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Draugai ir Draugės, 
pare m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisvės” Bazarą va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

Dalykų žinovai pranašau
ja, kad naujo popiežiaus 
rinkimuose įvyks stiprių 
tarp kardinolų susirėmimų. 
Ir tai nebus įstabu.

Reikia nepamiršti, kad 
kardinolai—p r a lavinti vy
rai. Kiekvienas jų turi po
litinį nusistatymą. Nemažas 
faktorius bus ir tautybė.

Be to, kardinolai—žmo
nės. O nei vieno žmogaus 
nėra be ambicijų, be žmo
giškų silpnybių, be “svieto j 
marnasčių,” anot dzūkų.

Kiekvienas kardinolas 
trokš ton garbingon vieton 
patekti. O jei 
pats, tai rems 
arba asmeninį 
vodamas prieš 
ir tuo būdu susidarys frak
cijos, grupės, viena 
kitą kovojančios. 

* « *
Aišku, tos kovos nepasi

reikš tokioj formoj, kokios 
būdavo SLA seimuos. Jos 
turės skirtingą formą, bet 
principe bus panašumų. %

Demokratinės krypt ies 
kardinolai norės išrinkti 
savo pažiūrų žmogų popie
žium, o fašistinės — savo. 
Bus ir tokių kardinolų, ku
rie sakys: “Gana palikti 
popiežystę italų rankose — 
rinkime kitos tautos žmo
gų, airį, belgą arba ameri
koną.” Italai kardinolai, ži
noma, nenorės nusileisti. 
Jie sudaro, beje, daugumą.

Mums nesvarbu kardino
lo tautybė; mes tik norime, 
kad popiežium būtų išrink
tas demokratinės krypties 
žmogus, kad jis remtų dar
bo žmones, kovojančius 
prieš išnaudotojus, kad jis 
nuoširdžiai palaikytų pa
saulio taikos šalininkus! * * *

Popiežiui rinkti kardino
lų suvažiavimas skirsis nuo 
svietiškų seimų dar ir 
tuo, kad į jį neįeis repor
teriai, kurie aprašo; nebus 
įsileista ir joki šalutiniai 
agitatoriai, agituoją už tą 
ar kitą asmenį.

Suvažiuos sau seniai kar- 
d i n o 1 a i, pasipeš, išrinks 
naują savo galvą ir išva
žiuos. O kaip ten viskas bu
vo, veikiausiai, pasauliui Melba Guthrie, 
pasiliks paslaptis. * * *

negalės jis 
savo idėjini 
draugą, ko- 
priešą. Na,

prieš
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ĮNEŠTA KONGRESUI TAISYT “BEPU- 
SIŠKUMO” ISTATA-REMT UŽPULTĄ

SIAS ŠALIS PRIEŠ UŽPUOLIKUS
Jei Įnešimas Būtų Priimtas, tai Amerika Galėtu Duot Ginklu 

1 Pagelbos Chinijai ir Ispanijos Respublikai
Washington. — Senato

rius Thomas įnešė kongre
sui pataisyt Amerikos “be- 
pusiškumo” įstatymą taip, 
kad Jungtinių Valstijų pre
zidentas ir kongresas galė
tų paremt tuos kraštus, ku
riuos kariškai užpuola ki
tos valstybės, kurios sykiu 
su Amerika yra pasirašiu
sios nekariavimo sutartis.

—O kiekviena didesnė ša
lis yra kartu su Amerika 
pasirašius vieną ar kitą su
tartį prieš užpuolikus.

Jeigu kongresas priimtų 
šį pataisymą, tad preziden
tas ir kongresas galėtų pa
reikšt, kas yra užpuolikas, 
ir teikt ginklų tai šaliai, 
kuri yra užpulta, kaip kad 
Chinijai ir Ispanijai.

I

53,000 Liaudiečių Ka
rį Verčiami Važiuot 

Pas Gen; Franco

Generolas Franco iš 
Anksto Skiria Baus
mes Savo Priešams
Burgos, Ispanija. — Ge

nerolo Franco vyriausybė 
jau skelbia, kaip jis baus 
fašistų priešininkus, kuo
met užvaldys visą Ispaniją, 
būtent: Jiems bus atimtos 
pilietinės teisės ir daugelis 
jų bus ištremti iš pačios Is
panijos į jos salas ir kolo
nijas; fašistų vyriausybė 
užgrobs nuosavybę visų 
Liaudies Fronto partijų.

Generolas Franco skaito 
baustinais priešais visus 
tuos, kurie veikė už žmonių 
teises nuo 1934 m. sukilimo 
Asturijoj iki pabaigai da
bartinio pilietinio karo. — 
Šiuo tarpu jis užtyli faktą, 
kad fašistai šaudo ir 
dys daugelį kovotojų 
generolą Franco.

sau- 
prieš

Milionierius “Tik Girtas”

Nariu Kanuolės Naikina 
Madridą, o Ju Lėktuvai 

Kitus Miestus
Madrid, Ispanija. — 

kiečių nazių kanuolės 
Garabitas kalno per 8 
landas bombardavo Madri
dą 8-nių colių storio šovi
niais. Daug namų sunaiki
no, bet dar nežinia, kiek 
žmonių užmušė.

Italijos ir Vokietijos or
laiviai numetė per 100 bom
bų į respublikos prieplaukų 
miestus Cartagena ir Ali- 
cantę.

Respublikos lakūnai nu
kirto žemyn vieną didelį 
Vokietijos lėktuvą.

Vo- 
nuo 
va-

Mussolinis ir Karalius Mi
šiose už Popiežių Pijų

Vatikanas, vas. 14. — Mi
šiose už popiežiaus Pijaus 
“amžiną atilsį”, šv. An-

Vedęs Gražuolę Rašliniakę J“. ,d±"°
Houston, Texas. — Žiba

lo fabrikantas, milionierius 
P. Withers, 44 metų, reika
lauja, kad teismas perskir
tų jį su jo žmona, gražuole 

19 metų 
jaunuole. Jis pasakoja, jog 
tik todėl ją vedęs, kad “bu- 

Sekančio pen k t adieniovęs perdaug girtas.” Jiedu 
“Laisvėj e” tilps įdomus' sykiu gyvenę tik vieną die- 
straipsnis apie popiežiaus ną. Jinai pirm vedybų buvo 
rinkimus. Kiekvienas dien- raštininkė-stenografistė. 
raščio skaitytojas privalo 
jį perskaityti ir duoti ki
tiems, kurie “Laisvės” ne
prenumeruoja. * ♦ ♦

Šių metų mūsų dienraščio 
metinis bazaras buvo pilnai 
pasekmingas, nepaisant di
delio nedarbo. ♦ * *

Pereitą sekmadienį 
Brooklyne tuo pačiu laiku 
įvyko net trys pramogos: 
katalikų, tautininkų ir mū
sų dienraščio. Ar jūs žinote, 
kad katalikai turėjo pilną 
salę žmonių, turėjo jų ne
mažai tautininkai, na, ir 
pas mus; bazare, buvo pil
na salė, nepaisant to, kad 
tai jau buvo trečias eilinis 
bazaro vakaras! 
t Kas sakė, kad Brooklyne

Italijos karalius su visa sa
vo šeima, Mussolinis su vi
sais ministeriais, visi na
riai Didžiosios Fašistų Ta
rybos, senatoriai, “seimo” 
atstovai ir vadai armijos, 
karo laivyno ir orlaivyno.

Užsieniniai koresponden
tai rašo, kad popiežius 
prieš mirtį buvo jau beveik 
visai susitaikęs su Mussoli- 
nio valdžia.

Popiežius Palaidotas be 
Publikos Dalyvavimo

NUBANKRUTAVO DI
DŽIAUSIAS JERSEY 

CITY BANKAS

Jersey City, N. J., vas.
14. — Užsidarė N. J. Title 

‘ ; Co.
i bankas, didžiausias šiame 
mieste, pasiduodamas ban- 
krutu. Jame 39 tūkstančiai 
žmonių turėjo pasidėję tau
pyt 23 milionus dolerių.

Vatikanas, vas. 14. — Pa- 
laidotas popiežius Pijus I Guarantee ^and Trust 
Vienuoliktas šv. Petro ka
tedroj, iš anksto prirengtoj 
mūro patalpoj. Į galutinas 
laidojimo ceremonijas visai 
nebuvo leidžiama pašalinė 
publika, tik dvasiškiai ir 
įvairių šalių atstovybių na
riai.

Skaičiuojama, kad pro 
popiežiaus grabą katedroj 
praėję iki pusantro milio
no žmonių.

Advokatų Gildija Prieš Dar
kymus Darbo {statymo

mažai lietuvių, lankančių 
pramogas. Reikia tik juos 
išjudinti! . 1

Chicago, Ill. — Amerikos 
Advokatų Gildijos suvažia
vimas užgyrė Šalies Darbo 
Santikių Įstatymą ir pa
smerkė tuos, kurie norį jį 
“pataisyt” (samdytojų nau
dai).

Paryžius. — Komunistai 
Francijos seimo atstovai 
padarė tyrinėjimą, kaip 
Francijos valdininkai ir 
sargybiniai elgiasi su Ispa
nijos respublikos kareiviais 
koncentracijos stovyklose, 
ir atrado, kad tie poneliai 
apsieina su jais “lyg su gy- 
vuliaiš.”

Perpignan, Franci j a. — 
Pagal N. Y. Times kores
pondento pranešimą iš čia, 
tai jau “53,000” Ispanijos 
respublikiečių kareivių “su
tikę” persikraustyt iš kon
centracijos stovyklų į gene
rolo Franco žemę.

(Bet tikrumoj jie yra ve
jami pas Franco alkinimu, 
šalčiu, nešvara ir tiesiogi
niu teroru iš Francijos val
džios pusės.)

EXTRA!
JAPONAI GRŪMOJA SO
VIETAMS “STIPRESNE 

POLITIKA”

Tokio, vas. 14. — Japoni
jos seimas nutarė, kad val
džia turi vartot “stipresnę 
politiką” prieš Sovietų Są
jungą. Kai kurie atstovai 
reikalavo prievarta užimt 
žuvyklas Sovietų Sibiro 
vandenyse, jei* Sovietai ne
darys naujos sutarties su 
Japonija dėlei leidimo japo
nam ten žvejoti.

NAZIAI MOBILIZUOJASI 
GĄSDINT ANGLIJĄ IR 

FRANCIJĄ

London, vas. 14. — Pra
nešama, jog Vokietija iki 
kovo 6 d. sumobilizuos vi
sus tinkamus karui vyrus 
iki 30 metų amžiaus. Hitle
ris demonstruos savo kari
nę “galybę,” kad nugąsdint 
Angliją ir Franciją, ir pri
verst jas atiduot Vokietijai 
ir Italijai kolonijas, kurių 
reikalauja Hitleris ir Mus
solinis.

Wm. Green Grūmoja “Raudo
niem” Mokytojų bokalam .
Miami, Florida. — Pirmi

ninkas Amerikos Darbo Fe
deracijos, Wm. Green davė 
“tris mėnesius laiko pasi
taisyt trims lokalams” Am
erikos Mokytojų Federaci
jos New Yorke, kuriuos jis 
apšaukė “komunistiniais.” 
Jeigu jie per 3 mėnesius ne
išvysią komunistų intakos 
iš savo tarpo, tai valdyba 
Amerikos Darbo Federaci
jos suspenduosianti arba iš
brauksianti tuos unijistų 
mokytojų lokalus.

vė-Dalinai apsiniauk^, 
siau. — N. Y. Oro Biuras.

FRANCUOS VALDŽIA ŽIAURUMAIS, SMURTU VEJA ISPA
NIJOS RESPUBLIKIEČIUS KAREIVIUS Iš KONCENTRACI

JOS STOVYKLŲ PAS GENEROLĄ FRANCO
Nešvara, Šalčiu ir Blogu Maistu Beveik Visus Apsirgdino— 

Sargybiniai Daužo Ispanijos Liaudies Karžygius
Perpignan, Franci j a. — 

Nuo netikusio vandens, nuo 
nešvaros ir visai blogo mai
sto serga užkrečiamąja vi
duriavimo liga 90 procentų 
Ispanijos respublikos ka
reivių, kurie perėjo iš Ka- 
talonijos į Franciją ir tapo 
suvaryti į koncentracijos 
stovyklas. Pūva žaizdos 
daugelio sužeistų, o Fran
cijos vyriausybė neduoda

Fašistiška Agitacija

Francijos vyriausybė
jiem nė vieno gydytojo. Tai, siuntinėja tarp jų trokus su
kiek galėdamas, valo ir ap- 
raišioja žaizdas dentistas

kiečių Lincolno Brigados.
Iki šiol tiem Ispanijos re

spublikos kovotojam 
nebuvo 
to nei 
gyvent 
ore po

visai 
duodama šilto mais- 
kavos, o jie turėjo 
žardžiuose, šaltame 
atviru dangum.

Popiežiaus Pijaus Ryšiai su Lietuva-Jis Buvo 
Aplankęs Lietuvą Du Kartu - Davė Lietuvai 
Bažnytinę Nepriklausomybę nuo Lenkijos

Velionis popiežius Pijus 
Vienuoliktas iš reiškė 
džiaugsmą 19 metų atgal, 
kad jam “teko surasti ir 
praminti kelią į Lietuvą.”

Kuomet Pijus buvo dar 
prelatas Ratti, tuometinis 
popiežius Benediktas pas
kyrė jį, 1918 m., “apašta
lišku lankytojom” Lenkijai, 
Lietuvai ir kitiem kraštam, 
kurie pirmiau priklausė

padarytas jums 
jūsų reikalus aš 
ne vien tinkamai

Lietuvis Vyskupas Rengė

Vyskupus
Toliau, susipažinęs 

Vilniaus vyskupu Jurgiu 
Matulevičium, prelatas Rat
ti iš jo daugiau sužinojo 
apie lietuvius. Lenkai skųs
davo vysk. Matulevičių ir 
reikalaudavo jį pašalint 
kaip “litvomaną.” Bet prel. 
Ratti susidraugavo su Ma
tulevičium. Vyskupas Ma
tulevičius buvo ir marijonų 
generolas; tai Ratti, busi
masis popiežius, sakydavo 
lenkam marijonam Varša- 
voj: “Jūsų generolas tai 
tikras Dievo žmogus.”

1919 m., .kai prel. Ratti 
rengėsi įšventimui į vysku
pus, tai pasirinko lietuvį 
vyskupą Matulevičių kaip 
savo rekolekcijų vadą. Tas 
rekolekcijas vysk. Matule
vičius davė jam per 8 die
nas.

1920 4n. pradžioje jau ar
kivyskupas Ratti atvažiavo 
į Vilnių ir sustojo vysk. 
Matulevičiaus namuose. No
rėjo vykt į Kauną, bet len
kai darė įvairias kliūtis, 
kad ark. Ratti tik telegrafu 
per Berlyną tegalėjo susi- 
siekt su Lietuvos valdžia. 
Bet, galų gale, jis atvyko į 
Kauną, 1920 m. sausio 29 d. 
“Pramynė Kelią į Lietuvą”

Kaune geležinkelio stoty
je popiežiaus atstovą Ratti 
pasitiko Lietuvos preziden
tas ir kiti vyriausybės na
riai. Atsiliepdamas į sveiki
nimus, jisai tarė:

“Kaip man malonu, kad

SU

po tiek ne metų, bet amžių 
man teko surasti ir pramin
ti kelią į Lietuvą....”

Paskui, per pamaldas kal
bėdamas Kauno katedroj, 
arkiv. Ratti, be kitko, pa
reiškė :

“Karo 
nelaimes, 
šv. tėvui
perstatysių, bet jį įtikinsiu 
jūsų reikalais: aš jūsų rei
kalus padarysiu jo širdies 
reikalais”...

Antras Atsilankymas
Antru kartu arkiv. Ratti 

Lietuvoj lankėsi 1921 m. ko
vo 18-19 d., ir šis atsilanky
mas įtikinęs jį, kad Lietuva 
turi būt nepriklausoma nuo 
lenkų bažnytine sritim. 
Taigi tapęs popiežium, pas
kui jis ir įkūrė Lietuvoj 
bažnytinę provinciją 1926 
m. balandžio 14 d. O Lietu
voje per 500 metų iki tol 
nebuvo savos bažnytinės 
provincijos.

Valdžia Užgrobia “Slekerio” 
Bergdollio Turtą

Washington. — Ameri
kos teisingumo ministerija 
galutinai patvarkė, kad tu
ri būt paimtas šalies nau
dai $500,000 turtas G. G. 
Bergdollio, kuris, vengda
mas armijos tarnybos, laike 
pasaulinio karo, paskui pa
bėgo į Vokietiją.

FRANCŪZŲ KIVIRČAI 
SU JAPONAIS

Hankow, Chinija.—Pran
cūzai čia uždraudė japonam 
įkelt koją į Francūzišką 
Koncesiją; tad japonai už
kirto maisto pristatymą 
francūzam.

Madridas, Ispanija.—Fa
šistai, užkariavę Kataloni- 
ją, kruvinai baudžia 
diečius, kovojusius 
gen. Franco.

liau- 
prieš

Šveicarija pripažino gen.
Franco “valdžią.”

radio garsiakalbiais, per 
kuriuos agituoja, kad visi 
šie respublikiečiai kareiviai 
“grįžtų” į generolo Franco 
valdomą žemę. Amerikiečiai 
ir ispanai surengė demons
traciją prieš tą agitaciją. 
Tad generolo Franco agen
tai užpuolė demonstrantus, 
ir vienas jo raitelis mauras 
kardu parkirto ispaną, šau
kusi: “Lai gyvuoja Neg
rin!” (Ispanijos respubli
kos premjeras).

Koncentracijos stovyklų 
sargai muša šautuvų buo
žėmis tuos belaisvius. “Blo
giau su jais elgiasi, negu 
andai Pennsylvanijos kazo
kai su streikieriais,” sako 
vienas amerikietis.

. Francijos valdžia priima 
vis daugiau Ispanijos fašis
tų agentų, kurie, lydimi po
licijos, vaikščioja po kon
centracijos stovyklas ir šau
kia respublikiečius “grįžt” 
į fašistinį plotą. Francijos 
oficieriai, policija ir ..argy- 
biniai visaip įžeidinėja to
kius didvyriškus komandie
rius Ispanijos respublikie
čių kaip Juaną Modestą ir 
Enriųuą Listerį. Francūzų 
vyriausybė vartoja nuolati
nį smurtą prieš visus ka
riškius r e s p u b 1 i k i ečius, 
idant priverst juos “grįžt” 
į generolo Franco plotą, ir 
žada visokių palengvinimų 
ten “grįžtantiems.”

Pasitraukė Vyriausio Teismo 
Pažangus Narys .

Washington. — Atsista
tydino šalies Vyriausio 
Teismo teisėjas L. D. Bran- 
deis, demokratiniai pažan
gus žmogus žydų tautos. 
Jis dabar yra 82 metų am
žiaus. Brandeis ištarnavo 
Vyriausiame Teisme 23 me
tus.

Likusiąją dalį savo am
žiaus, kaip pranešama, jis 
pašvęsi ąs gelbėjimui per
sekiojamųjų tautiečių Vo
kietijoj ir kitur.

Spėjama, kad prezidentas 
Rooseveltas dabar gal skir- 
siąs j Vyriausią Teismą ko
kį pažangų kataliką vieton 
Brandeiso.

Madridas Gali Ilgai Gintis, 
Sako Negrinas

Madrid. — Ispanijos res
publikos karo jėgų vyriau
sias komandierius gen. Mi- 
aja priruošė pusę miliono 
armijos gint centralinę Is
paniją nuo fašistų. Ministe- 
ris pirmininkas J. Negrin 
sako, kad Madridas gali il
gai atsilaikyt prieš fašistų 
apgulą.
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Socializmas—Pirmyn, Kapita
lizmas—Algal

“Pravda” daro palyginimą pramonės 
reikalų tarpe socialistinės tvarkos, kuri 
gyvuoja Sovietų Sąjungoj ir kapitalisti
nės. 1938 metais Sovietų Sąjungoj pra
monė pažengė pirmyn ant 12 nuošimčių. 
Tuo gi kartu kapitalistiniame pasaulyj 
pramonė nupuolė ant 13.5 nuošimčių!

Bet kada palygini kapitalistinio pa
saulio pramonės stovį 1929 metų, tai yra 
pirm dabartinio krizio ir jos padėtį 1938 
metais, taipgi kur buvo Sovietų Sąjun
gos pramonė 1929 metais ir kur ji yra 
nužengus 1938 metais, tai matai dar di
desnį skirtumą. Kapitalistinių šalių pra
monė nuolatos puolė žemyn. 1938 metais 
Jungt. Valstijų pramonė pasiekė tik 
72% to, kas buvo pagaminta 1929 me
tais; Francijos tik 70 nuoš.; Italijos— 
96 nuoš.; tik Anglijoj pramonė pralenkė 
1929 metus, o kitose kapitalo šalyse yra 
nupuolus. Kitaip dalykai yra Sovietų Są
jungoj, ten 1938 metai pramonė pasiekė 
net 477.4 nuošimčius, lyginant tą, kas 
buvo 1929 metais. Tai reiškia, kad So
vietų Sąjungos pramonė Jį ‘devynis me
tus veik penkis kartus padidėjo.

Rodosi, jau šio vieno fakto užtektų ir 
P. Grigaičiui, kuris nuolatos skelbia vi
sokius melus Sovietų Sąjungos antrašu 
ir ją niekina, kad nors kiek suprasti, kur 
yra progresas ir kur atsilikimas.

sūs žmonės, pralaimėję Kataloniją, pra
dės savo kovą iš centralinės Ispanijos 
dalies, iš Madrido pusės. Amerikos žmo
nės privalo jiems padėti ir padėti kuo- 
vei kiaušiai.

Todėl reikalaukim Amerikos valdžios 
ir kongreso nuimti nuo Ispanijos res
publikos embargo. Dar nepervėlu!

Į

Advokatą Balsas
Amerikos Advokatų Gildija savo su- i 

važiavime Chicago j priėmė rezoliuciją, j 
raginančią prezidentą Rooseveltą nuimti 
nuo Ispanijos respublikos embargo. Re
zoliucija priimta vienbalsiai. |

Rezoliucijoj teisingai pareiškiama, kad 
palaikymas embargo stato pavojun Pie- i 
tų Amcrikas ir mūsų pačių kraštą, 
Jungtines Valstijas.

Tai balsas 5,000 Amerikos advokatų.
Tūli skelbia, būk, girdi, prezidentas 

Rooseveltas neturįs teisės nuimti embar
go. Betgi advokatai nėra ignorantai. Jų 
tarpe yra labai žymių, tarptautiniai ži
nomų, pažįstančių tarptautinę teisę žmo- • 
niu.

Jeigu jie to reikalauja, tai, vadinasi, 
jie žino, jog tai yra galima gyvenimai! 
pravesti.

Antra: jeigu advokatai šitaip gražiai 
pasisako už nuėmimą embargo, tai kodėl 
tyli daugybė eilinių piliečių, kuriems fa
šizmas gali atsiliepti sunkiau, negu pro- 
fesijonalams?!

Dar Nepervėlu
Kiekvienas demokratiniai nusistatęs 

žmogus nepaprastai džiaugsis pastarųjų 
dienų žiniomis iš Ispanijos, kad respub
likos vyriausybė, remiama savo žmonių, 
nutarė tęsti kovą prieš fašistus. Ji tą 
kovą ves iš Madrido — herojų miesto, 
kuris taip didvyriškai buvo apgintas nuo 
Italijos, Vokietijos ir pačios Ispanijos 
fašistų.

Ispanijos premjeras Negrinas pareiš
kė, kad respublikai pasilieka tik vienas 
išeities kelias: kovoti, gintis nuo užpuo
likų. Jeigu nesigins, respublikiečiai bus 
fašistinių govėdų sunaikinti ir tai bus 
užduotas smūgis viso pasaulio demokra
tijai.

Gintis respublika dar gali gerai, tu
rėdama 8,000,000 gyventojų, šimtus 
tūkstančių išlavintų kareivių ir resursų 
karo medžiagai. Ji gintis galėtų, sulyg 
tūlų ekspertų išskaičiavimo, dar keletą 
mėnesių ir ilgiau. O per tą laiką pasauly 
gali pasireikšti visokių nuotykių, kurie 
gali respublikai labai daug pagelbėt pil
niausiai karą su fašizmu laimėti.

Kitas dalykas: respublika gali išjnuš- 
ti priešą ir be “nepaprastų” pasauly įvy
kių, jei jai būtų suteikta teisė pirktis 
kituose kraštuose gyvenimui ir karui 
vesti dalykų, panašiai, kaip fašistams 
kad yra suteikta.

Ir šis dalykas vėl kelia mums tą patį 
klausimą: kaip su nuėmimu embargo 
nuo, Ispanijos respublikos? Ką daro 
Francija ir Anglija? Ką daro tuo reika
lu Amerika? Ką daro josios žmonės,— 
žmonės, kuriems rūpi stiprinimas Ame
rikos demokratijos; žmonės, kurie pui
kiai žino, kad pralaimėjimas Ispanijos 
demokratijos duotų smūgį Amerikos 
demokratijai?

Reikalauti nuimti nuo respublikos 
embargo dar nėra pervėlu. Josios nar

Japonija Labai Susirūpino
Karo pratimuose vėl apsivertė Japoni

jos karo laivas kruzeris “Mogami.” Šios 
rūšies karo laivus Japonija skaitė ge
riausiais. Jis turi 8,500 tonų įtalpos ir 
greitas. “Mogami” išbudavotas 1934 me
tais, tai naujausių kruzerių rūšis. Japo
nija turi kitus penkis tos pat rūšies lai
vus.

Kiek žuvo jūreivių ir kiek nukentėjo 
karo laivas, Japonijos laivyno galvos 
slepia. Bet kiekvienam yra aišku, kad 
ne ko verti toki karo laivai, kurie jau 
pratimuose apsiverčia. Kas bus, kada jie 
susitiks su priešo laivais ir mūšyj bus 
sužeisti ?

Jungt. Valstijų ir Sovietų Sąjungos 
karo laivynų specialistai jau nuo senai 
nurodinėjo, kad Japonijos karo laivai 
nėra pergeriausi. Dalykas tame, kad ja
ponai perdaug juos apsunkino prikrau
dami ant jų kanuolių. “Mogami” turi 
net 15 kanuolių po 6.1 colių gerklėmis; 
o 8 kanuoles po 5 colius ir pusėtinai 
daug mažesnių. Prie to jis turi 12 apa
ratų torpedas išplukdyti arba iššauti. Jis 
ant 30 nuoš. daugiau apginkluotas, kaip 
paprastai kitos šalys tokius laivus gin
kluoja. Tas perdidelis apginklavimas jį 
ir apverčia.

1936 metais, kovo mėnesį, apsivertė 
Japonijos karo laivas “Tomotsuro.” Jį 
prie to privedė perdidelis apginklavimas. 
Ant 527 tonų laivo, japonai prikrovė 
perdidelių kanuolių, net penkiacolinė- 
mis gerklėmis.

Todėl, dabar Japonijos karo viršinin
kai pradėjo rūpintis, kad jų perdidelis 
mandravojimas jiems patiems išeina 
blogan.

Vokiečių Ginklai Pas Liaudiečius
Iš Bourg-Madame, Francijos, praneša, 

kad kada Katalonijos liaudiečiai perėjo į 
Francija ir buvo nuginkluoti, tai pas 
juos buvo daug Vokietijos išdirbystės 
ginklų ir amunicijos. Prancūzai nustebo 
ir pradėjo klausinėti, kaip liaudiečiai 
juos gavo. Liaudiečių karininkas nusi
juokė, žiūrėdamas į francūzus, ir atsakė:

“Jau treti metai, kaip mes reguliariai 
gauname iš Vokietijos ginklų ir amunici
jos!” Matyti, kad liaudiečių karininkas 
tiksliai pajuokė francūzus, gerai žino
damas, kiek Francijos kreiva politika 
prisidėjo prie liaudiečių nelaimės, nelei
džiant jiems Franci joj nusipirkti sau 
reikalingų ginklų ir amunicijos. Žinoma, 
liaudiečiai vokiškų ginklų ir amunicijos 
“gauna” ne jie patys, bet tuos ginklus 
laivų laivais gauna fašistai, tuo kartu, 
kada Londone miega “Nesikišimo” Ko
mitetas. Liaudiečiai, atėmę juos nuo fa
šistų įvairiose kovose, paskui patys nau
dojo apsigynimui.

ILGWU nariai pikietuoja Hirsh & S ons kompanijos įstaigą New Yorke 
dėlto, kad ši firma bando išgabenti iš Chicagos darbus ten, kur darbinin

kai nėra organizuoti. 1

Jauno Politkalinio Balsas iš 
Lietuvos Bastilijos

Nuo Redakcijos, šį’ pūdomo šiau- siliejus su liaudim ją nuo už-1 džiovą iš ten
lių bastilijoje jauno lietuvio politka- Į puoliku ginti ir t. p. Tačiau 
linio laiškų mums prisiuntė geras _ . " . . ...
mūsų dienraščio skaitytojas, kurio' nė Vienas laikrastlS tų laiškų 

neatspausdino, tik žyd ų 
“Folksblatas” parašė,x k^td yra 

iš politkalinių 
gautas laiškas.

Mus džiugina, kad ir Ame-

pavardes, suprantama, čia dėti ne
galime dėl visiems jau gerai žino
mų priežasčių. Iš’ šio laiško skaityto-
jai matytis ne tik apie tai, kokios da-| tokio turinio 
bartinėj Lietuvoje 'yra piliečių “lais
ves,” bet ir tai, kaip provokatoriškai 
sudaromos neva politines bylos.
Taipgi rasite daug zmių ir apie pa-Į rikos lietuviai susirūpinę Lie- 

;• tuvos ir jos liaudies sunkia 
padėtimi: stengiasi padėt liau
dies kovose dėl demokratinių 

D laisvių ir nepriklausomybės, ir 
O todėl nie ' l’ūpinas politkalinių išlaisvini- 
, . !mu iš kalėjimų. Labai mumsnebuvo jame • • . . 4! maloni naujiena, kad net 70,- 

1000 Amerikos lietuvių vardu 
i reikalaujama Lietuvos val
džios, kad paliuosuotų iš ka
lėjimų politinius kalinius. Iš 
to aišku, jog Amerikos lietu
vius jungia su Lietuvos liaudi
mi vienodas Lietuvos ir jos 
liaudies reikalų supratimas ir 
jais susirūpinimas. Galiu drą
siai tvirtint, kad kaip mes 
politkaliniai, taip ir plačiosios 
liaudies masės, jaučiam Ame
rikos lietuviam, padėjusioms ir 
padedantiems visose Lietuvos 
liaudies kovose dėl demokrati
nių laisvių ir nepriklausomy
bės, nuoširdų dėkingumo jaus
mą, v

Nors tos jūsų teikiamos Lie
tuvai paramos ir liaudies ko
vos iki šiol dar nepateisina, 
jūsų ir Lietuvos liaudies dėtų 
savo tikslų siekimos vilčių, ta
čiau reikia tvirtai tikėtis, kad 
liaudies siekimai bus įgyven-

čią palitkalinių būklę “laisvos” Lier 
tuvos bastilijosc.

Labai brangus Dėde!
Gal jus, Dėde, pirmasis laiš. 

kas nustebino, kad taip maža 
jame teparašiau.
ko svarbesnio nebuvo jame' 
parašyta, kad kalėjimo admi- j 
nistracijos ir žvalgybos cenzū
ra nieko neleidžia plačiau ra
šyti. Dabar, išvengęs tos pik
tos akies, stengsiuos šiame 
laiške kiek plačiau parašyt.

Iš laisvės siunčiamus laiškus 
taip pat labai cenzūruoja; 
kartais visai nekalto turinio, 
jiems pasirodžius “Įtartinam 
žodžiui” arba sakiniui, sulai
ko, kaliniui neišduoda.

Labai 
ir mano 
nuteikė, 
dalykas 
malonus 
iš Amerikos! Skaitėm visi su 
didžiausiu atydumu ir malonu
mu. Džiugu, kad Amerikos 
lietuviai teisingai įvertina mū
sų antifašistų politkalinių nu
sistatymą, jog esam pasirįžę 
gint Lietuvos nepriklausomy
bę.

manedžiuginančiai 
draugus jūsų laiškas
Tai beveik išimtinas 

kalėjime toks mums 
laiškas gaut, ir dar

Mes, Kauno, Šiaulių ir kitų 
kalėjimų antifašistai politka
liniai, sujaudinti imperialisti
nės Lenkijos ultimatumu ir 
matydami vis didėjantį iš Len
kijos ir Vokietijos imperialistų 
Lietuvai pavojų, parašėm bent 
kelioms laikraščių redakcijoms 
laiškus, kurias prašėm, kad 
tuos mūsų laiškus įdėtų savo 
laikraščiuose. Tuose laiškuose 
buvo sakoma, kad mes anti
fašistai politkaliniai, visuomet 
stovėdami už Lietuvos nepri
klausomybę ir jos išlaikymą, 
būdami sujaudinti gręsiančiais 
jai pavojais, esami pasirįžę su-

dinti, t. y. bus nugalėtas fa
šizmas ir bus pastatyta demo
kratinė darbo žmonių bei liau
dies valdžia.

Manau, kad jums, Dėde, 
bus įdomu išgirst apie kalė
jimuos mūsų padėtį. Ji vi
suose kalėjimuose beveik vie
noda. Blogiausia tai gal 
Kauno fortų požemiuose: ne
paprastas ten drėgnumas, pa
vasarį ir rudenį arba Ii j ant 
sienomis ir nuo lubų tiek pri
bėga vandens, kad reikia 
semt. Ilgesnį laiką ten pa
laikytų kalinių sveikata visai 
s u a rd omą: reumatizmą i r

v

dimu, o jis gaut nelengva.
Maisto norma visuose kalė

jimuose vienoda. Nežiūrint 
mažos normos dar administra
cija nuvagia ir duoda blogiau
sios rūšies produktus. Pagrin
de stovi kruopos, kurios dėl 
nuolatinio vartojimo ir netin
kamo išvirimo kaliniams įkirė- 
ję iki priklumo; bet dar blo
giau, kai jos išverdamos su 
žuvimi. Jų dvokiantis kvapas 
visai sugadina apetitą, kad 
dauguma visai tos sriubos ne
gali valgyt; kopūstai ir barš
čiai nepaprastai rūkštūs ir 
tankiai sugedę. Todėl dauge
lis kalinių suserga įvairiomis 
skilvio ligomis.

Sergant medicinos “pagel- 
ba” tik pasityčiojimas: nuė
jus pas gydytoją, pirma iš- 
klausinėjama, už ką nubaus
tas, o pasiskundus liga tan
kiai atsako: “Nereikėjo ateit 
į kalėjimą, tai nebūtų reikėję 
sirgt,” arba, “manai, kad čia 
pasigydyt atėjai.’’ Be to, tan
kiai grąsina užrašyt, kaip ka
da ir užrašo nubaust už ta
riamą “bereikalingą’’ vaikš
čiojimą pas gydytoją. Mane 
patį trejus metus kankino ge- 
marojus ir vos ketvirtais, kai 
išsivystė jau į nebepakenčia
mai aštrią formą, te prisipra
šiau padalyt operaciją. Tai 
sėdėjau Kauno kalėjime, kur 
daugiau gydytojų, bet kituo
se kalėimuose dar blogiau. 
Tiesa, Kauno kalėjime pasam
dyti geri gydytojai, bet kas iš 
to, jei negydoma. Pas geresnį 
gydytoją norint nueit reikalin
ga paduot prašymas. Džiovi
ninkai ir kitomis užkrečiamo
mis ligomis sergą ligoniai lai
komi bendrose su sveikaisiais* 
kamerose. Susirgus tik tada
galima tikėtis išgyt, jei nėra 
dar visai organizmas nusilpęs. 
Beveik nėra nė vienų metų, 
kad nenumarintų bent po ke
lius politkalinius.

Praėjusiais metais šiauliuo-
se buvo numarintas jaunuolis 
draugas B. Grigas. Jam susir
gus, jau nebegalint vaikščioti, 
turėjo gulėt bendroje kamero
je. Tik per dideles pastan-

neišvengiamai 
kalinys išsiveža.

Dabar Lietuvos kalėjimuose 
antifašistų politkalinių yra
apie 400 žmonių, o koncen-igas buvo perkeltas į ligoninę, 
tracijos stovykloje apie 301 Ligoninėje taipgi negydomas 
žmonių. Šiauliuose dabar po-1 P° keliolikos dienų mirė, 
litkalinių esam apie 70 žmo
nių. Kamerose, kuriose tilps- 
ta lovų vos 14-16-kai žmonių, 
sukemšama po 18-24 ir dau
giau žmonių; pavyzdžiui, ku
rioje ir aš dabar sėdžiu, ,apie 
7 ilgumo, 6 platumo ir 3% 
metro aukštumo esam 19 žmo
nių, tai lovos sukabinamos, 
bet daugumoj tai dviejų aukš
tų mediniai narai, kurie uži
ma apie trečdalį kameros; be 
jų dar tam tikrą dalį kame
ros užima stalas, keletas suo
lų, spinta, skudurams 
šlapinimuisi kibiras ir 
smulkmenos, tai nėra 
nei kur tinkamai 
čia tik toks skirtumas, kad 
leidžia kiek ilgiau tyrame ore 
pavaikščiot. (Kaune skirta 
tik pusė valandos per parą, 
bet ko] į kiemą išveda, atve
da, nelieka ir tos normos). 
Vaikščiojant turi būt einama 
vienoj eilėj paskui viens ki
tą. Silpnesnieji taip pat turi 
vaikščiot kartu, nes atsisėst 
leidžiama tik su gydytojo ki

dėžė, 
kitos 

vietos 
apsisukt.

Nors darant mums ir iš lais
vės atatinkamus žygius buvo 
atsiųstas geras fašistas gydy
tojas neva patikrinimui, kuris, 
aišku, visų šunybių padengi
mui paskelbė, kad viskas tvar
koj. Todėl gydymas ne kiek 
nepagerėjo. Dabar taip pat 
yra smarkiai sergančių skilvio 
ir kitomis ligomis, bet nei vie
toj negydoma, nei į Kauną ne
veža. Tylgintas Mėlynis aš
trioj formoj serga reumatu, 
raumenų nusilpnėjimu ir skil
vio ligomis ir tik per didžiau
sias pastangas buvo prisipra
šyta, kad leistų pas privatų 
gydytoją už savo pinigus pa
daryt persišvietimą. Bet, kai 
kalėjimo “medicinos persona
las sužinojo, jog Mėlynis lais
vės gydytojui papasakojo apie 
kalėjimo gydymą”, tai kalėji
me atsisakė duot vaistų, kurie 
buvo laisvės gydytojo užrašy
ti ir žinoma pasakė, jog dau
giau politiniai nebebus leid- 
džiami pas laisvės gydytojus.

(Bus daugiau)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Atvykau į šią šalį prieš 
35 m., kada immigracijos 
vizų nereikėjo, ir tuoj išvy
kau ant ūkės gyventi. Da
bar noriu tapti Amerikos 
piliečiu, bet nežinau į katrą 
uostą atvažiavau ir laivo 
vardą. Ar galima kaip nors 
surasti šituos faktus?
ATSAKYMAS:

Kadangi atvykai į Jungt. 
Valstijas prieš birželio 29 
d., 1906 m., tamstai nereik 
taip vadinamo “atvažiavi
mo certifikato.” Tik turi

pristatyti darodymų, jog 
gyvenai čion nuo birželio 29 
d., 1906 m. Senos bankos 
knygos, nejudinamo turto 
raštai, senos taksų rasytės, 
tavo vaikų gimimo certifi- 
katai, ir pan. dokumentai, 
tavo atvažiavimą įsteigs. 
Pasiųsk prašymą pirmoms 
popieroms ant Form A2273, 
kurią galima gauti iš kiek
vieno Natūralizacijos ofiso. 
Tamstai nereik pasiųsti 
$2.50, kas reikalaujama 
nuo aplikantų, kurie atvyko 
po birželio 29, 1906 m.

F. L. I. S. '

i
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SESIŲ NUOPELNAI 
“L.” BAZARUI

šiame dideliame ir sėkmingame “Laisves” 
bazare, kaip ir visuose pirmesniuose, mūsų 
sesės turi didelių nuopelnų. Su tuo sutiks 
kiekvienas, kas sekė “Laisvėje” tilpusius do
vanų davėjų ir rinkėjų vardus, jau nekal
bant apie tai, kiek daug vietinių ir apylinkės 
draugių darbavosi pačiame bazare.

Draugas Buknys, “L.” gaspadorius, apžiū
rinėdamas moterų rankų dirbinius, pareiškė : 
“Jei tai būtų kitataučių bazare toki dirbi
niai, už juos surinktų tūkstančius dolerių. 
Pas mus didelės darbo ir meno jėgos, bet 
biedni žmonės, kad galėtų tas brangenybes 
įvertinti taip pilnai pinigiškai, kaip įvertina 
dvasiniai.”

Ištiesų, bazare nebuvus, iš rašto, sunku 
būtų ir įsivaizdinti, kiek varsuotumo, jaus
minės šilumos ir gyvybės pridavė tas jų triū
sas visam bazaro vaizdui ir aplinkumai. Jis 
davė ir gražios piniginės naudos, nors gal 
ne tiek, kiek galėtų duot, jei, anot d. Buk- 
nio, mūsų žmonės būtų pinigingi.

O juk buvo visoki moterų priruošti val
giai, pyragai, pyragaičiai, kurie, ypač iš re
tai naminių vaišių ragaunančių pavienių su
silaukė komplimentų. Tai vis parama baza- 
rui.

Grupė Chiniečiu 
Artisčių

Chinijos mieste Gaolun mo
terys organizavo Moterų Są
jungą apgynimui Chinijos nuo 
Japonijos užpuolikų. Į ją at
ėjo net minyškos ir davatkos. 
Jos prašė tokio darbo, kad 
galėtų dirbti kovoj prieš Ja
ponijos imperializmą. “Pave
lykite mums būti nors artistė
mis!” kalbėjo jos.

Gaolun miesto pradinių mo
kyklų mokytojai pritarė Mo
terų Sąjungos iniciatorėm ir 
pagelbėjo jų teatro grupei 
veikti. Iškarto viso susirašė 
11. Visos jos biednos valstie
tės.

Artistės Dirba Draugiškai
NE LENGVAI ATSIĖJO

Ne viena draugė jau nuo senai rūpinosi 
bazaru taip, kaip rūpinasi savo šeima, štai 
pora pavyzdžių:

Draugė Vera Mikutaitytė iš Hillside, N. J., 
prieš bazarą rašė:

“Gerbiama Drauge:
“Išsiunčiau jūsų vardu paduškaitę. Gal 

ir stebėsitės ją gavus. Maniau greit para
šyti jums ir pranešti, kad ta paduškaitė bus 
dovana “Laisvės” bazarui.

“Ištikrųjų, drauge, turiu jums prisipa
žinti, kad tą paduškaitę gal būčiau neda
rius, jei nepastebėjus dienraščio “L.” Mote
rų Skyriuje, ir pamaniau, kad kitos draugės 
gali ir turi laiko pasidarbuoti dėl “Laisvės” 
bazaro. Jei jos gali, kodėl mes negalime? Iš- 
tikro, jei tik yra noro, tai yra ir laiko.

“Taip ir mes su drauge Žaliene iš Hillsi
des nutarėme padaryti nors po vieną rank
darbį. Drg. Žalienė numezgė labai gražų 
moterišką megstinuką (svederį). Nežinau, 
kaip žmonės įvertins tą jos darbą, bet be ga
lo brangus darbas, nes jinai dirbo visą sa
vaitę; net ir vikarais dirbo. Kiek aš žinau 
tą jos darbą, tad tikiu, kad graži auka ba
zarui. Jei kiekviena iš mūsų draugių nors 
po tiek būtų pasidarbavusios, tai šiandien 
“Laisvės” bazaras turėtų daug gražių da
lykėlių.

♦“Kas link d. Žalienės: Tai yra labai gabi 
draugė, sena veikėja. “Laisvės” vajaus metu 
irgi daug pasidarbavo,- tai yra padėjo d. 
Strip eik ai.”

O štai, kitas laiškelis, taipgi iš gautų 
prieš bazarą, kuris parodo, kad niekas ne
galima be pasiaukojimo ir kad su juomi nu
galima ir didelės sunkenybės.

“Gerbiama Drauge:
“Pagaliau, šiandien pasiunčiau savo mažą 

auką jūsų bazarui. Norėjau kur kas dau- 
- giau padaryti. Mano mamytė'norėjo daryt 

gražias paduškaites, bet tas viskas pravirto. 
Pirm visko, visi susirgom gripu, ir visi vienu 
kartu. Aš buvau prasišalinus iš pasaulio vi
są pereitą savaitę. Paskui mano tėvelis tapo 
išvežtas ligonbutin su skaudžiai sužeista ko
ja. Turėjom gana bėdų. Dabar mus gripas 
apleido, tik vaikai serga šalčiais, bet gerė
ja. Tėtė gal sugrįš namo rytoj... Linkiu 
sėkmingo bazaro ir laukiu, kad šeima page
rėtų į laiką man dar nuvykt į bazarą ir at- 
vežt žadėtąjį pyragą. M. G.”

Ta jos “maža” auka buvo mergaitėm pen
kios suknelės ir 6 abrūsiukai. O pereitą šeš
tadienį, nežiūrint visko, ji buvo bazare. Atga
beno ir pyragą. Tokių pavyzdžių rastume dau
gybę. ,

Ne viena, kaip ir d-gė V. M., abejoja, “ar 
žmonės įvertins tą darbą.” Tiesioginėmis su
momis pinigų gal ir ne visada, nes tam netu
ri ištekliaus. Tačiau dovanos lošia dar ir 

■ kitą rolę. Be dovanų, kaip-ir be publikos, 
negalėtų būti bazaro. Daleiskim, kad nema
žas skaičius dovanų būt parduota žemiau vi
dutinės kainos, patenkinimui publikos. Tas 
tik reikštų, kad publika už džiaugsmą atsi
lygins kitais būdais ir, tikrų-tikriausia, bus 
sekamame bazare, prisidės prie bazaro, o 
sykiu ir laikraščio prestižo, jo auginimo.

S. S.

Jos dirba draugiškai ir jau 
parengė 5 veikalus apie tai, 
kaip vietiniai gyventojai myli 
savo karius, kaip liuosnoris 
Čan-loi-Šam išėjo į armiją, 
kaip vietiniai gyventojai pa
gelbsti tremtiniam, kaip tai
syt savo klaidas.

Artistės puikiai lošia minė
tus veikalus. Taip lošti gali 
ne bile kas. Gyventojai jas 
supranta ir gyvena tomis idė
jomis, kaip kad lošia veika
luose. Į moterų lošiamus teat
rus sueina kaimų ir miestų gy
ventojai. Jų veikalai, nepara
šyti, nes jos neturi patyrimų, 
kaip reikia rašyti. Jos roles 
mokinasi iš gyvenimo patyri
mo.

Grimiruojasi Pačios

Grimui nei jokių specialių 
išlaidų nedaro. Reikia kam 
ūsų—pluoštą vilnų nuo avies 
nukerpa, ot, ir ūsai!

Apart lošimų veikalų ir 
rengimo koncertų, ta grupė1 
artisčių dirba ir kitą svarbų 
darbą. Jos kaimuose renka 
nagines ir senus vatinius pal
tus, kad pasiuntus į frontą. 
Jos mobilizavo Moterų Sąjun
gos visas nares į savo šalies 
gynimą. Jos teikia pagelbą 
karių šeimynom, pagelbsti na
miniam ir laukų larbe. Perei
tą rudenį moterų grupė surin
ko daug maisto karo pabėgė
liams. '*

Kovoja Prieš Religiją ir 
Feodalizmą

Moterų teatro grupė kovoja 
prieš feodalizmą ir jų autori
tetas didėja po visą šalį. Net 
buvusios davatkos irgi kovoja 
prieš religiją. Jos sako: “Die
vas, tai ne viltis; jis paprastas 
medinis balvonas. Reikia pa
tiem savimi rūpintis.”

Kuomet jos ilsisi, tai links
minasi daugiau, negu, vaikai. 
Pasakoja vienos kitom įdomių 
anekdotų ir linksmų juokų. 
Jos nesivadina vyrų pavar
dėm, o savo merginų. Ir kiek
viena iš jų naują pavardę pa
sirinko, surištą su kova prieš 
imperializmą. Susirinkimuose 
jos choru rėkia: “Šalin Japo
nijos imperializmas!” Jų su
statyta daina “Apginkim savo 
šalį” išsiplatino po visą Chi- 
niją.

J. Bondžinskaitė.

KADA KONGRESAS NUKAPOJO PAŠALPĄ
Morris Marcus, 3 mėtų., saugo šeimos turtą ant šaligat
vio, kuomet jo motina dalyvauja sėdėjimo streike New 
Yorko Šalpos Biure protestui prieš išmetimą iš namų.

Atvyks Tolima Viešnia
I

A. Jonikienė, viena žymiau
sių lietuvių moterų vidurva- 
kariuose, kviečiama Naujo
sios Anglijos Lietuvių Moterų 
Sąryšio plačiam prakalbų 
maršrutui.

Conn, valstijai skiriama die
nos pradedant su 1-ma, bai
giant 5 kovo.

Mass, valstijoj^-pradedant 
6-tą ir baigiant 26-tą kovo.

Laukiame, kad tolimoji 
viešnia sutiktų ir pas mus su
stot dienai kitai, o gal dar ir 
pakelėse, kaip Clevelande, 
Pittsburghe, Rochesteryje.

So. Boston Mass.
Literatūros Draugijos 2 kp. 

moterų susirinkimas įvyks ket
virtadienį, vasario 16 d., 7 :30 
vakaro, 376 Broadway.

Prieš susirinkimą bus siuvi
nėjimo ir mezgimo pamokos, 
vadovybėj d. M. Piešinienės. 
Pačiame susirinkime turėsime 
aptarti prisirengimą prie 
Tarptautinės Moterų Dienos, 
Kovo Aštuntos, taipgi Moterų 
Sąryšio rankdartriiį parodos, 
kuri įvyks kovo 12 d., So. Bos
tone, ir daug' kitų svarbiu da
lykų. Todėl į šį susirinkimą 
kviečiame vi^as moteris, nares 
ir ne nares, kurios tik intere
suojasi minėtais dalykais.

Org. H. T.

WORCESTER, MASS.

Šeimininkėms
Kepti šabalbonai

Pamerk iš vakaro tris sva
rus šabalbonų (Boston beans). 
Ryte, nuplovus, užpilk verdan
čiu vandeniu ir pavirink ant 
lengvos ugnies valandą laiko. 
Nusunk vandenį į atskirą puo
dą. Dabar dadėk druskos, 
skiltelę smulkiai supjaustyto 
česnako, pusę puoduko rudo 
cukraus, puoduką “ketchiu- 
po”, arba pamidorų soso (to- 
mačių), pusę svaro sūdytų la
šinių arba lašinukų, smulkiai 
supjaustytų. Atsargiai viską 
sumaišius, sudėk į kepimui in
dą (tinka vartoti aluminis 
puodas). Jeigu reikia, tai da- 
pilk kiek vandenio, kuriame 
šabalbonai virė. Uždengus, 
kepk nekarštame pečiuje tris 
valandas laiko. Kepant patė- 
myk, jeigu nuseks perdaug, 
tai dapilk daugiau vandens. 
Nuimk uždangą ir kepk dar 
valandą laiko. Kepti šabalbo
nai gali ilgai stovėti, tik prieš 
valgysiant reikia sušildyti ir 
bus kai šviežiai iškepti.

Binghamton. N. Y.

ko-
ap-
se-

Caro Lloyd Strobell, 80 metų amžiaus 
munistė, puiki rašytoja ir faktų rinkėja, 
vaikščiojo savo gimtadienį. Ji nesiskaito 
na lipinėt laiptais ir kaišiot po durimis ar 
*>pardavinėt komunistų literatūrą.

Vyksta Į Great Neck
K. Petrikienė rytoj vakarą, 

vasario 16-tą, kalbės Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
masiniam mitinge, 91 Steam
boat Rd. Ji kalbės moterų rei
kalais. Linkime greatneckie- 
tėms pasinaudoti ta puikia 
proga ją išgirsti. Ten kalbės ir 
J. Gasiūnas.

Šių Metų Darbuotė
Liet. Literatūros Draugijos 

155-tos moterų kuopos valdy- 
bon šiem metam yra išrinkta 
pirmininke Trasikienė, fin. se
kretore—Petrauskienė, užrašų 
—šiupėnienė.

Veikiančioji Komisija, Ki- 
žienė, Dvarackienė, Romanie- 
nė ir Navikienė, surengė va
karienę. Atsibuvo 29 sausio. 
Viskas buvo labai puošniai su
rengta ir publika vaišinosi ir 
linksminosi iki vėlai vakaro.

Reporteris A. W.

Cocoa būna skoningesnis, jei 
pirma gerai sumaišysi su cuk
rum, druska ir vandeniu ir pa
virinsi nuo 5 iki 10 minučių 
prieš pridedant užkaitintą pie
ną.

Iš MOTERŲ SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO

Vasario 3-čią dieną, pas 
drg. Mikolojūnienę, įvyko Mo
terų Skyriaus susirinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniai ir 
visos atydžiai svarstė Sky
riaus reikalus

Skyriaus komiteto ir komi
sijų raportai buvo įvairūs ir 
interesingi. Mergaičių chore
liui vakarėlio rengimo komi
sija pranešė, kad vakarėlis 
buvo pasekmingas ir numato
ma. kad liks pelno.

Dėl sušaukimo bendro mo
terų susirinkimo, kuriame bus 
kalbama Amerikos Lietuvių 
Moterų .Suvažiavimo reikalai, 
komisija pranešė, kad kalbė
josi su tūlomis kitų sriovių 
moterimis, kurios tam darbui 
pritaria, tai manoma, kad bus 
galima susitarti su jomis.

Iš CIO konferencijos atstovė 
pranešė, kad konferencija 
įvyko, nors delegatų ir nepri- 
siuntė visos organizacijos, ku
rios buvo kviestos Ir buvo 
svarstyta būdai, kaip pasek- 
mingiau sutraukti daugiau

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Mot. Dienos Prakalbų 
Rengėjams

Jau seniau buvo rašyta 
ir dar norisi priminti, 
kad Tarptautinės Moterų Die
nos minėjimo ir abelnai vie
šuose mitinguose - vakaruose 
yra pasižadėjusios kalbėt Slie- 
kienė, pittsburghietė; Senkevi- 
čienė, eastonietė; Sukackienė, 
worcesteriete; Ražanskienė, 
newarkiete; taip gi keletą 
brooklyniečių moterų : Vilkai
tė, Paukštienė, Fultoniutė, 
Bondžinskaitė, P e t r i k i enė. 
Reikia ragint kalbėt ir kitas 
kolonijose žinomas moteris, 
nors jos ir nebuvo oficialiai 
pasižadėjusios.

Tačiau visuomet prašome 
prakalbų rengėjus atsiminti, 
kad kartą pasižadėjimas nėra 
garantija nuo ligos, darbo ar 
kokių kitų prietikių, kurie ga
li draugę sulaikyti nuo kal
bėjimo kaip tik tada, kada 
jūs labiausia norėjote ir tikė
jotės ją gaut. Todėl nelaukit 
paskutinės dienos, susitarkite 
su jomis iš anksto.

Visuomet praktiškiausia ra
šyti pačiai pageidaujamai 
draugei, tačiau nekenks pažy
mėti, kuri būt sekama, trečia, 
jei pirmoji nesutiks ar daly
kai susidėtų taip, kad priža
dėjus negalėtų pati atvykti.

Sasna.

Prisiminus N. A. Motery 
Suvažiavimu u*

Hartford, Conn.—Naujosios 
Anglijos Lietuvių Moterų per
eitam suvažiavime, So. Bosto
ne.

Pirma, negu aš likau de
legate, maniau, kad Mass, 
moterys parodys pradžią ir 
tolimų miestų moterims, kaip 
reikia veikti. Ir tai nebuvo 
klaida. Jos jau sugebėjo su
traukti į Sąryšį gana daug 
moterų organizacijų, ir viso
kių pažiūrų. Tai sunkus dar-, 
bas, ir ne vienos draugės dar
bas, bet visų mūsų pažangių
jų moterų nenuilstantis veiki
mas rodo geras pasekmes.

Nedalyvaujant apie keletą 
metų Mass. Valstijoj, maniau, 
kad viskas bus daug pasikeitę, 
žinoma, daug praūžė šturmų- 
audrų ir nesmagumų, bet vis
kas nugalėta ir jėgos baigia
mos jungti į bendrą darbą, 
bendrą veikimą.

Pats moterų suvažiavimas 
gyvas, sutvarkytas pagal iš
galę. Padaryta keletas gerų 
nutarimų. Išnešta keletas ge
rų rezoliucijų, kurios dabar
tiniais laikais yra labai svar
bu. Ir svarbu tas, kad jau 
moterys pačios supranta ir pa
jėgia jas pagamint be draugų 
vyrų pagelbos. Taipgi d. Pe- 
trikienė pridavė daug gyvumo 
šiam suvažiavimui, pasakyda
ma gerą įžanginę prakalbą, o 
vėliau ragindama moteris 
rengtis prie visuotino moterų 
suvažiavimo.

Vėliau seka koncertas, pra
kalba, ką didžiumoj išpildo 
jaunos mergaitės. Tai ateities 
žiedai. Tik su Hartfordo so
liste padaryta klaida: vietoj 
B. Ramanauskaitės, garsinta 
B. Ramoškaitė. Pagaliau, vie
na diena du bankietai—dele
gačių pietūs, , paskiau vieša 
vakarienė, kurios eigoj, d. 
Juozui Sakalui pakalbėjus, su
rinkta virš $28 Ispanijos pa
ramai. Tai vis dideli darbai. 
Aš vadinu suvažiavimą pilnai 
pavykusiu.

‘ O. Visotskienč.

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIčIENfi
(tąsa)

Kapitonas pasilipo ant krėslo ir su žes- 
tu didelio vado atsikreipė į savo būrį va
giu.

“Klausykite manęs, vagys! Kas už ma
ne? Pakelkite dešinę ranką!”

Skaitlius rankų pakilo.
“Na, o kas prieš mane?”
Nei viena ranka nebuvo iškelta.
Kapitonas atsikreipė į Mitia. “Pralo- 

šei!”
Tačiaus kapitono pasitikėjimas savim nu

trūko. Jis griežtai nusisuko nuo Mitios ir 
pradėjo žiūrinėti Įvairias iškabas ant sienų 
labai atydžiai. Staiga jis pribėgo prie vie
nos sienos ir suriko: “Duokite man peilį!”

Mažytis, nuolankus žmogiukas išsitraukė 
peili ir buvo beduodąs jį kapitonui, kaip 
staiga suprato kame dalykas ir nusigan
dęs atšoko atgal, mesdamas peilį Į šalį. Ka
pitonas, mat, pažino savo karikatūrą ant 
sienos.

“Kas piešė šitą?” jis rėkė. “Ah, supran
tu!”

Jo veidas buvo iškreiptas pykčio. Jis pa
kėlė peilį ir metėsi ant mažojo žmogiuko.

* Kažkas pagavo jo rankas iš užpakalio ir lai
kė jį.

“Meskite jį laukan!” rėkė kapitonas. “Jis 
mus išdavė.”

Į porą minučių kiti surinko mažo žmo
giuko daiktus ir išmetė juos ir kartu jį pro 
duris.

Mitia priėjo prie kapitono.
“Ir vėl tu prisikabinai prie manęs,” įnir

šusiai kalbėjo Kostia, “nori lošti mano 
jausmais ?”

Mitia ramiai atsisėdo. “Klausyk, Kostia, 
senas drauge, juk ir aš kada tai buvau kri
minalistu.”

“Aš buvau, esu ir pasiliksiu kriminalis
tu!” širdo Kostia. “Aš nenoriu būti teisin
gu žmogumi. Aš esu žmogžudys!”

Jis pagriebė peilį.
“Kostia, ką tu manai daryti?” klausė Mi

tia.
Kostia perpjėšė marškinius ir peiliu porą 

kartų rėžė sau pilvan, rankas ir petį. Jis 
histeriškai juokėsi. Paskui pradėjo verkti. 
Kilo sumišimas barake.

“Aš nedirbsiu, nedirbsiu, nedirbsiu!” Kos
tia rėkė.

Jis buvo paplūdęs kraujuose. Greitai pa
šauktas daktaras, bet Kostia nesileido nie
ko arti savęs. Jis vis kietai laikė savo ran
koje peilį.

“Klausyk, daktare, aš nebūsiu atsakomin- 
gas už tai, kas su tavim atsitiks, jeigu ban
dysi lįsti prie manęs.”

“Iš tavęs visas kraujas išbėgs, tu bepro
ti!” kalbėjo daktaras.

“Nešdinkis iš čia, daktare! Perspėju tą- 
ve!” į

Daktaras atsitraukė.
“Kas nors suriškite jam rankas!”
“Jūs esate pusėtinai dar žalias, ar ne?” 

tarė Lemonas, šaltai. Jis sau švilpinėjo, už
simąsčiusiai, paskui pašaukė vieną iš būrio, 
davė kokį tai įsakymą, ir vaikėzas greitai 
išbėgo. Už poros minučių jau sugrįžo atsi- 
vesdamas su savim Sonią. Ji pribėgus prie 
kapitono perbraukė pirštais per jo veidą, 
užklausdama:

“Kostia, kas dedasi su tavim?”
“Jie mane nepalieka ramybėje, lai dabar 

mato mano kraują!”
Jis kvėpavo sunkiai. “Aš protestuoju 

prieš tokį nuolatinį manęs kankinimą. Jeigu 
tas tęsis toliau, prisiekiu, aš nupjausiu sau 
ranką.”

Sonia nusiramino ir rimtai į jį žiūrėjo.
“Kostia, tu mane gerai žinai, ar ne?” 
“žinoma, žinau.”
“Tu užsitiki man, juk taip?”
“Pilnai užsitikiu tau.”
“Kostia, leisk man pasakyti, kad tu darai 

durnių iš savęs.”
“Ar ištikro?” klausė kapitonas, nustebu

siai.
“Nebijokite jo,” ji pašaukė daktarą, ku

ris stovėjo gana toli. “Ateikite ir apraišio
kite jį.”

Daktaras prisiartino ir pirštu nurodė pei
li-

“Nepaisyk to,” Sonia tęsė, ir atsigrįžda
ma į būrį tarė: “O jūs visi nešdinkitės iš 
čia!”

Daktaras ėmėsi už darbo ir apraišinėjo 
Kostios žaizdas.

“Ir ko jie nori iš manęs?” klausė Kostia 
Sonios. “Kam jiems reikalingas yra tas 
kanalas ?”

Bekalbant jis sveika ranka mikliai iš
traukė daktaro cigaretus ir degtukus ir už
sirūkė.

(Bus daugiau)
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Mainieriu Unija Tariasi 
Naujo Kontrakto

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtolu

Salėje vėl aptyko ir Jurgis atsisėdo 
pirmsėdis, pakilęs, paėjo į priešakį ir pr 
Jo balsas visai išrodė silpnu po anojo ka!

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.

Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

Jungtinė Mainieriu Unija 
pradėjo derybas su angliakasy- 
klų savininkais pasirašymui 
naujo kontrakto. Senasis kon
traktas tuojaus išsibaigs. Jisai 
paliečia 500,000.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

DR. RIČARDAS SANDLER, 
Švedijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, kuris vadovaus sekan
čiam Tautų Sąjungos suvažia
vime Genevoj.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

(Tąsa)
SKYRIUS XXIX

7M0GUS, pasitraukęs, atsisėdo užpakalyje ant pastolio 
ir Jurgis suprato, kad kalba užsibaigė. Klausytojai

i

Ketvirtas puslapis LAISVE Trečiad., Vasario 15, 1939

UPTON SINCLAIR 10-25-38—94

Taigi jis įžengė į tuščią sėdynių eilę ir dabojo, o 
žmonėms praretėjus, jis leidosi prie pastolio. Kalbėtojas 
laivo jau nulipęs, bet šone buvo praviros durelės į už
pakalį ir žmonės vieni per jas įeidavo, kiti išeidavo,/o 

. Jų niekas nedabojo. Jurgis, pasidrąsinęs, įėjo ir žengė
plojo delnais keletą minutų; paskui kas ten užtraukė koridorium į kitą rūmą toliau, kur daug žmonių buvo 
dainą ir visi pradėjo dainuoti taip, kad net visa sale drė- j prisirinkę. Niekas neatkreipė atydos į jį, taigi įsiskver- 

T d YA 1 1 /"'I 1 O X W> zx Till* t 1 1 v ▼ 5 r\lrn /-I t-* zJ z-x 1 zx r. 1 _ 1 • » • • 1 . — \z i • • • 1 •bėjo nuo dainavimo. Jurgis jos nebuvo niekad girdėjęs 
ir žodžių negalėjo girdėti, bet jos dvasia apėmė jį visą— 
tai buvo “Marsalietė”! Dainai besitraukiant toliau, jis 
sėdėjo, rankas susiėmęs, visas drebėdamas. Dar nieka
dos savo gyvenime jis nebuvo taip susijudinęs—tai ste
buklas jame turėjo įvykti. Jis visai negalėjo mąstyti, jis 
buvo apkvaitęs; vienok jis žinojo, kad tame milžiniška
me perversme, kokis įvyko jo širdyje, užgimė naujas 
žmogus. Jis išplėštas tapo iš prapulties žiočių, jis pa- 
liuosuotas tapo iš nusiminimo pančių; jam visas pasau
lis persikeitė—jis buvo laisvas, jis buvo laisvas! Net jei
gu jam prisieitų kentėti kaip pirmiau, net, jeigu jam 
prisieitų elgetauti ir badą kęsti, tai jam jau ne tas pats 
bus; jis supras viską ir atlaikys. Daugiau apystovos 
nežais su juomi, jis bus.žmogumi, turinčiu savo norą ir 
siekius; jis turės už ką kovoti, už ką numirti, jeigu 
reikėtų! Čia randasi žmonės, kurie pamokys ir pagelbės, 
ir jis turės draugų ir šalininkų.

"Raistas* Išeis Knygos 
F ormo j

Kadangi daugelis skaitytojų nusiskundė, kad 
jie dėl vienos ar kitos priežasties negalėję apy
sakos “Raisto” pilnai sekti, tai “Laisvės’^ direkto
rių taryba nutarė išleisti “Raistą” knygos formoj.

Knyga pasirodys pabaigoj vasario ar pradžioj 
kovo mėnesių. Knygos kaina bus vienas doleris. 
Bet tie, kurie užsakys knygą iki kovo mėnesio 15 
d., š. m., gaus ją už 75 centus. Knygos skaičius 
bus apribotas, nedidelis.

Todėl, kurie norite “Raistą” užsisakyti, pra
šome tuojau tai padaryt. Taipgi raginame “Rais
to” mėgėjus parinkti knygai prenumeratų tučtuo
jau.

Pinigus ir užsakymus siųskit “Laisvės” admi
nistracijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

REDAKCIJA.

Jo balsas visai išrodė silpnu po anojo kalbai, u Jiv ■ '' ' 
rodėsi, kad tai tik apibjaurojimas. Kodėl kas nors tu i f 
kalbėti po to stebuklingojo žmogaus—ko jie visi nesAib 
tylėdami? Pirmsėdis paaiškino, kad bus renkamos aukosi 
padengimui susirinkimo išlaidų ir varymui agitacijos < 
rinkimams besiartinant. Jurgis girdėjo; bet jis neturėjo! 
nei cento, kad galėtų paaukoti, taigi jo mintys vėl kur 
kitur atsidūrė.

Jo akys buvo įsmeigtos į kalbėtoją, kuris sėdėjo 
kedėje, pasirėmęs galvą ant rankos ir buvo matyt, kad 
jaučiasi nusikamavęs. Bet tuoj jis vėl pakilo ir Jurgis 
išgirdo, kada susirinkimo pirmsėdis pranešė, kad kal
bėtojas atsakinės į klausimus, kokius klausytojai pano
rėtų jam -užduoti. Pakilo vienas, kitas—taipgi atsistoju
si viena moteriškė užklausė jo nuomonės apie Tolstojų, 
kurį jis paminėjo. Jurgis niekados apie Tolstojų negir
dėjo ir visai jo nepaisė. Ir kam žmonės nori apie tokius 
dalykus klausinėti po tokios kalbos? Viskas buvo tame, 
kad nekalbėti, bet veikti; svarbiausias dalykas įgauti 
įtaką kituose ir sukelti juos, suorganizuoti ir prirengti 
kovai!

Diskusijos tęsėsi paprastu pasikalbėjimo būdu ir 
prie to ir Jurgis pasijuto kasdieniniame gyvenime. Ke
letas minutų atgal jam labai norėjosi paimti ranką dai
liosios ponios, ką sėdėjo šalę jo, ir ją pabučiuoti; jam 
labai norėjosi apkabinti žmogų, kuris sėdėjo kitoje pu
sėje. Bet dabar pradėjo apsižiūrėti, kad jisai buvo tiktai 
valkata,—kad jis buvo apskuręs ir purvinas, blogai atsi
davė ir neturėjo kur tą naktį pernakvoti!

Kada, pagaliau, susirinkimas užsibaigė' ir klausyto
jai sukilo išeiti, vargšą Jurgį apėmė neramumas, jis 
nežinojo ko stvertis. Išeiti jam ir į galvą neatėjo—jam 
rodėsi, kad ta regykla tęsis visados, kad jis rado drau- 

• gus ir brolius. Bet dabar jis turės išeiti ir viskas išnyks 
ir jis daugiau to niekad neras! Jis sėdėjo savo ^vietoje 
nusigandęs, stebėdamasis; vienok kiti toje pac% eilėje 
norėjo išeiti, taigi jis turėjo atsistoti ir eiti pirm jų, 
Išstumtas einančių žmonių tolyn, jis su kokiu tai pagei
dimu vedžiojo akimis nuo vieno ant kito; visi su užsi- 
karčiavimu kalbėjo apie prakalbą,—bet nesirado nei vie
no, kuris būtų pasisiūlęs pakalbėti su juomi. Jis buvo 
visai arti durų ir jautė nakties orą, ir nusiminimas jį 
apėmė. Visai nieko nežinojo apie tą kalbą, kurią teko 
girdėti, net nežinojo nei kalbėtojo vardo; ir jam reikia 
išeiti—o, ne, tai visai netinka,—jis turįs su kuom*nors 
pakalbėti; jis turįs pats surasti tąjį žmogų ir jam pasa
kyti. Tas jo nepaniekins, nors jis tik valkata!

bė su kitais ir kampe pamatė žmogų, kurio jieškojo. 
Kalbėtojas sėdėjo kėdėj e, pusiau primerkęs akis, jo vei
das buvo nublankęs. Kitas didelis vyras su akiniais sto
vėjo šalę jo, sulaikinėdamas žmones, kad nesigrūstų. 
“Nesikimškite taip, meldžiu; ar nematote, kad draugas 
nuilsęs?”

Taigi Jurgis stovėjo, dabodamas, kokias penkias ar 
dešimts minutų. Tarpais ūmai žmogus apsidairydavo, 
pakėlęs akis, ištardavo šį tą į arčiau stovinčius prie jo; 
pagaliau, kartą taip besidairant, jo akys užkliuvo ir ant 
Jurgio. Rodėsi, kad jis su žingeidumu žiūri, lyg norė
damas pasiteirauti. Taigi Jurgis priėjo arčiau.

“Aš norėjau padėkavoti jums!” pradėjo jis vos kva
pą atgaudamas. “Aš negalėjau išeiti nepasakęs tamstai, 
kaip aš labai... kaip aš džiaugiuosi, kad teko tamstą 
išgirsti. Aš—aš visiškai apie tai nieko nežinojau...”

Didysis žmogus su akiniais, kuris buvo pasitraukęs 
toliau, priėjo artyn, “Draugas per daug nuilsęs, negali 
su kuom nors kalbėti,” pradėjo jią, bet tas sustabdė jį 
rankos mostelėjimu.

“Meldžiu palaukti,” ištarė jis. “Jis nori pasakyti 
man ką nors.” Po to jis pažiūrėjo Jurgiui į akis. “Tams
ta nori daugiau dasižinoti apie socializmą?” užklausė jis.

Jurgis lyg ir krūptelėjo. “Aš... aš,,,” pradėjo jis 
mikčioti. “Ar tai socializmas? Aš nežinojau. Aš norė
čiau žinoti apie tai, apie ką tamsta kalbėjai—norėčiau, 
kad man pagelbėtum. Aš pergyvenau visus tuos daly
kus.”

“Kur tamsta gyveni?” užklausė jisai.
“Aš neturi namų”, atsakė Jurgis. “Neturiu darbo.” 
“Tamsta svetimžemis, ar ne?”
“Lietuvis, tamsta.”
Žmogus užsimąstė valandėlę, paskui nusikreipė prie 

savo draugo.
“Kas ten dar yra, Walters?” užklausė jis.
“Yra Ostrinskis, bet jis lenkas...”
“Ostrinskis kalbą lietuviškai,” atsakė jis.
“Tai ir labai gerai, jeigu taip.”
“Ar tamsta nepažiūrėtum, ar jis dar neišėjo?”
Tas, apsisukęs nuėjo, o kalbėtojas žiūrėjo į Jurgį. Jo 

akys buvo tamsios, veidas rodė daug maloningumo ir 
pergyventų kančių.

“'Tamsta turi atleisti man,” sakė kalbėtojas. “Aš taip 
jaučiuosi nuilsęs—paskutinį mėnesį man prisiėjo kalbėti

dieną. Aš supažindinsiu tamstą su tūlu draugu, ku- 
_is pataikys paaiškinti taip gerai, kaip ir aš...”

Pasiuntiniui ne toliau reikėjo eiti, kaip tik iki durų; 
jis grįž'o atgal, o paskui jį ėjo’žmogus, kurį jis perstatė 
Jurgiui kaipo “draugą Ostrinskį.” Drąugas Ostrinskis 
buvo menkas žmogelis, vargiai siekė Jurgiui iki pečių, 
sudžiūvęs, raukšlėtu veidu, visai nedailiai išrodąs ir biskį 
raišas. Apsivilkęs buvo ilgu, juodu švarku, kurio aplink 
sagučių skylutes ir apie siūles gerokai buvo nudilę; akis 
turėjo turėti gana silpnas, nes dėvėjo žalius akinius 
taip, kad visai juokingai išrodė. Bet jis nuoširdžiai su
spaudė ranką ir kalbėjo lietuviškai, kas Jurgiui daugiau 
drąsos pridavė.

“Tamsta nori daugiau išgirsti apie socializmą?” 
užklausė jis. “Žinoma. Eiki'va pasivaikščioti, kur mudu 
ramiai galėsiva pasikalbėti.”

Taigi Jurgis atsisveikino su kalbėtoju ir jiedu išėjo. 
Ostrinskis užklausė, kur jis gyvena, apsiimdamas eiti į 
tą šoną, ir mūsiškiui prisiėjo dar kartą paaiškinti, kad 
jis neturįs namų. Tam prašant, jis išpasakojo savo gy
venimą: kaip jis atvažiavo į Ameriką ir kas jam atsitiko 
stokjąrduose, kaip jo šeimyna pakriko ir kaip jis kla
jūnu tapo. Mažytis žmogelis, išgirdęs tiek daug, gana 
smarkiai suspaudė Jurgiui delną. “Tamsta gerokai pa
matei šio pasaulio?” sakė jis. “Mes padarysime kovotoją 
iš tamstos!” s '

Paskui iš eilės Ostrinskis papasakojo savo apysto
vas. Jis būtų užsikvietęs Jurgį pas save—bet jis turįs 
tik du kambarėliu ir neturįs lovos svečiui paguldyti. 
Reikale jis galėtų savo lovą ištuštinti, bet pati serga. 
Vėliau, supratęs, kad Jurgiui prisieis nakvoti kur tarp- 
duryse, jis pasiūlė vietą savo virtuvėje ant grindų, o 
Jurgis net džiaugėsi, kad tokia proga pasitaikė. “Gal 
rytoj mes pataikysime geriau susirengti,” sakė Ostrins
kis. “Mes rūpinsimės, kad draugas bado nekęstum.”

(Bus daugiau)

PRITARIA AMERIKOS 
ARMIJOS DIDINIMUI 
Washington. — Kongre

so karinių reikalų komite
tas užgyrė sumanymą pri
dėt Amerikos armijai 40,- 
000 kareivių ir oficierių, 
kad pastovi armija būtų 
apie 205,000 vyrų.

Madrid, Ispanija, — Tai 
nesąmonė ir išmislas, kad 
Ispanijos respublikos karo 
štabas bet kada norėjęs 
pradėt taikos derybas su 
fašistais, — pareiškė gene
rolas Miaja, vyriausias ko- 
mandįerius visų respublikos 
karinių jėgų.

Keletas Žinučių Iš Šios 
Apylinkės

Prieš pereitus rudeninius 
rinkimus republikonų klapčiu
kai isteriškai rėkavo, kad 
kaip tik jų partija laimės, tai 
darbų bus tiek ir tiek. Na, 
žinoma, laimėjo republikonai. 
O Scrantono lokalinės jų ga- 
zietos vis publiką ramina, kad 
gerlaikis už kampo...

Šio mėnesio pradžioj
antgalviniai buvo uždėta toks 
džiaugsmas, kad jau viena 
fabriką persikėlė į Scrantoną 
net iš Kanados, kuri dirbs so- 
dę ar saldytą vaųdenį. Esą, ji 
paims į darbą virš 24 darbi
ninkus. . .

Čia vadinama Undo r - 
w o o d kasykla stovėjo už
daryta ilgą laiką. Ji priguli 
Pennsylvanijos* Coal Co. Prieš 
uždarymą kasykloj dirbo 
1,200 mainieriu. pabar nutarė 
atidaryt tą kasyklą su nauja 
mašinerija, kurią per tą lai
ką sutaisė kaip ant lauko, taip 
ir po žeme. Dabar kompani
jos šiinės pasamdyti landžio
ja po stubas mainieriu ir vi
sokius niekus pliurpia, kad tik 
mainieriai eitų į darbą su nu
mušta mokestimi.

Nemisliju, kad mainieriai 
bus tokie liurbiai ir paklausys 
tų kompanijų pasamdytų šu
nyčių.

Šiuom laiku čia labai susi
rūpinę WPA darbininkai, kaip 
juos pradėjo atleisdinėti iš 
viešųjų darbų. Iš darbų atlei
dinėjimui vartojama tam tik
ras būdas: vienam paduoda 
popierėlį ant darbo, kad ryt 
tu jau neik darban, o kitiems 
tai pasiunčia tokius pat pra
nešimus tiesiog į namus. Tuo 
būdu, palaiko darbininkus nuo 
susitelkimo į krūvą, nuo susi- 
organizavimo į Darbininkų Su
sivienijimą (Workers Allian
ce). Darbininkai, kurie jau 
esate paleisti iš darbų, nieko 
nelaukdami dėkitės prie Wor
kers Alliance, žinokite: Vie
nybė je-galybė.

Darbininkai susirūpinę ir 
ITarrisburgho, valstijos sosti
nėje. Pereito lapkričio mėne
sį Ilarrisburghas turėjo šelpt 
761,000 savo gyventojų; nuo 
to laiko skaičius tokių padidė
jo dar 144,000. O kaip žada 
nuo liepos 1 d. dar daugiau 
paleisti, tai mūsų sostinė susi
lauks virš miliono bedarbių. 
Gubernatorius sako, kad mūsų 
valstija jokiu būdu negalės iš
maitinti tokią armiją bedar
bių. Na, o kaip senai nustojo 
skambėti publikos ausyse pono 
gubernatoriaus melodija, ku
rią jis giedojo prieš rinkimus. 
Jis rėkė: “Kaip tik aš liksiu 
išrinktu, tai mano valstijoj be
darbės nebus,—ji išsimūfys į 
Sah aros dykūmas.”

Pone gubernatoriau, pildyk 
savo žodį!

vo 
iki

ja

ginčai tarp dviejų kompani
jų. Iš vienos pusės, tai gatve- 
karių kompanija, kuri turi sa- 

ir busus ir vežioja publiką 
miesto rubežių, imdama 8c. 
fėrą; o kita busų kompani- 
Frank Marths, davė miestui

pasiūlymą, kad ji vežios pub
liką už 5c. ir tik vienu keliu, 
kuris eina iš Binghamtono Į 
Wilkes Barre, Pa., per mies
tą. Eina smarki kova tarp tų 
dviejų kompanijų ir jų pasam
dytų šunyčių, kurie visaip ban
do publikai meluoti. . . O 
Scrantono publika nei žodelio 
neprataria, kad fėras būtų 5c. 
Susimildami, pakelkite 
balsą už 5c., nepaisant, 
kompanija būtų. Tame 
skirtumo.

savo 
kuri 
nėra

A
Mes, scrantoniečiai ir gi su

silaukėme dviejų kovotojų, ku
rie grižo iš Ispanijos kovų lau
ko už demokratiją... Jie ten 
buvo ilgą laiką. Vienas jų, 
karžygis John Porcheddu. 
Jam. grįžus, reporteriai apspi
to klausinėti visokių niekų. 
Pirmiausiai, žinoma, jie klau
sė ar teisybė, kad lojalistai 
draudžia kunigams ten pamal
das laikyti... Mūs kovotojas 
jiems pareiškė, kad net perei
tas Velykas Barcelonoj jam 
pačiam teko būti pamaldose, 
kur buvo 2000 maldininkų ir 
kunigai ten laikė mišias.

Vasario 3 d. grįžo ir antras 
kovotojas, S. Dugheres, kuris 
scrantoniečiams yra labai ge
rai žinomas. Greitu laiku 
jiems bus suruoštos prakalbos.

Sausio 29 d. čia Įvyko Leni
no mirties minėjimas. Publi
kos, abelnai imant, buvo ne
mažai, bet jaunimo tai ne
daug. . . Kalbėtojais buvo du 
vietiniai ir vienas iš Wilkes- 
Barre, ką tik grįžęs iš Ispa
nijos. Taipgi kalbėjo vienas iš 
Philadelphijos. Visų kalbėtojų 
kalbos klausovams patiko.

Aukų partijai surinkta virš 
$15.

Kaunas, vas. 10 d.—Lie
tuvos veikiantysis atstovas 
Briuselyje (Belgijoj) dr. 
Ladas Natkevičius paskir
tas pasiuntiniu į Maskvą. 
Ligšiolinis pasiuntinys Mas
kvoje Jurgis Baltrušaitis 
atleidžiamas į pensiją.

šiuo tarpu čia eina dideli

ERNESTAS HEMINGWAY 
žymus Amerikos rašytojas, 
novelistas, yra didelis šalinin
kas Ispanijos respublikos ir 
bęndrai demokratijos.

Atsišaukimas į Vietos 
Lietuvius

Al ūsų visų pareiga yra rem- 
Ispanijos liaudies kovotojus. 

Paremkim jų sunkias kovas su 
fašistais. Ales žinome, kad 
jau suvirs pustrečių metų, kai 
Ispanijos liaudis kariauja su 
įsiveržusiais fašistais Italijos 
ir Vokietijos. Būtų jiems len
gva apsidirbti su generolu 
Franco, jeigu ne juodmarški- 

.iiiai ir naziai.
Kas turite nenaudojamų 

; drabužių, kaip tai vaikams, 
į moterims ir vyrams; taipgi 
Į kas išgalite paaukoti konser- 
I vuoto maisto—aukokite.

žinome, kad ten trūksta vis
ko, taip ilgai kovojant. Yra iš
rinkta komisija, kuri priims 
daiktus.

Vieta — L. . 
patalpoje, 329 
Bayonne, N. J.

žemės Tvarkymo 
mento žiniomis, pernai 
lutinai išskirstyta viensėdžiais 
475 kaimai, 86,439 ha ploto, 
1937 metais buvo išskirstyta 
512 kaimų, 100,535 ha ploto. 
Padidėjo bendrosios nuosavy
bės padalinimo bylų: valdiniai 
matininkai padalino 576 ūkius 
tarp 1,796 savininkų, 16,036 ha 
ploto. Privatiniai 
padalino 423 ūkius 
savininkų 11,018 
Smulkesnieji pernai 
žemėtvarkos darbų 
dar tik suvedami, ir klasifikuo
jami.

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI
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Anglies Dulkes
Mainieriai New Yorke

Sąryšyj su tuo, kad minkš
tųjų anglių kasėjų kontraktas 
pasibaigia su bal. 1 d. ir New 
Yorke prasidės derybos tarpe 
U.M.W.A. ir baronų dėl su
formulavimo naujo kontrakto, 
tai proga, kad ten jau rasis 
šios unijos viršylos, kietųjų 
anglių trijų distriktų skalės 
komisija nutarė šaukti tame 
mieste kietųjų anglių mainie
rių konvenciją. Konvencijos 
tikslas: kad patys mainieriai 
galėtų suformuluoti reikalavi
mus naujam kontraktui, kuris, 
manoma, bus pradėtas disku- 
suoti su kietųjų anglių baro
nais tuojau po konvencijai, 
šiame mieste.

Konvencija šaukiama kovo 
21 d. Senas kontraktas išsibai
gia su bal. 30 d.

Kaip matome, UMWA va
dai turės pakankamai darbo 
tūlam laikui beveikdami dvie
juose frontuose. O tuo tarpu 
visos šalies mainierių akys ir 
troškimai bus atkreipti link 
vadų, link tobulesnių kontrak
tų, nes esamuose kontraktuose 
labai anarchija išsiplėtojusi.

Būsimi Reikalavimai

I turi sumanymą, kad suvieno
dinti visų mainų darbininkų al
gas. Jo supratimu, tas gelbė
tų atsisteigimūi mainų indus
trijos. Kaip dabar esama,-kad 
vienos kompanijos moka dau
giau, o kitos mažiau, o išno- 
muotų mainų kontraktoriai 
dar mažiau, tai tas sudaro di
delį trynimosi marketo kom- 
peticijoj. Suvienodinus algas 
suprantama, kad kontraktoriai 
neturėtų progos mušti iš rinkų 
didesnes ir dideles kom., ku
rios moka aukščiausias algas 
dabar, šiame sumanyme jis 
laukia kooperacijos iš baronų 
ir UMWA.

LAISVI
iririTi— į u.

BINGHAMTON, N. Y.

Penktai puslapi*

žemlapio atžymėtą ge- 
naudingais darbais dėl 
klasės, nors tas ir ne
padaryti, nes turi lįsti

Sumanymas gal ir neblogas. 
Bet to pono seilė tįsta, kad su
vienodinus ant tokių algų, ku
rios mokamos mažiausiomis. 
Kad taip, tai suvienodinimas 
greit neįvyks, nes unija tam 
pasipriešins.

Pažvelgę į 1937 m. rudenį 
matome, kad šešiais mėnesiais 
iš kalno, sutinkant unijos va
dovams su baronais, neatsi
klausus nei mainierių, visiems 
metams buvo pratęstas esama
sis kontraktas be jokių keb
lumų. Bet kitaip yra šiandien. 
Dabar anthracito baronai ne 
tik kad nenori atnaujinti seną 
kontraktą, bet reikalauja, kad 
tas kontraktas būtų švelnesnis, 
kad mainieriai duotų jiems di
delių koncesijų. Tokiame atve
jyje unijos viršūnėse kalbama, 
kad reikalavimų mainieriai ne
statysią, bile sutiks baronai at
naujinti tą seną . kontraktą. 
Jeigu ir bus koks reikalavi
mas, tai tik tas, kad kompani
ja paskirstytų darbo laiką ly
giai visoms savo kasykloms. O 
tas reikalavimas dalinai yra 
pripažintas 1936 m. sudaryta
me kontrakte, kad esąs loka
linis klausimas ir galimas iš- 
rišt vietoje. Tai visi reikalavi
mai.

Suprantama, būsimoje savo 
konvencijoje mainieriai galės 
statyti reikalavimus, kokius 
norės—kad ir mainų konfiska
vimą. Bet, kaip greit jie bus 
nutarti ir užrašyti, taip greit 
bus gurban numesti per vadus, 
kaip visados yra padaroma, 
žinant kaip toli vadai leidžia 
mainieriams irtis ir imant do
mėn tą, kiek baronams kon
traktas tereiškia, aišku, kad 
didelio susikirtimo tarpe ba
ronų ir unijos nebus. Aišku, 
tada mainieriams viltis, už ge
resnę algą ir darbo sąlygas, 
nubluks.

“pušerių,” na, ir ban- 
iš vieno darbininko iš- 
trijų darbą. 'Tadą va- 

darb. per priėmimo ir

Kada unijos vadai padaro 
kontraktą ir abi pusės jį pasi
rašo, tai rodosi, kad jis netu
rėtų būti kaiteliojamas pagal 
kieno užsimislijimą. Bet taip 
nėra, štai kokia kompanija su
mano, .kad kontraktinė (indi- 
vidualė) sistema jai atsibodo, 
tai maino ant dieninės su tam 
tikra alga. Po didelio vargo 
pasiseka darbininkus prikalbė
ti. Gerai. Tuojau pastatoma 
gauja 
doma 
sunkti 
romą
atstatymo arpą. Mat, kuris ne
atsilaiko—lauk. Imama kitas, 
kiti. Ir kaip nebegalima toliau 
naujų pasisamdyti, o dirban
tieji nepadaro kiek kompani
ja nori ir “pušeriai” nuvargs
ta, tai vėl grįžta prie kon
traktinės sistemos.

Pusė bėdos dar su mainy
mu sistemų. Bet kad su kiek
vienu mainymu nukandama 
geras kąsnis algų, tai 
kenčiama. Keisčiausia 
kad mainininkavimas 
mų ir algų kramtymas
mas su distrikto viršininkų di
rigavimu ir laike galiavimo 
kontrakto.

Šiomis dienomis privertė 
Jermyn Green kompaniją eit 
nuo dieninės prie kontraktinės 
sistemos. O Pennsylvania 
komp., Ewen kasyklose (abi 
Pittstone) bėgyje dviejų mė
nesių jau du sykiu 
tas sistemas, geriau 
apkapojo algas.

Jeigu mainieriai
tam už akių, tai gal Inglis’o 
troškimai suvienodinti algas 
ant 
dys 
me.

nepa- 
tas, 

siste- 
daro-

permainė 
sakant —

neužbėgs

I Jonui Vaičekauskui, gėlinin
kui, kuris niekados nepamirš
ta priminti, kad toki pokiliai 
būtų atžymėti kuom nors 
svarbesniu, negu vien valgy
mu ir gėrimu. Jis visados ir 
visur pats aukoja ir visus ki
tus prašo, ragina. Ot, taip sa
kant, savos rūšies patrijotas, 
sako norįs matyti mūsų mies
tą ant 
rais ir 
darbo 
lengva
žmonėms į akis prašant aukų. 
Kada kiti “ūžia,” šoka, links
minas, tu, žmogus, turi visą 
laiką “ubagauti.” Bet ką da
rysi, tokia jau mūsų pareiga, 
negalima pamiršti kankina
mus, nors didžiausiame poki- 
lyje būtumei.

Pokilyje kalbėjo “piršlys” 
J. Mikelionis ir dėkavojo už 
skaitlingą atsilankymą, taipgi 
pranešdinėjo, kas ką dovano
jo jubilėjantam. Jie gavo gra
žių sidabrinių peilių ir šaku
čių 2 setus, ir kitų gražių da
lykų, taipgi gėlių. Jie dėkavo- 
ja visiems už viską.

Drg. J. Vaičekauskas kalbė
jo, linkėdamas jubilėjantams 
ilgų ir laimingų metų šeimy
niniame gyvenime, taipgi ra
gino paaukoti Lietuvos politi
niams kaliniams. Aukas rinko 
J. K. Navalinskienė ir J. Vai
čekauskas.
Aukojo Liet. Pol. Kaliniams

V. Kazėnas $1. Po 50 cen
tų : J. Aleksandravičienė ir A. 
žolynas. J. Vaičekauskas 28c. 
Po 25 centus: Alf. Kaminskas, 
A. Navalinskas, J. Ivanauskas, 
Anna '’Pagiegalienė, J. Mike
lionis, Katrė Vaicekauskienė, 
P. M. Mikalojūnas, Barzde- 
vičienė, L. Tvari jonas, J. Ki- 
reilis, V. Zmitraitė, B. Zmit- 
raitė, E. Sliesoraitienė, P. Pa- 
giegala, Jonas Kaminskas, S. 
Jasilionis, A. Yudikevičius, V. 
Čekanauskas, J. M. Kamins
kas, A. Garnis, A. Mainionis, 
J. Strolis, J. Klivis, J. Gabu- 
žis J. K. Navalinskienė. J. 
Krasauskas 20 c. K. Zidulionis 
17c. Po 15 centų A. žvirblie
nė, P. Mainionis, H. Pagiega
lienė. Po 10 c.: Albertas Ka
minskas, jaunuolis; V. Kamin
skienė, S. Vaineikis, W. Girnis, 
U. Šimoliunienė, Linionis, I. 
Vėžis, J. Ališauskas, K. Sela- 
dunas, M. Pranskūnas. Kviet- 
kauskas 5c. Viso surinkta 
$10.40.

Varde politinių kalinių ta
riame ačiū už aukas.

“Laisvės” Korespondentė.
Prierašas: Pinigai gauti ir 

perduoti Lietuvos D-gų Komi
tetui, kuris rūpinasi šelpimu 
Liet. pol. kalinių.

“L.” Red.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

čeverykų išdirbystės darbinin
kų į CIO. į

Kalbėta ir nutarta rengtis 
prie Tarptautinės Moterų 
Dienos apvaikščiojimo. Di
džiuma draugių pageidauja, 
kad drg. E. Vilkaitė atvažiuo
tų su paskaita apie sveikatą. 
Ar gausime drg. E. Vilkaitę, 
ateitis parodys.

Kadangi draugės pageidau
ja, kad būtų skaityta kokia 
paskaita po susirinkimų, tai 
likosi išrinkta dvi draugės, 
kurios pasirūpins gauti pa
skaitėlių įvairiais klausimais 
ir skaityti jas pabaigus svars
tyti Skyriaus reikalus.

Kovo 3-čią dieną pripuola 
laikyti Moterų 

‘rinkimas, ir tą 
bės drg. V. 
Brooklyno, tai 
rinkimas bus 
dieną. Kada
pranešta vėliau.

Pabaigus svarstyti Skyriaus 
reikalus, drg. O. Mikolojūnie
nė pavaišino drauges saldžiu 
vynu ir skaniais pyragaičiais. 
Ačiū jums, Onyte. 

—o— 
27-tą dieną 
buvo gana
Drg. A. Klimas rū-

Jaunų Mergaičių Choreliui 
laimingo pasisekimo darbuo
tis dailės srityje.

Korespondentė O. G.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Lietuvos Nepriklausomybės Minė
jimui masinės prakalbos įvyks vasa-j 
rio 16 d., ketvirtadienio vakare, 7| 
v. v. Kasmočių Svetainėj, 91 Steam-1 
boat Rd. Kalbės J. Gasiūnas i)' K.j 
Petrikicnė. Dainuos Pirmyn Choras, J 
vad. G. Kazakevičiui. Įžanga veltui.Į 
Kviečia visus dalyvauti Vietinių Or-i 
ganizacijų Bendro Veikimo Komite
tas. (38-39)

NEWARK, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 21 

Apvaikščiojimas įvyks vasario 16 d. 
Rengia NewarĮ<o ir apylinkes Vei
kiantis Komitetas. Kalbės kun. Kel
melis, Kazys Vilniškis ir Jonas Va
laitis. Dainuos Šv. Cecilijos Choras, 
vad. A. Giedraičiui ir Sietyno Cho
ras, vad. B. Šaknaitės. Įvyks 7:30 v.

180 New York 
Avė. Kviečiame -visus skaitlingai 
lyvauti. —- J. Žilionis.

Skyriaus susi-iv. Šv. Jurgio Svet., 
dieną čia kai- Į 
Zablackas, iš
Skyriaus susi- 
atidėtas į kitą 
jis įvyks, bus

ivykęs 
pasek-

Sausio 
vakarėlis 
mingas. 
pestingai- prisirengė ir gražiai
parodė mūsų lietuviškus biz
nierius judamuose paveiksluo
se, ir kitus paveikslus, trauk
tus įvairiuose draugijų paren
gimuose. Drg. A. Klimui pri
klauso didelis ačiū už jo gra
žų pasidarbavimą.

Rengimo komisijoj darba
vosi : dd. E. Strakolienė, O. 
Mikolojūnienė, A. Žemaitienė. 
Ir joms pagelbėjo dd. A. 
Maldaikienė, M. Sadonienė ir 
J. Navalinskienė, skaniai su
taisė valgius. Taipgi ir Cho
relio narės, dd. A. Žemaity
tė ir F. žvirbliūtė, gana gra
žiai darbavosi.

Galima sakyti, kad vakarė
lis buvo pasekmingas ir Mer
gaičių Choreliui liks keli do
leriai pelno jųjų gyvavimo 
pradžiai.

Tenka pasakyti didelis ačiū 
paveikslininkui A. Klimui už 
parodymą paveikslų, plačiai 
publikai už atsilankymą ir

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

m.

da-

NEWARK, N. J.
Prašome Sietyno choro narių 

temyli! Repeticijos įvyks ketvirta
dienio vakare, Šv. Jurgio Svet., 180 
Union Avė. Tuom pačiu laiku. Visi 
nariai dalyvaukite, nes reikės dai
nuoti Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo parengime. — Mokytoja.

jsi-

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

CHARLES
CP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

padarau 
paveiks- 
krajavuB 
su ame-

žemiausios skalės išsipil- 
greičiau negu męs mano- 

’ Požeminis.

Binghamton, N. Y

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamu 
“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

| FRANK DOM ĮKAITIS 
| K E ST A
3 417 Lorimer St. Brooklyri “Laisves” Name ,.5

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui- 
H liūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 
įH na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

•r? Nuo ztnkwti Ryto iki Vilai Vakaro

Office Phone 
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Doleris Asesmentų
Ryšy j su tuo, kad unija tu

rės daug lėšų belaikant konfe
rencijas su abiejų anglies lau
kų baronais dėl sudarymo 
naujų kontraktų ir 
kietosios anglies

šaukimu 
mainierių 

konvencijos, dabar skelbiama, 
kad kietosios anglies mainie
riai taksuojami vienu dol. už 
vasario mėn.^Iš šios sumos bus 
padengta ir delegatų kelionės 
New Yorkan.

1938 m. Tonažas
Mainų Biuro apytikrėmis 

skaitlinėmis skelbiama, kad 
1938 m. kietosios anglies pro
dukcija tesiekė 46,000,000 to
nų. Tai 5 mik tonų mažiau 
už 1937 m. Tai didelis skirtu
mas nuo to, kad pirmiaus iš
kasdavo 90 mil. tonų.

Tonažo puolimu kaltinama 
aliejus, šiltas oras ir “butlege- 
riai.”

Teigia Suvienodinimą Algų
Glen Alden komp. prez. ir 

baronų spoksmanas, Anglis,

Bankietas Ir Aukos Lietuvos 
Politiniams Kaliniams

Draugams Julei ir Alfonsui 
Kaminskams jų giminės, Nelė 
Kaminskienė ir Jonas Uogen- 
tas, taipgi draugai A. ir P. Pa- 
giegalai, A. K. Zidulioniai ir 
Mr. & Mrs. iZdanevičiai su
rengė vestuvių sidabrinei su
kakčiai paminėti bankietą va
sario 4-tą, Lietuvių Svetainėj. 
Publikos, visokių pažiūrų, da
lyvavo apie 200 ir visi links
mai laiką praleido.

Šis bankietas irgi verta's at
žymėti taip, kaip ir pereitas, 
Iz A. Mainioniams rengtasis. 
Jis nepraleista tuščiai, nepa
miršta savieji broliai ir sesės 
Lietuvoje, kurie yra kankina
mi per fašistus kalėjimuose. 
Per kelių dd. pasidarbavimą 
parinkta kaliniams šelpti au
kų.

Pirmiausiai reikia padėka- 
voti rengėjams to bankieto, 
kurie pavelijo rinkti aukas, 
taipgi draugams ir~ draugėms 
aukotojams. O daugiausia, 
manau, kredito priklauso d.

PRIRAŠYKI!1
SAVO

VAIKUS
PRIE

LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIMO

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

NOTARY PUBLIC

Fotografas^
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu trupiu ir pavieniu, i
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Jair 
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. ( 
Tel. s Glenmore 5-6111

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, n.660 GRAND STREET

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai Mį

i

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

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

Sun. all day and night

RAIKAI gali būti ap- 
draudos. Įstojimas tik 25 

drausti Lietuvių Dar
bininkų Susivienijime ant 
$100, $150 paprastos ap-

sios.

centai, 
žemos.

duoklės visiškai

Ant 20 metų Endow-
ment, įstojimas tik 75
centai, duoklės pigiau-

Pasiteiraukite pas kuopos sek
retorių afrba rašykite:

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui,

419 LORIMER STREET
BROOKLYN, N. Y.

*•

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

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

Telefonas: Huinboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVĖ., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

Rūgšti rugmė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake- Cheesd 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls*

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori Ir kalnas.

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

hhHI
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Paskutinė “Laisvės” bazaro | Konstancija Jarry, Uršulė Ja- 
diena, vasario 13-ta, kaip ir į nušaitis ir Margaret Gasparai- 
pirmesnės trys, praėjo dideliu 
pasisekimu. Skaitlingoj publi
koj matėsi nuolatinių “Lais
vės” bazaro patrijotų, taipgi 
daugelis pirmu kartu atsilan- 
kusių darbininkų ir biznierių, 
visokių pažiūrų žmonių. Iš 
profesionalų teko sueiti jau
nus lietuvius advokatus, Viž- 
lianska-Weslan ir Vokietaitį.

Vakaro programoj gražiai 
pasirodė brooklynietis Aido 
Choras, vadovaujant Aldonai 
Žilinskaitei, taipgi A. Višniau
skas iš Bayonnės, ne tik broo- 
klyniečių, bet ir visos apylin
kės lietuvių žinomas ir myli
mas solistas.

Šokiams griežė Retikevi- 
čiaus orkestrą.

Išparduota visos žymesnės 
dovanos. Liko tik įvairių smul
kmenų. Likusius dėvimus dra
bužius “Laisvė” paaukos Ispa
nijai.

BAZARUI DOVANOS

Jau bazarui įsismaginus, še
štadienį, sekmadienį ir pirma
dienį, dar atsiuntė-pridavė do
vanų sekami:

Panelis ir Čiurlis,. Bayonne, 
N. J., ant blankų surinko 
$4.50. Aukojo: M. Panelis ir 

x K. Česnauskas po $1, J. Za- 
leckas ir J. Rutkauskas po 50 
C., L. Barisionka, J. Kirmelas, 
F. Muzikevičius, J. Skiparis, 
P. Janiūnas, ir K. Čiurlis po 
25c.

Ant blankos iš Great Neck 
Anna Klim $1, Anna Skid
more 25c.
v, D. Burba, Stamford, Coni]., 
ant blankos $5. Aukojo P. 
Deksnys ir D. J. Burba po $2, 
A. Philipse $1.

M. Baltulioniūtė, Cliffside, 
ant blankos $4. Aukojo: G. 
Stasiukaitis $2, A. Darinčius 
ir M. Baltulioniūtė po $1. 
Adelė Bakūnienė stiklinę gry
bų.

D. M. šolomskas, iš Newar- 
ko-Hillside, kur jis kalbėjo K. 
Jankausko laidotuvėse, parve
žė aukų $3.50. Aukojo: A. 
Jurevičius, Newark, $1 ; Jur
gis Kudirka,. Hillside, $1 ;

tienė, visos iš Hillside, po 50c.
A. Višniauskas, 

iš Bayonne, $1.
Frank Saulis, 

pridavė blanką su 
ir daiktų. Aukojo: Frank Sau
lis ir L. Paulauskas po $2, Jo- 
sip Yatkois, Leon Pošiunas., A. 
Gudaitis, iš Linden, W. Pau
lauskas po $1, Jančiulis 50c., 
Kaz. Simas 25c. Burauskienė 
paduškaitę, Mrs. Dragon, Lin
den, “slip”; Margaret Beleski, 
rankų darbo piniginę.

A. Kasmočius, 91 Steam
boat Rd., Great Neck, dvi 
bonkas vyno ir vieną romo.

Šlekienė, Shenandoah, Pa., 
staltiesę.

A. Skirmantas, 959 Gates 
Ave., Brooklyn, bonką vyno.

Daugiau dovanų aukautojų 
bus paskelbta sekamose “Lai
svės” laidose.

LAIMĖTOJAI
Pirmadienio vakare bazare 

stambesnius daiktus laimėjo šie 
asmenys:

P. Semėnas (No. 907)—py
ragą.

Kreivėnaitė nuo Ocean Ave. 
(No. 932)—dėžę medvaisių; ir 
tikietu No. 977—dėžę saldai
nių.

O. Višniauskienė (No. 932) 
—dėžę medvaisių.

Dainius (No.49)—iš Lietuvos 
importuotą hamę.

V. Balkus (No. 128)—$2 ver
tės paduškaitę.

Lunt (No. 96)—skilandį.
M. Walley (No. 66)—$2 ver

tės paduškaitę.
T. Kapočius (No. 443) — 

$54 vertės Remingtono type
writer).

Šilingas (No. 212)—virtuvei 
“cutlerį.”

Maželienė (No. 351)—paltį 
bekono.

Kaulinienė (No. 169)—paltį 
bekono.

per visus keturis bazaro va
karus daugybė mažesnių daiktų 
išleista laimėjimui, bet jie ne
imta į skelbimo listą. Yra dar 
laimėta ir stambių daiktų, ku
rių šio listo tvarkytojui nepri
duota (gal darbininkai priduos 
jų sąrašą vėliau).

dainininkas

Elizabeth, 
$9 pinigais,

Pereitą sekmadienį Brook
lyn© ir apylinkės katalikų or
ganizacijos sušaukė į McCad- 
din salę, Brooklyne, masinį 
mitingą Lietuvos nepriklauso
mybės 21-nerių metų sukak
čiai paminėti.

Be kalbų, buvo ir koncer
tas: dainų, šokių, dūdų orkes
trų. Gerą. įspūdį (savo skait- 
lingumu) padarė bendras pa
rapijų chorų choras. Bet dai
navimu nepasižymėjo. Daina
vo keli solistai—taipgi silpno
kai. Buvo net iš Patersono, 
N. J., parapijinis choras. Kon
certinę programą pildė dailės 
mėgėjai ir jis buvo perdaug 
ilgas ir nuobodus.

Kalbas sakė “Garso” red. 
p. Zujus ir “Draugo” red. p. 
šimutis. Abiejų kalbos supuo
lė : abu pabrėždami puolė ko
munistus, tarytum jie būtų ko
ki didžiausi Lietuvos bei kata
likų priešai. Nei vienas nei 
žodeliu neprasitarė prieš vol- 
demarininkus, kurie šiandien 
eina ranka rankon su Hitle
riu, kurie yra didžiausi Lie
tuvos priešai. Abu kalbėtojai, 
tiesa, pasisakė (labai švel
niai) prieš tautininkus, bet 
nepasakė to, būtent, fakto, 
jog Smetona su Voldemaru 
nebūtų nuvertę demokratinės 
santvarkos Lietuvoje (1926), 
jei krikščionys demokratai ne
būtų jiems padėję, jei krikš
čionių demokratų frakcija 
me nebūtų jų užgyrusi. 
pats šimutis juk buvo to 
mo nariu. Jis, podraug
kun. Krupavičium ir kitais,, 
balsavo už fašistų diktatūros 
įvedimą, o du krikščionių de
mokratų lyderiai (Bistras ir 
Karvelis) įėjo į Voldemaro 
kabinetą!

Vadinasi, dėl to, kas šian
dien yra Lietuvoj, neša atsa
komybę visi krikščionių de
mokratų lyderiai podraug su 
tautininkais.

Lietuvos nepriklausomybės 
išgavimo herojais, kalbėtojai 
sakė, yra katalikai. Koki ka
talikai? Nesena istorija mums 
sako, kad Lietuvos katalikų 
vadai, kunigija, buvo didžiau
si nepriklausomybės priešai, 
kai Lietuva buvo carizmo pa
vergta. Tik atsiminkim kun. 
Dambrauską, kun. Laukaitį, 
pralotą Antanavičių! Kai ca
rizmas buvo nuverstas,z tie pa
tys kunigai buvo didžiausi pri- 
silaižinėtojai prie kaizerio val
džios. Vyskupas Karevičius vy
ko į Vokietiją jieškoti Lietu
vai monarcho, o kunigai jį rė
mė. Lietuvos nepriklausomy-1 
bei perspektyvas atidarė tik i Pa., ir Cleveland, Ohio. 
Lapkričio revoliucija Sovietų I 
Sąjungoj ir Vokietijos žmonių 1 Latvijos, 
sukilimas prieš kaizerį.

Jeigu pp. Zujui 'ir šimučiui 
būtų rūpėję savo klausytojus 
apšviesti, tai jie būtų pasakę 
tuos faktus, būtų turėję pa
smerkti tuos visus katalikų ku
nigijos darbelius.

Bet jiems tas nerūpėjo. 
Jiems rūpėjo išniekinti komu
nistus. Na, tai ir “darbavosi,” 
“pamiršdami,” kad Sovietų 
Sąjunga buvo pirmutinė pa
saulyje šalis, pripažinusi Lie
tuvos nepriklausomybę!

Būtų galima ir daugiau apie 
šiuos kalbėtojus ir jų kalbas 
pasakyti, bet, menu, užteks. 
Girdėjau, kad į jų kalbas bus 
atsakyta gyvu žodžiu Ameri
kos Lietuvių Kongreso- Brook
lyn© Skyriaus prakalbose, ruo
šiamose paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės 21 metų su
kakties. Prakalbos įvyks vasa
rio 24 d., Grand Paradise Sa-

sei- 
Tas 
sei- 

su

niu laiku į Ellis Island iš visų 
Amerikos kampų suvežta nu
skirtų deportuoti 4,000, tarp 
kurių ir 13 nepiliečių Ab. 
Lincolno Brigados narių, grį- 

Į susirinkimą, įvykusį perei- į žūsiu iš Ispanijos karo lauko, 
kur kovojo prieš fašizmą. To
liau pažymėjo, kad At. Gyni
mo sekretorius D. C. Morgan 
mirė 12 d. sausio ir jo mirties 
paminėjimas—12 d. vasario. 
O Ateivių Gynimo konferen
cija įvyks vasario 26-tą, 2 vai. 
po pietų, Pennsylvania viešbu-

Iš LLD 1-mos Kuopos į
Susirinkimo į

tą ketvirtadienį, narių atsilan
kė nemažai ir eiga susirinki
mo buvo sėkminga. Iš kuopos 
komiteto ir komisijų veikimo 
raportų pasirodė, kad 
darbuojasi neblogai.

Liet. Literatūros Draugijos 
Centro sekretorius draugas D.
M. šolomskas raportavo, kad 'tyje, 33rd St. ir 7th Avė. A. 
su 1-ma d. vasario prasidėjo 
vajus už gavimą naujų narių.
Narys, katras gaus daugiausia 
naujų narių, bet ne mažiau 
15-kos, tas laimės dovaną— 
$10 vertės rašomą plunksną. 
Daugiausia naujų narių

- - šiušios kuopos taipgi gaus 
vanas. Pirma kuopa turi 
tenkamai spėkų, randasi 
mažoj lietuvių kolonijoj, 
gerai padirbėtų, tai 
gautų. 50 naujų narių į LLD.

Kuopa pirmiau yra pada
rius tarimą, kad nariai iš savo 
draugų ir pažįstamų iškolek- 
tuotų užsilikusias duokles. 
Tas darbas eina sėkmingai ir 
mokesčiai plaukia į kuopos iž
dą, o naujai išleistos knygos 
išdalinamos nariams.

Kuopa nutarė paaukauti 
“Laisvės” bazarui $2 ir užsi
mokėti metinę duoklę į Atei
vių Gynimą $2.

A. Mureika iš Ateivių Gy
nimo raportavo, kad dabartį-

visi

įra- 
do- 
už- 
ne- 
Jei

lengvai

202 Jeffer-
Pilna Kaina $24.75

Clement Vokietaitis

MOTERŲ ATYDAI

st„
313

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

'■J
i.

kilęs ar gy- 
Pakruojaus

i

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717>

1

I 
H

I £

Tik Apribotam 
Laikui

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Howes eloveiterio stoties

Mateušas Simondvičius

$18 vertes dabar po . $12.50
$22.50 vertes dabar po .... 16.50

Visi $28.50 vertes dabar po ... 21.50
Bi kurie $35 iki $45 vertes puikiausi darbo paltai (Over

coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

* Joseph Zeidat
Savininkai 

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

lankykit į Grand Paradise Sa
lę ir išgirskite kitą pusę. Ten 
tai ištikrųjų sužinosite, kas 
buvo ir yra Lietuvos nepri
klausomybės draugai ir prie
šai. . . Rep.

Pagerbė Ch. Krumbein, 
Veiklų Komunistą

Komunistų Partiją suruošė 
gražų bankietą pagerbt Char
les Krumbein, partijos sekreto
rių šiai valstijai, jo 50 metų 
amžiaus ir 30 metų revoliuci
niam judėjime sukakčių proga. 
Bankietas buvo Roger Smith 
Restaurane, 40 E. 41st St., N. 
Y. Spaudoj nebuvo garsinta, 
tik asmeniškais pakvietimais 
suėjo 400 publikos.

Partija išleido specialų bro- 
šiuraitę atžymėti jo darbams, 
kurie ištisai susiję su pačios 
partijos gyvenimu. Bankiete 
dalyvavo Earl Browder, taipgi 
centralio ir valstijinio komite
tų nariai ir šiaip darbuotojai. 
Gauta šimtai pasveikinimų iš 
visos plačios Amerikos ir vietos 
organizacijų bei veikėjų.

Alkų kaime, Alsėdžių valsČ., Telšių 
apskr. Išvyko 1913 met. rugs. 29 d. 
ir' apsigyveno Kinsistone. Gal miręs.

18. Fetrauskas-Petrowski, Pranas 
—gyveno 1579 — 3rd Ave., New 
York City.

19. Ragelis, Jonas — Mato sūnus, 
1924-1927 met. gyvenęs 
son St., Newark, N. J.

20. Sidaras, Vincas —
venęs Poškėčių kaime,
valse., Šiaulių apskr. Amerikoje gy
veno Baltimorėj, Md.

21. Tomkevičius, Mykolas — išvy
kęs 1907 m. iš Janušavos dv. Kovar- 
sto vaisė., Ukmergės apskr., 1908 m. 
gyveno Box 858, Stoughton, Mass., 
o 1909 m. — Racine, Wis.

22. Ugarenka-Horinka, Leonas — 
ir žmona Elena. Išvyko prieš pat 
karą iš Kauno. Gyveno New Yorke, 
96 St. E. ar W. Turėjo nuosavus na
mus, fabriką ir akcijų. Gal miręs.

23. Vaitekūnas, Vincas — kilęs iš 
Montjurgių k., Lygumų vaisė., 
Šiaulių apskr. Į J. A. V. išvyko 
prieš karą ir gyveno Detroite, Mich. 
ir New Yorke ar jo apylinkėje. Gali 
gauti nemažą sumą pinigų.

Visi žiną apie pajieškomus asme
nis ar ką nors girdėję prašomi kreip
tis j Lietuvos Generalinį Konsulatą 
šiuo adresu: Consulate General of 
Lithuania, 16 West 75th St., New 
York City, N. Y.

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
DABAR

$1975

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

SKELBKITES “LAISVĖJE

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas įvyks va
sario 16-tos vakarą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

PAJIEŠKO.JIMA1
1. Andriulis, Krizimieras — ^ono 

sūnus, išvykęs j J. A. V. prieš dvide
šimt su viršum metų. Gyveno Bos
tone, Mass.

2. Baginskas, Jonas — išvykęs j 
J. A. V. 1934 m., prieš metus gyve
nęs Brooklyne, N. Y.

3. Baranauskas, Jonas ■— išvykęs 
j J. A. V. prieš karą. Gyveno iki 
1930 metų 41 So. Leonard St., Wa
terbury, Conn.

4. Brizgys, Antanas (Brizer) — i 
gimęs Kaune, į J. A. V. išvyko 1905 i 
metais. Iki 1927 metų gyveno 71 | 
Third St., Turner Falls, Mass.

5. Bružas, Juozas — kilęs iš Del
tuvos miest., Ukrhbrgės apskr. Gyve
no 47 Jackson St., Yonkėrs, N. Y. 
Manoma, kad 1937 met. spalių mėn. 
mirė.

6. Bundza, Juozas — išvykęs j J. 
A. V. 1907-1908 metais. Gyveno 
Pittsburgh, Pa.

7. Cisavičius, Stasys (Casaveth, 
Casavech, Stanley) — Prano sūnus, 
Gyveno 1230 Buttonwood St., Phi
ladelphia, Pa. ir 615 W. Pine 
Mahanoy City, Pa.

8. Cvirka, Simonas — gyv. 
Grand, Ave., New Haven, Conn.

9. Dargaitis, Antanas — kilęs ar 
gyvenęs Tauragės apskr., Kaltinėnų 
valse., Pimpių kaime.

10. Glembaitė-Makackienč, Magdė 
— gyveno Gilbertville mieste. Ište
kėjus už antro vyro, kurio pavardė 
nežinoma.

11. Glembaitė-Kamarauskienė, Ma
rijona — gyveno Box 351, Sautbarė- 
je.

12. Jurgelevičius-Jurgiias-Jurgčla,
i Vincas, — kilęs iš Šakių apskr., 
Plokščių valse., Dėdynų k. Išvyko į 
J. A. V. 1909 met. Gyveno Pottsville,

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.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas su lais- 
niuOtu graborium.

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti Šalinsko šerme
ninėje.

Šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi

" Visi

HENRY NARINS SONS 
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planų.

Mureika išrinktas delegatu į 
minėtą konferenciją.

D. M. šolomskas pranešė, 
kad 8 dieną kovo atvažiuos 
“Liaudies Balso” gaspadorius. 
Jis tūlą laiką pagyvens Brook
lyne ir pasakys eilę prakalbų 
Brooklyne ir apylinkėj. Ant 
vietos išrinkta prakalbų ren
gimo komisija: A. Mureika, 
G. Kuraitis, J. Lazauskas.

Po susirinkimo D. M. Šo
lomskas skaitė prelekciją apie 
Chinijos vargingą gyvenimą ir 
kovas prieš įsiveržėlius Japo
nijos fašistus. Tos vargingos 
šalies gyvenimas ir kovos la
bai nustebino susirinkusius. 
Pageidaujama, kad ir daugiau 
tokių prelekcijų surengtų.

Kuopos Korespondentas.

Weco Art Gallery, 20 W. 
48th St., N". Y., išstatyta pa- 
rodon posteriai kovai prieš si
filį. Už geriausius duos dova
nas.

14. Kasperavičhis-Kasper, Adolfas 
—Antano sūnus, išvykęs j J. A. V. 
1923 met. Gyveno 1710 So. Front 
St., Philadelphia, Pa. ir 3333 Li
vingston St., Philadelphia, Pa. Ma
noma, kad miręs.

15. Liebednikas, Motiejus — išvy
kęs į J. A. V. 1912 met. Lietuvoje 
gyvenęs Žylinelių kaime, Varėnos 
vaisė., Alytaus apskr.

16. Morkūnas, Vladas — 1929 m. 
gyveno 289 D St., So. Boston, Mass. 
Turėjo nuosavus namus ir turto. 
Manoma, kad išėjo iš proto.

17. Nastalskis, Antanas — gimęs

Visi tie, ką dalyvavote Mc- 
Caddin Salėje ir girdėjote pp. 
Šimučio ir Zujaus kalbas, atsi-

PARDUODU DAUGIAU
PAIN-EKPSUltRIO, NEGU KITŲ
VAlSTŲ.eeStKANKINANTlEMS 
REUMATZMO SKAUSMAIS, 
TOKIS PUIKUS VAISTAS.

KAD IR AŠ PATS JĮ 

NAUDOJU

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti;

iŽO

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

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




