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Nežinau, ar visi “Lais

vės” skaitytojai ištisai per
skaitė “Raistą,” tik perėju
sį per “Laisvę.” Abejoju. 
Daugelis gal būt tik atski- 

t rus instolmentus teperskai- 
tė.

O tai nepaprastai bran
gus ir gražus Upton Sin- 
clairio kūrinys. Dabar 
“Laisvė” jį išleido knygos 
formoje. Parsiduos už do- 

♦ lerį.
Bet jeigu kurie “Raistą” 

užsisakys prieš šio mėnesio 
15 dieną, tai gaus tiktai už 
75 centus! Labai gera nuo
laida. Ja pasinaudokite 
“Laisvės” skaitytojai.

Literatūros agentai turė
tų parsitraukti “Raistą” 
platinimui. ♦ * *

Ir Amerikos trockistai 
turi šį-tą pasakyti apie Na-

* deždą Krupskają, tą nepa
laužiamą bolševikę, Lenino 
gyvenimo draugę, kuri šio-

' mis dienomis amžinai išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo.

Jų laikraštis “Socialist 
Appeal” sako: Mes ją ger
biame tiktai iki tos jos gy
venimo dienos, kol Leninas 
buvo gyvas. O paskui ji bu
vus tik Stalino įrankis.

Trockistai veidmainiauja. 
Jie ištiesų Krupskajos ne
gerbia nei iki Lenino mir
ties. Leninas vedė kovą su 
Trockiu, o Krupskaja Le
niną palaikė visu šimtu pro
centų. “Socialist Appeal” 
to nepasako.• — * - * *

Danzigo naziai prie mo
kyklų pridėjo iškabą: “šu
nims ir lenkams uždraus
ta.”

Delei to Lenkijoje prasi
dėjo šturmingos studentų 
demonstracijos prieš na- 
zius.

Labai gerai, kad lenkai 
demonstruoja. Šitas masių 
susijaudinimas gal privers 
ponų valdžią liautis klupi- 
nėjus prieš Hitlerį.s * * *

« Vienoj kitoj vietoj teko 
pastebėti negeras apsireiš- 

* kimas. Tai iškilę ‘ nesusipra
timai tarpe suaugusių ir 
jaunuolių tūluose mūsų 
gražiuose choruose.

Rimto pamato tiems ne
susipratimams nėra. Tai 
daugiausia pareina nuo kai 
kurių suaugusių draugų 
nemokėjimo suprasti jauni
mą.

Jaunimui reikailnga seni
mo talka, o senimui jauni
mo. Geriausia stovi tie cho- 

F rai, kurie neturi jokių pa
sidalinimų dėl ^iedorių am
žiaus. ♦ * *

f Drg. Pruseika jau aplei
do mus: ištraukė atgal į 
Chicagą.

Jis sakė išsivežąs iš 
Brooklyno gražius įspū
džius. Jam patiko tas didžiu
lis Lietuvos nepriklausomy
bės masinis mitingas vasa
rio 24 d., kuriame kalbėti 

r' jis buvo pakviestas. Mitin
gas buvo labai skaitlingas 
ir praėjo gražioj nuotai
koje. * * * z

Tuo tarpu šion apylinkėn 
pribuvo draugė Alice Joni
kienė, irgi chicagietė. Ji 
važinėja po rytines koloni
jas ir kelia moterų veiklos 
klausimą.

l Kie žinau, ji šioje apylin- 
♦ 

f ■
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Pats Rooseveltas Bus 
Tarpininkas Taikyt 
D. Federaciją su CIO

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pakvietė į 
Baltąjį Rūmą taikymosi ko
misijas, paskirtas CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos. Jis nori asmeniškai tar- 
pininkaut apvienijimui tų 
dviejų didžių unijinių orga
nizacijų.

Federacijos ir CIO ko
misijos sueis į Baltąjį Rū
mą šį antradienį, kaip sa
ko Amerikos darbo minis- 
terė Frances Perkins. Jinai 
mato “geras galimybes” 
įvykdyt taiką tarpe CIO ir 
Darbo Federacijos.

Darbo ministerė pagei
dauja, kad į Federacijos ko
misiją įeitų D. J. Tobin, 
pirmininkas galingos Veži
kų Unijos. Jis yra palankus 
vienybei, bet neapsiėmė į 
taikos kbmisiją, nors buvo 
paskirtas Federacijos pir
mininko Wm. Greeno.

CIO taikos komisijon įei
na pats J. L. Lewis, CIO 
pirmininkas; Sidney Hill
man, Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos pirmininkas, ir Ph. 
Murray, Plieno Darbininkų 
O r g a n i z a vimo Komiteto 
pirmininkas.

Darbo Federacijos komi
sijos dabartiniai nariai yra 
M. Woll, Federacijos vice
pirmininkas; Harry Bates, 
Mūrininkų Unijos pirmi
ninkas, ir Th. A. Rickert, 
United Garment (siuvėjų) 
Unijos pirmininkas.

USA Atstovas Išgavo Laisvę 
Liuosnoriam Kovotojam

St. Jean de Luz, Franc.- 
Ispanijos pasienis. — Vei
kiantysis Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Cl. J. 
Bowers pasidarbavo, kad 
generolas Franco sutiko pa- 
liuosuot 87 amerikiečius 
liuosnorius respublikos ko
votojus, fašistų suimtus į 
nelaisvę. Mainais už juos 
Ispanijos respublika paleis 
tiek pat italų imtinių, buvu
sių gen. Franco kareivių.

Dingwall, Škotija.—Pres- 
byterijonų bažnyčia reika
lauja, kad Anglijos valdžia 
nepriimtų jokio popiežiaus 
atstovo, “apaštališko” dele
gato Anglijai.

kėje išbuvos visą mėnesį. 
Geriausio jai pasisekimo.* * ♦

Beje, važinėdamas su 
prakalbomis, radau labai 
karšto pažangių moterų 
pritarimo p r oponuojamam 
amerikiečių lietuvių mote
rų seimui šią vasarą. Jos 
seimą remia ir skaitlingai 
jame dalyvaus.

Moterys labai susidomė
jusios moterų rankų darbo 
paroda.

Indy Vadas Gandhi Pradėjo 
5-tą Badavimo Streiką

Rajkot, Indija. — “Bada
vimu iki mirties” sustreika
vo tautinis indų vadas M. 
Gandhi, 69 metų amžiaus. 
Tuom bado streiku jis nori 
paveikt valdovą indiškos 
Rajkot vai stybėlės, kad 
“duotų žmonėms balsą val
džioje.”

Tai jau penktas Gandhi’o 
politinis badavimo streikas.

“MADRIDAS ATKAKLIAI
LAIKOSI,” KAIP RAŠO 

ASSOCIATED PRESS

London. — Ispariijos re
spublikos valdžia prigabe- 
no daugiau maisto ir kitų 
reikmenų į Madridą, “at
kakliai laikosi” ir nemano 
pasiduot generolui Fran- 
co’ui, kaip rašo amerikiečių 
žinių agentūra Associated 
Press.

Ispanų komunistų vado
vė La Pasionaria pareiškia, 
kad “respublika vis dar ga
lėtų laimėt,” nežiūrint, jog 
Anglija ir Franci ja pripa
žino gen. Franco “valdžią.”

Naziai Jau Kvitukėmis 
“Atsimoka” Kompanijom
Berlin. — Nazių valdžia 

jau neužtenka pinigų ap
mokėt kompanijoms už jų 
atliekamus valdžiai darbus 
ir pristatomus reikmenis. 
Nazių vyriausybė vietoj pi
nigų išduoda kvitukes, kur 
žada “su laiku” atsiteist 
kompanijom.

Tokių “vekseliukų” • iš
duota jau už bilioną mar
kių. Kompanijos nelabai no
ri jų imt, bet jaučiasi pri
verstos.

Taip nupuldė nazių fi
nansus neribotas ginklavi- 
masis ir milžiniški karinės 
statybos darbai.

FRANCUOS VALDŽIA 
APIPLĖŠIA ISPANIJĄ 

FAŠISTŲ NAUDAI
Paryžius. — Socialistai 

seimo atstovai raštu užpro
testavo Daladierui, Franci- 
jos ministeriui pirmininkui, 
kad jis padarė sutartis su 
generolu Franco prieš Ispa
nijos respubliką.

Viena tokia sutartis pri
žada atiduot generolo Fran
co “valdžiai” auksą, kuris 
buvo persiųstas iš Ispanijos 
respublikos į Franciją dėlei 
“saugumo.” Pagal kitą su
tartį, tai Franci jos valdžia 
žada užgrobt ginklus, bet 
kokiais keliais gabenamus 
Ispanijos respublikai, ir 
perduot juos generolui 
Franco’ui.

Ceret, Franci] a. — Fran-

Šiomis dienomis j New Yorką atplaukė Sovietų lai
vas “Čeliuskinets”, atgabendamas pasaulio paro- 
don Sovietų pavilijonui gražinti medžiagą. Paveiks

le matome kelis laivo įgulos narius valgančius.

Kongresmanai Nubal
savo $499,857,963 
Amerikos Armijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas vienbalsiai užgyrė 
prezidento Rbosevelto rei
kalavimą paskirt $499,857,- 
936 reguliarėms lėšoms ar
mijos ir dapirkimui 784 pir
mos rūšies karinių lėktuvų. 
Šis kongresmanų tarimas 
dabar perduotas senatui.

Tuo tarpu senate prieši
ninkai prezidento progra
mos dėlei šalies gynimo dar 
u ž s i p u 1 dinėja pirmesnįjį 
Roosevelto reikalavimą spe
cialiai paskirt $358,000,000 
didinimui armijos oro laivy
no iki 6,000 naujoviškų lėk
tuvų ir geresniam aptvirti- 
nimui Panamos Kanalo.
Dešinieji Senatoriai Kelia 

Lermą prieš Roosevelto
Programą

R e p ublikonas senatorius 
G. Nye gąsdino, būk Roo
seveltas ir jo bendradarbiai 
galėsią “padiktuot” Ameri
kai maršuot į karą, kada ji
nai bus taip ginkluota ir 
kada tūlos (demokratinės) 
šalys Europoj pakvies Ame
riką į karą.

Nepažangus demokratas 
senatorius Clark šaukė ma- 
žint'ginklavimosi išlaidas ir 
pasakojo, būk prezidento 
Roosevelto taikos progra
ma “erzinanti” kitus kraš
tus ir kurstanti juos ka- 
ran prieš Ameriką. Clark 
įnešė pataisymą, kad ši ša
lis neprivalo turėt daugiau 
kaip 5,500 karinių lėktuvų.

Tie ir kiti dešinieji Roo
sevelto kritikuotojai šau
kia, kad Amerika taupytų 
savo iždą ir atsitvertų nuo 
dalyvavimo politiniuose pa
saulio dalykuose.

cūzų teismas patvarkė, kad 
negali būt grąžinama Ispa
nijos respublikai penkiolika 
trokų aukso ir sidabro pi- 
,nigų, kuriuos Franci jos val
dininkai pirmiau užgrobė 
“sąlyginiai.”

Washingtone Leista 
Negrei Sykį Dainuot

Mokyklos Salėje
Washington. — Kai orga

nizacija Amerikos Revoliu
cijos Dukterų neleido savo 
svetainėje dainuot Maria
nai Anderson, garsiai neg
rei dainininkei, buvo kreip
tasi į Washingtono miesto 
apšvietos valdybą, kad leis
tų jai dainuot svetainėje 
Centralinės High Schoolės, 
kurioj mokinasi tik baltieji 
jaunuoliai.
Protestai Paveikė Mokyklų 

Valdybą
Apšvietos valdyba iš sy

kio atmetė šį reikalavimą. 
Dėl to užprotestavo valdy
bai prez. Roosevelto žmona, 
daugelis kongreso atstovų 
ir šiaip piliečių. Tada ap
švietos valdyba atšaukė pir
mesni savo tarimą ir nu
sprendė dauguma balsų 
leist Marianai Anderson 
dainuot vieną kartą tos 
mokyklos svetainėje, balan
džio 9 d.; ale valdyba sykiu 
išreikalavo, kad ši daininin
kė pasirašytų niekada dau
giau nereikalaut tokios sve
tainės savo dainom ar kom 
certam.

Religinėse Riaušėse Burmoj 
Užmušta 15 Žmonių

Rangoon, Burma.—Nau
juose susikirtimuose tarp 
mahometonų ir buddistų in
dų užmuštą 15 asmenų ir 
sužeista 200.

Panašiose religinėse riau
šėse Lucknowe, Indijoj, nu
šauti du žmonės.

Japonai Užėmė Haichową, 
Chinų Prieplaukos Miestą
Shanghai, Chinija. —‘Ja

ponai užkariavo Haichową, 
galūnę Lung Hai geležinke
lio ir paskutinį Chinijos 
prieplaukos miestą į šiau
rius nuo Shanghajaus.

Sovietai Pasitraukė 
Iš Tarptautinės "Ne
sikišimo” Komisijos

Nusižudė Žmogus, kad Mote
ris Galėtų Pragyvent

Beverly Hills, Calif. — 
Nusišovė C. R. Page, 70 
metų amžiaus, todėl, kad 
turėjo permažai pinigų pra
gyvent sau su sergančia 
žmona Edna. Savo palikta
me raštelyje jis sako, kad 
tų pinigų užteks tik jai vie
nai, ir jis prašo ją gyvent.

Page kadaise buvo užei
gos savininkas.

Maskva. — Sovietų val
džia ištraukė savo ambasa
dorių Ivaną Maiskį Londo
ne iš Tarptautinės “Nesiki
šimo” Komisijos dėlei Ispa
nijos. Tai todėl, kad “ta ko
misija jau gana senai nevei
kia ir visai prarado pagrin
dą savo gyvavimui.”

Prezid. Rooseveltas Vėl 
Smerkė Fašistinius 

Tironus
NAZIŲ FELDMARŠALAS 

BLOFINA APIE VOKIE
TIJOS GALYBĘ ORE

Washington. — Dem. se
natorius Clark pareiškė, 
kad Vokietijos feldmarša
las Gbering tik blofino ir 
melavo, kai jis gyrėsi, būk 
Vokietija turinti “galin
giausią oro laivyną pasau
ly.’ Sen. Clark sako: 
netikėčiau Goeringui 
jeigu jis prisiektų.”

net,

Amerika Paskyrė Savo Am
basadorių Maskvai

Washington. — P r e z. 
Rooseveltas paskyrė L. A. 
Steinhardtą Amerikos am
basadorium Maskvai. Iki 
šiol jis buvo Amerikos at
stovas Peru respublikai.

Jungtinės Valstijos per
nai gegužėje perkėlė tuo
metinį ambasadorių J. E. 
Daviesą iš Maskvos į Belgi
ją, ir nuo to laiko neturėjo 
.savo ambasadoriaus Sovie
tuose. Pereitą rudenį Sovie
tų ambasadorius Al. Troja- 
novski išvyko į Sovietus ir 
negrįžo.

Manoma, kad Sovietai at
siųs kitą ambasadorių 
Amerikai.

Nors tuo tarpu vienoj ša
lyj nebuvo antros šalies 
ambasadoriaus, bet santi- 
kiai tarp Sovietų ir Ameri
kos valdžios likosi tokie pat 
geri, kaip ir pirmiau.

NAUJA JAPONŲ KARI
NĖ PROVOKACIJA

w PRIEŠ SOVIETUS
Tokio. — Japonai pasa

koja, kad' “100 rusų perėję 
per Manchukuo sieną,” ties 
Manchuli, bet, girdi, japo- 
nai-mandžurai nukovę “vie
nuolika rusų,” o kitus išvil- 
ję.

Burgos, Ispanija. — Fa
šistų vyriausybė paliuosavo 
visas katalikų bažnyčias, jų 
įstaigas ir nuosavybę 
bet kokių mokesčių.

Washington. — Minint 
150 metų sukaktį nuo įstei
gimo Jungtinių Valstijų 
kongreso, kalbėjo preziden
tas Rooseveltas; vyriausias 
teisėjas šalies Aukščiausio 
Teismo, C. E. Hughes, ir 
Bankhead, 
kongreso atstovų 
Prakalbos įvyko pačiame 
kongreso rūme; ir visi kal
bėtojai išreiškė pasiryžimą 
išlaikyt demokratinę tvar
ką šioje šalyje.

Prezidentas Rooseveltas, 
be kitko, sakė, jog Ameri
kos valdžia negali tylėt, 
kuomet “paskutiniu laiku” 
tironai (fašistiniai diktato
riai) slopina religijos lais
vę, sauvališkai grobia žmo
nių nuosavybę (kaip kad 
naziai — žydų). Roosevel
tas priminė, jog panaši ti
ronija buvo žinoma jau du 
tūkstančiai metų atgal, bet 
negalėjo išsilaikyt, ir žlugo.

Prezidentas peržvelgė is
toriją Jungtinių Valstijų 
konstitucijos ir kongreso 
sudarymo. Jis ypač sveiki
no pilietinių “teisių sąra
šą,” priimtą kaip pirmuo
sius 10 konstitucijos patai
symų, kurie įsigalėjo 1791 
m. Tuomi buvo užtikrinta 
religijos-sąžinės laisvė, 
.spaudos, žodžio ir susirin
kimų laisvė ir teisė “grand 
džiūrės” teismų.

“Kur demokratija būna 
pasmaugta,” sakė preziden
tas, ten pranyksta ir tos pi
lietinės teisės. Jis išreiškė 
gilų pasitikėjimą žmonių iš
renkamai valdžiai.

Kongreso atstovų rūmo 
pirmininkas Bankhead di
džiavosi amerikinėmis lais
vėmis, bet sykiu pagrūmojo 
Hitlerio ir Mussolinio agen
tam šioje šalyje, kad mes 
“negalėsime” visuomet pa
kęst išdavikiškos tų agentų 
veiklos ir kad teisinga “rū
stybė visų tikrųjų ameri
kiečių” turės kada nork 
juos suvaldyt.

pirmininkas 
rūmo.

nuo

ORAS
Šį pirmadienį šalčiau 

būsią lietaus.
ir

London. — Anglijos val
džia paskyrė Sir M. D. Pe
tersoną kaip savo ambasa
dorių generolo Franco “val
džiai.” Pirmiau jis buvo 
Anglijos atstovas Iraqui.
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20 Metą Komunistą 
Internacionalo

1919 metų kovo 4-5 dienomis Maskvo
je įvyko tarptautinis suvažiavimas, ku
ris įkūrė Komunistų Internacionalą.

Tai buvo, palyginti, neskaitlingas su
važiavimas. Ne iš visų kraštų darbinin
kai spėjo jin susiųsti savo atstovus. Lie
tuvą, berods, jame atstovavo garbiningai 
už darbo žmonių reikalus žuvęs Kazys 
Giedrys. Tačiau tai buvo svarbus suva
žiavimas. Jam vadovavo Leninas, di
džiausias pasaulio darbo žmonių ir pa
vergtų tautų vadas. Apie Komunistų In
ternacionalą jis sakė:

“Trečiajam Internacionalui stovi prieš 
akis uždavinys suorganizuoti proletaria
to jėgas dėlei revoliucinio užgulimo ant 
kapitalistinių valdžių, dėlei piliečių karo 
prieš visų šalių buržuaziją už politinę 
galią, už socializmo pergalę.”

Po 20-ties metu Komunistu Interna- v v
cionalas patapo tokia didele jėga, kokios 
pasaulio darbininkai iki šiol nėra turėję. 
Komunistų Internacionalas stiprus ne 
tik dėlto, kad jį sudaro beveik visų kraš
tų komunistų partijos. Jis galingas, ka
dangi viso pasaulio kraštuos komunistai 
turi didelės įtakos ir toji įtaka vis di
dėja.

Tiesa, per tuos 20-šimts metų daugy- 
. be Komunistų Internacionalo veikėjų, 
daugybė įvairiuos kraštuos darbininkų 
vadų buvo nužudyta. Šiandien šimtai 
tūkstančių komunistų sėdi kalėjimuos. 
Kiekviena fašistinė ir pusiau-fašistinė 
valstybė turi perpildžius politiniais ka
liniais kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas. Tai vis daugiausiai komunistai. 
Tai vis kovotojai prieš fašizmą, už demo
kratiją ir socializmą.

Neveizint to, komunistų sunaikinti re
akcingoji buržuazija nepajėgė. Nepajė- 

■ gia ji užstelbti ir tų obalsių, kuriuos iš
kelia Komunistų Internacionalas.

Komunistai šiandien kovoja ne tik už 
darbininkų klasės ir bendrai darbo žmo
nių reikalus. Jie patapo uoliausiais savo 
kraštų gynėjais nuo svetimo priešo. Is
panijoj ir Chinijoj komunistai atsistojo 

•• pačiam priešaky tų kovų, kurias paminė
tosios tautos veda prieš agresorius, prieš 
užpuolikus. Lietuviai komunistai uoliau-

* šiai gina Lietuvos nepriklausomybę nuo 
Hitlerio, kuriam tarnauja voldemarinin- 
kai. Amerikos komunistai taipjau šian
dien atsiliepia į kiekvieną opų tautos

* reikalą ir mobilizuoja darbo žmones ko
vai už savo ir tautos reikalus.

Komunistų Internacionalas šiandien 
yra didžiausias čampionas už steigimą 
Liaudies Frontų kovai prieš fašizmą, už 
demokratiją, o per demokratiją—į socia
lizmą.

Štai kodėl komunistai įgauna vis dau
giau ir daugiau įtakos darbo žmonėse!

Tuojau po Lenino mirties J. Stalinas 
sakė:

.. “Išeidamas iš mūsų, drg. Leninas pa- 
<■ liko mums testamentą—būt ištikimais 
r Komunistų Internacionalo principams. 
- ■Prisiekiame tau, drg. Lenine, jog mes 

nepasigailėsime savo gyvybės tam, kad
* drūtint ir platint viso pasaulio darbi- 
" ninku sąryšį—Komunistų Internaciona
lą”

Ir ši priesaika, duota Stalino Leninui, 
’ yra šiandien kiekvieno komunisto širdy. 

Tik paimkim Komunistų Internacionalo 
vadą Jurgį Dimitrovą. Kaip didvyriškai 
jis pasižymėjo kovoje su fašizmu. Kaip

gražiai jis simbolizuoja tą komunistų 
pasirįžimą ir ištikimybę Komunistų In
ternacionalui !

Didžiausias šiandien žmonijai pavojus 
pareina iš fašizmo. Todėl Komunistų 
Internacionalas visomis jėgomis ir dirba, 
kad ten, kur fašizmas gyvuoja, jį nu
versti, o kur jo nėra—darbuotis, idant 
jis niekad neįsistiprintų.

Nereikia nei aiškinti, kad per tą dvi
dešimties metų laikotarpį komunistai 
turėjo ir pralaimėjimų—skaudžių pralai
mėjimų. To nepaisant, visvien pasaulis 
žygiuoja pirmyn ir komunistinis judėji
mas, į kurį susibūrė milijonai geriausių, 
labiausiai politiniai prasilavinusių ir ko
vomis su priešais užsigrūdinusių vyrų 
ir moterų, drąsiai neša pirmyn naujo ry

tojaus, socializmo, vėliavą.

Popiežius Pijus XII
Pagaliau tapo išrinktas popiežius. 

Juomi yra buvęs kardinolas Pacelli, ėjęs 
sekretoriaus pareigas prie Pijaus Vie
nuoliktojo.

Popiežius Pijus XII yra tuo pasižymė
jęs, kad jis daug po pasaulį keliavo. Jis 
buvo Amerikoj, susipažino su šio krašto 
demokratine tvarka ir bendra padėtimi. 
Jis kadaise gyveno demokratinėj Vokie
tijoj. Viskas tas, aišku, jį turėtų pada
ryti demokratijos šalininku.

Po išrinkimo popiežium, savo pirmoj 
kalboj, Pijus XH-tasis pasisakė už pa
saulinę taiką. Tai gera ir gražu. Lauk
sime, kaip naujasis popiežius orijentuo- 
sis toliau.

Tūli skelbia, kad jis tęsiąs savo pra
nokėjo, Pijaus XI politiką. Jei taip, tai 
demokratijai bus mažiau naudos. Ka
dangi Pijus XLtasis padėjo Ispanijos fa
šistams ir pritarė Mussoliniui, kai pasta
rasis grobė Ethiopiją.

Ar Galima Su Sandariečiais 
Bendrai Veikti?

“Sandara” kadaise parašė:
“Gyvenimas kartais suveda į krūvą 

dvi ar daugiau grupių, kurios tūlą laiką 
dirba išvien, o paskiau vėl išsiskiria ir 
eina savais keliais. Sandariečiai šiuo 
žvilgsniu nėra užsispyrėliai ir dėl ben
drų tautinių reikalų visad yra pasirengę 
kooperuoti su kitais.

“Pamatinis mūsų ‘užsienio’ politikos 
principas pasilieka šis: stiprinti visomis 
priemonėmis’tą judėjimą ir veikimą, ku
ris yra nukreiptas pagerinimui Ameri
kos lietuvių kultūrinio ir ekonominio bū
vio; palaikyti tautinį susipratimą, o ki
tas sroves traktuoti taip, kaip jos mus 
traktuoja. Jeigu kas bandys mums nuo
latos lipti ‘ant kornų’,,tiems mes turėsi
me tinkamą atsakymą nevien žodžiu, bet 
ir akcija, nes sandariečiai jaučiasi pa
kankamai stiprūs atsilaikyti nuo puoli
mų ir užtektinai tolerantiški, kad iš
tiesti, reikalui esant, draugiškumo ran
ka.” c

Pacitavusi tatai, “Vilnis” komentuoja:
“Labai gerai, kad ‘Sandara’ taip nu

siteikia. Jei tai visų sandariečių pozici
ja, ar nereiktų mums ir jiems imtis kai 
kas bendrai veikti.

“Kame męs galime su jais susitaikyti?
“Pirma, atsinešime link Lietuvos. Ir 

mes ir jie nori Lietuvoj demokratiškos 
santvarkos, Lietuvos nepriklausomybės 
gynimą šiuo tarpu laikome pačiu svar
biausiu klausimu.

“Antra, Amerikos lietuvių kultūrinia
me darbe galima rasti bendro.

“Trečia, SLA ir kitų didelių organi
zacijų palaikyme, būdavojime mes, so
cialistai ir sandariečiai galėtume susi
tarti. o susitarus daug mažiaus spėkų 
išeikvojant būtų galima geriau organi- 

. zacijos vesti.
“Ketvirta, čia Amerikos demokratijos 

palaikymas irgi darosi vis svarbesnis 
klausimas ir jis mus veik vienaip liečia. 
Imkime kad ir dabartinius rinkimus Chi- 
cagoj.' Ir sandariečiai, ir mes ir kiti lie
tuviai, su labai maža išimčia, veikiame 
vienam lauke išrinkimui naujadalybinin- 
kų kandidatų.

“Taigi dalinai jau ir čia bendrai vei
kiame, nes susidarė tam tikros sąlygos, 
kurios mus sudėjo į vieną poziciją šiuo 
ypatingu klausimu.

“Kodėl nesitarti? Susitarus juk dar-

Ar Pamiršo, Ar Ne
benori Atminti?

Kovo 1 d. “Naujienose” 
ilgais išvedžiojimais Pijus 
Grigaitis diskusuoja Ame
rikos Lietuvių Kongreso da
bartinę situaciją. Jis neva 
atsako į mano straipsnį, til
pusi “Laisvėje” vakario
d., pavadintą “Ko Jie Ištie- 
sų Nori?” Bet tai nėra joks 
atsakymas. Ištiesų tai tik 
vargingos “N.” redakto
riaus pastangos išsisukinėti 
ir išvengti kalbėti apie aiš
kiai ir griežtai mano straip
snyje pastatytus draugams 
socialistą ms klausimus. 
Mano straipsnyje buvo pa
kelti ir įrodyti trys labai 
rimti klausimai, būtent:

1. Kad A. L. K. Scranto- 
no Konferencija Kongreso 
programą praplėtė, {vesda
ma jon Lietuvos nepriklau
somybės gynimo reikalą;

2. Kad Scran tono Konfe
rencija aiškiai ir griežtai 
pasisakė ginti Lietuvos ne
priklausomybę, nestatyda
ma Lietuvai jokių sąlygų, 
tai yra, nepasakė, kad prie 
tokios vyriausybės Lietuvą 
mes ginsime, o prie tokios 
neginsime; ir

3. Kad Scrantono konfe
rencija patarė Lietuvai ko
operuoti arba dėtis su kito
mis' valstybėmis, kurios 
priešingos fašistų ir milita- 
ristų agresoriams. Scranto
no konferencija netgi nie
kur neminėjo, kokios for
mos turi būti tos valstybės, 
su kuriomis Lietuva privalo 
kooperuoti apgynimui savo 
nepriklausomybės.

Visi šie mano punktai 
buvo aiškiai paremti ištrau
komis iš Scrantono konfe
rencijos rezoliucijų. Taip 
pat faktais buvo įrodyta, 
kad socialistai ir jų spauda 
arba pamiršo, arba nebeno
ri atminti, arba sąmoningai 
laužo Scrantono konferenci
jos tarimus, kurie yra, kol 
nepakeisti arba neatšaukti, 
taip jau privalomi visiems 
Kongreso dalyviams, kaip ir 
steigiamojo suvažiavimo ta
rimai.

Ar P. Grigaitis ima kiek
vieną šiuos klausimus ir 
nuoširdžiai analizuoja, pa
rodydamas ir įrodymas, kur 
jais stovi jis pats ir jo drau
gai? Ne, jis to nepadaro. Jis 
sau paprastu būdu svaidosi 
frazėmis ir visokius prikai
šiojimus daro komunistams.

Tuo tarpu mums reikia 
nuoširdžių ir rimtų diskusi
jų Kongreso reikalais. Nie
kur nenueisime ir nieko ge
ro neatsieksime kabinėda- 
miesi vieni prie kitų ir jieš- 
kodami vieni pas kitus ne- 
papildytų griekų. Tą aiškiai 
turėtų suprasti mūsų brolių 
socialistų spaudos- redakto
riai.

Užsimerkia nuo Įrodymų
Savo straipsnyje Grigai

tis sutinka tik su vienu ma
no straipsnių punktu,, bū
tent, kad Scrantono konfe
rencija įnešė Kongreso pro- 
gramon Lietuvos nepriklau
somybės gynįmą. Cituoja tą 
patį Scrantono rezoliucijos 
“Padėtis Lietuvoje ir Ame
rikos Lietuvių • Kongreso 
Uždaviniai” punktą, kuris

klyno, nei New Jersey valst. 
skyriaus konferencija nesu
laužo Kongreso tarimų, ne
bando įnešti arba iškelti 
Kongrese visai naują klau-

buvo cituotas mano straip
snyje.

Tas labai gerai. Betgi 
Brooklyno socialistai savo 
rezoliucijoje statė sąlygas, 
prie kurių Lietuvos nepri
klausomybę jie gintų, bū
tent, jeigu ten būtų demo
kratinė vyriausybė. Aš tą 
iškėliau savo straipsnyje. 
Aš parodžiau, kad Scranto
no konferencija jokios sąly
gos nestatė. Parodžiau, kad 
statydami sąlygas, socialis
tai atmeta arba sulaužo 
Scrantono konferencijos re
zoliuciją.

Kodėl Grigaitis prabėga 
pro šį klausimą? Ne žodelio 
jis apie jį. O tai svarbus 
klausimas, kuris visur su
kelia diskusijas ir ginčus 
tarpe komunistų ir socialis
tų. Jį mums reikia išsiryš
kinti.

Tegul Grigaitis ir kiti so
cialistai nevengia šio klausi
mo. Tegul jie aiškiai pasisa
ko, kaip jie dabartinį savo 
nusistatymą suderina su 
Scrantono konferencijos re
zoliucija.
Lietuvos Užsienio Politika |

i

Eikime prie kito klausi-i 
mo. Grigaitis sako:

Scrantono konferenci
jos nutarime Lietuvos ne
priklausomybės gynimas 
buvo suprastas, Amerikos 
Lietuvių Kongreso atžvil
giu, kaip pagelbos teiki
mas Lietuvos žmonėms; o 
Brooklyno ir New Jersey 
rezoliucijose jau sakoma 
visai kas .Kita: jose kal
bama apie tai, kokią už
sienio politiką turi vesti 
Lietuvos valdžia. Tai jau 
visai naujas klausimas, 
kurio nei Clevelando Kon
gresas, nei Scrantono 
konferencija nesvarstė. 
Bet Scrantono konferen

cija svarstė šitą klausimą, 
ir dar kaip svarstė! Nejau
gi Grigaitis pamiršo, kaip 
jis, Michelsonas, Montvidas, 
Mikužiūtė ir mes keli komu
nistai beveik visą naktį pra- 
diskusayome kaip tik šituo 
klausimu, būtent, Lietuvos 
valdžios užsienio politikos 
klausimu? Jei pamiršo, tai 
jo atmintis baisiai trumpa.

Diskusavome, ginčijomės 
ir paskui visi labai nusi
džiaugėme, kada suradome 
formulą, kurią vienbalsiai 
sutikome pasiūlyti Konfe
rencijai, inkorporuojant į 
rezoliuciją “Dėl Lenkų Ul
timatumo Lietuvai.” Paskui 
ta rezoliucija buvo konfe
rencijos apdiskusuota ir 
vienbalsiai priimta.

Ar Grigaitis pamiršo šitą 
konferencijos rezoliuciją? 
Rodosi, negalėjo pamiršti, 
nes aš savo straipsnyje į ją 
atkreipiau socialistų atydą 
ir iš jos citavau tą formulą. 
Gi ta formula skamba ši
taip:

Todėl savo nepriklau
somybės apsaugojimui 
Lietuva privalo kooperuo
ti su tomis tautomis, ku
rios gina taiką nuo fašis- 

■ tinių ir militaristinių ag
resorių.
Štai kodėl mes komunis

tai' teigiame, kad nei Broo-

simą, arba Kongresai! įbru
kti savo išgalvotą naują po
litiką. Priešingai, -tos rezo
liucijos tiktai pakartoja 
Scrantono konferencijos re
zoliucijas.
Turėtų Atvirai Pasisakyti

Gi broliai socialistai jas 
laužo. Gali būti, kad jie da
bar nebesutinka su tų rezo
liucijų dvasia ir tūriniu. Jie 
jų išsižada, jas atmeta. Bet 
tai turėtų aiškiai pasakyti. 
Tada galėtumėme disku- 
suoti ir tartis, ką tuo reika
lu reikia daryti. Tada Kon
greso skyriai galėtų apdis- 
kusuoti šitą naują socialis
tų nusistatymą ir pareikšti 
savo nuomonę.

Bet jie taip nedaro. Prie
šingai, jie visaip kabinėjasi 
prie komunistų ir kaltina 
juos tuose griekuose, kurių 
komunistai nėra papildę ir 
nenori papildyti. Mes pa
kartojame: Mes laikomės ir 
esame pasiryžę griežtai lai
kytis Clevelando suvažiavi
mo ir Scrantono konferenci
jos rezoliucijų ir tarimų.
Kišimas Pašalinių Dalykų

Grigaitis sako:
Komunistai Chicagos 

skyriuje reikalavo, kad 
draugijų delegatai pasi
sakytų už Lietuvos karo 
bloką su Lenkija...
Tai niekas daugiau, kaip 

G. bandymas išfliušti šias

diskusijas iš vėžių. Aš ne
žinau, ką kas Chicagos kon
ferencijoj pasiūlė. Visai ne
mačiau toje konferencijoje 
pasiūlytų rezoliucijų. Tiek
tik girdėjau, kad abi rezo
liucijos buvo ištrauktos ir 
Chicagos konferencija ne
priėmė jokios rezoliucijos. 
Vadinasi, nei tie pasiūly
mai, nei tos ištrauktos rezo
liucijos negali įeiti ir neįei
na į šias diskusijas, kurios 
paremtos tiktai Clevelando 
suvažiavimo ir Scrantono 
konferencijos rezoliucijomis 
ir Brooklyno ir New Jersey 
skyrių priimtomis rezoliuci
jomis, kurias taip smarkiai 
užatakavo “Naujienos” ir 
“Keleivis” ir dėl kurių da
bar bandoma kelti suirutę 
visam Kongrese.

Jeigu mes pradėsime vel
ti tai, kas kur ką pasiūlė, 
tai neprieisime jokių rimtų 
išvadų. Diskusuokime tai, 
kas priimta ir nutarta: ar 
tie nutarimai sutinka su 
Amerikos Lietuvių Kongre
so pamatiniais dėsniais, ar 
ne? Jeigu nesutinka, tai 
juos atmeskime arba atšau
kime. O jeigu jie sutinka, 
bet vis tiek dėl jų kas nors 
kelia triukšmą ir ardo ben
drą veiklą, tai smerkime ne 
tuos tarimus ir kaltinkime 
ne tas konferencijas, bet 
tuos triukšmadarius ir ar
dytojus.

Šitaip statome klausimą 
mes ir prašome, kad taip 
pat atvirai ir nuoširdžiai jį 
statytų draugai socialistai.

A. Bimba.

Gyvenimo Pakaita
Drauge gydytojau, aš vi

sada skaitau “Laisvę” ir 
daug iš jos pasimokinu. 
Prašyčiau patarimo ir man 
per “Laisvę.”

Aš esu moteris 49 metų 
amžiaus, sveriu 171 svarą, 
ūgio 5 pėdų ir 2 colių. Esu 
32 metai kaip vedusi. Turiu 
penketą vaikų. Jauniausias 
12 metų. Mėnesinių nebetu
riu jau du metai. Dirbu 
prie odų darymo, garbąr- 
nėj.

Man labai tirpsta rankos. 
Kai užtirpsta, tai negaliu 
nieko rankose laikyt. Ir la
bai skauda. Ir labai karštį 
turiu. Kai užeina karštis, 
tai turiu net langus atida
ryt. Arba turiu eit šaltan 
vandenin.

Buvau pas gydytojus, tai 
sako, kad turiu peržemą 
kraują. Davė piliulių, bet 
nieko negelbsti. Iškalno ta
riu ačiū.

Atsakymas.
Veikiausia jūsų, drauge, 

nesmagumai susiję su ta 
gyvenimo pakaita. Jau du 
metai, kaip jums išnyko 
mėnesinės. Jūsų kiaušidinės 
liaukos nebeveikia, nuvytę. 
O ir kitos liaukos, matyt, 
nekaip teasigriebia, neper- 
smarkiai veikia. Jūs nedide
lio ūgio, o sveriate apydau- 
giai. Vadinas, ir skydinė 
liauka (tirroidinė) silpno
kai veikia.

Kai liaukos apsilpsta, tai

bas butų galima vesti geriau, sistema- 
tingiau.”

Visai teisingai “Vilnis” rašo. Dauge
liu atvejų būtų galima su sandariečiais 
susitarti ir bendrai Veikti. Jeigu jiems

rūpi palaikymas demokratinės santvar
kos Amerikoj ir jos atsteigimas Lietu
voj, tai sandariečiai turėtų kooperuoti 
su tomis sriovėmis, kurios už tai kovoja.

Žinoma, dėl to visko reikia pasitarti. 
O tai nesunku padaryti.

daug kas pasikeičia orga
nizme.

Kiaušidės jums neveikia, 
nebėra tų galingų moteriš
kų hormonų, nebėra lytinės 
sunkos iš kiaušidžių. Ir dėl 
tos stokos kraujo apytakoj 
įvyksta sutrikimų. Karštis 
muša, prakaitas užeina. 
Nervai pasidaro labai ar
žūs. Net ir atmintis ir pro
tas gauna nukęsti. Raume
nys greičiau p<&argsta. Ir 
tie rankų tirpuliai turi ry
šių su tomis galingomis 
liaukomis.

Kas jums daryti? Už vis 
daugiau naudos jums su
teiktų moteriškos lyties hor
monai, tam tikri kiaušidi- 
nių liaukų preparatai — 
“Estrogenic hormone” di
delėmis dozėmis. Gydytojas 
jų su adata įleidinėja peri- 
jodiniai. Ir nuo to moteris 
stebėtinai atsigauna, pajau- 
nėja. Atsiranda energijos, 
atgyja jausmai, skaidresnis 
protas ir nuotaika. Gaives
nis lytinis gyvenimas. Su- 
normalėja kraujo apytaka. 
Susitvarko ir net kraujo 
slėgimas. Moteris vėl pasi
daro moteriškesnė.

Be to, jums daug gali pa
dėti ir Trumpųjų Bangų 
Dijatermija. Ji padeda gai
vinti bile kūno dalį. Taipgi 
ultra-vijoletiniai spinduliai. 
Geras, nesugadintas mais
tas, su visa gausa vitaminų 
ir mineralinių druskų. Da
žniau pasilsėkite, ilgiau pa
miegokite, giliai pakvėpuo
kite, pilvu pasivaikščiokite.

Skydinės liaukos po tru
putį jums gerai būtų varto
ti: Thyroid gland, 1 grain 
tablets. Po vieną kas diena, 
rytais. Ore, ant saulės daž
niau būkite. Žinoma, nerū
kykite. Jūs ir taip gal nerū
kote. y
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Paterson, N. J.
Local 75, T.W.O.C., Nariams 

Įsidomėtina
Vasario 25 d. įvyko mem

bership susirinkimas Local 75, 
T.W.O.C. Tai yra šilko audi
mo pramonės departmento, 
kuris yra dalis £1.1.0.

Šiuo tarpu narių susirinki
me dalyvavo daugiau, negu 
kitados, tad ir susirinkimas 
ėjo daugiau įtemptu tempu, 
sykiais įsiverždamas į organi
zuotų žmonių neleistinas kraš- 
tutinybes. Keli karštuoliai 
ant tiek įsismagino, kad du 
net kumščius pavartojo vie
nas kito įtikrinimui, jog jo 
pusėje teisybė. Tokios neleis
tinos priemonės klausimo riši
mui sukėlė bereikalingo ler- 
mo susirinkime. Tačiau neleis
tinos praktikos vykdytojai 
greitai buvo perskirti, lermas 
likviduotas ir susirinkimas tę
sėsi paprastu normalumu.

Iš generalio direktoriaus 
Abramson raporto pasirodė, 
kad unija turi sunkiai kovoti, 
kad išlaikyti normalią lygsva
rą su darbdaviais, nes dauge
lis darbdavių vis dar bando 
nuo seniau jų priprasta meto
dą daryt suktybes su mokes
čiu ir laužyt su unija pasira
šyta kontraktą. Bet ir unija 
šiuo tarpu su darbdaviais juo
kų nebekrečia. Kur tik nutve
ria tokius sukčius, tai ima na
gam Pavyzdin, po šešių mė
nesių po kontrakto pasirašy
mo apie 2,000 dolerių atgavo 
nuo darbdavių darbininkams 
nusuktų algų.

Kad pastot kelią bosam 
praktikuot nusukinėjimą dar
bininkams mokestis, direkto
rius Abramson pasiūlė unijos 
užgyrimui, kad bosai, pasira
šydami su unija kontraktą, 
užsidėtų paranką (bond), 
kad jie laikysis kontrakte nu
sakytos mokesties. Šį planą 
unija vienbalsiai užgyrė.

žinoma, unijai jis pravest 
gyveniman nebus lengva, nes 
dalis Patersono darbdavių po 
teisybei nei neturi iš ko užsi- 
statyt paranką. Tačiau jie 
gali apsidrausti, ir per ap- 
draudos kompaniją gali užsi- 
statyt paranką. Ir jeigu tik 
unija griežtai laikysis šio ta
rimo, tai veikiausia galės 
darbdavius priverst užsistatyt 
paranką ir laikytis kontrakte 
nusakytų mokesčių. Ir kuo
met unija tą laimės, tai bus 
Patersono darbininkų nema
žas laimėjimas. Ir kad būtų 
galima sėkmingiau kovą vest 
su darbdaviais, žinoma, ir pa
čioj unijoj reikalinga geresnė 
disciplina. Tad šiame susi
rinkime tapo priimtos sekan
čios reguliacijos:

1) Kad kurie dar neužsi
mokėjo asesmentų, kurie buvo 
uždėti po dolerį prieš streiką, 
kaipo kovos fondo subudavo- 
jimui, dabar iš jų mėnesinių 
duoklių bus išskaityta į ases
mentus.

2) Yra padarytos unijos 
knygutės su nurodymais, kaip 
darbininkai turi sukontro- 
liuot savo mokestį, kad bosas 
negalėtų nusukti darbininkui 
mokesties.

3) Įvest pamokas apie uni- 
jizmą po kiekvieno visuotino 
narių susirinkimo.

4) Vietoje biznio agentų, 
skirs eilinius narius patikrint, 
ar darbdaviai išmoka darbi
ninkam minimum algas.

5) Kad būtų* priversti tie 
nariai užsimokėt į uniją iki 
kov6 4 d., kurie nėra geram 
stovyj. Ir kurie atsisakys pil
nai atsilygint su unija, bus 
prašalinti nuo darbo ir jų vie
ton padėti gero stovio nariai. 
Tačiau bus ir išimčių. Kurių 
unijos mokestys toli užvilk
tos, o nepajėgs tapti gero sto
vio nariais iki kovo 4 d., bet 
sutiks atsiteist su unija, jiems 
laikas atsiteisimo bus pratęs
tas.

6) Kad užtikrinus didesnę 

demokratiją unijoje, nebus 
leista jokiai grupei turėt* sa
vo sleitą kandidatų į pildan
tį komitetą ir biznio agentus.

7) Priėmė rezoliuciją prieš 
AF of L vadų, su W. Green 
galvinyj, vartojamas priemo
nes prieš CIO. Tai yra, kur 
CIO išveda darbininkus į 
streikus, AF of L siunčia sa
vo agentus, kad pasėt nepasi
tikėjimą tarpe streikierių CIO 
vadovybe ir tuomi pakenkt 
streikui. Taipgi priimta re- 
rezoliucija, pasmerkianti AF 
of L. vadus už vedamą kovą 
prieš Roosevelto WPA pra
plėtimo programą.

8) Užgyrė Lokalo 75 Pild. 
Tarybos padarytą tarimą link 
vieno buvusio boselio, kad 
užsimokėtų pabaudos— vyras 
$9, o jo moteris $12. Mat, 
jis ėmė darbą iš didesnės už- 
streikuotos dirbtuvės. žino
ma, jis su tuom savo elgesiu 
prisidėjo prie laužymo strei
ko. Dabar tas boselis yra 
jau darbininkas ir sykiu unl- 
jistas.

9) Abramson karštai ragi
no narius veikt ir politiniai, 
prisidedant prie Darbo Ne
partinės Lygos, prie kurios 
jau pats lokalas priklauso.

Iš čia suminėtų padarytų 
tarimų kaip kam gal atrodo, 
kad unija pasimojo kietai dis- 
ciplinuot ir savo narius. Iš 
paviršaus žiūrint, tai taip. 
Bet plačiau panagrjnėjus, pri
eisime prie išvados, kad sėk
mingai kovot prieš darbdavius 
negalima, jeigu pačioj unijoj 
yra ištižimas. Vieni nariai 
pilnai užsimokėję duokles ir 
asesmentus ir pildo visus uni
jos patvarkymus, o kiti uni
jai skolingi, net po 8 mėne
sius duoklių ir asesmentų visai 
nėra mokėję. Kaip pirmi, taip 
ir antri lygiai naudojasi uni
jos teisėmis bei apsauga nuo 
bosų atakų. Ir kurie unijoje 
yra geram stovyj, tie pasiten
kinę unijos veikla; tačiau tie, | 
kurie unijai skolingi, zurza1 
daugiau prieš uniją, negu 
prieš bosus, ir tuomi jie mu
ša unijos autoritetą prieš vi
suomenę ir silpnina unijos ga
lią kovoje prieš bosus, žino
ma, šitokia padėtis unijoj vi
suomet toleruot negalima. To
dėl praeitas susirinkimas, iš
analizavęs minėtus klausimus, 
ir padarė čia nurodytus tari
mus su tikslu, kad sustiprint 
pačią uniją, kad sėkmingai 
galėtų kovot prieš, darbdavius. 
Tai visai logiškai; kitaip ir 
būt negali.

Tačiau su apgailestavimu 
reikia pasakyt, kad šiems tei
singiems unijos patvarky
mams daugiausia priešinosi 
trockistinis elementas praei
tame susirinkime ir, žinoma, 
įtraukė į pasipriešinimą ir ne 
savo plauko žmones, kurie ne
ima visapusiai dalykus anali
zuot. Bet kadangi jų nepa
matuotam priešinimuisi prita
rė maža mažuma, tai jų pasi
priešinimas buvo nustelbtas, 
ir padaryti būtinai reikalingi 
tarimai. J. Bimba.

Dar vienas vaizdas iš koncentravijos stovyklos Francijoj, kur tapo subrukti 
Ispanijos respublikos pabėgėliai, kuriuos Daladiero valdžia pusbadžiai laiko
prie baisiausių sąlygų.

Atidarykim Kovotojams 
Duris j Laisvę

Šimtas ir 28 didvyriai, 
kurie iš Amerikos išvyko 
pašvęst viską geriausio sa
vo gyvenime ir pačią gyvy
bę, kad demokratija, kad 
Ispanijos liaudies valdžia 
galėtų gyvuoti, dabar yra 
subrukti šaltose, šlapiose ir 
žiaurumais apsuptose Fran
ci jos koncentracijos kempė
se. Žiaurumu, nepakenčia
ma padėtimi reakcionieriai 
nori juos priversti stot 
Franco armijon.

Juos iš ten išlaisvinti ga
lės tik tada, kada mes, ame
rikiečiai, užtikrinsime jų 
aprūpinimą viskuo iki jie 
galės sugrįžti į šią šalį.

Priežastis jų ilgo ten už
silikimo yra tame, kad jie, 
nors buvo šios šalies pasto
viais gyventojais, bet nebu
vo piliečiais. Tas keleriopai 
apsunkina jų grąžinimą: 
ima daug laiko sudarymas 
dokumentų ir lėšuos jų už
laikymas iki išgaus doku
mentus; prieš išgavimą do
kumentų reikia parodyti, 
kad jie po sugrįžimo bus 
aprūpinti, neelgetaus.

Signalas Veikt
Lincolno Brigados Drau

gai aprokavo, kad visam 
tam privalom turėt $20,000 
ir turėti greit, kas negalima 
atsiekt paprastomis rink
liavomis. Dėlto pereitą šeš
tadienį, New Yorke, skubo
tai sušaukta konferencija, 
kuri pasisakė:

Reikalaut juos tuojau pa- 
liuosuot iš koncentracijos 
kempių ir protestuot prieš 
Franci jos Daladiero val
džios žiaurų apsiejimą su 
amerikiečiais ir kitų šalių 
veteranais. Protesto tele
gramas, laiškus ir rezoliu
cijas siųst Franci jos amba
sadoriui Washingtonan.

Rinkt aukas greitam jų 
parvežimui ir sušelpimui 
prieš ir po parvežimo.

‘‘Nuo Brolio Negirdėjau 
Antri Metai”

Tarp daugelio diskusan- 
tų, duodančių sugestijas su
kėlimui $2’0,000, taipgi pa
žadus, kiek jo ar jos orga
nizacija sukels, pakilo jau
nas vaikinėlis ir nedrąsiai 
paklausė, ar kas negalėtų 
pasakyt vardus esančių 
Franci jos k o n c e n tracijos 
kempėse. Sako: “Nuo bro
lio iš Ispanijos negirdėjau 
antri metai.” Pirmininkas 
paduoda sąrašą. Žaibu per
meta akimis, paskui dar 
peržvelgia, ir vėl po vieną 
perskaito. “Nėra,” liūdnai 

ištarė, “oh, kad mano bro
lis ten būt...” Tačiau jis 
pažadėjo daryt viską su
grąžint tuos vaikinus.

Sėdi ir mąstai, dėlko aš 
ir jūs negalėtume daryt 
viską, nors mūsų brolio ten 
ir nesiranda.
Graži Priejauta ir Vienybe

Kalba ir aukauja vokie
čiai, finai, grekai, vengrai, 
latviai, amerikonai ir kitų 
tautybių žmonės, taipgi vi
sokį amatininkai. Maisto 
darbininkų unija, kuri pa
siuntė apie 200 vaikinų Is
panijon, pažadėjo darbuotis 
atsteigt sugrįžusiems ko
votojams darbus ir paremt 
finansiniai. Net Workers 
Alliance, bedarbių organi
zacija, atnešė $50 ir žada 
daugiau sukelti savo baza- 
re. Amerikiečių solidaru
mas ateiviams kovotojams 
atidarys duris į paliktus 
namus, šeimas, mylimą šalį. 
Ir kasgi, kad ne lincolnie- 
čiai, to labiausia verti?

Jo Sūnus Tenai
Po ano vaikinėlio atsišau

kimo, tapo išdalinta delega
tams visų koncentracijose 
esančių sąrašas.

Atsistojo jau gerokai 
pražilęs šviesus vyras, dar 
labiau nušvitusiu veidu. Sa
ko: “Atstovauju Ridge- 
woodo vokiečių dainorių 
draugiją ir turėjau pranešt, 
kad ji rengia tam tikslui 
pramogą, kuri jau ne pir
ma. Bet ją rengsime sma
gesni dėlto, ‘‘ kad suradau 
savo sūnaus vardą sąraše.”

Užviešpatavo tyla. Susi
jaudinęs tėvas toliau pasa
kojo, kaip jo jaunas, Vokie
tijoj augęs sūnus buvęs pa
gautas hitlerinės propagan
dos, su tėvo idėjom visai 
nenorėjęs skaitytis. Bet 
kaip patekęs šturmininku, 
pamatęs, kas yra hitleriz- 
mas praktikoj, džiaugęsis 
pasprukęs Amerikon pas tė
vą, o fašistams užpuolus Is
paniją, su dar didesniu 
džiaugsmu išvykęs kovot 
prieš fašizmą. Tėvas ilgai 
nuo jo negirdėjęs ir tik vil
timi raminęsis.
Jos Sūnus Dingo Be žinios

Čion buvo moterų taipgi. 
Grupė moterų tarėsi ir vie
na priėjus prie stalo padėjo 
pluoštą dolerinių, pranešda
ma, kad tai nuo komunis
čių kuopos. Vienos iš jų sū
nus Ispanijoj dingo be ži
nios. Nuo to laiko jos nusi
statė svarbiausia pareiga 

rėmimą Ispanijos ir jos gy
nėjų. Dingusiojo motina pa
ti viena surinko šimtus pa
rašų prieš embargo. Kitos 
jai padeda.

Kita motina padavė nuo 
draugijos $50 ir pažadėjo 
baigt sukelt iki šimtinės sū
nui pagerbt draugų rengia
moj “parėj.” Sako: “Jei ki
tos atidavė sūnus, tai kodėl 
aš savo sūnaus • kolegijos 
baigtuvėse negalėčiau su
kelt penkdešimkę.”

New Yorke aukos gra
žiai plaukia, bet jos turi 
plaukt iš visur ir be palio
vos, nes, apart parvežimo 
ateivių kovotojų, Lincolno 
Brigados Draugai turi gy
dyt ir šelpt šimtus jau su
grįžusių piliečiu veteranu.

S.

Hartford, Conn.
Visko po Biskį iš Mūsų 

Kolonijos Darbuotes
Vasario 17 d. A. L. U. P. N. 

Kliubas turėjo nepaprastą susi
rinkimą, kuriame likosi perkei
stas konstitucijos punktas. Pir
miau buvo saužudžiams neišmo
kamos pamirtinės. Nubalsavo 
kone vienbalsiai nuo šio susi
rinkimo išmokėti visiems, ne
žiūrint kokia mirčia narys mir
tų, tik išskyrus streiklaužius.

Narių dalyvavo apie 200, ir 
visi pakeltus klausimus svars
tė šaltai. Plačiai buvo apkalba
ma svetainės statymo klausi
mas, nes, mat, jau planas pa
darytas ir net buvo atspausdin
tas vietiniam angių laikraštyj. 
Kliubiečiai ragino statymo 
komisijos narius daugiau 
darbuotis. Tai k o m i si j a 
nusitarė vaikščioti po stubas 
sukėlimui finansų. Teko mail 
girdėti, kad turi labai gražias 
pasekmes. Tai iš to pasirodo, 
kad Hartfordo lietuviai susi
lauks neužilgo svetainės, kuri 
bus visiems prieinama.

Pavyzdingas Parengimas

Vasario 25 d. praėjusio “Lai
svės” vajaus vajininkai suren
gė užbaigtu ves “Laisvės” nau
dai. Buvo prisirinkę labai gra
žios publikos. Publika susidėjo 
iš įvairių pažvalgų. Bet kurių 
buvo daugiau tikėtasi, tai tų ne
žinau iš kokių priežasčių nesi
matė. ’

Man teko nugirsti, kad kai 
buvo pardavinėjami laimėjimo 
ti.kietukai, tai žmonės vieni ki
tus ragino pirkti, sakydami, 
kad tie mūsų grašiai eis dėl 
naudos darbininkiško laikraš
čio. Tai iš to galima suprasti, 
kad dabartinė “Laisvės” takti
ka darbininkams pilnai patin
ka. žinoma, dėl sutraukimo pu
blikos daug pagelbėjo pagarsi
nimas per Lietuvių Radio New 
Britain, Conn.

Visi linksmai leido laiką prie 
muzikos iki vėlumai nakties. 
Nors dar neteko sužinot paren
gimo pasekmių, bet atrodo, kad 
liks nemažai pelno.

Ir dar turiu priminti, kad 
drg. P. Krikščius išpardavė ne
mažai įžangos tikietų dėl ope
retės “Vestuvės Pušyne,” kuri 
bus sulošta kovo 26 d., 6 vai. 
vakare, svetainėje po num. 227 
Lawrence St.

Susirinkimas

Vasario 24 d. Laisvės Stygų 
Orkestrą po pamokų laikė mė
nesinį susirinkimą. Narių daly
vavo, 16. Ir galiu pasakyti, kad 
jaunuoliai tvarkingai vedė susi
rinkimą.

Buvo pakeltas klausimas pri
sidėjimo prie Meno Sąjungos. 
Po mažo apkalbėjimo, visi suti
ko prisidėti, užsimokėdami $5.

Buvo įnešta, kad iš iždo būtų 
paaukauta $10.00 dėl Laisvės 
Choro. Įnešimą priėmė ir likosi 
paaukauta. Mat, choras jiems 
suteikia veltui svetainę pamo
koms. Tas parodo, kad mūsų 
dailės grupės viena kitai atjau-

Nemtmos.čia. ers įnešė sumanymą, kad

Jersey City, N. J.
Prakalbos

26 d. vasario įvyko prakal
bos. Prakalbas rengė LDS 
133 kuopa Lietuvos nepriklau
somybės 21 metų proga. Ryte 
ir laike rinkimosi publikos 
lijo taip smarkiai, kad rengė
jai nemanė, kad bent kas at
silankys. -’Tačiau susirinko j 
apie 30 žmonių. Kalbėjo drg. I
L. Pruseika iš Chicagos. Rink
ta aukos lėšų padengimui. 
Surinkta $6.32. Aukavo seka
mi : po 50 centų, J. Kačergius, 
J. B. Paserpskis, O. Kačergie- 
nė, A. Matulevičius, Bara
nauskienė, Ragauskienė, A. 
Zavišius ir L. Rice. A. Zai
kauskas 75 centus. Po 25c.,
M. Sabaliauskas, Augutienė, 
Gumauskienė, ir J. Augutis.

Reikia priminti, kad d. Prū- 
seika vėliau gavo nuo pavie
nių draugų keletą dolerių 
“Vilnies” paramai. Prakal
bos būtų pavykę gerai, jei ne 
tokis nemalonus smarkus lie
tus.

Nuostoliai

Salaveišių armija sako, kad 
pakėlimas važinėjimo kainos 
per Hudson upę tarpe Weeh
awken ir 42nd St. Ferry jiems 
lėšuos į metus $1,300. Daly
kas aiškinama taip: Per ilgą 
laiką vienas iš Salaveišių sto
vėjo su baksiuku viduje ferry 
rinkdamas aukas. Sakoma, 
žmonės išmainydavo penkis 
centus ir keturis pamokėjo už 
pervežimą, o likusį centą ati
duodavo Salaveišių kolekto
riui. Dabar gi jau taip nėra, 
publika neką tokia duosni, 
kaip pirmiau buvo ir jie tai 
patyrė tik vieno mėnesio lai
kotarpy j.

Įsakymas

Newark© WPA administra
torius Robert W. Allan įsakė 
visiems WPA darbininkam 
mesti politiką, arba darbą. 
Jisai aiškina, kad federalės 
valdžios įstatymai draudžia 
viešųjų darbų darbininkam 
užsiimti politika. Nusikaltu- 
siems sako skiriama bausmė 
$1,000 arba metai kalėjimo.

Kiek tame teisybės, neži
nau, bet keistas įstatymas, jei
gu jisai tokis yra ir darbda
viai dirbtuvėse gali juo nau
dotis. Tai būtų blėdingas da
lykas.

Panaikino Bausmę
Valstijos Aukščiausias Teis

mas panaikino teismą Morris 
Millgram iš Jersey City, sek
retoriaus Workers Defense 
League. Jį buvo apkaltinę 
skleidime lapelių, šaukiančių 
publiką į anti-fašistinį susirin
kimą, prakalbas. Geras antau
sis reakcijai.

Turi Priimti i Darbą

National Labor Relations 
Board patvarkė, 1 kad Steel 
Laundry kompanija turi pri
imti pavarytus darbininkus į 
darbą ir apmokėti jiems už 
visą jų nedirbamą laiką. Mi
nimi darbininkai buvo paliuo- 
suoti nuo darbo už unijos or
ganizavimą. Kompanijai duo
ta laiko 10 dienų apeliuoti. 
Tačiau kompanija turi visus 
patvarkymus, įsakymus Bo- 
ardo įgyvendinti bėgyje 60 
dienų.

Kalbėtojas Carey, sakyda
mas prakalbą pasakė, kad 
George Washington© laikais 
buvo bedarbė neprastesnė, 
kaip dabar. Washington© ka
riuomenei pritrūkus maisto, 
Washingtonas bandė parduo
ti dalį savo nuosavybės, bet 
patyrė, kad “real estate” be
darbė (?—Red.). Nesigilin
sim į istoriją, bet šis pasaky
mas kalbėtojo keistas. Bedar
bė “real estate,” bet ne tokiu 
maštabu, kaip dabar.

Turi Būt Piliečiai

Senatorius James L Bow

kiekvienas būsiantis daktaras, 
kuris nori pereiti valstijos 
medikalę egzaminaciją, turi 
būt šios šalies pilietis. Senato
rius ima skaitlines iš New 
Yorko, kur iš 1,836 daktarų, 
kurie ėjo egzaminaciją 1,063 
nebuvo piliečiai. Jisai sakė, 
kad yra atsitikimų, kur 50 
nuošimčių daktarų, kurie per
eina egzaminaciją, nėra šios 
šalies piliečiai ir jie turėtų 
būt piliečiai.

K. Biuras.

Bayonne, N. J.
Darbininke, Pagalvok!

Pasklido žinia, kad Standard 
Oil Co. 15 dieną kovo išleis iš 
darbo apie 200 darbininkų. Tai 
yra, visus tuos, kurie nėra iš
dirbę 3 metus. Tai labai nema
loni žinia, nes tai paliestų vi
sus jaunus darbininkus. Dauge
lis iš jų jau apsivedę, turi šei
mynas; kiti užlaiko savo senas 
motinas, mažas sesutes bei bro
liukus. Na, ii’ netekus jiems 
darbo, atsidurtų jie visi dide
liam skurde.

Apsaugot šiuos darbininkus 
nuo atleidimo prie dabartinių 
aplinkybių nėra galimybės. Nes 
darbininkai neturi, savo organi
zacijos. Tiesa, gyvuoja koks ten 
susivienijimas (Association), 
bet iš jo darbininkams nėra jo
kios naudos. Nes šis neva “dar
bininkų susivienijimas” yra bo
sų kontrolėj ir dėl bosų tarnau
ja. Ir nors didelė didžiuma 
darbininkų aiškiai mato, kad iš 
minėto susivienijimo jokios 
naudos nėra, apart nuostolių, 
nes bereikalingai turi mokėt 3 
dolerius į metus, kaipo duokles," 
o tais pinigais naudojos tik bo
sų pastumdėliai, bet negali su
prast, kad šis bosų padaras rei
kia visai atmest, ir susiorgani- 
zuot CIO. Juk dabar geriausia 
proga. O tuomet pamatytumėt 
didelį skirtumą, nes tuomet bo
sai negalėtų su darbininkais 
ejgtis taip, kaip jie nori.

Tad pagalvok, darbininke, ar 
nebūtų gerai, kad taip -būtų? 
Ir jeigu tau atrodys, kad būtų 
gerai, tai nieko nelauk, stok 
pats pirmutinis į C.I.O. uniją, 
o paskui tave ateis ir kiti. .

Proletaras,

Pittston, Pa.
Graži Pramogėle. Mirė 

Du Draugai

Kelios savaitės atgal turė
jome surengę silkių vakarėlį 
Rauduvės Studijoj. Dėlei pa
įvairinimo turėjome judamus 
paveikslus. Vakarėlis su ma
žais trūkumais pavyko gana 
gerai. Nemažas būrelis drau
gų ir simpatikų praleido sma
giai laiką gana geroj drau
giškoj nuotaikoj.

Kadangi drg. S. Rauduvė 
suteikė studiją veltui, o kiti 
draugai ir draugės pasišventę 
padirbėjo, tad atliko pelno 
apie 10 dol., iš kurių L.D.S. 
78-ta kuopa paskyrė $5 dėlei 
Ispanijos prakalbų, $2 Ispa
nijos kovotojams. Tas parodo, 
jog ir iš mažo būrelio žmo
nių, jei tik teisingai ir sutar
tinai veikiant, galima ne tik 
praleist smagiai laiką, bet ir 
padaryt keletą dolerių nau
dingam, svarbiam tikslui.

Kiek pirmiau numirė P. 
Vaškūnas, buvęs ALDLD 12- 
tos kuopos narys. Taipgi nu
mirė buvęs “Laisvės” skaity
tojas J. Zdanevičius. Abu li
kosi palaidoti be jokių bažny
tinių apeigų W. Wyomingo 
laisvuose kapuose. Tie abu 
draugai buvo da tik pusam
žiai, bet mainų dulkės sunai
kino jų sveikatą ir nuvarė pir
ma laiko į kapus. (Nors ši 
žinutė suvėlinta, bet kad nie
kas apie tai nerašė į “Laisvę”, 
tai paminėjau nors trumpai.) 
Tad lai būna lengva jums, 
draugai, Wyomingo laisvų ka
pų žemelė. A. V.
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Pirmadienis, Kovo 6, 1939

Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

..............  Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas) ........

(Tąsa)
Laike revoliucijos tas žmogus buvo 

prisidėjęs prie monopolių daužymo, gi 
vėliau nebuvo jokio partijiečio nei kito 
žmogaus atstovybėj, kas būt galėjęs su
valdyti tokius varjotus.

Mes jau buvome girdėję apie jo iš
davystes Kalvarijos kalėjime, ir kai tik 
j j atvežė į kalėjimą, mes buvom nusimi
nę. Vienok jis daugelio politinių kalinių 
nepažino. Priėjęs jis prie manęs, pra
nešė, kad mano namiškiai deda visas pa
stangas mane išliuosuoti. Tai buvo tie
sa, nes tą pačią dieną buvau išliuosuo- 
tas. Tik spėjo priešnaktinis patikrinimas 
pereit, apie 9 vai. vak., sargai specialiai 
duris atidarė, iššaukdami mano pavardę 
ir liepė rengtis. Kiti draugai pašoko ne
leist, sakydami, jūs galit rytoj paimt. 
Pasidarė mūsų kameroj triukšmas. Iš
girdo kitos kameros ir prasidėjo durų 
trankymas. Tada sargai pasakė, kad 
randasi mano brolis su specialiu paliuo- 
savimu nuo Suvalkų rėdybinio tardyto- 
jaus. Tada pareikalavau atidaryti poli
tinių kalinių kameras atsisveikinimui. 
Atsisveikinau su tūlais draugais ir iš
ėjau lauk ir susitikau savo brolį Pijušą.

Atvykome mudu į Marijampolę, o iš 
ten sugrįžau į tėviškę. Vėliau gavau pra
nešimą iš Varšavos tarybos, kad mano 
bylos likosi suspenduotos. Turėjau 5 kal
tinimus: už žemsargių nuginklavimą, 
lapelių skleidimą, agitacijos vedimą tarp 
valstiečių ir dar kitus. Vėliau sužinojau, 
kad mano švogeris Pijušas Pranskevi- 
čius išdavė mane Keturvalakių žemsar- 
giui Kuzmenkai. Parėjęs iš kalėjimo, aš 
tą žemsargį Kuzmenką suradau Kybar
tuos dirbant prie stoties. Jis, pamatęs 
mane, nustebo, apkaito ir susigėdino. Jis 
tuojaus pradėjo teisintis, kad ne jis iš
davė mane, bet mano švogeris Pranske- 
vičius. Tada buvo aišku. Dar ir po šiai 
dienai, nežinau, kodėl jis mane išdavė...

Veikimas Keturvalakiuos
Apsigyvenęs laikinai tėviškėj, tuojaus 

susisiekiau su draugais: Dabrila ir Vir- 
bila, iš Marijampolės. Dabrila priklausė 
prie socialdemokratų partijos ir gaben
davo nelegalę literatūrą pirm ir laike 
1905 m. revoliucijos mūsų apielinkėj. Su
grįžęs iš kalėjimo, randu tą ‘revoliucio
nierių’ susigiminiavusį su Keturvalakių 
kunigais. Aš jį pradėjau kritikuoti, kad 
jis, būdamas socialdemokratų partijos 
nariu, teršia principus, išeina prieš savo 
pirmiau nudirbtus darbus. Jį smarkiai 
kritikavau prie kunigo Višniausko, bet' 
jis jau buvo nusistatęs prieš mano idė
jas. Aš jo nepaisiau.

Kada Dabrila buvo areštuotas, tai vie
nas kaimietis-kalvis, Valneris, nežinoda
mas dalyko, nuvežė žemsargius pas jį, 
bet jis nežinojo, ką jie darys. Žmogus 
neturėjo jokio supratimo. Kada Dabrila 
paleido už keletos dienų, tai jis su savo 
draugais uždegė jo namus. Dabar suži
nojau iš Lietuvos, kad tas pats Dabrila 
Marijampolėj yra valdžios šnipas.

Apie Keturvalakius tuo laiku nei vie
no darbininkiško judėjimo veikėjo nebu
vo; nebuvo nei jokios’net klerikalų or
ganizacijos.

Vėl susidraugavau su savo mokyklos 
draugais kaimynais: Gavėnukais, Žmui- 
dinų jaunuoliais, Kiveruku ir kitais, ir 
pradėjau organizuot menininkų grupę, 
kad perstačius scenos veikalų; pirmuti
nį “Amerika Pirtyje.” Jie lengvai pri
stojo. Tuom syk Keturvalakių bažnyčios 
vargonininkas buvo laisvų pažiūrų žmo
gus, gabus dainininkas ir vargonininkas- 
pianistas. Su jo pagalba suorganizavom 
chorą. Visi bendrai rengėm perstatyt 
“Amerika Pirtyje” Žmuidino kluone. 
Pas Žmuidiną tuo laiku buvo privatiš- 
kas mokytojas, kuris mokino Žmuidinų 
jaunuolius. Buvo baigęs 5 klases gimna
zijos. Jis nudavė irgi kovotoją prieš ca
ro valdžią. Mokinomės minėtą veikalą ir 
jį prirengėm statyt. Mano tėvas pagel
bėjo man padaryti dekoracijas, nes jis 
buvo labai nagingas žmogus ir laisvas.

Dekoracijas padarėm iš maišų audeklų 
ir limpama koše išlipinom popieras iš 
darbininkų ir aristokratijos gyvenimo. 
Dekoracijas buvom padarę praktiškas, 
nes greit galėjom perkeist. žmuidino

kluonas buvo gražiai išpuoštas gyvų gė
lių vainikais, kuriuos nupynė tų laikų 
kaimo merginos; eglaitėmis papuošėm 
sienas, o grindis išbarstėm smėliu.

Tais laikais reikėjo gauti leidimas iš 
Vilkaviškio apskrities miesto. Žmonės 
pradėjo rinktis ir tuom syk mūsų vienas 

j draugas vos suspėjo leidimą parnešt ant 
smarkaus arklio. Žmonių prisikimšo pil
nas kluonas. Veikalą perstatėm visi ge
rai mokėdami roles. Žmonėms buvo nau
jiena. Veikalą mokino mūsų mokyklos 
tipiškas barzdotas mokytojas Vencius. 
Pirmas parengimas gerai pavyko Ketur
valakiuos.

Bartnikų Miestelis
Nuvažiavau į Bartnikų miestelį pas 

savo tolimą giminaitę ir nuėjau pas Bul
vičius į svečius—pas didelį ūkininką. Su 
juo išsikalbę jom ir klausiau, ar jis su
tiktų duoti savo kluoną perstatymui 
“Amerika Pirtyje” ir “Žilė Galvon, Vel
nias Uodegon.” Jis labai entuziastiškai 
rėmė planą, aiškindamas, kad Bartni- 
kuos menininkų grupė mokėsi tą patį 
veikalą, bet į galą menininkai susipešė 
ir viskas pakriko. Bulvičius buvo laisvas 
“šlėkta.” Atsivežiau dekoracijas į Bul
vičiaus kluoną, o jo darbininkai pagelbė
jo subudavoti platformą ir visą sceneri- 
ją. Apsigyvenau Bartnikuos iki veikalo 
perstatymo. Daug pagelbėjo Bartnikų 
dvaro užveizda, kaip ten jį dar vadinda
vo “žonca”. Jis buvo geras čelistas mu
zikantas ir kaipo žmogus. Jis iš to dvaro 
gavo keletą šimtų krėslų.

Bulvičiaus kluonas buvo panašiai iš
puoštas, kaip ir Žmuidino kluonas Ke
turvalakiuos.

Iš vakaro prieš perstatymą, kursto 
mane Bulvičius eiti pas kleboną parduo
ti bilietus. Aš sutikau, o Bulvičius ėmė 
saldžiai juoktis, kad iš to šykštuolio ne
išgausi nei vienos kapeikos. Aš nuėjau , 
pas jį ir perstačiau reikalą sąryšy j su 
veikalo vaidinimu nuo Keturvalakių me
nininkų.

Vietoj, kad bartis, jis ėmė sveikinti 
mane, primindamas tą jų grupę meni- 
nnikų, kurie pakriko Bartnikuos. Jis už- 
fundino man seno vyno ir davė gerai 
pavalgyti ir nupirko 3 bilietus. Nuo jo 
nueinu į kitą namą pas kanauninką, per- 
statydamas tą patį, kaip ir klebonui, tas 
užbliovė piktai, kad bedievių darbas ir 
jis nepritaręs tokiems darbams, kaip kad 
girdėjęs apie tokius panašius Kybartuos. 
Bet aš jį įtikinau, kad statomi veikalai 
nieko bendro neturi su religija nei baž
nyčia. Jis vistiek paėmė bilietus, kada 
pasakiau, kad ir klebonas paėmė. Atsi
menu, kad mes išrašinėjom aplinkiųiam 
dvarininkams pakvietimus ir jų daug 
suvažiavo į Bulvičiaus kiemą.

Perstatymo dieną atvyko Keturvala
kių menininkai. Buvo smagus ir nepap
rastas įspūdis visiems dalyviams.

Veikalai buvo vykusiai perstatyti. 
Pertraukose buvo ir deklamacijų pasa
kyta iš Vaičaičio eilių knygos, prieš ku
nigus ir išnaudotojus. Kunigams ir dvar
poniams nepatiko, gi veikalai patiko 
jiems ir visiems žmonėms. *

Keturvalakių menininkai vyko namo 
linksmi po mėnulio šviesa ir milionų 
žvaigždžių mirgėjimu, dainuodami il
guos vežimuos ir paskendę šiauduose. 
Tai tikras Lietuvos prisiminimas jau
nuolių smagumo-linksmumo laikais.

Gižų Miestelis
Darėm planus, kaip perstatyt veikalus 

Gižuose. Paprašom tų laikų didžiųjų 
ūkininkų “šlėktų”, Bilskaus iš Balsupių 
kaimo ir Žmuidino iš Keturvalakių, kad 
jiedu nuvažiuotų pas Gižų dvaro ponią 
gauti vieną tinkamą budinką perstaty
mui mūsų veikalų, nes tas dvaras atro
dė kaip ir koks mažas miestukas. Nu
važiuoja jiedu ir parvažiuoja nusivilę; 
negavo. Mudu su jaunuoliu Antanu 
Žmuidinu, agronomijos studentu, nuva
žiuojam pas tą pačią ponią. Mudu jai 
perstatėm dalyką ir ji sutiko. Pasiuntė 
savo sūnų parodyti budinkus ir vėliau 
ji pati atėjo. Įsivedė į didelį grūdų san- . 
dėlį, kuris atrodė į gražiausią svetainę 
prie pat prūdo.

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Kongreso Reikalai
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
New Jersey Valstijos 4 Kon
ferencija, Įvykusi Vas. 5 Die
nų, 1939, 180 New York Avė., 

Newark, N. J.

Konferenciją atidarė pirm, 
d. Dobinis 2 vai. dieną. Pa
tikrinimo mandatų kom. pas
kyrė šiuos draugus: Vertelie- 
nę, Maziliauską, Gasparaitį. 
Perskaitytas dienotvarkis ir 
priimtas.

Pirm, išrinktas d. J. J. Bim
ba—14 balsų, pagelb. d. Do
binis—9 bal. Spaudos komisi
ja iš šių dd.: Beeis, Matulis, 
Sakat.

Skaityta 2 protokolai ir 
vienbalsiai priimta.
Raportai Veikimo Komiteto

Pirmas raportavo d. Dobi
nis, pirm, žymėjo metinę vei
klą apskričio ir tt.

Sekret. Jamison davė raš
tišką raportą. Raporte atžy
mėta, ką nuveikė veikiamas 
komitetas dėl labo Lietuvos ir 
abelnai kultūriniam darbe.

Kadangi raportas ilgokas, 
tai nėra reikalo čia jį kartoti. 
Gi nebuvo tarimo konferenci
jos, kad jį tai pint spaudoj, tai 
jis liekasi priimtas ir archyve.

Iždininkas raportavo, kad 
ižde randasi tik 5 dol. su cen
tais. Raportai visi užgirta.

Už mandatų kom. raportuo
ja d. Maziliauskas: Nebark: 
Palangos Juzės Draugija, 3 
atstovai, narių 338. LDS 8 
kp., narių 82, atstovai 2. Liet. 

"Lit. Dr-jos 5 kp. turi narių 72, 
atst. 2.

Sietyno Choras: narių 38, 
atst. 2.

Elizabeth. Aušros Draugija, 
narių 200, atst. 2. Liet. Lit. 
D-jos 54 kp., narių 46, ats. 2. 
LDS 33 kp., narių 35, atst. 1.

Paterson. Liet. Ukėsų Kliu- 
bas, narių 180, atst. 3. Liet. 
Lit. Dr-jos 84 kp., narių 39, 
atst. 2. LDS 123 kp., narių 27,’ 
atst. (?).

Bayonne. Liet. Ukesų Kliu- 
bas, narių 32, atst. 1. Liet. 
Lit. Dr-jos 212 kp. narių 33, 
atst. 1. LDS 26 kp. Narių 45, 
atst. 1.

Linden. Saulės Pašalpos 
Dr-ja, narių 75, atst. 1. Liet. 
Lit. Dr-jos 165 kp. Narių 25 
ir LDS 135, kp. narių 23, atst. 
1.

Jersey City. šv. Jurgio 
Draugija, narių 75, atst. 2. 
LDS kuopa, narių 90, atst. 2.

Hillside. Liet. Darb. Pašal
pos Draugija, narių 84, ats. 1. 
Liet. Lit. Dr-jos 200 kp., na
rių 17, .atst. 1. LDS.' 101 kp., 
narių 15, atst. 1.

Cliffside. LDS 115 k p., na
rių 27, atst. 1. Liet. Lit. Dr- 
jos 77 kp., narių 13, atst. 1.

Harrison. Liet. Lit. Dr-jos 
136 kp., narių 54, atst. 1.

Viso fonferencijoj dalyvauja 
23 draugijos, su 1483 nariais ir 
33 atstovais.

Raportai Kolonijų
Iš jų pasirodė, kad kolonijų 
draugai veikia pagal išgalę ir 
labai draugiškai, be jokių gin
čių, tačiau naujų spėkų per- 
mažai dar įtraukta. Raportus 
apkalbėjus, tarimas padaryta 
veikt daugiau vietiniams 
draugams, kad pritraukus 
naujų spėkų, o kur vietiniai 
negali, lai pasikviečia pagel
bėt veik. kom. narius.

Raportas duotas iš Kongre
so Konferencijos, įvykusios bir
želio 25-26 dd., 1938, Scrantone.

Raportavo raštiškai apsri- 
čio sekret. Jamison. Išklau
sius raportą ir po kelių pa
klausimų, užgirta. ,

Tarimai
1) Kad būt surengta ;aps- 

kričio naudai išvažiavimas, 
bendrai su kitais apskričiais 
ir, jei galima, žieminis pa
rengimas svetainėj. šiam 
darb. veikiamas komitetas. 
(?—Red.)

2) Prie šio parengimo, kad 
būt leidžiama laimėjimas, 10-

5-2 dol. dėl agitacijos.
3) Nutarta rengti Lietuvos 

nepriklausomybės minėjimą, 
bendrai su visomis srovėmis, 
o kur nebus galima susitarti, 
tai rengt kaip galima geriau
sia savo spėkomis.

4) Nutarta rengt propagan
dos, apšvietos — kultūrinius 
parengimus ir kviest įvairių 
srovių kalbėtojus juose daly
vauti ir aiškint Lietuvos pa
dėtį ir jos stovį.

REZOLIUCIJOS

Rezoliucija Lietuvos klau
simu ir rezoliucija tarpsrio- 
vinių santykių klausimu. Abi 
skaitė d. Bėčis. Ant pastaro
sios kilo diskusijos; nekurie 
atstovai reikalavo, kad būt 
įvardinti netvarkos kėlėjai; 
bet vėliaus pasirodė, kad 
švelnesnėj formoj gal būt ge
riau.

Priimtos kaip buvo parašy
tos.

Užgirtas visas dabartinis 
komiteto sąstatas, susidedan
tis iš visų kolonijų, viso 13 
delegatų.

Komitetas savo posėdyj iš
sirinks pats veikiantį komite
tą dėl 1939 metų darbo.

Konferencija užsidarė 5:45 v. 
vakare.

Pirm. J. J. Bimba, 
Sekr. G. A. Jamis"on.

šant tuos $1,150 nuo jo pilnų 
įeigų—$1,00 lieka $250, tai 
taksuojamos įeigos, už tą su
mą jis moka taksų 4%, tai šis 
žmogus tur mokėti $10.00 
taksais.

Vedęs asmuo, su dvejais 
nepilnų metų vaikais, 1938 m. 
uždirbo $3,000. Įvairių nuo
šimčių ir kitų pinigų gavo dar 
$200, taip, kad jo pilnos įei
gos pasiekė $3,200. Jo asme
niškas paliuosavimas buvo 
$2,500. Jis gali reikalauti 
“uždirbtų įeigų kreditą” iš 
$320, kaip ir $400 už kiek
vieną vaiką—arba $800. Jo 
pilni paliuosavimai pasiekia 
$3.600. Įeigos buvo $3,200, o 
paliuosavimai $3,620, tai jam 
nereik taksu mokėti. Bet ka
dangi jo įeigos buvo virš $2,- 
500 jis turi pasiųsti išpildytą 
blanka.

Asmuo, kurio ineigos nevirši
ja $5,000, privalo vartoti Form 
1040A. Išpildęs formą reik prie 
jos prisiekti prieš notarą arba 
vidaus ineigų agentą. Galima 
asmeniškai arba paštu sugrą
žinti Internal Revenue kolekto

riui distrikto kur taksų-mokė- 
tojas turi jo arba jos legalę gy
venimo vietą.

Ineigų taksų įstatymas rei
kalauja daug didesnių taksų 
nuo didesnių , ineigų. Apart 
“normalių” taksų, yra kiti va
dinami “surtaxes,” ant ineigų 
virš $5,000. šitie “surtaxes” 
mainosi nuo 4% ant ineigų iš 
$5,500 iki 75% ant ineigų iš 
daugiau $5,000,000. Pavyzdin, 
asmuo, kurio ineigos 1938 m. 
pasiekė $100,000, privalo mokė
ti $33,354 ineigų taksais, kuo
met taksai asmenio, kuris turi 
ineigų iš $1,000,000, yra $680,- 
184. F.L.I.S.

Italijos Ministeris Nieko 
Nežadėjo Lenkijai

Berlin. — Naziai paten
kinti, kad Italijos užsieni
nis ministeris grafas Cia
no, atsilankęs į Varšavą, 
nežadėjo nieko tokio, kas 
galėtų stipriu t Lenkijos po
ziciją prieš Vokietiją.

Taksai nuo Jeigu
Jeigu esi pavienis, arba 

vedęs ir gyveni sau vienas, at
siskyręs nuo žmonos, ir 1938 
metais iš viso uždirbai $1,000, 
arba daugiau; arba jeigu esi 
vedęs ir uždirbai iš viso 
$2,500 x arba daugiau, arba 
jeigu 1938 metais turėjai biz
nį, nuo kurio įeigos buvo 
$5,000, tai turi pasiųsti įeigų 
išpildytą blanką ne vėliau 15 
d. kovo. . >

Raportuodamas įeigas, tak
sų - mokėtojas privalo pris- 
kaityti algas, visus uždirbtus 
pinigus, visus atlyginimus už 
asmenišką tarnystę, iš bankos 
gautus nuošimčius, gautus di
videndus, ir pan.

Nuo pilnų įeigų sekantieji 
kreditai ir paliuosavimai pa
vėlinti :

Nevedęs asmuo, arba vedęs 
asmuo, kuris negyvena drau
ge su vyru ar žmona, turi pa
liuosavimą iš $1,000.

Vedęs asmuo, arba “šei
mos galva” turi paliuosavimą 
iš $2,500. “šeimos galva” yra 
asmuo, kuris tikrai užlaiko 
viename name, vieną arba 
daugiaus asmenų, kraujo gi
minės arba asmenio pasavinti.

Apart asmeniško paliuosa- 
vimo, kreditas iš $400 gali 
būti reikalautas už kiekvieną 
asmenį (apart vyro ar žmo
nos), mažiaus 18 metų, kurį 
asmenį taksų mokėtojas už
laiko.

Yra irgi “uždirbtų įeigų 
kreditas” (earned income 
credit) iš 10% pavėlinta ant 
visų įeigų, kurios neviršija 
$5,000.

Jeigu abu, vyras ir žmona, 
turi įeigų, gali sykiu arba at
skirai paduoti įeigas, bet tik 
vienas iš jų gali reikalauti as
menišką paliuosavimą iš $2,- 
500.

čia paduodame įeigų taksų 
du pavyzdžius:

Nevedęs žmogus uždirbo 
alga $1,375. Jis gavo $25 
nuošimčių iš bankos. Taip jo 
pilnos įeigos pasiekė $1,400. 
Jo asmeniškas paliuosavimas 
yra $1,000 ir jo “uždirbtų 
įeigų kreditas” — $140. Jei
gu jis gali prirodyti, jog au
kavo labdaringoms draugys
tėms kiek nors, jis tuos pini
gus irgi turi priskaityti prie 
paliuosavimų—ant tokių pini
gų taksų nereikalaujama. Sa
kykime, šitam atsitikime, kad 
šis žmogus aukavo $10. Tad 
jo pilni paliuosavimai ir kre
ditai pasiekia $1,150. Numu-

"RAISTAS"
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io
•

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius.
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

•
• “RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir pla

tinasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas 
ir lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleis dienraštis “Laisvė.” 
Tai bus sutobulintas ir papildytas vertimas.

• “RAISTAS” bus išleistas šį (kovo) mėnesį. Bus 
didelė knyga, kaina $1.00. Kas užsisakys “Raistą” 
išanksto, gaus už 75c. Tai didelė nuolaida. Užsi
sakykite tuojaus ir kartu su užsakymu prisiųskite ir 
mokestį 75c. Persiuntimo kaštus apmokės “Laisvė.”
Nupiginta kaina už 75c “Raistą” galite gauti tik 

iki 15 d. kovo. Vėliau jo kaina bus $1.00.
•

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••• • •
; Lietuvių Kuro Kompanija J
J ĮDEDAME 2
• MASTER-KRAFT OIL BURNERS • 
J Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ !
2 (Steam Boiler) i• • • • •
• Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą •
• “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. •
2 Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. 2

• TRU-EMBER FUEL CO, INC. Z
2 485 Grand Street Brooklyn, N. Y. •
2 Telefonas EVergreen 7-1661 •

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

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

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

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

Sun. all day and night
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Chicagos Žinios fašistus už apgynimą nepri
klausomybės ir atsteigimą ei Vi
lės ir demokratinės santvarkos

ALDLD kuopos moterys ne
buvo taip susirūpinę veikimu, 
kaip dabar, ypač kuomet arti-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

“VILNIES” PARENGIMAS 
VISAIS ATŽVILGIAIS 

GERAI PAVYKO

Publikos Buvo Pilna Sokolų 
Svetainė; Tragiška Drama 
“Baudžiavos Nuotakos” Pub

likai Labai Patiko

Sekmadienį, vasario 19, So
kol Hall įvyko “Vilnies” paren
gimas. Plati lietuvių visuomenė 
skaitlingai dalyvavo dienraščio 
parengime. Buvo daug jauni
mo, profesionalų ir biznierių. 
Visa pažangi visuomenė gau
siai parėmė žymiausią lietuvių 

, vidurvakarinių valstijų liaudies 
dienraštį.

Šiuo laiku siaučianti influen
za ir blogi keliai sulaikė dauge
lį nuo atvažiavimo į parengimą. 
Apart to, tą dieną supuolė 
“Vilniai” draugingų organizaci
jų keli parengimai ir jų nariai 
negalėjo dalyvauti čia, nes jie 
buvo savo draugijų metiniuose 
parengimuose. Tuo pačiu laiku 
buvo žagariečių Kliubo, Cicero, 

• Teisybės Mylėtojų Draugystės, 
Lietuvių Auditorijoje ir Lietu
vių Politikos Kliubo, Roselande. 
Jeigu ne tie keli dalykai, ku
riuos pažymėjau, tai publika 
nebūtų tilpusi į erdvią Sokolų 
svetainę.

“Baudžiavos Nuotakos”

“Baudžiavos Nuotakos” vei
kalas, kuris buvo suloštas, dide
lis ir gražus. Vaidinimas šio 
kūrinio nelengvas, nes į tas ro
les įsigyventi šių dienų vaidy- 
loms sunku. Veikale perstatoma 
1835 metų dvaras, ponai, urė- 
dos, baudžiauninkai ir prieš po
nus sukilėliai ir tt.

Pagrindiniai veikalas remiasi 
ant keturių charakterių. Ponas 
Surintas — jo rolėj buvo žy
mus vaidyla G. K. Budris; Ka
šte, 19 metų, Surinto duktė, jos 
rolę vaidino pagarsėjusi daini
ninkė Ą. Kenstavičienė; urėdas, 
dvaro valdininkas, jo rolę vai
dino žymus mimikas F. Joku- 
bauskas; Vitas, sukilusių ir 
miškuose besislapstančių bau
džiauninkų vadas, jo rolę vai
dino J. Gordon, taipgi pasižy
mėjęs lošime. '

Nuo šių keturių vyriausių 
charakterių ir jų sugabumų 
priklausė ir kitų vaidylų impul
sas geriau bei silpniau lošti.

Imant mūsų meniškas jėgas 
kaipo mėgėjus ir neskaitant 
menkesnių trūkumų, gerai sulo
šė. Vietomis trūko išdidumo, 
kai kur trūko autoritetingumo, 
ginkluotume ir karingumo. Bet 
tie dalykai nesudarė paties pa
grindo. Abelnai publikai patiko 
vaidinimas.

Mažesnes roles turėjo: Auk
lės, Guzevičienė, Onos baudž
iauninkės, F. Yurgel; Teresės 
baudžiauninkės, A. Zigmant; 
Marijonos baudžiauninkės, M. 
Shimkus; Agotos baudžiaunin
kės, kuri buvo paimta į dvarą 
ir paversta pono meiluže, N. 
Gordon; jos tėvas senis, J. Ben- 
dokaitis; Vaišvila baudžiaunin
kas, J. Stulgis; Budrikas bau
džiauninkės, F. Yurgel; Teresės 
Jonas, dvarokas, puskvailis, T. 
žebraitis; Bružinskas, dvarinin
kas, Surinto draugas, T. Gar- 
šinskas ir žiaurauskas, taipgi 
Surinto draugas, dvarininkas, 
W. Slench. Čia sužymėti vaidy- 
los jau pirmiau nekartą scenoje 
yra labai atsirekomendavę, kai
po gabūs vaidylos, taip lygiai 
jie šauniai vaidino ir “Baudžia
vos Nuotakos.”

Ypač gerai pasižymėjo trys 
baudžiauninkės nuotakos, Jur- 
geliūtė, šimkiūtė ir Zigmantai- 
tė.

Publika

Publika buvo patenkinta vei
kalu. Dainas atliko gražiai, dai
navo .harmoningai ir sklandžiai.

Prakalbos

Programai pirmininkavo M. 
Zaldokas. Jis paaiškino veikalo 
tūrinį trumpai ir sklandžiai. Po 
pirmo akto pertraukoj V. An

drulis, “Vilnies” redaktorius, 
pasakė reikšmingą prakalbą 
apie spaudą ir šių dienų svar
besnius įvykius.

Baigiant kalbą jis pažymėjo, 
kad Chicagoj eina labai svar
bus anglų kalboj liaudies dien
raštis “Daily Record,” kad mes 
turime prie to laikraščio rėmi
mo prisidėti. Ta proga parinko 
aukų-dėl “Daily Record.” Regis, 
surinko apie $50. Apie aukas 
kas nors atskirai parašys.

Buvo atsilankę svečių, kurie 
suinteresuoti aldermaniniais ir 
majoriniais rinkimais. Perstatė 
Narvidą, lietuvį kandidatą nuo 
13-to Wardo į aldermanus ir 
Ažuką, lietuvį kandidatą į al
dermanus nuo 11-to Wardo.

Majoro Atstovas

Pirmiau majoras nesiųsdavo 
atstovo į “Vilnies” parengimus, 
bet šiuo kartu atsiuntė. Atvyko 
George M. Tearney, master in 
chancery Circuit teismo. Jis 
sveikino publiką varde majoro 
Kelly, pagyrė majorą ir prez. 
Rooseveltą už naujos dalybos 
programą ir pažymėjo, kad Kel
ly, naujos dalybos šalininkas, 
kandidatuoja antram terminui.

Skandalas Dėl Košernos 
Mėsos

žydų religija reikalauja, 
kad mėsa būtų paruošta pa
gal jų tikybos ritualą. Tačiau, 
kaip visur yra šmugelio, taip 
šmugelis prasiskverbia ir į žy
du košernines krautuves.

Dėl to dalyko, sako, vakari
nėje miesto dalyje daug žydų 
šeimų turės lėkštes meąti ša
lin ir maldas kalbėti už val
gymą nekošernos mėsos. O to 
dalyko kaltininkas buvęs Hy
man Goldberg, košernos mė
sos krautuves savininkas. Jis 
teisme prie teisėjo Leo Edel
man prisipažino, kad parduo* 
davęs ir nekošernos mėsos, ta- 
čiaus ant lango laikęs iškabą, 
kad parduoda košerną.

Prieš Goldbergą užvedė by
lą Ortodoksų žydų Unija. 
Kuo ta skandalinga košernos 
mėsos byla baigsis, tai ateitis 
parodys.

—Rep.

Hudson, Mass.
Minėjome Liet. Nepriklausomy- 

bės 21 Mėty Sukaktį
Am. Liet. Kongreso vietinis 

skyrius buvo surengęs masinį 
mitingą 19 d. vas., paminėjimui 
Liet. Nepriklausomybės. Kalbė- 
tojum buvo A. L. K. apskričio 
pirmininkas d. St. Michelsonas. 
Pasakė gerą prakalbą Lietuvos 
klausimu, nupiešdamas praeitį 
ir dabartį ir kaip Lietuvos liau
dis kovojo prieš carizmą už pa- 
siliuosavimą iš po carizmo prie
spaudos. Daugiausia kovojo ir 
daugiausia turėjo nukentėti tų 
laikų socialdemokratai. O tuomi 
pačiu laiku, pasivadinę dide
liais Lietuvos patriotais, pralo
tas Antanavičius, durnos atsto
vai kunigas Laukaitis ir Mar
tynas Yčas ir kompanija laižė 
carui “batiuškai” batus ir pa
dėjo carui numalšinti kramolą 
— sukilimą Lietuvoj ir ant to
liau palaikyti lietuvių tautą pri
jungus prie caro jungo.

Bet ačiū Rusijos proletarinei 
revoliucijai, kuri nušlavė ba- 
tiušką carą nuo sosto, paverg
tos tautos pasiliuosavo ir atga
vo savo nepriklausomybes, sy
kiu ir Lietuva.

Kalbėtojas priminė, kad nors 
Lietuva jau yra nepriklausoma 
valstybė, bet, abelnai Lietuvos 
darbo liaudies ir valstiečių būklė 
nepagerėjus. Vieton to, pablogė
jus iš priežasties dabartinės 
tautininkų-fašistų valdžios, kuri 
nesirūpina Lietuvos liaudies 
ekonominiais ir kultūriniais rei
kalais.

Baigdamas kalbėti, Michelso
nas ragino padėti Lietuvos 
liaudžiai ne tik morališkai, bet 
ir finansiškai vesti kovą prieš

Lietuvoj. Ir ant vietos tapo su
mesta aukų paramai Liet, po
litkaliniams $3.25. Visiems au
kavusiems tariame ačiū.

* * *
Tą pačią dieną turėjo kalbėti 

ir kitas kalbėtojas, ką tik su
grįžęs iš Ispanijos, V. Zablac- 
kas. Bet jam nepribuvus, d. Mi
chelsonas kalbėjo ir Isp. klausi
mu nupiešdamas sunkias jos 
kovas su fašistais Franko, 
Mussoliniu ir Hitleriu. Kalbė
tojas nurodė, už ką Ispanijos 
liaudis kovoja ir pasiryžus ves
ti tą sunkią kovą iki pergalės.,

* :i: *

19 d. vasario įvyko H. L. Pi
liečių Kliubo mėnesinis susirin
kimas. Užbaigus Kliubo reika
lus svarstyti, buvo pakeltas 
klausimas apie miestelio reika
lus, kadangi ir Kliubas moka 
stambias taksas už nuosavybę. 
Vietos gyventojai labai tomis 
taksomis susirūpinę, nes jau 
negalima išsimokėti. Viena, kad 
jos jau perdaug aukštos, antra 
— bedarbė siaučia. Miestelio 
visokį valdininkai tik ir kalba 
apie taksų sumažinimą, kuomet 
rinkimai artinasi, o po rinkimų 
ir vėl nebando mažinti mieste
lio išlaidas. Vieton to, atsiran
da daugiau išlaidų.

Kadangi prie Kliubo priklau
so daug balsuotojų, tai kliubic- 
čiai nutarė remti tuos kandida
tus, kurie stengsis sumažinti 
nereikalingas išlaidas, uždėtas 
ant taksų mokėtojų.

Hudsone randasi apie 200 ar 
daugiau liet, balsuotojų. Bet jie 
neorganizuoti ir neturi valdžioj 
savo reprezentacijos, todėl ir 
miestelio valdininkai nepaiso 
lietuvių. Bet jeigu jie būtų su
siorganizavę, tuomet valdinin
kai skaitytųsi. Laikas jau būtų 
mums susijungti į vienybę, ne
atsižvelgiant mūsų įsitikinimų. 
Kur vienybė, ten galybė.

* * * )

Šiuose miestelio rinkimuose 
jau ir vienas jaunas lietuvis J. 
Sappet stato savo kandidatūrą 
į dvi miestelio valdvietes: į 
Public Works Commission ir 
Moderate! (? Red.). Nors šis 
jaunuolis yra dar jaunas, bet 
ambicijų pilnas. Jau pereituose 
valstijos rinkimuose statė savo 
kandidatūrą į valstijos seimelį 
ant repųblikonų partijos tikieto 
ir, kaip pirmą kartą, pusėtinai 
daug gavo balsų, nors ir nebu
vo išrinktas. Gal iš dalies pa
kenkė jam tas, kad jis buvo su
sidėjęs su reakcininkais repub- 
likonais, kurie yra didžiausi 
Naujos Dalybos priešai. Jeigu 
būtų buvęs kandidatu ant de
mokratų partijos ir būtų rė
mėjas Naujos Dalybos, be abe
jonės, būtų buvęs išrinktas į 
valstijos seimelį, nes tuomet vi
so Hudsono ir apylinkės lietu
viai būtų parėmę jį savo bal
sais. Gal būtų ir Kliubas parė
męs, kaip morališkai, taip ir fi
nansiškai, vedimui rinkimų 
kampanijos.

naši Tarptautinė Moterų Die
na. Idant tą dieną reikšmingai 
paminėjus, deda visas pastan
gas, kad kuodaugiausia moterų 
sutraukti į parengimą ir susi- 
pažindinti su viso pasaulio mo
terų veikla prieš karą ir fašiz
mą, v

Kadangi į mūsų ribas atva
žiuoja tolima, viešnia Alice Jo
nikienė su prakalbų maršrutu, 
tai dėl jos yra rengiamos pra
kalbos 25 d. kovo.

$ :|: *

H. L. Piliečių Kliubas rūpina
si ne tik visuomcniškai-politi- 
niais reikalais, bet taipgi ir vie
tos jaunuoliais, kad kuodau
giausia priruošti į Kliubą na
rių. Tam tikslui nelabai senai, 
po vadovybe jauno kliubo pir
mininko Adv. Ali. Yokšo, tapo 
sutvertas jaunimo sporto sky
rius, “Basket Ball Team.” Nors 
jaunas tymas, bet nugali savo 
oponentus. Čia ant vietos pri
klauso prie WPA Lygos ir stovi 
pirmoj vietoj pi‘i e čampijono 
La i m ė j i m o. Pa s ta r u o j u lai k u 
buvo susikibęs su vienu stip
riausiu tymu, kuris susideda iš 
p rof es i onal iš k ų k repš įninku,
kurie lošia Bostono apylinkes 
kolegijose, tai Cambridge L. 
Piliečių Kliubo tymu, šis tymas 
pereitu kartą negalėjo prieš 
Hudsono kliubo tymą atsilaikyti 
ir turėjo važiuoti atgal nuliū
dęs, pralaimėjęs.

Paskui atvažiavo iš So. Bos
tono Piliečių Kliubo tymas su 
adv. šalna, Dr. Kapočium ir in
žinierium T. Greves pryšakyje. 
Bet ir jiems tokį didelį smūgį 
uždavė mūsų tymas, kad turė
jo važiuoti atgal labai nusimi
nę.

25 d. vasario dar vienas ty
mas užsimanė persiimti su 
Hudsonu, tai Stoughtono Lietu
vių Kliubo tymas. Reikia pa
sakyti, kad stoughtoniečių yra 
puikus tymas, labai gerai lošia, 
bet prieš Hudsono tymą negalė
jo atsilaikyti, nors dėjo visas 
pastangas, tapo nugalėti vis- 
tiek. Hudsonas padarė 37, 
Stoughtonas 34.

Who is next?
Dzūkų Dėdė.

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šomo nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendroves suvažiavi
mą, kuris įvyks 16 d. balandžio-Ap- 
ril.

MONTELLO, MASS.
Literatūros Draugijos 6 kp. susi

rinkimas įvyks pirmadienį, G d. ko-j 
vo, Liet. Taut. Name, 7 v. v. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes! 
turime svarbių reikalų aptarti, taip
gi nepamirškite ir duokles užsimokė-j 
ti, nes Centrui reikalinga pinigų lei
dimui žurnalo ir knygų.

Toj pačioj vietoj, kovo 7 d. įvyks 
prakalbos. Kalbės drg. Jonikienė iš 
Chicagos, Vietiniai ir iš apylinkės 
lietuviai skaitlingai dalyvaukite šio
se prakalbose. Skaitlingo atsilanky
mo nuoširdžiai priimsime viešnią, 
kuri pirmu syk atvyksta mūsų apy
linkėj. — G. Šimaitis, F. Sckr.

(52-54)

HARTFORD, CONN.
TDA, 200 kp. antras susirinkimas 

įvyks pirmadienį, kovo G d., 57 Park 
St., 7:30 v. v. Prašome visų būti šia
me
baigt

susirinkime, kad galėtume pa- 
diskusijas. — A. Rudžinskicnč.

(53-54)

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Moterų Kliubas šaukia 
susirinkimą trečiadienį, 8 d. kovo, 
1320 Medley St., 7 vai. vak. Kvie
čiame visas lietuves moteris daly
vauti, nes mūsų tikslas yra, kad su
vienyti lietuves moteris ir bendrai 
veikimą vesti Pittsburghe. — Org.

(54-56)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 8 d., 8 v. v. LDP 
Kliubo, 408 Court St. Draugai, malo
nėkite visi susirinkti laiku, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėjimui.— 
V. K. Shcralis, Sckr. (54-56)

Dr. Hennan Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Clement Vokietaitis
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL7479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES McDADE, Inc.
3410-12 Tilden Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11627 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4410—18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MU SI AL 
4410—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3604 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 303 Sumner Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

YETTA DUBINSKY
303 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hcvvcs clcveitcrio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

1 Iį Telefonas: Humboldt 2-7964 |

| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS !
Į 530 SUMMER AVE., ARTl CHESTER AVE.

NEWARK, N. J. Į

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

4-—A

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Telephone: EVergrcen 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.

padarau 
paveika- 
krajavua 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu irrupiu ir pavieniu.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

piliete moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reixia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybes 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Inc.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c aiju 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

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

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

yra

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI -TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NARINS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, člelų 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- Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls. v

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svor| ir kalnas.

i Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewYorko^/žgė^Zinioi
BA2ARO ŽINIOS

Dar vienas geras draugas 
brooklynietis davė $1 “Lais
vės” bazarui.

Nepaprastas Pasiūlymas
i '

Taikos Ir Demokratijos 
Lygos Konferencija

Majoras Perspėjo Nazius, 
Kad Jų Teorijos Čion 

Nepageidaujamos

Draugas Dzevečko, Ispani
jos Karo Veteranas, Sugrįš 

Šeštadienį, Kovo 11-tą
Lyga šaukia viso didžiojo 

New Yorko konferenciją ba
landžio 1-mą, Mecca Temple. 
Po šaukimu pasirašo 34 žy
mūs darbo unijų vadai, rašy
tojai, daktarai, autoriai, teisi
ninkai ir bažnyčių vadai.

Šaukime sakoma:
“Tironija ir priespauda 

daro antpuolį. Daug pasaulio 
yra dominuojama Hitlerio ir 
jo sėbrų. Prieš mus stovi prie
šas, kuris kovoja ne tik šau
tuvais, bet taip pat suktomis 
ir žalingomis idėjomis.

“New Yorko mieste, kaip ir 
daugelyje vietų po visas Jung
tines Valstijas, sužiniai sklei
džiamas anti semitizmas kyla. 
Tai yra aiškus pirmtakūnas 
fašizmo grasinimo Amerikos 
demokratijai.

“Dabar yra laikas padaryt 
ryžtingą nusistatymą, kad ko
va už teisybę ir laisvę nebūtų 
pralaimėta...”

Kongresmanas John M. 
Coffee iš Washington© bus 
vyriausiu kalbėtoju konferen
cijoj.

Majoras La Guardia kalbė
jo Carnegie Hali mitinge, per
eito penktadienio vakarą su
ruoštame Tarybos Prieš Neto
lerantiškumą Amerikoje. Jis 
pažymėjo, kad fašistų teori
jos šioje šalyje nepageidauja
mos ir kad jų įvesdinimas bile 
kurion vakarinio pasaulio da
liu “Verboten” 
ma).

Majoras mitinge 
ketu 
siutą 
siutą

(draudžia-

kalbėtoju, jis 
dalyvausiant, 
kalbėtojų sąraše.

buvo nęti- 
buvo gar- 
bet negar-

ir amerikoniškame 
judėjime.
Dzevečkos, tėvai ir 
didvyriško jaunuo-

Vietinio Veikimo 
Klausimais

Turim Kovot už Laisvę
“Principai, tolerancija, lais

vė yra dalykai, apie kuriuos 
ne vien tik kalbama, bet da
lykai, už kuriuos 
pašvęsti gyvenimą

Kalbėjo ir kiti : 
bėtojai, veikėjai, 
suomenės atstovai: 
tas gubernatorius Poletti, ku
nigas John Haynes Holmes, 
negrų organizacijų atstovas 
Walter White, teisėjas Ma
honey ir kiti. Gauta nuo 
gubernatoriaus ir eilės ki
tų žymių žmonių sveikinimai. 
Walter Damrosch atsiuntė 
sveikinimą ir sykiu apgailes
tavimą, kad dėl ligos negali 
kalbėt mitingui.

ir kovoti.” 
žymūs kal- 
plačios vi- 

leitenan-

Draugas Dzevečko, jaunas 
newyorkietis kovotojas, sugrįš 
iš Ispanijos šį šeštadienį, laivu 
Harding. Pranešimą gavo jo 
tėvas, d. K. Dzevečko, brook- 
lyniečiams ir newjersieciams 
gerai žinomas darbuotojas lie
tuviškame 
darbininkų

Draugai 
mergaitės,
lio seserys, dideliam džiaugs
me laukia sūnaus - brolio su
grįžimo. Sulaukęs linksmą ži
nią, d. Dzevečko atskubino ja 
pasidalinti su visais laisvie- 
čiais. Jis, kaip ir visi pažan
gūs lietuviai, su savo dienraš
čiu ir per jį su visais drau- 
gais-draugėmis, dalinosi lūr 
kesties skausmais ir dalinasi 
džiaugsmais.

Apie sugrįžtančius plates
niu žinių bus vėlesnėse šio 
laikraščio laidose.

Nazių Šulas Turėjo 
Paprakaituot

Fritz Kuhn, nazių Bundo 
vadas, turėjo pusėtinai papra
kaituot aiškindamasis, delko 
jo Bundas nemoka miesto taksų. 
Jis taipgi traukiamas atsako
mybėn kaltinamas kriminališ- 
kame apšmeižime buvusio,tei
sėjo Goldstein. Dėl šio pasta
rojo kaltinimo jis buvo pa
šauktas Bay Ridge teisman, 
Brooklyne, o dėl taksų jį kvo
tė tyrinėjimų komisionieriaus 
Herlands raštinėje penktadie
nį. Jam įsakė sugrįžt pirma
dienį tolimesniam kvotimui’.

LIETUVIAM KOMUNISTAM
Šį vakarą, kovo 6-tą įvyks 

Liet. Kom. 5-tos kuopos susi
rinkimas, “L.” salėje, 419 Lo
rimer St. Visi būkite.

Valdyba.

WPA Mokytojų Lokalas 453 
reikalauja Suaugusių švietimo 
Projekto administratoriaus pra
šalint iš viršininkystės p-lę 
Eliz. Woodward už vykdymą 
Ku Kluksų ir nazių programos. 
Ji — anti semite ir nekentėja 
ateivių, norėtų matyt išdepor- 
tuotais.

die-Svarbiausiu punktu ant 
notvarkio vietiniam veikimui 
turėtų būti prisirengimas prie 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mo. Tuo darbu visuomet rū
pindavos Draugijų Sąryšio 
Komitetas. Konferencijos bū
davo šaukiamos trim mėne
siais prieš gegužinę. šiemet 
dar nieko nesigirdi. Draugai, 
ko laukiat? Be abejo, šiemet 
irgi turėsime samdyti beną. 
Jis kainuos apie šimtą dolerių, 
tai ims laiko sukelti. Pernai 
pravedėme neblogai.

Girdėjau daug išsireiškimų, 
kad turėtų būti maršuojama 
gatvėmis Brooklyne. Būtų ga
lima daug lietuvių užintere- 
suoti bendrai eiti į tarptautinį 
paradą.

Kovo 8-tą atvyksta į Broo- 
klyną iš Kanados lietuvių du
kart savaitinio laikraščio 
“Liaudies Balso” administra
torius. Turėsime surengti jam 
prakalbas. Jis čia bus kelias 
dienas.

Kaltina Woolworth Firmą 
“Suvedžiojime”

Penktukinių - dešimtukinių 
krautuvių savininkai pašau
kti teisman paaiškint dėl “su- 
vedžiojančių garsinimų.” Fir
mą patraukė teisman Marke- 
tų Department© inspektoriai 
Katherine Powers ir Charles 
Murphy. Skunde sako, 
vasario 21-mą, 5th 
35th St. krautuvėj, 
ko 3 
kurie 
niais.

kad 
Avė ir 

jie nupir- 
rayoninius šalikučius,

buvo garsinami šilki-

Pasiuntė Kalėti už 
Sumušimą Žmonos-

Teisman atėjo Mrs. Dillon, 
27 m., motina penkių vaikų ir 
laukianti šešto, su mėlynėmis ir 
guzais ant veido, kuriuos vyras 
jai sumušęs “pokeriu.” Nuteis
tas siunkiųjų darbų kalėjiman, 
vyras ašarodamas teisinosi tai 
padaręs “per klaidą.”Brooklynietis.

BAN KIETAS
Sekmadienį, 16 d. Balandžio

K

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Yra paimtos dvi didelės salės. Viršutinė salė, kur 
buvo “Laisvės” bazaras—bus naudojama šokiams, o 
apatinė salė, kuri yra tokio pat dydžio, kaip viršutinė, 
bus naudojama vakarienei.

Dienraščio "Laisves"

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avė., arti Broadway, Brooklyn

Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Šokiams įžanga 40c. l/inTH <F1 OC
Vakarienei 85c. KAKIU

*

Susipažinkite su Garsiąja 
Lietuvių Rašytoja ir 

Su Jos Darbais

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
DABAR

$1975
Pilna Kaina $24.75

Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir pieninių 

produktų krautuve. Įsteigta su virš 
10 metų, lietuvių sekcijoj. Gera pro
ga padaryt pragyvenimą. Priežastis 
pardavimo yra ta, kad savininkas 
nesveikuoja. Kaina prieinama. Pra
šome rašyti arba telefonuoti. Nuo

, 9:80 vai. ryto iki 5:80 v. vak. Key-- 
stone Business Exchange, 614 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen Į 
7-8095. Vakarais šaukite President 
2-1530. (53-55)

)>

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti;

SKELBKITES “LAISVĖJE

šei- Estate of Shalin’s Funeral Home

neužilgo sur 
Franco ne- 
V. ambasa- 

tarpininkau-

42
Si.,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

UNIJA 1NSCENAVO 
SAVO AUGIMĄ

susirinkimas
8 d., 7:30 
Visi nariai 
būkite tie,

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

faktų iš Lietu- 
istorijos veriasi 
paskaitoje apie 

trumputės iš-

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. 
trečiadienį, kovo 
79 Hudson Ave. 
laiku, ypatingai
duoklės jau išsibaigia, reikės 
ti. — Valdyba.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bobų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusi atrinkėja- 

mieruotoja dirbti prie “casings” 
(žarnų). Prašome kreiptis: Newman 
Casing Co., 292 Avenue B, (kampas 
17tb St.), New York City, N. Y.

įvyks 
v. v., I 
bukite 
kurių, 

mokė-
(54-56)

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

o

Neužilgo Grįš Belaisviai

Tikimasi, kad 
grįš ir buvusieji 
laisvėje, kurie J. 
dorini Bowers
jaut, šiomis dienomis tapo iš
laisvinti, išmainyti ant italų 
belaisvių, kurie buvo laikomi 
liaudiečių suimti.

Taip pat nedidelėmis gru
pelėmis jau bus grąžinami ir 
s u 1 a i k y tieji koncentracijos 
kempėse, Francijoj.,

Darbininkų organizacijoms 
ir visiems Ispanijos ir demo
kratijos draugams reikia prie 
kiekvienos progos pasidarbuo
ti sukėlimui finansų, kad jų 
.stoka nesutrukdytų tų didvy
riškų kovotojų grąžinimą ir 
aprūpinimą gydymu ir kito
mis reikmenimis, kol jie ga
lės iš naujo įsikurti ameriko
niškame gyvenime.

Antanas Kriaučiūnas, 
metų amžiaus, 154 Grand 
Brooklyn, N. Y., mirė kovo 
3-čią. Pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos šermeninėj, 231 
Bedford Ave. Bus palaidotas 
kovo 6-tą, šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime žmoną 
Agnes, dukrelę Annę, sūnų 
Vincentą ir seserį Mrs. Mule- 
vičienę.

Vos Išgelbėjo nuo 
Sudegimo

Iškilus gaisrui 10-ties 
mų name, 1629 Madison Ave., 
Harleme, gaisre vos nežuvo 
vėl kelios gyvybės. Keturi 
žmonės jau buvo apsvaiginti 
dūmų, kada juos pasiekė gais
rininkai. Pora metų atgal tre
čioj stuboj nuo šios, kur da
bar buvo gaisras, sudegė vie
na moteriškė, šis namas irgi 
neturi tinkamos apsaugos ir 
gal būtų supleškėję ugnyje, 
jei gaisras būt kilęs naktį.

Krautuvėse Pardavinėtojų 
Unijos Lokalas 65, CIO, perei
to ketvirtadienio vakarą, Man
hattan Center, N. Y., turėjo 
pramogą atžymėt savo 6 metų 
darbuotę. Unijos aktoriai mė- 

1 gėjai suvaidino veikalą “Orga- 
! nizing Wholesale.” Jį parašė 
i patys nariai. Jame, su labai 
mažai scenerijų ir rakandų, la
bai paprastai, perstatyta uni
jos suorganizavimas ir jos au
gimas. Jis buvo toks realus, kad 
salė nuolat aidėjo unijistų ova
cijomis lošėjams. Dalyvavo apie 
4,000 publikos.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Kas buvo žemaitė, toji lie
tuvė moteriškė, kuri taip iški
lo ir pasidarė taip miela 
kiekvieno lietuvio širdžiai ? Iš 
kur ji paėjo? Kur ji gavo sa
vo rašytojišką įkvėpimą? Ką 
ji suteikė lietuvių tautai?

Tie ir daugybė panašių 
klausimų bus aiškiai ir pla
čiai nušviesta paskaitoje, ku
rią duos daktaras A. Petriką, 
žymusis apie lietuvius didvy
rius faktų rinkėjas, rašytojas 
ir lektorius.

D-ro A. Petrikos paskaita 
apie Žemaitę bus šį penkta
dienį, kovo 10-tos vakarą,, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo sa
lėje, 280 Union Avė., Brook
lyne.

Apart įdomios paskaitos, 
Aido Choras pasižadėjo ati
daryt programą skambiomis 
dainomis.

Kad skaitytojas šio praneši
mo galėtų pilnai įmatyt, kiek 
daug svarbių 
vos liaudies 
d-ro Petrikos 
Žemaitę, štai
traukos iš būsimos paskaitos:

Julija Beniuševičiūtė žyman- 
tienė-žemaitė yra gimusi 1845 
m. Bukantiškės dvare, Žemaiti
joj, iš bajorų tėvų. Išaugo len
kiškoj atmosferoj; laikė savo 
tėvyne Lenkiją. Tačiau ji mėgo 
draugauti su valstiečių, dvaro 
lažininkų, vaikais. Nuo jų ji ir 
žemaitiškai kalbėti išmoko (na
mų kalba buvo lenkiška).

žemaitė nebuvo bemokslė, 
kaip kad ją priprasta vadinti: 
ji gerai mokėjo lenkiškai, vi
dutiniai prancūziškai bei rusiš
kai ir šiek tiek vokiškai. Tai
syklingai lietuviškai rašyti ji 
neišmoko iki savo mirties. Į 
“mužikų” luomą ji perėjo 1865 
m. ištekėdama už Lauryno Žy
manto.

Baudžiavą ir paskutinį lenkų- 
lietuvių sukilimą, “lenkmetį”, 
(1863 m.) ji atmena gana ge
rai, nes kai baudžiavą panaiki
no 1861 m. ji buvo 16 m.

Ištekėjusi per 19 m. bastėsi 
su/vyru iš vietos į vietą; gyve
no nuomuodami mažesnius ar 
didesnius ūkius, bei dirbdami 
juos iš pusės. Užaugino du sū
nų ir 3 dukteris.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienio rytą “Laisvės” įs

taigą aplankė jaunos viešnios, 
Olga Šukiūtė ir Grigiūtė iš So. 
Boston, Mass., veiklios mergai
tės tenykščiame jaunime. Sek-1 
madienį jaunuolės išvyko atgal.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave. 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenimis parūpiname Wil- 
liamsburghe arba bile dalyje New 
Yorko ir Brooklyno apylinkėje. 
Mūsų patarnavimais šermenim ir 
laidotuvėm yra patenkinti visi, 
kurie tik davė mums progos pa
tarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Vincas <J. Daunora
— ARTI E GORIUS, ----

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai. /
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o' FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės” N a m t

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus, 
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišką 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.




