. Iš visų stebėtinų Apsireiškimų ir jau
smų, paskleistų gausia gamtos ranka, 
mums, veikiausiai, aš taip manau, gai
liausia bus persiskirti su meile.

Ir, kalbant poetiškų palyginimų liežu
viu, persiskirdama su šiuo pasauliu, mū
sų išimta dūšia pradės blaškytis, dejuoti 
ir prašytis atgal, pradės nuolankauti sa
kydama, kad ji ne viską matė iš to, ką 
galima matyti, ir ką jai dar norėtųsi pa
matyti.

Bet čia nesąmonė. Ji viską matė. Ir čia 
tik tuščias išsikalbinėjlmas, piešiantis 
greičiau mūsų jausmų didybę ir siekius, 
negu ką kitą.

3. Žinoma, apart to, yra įvairių išim
tinų ir gerbtinų dalykų ir jausmų, dėlei 
kurių mes, skirdamiesi, sunkiai atsidu-

i sime.
Mums, be abejo, gaila bus skirtis nuo 

triūbinių ir simfoninių orkestrų, nuo 
plaukiojimo, pavyzdžiui, laivais po jū
ras, nuo kvepiančiu laukinių gėlių.

ddna palikti mūsų puikų dar-Mum
bą ir ]'• ■r A gulėjimą, kad pasilsėjus.
. Tai.p>

ir skirdamiesi visų jų labai gailėsimes. 
Ir, gal būt, net apsiverksime. Bet ve, 
apie meilę bus išlieta skirtingos ir labai 
graudžios ašaros. Ir kuomet mes atsi
sveikinsime su šiuo jausmu, tuomet mū
sų akyse, veikiausiai, visas pasaulis savo 
didybe užtems, pasirodys tuščias, šaltas 
ir nežingeidus.

Kaip vieno poeto pasakyta:
“Meilė dabina gyvenimą, meilė—gam

tos žavėsis...
“Gyvuoja vidujinis įsitikinimas, kad 

viskas, pakeičiantis meilę, niekniekiai.”
Tai matote, francūzų poetas Musse pa

sakė, kad palyginus su meile viskas 
kai. Bet jis, žinoma, dalinai klydo, 
žinoma, palengva toli nuvažiavo.

4. Tuo labiau negalima užmiršti, 
šias eilutes pasakė francūzas. Tąi 
žmogus gamtos apdovanotas dideliu jaus
mingumu ir, atleiskite, veikiausiai, ho
bius, kuris nuo didelio jausmų įsisiūba
vimo, ištįkrųjų šioje srityje gali dievai 
žino ka amtelt. v

Jie, ‘francūzai, ten namie, Paryžiuje, 
kaip mums pasakojo, vakarais išeina į 
bulvarą ir, apart įvairių gražuolėlių, ku
rias jie garbina “vištytėmis”, išpradžių 
stačiai nieko kito ir nemato. Štai kokie 
jie mylėtojai moteriškos grožės ir graci
jos! • ,

Taigi pas mus yra pamato palengva 
užgesinti šių poetiškų eilių stebėtiną' 
kaitrumą.

labai puikūs,

nie- 
Jis,

yra

Štai ir rusų poetas neatsilieka nuo kait
raus francūziško proto. Ir netgi daugiau. 
Ne tik apie meilę, bet ir įsimylėjimą mes 
randame pas jį stebėtinas eiles.

“O, įsimylėjimo, tu drausmesnis už liki
mą; įsakomingesnis už senovės tėvų įs
tatus. .. Saldesnis už karinių triūbų gar
sus.”

Iš šių žodžių galima daryti išvadą, kad 
mūsų pagarsėjęs poetas šį jausmą skaitė 
aukščiausiu ant žemės, kuo tai tokiu, ku
riam negali prilygti nei karinio laiko 
kriminalių įstatų aštrumas, nei tėvų ga
lia, nei likimas.

jį rusų poetą mes randame 
>i ūmesnes eiles.
■ j. reikia pasakyti, vieną sy- 

* • ?,, kuriame jis gimė ir ku- 
■do geriausias jaunystės die

nas. Ir ve bus žingeidi! pažiūrėti, kuomi 
šis poetas po gaisro nusiramino.

Jis šiaip apie tai pasakoja. Jis ap
rašo eilėmis, ve kaip jis rašo:

“Rodėsi, visi kūdikystės džiaugsmai, 
Sudegė ir žuvo su namu ūmai. Ir man 
norėjosi numirti, Ir aš pradėjau link van
dens slinkti. Bet moteriškei valtelėj pra
šliaužė, Antru mėnulio atspindžiu. Ir jei
gu ji panorės, Ir jeigu mėnulis leis, Aš 
sau naują namą pastatysiu, Nežinomoj 
jos širdyj.”

Tai yra, kitais žodžiais, darant liuesą 
vertimą iš aukštos poezijos į demokrati
nę prozą, galima dalinai suprasti, kad po
etas, iš rūpesčio įpuolęs į pamišimą, no
rėjo šokti į vandenį ir nusiskandinti, bet 
pačiame kri tingiausiame momente jis 
staiga išvydo valtyje besi irstančią puikią 
moteriškę. Ir ve, iš pirmo pamatymo 
staiga įsimylėjo į ją įyfši-meilė uždengė, 
taip sakant, visas jo sunkiausias kančias 
ir netgi laikinai atitraukė nuo rūpesčio 
j ieškoti naujo buto. Tuo labiau, kad po
etas, sprendžiant iš eilėraščio, matomai, 
stačiai rengiasi lyg ir persikraustyti pas 
tą moteriškę. Arba jis nori jos namuose 
ką tokio dar dabudavoti, jeigu ji, kaip 
jis miglotai kalba, panorės ir jeigu leis 
mėnulis ir namų statybos valdyba. Kas 
liečia mėnulį, tai poetas jį prilipino, kad 
padidinus poetinį įspūdį. Mėnulis, reikia 
pasakyti, čia nieko bendro neturi. O kas 
liečia namų statybą, tai ji, suprantama, 
gali ir nepavelyti, jeigu net ir moteriškė 
valtyje ir norėtų to, pakol įsimylėjusieji 
ąpsivedimų įstaigoj neužsirašė, pagaliau, 
dar gali atsirasti ir kitokių priežasčių, 
dėlei kurių negalės gauti leidimo.

(Tąsa bus)

nei 1

do. 
kapitalizmui lemta dar yra val
dyti pasaulį, bet jo tvarkai grę- 
sia amžina pražūtis! L: ji žus. 
O ant jos griuvėsių išaugs nauja 
darbo žmonių tvarką, tai mums 
aiškiai rodo neatlaidus šiandie
ninis darbininkų j udėj imas. 
Nors, tiesa, darbininkai klasių 
skirtumus ir jų kovą jau skel
bia nuo senai, bet tai tebuvo la
bai mažos darbo minios supras
ta. Nuo mūsų pirmtakūnų, dar
bo klasės mokytojų, K. Markso

vimąsis, lai augščiau kyla darbi
ninkų susipratimas, jųjų kairė
jimas ir siekimas šviesios atei
ties. Auginkime darbo spėkas, 
nes tik mūs pačių neatiaidi, vie
ninga kova mus pačius ir tepa- 
liuosuos!

spietėsi į savo klasės organiza
cijas tik šimtais ir tūkstančiais. 
Šiandien, betgi, jau supranta ir 
pirmyn žengia milionai darbi-j 
ninku ir darbininkių. Djdžiau- 
sį istorijoj pavyzdi davė pasau
lio proletariatui Rusijos darbi
ninkų pergalė, kuri jau virš 20 
metų laimingai budavoja social-! 
izmą. Ta pergalė davė įkvėpi
mo, energijos ir vilties kitų ša-1 
lių darbininkams vesti neatlai-1 
du pasiliuosavimo darbą pir
myn. Ir šiandien matosi gražiu 
darbininkų judėjimas, 
ninkai masiniai stoja į

0. Girnienė

Naziai Mokėsią žydam Pus
ketvirto Procento už Pa

grobtą Turtą
Berlin, bal. 29. — Naziai, 

rengdamiesi užgrobt apie 
$3,000,000,000 žydų turto 
Vokietijoj, sako,.kad jiem 
būsią mokama pusketvirto 
nuošimčio; tai “tegul gy
vens iš procentų.”

VAKACIJŲ VIETA 
Patogiame Viešbutyje 

U. S. HOTEL 
Valatie, N. Y.

BAŽNYČIOJE PRADĖJO
MUŠTIS MALDININKAI

Kaunas. Bal. 11 Lapių baž
nyčioje maldininkai pradėjo 
muštis. Vieni vienaip pradėjo 
giedoti, kiti kitaip, o kai nesu
sigiedoję, tai kumštimis ir įvai
riais įnagiais pradėję muštis. 
Muštynių metu nukentėję ir

kai kurie bažnyčios daiktai.
Vakar į Lapius atvyko teis

mo tarnautojas muštynių prie
žasčių ir kt. aplinkybių tirti.

Washington, bal. 2.—Pre
zidentas Rooseveltas. išreiš
kia viltį; kad kongresas vis 
tiek priims darbo algų-va- 
landų nustatymo bilių.

Skūpumas 
Labai Daug 

Kainuoja

Skūpumas labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo 
•. net turi polikt ši pasaulj pirm laiko.

Skapus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerupi ir jam niekas nemiela nė šeimy
na, nei draugai. Vien lik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet akū*-4aikas, turės padėt grėblį ir gailėtis 

>męs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
Sveikatos. Tai lik vienas ir Vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs yra 

Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgiją, di^r 
glius, rankų kojų tirpimą, irjavat įdėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus reif 

EIvP, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi- 
ir traukinių. I notų skaudėjimu. Garantuojam pagclbą ar pinigus gražiname. Klauskite

Telefonas Valatie 13-R. 1 taip: DEKEN’S OINTMENT. *
Louise Giarve, 1‘rop. DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.

ivo vakacijas

Speciales kainos po $12 j savaitę
[suaugusiems .ir pusę tos kainos Vai-.
kam. Už tą menką sumą gaunate klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut,

CIO, laivais važinėti ir maudytis.
K^nvnnietu p.,,.);;., i.u„„ Puiki scenerija, visi patogumai.

‘ °1’" Arli Albany miesto, arti visokių bu- kniauk DEKEN’Š OINTME
gamzacijas.

Lai nei valandėlei u stoja 
įi n i za-

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’. MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS BALTIMORE. MD
Rengia Amerikos Lietuvių Litera tūros Draugijos 25 Kuopa

Sekmadieni, 29 Gegužės-May
 19 3 8 • •;

Prasidės 10-tą Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare
Dovanos'prie įžangos bilieto. 1-nias prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., vad. Rožes Merkiutes

Bus LIBERTY PARK, EASTERN and MOFFETT AVĖS.
Šiame Piknike Bus Didžiausia Programa, Kokios dar Baltimoriečiai Nėra Matę

DALYVAUS KETURI CHORAI:
Baltimores Lyros Choras; Baltimores Rusų-Ukrainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

iš Brooklyn, seniausias lietuvių choras Amerikoje, dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas.
K. Mikolaičio penkių kavalkų orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus šokiams, prad. 2-rą vai. p. p.

TURĖSIME VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ *
Dalyvaus daug svečių iš Philadelphijos ir kitų miestų. Kviečia KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Baltimores važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 23 Backriver 
kara, nuveš tiesiai į parka. Iš Philadelphijos važiuokite Route 40, iki ąkerskelio Stemmers Run, tai ImtTkokios 8 mailės 
nuo‘Baltimorčs. čia rasite dvi Trafffic Lights ir ant pietvakarių kampo to skerskelių yra raudonų plytų gražus namas, 

' panašus i bažnyčia. Ant šio skerskelio sukite po kairei, važiuodami šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažiavę 3 mailės 
privažiuosite Eastern Ave. Eastern Ave pasisukite po dešinei ir pavažiavę apie pusę mailės rasite parką.
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izabeth, N. J
Mirė Petronėlė Beržinskienė 

(Raimon)
Gegužės 2 d. Elizabeth 

General ligoninėj mirė Petro
nėlė Beržinskienė-Raimon, 45 
metų amžiaus, žmona Prano 
Beržinskio, kuris yra Taverno 
biznyje, kampas Henry ir 
Floral Avenues, Elizabeth’e.

Iš jaunų dienų buvo klasi
niai sąmoninga darbininkė.

joj ir dirbdama audinyčiose, 
buvo kovinga unijistė. Visu 
laiku skaitė dienraštį “Laisvę” 
ir širdingai rėmė materialiai 
darbininkišką judėjimą. Pa
šarvota yra 463 Henry Stree>, 
Elizabethe. 
d. gegužės 
Platesnių
jos gyvenimą paduosime dien- 
raštyj vėliau. Walter Žukas.

Bus palaidota/ 5 
2 vai. po pietų, 

informacijų apie

A.L.D.LD. REIKALAI

tos planetos. O tai yra 
dėl, kad jis jos neseka,

to-1 
ne- i 

dalyvauja susirinkimuose,' 
nesirūpina. Jau 8-ni metai

mokančių tik po 10 centų tarpe tik 2 apysakos, o kiti 
(įskaitant ir šeimų narius). 
Iš kitos pusės, dolerio vertė 
veik ant pusės sumažėjo, 
viskas daug pabrango. Paš
tas dabar yra du kart bran
gesnis, kaip 1930 metais. 
Mūsų veikimas padidėjo. Su • 
užsienio lietuviais ryšiai pa
sidarė platesni. įMes nema
žai sunčianie literatūros už
sienin ir net Lietuvon, o už 
ją įplaukų negauname. Štai 
kur yra priežastis sunkes
nės finansinės padėties. I

Gali kaip kam kilti klau
simas: Kodėl J. Buivydas 
sumanė mesti akmenį į 
ALDLD Centro Komitetą? 
Kodėl jis “neklaidingo au
toriteto” balsu užreiškė, 
kad “Šviesa” negera? Ir j 
“mūsų organizacija nuo 
1929 metų, veik galima sa- 

: kyti, nieko rimtesnio, nie- 
j ko geresnio neišleido, kaip 
i tik lengvų pasiskaitymėlių 
■ brošiūras.” i

Jau ik šio pareiškimo ma- 
; tyt, kad J. Buivydui ALD-

mokslo raštai.
Kodėl J. Buivydas puola 

ALDLD centrą? Todėl, kad 
jis per pastaruosius 10 me
tų niekur nebendradarbiavo 
su mūsų vadovaujančiomis 
įstaigomis. Jam negali būti 
gera ir Am. Liet. Darb. Lit. 
Dr-gijos organizacijos poli
tika, jos knygos, vadovau
janti draugai, nes jie bend
rai dirba su kitomis lietu
vių darbininkų vadovauja
momis įstaigomis. Šis jo nu
sistatymas ir stumia jį ne
teisingai kaltinti ALDLD 
centrą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK 'Sekretorius.

Worcester, Mass

------------- *----------- - -----------------------
WORCESTER, MASS. w.n si. Rytt, n»

Bendras draugijų komite
tas turėjo surengęs velykų 
įvairumų p a r e h g i mą. Aido 
Choras ir choristai, katrie da
lyvavo programoj, atliko už
duotį gerai, žmonių atsilankė 
nedaug.

Buvo parinkta aukų Ispani
jos kovoto j ams lietuviams, 
katrie kovoja už pasaulio de
mokratiją. Surinkta $13.15.

Vardai aukavusių: Po dole
ri: N. Kudarauskai, K. Savic
kas, J. Špakauskas, J. Lukas 
ir B. Mizara; po 50c., J. Do- 
vidonis, E. Trasikienė, A. Bin
kauskas, P. Banionis, P. eili
čius, K. Savickas; po 25 centus, 
M. Stankūnienė, J. Skliutas,

New York. — Visos Šalies 
Fabri kantų Susivieni j imo
direktoriai reikalauja, kad 
Jungtinių Valstijų kongre
sas panaikintų darbo santi- 
kių įstatymą, pripažįstantį 
teises darbo- unijoms, kad 
suvaržytų streikus, kad dau
giau neskirtų pinigų iš ša
lies iždo bedarbiam šelpti, 
o jų “aprūpinimą” 
tik miestams ir 
ir kad valdžia 
vanden-elektros
tuomi nekenktų bizniui pri
vačių elektros kompanijų.

WORCESTER, MASS.
Paveikslai iš Lietuvos su dainom 

ir muzika, taipgi bus rodomi paveik- 
slai| ir apie Ispaniją. Rengia Lietu
vių Suvienytos Draugijos, penktadie
nį, gegužės 13 (May), Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Pradžia 7:30 v. v.

įžanga suaugusiems 35c, vaikams 
15c. Po paveikslų bus šokiai. Pro
gramos vedėjas bus filmininkas A.
7. Žigas. Vaikams bus rodoma 
Charlie Chaplin ir Mickey Mouse fil- 
mos. Prašome visų skaitlingai daly
vauti. (103-104)

VA RPO KEPTUVE

paliktų 
valstijoms, 
nestatytų 

stočių ir v

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

prie ALDLD 1 kuopos, kur 
yra ir J. Buivydas nariu. Jis 
nei kartą nebuvo kuopos su
sirinkime. Jo duokles iško-1 
lektuoja kiti nariai, vargiai 
buvo ir kokiame ALDLD 
parengime. Vargiai skaito; 
ALDLD reikalus, nes ten • 
telpa visos finansinės apys
kaitos. Jeigu būtų skaitęs, 
tai tada nekalbėtų apie pil
nai apmokamą CK sekreto-1 
rių, apie tūkstantinės su- i 
taupinimą.

Negražiai Buivydas daro, 
kada bando man į į burną 
įkimšti, būk aš sakau, kad, 
knygų apdarų klausimas,' 
tai yra “labai svarbus klau
simas”. Tokio mano pareiš
kimo nėra. Jeigu klausimas 
leidžiamas diskusijoms, tai 
tik todėl, kad kaip kurių 
kuopų draugai jį kelia ir jis 
rišasi

notos. Juk mes tame laiko
tarpyje išleidome tik 2 bro
šiūras, o kitos knygos buvo: 
“Aliejus”—800 puslapių (tai 
Buivydui “brošiūra!”), “Re
ligijos” du tomus; “SSSR 
15-tais Metais,” “Spalis,”

suko, “Povilas Jurka,” “Ke
lias į Naują Gyvenimą” ir 
“Gamta ir Žmonės”. Vis tai 
buvo stambios knygos. Viso 
bendrai ,3,276 puslapių. Jų

su išlaidomis.
Gali kilti klausimas: 
dabar ALDLD finan- 
yra sunkiau verstis?

(6) 
kodėl 
siniai 
Atsakymas yra aiškus. Prieš 
šį ekonominį’krizį, ALDLD 
turėdavo nuo $9,000 iki 
$11,000 metinių įplaukų. Da
bar turi tik tarpe $5,000 ir 
$6,000; įskaitant ir apie $1,- 
000 svetimų pinigų, kuriuos 
kuopos per ALDLD CK 
siunčia dienraščiams ir ki
toms įstaigoms. Įplaukos su
mažėjo, kad viešpatauja ne
darbas, kad ir pereitais me
tais buvo virš 2,300 narių,

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir, nepatogumais. 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindulial, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Vasario 22, 1938, turėjom 
posėdi TDA 13 kp. Posėdis 
buvo skaitlingas ir nariai 
sižadėjo kas menuo skaitlin
gai lankyti susirinkimus, 
kas tau, du mėnesiai prač 
nebuvo posėdžio, nes tiek 
žai susirinko, kad 
nieko svarstyti.

Sarmata, draugai,

žonisi L. Valancauskas, Deks- 
nienė; V. Motejaitis, Doviclo- 
nienė, Žakienė.

Varde Ispanijos kovotojų 
tariu a u k o t o j a rns širdin#pa- j v.‘actu.

apsi-

nebuvo kam 
pasek mingiau į 
keli draugai j 
kviesti visus

leidimas! Buvo nutarta rengti 
pikniką 22-rą <.
pia Parke, bet 
apkalbėti, kaip 
prisirengti. Mes 
nutarėm ekstra
TDA narius gegužės 5-tą d., 
ketvirtadienį, 8-tą valandą, 29 
Endicott St. ir apkalbėti, kaip 
goriau prisirengti prie pasek
mingo pikniko, nes laikas jau 
trumpas.

P. Butkiavičius.

l

“Laisves” No. 92, Lipusioj 
korespondencijoj iš Middle
field, Ohio, pažymėta, kad G.

būti A. Orinius, 
taisau.

o turėjo

V. Wallen.

Vinaroz, Ispanija, geg. 2. 
—Fašistų komandieriai sa
ko, kad dar “daug menesių” 
reikės kariaut, iki jie “nu
galėsią” liaudiečius.

PRANEŠIMAI K KITUR
LDS III APSKR. PIKNIKAS

LDS 3-čio Apskr. piknikas įvyks 
31 d. liepos (July), Meadow Grove, 
Vaičionio Darže, Cranford, N. J. 
Prašome kilų organizacijų nieko ne
rengi i tą dienų, bet dalyvaukite virš- 
minčtamc piknike. — Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 k]), susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 5 d. gegužes, 7:30 vai.
vak., 2314 E. Margaret St. Būkite

visi. Sekr. (104-105)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 1 SS kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį. 6 d. geg.,/ 7:30 v. v., 
,<1. 3014 Yemans. Visi nariai būkite lai- 

| ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi reikės išrinkti delegatai 
j “Vilnies” šėrininkų suvažiavimą ir 
10 Apskr. konferenciją. Atsiveskite 
ir naujų narių. — A. Varaneckicne.

- Ein. Sekr. (104-106)

“Laisvės” Piknikas, Maynard, 
Hass. įvyks 3 d. Licpos-July. Platin
kite pikniko bilietus dabar. Padėkite 
savo dienraščiui.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Amerikos Ukčsų Kliubas Bendrai su Rusų Kliubu

BUS PER DVI DIENAS

Šeštadieni ir Sekmadieni Geg® 7 ir 8 May
PRADŽIA 6:30 VALANDĄ VAKARO

Savo naujoj vietoj, LIBERTY HALL, 329 Broadway, Bayonne, N. J.

i? ‘ ^lflp?“s*V.;S 

iM®fe

AidJ Choras iš Brooklyn, N. Y., vad. A. Žilinskaitės

j w

ŠEŠTADIENIO PROGRAMA
1. Aido Choras, iš Brooklyno, vad. A. Žilinskaitės
2. Bangos Choras, iš Elizabeth, vad. A. Klimaites
3. S. Biliak, Hawaiian Guitar
Reikia priminti, kad Kliubas, atidarydamas savo naują

Įžanga už abudu vakarus tik 50 centų.

SEKMADIENIO PROGRAMA
1. čigoniškas Taboras, susidedantis iš muzikos, dainų

ir šokių po vad. dig. Smercinski—Rusiškai.
2. A. Višniauskas, Solo
3. Klasiški šokiai—R. Sokolova ir K. Polovoda

vietą, duoda puikią programą ir gerą muziką už mažą kainą.

KOMISIJA.

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

^W-7

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko 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.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P
(BIELIAUSKAS) ,

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N.660 GRAND STREET,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Valgykite Medy.
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, ku- 
riuomi aprūpins Brooklyną ir apylinkę.

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

Laisvėje” galite gaut tikrų bičių medaus 
..už gaila prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
©

įdedame Master-Kraft Oi! Burners i 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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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Lietuvių Komunistų j Kuris Kelias į Taiką?
Kuopos Vakarėlis

Balandžio 28, “Laisvės” sve
tainėj, įvyko Lietuvių Komu
nistų kuopos vakarėlis. Sve
čių prisirinko pilna svetainė, 
daugiau negu tikėtasi. Vaka
rėlis todėl gerai pavyko.

Netik šiame didmiestyje, bet 
ir plačioje šalyje taiką my
linčioji visuomenė su įdomumu 
laukia šiuo klausimu debatų 
tarp Earl Browderio ii’ Fre
derick J. Libby. Jie įvyks šį 
vakarą, 4 gegužės, milžiniškoj

Pirmiausia parodyta judžiai i Madison Square Garden Salėj,

---------------------- -------------- — -

SUSIRINKIMAI

Šešėlis, Kuris Skaisčiai 
Prašvys Gegužės 15

gegužės 5 d., 8 v. v., 
Svet., 419 Lorimer St. 
kuo skaitlingiausiai narių 
susirinkime ir išpildyti

vo saugumą ir būna priežasti
mi nelaimių, kurių galėtų iš
vengt, jei visad pildytų tai
sykles. Trafiko Stotis “K.”

Dviračiai ir Nelaimės
Dviračiais važinėjimas dau

gėja. Jų naudojimas dabar 
pavojingesnis, negu buvo se
niau, kuomet mažai tebuvo 
motorinių mašinų ant gatvių ir 
kelių.

šiandien sąlygos kitokios. 
Dviračių naudojimas labai 
apeina mašinų vairuotojus. Jie 
turi prisilaikyt važiuotos tai
syklių, kuomet vyrai', moterys 
ir vaikai, važinėjanti dvira
čiais nesilaiko taisyklių. Jie 
važinėja neatsižvelgdami į sa-

Prelekcija Motery Klausimu

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

virtadieni, 
“Laisvės” 
Kviečiame 
dalyvauti
Centro kvotą, atsiverkime kiekvie
nas po naują narj prirašyti j mūsų 
Susivienijimą. — Prot. Sekr. C. Rei
nys. (104-105)

Visiems suinteresuotiems 
moterų organizavimu j r veik
la bus svarbu išgirst b 
simu pre lekciją, kur] 
Margaret Cowl-Kava 
t ė New 
Mokykloj, 35 E. 12th St., ge
gužės 7-tą, 2 vai. po pietų. 
Įžanga 25c.

reikalų” progą suvaržyt darbo 
žmones. Liekasi įšrišt 
blema, kuriuo keliu galima už- 
tikrint taiką. Browderis sto
ja už Komunistų Partijos ofi- 
cialę poziciją, kad'per kolek- 
tyvę bendrą taiką mylinčių 
šalių prieš fašistines valstybes, 
veiklą, O' Libby argumentuos 
prŽeš tą poziciją.

Abu debatoriai yra nacio- 
naliai paskilbę žmonės. Brow
deris — Komunistų Partijos 
generalis sekretorius, Libby— 
Išvengt Karui Nacionalės Ta
rybos sekretorius.

Visiem pažangiem be galo 
svarbu dalyvaut. Bilietai nuo 
40c iki $1.65. ,

pro-
.o klau-
L duos 
lauskai- 

Yorko Darbininkų

šio \ mėnesio 15-toji diena 
Brooklyne bus šio sceninio se
zono uždarymo diena. Tą die
ną; Labor Lyceum svetainėj bus 
suvaidinta 4-rių veiksmų dra
ma “Praeities šešėlis.” Rengia 
Lietuvių' Liaudies Teatras. Re
žisuoja artistas Jonas Valentis. 
Vaidins: Adelė Rainienė, Aldo
na Šertvietytė, Magd. Paukštie
nė, Juozas Kačergius, Pranas 
Pakalniškis, Jonas Aimanas, 
Vytautas Lapšys, šalinaitės ve
damas Aido Choro ensemblis 
Aidbalsiai ir Ukrainų Baletas 
(abi grupes kaipo kalėdojantis 
jaunimus).

Drg. (Valentis vis dar muš-i 
truoja vaidintojus — ir visus 
kartu ir pavieniai. Su Valen
cia juokų, nekrėsi — kiekvienas 
artistas turi žinot kiekvieną sa
vo žodį, kiekvieną žingsnį, kiek
vieną pasijudinimą, kiekvieną

C. BROOKLYN, N. Y,
LDS 46 kp. mėnesinis susirinkimas 

jvyks .trečiadienį, geg. 4 d., 7 v v., 79 
Hudson Ave. Visi nariai būkite lai
ku. Turėsime atlikti nominavimą 
kandidatų j Centro Valdybą ir ap
kalbėti vajaus reikalus. Valdyba.

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
3 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

8th Avenue, 
didžiausia A- 
esama arena,

501 h Street ir 
vimo, masinio mitingo gynimui N. Y. ši yra 
Lietuvos nepriklausomybės ir i merikoj viduj 
pačios-“Laisvės” įstaigos. Ge-1 talpina 22 tūkstančiu sėdin- 
ra dalis paveikslų gana gerai čios publikos. Tačiau manoma, 

kad ji bus pripildyta. Dėlko?
Dalykas tame: Taikos klau

simas rūpi didžiumai šalies 
gyventojų, išskyrus stambiuo
sius industrialistus ir finansie- 
rius, kuriem karas reiškia pel
nus ir po priedanga “šalies

iš “Laisvės” šėrininkų suvažia

išėję, bet buvo ir tamsokų. 
Visgi reikia pasakyti, kad pra
džia gana gera. Paveikslus 
rodė Ig. Banasevičius, aiškino 
d. A. Bimba.

Drg. Velička ir Grabauskas 
sudainavo tris daineles. Taip
gi sudainavo d. Pakalniškis. 
Jiems akompanavo d. Depsiū- 
tė. Dainos gražiai išėjo.

Drg. D. šolomskas pasakė 
trumpą prakalbėlę apie Gegu
žės Pirmąją ir Komunistų

visus dalyvauti demonstraci
joj, taipgi stoti Partijom Ke
letas draugų ant vietos išpil
dė aplikacijas, kiti žadėjo at
eiti į sekantį susirinkimą.

Ant galo išduota dovanos. 
Pirmą dovaną, $3.00 pinigais, 
gavo Helen Kaulinis, Maspeth, 
N. Y.; antrą dovaną, $2.00 pi
nigais—Albert Dobinis, New-

Tuomi vakarėlis ir baigtas.
Org.

Serga A. Pakalniškienė

J. Grubis Puikiai Darbuojasi LDS Vajuje
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 1 kuopoj iš visų va- 
jininkų geriausia šiame vaju
je pasidarbavo J. Grubis. Jis 
jau įrašė 24 naujus narius. 
Jis kiekvienam vajuj gerai 
darbuojasi.

Naujų narių galima gauti, 
sako drg. Grubis. Ko reikia, 
tai biskį pasidarbuoti, aplan- 

nurodyti, . kaip 
prie tokios 
organizaci- 
Darbininkų

pereito penktadie-
Adelė Pakalniškie- 
menininkė ir nuo-

J. Grubis

išdirbo

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS

Jau nuo 
nio serga 
nė, veikli 
latinė darbuotoja visame lie
tuvių darbininkų judėjime. 
Jinai darbavosi ir Bendros 

; Gegužinės JKomitęte ir buvo 
to komiteto Vyriausiu marša- 
Jiįr lietuvių būriui parade, ta- 
;ciau liga nedaleido baigt pra- 

•. dėtą ' darbą. ši turėjo būt 
Adelei liūdna Gegužinė, nes 
ji veikliai dalyvavo kiekvie
noj Gegužinėj nuo pat kūdi
kystės. Randasi namie.

Linkime greito pasveikimo.

Pov. Alekna ir Aid. Purėnaitė 
Išplaukė Lietuvon

Pereito antradienio ryte Po
vilas Alekna ir Aldona Purė
naitė, būdami abu laisvi, su
situokė pagal civilę metrika- 
■riją, be jokių ceremonijų, ir 
po vedybų nuskubėjo į švedų 
Linijos laivą “Gripsholm,” ku
riuo jaunieji išplaukė į Lietu
vą.

>
Abu jaunavedžiai yra drau

giški, sumanūs, rtuj’i daugelį 
draugų, draugių ir pažįstamų. 
Tačiau mokėjo gabiai savo 
planus išlaikyti slaptybėj; tik 
artimiausiems draugams teko 
sužinoti tą pačią dieną apie 
jų žygį.

Povilas ir Aldona mano Lie
tuvoj viešėtis iki vėlyvo ru
dens, o po to, kaip šios šalies 
piliečiai, žada grįžti atgal.

Linkėtina draugams jauna
vedžiams puikios medaus mė
nesio kelionės ir smagaus pa- 
siviešėjimo Lietuvoj! P. B.

Serga Kazys Janusas
Telefonu pranešė “Laisvės” 

administracijai drg. M. Kli
mas, kad sėrga drg. Kazys Ja- 
nušas. Jo koja sulaužyta, įdė
ta į “plaster cast.”

Drg. Janusas yra “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas, taipgi 
jis yra narys ALDLD 185 
kuopos. Jis turi daug draugų 
ir pažįstamų, 
jį aplankyti, 
num. 138-27 
maica, N. Y.

kurie privalėtų 
Jis gyvena po 

Lloyd Rd., Ja-

LDS dabar yra pasibrėžęs 
įvykinti pereito seimo iškeltą 
obalsį — pasiekti 10,000 na
rių skaičių su sekamu seimu, 
kuris įvyks apie vidurį rug
pjūčio, Pittsburgh e.

“Voice” Galima Gauti Ant 
“News Standų”

Nau jo lietuvių jaunimo žur
nalo “Voice of Lithuanian- 
Americans” leidėjai praneša, 
kad pirmą numerį žurnalo 
“Voice” dabar jau galima nu
sipirkti ant tų pačių ‘ 
dų,” kur pardavinėjami 
lietuvių laikraščiai.

stan- 
kiti

A. Vižlianskas Susižeidė

kyti žmones, 
svarbu prigulėti 
tvirtos savišalpos 
jos, kaip Lietuvių 
Susivienijimas.

LDS Centras
soms LDS kuopoms kvotas — 
kiek turi įrašyti naujų narių 
kiekviena kuopa, kad LDS pa
siektų 10,000 narių skaičių. 
Kvota paskelbta balandžio 
mėnesį, ir nuo to laiko iki va
jaus pabaigos 1 kuopai dar 
reikia įrašyti 60 naujų narių. 
Prie kvotos priskaitoma 4 
nauji nariai, kurtuos 1 Kuo
pa, daugiausia J. Grubio pa
sidarbavimu, nesenai įrašė. 
Tokiu būdu 1 kuopa dar turi- 
įrašyti 56 naujus narius. Jei
gu daugiau būtų tokių veikė- 

• jų, kaip drg. Grubis, tai 1 
kuopa lengvai galėtų su kaupu 
išpildyti savo kvotą.

Dabar visų LDS 1 kuopos 
narių parėiga gauti nors po 
vieną naują narį į savo kuopą 
iki vajaus pabaigos. Visi 
dirbkime, kad 1 kuopa būtų 
pirmutinė išpildyme savo kvo
tos.

Gegužės 15-tą “Praeities še
šėlis” jo pažiūrėt susirinkusių
jų sielas tikrai nušvies, kaip 
skaisti saulė!

Rengkitės visi. šiluma lai 
' jūs nebaugina. Per dieną galė
site pasivaikščiot, pasivažinėt— 
pasigrožėt pavasariu, o vakare, 
puse po septynių—pasilsint pa
sotint savo sielą pavyzdingiau
siai priruoštu vaidmeniu.

Bilietai: rezervuoti po 75c, 
nerezervuoti po 50c. Jų galima 
gaut: “Laisvės” i^lštinėj, Gin- 
kaus Palociuj, pas šertvietytę, 
Daugėlienę, Valentį, Paukštie- 

Rainienę,. Mikalauskienę, 
Išanks-

parsiduoda patys geriausi. 
Entuziastas.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie, lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS A^IE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Clement Vokietaitis

LDS 1 Kuopos Narys.

Pasaulinės Parodos Vieta 
Netalpino Publikos

nę, 
Baranauską ir Kuodi, 
to

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

Gegužės 1-mą įėjo galion 
ekstra taksai ant cigaretų— 
centas nub .pakelio.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoją kambarys dėl sin- 

gelio vyro, galima ir vakarienes gau
ti. Taip pat yra vieta garadžiuje ka
rui pasidėti, paranki transportacija. 
Žiemos laikui kambarys garu šildo
mas. Kreipkitės sekančiu antrašu: 
Mrs. M., 130-26 1- 115th St., Ozone 
Park, N. Y. ' f' 1104-105)

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

VALANDOS .2—t ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Garsinkite savo biznį dien-

Tel. Virginia 7-4499 |

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- g 
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 1

Woodhaven, L. L, N. Y. |
raštyj “Laisvėj.”

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Antanas Vižlianskas (advo
kato tėvas) pereitą savaitę su
sižeidė darbe. Remontuoda
mas vietą naujai Kundroto 
vaistinei, netoli Garšvos įstai
gos, jisai paslydo ant rašta- 
vonės-pastolio ir nupuolė apie 
4 pėdas. Rodos, ne iš aukštai 
puolė, tačiau pataikė atsimušt 
į lentos galą ir įsilaužė šoną. 
Iš karto ligonis jautėsi gana 
silpnai, žmona ir sūnus An
tanas buvo labai susirūpinę 
jo sveikata, tačiau dabar jau
čiasi gerėliau. Gydytojai sa
ko, kad turėsiąs ilgokai pagu
lėt. Guli namie, 135 St. Ni
cholas Ave., Ridgewoode.

Laimingai pasveikta
Rep.

Minėjo Penkmetines

SU 
pa- 
gy- 
pri-

Pereitą šeštadienį laidotu
vių' direktoriui šalinskui 
žmona surengta “surprise 
rė” paminėt jų vedybinio 
venimo penkmetį, taipgi
sidėjusios trečiosios gentkar- 
tės šeimon įvesdinimui, Tur
tingas svečiais pokilis įvyko 
parapijinėj lietuvių svetainėj 
ant North .Penktos, 
šalinsko tėvai.

Rengė

šeštadienį ir sekmadienį 
įvyko pirmasis išbandymas 
Pasaulinės Parodos magnetiš
kumo kas liečia pritraukimą 
publikos, šeštadienį buvo mo- ( 
torinis paradas per didmiestį i 
į parodos vietą, bet dėl lie- ‘ 
taus, taipgi dėl darbininkų 
Bendros Gegužinės Parado, 
kuris sutraukė šimtus tūks
tančių maršuotojų ir žiūrėto
jų, nedaugiausia publikos nu
vyko P- P. vięton. |

Tačiau sekmadienį, kada i 
oras pasitaikė gražus, taipgi 
nebuvo niĮieste labai svarbių 
visuomeniškų veiksmų, į Pa
saulinės Parodos vietą, Flush
ing Meadows, pasuko minios 
svi.eto, sakoma, net 500,000. 
Svarbiausi keliai ir takai ‘taip 
užsikimšo publika, kad apie 
5 vai. po pietų įsakyta užda- 
ryt vartus ir vėliau atvykstan
čius nebeleist.

. Kamšatyje sužeista 99 ‘at- 
! silankiusieji ir pasimetė nuo 
tėvų 23 vaikai.

PARDĄV1MA1
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai, (dvi lovos, dvi komodės, trys 
šmotai “frontrumio” ir virtuvės dai
ktai). Gali nupirkęs gyvent tuose 
kambariuose. Matyt galima vakarais 
ir nedėlioj iki-pietų. Antrašas: 374 
So. 2nd St., ■ prie Hooper St., Apt- 
40, Brooklyn,,: N. Y. . (104-106)

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

FRANK DOMIKAITIS

Nusišovė Henry B. Hill, po
licijos kapitonas, savo namuo
se, 1833 Pilgrim Ave., Bronx,./ 
sakoma, dėl silpnos sveikatos.

Louis Palermo, raketierius, 
prisipažino išvežęs Irving Plan
ner, taip pat raketierių, pavė
žint “į vieną pusę”, kuomet pa
tyrė, kad jis “prisikėlė iš numi
rusių” ir teks su juo susidurt.! 
Blauneris buvo raątas be sąmo-! 
nes prie Metropolitan Muzėjaus.

CHARLES
UP TO-DATE

barber shop
n L
K. Degutis, Savininkas

Ge<J Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
: veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

417 Lorimer St.' Brooklyn “Laisves” Name 
• o •

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.

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui 

PERSIRŪKOTE, 
Kada PERSIVALGOTE, - 

PERSIGERIATE

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsąmdau automobilius vestu

vėm, parom, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“Jūsų Skilvio Labui” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41št Street 

New York City, N. Y.

I# Mnų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* eudarau *u aaaa- 
rikoniSkai*. Reikalui 
e*ant ir padidinu to-] 
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju |vairioa* 
■palvom.

Jonas j 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

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.

PER WEEK

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

Sun. all day andXnight.




