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KRISLAI
“Raistas” Bengališkai.
Daug žmonių Nežino.
Hitlerio Knyga.
“Eglė žalčių Karalienė”

Kaune.
“šienapjūtė.”

Rašo R. Mizara.

Ar jūs žinote, kad Upton 
Sinclairio “Raistas” tik ne
senai tapo išverstas į ben
galų (Indijoj) kalbą?

Reiškia, indusai susipa
žins su tuo, kaip Vilnijos 
lietuvis, Jurgis Rutkus, gy
veno Chicagoje pradžioje 
20-tojo šimtmečio. Indusai 
domiai skaitys jojo išgyve
nimus ir dainuos tą skam
biąją lietuvių vargo daine-

Sudie kvietkeli, tu brangiausias, 
Sudie ir laimė man biednam, 
Matyt, paskyrė taip Aukščiausias, 
Jog vargt ant svieto reik vienam!#
Indusai sužinos apie Jur

gį Rutkų, apie Kušleiką, 
apie Oną, apie Marę, apie 
tetą Elzbietą,—apie Anta
nėlį ir Stanislovėlį, kurį 
žiurkės gyvą užėdė.

Bet rasime tūkstančius 
Amerikos lietuvių, kurie 
nieko apie tai dar nežino! 
Štai kodėl dabar kiekvie
nas, kuriam rūpi paskleisti 
lietuviškam gyvenime švie
sulių, turi užsisakyti “Rais
tą”, turi patys skaityti ir 
kitiems platinti.

Iki kovo 15 d. “Raisto” 
kaina tik 75c.

* * *
Kauno laikraštis

iš filmos... kuri

Vienas 
rašo:

“Scena 
dėl reto pasisekimo prolon- 
guojama antrą savaitę...”

Argi ne graži mūsų lietu
viška kalba?! * * *

Nesenai Amerikoj tapo 
išleista anglų kalboj Hitle
rio knyga “Mein Kampf.” 
Ji, sakoma, išleista tokia, 
kokią Hitleris parašė. Ank
styvesnės tos knygos lai
dos buvo apkarpytos. Bijo
dami pasaulio opinijos, mat, 
naziai ją buvo smarkiai iš
romiję. Išmetė ypačiai tas 
vietas, kur Hitleris pareiš
kęs, kad Vokietijos didžiau
sias priešas yra Franci j a ir 
ji turi būti sunaikinta.

Šitoj laidoj tie visi Hitle
rio “perlai” sudėti; išspaus
dinti visi jo sapnai ir sva
jonės.

Vienas laikraštis rašo, 
kad Lietuvoj taipgi yra ta 
knyga išversta į lietuvių 
kalbą, bet vertėjas neran
dąs leidėjo, kuris ją išleistų.♦ * ♦

Kauno spauda skelbia, 
jog vasario 15 d. Valstybės 
Teatre buvo suvaidinta 
komp. Miko Petrausko ope
ra “Eglė žalčių Karalienė.” 
Vaidinime dalyvavęs ir ope
ros dainininkas, p. Kipras 
Petrauskas, mirusiojo Miko 
brolis.

Deja, atrodo, 
opera mažai bus 
originalę: visokį 
ir gerintojai ją 
taisė.”

kad toji 
panaši į 
taisytojai 

labai “nu-

♦ ♦ *
„Kalbant apie Miko

» rausko kūrinius, tenka pas- 
. tebėti, kad Roselando (III.) 

Aido Choras neužilgo vai
dins to paties kompozito
riaus dviaktę operetę “Šie
napjūte.”

Tai graži operetė. Libret
to jai parašė K. Jasiukaitis. 
Mano nuomone, ją turėtų 
vaidinti ir kiti mūsiškiai 
chorai.L a

Pet-

is

Roosevelt Reikalauja 
Pridėt $150,000,000 

WPA Darbams
Milionas Bedarbių nuo Balandžio 1 d. Netekty Užsiėmimo, 

Jeigu Kongresas Atmestu Ši Prezidento Reikalavimą
Washington. — Preziden

tas ateinančią savaitę pa
kartos kongresui savo rei
kalavimą—pridėt $150,000,- 
000 pašalpiniams WPA dar
bams iki liepos 1 d. Tą rei
kalavimą jis statė kongre
sui jau praeitą mėnesį.

Kada prezidentas pradi
niai reikalavo $875,000,000 
pašalpiniams darbams iki 
liepos 1 d., tai kongresas 
nuskėlė 150 milionų dolerių 
nuo tos sumos pinigų, bet 
prie savo tarimo pridėjo,

Išdavikai Sukilėliai 
Areštuoja ir Terori

zuoja Komunistus
London. — Kaip tik su

kilėliai pagrobė Ispanijos 
respublikos valdžią Madri
de, su talka fašistų “penk
tosios kolumnos,” tuoj jų 
k a r i u o m e nė užėmė Ko
munistų Partijos centrą 
Madride ir pradėjo ablavas 
prieš komunistus abelnai. 
Parinktų kareivių būriai 
jau suėmė šimtus komunis
tų ir siaučia po miestus, be- 
jieškodami daugiau “raudo
nųjų.”

Neva Šalies “Gynimo” 
Taryba nuo pat pradžios 
įvedė griežtą karinę cenzū
rą, idant liaudies armija 
nesužinotų, kokios rūšies 
perversmas padarytas.

Sukilėlių taryba grūmoja 
“stipriais žingsniais sukriu- 
šint komunistus” ir visus 
n e s u t inkančius “taikytis” 
su generolu Franco.

Mirė Walteris Vitartas 
Johnson City, N. Y.

Johnson City, N. Y. — 
Pirmadienį vakare pasimi
rė Walter Vitartas, 24 
Burdick Ave. Buvo “Lais
vės” skaitytojas ir ALDLD 
narys.

Bus laidojamas šį ketvir
tadienį, 1:30 vai. dieną.

Walter Klimas.

Prancūzai Užgrobė 11 Is
panijos Respublikos Kari

nių Laivų

Tunis, Šiaur. Afrika, ko
vo 7. — Franci jos vyriau
sybė šičia užgrobė vienuoli- 
ką karinių Ispanijos res
publikos laivų, pabėgusių iš 
Cartagenos prieplaukos. Jie 
iš ten pabėgo, kai fašistai 
Cartagenoj pradėjo sukili
mą prieš respublikos val
džią. Kapitonai kai kurių 
iš tų laivų pasirodė fašistų

kad prezidentas galės dau
giau reikalaut, “jeigu to bū
tinai reikės.”

Prez. Rooseveltas jau ma
to tokį būtiną reikalą. Nes 
jeigu kongresas nepaskirs 
$150,000,000 daugiau WPA 
darbams, tai jau nuo balan
džio 1 d. turės būt paleista 
iš pašalpinių darbų milio
nas bedarbių. Šiuo tarpu 
WPA darbai duoda užsiė
mimo trim milionam bedar
bių, daugiausia šeimyniškų. |

SUKILIMAS PADARYTAS 
PAGAL FRANCUOS IR 

ANGLIJOS PLANUS
London. — Čia aikštėn 

iškilo, kas tikrumoj išdirbo 
planą nuverst Ispanijos res
publikos valdžią su premje
ru Negrinu priekyje. Tą 
perversmą suplanavo Fran
ci jos užsieninis ministeris, 
Anglijos atstovybė Paryžiu
je, draugai pabėgėlio Ispa
nijos prezidento Azanos ir 
atžagareivis ispanų socia
listas Julian Besteiro.

Kreivi Pirmi Pranešimai 
Apie Perversmą Ispanijoj

res-

tiket,

“Laisvė” iš pat pradžios 
jautė, kad perversmas pa
darytas centralinėje 
publikoje yra blogas daly
kas. Mes nenorėjome 
kad sukilėlių įsteigta Šalies 
“Gynimo” Taryba tarnaus 
kovai prieš gen. Franco.

Bet kapitalistinės žinių 
agentūros, radio ir specia
liai korespondentai buržua
zinės spaudos per 48 valan
das būbnijo, būk tas per
versmas padarytas “geres
niam šalies gynimui.” Tad 
“Laisvė,” nors ir abejoda
ma, įdėjo tokių pranešimų 
apie tą įvykį, kokių galima 
buvo gauti.

Bet dabar pasirodo jau iš 
pačių sukilimo vadų lūpų, 
kad atgaleiviški gaivalai, 
buržujai-toriai ir trockis
tai, padarė tą perversmą 
visai priešingu tikslu. Jų 
pačių kalbos atidengė, jog 
tuom žygiu jie siekė tik 
greičiau susitaikyt su fašis
tais ir atiduot generolui 
Franco’ui centralinę Ispa
niją su 8 milionais gyven
tojų ir puse miliono armi
jos.

šalininkai.
United Press praneša, 

jog kai kurie to plauko ka
pitonai nuplukdė respubli
kos karinius laivus į Ispa
nišką Morokko, stačiai į 
fašistų nagus.

EXTRA Tai Išvien su Trockistais ir
SUKILO RESPUBLIKIE- 
ČIAI PRIEŠ IŠDAVIKUS

Madrid, kovo 7. — Dalys 
liaudies kariuomenės ir 
daugelis žmonių sukilo 
prieš Ispanijos respublikos 
išdavikus, kurie pasivadino 
šalies “Gynimo” Taryba, 
arba “naująją valdžia.” As
sociated Press praneša, kad 
sukilimui prieš juos vado
vauja komunistai.

Šėlsta mūšiai tarp res
publikos gynėjų ir jos iš
davikų Madrido priemies
čiuose. Respublikiečiai iš 
namų ir kitų pozicijų šaudo 
gynėjus naujos fašistam 
tarnaujančios neva “val
džios.”

Respublikos išdavikas ge
nerolas Miaja pasiuntė bū
rius orlaivių bombarduot 
s u s i t e 1 kimus respublikos 
gynėjų pačiame Madride. 
Miaja, vyriausias koman- 
dierius išdavikų, sustatė 
k u 1 k a s v a idžius strategi
niuose punktuose prieš res
publikos gynėjus; jis taipgi 
skubotai sutelkė kanuoles 
prieš juos. Ir tos kanuoles 
iš priemiesčių j du baubia, 
bombarduodamos kovotojus 
už laisvę.

Sukilėlių Vadas, Nusiėmęs
Kepurę, Prašo Generolą

Franco Taikytis

Paryžius, kovo 7.—Pra
nešama, jog karo “ministe- 
ris” naujosios neva “val
džios” centralinėje Ispani
joje generolas S. Casado 
jau nuėjo į karinę fašistų 
liniją ir prašo, kad genero
las Franco taikytųsi.

Apgavikiškas Martino “Su
važiavimas Auto. Unijos”

Detroit, Mich. — Išmes
tas iš CIO Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos, 
kaipo išdavikas, Homer 
Martinas, buvęs jos pirmi
ninkas, dabar sušaukė savo 
neva “unijos suvažiavimą,” 
ir paskelbė, kad suvažiavi
me dalyvaują 356 delegatai, 
neva atstovaudami “150 lo
kalų” Jungtinės Auto. Dar
bininkų Unijos.

Bet tai yra sužini apga
vystė. Nes H. Martin pri
skaito sau desėtkus didžių
jų lokalų, kaip kad Briggs 
212, Hudson 154, Dodge 
num. 3 ir eilę kitų, nors jie 
milžiniška, nuslegiančia bal
sų dauguma pasmerkė Mar
tiną su jo trockistais sekė
jais ir parėmė CIO šaukia
mą suvažiavimą Jungtinės 
Auto. Darbininkų ’ Unijos 
Clevelande.

Patikrinti skaitmenys ro
do, kad apgavingame Mar
tino “suvažiavime” yra at
stovaujama ne daugiau 
kaip 31,503 nariai; o Jung
tinė CIO Automobilių Dar
bininkų Unija turi virš 
500,000 narių.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Fašistais Karininkai Nuvertė
Ispanijos Respublikos Valdžią

Dešiniųjų Socialistų, Anarchistų, Trockistų ir Buržujų Taryba Stengiasi Kuo Greičiausiai 
Susitaikyt su Fašistais; Generolas Miaja Taipgi su Jais

Madrid, Ispanija. — Sau
ja karininkų ir civilių suo
kalbininkų nuvertė teisėtą 
respublikos valdžią ne tam, 
kad “geriau gint” šalį nuo 
fašistų. Jie pasigrobė val
džios vairą, idant greičiau 
padaryt taiką su generolu 
Franco, kitaip sakant, per- 
vest centralinę Ispaniją į 
fašistų rankas.
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Kairėje: Buvusis Ispanijos respublikos premjeras 
Negrinas, kurį reakcininkai nuvertė; dešinėj: laiki

nai ėjęs prezidento pareigas D. M. Barrio.

NEGRIN IR La PASIONARIA 
IŠSIGELBĖJO NUO SU- 

KILĖLIŲ-FAŠISTŲ

respubli- 
sukilėliai 
neleis iš- 
Negrinui

Madrid. — Užgrobdami 
valdžią Ispanijos 
kos, reakciniai 
pareiškė, kad jie 
trūkt premjerui 
ir kitiems teisėtiem valdi
ninkam. Pulkininkas Casa
do, vienas sukilimo galvų, 
paskelbė, kad bus areštuoti 
respublikiečių vadai.

Iš tų pareiškimų buvo su
prantama, jog sukilėliai, 
taikydamiesi su generolu 
Franco, atiduos jam sušau
dyt premjerą Negriną, už
sieninį ministerį del Vayo 
ir kitus respublikos vadus.

Bet sukilėliai nepaspėjo 
sučiupt Negrino ir del Va
yo, ir jiemdviem pavyko iš- 
lėkt į Franciją. Taipgi išsi
gelbėjo komunistų vadovė 
La Pasionaria (Dolores 
Ibarruri), v i c e-pirminįnkė 
Ispanijos respublikos sei
mo. Jinai lėktuvu perskrido 
į Oraną, Franc. Algerijoj, 
Afrikoj, kaip praneša pu
siau oficialė Francūzų žinių 
agentūra.

Berlin* ko v. 6. — Nazių 
Vyriausybė, atimdama žydų 
brangumynus, tačiaus, lei
džia pasilaikyt jiem aukso 
dantis, “jeigu žydai juos 
vartoja.”

Sukilimo Vadas Anglijos 
Agentas

Sukilimo sąmokslas buvo 
padarytas vadovaujant de
šiniajam socialistui Julia- 
nui Besteiro, Anglijos agen
tui. O jis 1936 metais buvo 
kaltinamas kaip Anglijos 
šnipas.

Dešinioji Besteiro ranka 
sukilime prieš respublikinę

Naziai ir Gen. Franco 
Džiaugiasi Perversmu 
Centralinėj Ispanijoj
Berlin.— Nazių spauda ir 

valdininkai yra labai paten
kinti, kad nuversta Negrino 
respublikinė valdžia Ispani
joj.

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolo Franco valdininkai 
džiaugiasi, jog respublikos 
vyriausybė buvo nugriauta 
ir jos vietoj įsteigta šalies 
“Gynimo” Taryba vien tuo 
tikslu, kad kuo greičiausiai 
pasiduot fašistam, — kaip 
praneša United Press, ame
rikonų žinių agentūra.

Teismas įsakė Išmokėt Al
gas Išmestiem Streikieriam

Washington. — Carlisle 
medžių kompanija buvo iš
metus 147 darbininkus už 
dalyvavimą streike. Šalies 
Darbo San tikiu Komisija 
patvarkė, kad jinai turi su- 
mokėt $185,000 tiem darbi
ninkam už sugaišintą jų 
laiką. Kompanija tad krei
pėsi į federalius teismus.

Bet dabar ir Vyriausias 
Jungtinių Valstijų Teismas 
nusprendė, kad kompanija 
turi sumokėt $185,000 nu
skriaustiem darbininkam.

ORAS
Giedra, smagiai vėsu.

S i ų s kime reikalavi
mus pr. Roose veltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

J. Negrino valdžią buvo 
puikini nkas Segismundo 
Casado (kuris taipgi vadi
namas generolu). O su jais 
veikė tūli armijos oficie- 
riai, trockistai, “penktoji 
eilė” (slapta fašistų organi
zacija) ir įvairūs atgalei- 
viai iš buržuazijos stovyk
los. .

Pasidavimo Tarybos 
Sudėtis

Jie turėjo išanksto suda
rytą savo (neva) Šalies 
“Gynimo” Tarybą, ir .kai 
respublikos vyriausybė bu
vo nuversta, jie paskelbė, 
kad nuo dabar ši taryba 
perima visą valdžią į savo 
rankas.

O taryba susideda iš pro
fesionalių karininkų-oficie- 
rių, anaręhistų, dešiniųjų 
socialistų ir trockistų. Jų 
tarpe yra trockistas Wen
ceslas Carillo ir M. San An
dres, draugas buvusio Ispa
nijos prezidento M. Azanos. 
Azano gi, pabėgęs į Pary
žių darbavosi, kad respub
lika greičiausiai pasiduotų 
fašistams.

Tuoj po respublikos vy
riausybės nuvertimo, pulki
ninkas Casado tapo galva 
neva Šalies “Gynimo” Ta
rybos. Bet ant rytojaus, pir
madienį, ši taryba parsišau- 
kė generolą J. Miają iš Va- 
lencijos ir išrinko jį savo 
pirmininku. Taip Miaja ir 
liko faktinuoju diktatorium 
c e n t r a 1 i nės Ispanijos, ir 
pradėjo per radio mainytis 
“taikos” pasiūlymais su ge
nerolu Franco.

Miaja tuoj aus paskelbė 
per radio: “Mes norime 
pradėt taikos derybas (su 
fašistais) kaip galint grei
čiausiai,” bet ta taika, gir
di, turi būt “vertinga.”

Išdavikas Miaja bažijosi, 
kad jis “nieko neišdavęs.”
Sukilėliai Bjauriai Apmela
vo Respublikos Vyriausybę

R e s publikos vyriausybė, 
vadovaujant premjerui Ne- 
grinui ir užsieniniam minis- 
teriui J. Al. del Vayo, buvo 
pasiryžus ir toliau gint šalį 
nuo fašistų. Jie nujautė, 
kad buvęs karo jėgų ko- 
mandierius gen. Miaja link
sta į išdavikų pusę; todėl 
pavarė jį iš komandos pirm 
sukilimo.

S u k i 1 ėliai, pagriebdami 
valdžią į savo nagus, suži- 
niai melavo visam pasau
liui, būk Negrino valdžia 
esanti “neteisėta,” būk ji
nai “negabi gint šalį” ir buk 
Negrinas su savo ministe- 
riais pasinešę viską palikt 
ir išleki į užsienį.
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kymo Čechoslovakijos darosi visiems aiš
kiau, kad mažos valstybės pačios vienos 
negali atsilaikyti prieš Vokietijos nazių 
agresijas ir negali laukti pagalbos iš 
Franci jos ir Anglijos. Ispanijos vargai 
kiekvieną tam įtikino.

Rusų liaudies lėšomis praeitam šimt
mety iš po Turkijos jungo buvo išlais
vintos Graikija, Bulgarija, Serbija (da
bar^ Jugoslavija) ir Rumunija. Proleta
rinė rusų revoliucija suteikė tautinę 
laisvę Lenkijai, Lietuvai, Latvijai, Esti
jai ir Suomijai.

Valstybės, kurios nori atsispirti prieš 
naziškus agresorius, turi būtinai suda
ryti bendrą bloką tarp savęs bendrai ir 
su Sovietų Sąjunga. Kitaip, jų laukia 
Austrijos ir Čechoslovakijos likimas.

LAISVI

Dr. Jonas Šliupas Apie Kleri
kalus -- Vienybes Ardytojus

savo atskirą “lietuvių die
ną” duodami savo progra
mą. Žinoma, tada kaltins 
kairiuosius “darbo ardy
mu,” nors jie patys bus 
kalti dėl kairiųjų ignoravi-

Trečiadienis, Kovo 8, 1939

Tai Netiesa
“Vienybė” rašo, būk “Amerikos lietu

viški komunistai” reikalavę, kad popie
žium būt išrinktas Chicagos kardinolas 
Mundelein. Tai netiesa. Komunistai tokio 
dalyko reikalauti negali, kadangi jie ka
talikiškom organizacijom nepriklauso. 
Kai kurie jų tik sugestavo arba siūlė iš
rinkti kardino]a Mundeleiną popiežium, 
kaipo demokratiniai nusiteikusį žmogų 
ir prez. Roosevelto artimą draugą.

Komunistai mano, kad, jei popiežium 
būtų demokratiniai nusiteikęs žmogus, 
tai tas palengvintų demokratijai nugalė
ti fašizmą, kadangi popiežius savo įtaka 
nuteiktų katalikų mases demokratiniai.

SLA Centras Bus Keliamas 
Pittsburghan

Teko girdėti, kad SLA Pild. Taryba, 
kurios suvažiavimas įvyko šiomis dieno
mis, nutarė SLA centrą iškelti iš New 
Yorko į Pittsburghą. Tam darbui dirbti 
įpareigoti prez. Bagočius ir vice-prez. J. 
Mažiukna.

Vadinasi, SLA Pild. Taryba išklausė 
narių balso, kuris buvo pareikštas refe
rendume, nesenai perleistam per narius.

Deja, mūsų informuotojas priminė, 
kad kažin kas yra įskundęs Pild. Tarybą 
Pennsylvanijos valstijos draudimo de
partmental ir dėlto prisieis kam nors iš 
Pild. Tarybos vykti Harrisburgan daly
kus ištaisyti, skundėjų melus atmušti.

Skundėjais, matyt, bus fašistai, kurie 
piestu stojo prieš SLA centro kėlimą į 
Pittsburghą.

Nepaisant, kaip kalbėsime, tačiau tie 
elementai, kurie eina su skundais prieš 
savo organizaciją, elgiasi labai bjauriai!

Dviračiai Karui
Vokietijos naziai skelbia, kad 1938 me

tais jie pagamino 378,500 automobilių, 
61,000 automobilinių sunkvežimių; 4,200 
busų ir 190,400 motorinių dviračių. Į 
užsienį pardavė 114,368 automobilių, tre
kų, busų ir dviračių.

Abelnai, tai nėra didelė gamyba, jeigu 
mes ją palyginsime su Jungt. Valstijų 
automobilių gamyba. Vienok, mes mato
me, kad nazių valdonai vis daugiau ga
mina motorinių dviračių. Naziai juos 
pritaikė plačiam naudojimui armijoj, 
įtaisydami ant dviračių kulkasvaidžius. 
Jų karo specialistai mano, kad tokia ar
mijos dalis labai tinkama užpuolimui.

Ką tik nazių Vokietija daro, viską tai
ko karui, viską užpuolimui’!

Dėl Rytinių Valstybių Bloko
Vis dažniau matosi spaudoje, kad Ry

tinėj Europoj ir Balkanuose gali susi
daryti bendras valstybių blokas apsigy
nimui nuo Vokietijos nazių agresijų. So
vietų Sąjunga nurodo reikalą tokio blo
ko.

Dat\1935 metais Sovietų Sąjunga siū
lė sudaryti Rytų Europoj “Rytinę Lo
carno .” Tada buvo kviesta ir Vokietija, 
kad visos rytų valstybės pasirašytų, jog 
jos viena kitos nepuls. Bet Vokietijos 
naziai, turėdami užkariavimo planus ir 
Lenkijos imperialistai tą pasiūlymą at
metė. »Tada Sovietai nurodė pavojų Aus
trijai, Čechoslovakijai ir Rumunijai. Bet 
tos valstybės nepasirūpino savo saugu
mu.

Po pasmaugimo Austrijos ir sudras-

Apie Chicagos Politiką
Dienraštis “Vilnis” rašo apie busimuo

sius Chicagos municipalinius rinkimus. 
Jie įvyks balandžio 4 d. Laikraštis žymi:

“Ant rytojaus po primary balsavimų 
republikonai paskelbė, kad jie pradėjo 
rengtis prie balandžio 4-tos balsavimų. 
Tūli mano, kad republikonai neturi pro
gos, nes jie mažai balsų gavo primarėse. 
Taip manyti klaida.

“Reikia žinoti štai ka:
“Viena, daugelis balsų, paduotų už 

Courtney, eis republikonams, o sudėjus 
Courtney ir republikonų balsus pasidaro 
nedaug mažiau majoro Kelly gautų bal
su.

“Kita, apie 600,000 balsuotojų nedaly
vavo primarėse. Daugelis jų, tačiau, da
lyvaus balsavimuose balandžio 4 d.

“Perdidelis pasitikėjimas, kad New 
Deal laimėjo primarėse taipgi gali būti 
pavojinga. Reikia dirbti.

“Pasiliko perrinkimui ir 16 aldermanų. 
Darbininkų organizacijų reikalas patil
ti, kurie iš likusių 4 balandžio balsavi
mams priima progresyvę programą, ir 
dirbti už tuos, kad jie būtų išrinkti.

“Sąmoningiems darbininkams yra dar 
vienas svarbus darbas. Komunistų Par
tija stalo savo kandidatus į majorą ir du 
kitus urėdus. Ši partija savistoviai daly
vaus rinkimuose, jei jos kandidatai bus 
ant baloto. \

“Kaip kas gali manyti, kad komunistų 
kandidato statymas gali pakenkti išrink
ti progresyvius demokratus, bet taip ne
bus—nepakenks. Kaip tik priešingai, dar 
pagelbės.

“Komunistų kandidatai, dalyvaudami 
rinkimuose, aiškiau ir griežčiau pastatys 
svarbius klausimus šiuose rinkimuose. 
Jie geriau, negu demokratai parodys 
balsuotojams pavojų reakcijos laimėjimo 
ir reikalą išrinkimo progresyvių.”

Kandidatas Kelly nėra pažangus žmo
gus pilnoj to žodžio prasmėj, tačiau jį 
darbininkų judėjimas remia, kadangi jis 
eina su prezidento Roosevelto Naujaja 
Dalyba.

Nemano, Kad Japonija Laimės
Columbia Universitete buvo surengta 

diskusijos temoj: “Ar Japonija Užka
riaus Chiniją?” Diskusijose dalyvavo Ja
ponijos ir Chinijos reikalų žinoyai.

Hugh Borton, universiteto užsienio 
reikalais mokytojas, sakė, kad Japonija 
yra blogoj padėtyj. Jos finansai nuola
tos smunka. Ji neturi užtektinai žalia- 
daikčių. Tokioj padėtyj negalima ilgą 
karą išlaimėti.

Dr. Chao-Ting-Chi, istorikas, įrodinė
jo, kad dabar Chirfijos liaudis yra taip 
labai apsivienijus apsigynimo karui, kaip 
ji niekados pirmiau nebuvo.

Haldore Hanson, kuris apie tris mė
nesius važinėjo Chinijoj, japonų užimtoj 
teritorijoj, kaipo Associated Press ko
respondentas, įrodinėjo, kad chinų parti
zanai neleidžia japonams įsidrūtinti. Ja
ponai negali jiems užduoti skaudaus 
smūgio, nes kai vienur juos išblaško, tai 
kitur partizanai susiorganizuoja ir puo
la priešą. Tiesa, jo supratimu, partizanai 
vieni negali išlaimėti karo, nes jie negali 
sėkmingai vesti ofensyvo, bet turint min
ty, kad Chinijos reguliarė armija nuola
tos stiprėja, geriau išsilavina, apsigin
kluoja, tai partizanų kova labai daug 
reiškia.

Abelnai, didžiuma diskusantų buvo 
tos nuomonės, kad Japonijos imperialis
tai negalės laimėti karo Chinijoj.

žemiau talpiname dr. J.
Šliupo straipsnį (tilpusį 
“L. žiniose” iš vasario 18 
d. š. m. laidoj) apie Ame
rikos lietuvius klerikalus, 
kurie monopolizavo Lietu
viu Dienai (Pasaulinėj Pa
rodoj) Ruošti Komitetą.

Kaip Lietuvoje, taip Am
erikoje neretai pasireiškia 
tuščios garbės potroškiai. 
Štai Palangoje kartą klebo
nas skundėsi iškilmių komi
tetui, kad jis bent vieną 
kartą norėtų matyti katali
kiškas draugijas su vėlia
vomis einant pirmiau kitų 
draugijų; nusibodę katali
kams vaikščioti paskutinėse 
eilėse. Jei tai būtų bažnyti
nė šventė, kas galėtų prieš
tarauti? Bet valstybinėse 
iškilmėse, rodosi, pritinka 
civilinėms, po litiškoms* 
draugijoms turėti pirmeny
bę be ginčų. Religiškoms 
draugijoms rūpi bažnyčios 
ir kunigų prestižas ir įta
ka, tai kodėl jos privalėtų 
vadauti tautos šventėse. 
Joms mažiausiai rūpi gero
vė žemėje, valstybinė tvar
ka, visų piliečių lygybė 
prieš įstatymus, ir nereli
giškų pasaulėžvalgų tole
rancija. Kam čia joms pir
menybė? Juk puikybė —sa
koma—esanti didokas nusi
kaltimas prieš dangaus ga
lybes. ..

I Katalikų n e t o 1 erancija, 
i net neapykanta žmonėms 
kitokių nusistatymų yra be 

\ saiko. Pamenu, kad net kn. 
kTumas, neva pažangus ka
talikas, pareiškė negalįs 
dirbti viename Kauno ko
mitete, į kurį buvau aš pa-
tekęs žmonių susirinkime 
išrinktas, ir ramybės dėliai, 
kad nesudrumzdus reikalo, 
aš išstojau iš komiteto, liū
dėdamas dėl fanatiškų tau
tiečių aklumo, nors bene su 
didoku Braziulevičiaus ir 
kelių kitų patenkini mu. 
Niekas neišdrįso nupeikti 
tokio nedoro katalikų elge
sio. Ir šiaip “katalikai” ma
no gyvenime yra atlikę 
daug negarbingų ir nepatei
sinamų atsinešimų. Supran
tama, kad aš juos ir vano
jau be pagailos.

Dabar yra ruošiama Am
erikos lietuvių diena Pa
saulinės parodos paviljone 
New Yorke. Ir ką manote? 
Ar lengva bus išvežti finan
sinis vežimas, kada į jį pri
sėdo dešinėsės srovės politi
kierių—klerikalų? Prezidi- 
jume jie turi 4 vietas: pir
mini nko, vice-pirmininko, 
sekretoriaus, kasjninko. 
Nuo Amerikos daktarų 
draugijos įeina Aldona Šliū- 
paitė ir Ant. Petriką. Nuo 
tautininkų srovės — vienas 
A. Trečiokas—trustisu (pa
tikėtiniu). Kaip matome, 
vežimas šališkumu per
krautas. Be to, programos 
komisijoje vieni dešinieji— 
vargonininkai, ir dar “gar
bės pirmininkas”—kunigas. 
c Generalinis Lietuvos kon- 
/ sulas p. Budrys, atstovas p. 
žadeikis, konsulas , Dauž- 
vardis ir, rodos, Parodos 

. komisaras p-lė Avietienaitė 
morėtų, kad visos Amerikos 
f lietuvių srovės lietuvių die
nos komitete būtų atsto
vaujamos. Bet kunigai nu
tarė, kad su kai kuriais jie 
neveiks, o turėdami progra- 

\mą savose rankose, galėjo 
(diktuoti p. Budriui. Pasta
rasis, dešiniųjų grąsinamasl

rezignacijomis ir darbo su
ardymu, kairiųjų organiza
cijų visai negalėjo kviesti į 
steigiamąją k o n f e renciją. 
Dėl to tokios masinės orga
nizacijos, kaip Liet. Darb. 
Susivienijimas, turįs apie 
8000 narių, ALDLD 5000 
narių, ir Meno sąjunga (ku
rion įeina viąi kairiosios 
srovės chorai) .4000 narių, 
visai buvo ignoruotos. Vi
durio srovė sutinka su Lie-

Dr. Jonas Šliupas

tuvos valdžios nusistatymu, 
kad komitetas būtų neša
liškas, nepolitinis, ir kad ja
me būtų atstovaujamos vi
sos išeivių srovės. Nežinia 
dar, ką šiuom kart tuo rei
kalu pasakys vidurio srovės 
—tautininkų — konferenci
ja, dabar šaukiama Balti
more j e. Girdėjau, kad kai
riosios organizacijos tvers 
savo komitetą, į kurį keti
na kviesti taipgi vidurio 
srovės atstovus, ir laikys

mo.
f Tokius santikius Ameri
kos lietuvių tarpe turėtų 
žinoti Lietuva ir tarti savo 
^autoritetingą žodį, kuris — 
rodos—galėtų daug padėti 
'šventės pasisekimui. Jeigu 
tik vidurio srovės žmonės 
susitartų su kairiaisiais, aš 
manau, juos tada paremtų 
irgi Lietuvos valdžios at
stovė p-lė Avietienaitė. Jie 
galėtų sudaryti gerą lietu
vių dienai programą ir be 
dešiniųjų, jeigu pastarieji 
pasitrauktų iš komiteto.

Mat, kad kairieji pasida
lino į komunistus, socialis
tus ir sklokininkus, o vidu
rio srovė į tautininkus, 

' sandariečius ir fašistus— 
dešiniesiems atėjo gera pro
ga sustiprėti ir užgrobti 
jiems nepriklausomą vado
vybę. Šiame atvejy, pasigro- 
bimas programos komisijos 
į savo rankas padėjo jiems 
pasigrobti ir visą komitetą 
bei diktuoti p. Budriui ir 
p-lei Avietienaitei.

Gaila bus, jei katalikų or
ganizacijos bei kunigai to
liau stengsis patarnauti sa
vo katalikiškai akcijai, o ne 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
garbei ir prestižui. Neužte
ko Amerikos katalikams 
vesti s kaldymo p o 1 i t i kos 
Did. karo metu, jie tęsia 
savo nelemtą darbą ir da
bar. Tuomi katalikybė pa
garbos nenupelnys nė už 
vandenyno nė Lietuvoje. 

’Jei nesiliaus, tai kaip vano
jome ją pirmiau, taip vano
sime ir ateityje.

Dr. J. Šliūpas.

Skurdas ir Džiova Smaugia 
Lietuvą

Tai yra įrodę įvairių kraštų 
statistikai.

Kas yra beturtis? Atsakymas 
paprastas: beturtis yra tas, ku
ris neturi pakankamai pragyve
nimui, kuris nepajėgia pasisam
dyti gera butą, dažnai neturi ir 
ko valgyti bei pakankamai gero 
maisto, drabužių, kuro, poilsio 
ir pan. Tačiau beturtis yra be
turčiu ne tik iš viršaus, bet jo 
ir kraujas ne tiek turtingas, 
kaip turtuolio. Tai geriausia ga
lima įsitikinti, patiriant apie tą 
kovą, kurią turi kovoti kraujas 
su džiovos bacilomis. Iš bandy
mų su pelėmis pastebėta, kad į 
jų venas įleidus džiovos bacilų, 
kurios per kraują patenka į 
plaučius ir čia, kaip kokiame 
koštuve, užsilaiko. Pasirodo, 
kad aplink džiovos židinėlį — 
bacilas plaučiuose tuojau susi
renka daugelis baltųjų kraujo 
kūnelių, kurie iš visų pusių ap
supa užkrėstą vietą ir dažnai 
džiovos bacilas jie nužudo. Ba
cilų lazdelytės sutrūksta į ke-

Tokiu pavadinimu anądien 
dr. K. Grinius skaitė per ra
diją paskaitą.

—Patirta, kad kūdikiai, nors 
ir gimę iš džiovininkų tėvų,— 
sako dr. K. Grinius, — savo 
kūne džiovos bacilų neturi. Jie 
apsikrečia tik vėliau per alsa
vimo takus. Ar žmogus yra ap
sikrėtęs džiova, gydytojai suži
no tuberkulino reakcijos pagal
ba. Tuo pLčiu būdu sužinoma, 
ar žmogau^ kūne yra bent kiek 
džiovos bacilų. Tuberkulinu yra 
padaryta daug bandymų ir ty
rimų ne tik kitose šalyse, bet ir 
Lietuvoje, šiomis dienomis A. 
Panemunės dr. K. Griniaus 
vardo sanatorijoje tikrinama 
pradžios mokyklų mokytojų 
sveikata. Randama, kad džiova 
serga apie 6 nuoš. mokytojų. 
Tačiau patikrinus jų sveikatą 
tuberkulinu, pasirodė, kad iš vi
sų ligi šiol patikrintų mokytojų 
tik keli nėra apsikrėtę džiovos 
bacilomis. Vadinasi, kiti moky
tojai, nors ir apsikrėtę džiova, 
bet jos baciloms dar nepasiduo
da. Iš gydytojų patirta, kad ap- 
sikrėtimas džiova nuo 1 m. am
žiaus smarkiai pradeda didėti. 
Pav., ligi 1 m. amž. vaikų yrą 
apsikrėtusių džiova ligi 5%, li
gi 15 m. — 30%, 20—25 m. — 
80-90%. Išeina, kad džiova ap
sikrėtę visi suaugusieji žmones, 
o sergančiųjų džiova yra paly
ginti nedidelis procentas. Turiu | 
pastebėti, kad džiovos bacilomis 
lygiai apsikrečia turtingieji ir 
beturčiai. Tai visai supranta
ma. Bet toliau beturčių bei ne
pasiturinčių likimas yra kitoks 
kaip turtuolių. Nors džiova ap
sikrečia ir turtingieji ir betur
čiai, bet daugiausia džiova ser
ga tik beturčiai. Taip pat nuo 
džiovos ir daugiau jų miršta.

lius gabalus, tie į taškučius ir 
pagaliau pranyksta įtraukti bal
tųjų kraujo kūnelių. Būna, kad 
džiovos bacilos pasilieka gyvos, 
bet uždarytos tarsi kalėj imant, 
t. y. kraujo kūneliai aplink ba
cilas apaudžia tam tikrą plėvę. 
Taip uždarytos bacilos kūnui 
nebekenksmingos. Šitas kovos 
procesas ne vienodai vyksta tur
tuolių ir beturčių kūnuose. Be
turtis dažniausiai darbe ar sa
vo bute neturi pakankamai oro, 
perankštai gyvena, o oro dalis
— deguonis — yra žmogaus 
maisto dalis. Jei deguonio per 
maža, tai žmogus jaučia jo alkį. 
Higienos mokslas reikalauja, 
kad suaugusio, žmogaus darbo 
ai* miegamajame kambaryje tu
ri būti ne mažiau kaip 20 kub. 
m. oro ir gera ventiliacija. Te
ko pasiteirauti KMS dispanse
ryje, kokia oro kubatūra nau
dojasi Kauno beturčiai, kuriuos 
globoja dispanseris, štai KMS 
pigiųjų butų kolonijos (Aukš
taičių, 52) viename kambaryje 
4 žmonės, iš kurių du serga 
džiova. Jie turi iš viso 36 kub. 
m. oro, vadinasi, nei pusės rei
kiamos normos. Kitame kamba
ryje gyvena 7 žmonės, kurių du 
serga džiova. Kambarys tik 20 
kub. m. oro talpos, t. y. toks 
kambarys, kuriame turėtų gy
venti tik vienas asmuo, žinoma, 
galima priskaityti daugybę šei
mų, kurios kiekvieną naktį jau
čia deguonio badą.

J. A. V. gydytojai pastebėjo, 
kad daugelis darbininkų dėl ne
darbo bei menko uždarbio kas
dien gauna per maža maisto: 
vietoje 3,000 kalorijų tik 2,000 
per. parą. Pas mus tokių ap
skaičiavimų ir bandymų nėra 
padaryta, bet esu tikras, kad 
daug beturčių, ypač žiemos me
tu, mažiau turi maisto, kaip jo 
reikia. Visa tai (maisto ir de
guonio trūkumas) padaro krau
ją skystą ir dėl to baltieji krau
jo kūneliai yra per silpni kovo
ti su džiovos bacilomis.

—Aš nekalbėsiu apie kitas 
neigiamas beturčio gyvenimo 
sąlygas,;— tęsia dr. K. GriniUs,
— k. a. apie nešvarą, sunkų • 
darbą, persišaldymą, rūkymą, 
alkoholio vartojimą ir pan. Vi
sa tai kraują silpnina.

Kovoje su džiova dabar sta
tomų sanatorijų, steigiamų dis
panserių, skleidžiamų moksli
nių žinių apie džiovą, stengimo
si naikinti džiovos bacilas de- 

'zinfekcijos ir kitų priemonių 
nepakanka, kad džiova būtų nu
galėta. Ligi bus daug beturčių 
bedarbių, mes didelių rezultatų 
kovoje su džiova nepasieksime. 
Vyriausybė ir savivaldybės bei 
d-jos turėtų didesnį dėmesį 
kreipti į tai, kad darbininkų už
darbiai būtų pakankami pragy
venimui. Vienos darbininkų šei
mos narys bute neturi turėti 
mažiau, kaip 15 kub. m. oro ir 
mažiau kaip 3,000 kalorijų mai
sto.

—Jei manęs kas paprašytų 
vienu žodžiu pasakyti, koks yra 
svarbiausias ginklas kovoje su 
džiova, atsakyčiau “uždarbis ar
ba pajamos,” — baigė paskaitą 
dr. K. Grinius.

(“L. ž.”)

Vatikanas. — Pranešama, 
kad popiežius Pijus XII 
skirsiąs Amerikai iki 5-kių 
kardinolų.

Klausimai ir Atsakymai
PAILGINIMAS APSISTO

JIMO LAIKO
Klausimas

Buvau įleistas į Jungti
nes Valstijas, ant šešių mė
nesių, bet dabar noriu il- 
giaus pabūti. Ką turiu da
ryti ?
Atsakymas:

Turi pasiųsti aplikaciją 
prašydamas pailginimą lai
ko imigracijos ir natūrali
zacijos viršininkui į tą uos
tą, į kurį atvykai atvažiuo

damas į Jungt. Valstijas. 
Jeigu tavo svetimas paspor- 
tas yra legališkas ir paduo
ta priežastis yra teisinga ir*, 
gera, tai tamstos prašymą 
išklausys ir bus išduota pa
ilginimas. Prašymas turi 
nešti notaro antspaudą ir 
turi būti pasiųstas imigra
cijos ir natūralizacijos vir
šininkams uoste atvažiavi
mo, į ne mažiaus 15 ir ne 
daugiaus 30 dienų prieš iš- 
sibaigima svečio vizos.

F.L.I.S.
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Ruoškimės Motery
Seimui

Jau bus gerokas metų pluoštas, kaip 
Amerikoje lietuvės moterys, susibūrusios į 
įvairias grupes, darbuojasi vienoje bei kitoje 
darbo srityje. Kaip kur įeinama net į ame
rikoniška darbuotę, bet tokis veikimas, ne
turintis bendrumo tarpe savęs, netik tarpe 
amerikiečių yra mažai reiškiantis, bet ir 
pačių lietuvių tarpe neperdaug žymus. Pa
daryt moterų judėjimą daugiau reikšmingu, 
pačiom moterim reikia daugiau subendrinti 
savo ryšius. Tiesa, tarpe lietuvių yra plačiai 
įsišakojęs partijinis pasiskirstymas, kas 
daug trukdo bent kokiam platesniam dar
bui, bet gal jau būt laikas pagalvot apie 
suradimą bendro darbo, kuris apimtų mus 
visas. Kitų tautų moterys jau eilė metų kaip 
bendradarbiauja tūlais klausimais ir jų dar
bas eina gana sėkmingai, tad ar nevertėtų ir 
mum pasekti jų pavyzdžius?

Sąryšyj su Pasauline Paroda New Yorke, 
tikimėsi, kad suvažiuos daug moterų iš įvai
rių šalies kampų, tad, pasinaudojant taja 
proga, komitetas pasiryžo sušaukti Ame
rikos Lietuvių Moterų Seimą rugsėjo mėne
sio 7, 8 ir 9, šių metų, Brooklyn, N. Y. Sei
mui siūlome diskusuoti sekamus klausimus 
ir kartu kviečiam iškelti naujus klausimus.

1. Artimesni ryšiai tarpe Lietuvos ir Ame
rikos moterų. (Komitetas dės pastangas pa
sikviesti iš Lietuvos .atstovę, ypatingai pa
geidaus atstovę, dalyvavusią Pirmutiniame 
Lietuvos Moterų Seime, 1907 metais).

2. Užmegsti ir palaikyti ryšius su kitų tau
tų kultūros, taikos ir sveikatos moterų or
ganizacijom.

3. Jėškoti būdų tampresniam suartinimui 
Amerikoje augusių lietuvių jaunuolių.

4. Įkurt pastovų fondą gelbėjimui gabių, 
bet finansiniai neturtingų lietuvių jaunuo
lių tęsti mokslą.

5. Jėškot būdų įsteigimui pastovios Ame
rikos lietuviam seneliam prieglaudos.

6. Laike Seimo turėt moterų darbo paro
dą, kur, imant nuo išsilavinusios profesijo- 
nalės iki namų šeimininkei, visos turėtų pro
gą pasirodyti su savo kūriniais.

7. Seimo atstovybė bus nuo draugijų. 
(Viena nuo draugijos ir po vieną nuo kiek
vienos dešimties narių). Draugijose, kur pri
klauso ir vyrai, atstovybė renkama tik nuo 
moterų skaitliaus.

Šiuos klausinius prašom gvildenti įvai- 
t riuose moterų draugijų bei kliubų susirinki

muose, taipgi prašom klausimus diskusuoti 
spaudoje, ypatingai moterų skyriuose, kur 
toki skyriai palaikomi. Lai kiekviena orga
nizacija susidomi moterų kultūriniu ir so
cialiu darbu, kad būsiantis' Seimas pajėgtų 
sukurti didesnį judėjimą lietuvių moterų ei
lėse ir kad su savo darbais mes atsistotu
me šalę kitų tautų moterų, besidarbuojančių 
plačiose ribose savo tautos ir visos žmonijos 
labui.

Komitetas:
A. Jonikienė, pirm.
A. Markevičiūtė, vice pirm.
B. Šalinaite, ižd.

K. Petrikienė, sekr. t

Rankdarbių ir Kultūrinio 
Darbo Paroda

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENfi

Liūdesio Motinos Skausmus Lieja Veiklon .
Pastaraisiais metais žiauriojo

fašizmo užpuolimas ant Ispani
jos pakeitė, išvagojo, sukone- 
veikė Ispanijos žemelės veidą 
ir išžudė šimtus tūkstančių^ jos 
gyventojų. Teriojamos liaudies 
siela šaukė budeliam keršto ir 
liaudis stojo kovon gint savo 
teises ir gyvybę, atmušt užpuo
likus.

Prieš fašizmo barbarizmą 
šaukia ir gamta. Gražūs vyn
uogynų sodai, išrausti fašistų 
bombų, akstiną ispaną nubaust 
niekšus. Net išdaužyti langai, 
tarsi giltinės juodomis gelmė
mis spoksodami iš tamsios grį- 
telės šaukia kaimietį eit kovon, 
atkeršyt už padarytą skriaudą.

tad jis jai buvo kartu ir bran- buvo. Stiprinimui jos dvasios

skyrius gauna puikiausią vie
tą Brooklyno Muzėjuje išdėt 
savo rankų darbo kūrinius.

Norint tinkamai prie seimo

Sąryšyj su būsimu Amerikos Lietuvių Mo
terų Seimu, kuris įvyks rugsėjo mėnesio 7, 
8 ir 9 dienomis, Brooklyn, N. Y., komitetas 
rūpinasi, kad, apart perkratinėjimo mūs 
esamos darbuotės ir nutiesimo planų atei
čiai, suruošti rankdarbių ir kultūrinio mo
terų darbo parodą. Kultūrinio darbo paro
da nereiškia vien tik kurios sriovės darbuo
tės istoriją. Į kultūrinio darbo parodą tu
rėtume surinkti visą amerikiečių lietuvių 
moterų darbuotės istoriją, nežiūrint į po
litinius įsitikinimus: turėtų būt išstatyti įvai
rūs leidiniai, paskaitos, rašiniai tilpę spau
doje ir kiti’ kūriniai turinti kultūrinio dar
bo reikšmę. Po kožnu kūriniu bus padėta 
ypatos ar organizacijos, kuri jį išleido, var
das, tiražas ir data.

Už gražiausius rankdarbius yra skiriama 
net trys dovanos: $25, $15, ir $10. Dirbiniai 
bus išstatyti saugioje vietoje, Brooklyno Mu- 
zėjuje, per ištisą rugsėjo mėnesį. Parodai 
yra pageidaujama įvairūs mezginiai, siuvi
niai, narstiniai iš medžio drožiniai, paveiks
lai, neperdideli piešiniai ar kitkas rankų 
darbo.

Dideli dalykai, kaip tai: užtiesalai lovom, 
kcomodėm, šalikai taipgi pageidaujama ir jie 
bus išstatyti visame jų gražume.

Dalyvės, kurios mano dalyvauti su savo 
kūriniais, prašom pažymėt ar jūs dirbinys 
originalas ar kopija, nes tai svarbu. Po kož
nu dirbiniu bus padėta dirbėjos vardas, ori
ginalas ar kopija.

Mūs moterys yra pasižymėjusios su savo 
gražiais rankų dirbiniais, todėl dabar bus 
tinkama proga išstatyti tuos gražiuosius

M. Ražanslcienė
Liaudis Išgirdo Kovos Trimitą

Ir liaudis tą šauksmą išgirdo, 
suprato: išėjo sūnūs ir motinos, 
vyrai ir žmonos, berneliai ir 
mergužėlės. Vieniem kritus, kiti 
užima jų vietas. Vienom lini
jom pravirtus, liaudis įsitvirti
na naujuose apkasuose; ji skel
bia ažūtbūtiną kovą už kiekvie
ną pėdą žemės, prieš liaudies 
ir šalies laisvės pardaviką 
Franco, prieš Mussolinio ir Hit
lerio armijas, atėjusias krau
juose paskandint šalies nepri
klausomybę.

Suprato tą šauksmą ir Ame
rikos liaudis. Tūkstančiai ge
riausių sūnų išvyko kovot prieš 
fašizmą, šimtai krito kovose. 
Fašizmas įrėžė skaudžią širdgė
los žaizdą tų didvyrių gimdyto
jams ir artimiesiems, kuri pa
liaus kankinus tik nusinešta su 
savim į šaltą kapą.

Naujų Laikų Motinos

Buvo laikai, kada kritusių 
sūnų motinos raudonais bandė 
lengvint savo liūdną dalį, ta
riant dainiaus žodžiais: “Į krū
tinę savo skausmą liejo neži
nia.” Tačiau šiandieną liaudies 
didvyriškos kovos išauklėjo 
naujas motinas. Jos išmoko iš 
krūtinės lieti skausmus vienon 
bendron veiklon, kuri kada nors 
išaugs į galiūną ir fašizmą su 
jį lydinčiomis visokiomis 
skriaudomis nušluos nuo žemės 
paviršiaus.

“Ant Sūnaus Kapo 
Prisiekiau. . . . ”

Tik pereitą sekmadienį man 
teko asmeniškai girdėt-matyt 
d. Ražanskienę, iš Newark, N. 
J., kurios jaunas sūnus Bernar
das krito kovose Ispanijoj. Tai 
pavyzdys šių laikų karžygės 
motinos.

Jos sūnus, kaip ir ji pati, bu
vo kovotojas per daug metų,

giausis draugas. Jiedu kartu 
ėjo pikietan, šalpos biuran gint 
bedarbių reikalus, svarstyt su
sirinkimuose kilusias proble
mas. Ir ne kartą ilgai po pu
siaunakčių prasėdėjo savo na
muose dar kartą pernagrinėda- 
mi susirinkimuose kilusias min
tis.

Kaip tik toki pirmiausia iš
girdo Ispanijos liaudies šauks
mą pagelbon, jį išgirdo ir Ber
nardas. Jis kovojo ir krito, 
kaip krintą didvyriai.

Kiekvienai motinai brangus 
sūnus ir gal tik tos motinos, 
kurios buvo išleidusios savo sū
nus Ispanijon, pilnai gali su
prast jausmus d. Ražanskienes, 
Mazurkienės ir kitų motinų, ku
rių sūnūs likosi amžinai ilsėtis 
Pirėnėjų prieglobtyje.
Tęsia Sūnaus Paliktą Darbą

Ir štai, ši motina, surinkus 
visas spėkas, eina visas dideles 
pareigas su dar didesne energi
ja ir pasišventimu. Ji šaukia 
visas moteris organizuotis ir 
stoti veiklon, kol dar ne pervė- 
lu. Ji nurodo, kad fašizmui įsi
galėjus, nebus saugūs mūsų 
maži, nei suaugę sūnūs ir duk
terys, nei mūsų namai, kaip nie
ko saugaus nebeliko Ispanijoj; 
kad prarasime visas laisves, 
kaip prarado moterys Vokieti
joj ir Italijoj. Ji šaukia viso
mis jėgomis gelbėt Ispanijai, 
nes Ispanijos kova yra mūsų 
visų kova. Ji ragina užimt šim
tų kritusių karžygių vietas,’ sa
kydama :

“Bernardas išvykdamas pra
šė mus užimti jo ir kitų išvyk
stančių vietas.

“Aš ant savo mylimiausio sū
naus kapo prisiekiau kovoti už 
tas idėjas, už kurias jis galvą 
padėjo — už laisvę ir gerovę 
darbo žmonėms.” Ir ją mato
me visur, kur eina gynimas Is
panijos, kur darbas už liaudies 
gerovę.

Draugė M. Mazurkienė iš 
Worcester, Mass., yra viena iš 
tų motinų, kuriai irgi teko de
mokratijos gynimui sudėt aukš
čiausią auką, kokią motina be
gali sudėt. Jos sūnus Antanas 
padėjo gyvastį Ispanijos karo 
sūkuryje.

Apart liūdesio dėl netekimo 
sūnaus, jai, kaip ir d. Ražans- 
kienei, teko pergyventi veik iš
tisi metai lū.kesties ir nerimo. 
Laiškai paliovė lankę, sklido 
kalbos, bet tiesioginių žinių ne-

stokavo ir motinai brangaus, 
atmintį gaivinančio paskutinio 
atsisveikinimo žvilgio. Tačiau 
ir trigubo kentėjimo valando
mis ji nepasidavė jausmams: 
spėkas surinkus, ji dalyvavo su
sirinkimuose, skleidė literatūrą, 
sakydama: “Trokštu, kad karas 
baigtųsi ir fašizmas būtų nuga
lėtas.”
“Kovotojams Nereikia Ašarų”

Gavus patikrinimą liūdnų ži
nių, kad ištiesų sūnus žuvęs, ji 
gailiai nusiskundė draugei savo 
keleriopai skaudžia dalimi. Ta
čiau prisimindama sūnaus pas
kutinį prašymą neraudot, nes

M. MAZURKIENĖ

“kovotojams nereikia ašarų,” 
pasirįžo ne ašaromis, bet dar
bais pagerbt sūnaus atmintį. 
Nėra prašymo, kurio motina 
neišpildytų. Sūnaus pasiaukoji
mas kilniam tikslui — gynimui 
demokratijos, — nors prie jo 
nuėjo ir savo paties vieno pasi
rinktu keliu, randa atbalsio jau
trioje motinos sieloje ir mes 
matome d. Mazurkienę sulyg 
savo spėkų užimančią savo vie
tą prie ^ūnaus palikto darbo.

Apvai.kščiodamos šią kovo 8- 
tą, Tarptautinę Moterų Dieną, 
atatinkamai pagerbsime kritu
sius kovose didvyrius suteikimu 
draugingumo saulės ar žiups
nelio žiedų jų motinoms. Tas 
padės joms pergyventi naiki
nantį liūdesį ir sugrįžti į svei
katą ir energingą veiklą jų did
vyriškų sūnų vietoje. Alisa. ■

SVEIKINAME!
Šiandieną, kovo 8-tą, yra 

Tarptautinė Moterų Diena. Ją 
minėdamos Sovietų Sąjungos 
laisvos moterys džiaugsis savo 
laimėjimais socialistinėje staty
boje, moksluose, kultūroje.

Ją minės ir moterys Vokieti
jos fašistų kempėse, taipgi ita
lės, ispanės ir kitų fašistais pa
vergtų šalių moterys, užaštrin- 
damos pasirįžimą atgaut laisvę, 
išvyt fašizmą.

Mes, Amerikoje, dar kartą 
pasisakysime už gynimą demo
kratijos, paramą nukentė j tį
siems jos gynime, už liaudies 
gerovę ir už pasaulinę taiką.

rankdarbius parodai, kad suvažiavusios į 
Seimą delegatės ir plačioji publika galėtų 
jais pasigrožėti. Sukruskime prie darbo, dar 
yra laiko ir ką naujo sukurti, o esamus ap- 
dabinti. Dirbiniai turės būti komisijai pri
duoti rugpjūčio mėnesį.

Manančios dalyvauti parodoje, praneškit 
komiteto sekretorei, ką turit išstatyti, o vė
liau gausit nurodymus, kur jūs kūrinius pa
siųstu Po parodai visi kūriniai apsaugotai

prisirengti, reikalinga bendrų 
spėkų.

Mes, Pittsburgh© ir apylin- 
linkės lietuvės moterys negar- 
lim atsilikti nuo šio taip pra
kilnaus, kultūringo darbo. Mū
sų tikslas dirbt dėl kultūros, 
ir visuomenės gerovės. Kovo 
19-tos konferencija bus dėl 
visuomenės ir tautos gerovės. 
Kartu minėsim ir moterų tarp
tautinę šventę, nes kovo mė
nuo visas tam pašvęstas. Ko
vo 8-ta yra paskirta atžymėt 
svarbius pasaulio įyykius. Tą 
dieną ir per mėnesį visam pa
saulyje rengiama specialiai 
susirink imai, prakalbos ir 
šiaip visokį parengimai.

Visas širdingai kviečia lai
kino komitetp narė,

E. K. Slickienė.

Pittsburgh, Pa.
Atsišaukimas į Pittsburgh© ir 
Apylinkės Lietuves Moteris

Kovo 19-tą, 1 vai. dieną/ 
LMD Svetainėje, 142 Orr SL, 
Pittsburgh, Pa., atsibus svar
bi konferencija. Jos tikslas 
sutvert pastovų veikiantį ko
mitetą, taipgi pradėt darbą 
prisirengimui prie ateinančio 
Moterų Seimo, kuris bus laike 
Pasaulinės Parodos, ateinančią 

vasarą, Brooklyn, N. Y. šis 
seimas bus nepaprastas, kokio 
Amerikos lietuvės moterys 
dar neturėjo. Į šį istorinį sei
mą turės progą pasiųst dele
gates visokį kliubai, rateliai 
ir šiaip visokios draugijos, ku
riose priklauso moterys.

Greta seimo bus moterų 
dirbinių paroda, kurioj kiek
viena moteris turės progą pa
sirodyti savo rankų darbo kū
riniais, nes lietuvių moterų

Draugiškas, Našus Moterų 
Pasikalbėjimas

NEW HAVEN, Conn.—Ko- 
vo 1 dieną, kaip 8 v. v., pas 
drg. Bronę Vikšrienę susirin
ko gražus būrelis draugių pa
sitarti moterų reikalais, ypač 
būsimo Moterų Seimo klausi
mu. Tarp 11 moterų radosi ir 
5 vyrai, kurie su tokia pat 
atyda klausėsi ir domėjosi dis* 
kusijomis, kaip ir moterys.

Pasikalbėjus apie daugelį’ 
moterų reikalų, imtasi už Mo
terų Seimo klausimo. Moterys 
jį rišo su nemažu entuziazmu. 
Išrinktas komitetas iš trijų, 
kuris rūpinsis New Havene 
tinkami rengtis prie Seimo. Į 
komitetą įėjo Bronė Vikšrie- 
nė, Josephine žolynienė ir 
Adelė Petkienė. Komiteto se
kretore apsiėmė būti drg. žo
lynienė.

Aukų kalbėtojos, kuri čia 
dabar lankosi kelionės lėšoms 
surinkta $2.80.

Susirinkimas į manę padarė 
labai gerą įspūdį. Draugės 
savo kalbose parodė sumanu
mo organizaciniame veikime, 
nors, kaip pačios prisipažino, 
dabar grynai moterų reikalais 
mažai veikia. Rodos, kad po 
pasikalbėjimo visos įsitikino, 
kad darbas tarp moterų yra 
taip svarbus, kaip ir visi kiti 
darbai. Galima tikėtis, kad 
nuo dabar nebeapleis jo taip, 
kaip iki šiol.

Kaip ir daugely kitų vietų 
ALDLD kuopose, taip ir čia, 
į visą darbą daugiau kreipia 
atydos moterys; jos ir susirin
kimus rūpestingiau lanko. Bet 
dirba abelną darbą, o moterų 
švietimą ir lavinimą apleidžia. 
Tai ne dėlto, kad neįvertintų, 
bet dėl susidėjusių aplinky
bių.

Susirinkime dalyvavo drg. 
Vikšrienės duktė, Bertha L. 
White. Man jos dalyvavimas 
parodė, kad reikia dėti kuo- 
daugiausiai pastangų įtraukti 
tokias jaunuoles į mūsų mo
terų veikimą. Bertha yra bai
gusi mokytojos kursą, moky
tojavusi kelis metus, ir dabar 
užima kitą gerą darbą. Ji ne
blogai kalba lietuviškai ir ga
lėtų lengvai užimti svarbią 
vietą lietuvių moterų tarpe,
ypač apšvietos srityje. Ragi-

bus sugrąžinti savininkėms.
Mes kreipiamės į moteris ir draugijas, 

kad kas kiek išgalint pasirūpintumėt su fi
nansais Seimo ir parodos išlaidų padengi
mui.

A. Jonikiene, pirm.
A. Markevičiūtė, vice pirm.
B. Šalinaite, ižd.
K. Petrikienė, sekr.,

221 S. 4th St., Brooklyn, N.Y.

nau būti Seime. Draugė pa
sižadėjo būti, jei darbo sąly
gos leis.

Mitingas visapusiškai buvo 
geras. Spėkos mūsų darbui 
matėsi labai daug, tik reikia 
ją išliuosuoti, reikia moterims 
imtis daugiau drąsos stoti į 
vadovybę.

Alice Jonikienė.

(tąsa)
“Greičiau, pilnu garu greičiau,” rėkė 

vairuotojas.
“Gerai, dabar tau plaukas nuo galvos 

nenukris!” prižadėjo Kostia.
Vairuotojas sunkiai atsiduso: “Oi, tie 

banditai!”
Pagalios jie priplaukė nedidelį Karelijos 

kaimuką. Jame radosi tiktai penkiolika 
bakužių. Pasirodymas būrio buvo signalu 
nepaprasto sumišimo gatvėse.

“Jie prisiuntė būrį vagių mūsų kaiman,” 
rėkė kokia tai moteriškė.

Vištos ir ožkos buvo greitai suvaromos į 
kiemus ir vartai tvirtai uždaromi. Seno
viškos spynos buvo iš kur tai ištrauktos ir 
durys užrakinamos. Senas kaimietis atsi
stojo ant sargybos priekyje kaimuko.

* * *
Kada būrys išlipo, nudžiugęs laivo vai

ruotojas pamosikavo smagiai ranka, atsi
sveikindamas.

“Sudiev, geriausios laimės!”
Ir jis nušluostė prakaitą nuo kaktos.
Laivas atsitolino. Apleistas būrys pasi

liko ant klampaus, pelkėto kranto. Sme- 
liakovas atsistojo maisto sargyboje. Nie
kas nežinojo, kas daugiau veikti. Visi at
rodė pikti, surūgę. Pagal krantą matėsi 
rąstai, kuriuos reikėjo leisti upe žemyn.

“Klausyk, daktare,” kalbėjo Kostia,” juk 
niekas iš mūsų būrio neserga, ar ne?”

“Ne,” atsakė daktaras.
“Tai kas yra?” paklausė Kostia tiesio

giniai. “Mano įsakymas jums yra tokis: 
Tuojaus nustoti rūgus, o apsišvarinti ir nu
siskusti. Ir tai greitai. Aš tik džiaugsiuos 
padavęs reikalingus įrankius, jeigu čia ran
dasi profesionalis barzdaskutis tarpe jūsų.’’

Penki vyrai išėjo priekin.
“Na, o dabar virėjai, jei loska.”
Ir kiti penki išžengė iš būrio. Nors, tiesą, 

pasakius, jie visai neatrodė panašūs į vi
rėjus.

Virėjai greitai rengė didelius katilus. Šė
tros buvo statomos. Ant vienos jų atsirado 
sekamas užrašas: “Monsier Dan, Paryžiaus 
Barzdaskutis.” Barzdaskučiai dirbo savo 
darbą su pasigėrėjimu. Į trumpą laiką pa
sirodė būrys neblogai atrodančių vyrų, su 
atydžiai pakirptais ūsiukais.

Kostia rinko savo darbininkus iš šio bū
rio. '

“Vasia, kiek kartų esi buvęs Tolimoj šiau
rėj ?”

“Tris,” atsakė raupuotu veidu vyrukas.
“Taigi, Vasia, jau dabar turi būti eks

pertas savo amate. Aš tau duosiu penkias
dešimtis stiprių vyrų. Dabar ne laikas kal
bėti.”

Vasia nusivedė vyrus prie rąstų ir nu
rodė, ką reikia daryti.

Tuo tarpu Kostia nuolat laikė laikraštį 
rankoje ir nuolat į jį žiūrėjo, lyg jieško- 
damas tolesnių instrukcijų. Jis atrodė ne
ramus.

“Man reikalingas nors vienas ex-partijie- 
tis,” jis tarė Lemonui.

“Tokių čia nėra.”
“Labai gaila,” ir jis giliai užsimąstė, vė

liau pradėjo juoktis.
“Tarpe kokių žmonių aš papuoliau!” jis 

atsiduso. “Ir tie vagys nenori dirbti,” jis 
dadejo žiūrėdamas į juos.

Jis įžengė šėtron, atsisėdo ir pradėjo ra
šyti atsišaukimą. Kaip pradėti ? “Broliai 
Vagys.” Negerai, perbraukė. “Brangūs 
Buvę Vagys!” Ne. Netinka. “Draugai ir 
buvę Niekšai!” Dar blogiau. Jis sudraskė 
popierą ir pradėjo išnaujo.

“Visi už vieną, vienas už visus! Pabaig- 
kime mūsų užduotį į dvi dienas, užsitar
naukime garbę! Lai gyvuoja Baltųjų Jūrų 
Kanalas! Ura!”

Jis perskaitė atydžiai ir pastebėjo: “Pet- 
trumpas!” Tada jis prirašė dar šiuos žo
džius^ “Tie, kurie nedirbs, negaus nei la
šelio vodkos!”

“Ar tas įgaus tinkamą atsiliepimą?” jis 
pats savęs užklausė, ir pats atsakė: “Ir dar 
kaip!”

Tuo tarpu du stambūs vyrai atžingsnia- 
vo prie Kostios. Vienas jų buvo kaimo sar
gas, kitas kaimietis. Sargas neparodė dide
lės drąsos.

“Ar jūs esate galva šios ekspedicijos?” jis 
užklausė baimingai. Kostia susiraukė.

“Pasigailėkite mūsų,” toliau kalbėjo sar
gas, “vienas jūsų vyrų pavogė mūsų kaimo 
ožį, gyvą ožį.”

“Palaukite čia,” tarė Kostia ir greitai 
išėjo. Jis- nuėjo tiesiai pas virėjus, tarė 
vienam jų -ką tokio į ausį, šis palingavo 
galva. Kostia sugrįžo šėtron.

“Tai jūs esate sargas?” jis užklausė kai
miečio su šautuvu.

(Bus daugiau)
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Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

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

Bostono ir Apielinkes Žinios So. Boston, Mass.

(Tąsa)
Vykimas į Ameriką.

Vanagaitis patarė man vykti slapta 
per Vokietiją į Berlyną, o iš Berlyno į 
Bremeną. O iš ten vykti 2-ra klase lai
vu, nes tuos laikuos būk nežiūrėjo akių 
1-mos ir 2-ros klasės keleivių. Vanagai
tis su manim sykiu vyko į Karaliaučių, 
o iš ten jis mane paleido pas savo brolį 
į Berlyną, kuris manęs laukė Berlyno 
stotyj Fridrichstrasse. Vanagaičio brolis 
išrodė Berlyną ir paleido į Bremeną ant 
traukinio, kurį laimingai pasiekiau. Iš 
Bremeno išvykau 2-ra klase į New Yor- 
ką laivu “Main.” Ant jūrių buvo baisi 
audra, nuo kurios sirgau ir akys labai 
buvo pavargę. Prieš New Yorką dar to
limai ant vandenio atvyko du daktarai 
ir jie 1-mą ir 2-rą klasę peržiūrėjo ir 
daug mūs sulaikė, o atvykus į kaslegar- 
nę, uždarė mus. Tuom syk buvo išėję 
įstatymai žiūrėt visus keliauninkus ant 
akių. Kaslegarnėj buvau sulaikytas dėl 
dešinės akies, ant kurios Lietuvoj buvo 
padarę operaciją. Prie to, 1907 metais 
buvo labai didelis ekonominis krizis.

Imigracijos autoritetai labai buvo nu
sistatę prieš ateivius ir jieškojo tik prie
žasčių. New Yorke išlaikė vieną savaitę 
ir buvau išveštas į Bremeną atgal. Aš 
buvau parašęs laišką j LSS organo “Ko
vos” štabą, kad pagelbėtų, bet tais laikais 
buvo redaktorium Smelstorius ar Sirvy
das. Nieko nedarė. Mano brolis iš Pitts
burgh© nesuspėjo atvykt. Mikolainis pri
rengė deportaciją, nes jis kalbėjo lietu
viškai, ir kada atvykau iš Argentinos, 
aš jį sutikau su D r. Šliūpo sūnum. Par- 
vykus į Bremeną, Mislerio raštinės auto
ritetai buvo labai nustebinti, nes iš viso 
sugrąžino apie 150 žmonių. Tuo laiku 
Mislerio raštinėj dirbo apie 3 lietuviai 
pabėgėliai studentai iš Rusijos, kurie 
man daug pagelbėjo. Vanagaitis dirbo 
toj raštinėj 8 metus. Jie man sutaisė 
laivakortę dykai į Argentiną, ir už 2-jų 
dienų išvykau į Buenos Aires, Argenti
ną laivu Aldenburgh.

Į Pietų Ameriką
Vykstant į Argentiną, sustojom apie 

keliose vietose Ispanijoj, o paskiausioj 
vietoj Portugalijos sostinėj Lisbon. Koks 
tai buvo nepaprastas gamtos reiškinys. 
Vokietiją palikom sausio mėnesį gerokai 
šaltoką, o šiose prieplaukose buvo tikra 
vasara: kalnai žaliavo, žmonės vienuos 
marškiniuos laiveliais plaukiojo po jūrą. 
Portugalijoj dar šilčiau buvo.

Vykstant per ekvatorių, kaitino sau
lės spinduliai dienos laiku, gi naktys bū
davo malionios, vėsutės. Prie ekvato
riaus, atsimenu, skrajojančios žuvys 
pulkais lėkdavo, ir naktimis nukrisdavo 
viena kita ant laivo. Niekad neužmiršiu 
ispanų meno papročių, kaip jie užbovin- 
davo visų klasių pasažierius iki vėliau
sios nakties. Jų muzika, šokiai, smarku
mas, gabumas atkreipdavo visų atydą. 
Buvo ir tokių romansistų, kurie per 
daug viešai moralybėj nupuolę darė pa
tys sau sarmatą. Per 21 parą pasiekėm 
Buenos Aires miestą, Argentinos respub
liką. Skaistūs saulės spinduliai švietė ho
rizontą, artinomės links moderniško Bu
enos Aires uosto. Miestas jau ištolo iš
rodė nepaprastai gražus, įspūdingas, at
vykusiam imigrantui iš Lietuvos. Tai 
buvo Argentinos vasaros laikas: šiltas, 
sausas ir gaivinančiai malonus.

Einant iš laivo lauk, žmonės gerokai 
grūdosi, tarytum norėdami pasigriebt 
pirmutinę laimę... Laukė daug žmonių 
savo giminių, draugų, ir prasidėjo dar 
didesnis grūdimasis. Griebiuosi už laik
rodėlio pasižiūrėti laiko; laikrodėlis jau 
žuvo; kiti pradėjo rėkt, kad pinigai din
go. Tada supratau, kad iš tų laukian
čiųjų buvo daug žulikų. Dėl to Argenti
nos valdžia vėliau pastatė naują imigra
cijos namą su aptvertom tvorom ir be 
leidimo niekas negalėjo įeiti. Įvedė mus 
į imigracijos namą, kaip į kokį kalėjimą. 
Grindys cemento, lovos iš lentų sukaltos 
be jokių matrasų ar kaldrų. Blakės, utė
lės rėpliojo dieną ir naktį. Sakom, neko
kį pyragai matosi. Gavom po tikietuką,

su kuriuom gaudavom prasto valgio, o 
miegot ant cemento, nes ten blakės ne
tiek kando. Su manim atvyko draugiš
ka Grišonių šeimyna, su kuria susitarėm 
nesiskirti.
Pradžia Gyvenimo Buenos Aires Mieste

Leidomės į miestą pažiūrėti. Vakarais 
ateidavo keletas lietuvių, kurie nupiešė 
visą padėtį tos šalies. Mes manėm, kad 
kas ateis mūsų pasiimti ir aprūpinti... 
Vietos lietuviai bandė pagelbėti, kurių 
dalis dirbo alaus išdirbystėj, bet darbo 
negalėjom gauti. Lietuviai gyveno po ke
letą vienam kambary, gamindavosi sau 
valgį ir vargingai gyveno. Jie dirbo sun
kiai prie kaitrius saulės šilumos, ką ro
dė ir jų išprakaituota išvaizda. Darbo 
niekur taip greit negalėjom gauti. Nu
tarėm su Grišoniais nepersiskirti. Nu- 
sisamdėm vieną kambarį ir apsigyvenom 
5 žmonės. Netrukus Grišonis gavo darbą 
prie kokio turčiaus sodo. Aš pats j ieš
kojau ir išvaikščiodavau visą Buenos 
Aires miestą, darbas sunku buvo gauti. 
Apie du sykius buvau nuėjęs pėsčias, 
kad lėšas taupinus į Los Talleres, kuris 
radosi už keleto stočių nuo miesto. Tai 
buvo anglų kompanijos didelis fabrikas.✓

Gavau darbą vienam restaurane, bet 
dėlei baisios šilumos nusitariau geriau 
mirti, o ne kankytis. Paskui gavau dar
bą prie užpylos ant upės La Plata kran
tų. Anglų gelžkelio kompanija užpildavo 
dalis upės ir tiesdavo gelžkelio bėgius. 
Čia dirbo apie 200 ar 300 visokių tautų 
žmonių. Kapitasai (užveizdos) buvo ita
lai, labai žiaurūs kompanijos tarnai. Jie 
jieškodavo priekabių prie kitataučių dar
bininkų ir išmesdavo iš darbo, o į jų 
vietą pasiimdavo savo tautos žmones. 
Čia dirbo ir būrys lietuvių, kurių didžiu
ma buvo labai religiniai; daugiausiai iš 
Kauno rėdybos. Jie vienaip ištardavo lie
tuviškus žodžius, o aš kitaip. Vienok jie 
visi pripažino, kad aš kalbu lietuviškai 
už juos visus geriau. Bedirbant, ir liuo- 
su laiku, aš jiems pradėjau aiškinti Ru
sijos revoliucijos įvykius, klasių kovą; 
gamtos mokslus, geografiją, kaip toli 
mes esame nuo Lietuvos. Aiškindavau 
kapitalistinės sistemos subudavojimą, 
kaip jinai naudoja religiją lojalumo tiks
lams. Aiškindavau iš istorijos primity
vių žmonių gyvenimą, ir kaip tas gyveni
mas išsivystė lig šių dienų. Aiškindavau, 
kaip laipsniškai per karus, kovas, pasau
lio žmonių išnaudotojai užgriebdavo tur
tus, miestus, šalis, susikrovė sau turtus 
ir užvaldė pasaulį iki šių dienų. Vieni iš 
jų labai klausydavos ir duodavo garbin
gą žodį: “geras iš tavęs daraktorius ir, 
būt iš tavęs geras kunigas; o musėt ir 
mokinaisi ant kunigo, vienas pridūrė; o 
gal nusikaltai prieš gyvą panelę?” kitas 
pridūrė. Gi kiti, girdžiu, kalbasi tarp 
savęs vienas kitam pakartojant: “jis yra 
velnio apsėstas; jis kalba prieš tikėjimą 
ir būk dievo nėra. O kas svietą sutvė
rė, eik ir tu jo užklausk, kas svietą su
tvėrė, jei ne dievas”—vienas kursto kitą. 
Vienas jaunas vyrukas, kurio pavardės 
jau neatsimenu, buvo laisvas ir labai 
ėmė atydon mano kalbą, ir mudu pasi
darėm geriausi draugai. Jis gerai varto
jo ispanų kalbą.

Vieną popietį mudu nuėjom išsimau
dyti arti mūsų darbo į upę. Čia po gele
žinkelio bėgių, kurios buvo uždėtos ant 
sukaltų stulpų virš upės vandens, buvo 
pasislėpęs plėšikas,, kurio mudu nepaste
bėjom. Mudu buvom nusirengę nuogi ir 
drapanas pasidėjom toliau. Aš ant kran
to išėjęs pasižiūrėjau ir tą plėšiką pa
mačiau greit bėgant. Šaukiu savo drau
gą. Atbėgę, nerandam pinigų. Greit ap- 
sirengėm ir nusitarėm vytis, bet jis šoko 
į užpiltą dalį upės ir dumblu dasigavo į 
kitą pusę ir pabėgo. Gerai, kad jis mu
dviejų drabužius paliko . . .

Vienas Fanatikas Kėsinosi Mane 
Peiliu Nudurti

Pasilieku vieną sekmadienį, gyvenamo- 
joj audeklų stovykloj ir nesmagiai jaus
damasis rašiau keletą laiškų. Vienoj au
deklinėj būdoj mes gyvenom 3 lietuviai. 

(Bus daugiau)

Išalko — Staugia,
Kaip čia senai buvau plačiai 

“Laisvėje” parašęs apie Sher- 
mano Komisija, kuri iš Mass, 
valstijos iždo buvo gavus še
šiasdešimt tūkstančių, kad iš
tirtų prieš-amerikinį veikimą. 
Tai komisijai buvo nurodyta fa
šistų lizdai ir net antrašai buvo 
priduoti, bet ji j tai nekreipė 
mažiausios domės, o puolė tar
dyti komunistus. Ji nuėjo taip 
toli, kad net parsikvietė nacio- 
nalį komunistų sekretorių, Earl 
Browderj ir ištardė jį. Ant ga
lo pareikalavo narių antrašų ir 
visų kitų dokumentų. Bet ne
lietė fašistų, kurie iš tikro yra 
pavojus Amerikos demokrati
jai!

Shermanas su savo komisija 
taip smarkiai šūkavo prieš ko
munistus iki pralakė minėtus 
pinigus ir, daugiau negavęs, 
nutilo.

Vasario 13 d. “Boston Daily 
Record” išsižiojo visa gerkle, 
tarsi už liežuvio pakartas, kad 
Bostone visose mokslainėse, 
nuo pirmos “graidos” iki uni
versiteto, “yra” mokoma komu
nizmo. Girdi, komunistai perei
tą metą visų augštesnių moks- 
lainių suagitavo visus mokinius 
ir tie išėjo ant streiko. Tas vi
sas slaptybes “surado” Bostono 
policijos taip vadinamas “Red 
Squad” ir perdavė Dies’o komi
tetui Washingtone, o tas dabar 
paskelbė viešai.

Didžiausias pavojus, girdi, iš 
“komunistų,” nes jie savo lite
ratūrą platina visur ir jeigu 
nebūsią sustabdyta, tai visi už- 
sikrėsią komunizmu!

Kitą dieną ta pati žinia susi
traukė ir jau tik sukėsi apie 
Harvardo universitetą. Bet 
štai, vasario 22 d., policija at
randa padėtą bombą ant Woolf 
Tutoring mokslainės laiptų 
(minėta mokslainė randasi ne
toli Harvardo Kolegijos. Kas 
ją padėjo? Su kokiu tikslu? 
Nieks nežino, bet laikraštis it 
su pirštu rodo į kairę ir sako: 
“šioj mokykloj daugiausia mo
kinasi turtingų tėvų vaikai.”

Ką tas viskas reiškia? Reiš
kia, .kad visuomenė nekreipia 
domės į reakcininkų šūkavimus, 
tai jie stveriasi provokacijų.

Begėdžiai nori visuomenės 
akis apmulkinti, sakydami, kad 
pereitą metą komunistai moki-i 
nius išvedė į streiką. Kuomet • *■ | 
yra faktas, kad vaikučiai su
streikavo tik prieš valgyklų 
sindikatą, kuris vaikučius pra
dėjo taip lupt, kad už kvortą 
pieno jie turėjo mokėti net 24c. 
(aš apie tai pereitą metą “Lai
svėj” buvau rašęs ir “Laisvės” 
skaitytojai tai prisimena).

Šniukštos, nerasdami visuo
menėj pritarimo, stveriasi pro
vokacijų. Mano gau: “štai atra
dau bombą, reikia komisijos ir 
jai pinigų skirti iš valstijos iž
do, kad išgaudžius tuos teroris
tus.” Gavę pinigų, žinoma, gau-1 
dytų iki pralaktų pinigus, o1 
pralakę pinigus, taip aptiltų, I 
kaip kad buvusioji Shermano 
komisija. j

Nėra abejonės, kad dalis ir 
geros valios žmonių patikės 
tiem niekšam, bet plačiosios 
masės iš praeities žino, kas jie 
yra ir ko jie staugia!

Jaunutis.

Atvažiuoja Alice Jonikienė, 
Paskilbusi Prakalbininkė ir 

Veikėja
A. Jonikienė, viešnia iš Chi- 

cagos, kovo 12-tą mums kal
bės bent keliais labai svarbiais 
klausimais, kaip tai: apie 
liaudies sveikatos padėtį Jung 
tinėse Valstijose, apie jauni
mo ir moterų reikalus, ir 1.1.

Kalbės ir M. K. Sukackie
nė.

Apvaikščiojant Tarptautinę 
Moterų Diena, ir minint NAL 
Moterų Sąryšio vienų metų

gyvavimo sukaktį, ateinantį 
nedėldienį, kovo 12-tą d., St. 
Omer’s Hall, 376 Broadway, 
turėsime net tris parengimus: 
2 vai. po pietų bus rankų iš
dirbinių paroda; 3 valandą 
prasidės prakalbos su dainų 
programa, kurią išpildys Lais
vės Choro jaunuolių kvarte
tas; 6 vai. vakaro, toj pačioj 
svetainėj, priėmimui d. A. Jo
nikienės bus iškilminga vaka
rienė, su gera muzikalu pro
grama.

Kviečiame visus atsilankyti 
į mūsų parengimus ir smagiai 
praleisti laiką.

Moterų Sąryšio Komit.

Binghamton, N. Y.
Pavykę Vytauto Zablacko 

Prakalbos

Kovo 3 d. kalbėjo čionai V. 
Zablackas, jaunas energingas 
kovotojas, nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos. Prakalbas suruošė 
Literatūros Draugijos kuopa. 
Publikos susirinko vidutinis 
skaitlius, nors galėjo dalyvau
ti ir daug daugiau. (Teko 
girdėt, kad skelbimai ne vi
sur buvo paskleisti.) Kai'ku
rie žmonės gal ir nesusidomė
jo prakalbų svarba, nes dar 
yra manančių, kad kalbėti’ 
apie Ispaniją—tai yra reika
las, neturįs nieko bendro su 
lietuviais. Tačiau prakalbų 
klausytojai įsitikino, suprato 
kitaip. Jie suprato iš gabaus 
kalbėtojo dėstymų, kad Ispa
nijos karas turi daug spren
džiamos reikšmės daugeliui 
šalių, neišskiriant nei Lietu- 
vos. Fašistų laimėjimas ar 
pralaimėjimas — daug reikš 
paakstinimą ar nuslopinimą 
fašistų pasinio j imu kitose ša
lyse.

Kalbėtojas vaizdžiai dėstė 
baisiojo karo eigą ir liaudie- 
čių pasirįžimą laikytis prieš 
civilizacijos ir kultūros grio
vėjus fašistus. Liaudiečiai se
nai būtų apsivainikavę laimė
jimais, jei fašistiniams sukilė
liams iTebūtų gausi talka iš 
užsienio (Vokietijos ir Itali
jos), kaip ginklais, taip ir la
vinta kariuomene.

Jie įrodinėjo, kad fašistinis 
gaivalas kelia galvą ir Ame
rikoj. Ispanijos likimas gali 
ir čionai būti, jei liaudis, ypač 
jaunimas, nesiorganizuos de
mokratiją apginti! Todėl jis 
kvietė senesniuosius žmones 
daugiau domės kreipti į jau
nimą, v

Grįžusioms amerikiečiams, 
Ispanijos karo veteranams, 
sužeistiems, yra reikalinga 
medikalė pagelba. Todėl šiam 
reikalui rinkta aukos. Surink
ta $15.06. Atėmus iš šios su
mos $4 prakalbų surengimo 
vietinėms išlaidams (už sve
tainę ir .skelbimus), $11.06 
įteikti V. Zablackui, kad per
duotų organizacijai, kuri rū-

...... . ipinasi sužeistaisiais vetera
nais. Aukojo: I. Vėžys, P. | 
Mačiukas, J. Vaicekauskas ir< 
A. Pagiegala—po $1; St. Jasi- 
lionis, L. Tvari jonas, J. KL 
peilis, H. Pagiegalienė, P. Ja- 
silionienė, L. šimoliūnąs ir M. 
Kulbienė—po 50c; II. Žakie
nė—40c; S. Rauduvė, O. No- 
reikienė ir E. šimoliūnienė— 
po 30c; K. Kapičauskas, A. 
Bagdohas, A. Navalinskas, V. 
Kaminskienė, J. Jaruševičius, 
M. Bekerienė, K. Juozapai- 
tiehė, J. Morkūnas, J. Kra
sauskas, K. Dzidulionis, J. 
Skrebis, A. Tvarijonienė, M. 
Tamkevičienė, V. Kapičaus- 
kienė, E. Vėžienė, O. Girnie- 
nė ir U. šimoliūnienė — po 
25c. Kiti aukojo smulkesnes 
sumas. Ačiū visiems už gra
žią paramą! 

-—o—
Baudžiavos Panaikinimo 

Sukaktis; Vakariene
Jau sukako 75 metai, kaip 

Lietuvoj tapo panaikinta 
baudžiava. Jos panaikinimas 
atsiektas kovomis, sukilimais 
ir daugelio gyvybių aukomis. 
Tos gadynės reikšmingumas 
labai vertas prisiminti. Ir te
kis prisiminimas bus padary
tas Literatūros Draugijos kuo
pos ateinančiame susirinkime, 
kovo 9 d., Lietuvių Svetainė
je. šiuo klausimu bus duo
tas referatas. Visi kuopos na
riai ir pašaliečiai, žingeidau- 
ją keliamuoju klausimu, kvie
čiami atsilankyti. Be to, na
riai esate prašomi pasifriokė- 
ti narines duokles už . šiuos 
metus, nes Centro vedami 
darbai reikalingi pinigų!

Kovo 10 d. įvyks tos pačios 
kuopos vakarienė, Lietuvių 
Svetainėj. Įžanga tik 30 cen
tų. Apart geros vakarienės, 
bus galima pažaisti, pakor-
tuoti ir pasišokti! Nariai ir 
pašaliečiai kviečiami daly
vauti! * J.

Kaunas. — Kovo 3 dien.
ministerių taryba patvirti
no “mūrines” Lietuvos sta
tybos planą. Planui vykdy
ti steigiamas statybos ko
mitetas. Greitu laiku žada 
pradėt “platus Lietuvos su- 
mūrinimo ir elektrinimo 
darbas.0

"RAISTAS"
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io
•

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius.
Ji kaip žaibas nublizgčjo 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.

>••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
: Lietuviui Kuro Kompanija J
• {DEDAME J
Z MASTER-KRAFT OIL BURNERS •
J Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ Z
• (Steam Boiler) •• • • • • e •
e Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą •
• “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. •
• Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. e

• TRU-EMBER FUEL CO., INC. į
J 485 Grand Street Brooklyn, N. Y. •
• > Telefonas EVergreen 7-1661 •

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Brooklyn, N. Y.

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM
if

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

4

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 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

I
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Chicagos Žinios
KELLY LAIMĖJO NOMINA

CIJOSE j MAJORUS

Demokratai ir šalininkai 
Naujosios Dalybos ir prezi
dento Roosevelto laimėjo. į 
majorus ant demokratų parti
jos tikieto nominuotas Ed
ward J. Kelly, ir jo šalinin
kai į miesto viršininkus gavo 
daugiausia balsų. Reiškia, 
demokratijos šalininkai pro
gresuoja ir žengia pirmyn su 
Naująja Dalyba.

—o—
Neleis Pardavinėt Pieno 

Popierinėse Bonkose

Sveikatos tarybos miesto 
advokatas pareiškė federa- 
liam teismui, kad pieno par
davinėti popierinėse bonkose 
negalima, nes švarumo tokio
se bonkose negalima užlaiky
ti. Ir teismas sveikatos de- 
partmentą palaikė. V. K.

V -----O-----

VYSKUPAS B. J. SHEIL PA
LAIKO LAIKRAŠTININ

KŲ STREIKĄ

Laikraštininkų Gildijos Chi
cagos skyrius kreipėsi į vys
kupą B. J. Sheil, Hearsto 
laikraščiuose einamo streiko 
klausimu. Vyskupas B. J. 
Sheil yra katalikiško jaunimo 
vadas.

Jis į streikierių bylojimą 
streiko klausimu atsakė:

“Kas tik plačiau studijavo 
bažnyčios mokymą, tai negali 
būti pas jį kitokio teisingo su
pratimo, kaip palaikymas 
darbininkų teisių.”

Toliau vyskupas nurodė, 
kad nuo katalikiško jaunimo 
koki raštai buvo siunčiami į 
Hearsto spaudą, tai tas buvo 
pirma streiko paskelbimo. Ka
da streikas yra, tai nieko ne
nori ten siųsti spausdinti.

Sekmadienio susirinkime 
Laikraštininkų Gildijos Chica
gos skyrius indot'sąvo, jnajo- 
ro Kelly ir kitų naujosios da
lybos demokratų Kandidatū
ras. —Gildietis.

laiką uoliai ir veikliai dalyva
vo komunistiniame judėjime.

Visi aukščiau sužymėti kal
bėtojai atžymėjo Vašių idea
lizmą ir jų adresu siuntė daug 
linkėjimų laimingai gyventi 
ant ūkio ir toliau darbuotis 
darbininkų judėjime.

Draugai Vašiai kovo pra
džioj išvažiuos gyventi į ūkį, 
kurį jie turi pirkę su dieveriu 
ir Vasienės broliu Lowell’lyj, 
Indiana. Reporteris.

Marquette Park
Kovo 12 Minėsime Moterų 

Tarptautinę Dieną
LLD 146 kp. rengia žaismių 

.vakarą. Bus duodama dova
nos prie kiekvieno stalo. 
Taipgi ir prie įžangos tikie- 
tų bus duota gera dovana.

Dovanos bus tokios, kokių 
kitur nesate gavę. Todėl ko
vo 12 dieną dalyvaukite LLD 
146 kuopos parengime -ir 
draugus pavadinkite. Bus ge
ra muzika šokiams, gardūs 
užkandžiai ir gėrimai visiem 
iki valiai.

Parengimas įvyks Gricienės 
svetainėje, 2449 W. 69th St. 
Pradžia parengimo 4 vai. po 
pietų. Rengimo Kom.

Bridgeport, Conn.
Bridgeportiečiai Tinkamai At

žymėjo Lietuvos Nepriklau
somybės Sukaktuves

Vasario 19 d. Amerikos 
Lietuvių Kongreso vietinis 
skyrius surengė gražų atžy- 
mėjimą 21 metų sukaktuves 
Lietuvos n e p r iklausomybės. 
Pirmiausia Lietuvių Jaunuolių 
Choras, vadovaujant P. Bru- 
žauskui, sudainavo ameriko
nišką ir lietuvišką himnus, vė
liaus dar keletą gražių daine
lių, pritaikytų prie šio vaka
ro, kas publiką tinkamai už
ganėdino. Už tai reikia pa
girti patį chorą ir jo mokyto
ja.

Išleistuvės Gerų Draugų
Vasario 25-tą vakare “Vil

nies” svetainėj įvyko drg. 
Vinco V. ir Onos Vašių iš
leistuvių pokilis. Daug veiku- 
siem darbininkų judėjime 
draugam išleistuves surengė 
11-to Ward o komunistų kuo
pa ir Literatūros Draugijos 
19-ta kuopa.

♦ šeimininkės-virėjos pagami
no labai gerą vakarienę. Apie

* 10 vai. prisirinko tiek žmo- 
niv, kad visiem vietos pritrū
ko per pirmą svečių prie sta
lų sodinimą.

Vašiai seni chicagiečiai, 
plačiai žinoma jų veikla dar
bininkiškame judėjime, tai 
daug pažįstamų ir judėjimo 
draugų susiėjo jiem palinkėti 
laimingo gyvenimo ant ūkio.

Pokilis buvo rengtas taipgi 
kiltam tikslui—paramai “Dai
ly Record.” Buvo renkamos 
ir aukos tam tikslui. Aukų 

t surinkta virš $15. Apie tai 
bus galima atskirai parašyti. 

Vakarui pirmininkavo V. 
Andrulis. Jis ir Vasys seniau-

• si “Vilnies” darbininkai. Ne 
tik darbininkai, bet ir steigė
jai.

Drg. V. Andrulis, apibūdi
nęs Vašių veiklą, pakvietė 
pakalbėti draugus: Mikulėną, 
W. Kuką, B. Salaveičiką, F. 
Stasukėlį, Dr. Graičūną, Matą 
Šolomską, F. Abeką ir ant 
pabaigos pakvietė pakalbėti 

|| pačius draugus Vincą ir Oną 
Vasius.

Visi kalbėję Vašių išleistu
vių proga palietė tai vieną, 
tai kitą fazę mūsų judėjimo. 
Draugas Vasys, senas darbuo
tojas. Jis stojo į LSS 1909 
metais atvykęs iš Lietuvos į 
Sheboygan, Wis. 1919 metais 
jis persikėlė gyventi į Chi- 
cagą ir čia jis stojo su ko
munistiniu judėjimu ir visą

; y

Gerą prakalbą pasakė J. 
Gasiūnas, “Tiesos” redakto
rius iš Brooklyn, N. Y. Drg. 
Gasiūnas peržvelgė Lie
tuvos istoriją nuo tų laikų, ka
da Lietuva buvo didi ir galin
ga, iki Liublino unijos; vėliau, 
kai tapo padalinta tarpe Vo
kietijos ir Rusijos, kai po karo 
atgavo savo nepriklausomybę, 
kai Smetona uždėjo savo prie
spaudą ant Lietuvos liaudies, 
kai Lietuvai gręsia pavojus 
prarasti savo nepriklausomy
bę, kuomet pačioj' Lietuvoj 
žmonės savo valdžia nepasi
tiki, nes ji nėra žmonių rink
ta. O Hitleris tik laukia pro
gos, kad užgniaužti silpnąsias 
tautas, kartu ir Lietuvą. Kal
bėtojas patarė jungtis vi
siems, visokioms organizaci
joms, prie ALK ir reikalauti 
Lietuvoj grąžinti demokratiją, 
taipgi ginti jos nepriklauso
mybę.

Tapo priimta dvi rezoliuci
jos. Viena anglų kalboj pre
zidentui Roosevcltui, kad už
tartų Lietuvą, atsitikus pavo
jui, antra prezidentui Smeto
nai ir Lietuvos valdžiai, kad 
grąžintų Lietuvai demokratiją 
ir tt.
s Buvo renkama aukos lėšų 
padengimui. Kas liks nuo lė
šų, pasiųst Lietuvos politi
niams kaliniams.

Aukavo : V. Navašinskas $1; 
J. Balsis ir J. Mockaitė po 
50c; po 25c: J. B. Yusaitis, 
M. Kriščeliūnienė, Reedes, 
Mrs. Reedes, J. Jasevičius, J. 
Kairys, M. Valatkienė, A. 
Mureikienė, J. Petrušaitis, 
Andziulis, M. Arison, K. Ra
mutis, J. Kitra, D. Kajeckie- 
nė, A. Džigas, O. Griškienė, 
Andziulienė, J. Radzevičius, 
Aleksa, J. Skubąs, S. Tamo
šiūnas, O. Pelsikelienė ir A. 
Jocis. Su smulkiomis suaukau- 
ta $11.37. Visiems aukavu

siems pridera širdinga padė
ka.

Po programos, gražiai pa
sivaišinę, ramiai išsiskirstė į 
namus, jausdamiesi, kad ge
rą darbą atliko. Tad šį kar
tą vietinis ALK skyrius atli
ko apskričio konferencijos ta
rimą, surengdamas taip šaunų 
Lietuvos nepriklaus o m y b ė s 
minėjimą.

ALK Sk. Koresp. 
—o--

Rezoliucija Prez. Smetonai ir 
Lietuvos Valdžiai

Mes lietuviai, minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės 21 
metų sukaktuves, surengtas 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vietinio skyriaus, vasario 19, 
1939 m., Lietuvių Jaunų Vy
rų Draugijos svetainėj, 407 
Lafayette St., Bridgeport, 
Conn., permatydami Lietuvos 
nepriklausomybei pavojų iš 
naziškos Vokietijos ir Lenki
jos, reikalaujam:

1) Kad nieko bendro netu
rėti su hitlerine Vokietija, 
bet dėtis prie demokratiškų 
šalių, kurios kovoja prieš fa
šistinius agresorius.

2) Kad Vilniaus krašto at
vadavimo klausimas nebūtų 
slopinamas, bet dėti ’ pastan
gas atvadavimui Vilniaus su 
jo apielinkėmis.

3) Kad būtų suteikta am
nestija visiem priešfašistiniam 
kaliniam, kurie varginami 
Lietuvos kalėjimuose, ir grą
žinti laisvę spaudos, žodžio, 
susirinkimų, organizacijų.

4) Kad tuojaus būtų suda
ryta demokratinė liaudies val
džia iš visų partijų atstovų, 
nes tik tokia vyriausybė turė
tų liaudies pritarimą ir ge
riausia galėtų apginti Lietu
vos nepriklausomybę.

Susirinkimo Pirm.
M. Arison, 

Raštininkas
J. J. Mockaitis.

Mirė Pirmasis Lietuvos 
Pasiuntinys Paryžiuj

Paryžius, kovo 2. — Pasi
mirė Francijoj buvęs pir
masis Lietuvos pasiuntinys 
Paryžiui, poetas Oskaras 
Milašius, gimęs 1877 me
tais.

Jis buvo baigęs Pary
žiaus Universiteto rytinių 
kalbų skyrių.

1920 m. Milašius buvo 
Lietuvos atstovybės reikalų 
vedėjas Francijoj. 1921 m. 
jis buvo paskirtas Lietuvos 
atstovu Belgijai, o nuo 1925 
m. buvo patarėju Lietuvos 
pasiuntinybės Paryžiuje.

Atvyksta į New Yorko Ug
niagesių Mokyklą

Kaunas. — Kovo 2 d. iš
vyko į Jungtines Valstijas 
kapitonas Petru škevičius 
mokytis New Yorko ugnia
gesių mokykloje.

Hillside, N. J.
Iš Atsibuvusio 25 Metų Pami
nėjimo Ženybinio Gyvenimo

Draugų Lazauskų
Jiems bus suruošta “surprize 

party” 4 d. vasario. Draugai 
Lazauskai yra “Laisvės” skaity
tojai ir darbininkiškų draugijų 
nariai.

Parė įvyko pas draugus Ku- 
dirkus. Susėdus visiems prie 
stalo, bevakarieniaujant, buvo 
suteikta visokių komplimentų 
dėl jubilijantų, palinkėta sulau
kti auksinio jubiliejaus. Laike 
kalbų draugas Jurevičius prisi
minė, kad norint įgyt daugiau 
žinojimo, reikalinga turėt gerą 
spaudą, gerą laikraštį ir buvo 
įvertinta “Laisvė”, kaipo vienas 
iš geriausių bei teisingiausių 
laikraščių. Tad ir paprašė, kad 
laike šio vakarėlio nepamiršta
me savos spaudos.

Didesnes aukas davė: Drau
gai Lazauskai $1.00, G. Stasiu- 
kaitis $1, Jurevičiai 75c, Ku
dirkai 50c, Jankauskienė 50c. 
Smulkių surinkta 1.25. Viso $5.

G. Kudirka.

PI1TSBURGH, PA.

trylika naikintuvų, septynis 
submarinus, penkis torped- 
laivius ir du nedidelius šar
vuotus laivukus.

Garsinkite savo biznį dien-i 
raštyje “Laisvėje”. I

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šomo nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mą., kuris įvyks 1G d. balandžlo-Ap- 
ril.

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 Pittsburghc. — Org.

(54-56)

.... . - I...................................................... ...x

Vasario 19 d. įvyko paminė
jimas Lietuvos nepriklausomy
bės. žmonių prisirinko apie 
penki šimtai. Kalbėtojai buvo 
nuo visų srovių. Bet kai kurie 
žmonės neužsilaikė gerai, šne
kėjosi tarp savęs ir šūkavo, kai 
J. Baltrušaitis kalbėjo. Tai iš 
tiesų labai peiktina ir negražu. 
Gi drg. Baltrušaitis palietė 
daug istorijos dalykų, gerų ir 
pamokinančių.

Bet Grigaitis savo kalboje 
nepasitenkino neužgavęs Sovie
tų Sąjungos — šalies, kuri už 
Lietuvą visuomet užstoja, žmo
nių minia tuomi nepasitenkino.

Pasirodo, kad svetainėn bu
vo atėję ir kišenvagių. Man ir 
kitam draugui, einant iš svetai- 

| nes susigrūdirųe, ištraukė maš- 
I nelę su pinigais. Matote, ir pas 
lietuvius yra tokių sutvėrimų.

Vasario 28 d. pasimirė Pet
ras Mažeika iš Californijos, Pa. 
Priklausė prie * Ukėsų Kliubo 
Donoro j e. Buvo progresyvis ti
kintis žmogus. Paliko nuliūdi
me moterį, sūnų ir dukterį. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Girdiškių.

D. P. Lekavičius.

Kur Dabar Randasi Ispani
jos Respublikos Laivynas?
Burgos, Ispanija. — Pa

sak fašistų, tai respublikos 
karo laivynas iš savo sto
vyklos Cartagenos uoste 
“išplaukęs į užsienius.”

Gibraltar. — Nieks čia 
tikrai nežino, kur dabar 
randasi Ispanijos respubli
kos karo laivynas. —• Jis 
turi tris šarvuotlaivius,

Mateušas SimonaviČius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilevves eleveiterio stoties <

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

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, Sekr. (54-56)

MONTELLO, MASS.
Ketvirtadienį, kovo 9 d., Liet. 

Taut. Namo Svet., įvyks paskaita 
“Kaip Maitintis, Kad Būti Sveiku.“ 
Pradžia 8 vai. vakaro. Kurie įdo
mauja sveikata, prašome dalyvauti 
ir išgirsti virš minėtą paskaitą. — 
A. Sauka. (56-57)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. rengia “Card Par

ty ir Bingo,” kovo 10 d., penktadie
nio vakare, 6:30 vai. Lietuvių Svet- 
tainėj. Užkviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga 30c. — UMŠ. (56-58)

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavua 
sudarau su ame
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 B-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

E

E
E

E
E

E

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 reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popicras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

“LAISVĖ”, 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
iraintiMiMtNiMiniMiintinimniMiiniiraiMMiMtMiniiniinfww□

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

i Rūgšti rugmė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
jVičiam 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.

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

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

MC



Šeštas puslapis LAISVE

New Zl niro
Stanislavskio Vakaras 

Jau Čia
Lietuvių Liaudies Teatro 

kruopščiai ruošiamas vakaras 
paminėjimui K. Stanislavskio 
įvyks sekmadienį, kovo 12 d., 
L. A. P. Kliubo svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Durys atdaros 6 vai., pradžia 
vaidinimo lygiai 7 vai. Ne- 
sivėluokite.

Vaidinime dalyvauja N. Pa
kalniškis, M. Paukštienė, A. 
Pakalniškienė, A. šertvietytė, 
A. Rainienė, J. Kačergius, D. 
Veličkienė, J. Valentis. Kaip 
matot, tai visi veteranai ir 
nauji aktoriai dalyvauja 
dinime. Jų tarpe yra ir 
fesionalų.

Paskaitą duos vaidybos
kytojas ir režisierius Jonas 
Valentis. Visi kviečiami daly
vauti, vietiniai ir apylinkės 
lietuviai.

vai- 
pro-

mo-

1;

Amerikos Lietuvių Kongresas
Brooklyno Skyrius

BLOFERIAI, KURIE VIEŠAI TOKIAIS PERSISTATO

Pereitos savaitės “Naujoji 
Gadynė” save ramindama nu
duotai džiūgauja, būk jauna
sis Michelsonas ir Kuodis 
Centro Biurui privirę košės. 
Kaip? Ogi pasiūlymu socia
listams ir komunistams sueit 
pasitarimui juodu ant balto 
pripažino, kad tarpe socialis
tų ir komunistų ALK Brook
lyno Skyriuj nėra santaikos. 
O tai reiškią, kad nei tokio 
daikto, kaip ALK Brooklyno 
Skyrius, nesą.

Patenkinimui savęs, “Nau
joji Gadynė” gali paskelbt, 
kad nei tokių esybių, kaip 
Michelsonas ir Kuodis, ant 
svieto nėra. Bet dėl tokio pa
skelbimo niekam nei šilta 
nei šalta.

Kad tarpe socialistų ir ko-
Teatro Komitetas. | munistų Brooklyne santaikos 

nėra, tai svietas žino nuo pat 
pastarosios Brooklyno Sky
riaus konferencijos, iš kurios 
socialistai pabėgo. Apie tai 
žinių buvo ir yra ir “Naujojoj 
Gadynėj,” 
“Keleivyj; 
Bet su lyg
nes,” tai Michelsonas su Kuo- vot. 
džiu vistiek turėję to nepri- 
pažint. Kitaip sakant, “N. 
G.” redaktorius Michelsono ir 
Kuodžio 
blofintų, 
meluotų, 
stengtųsi
nesantį—esančiu.
daro, ir tai yra jo laikraštuko 
egzistencijos pagrindas. Jis 
pastarojoj Brooklyno Skyriaus 
konferencijos didžiumai ban
dė užkart savo valią, priešso- 
vietinę rezoliuciją; o kai kon
ferencijos didžiuma balsavo

prieš jo rezoliuciją, tai jis 
pareiškė, jog tai esanti ne de
mokratija, bet diktatūra. Dėl 
to iš- konferencijos jis pabėgo, 
o per savo laikraštuką paskei
bė, būk komunistai konferen
ciją suardė. Ir iki šiol jis 
laikosi tos pačios taisyklės: 
blofint, blofint, blofint; me
luot, meluot, meluot,—o visgi 
gal kas nors kur nors prilips!

Iki šiol mes žinojom, kad 
bloferių ir melagių sviete ne
trūksta; bet nežinojom tokios 
rūšies bloferių ir melagių, ku
rie save tokiais viešai persi- 
stato!

Vakarieniauki! su 
Aidiečiais

Šį šeštadienį, kovo 11 d., 
7 vai. vakaro, Piliečių Kliu- 
be, įvyks Aido Choro rengia
ma vakarienė.

Kas norite su aidiečiais va
karieniauti ir po to smagiai 
pasišokti ir tuo pačiu kartu 
paremti aidiečius finansiniai, 
prašome pasilaikyti viršminė- 
tą vakarą laisvu, kad galė
tumėt bendrai su aidiečiais 
pasilinksrųint.

Motery Vakare Parėmė 
Ispanijos Vaikus ir “Laisvėj,” ir 

ir “Naujienose.” 
‘Naujosios Gady-

suruošė 
Tarptau- 
kad ta

veik 
per 
Ko- 
M.

.. Matus, Švėgždai, 
Po 50c: M. Ražans-

rolėj b 1 o f i n t ų , 
blofintų;
meluotų;
padaryt

meluotų, 
esantį 
nesančiu, 

Jis taip ir

Kas Buvo Žemaitė?

pareikšt savo nuo-

virš minėtais ir šim- 
klausimų supažin- 

daktaras A. 
išsamią pa-

nos ten
Tuo m i 

parodo 
Liuterio

“Tik Komunistų Kongresas”

“Naujoji Gadynė” ALK 
Brooklyno Skyrių vadina tik 
komunistų kongresu, 
kitokių jau nelikę.
“Naujoji Gadynė” 
pirštu į Martyno
Draugiją, į Piliečių Kliubą ir 
į Kriaučių Lokalą kaipo į 
komunistus.

Už priskaitymą šių didžiųjų 
organizacijų komunistams pa
starieji galėtų jai tik padėka-

Bet manau, kad niekas
kitas neblofins, jog tos orga
nizacijos yra komunistinėmis 
organizacijomis, nes jas suda
ro visokių pažiūrų žmonės.

Bet daleiskim, kad ALK 
Brooklyno Skyriuj ir nebūtų 
jokių kitokių organizacijų, 
kaip tik k'omunistinės. Ar tai 
dėl to komunistai neturėtų 
teisės prie ALK priklausyt ir 
vadintis jo skyriumi? žino
ma, kad galėtų! Socialistų 
pabėgimas ALK Brooklyno 
Skyriaus vardo pakeist nega
li! J. Kuodis.

Kas Remia Ispaniją?
F. Kazakevičienė iš Jamai

ca atvežė didelį pundą gerų 
drabužių.

O. Lapata irgi atnešė dra-

ALDONA
Dainuos Aido

KLIMAITĖ
» Choro Bankięte

i dalyvaus
pats Aido

Programoje 
Klimaitė ir ] 
ras.

Po vakarienės tęsis 
iki vėlumos prie smagios Geo. 
Kazakevičiaus orkestrus.

Cho-

šokiai

Prašome visus Aido Choro 
patriotus-rėmėjus iš Brookly
no ir jo plačios apielinkės 
skaitlingai atsilankyti.

Vakarienės Komisija.

Minėjimas Motery Dienos 
Maspeth’e

Kovo 5-tos vakarą, “Lais
vės” salėj, Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas 
bankietėlį paminėt 
tinę Moterų Dieną,
proga peržvelgt svarbiuosius 
moterų reikalus ir sykiu pa- 
remt Ispanijos našlaičius, šį 
mūsų žygį parėmė gražus bū
relis brooklyniečių savo atsi
lankymu ir aukomis, suaukojo 
$28.70 pinigais, taipgi keletą 
šeimų paaukojo maisto.

Vakaro programoj ląbai 
įspūdingą kalbą pasakė vieš
nia iš Newarko, draugė M. 
Ražanskienė, kovose už de
mokratiją Ispanijoj kritusio 
didvyrio Bernardo Ražansko 
motina, kviesdama visus stoti 
aktyvėn veiklon užpildyti šim
tų kritusių kovotojų vietas. 
Ne tik motinoms, bet 
kiekvienam dalyvavusių 
veidus riedėjo ašaros, 
vingai didvyrio motinai
Ražanskienei nuo kliubiečių 
įteikta gyvų gėlių bukietas 
išreiškimui pagarbos ir užuo
jautos.

Kalbų programą paįvairino 
maža mergaitė Lilija Lazaus
kaitė eilėmis, taipgi jaunuolė 
Lilija Milčiūtė, gabi B. L. ša- 
linaitės mokinė, paskambino 
porą gabalų piano solo. Trum
pas kalbas kliubo ir abelnais 
moterų reikalais pasakė O. 
Depsienė, S. Petkienė, E. Jes- 
kevičiūtė, J. Stankaitienė, J. 
Bondžinskaitė.

Aukojo Ispanijos vaikams 
Po $1: K. šolomskienė, J. 
Ažys, E. Simonavičienė, E. 
Andriuškevičienė, G. Ware- 
son, J .Mickūnas, Lillian Mil
čiūtė, 
Sasna.
kiene, K. Petrikienė, E. Jeske- 
vičiūtė, A. Kalakauskienė, O. 
Lapata, Marčiukienė, V. 
Paukštys, Bondžinskaitė, Za- 
blackas, Valilionienė, Baltu- 
lioniūtė, Blažaitienė, Bie
liauskienė, Menk eliūnienė, 
Papienė, Levanienė, Klimas, 
Reinhardtienė, Adomaitienė, 
Sinkevičienė, Grabauskas, Ko
vas, Zablackienė, Gužas, A. 
Gugis, šaukaitienė, Višniaus- 
kas. Banaitienė 35c, Lazaus
kienė 30c. Po 25c: Velička, 
Vižlianskienė, Reinhardtas, 
Šukaitis, žiurauskas, Bushon, 
Menkeliūnas, Jezevičia, šibei- 
kienė, Vižlianskis. Dobilienė 
20c. Viso su smulkesnėmis 
aukomis $28.70.

Visiem dalyviam ačiū 
paramą Ispanijos vaikams.

Nare.

u z

Retai rasi lietuvį, kuris ne
būtų girdėjęs žemaitės vardą. 
Kiekvienas jį taria su pagar
ba. Tačiau, jei kas paklaus
tų, kas ištiesų buvo žemaitė, 
iš kur ji kilus, kaip išėjo į 
rašėjas, kokiomis temomis ji 
rašė, kokių buvo pažiūrų, ir 
tt., nedaugelis galėtų nedve
jojančiai 
monę.

Kad su 
tais kitų
dint lietuvius, 
Petriką paruošė 
skaitą ir ją skaitys šio penk
tadienio vakarą, kovo 10-tą, 
Liet. Amer. Pil. Kliubo salėj, 
280 Union Avė. Įžanga ne
mokama. Lietuvių Meno Są
junga kviečia visus dalyvaut.

Visi prašomi įsitėmyt, kad 
programą pradės Aido Cho
ras lygiai 8 vai., nes choristai 
tą vakarą turi ir kitas parei
gas. Jei kas pavėluos, gailė
sis skambių dainų ir pradžios 
paskaitos negirdėjęs, 
džia 
tą.

Kas dar turite drabužių, at- 
vežkite. Nežiūrint, kuo užsi
baigs Ispanijos karas, parama 
bus reikalinga. Francijos kon
centracijos kempėse randasi 
šimtai tūkstančių pabėgėlių iš 
fašistais užimtos Katalonijos. 
Jie yra pusnuogiai ir drabu
žiai jiems reikalingi ištrėmi
me ir bus reikalingi, jei juos 
grąžins Ispanijon, nes kovingi 
liaudies valdžios gynėjai ne
bus sutikti su duona ir drus
ka per juos nugalėjusius 
šistus.

šį vakarą, kovo 8 d., Lite
ratūros Draugijos 138-ta kuo
pa, bendrai su lenkais ir ru
sais, minės Moterų Dieną.

Kalbėtojais bus: D. M. Šo- 
lomskas, nuo lietuvių; Rad- 
vonskis, nuo lenkų; ir Rose 
Shechter, anglų kalboje.

Visa tai įvyks Jablonskio 
svetainėj, 60-42 Perry Ave., 
Maspeth’e, 7:30 valandą va
kare.

Prašome Maspeth’o ir apie- 
linkės draugus ii' drauges at
silankyti ir kartu apvaikščioti 
Tarptautinę Moterų. Dieną.

Narė.

PATAISA

fa-

MIRE

o pra
yra raktas į visą paskai- 

Rengėjai.

Miles (po
24 m. amžiaus, 109
St., Brooklyne, mirė

Green-
pa-

tėvais

“Laisvės” numeryj 52-me 
tilpusioj padėkoj lietuvių ko
munistų bankieto darbinin
kams kažin kaip buvo praleis
ta darbininkas A. Balčiūnas ir 
programos dalyviai A. Velič
ka ir P. Grabauskas. Atsi
prašome.

L. K. B-to Komisija.

Bazaro Žinios
Pirmyn Choras, Great Neck, 

kuris gražiom dainom links
mino “Laisvės” bazaro sve
čius, apmokėjęs buso samdy
mo išlaidas ir radęs likus $3, 
juos paaukojo “L.” bazaro 
reikalams. Pinigus atsiuntė aese. 
per drg. P. Bėčį, choro iždi-1 
ninką.

Draugė Sadauskienė, east- 
newyorkiete, Brooklyne ir 
apylinkėj plačiai žinoma sce
nos mėgėja, sakėsi negalėjus 
“L.” bazare dalyvauti su savo 
šeima, tai aukojo $1.

Mary 
Bayer), 
N. 9th 
pirmadienį, kovo 6 d
point ligoninėj. Kūnas 
šarvotas graboriaus Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 9 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius J. Garšva.

— o—
George Beisel, 63 metų am

žiaus, 8040 — 89th Avė., 
Woodhaven, N. Y., mirė va
sario 26-tą. Palaidotas va

kario 28-tą, Evergreen kapi-

Carrie Phelps, 47 m. am
žiaus, 9157—84th St., Wood
haven, N. Y., mirė kovo 4-tą. 
Palaidota kovo 7-tą, Liutero- 
tų kapinėse.

Abiejom laidotuvėm patar
navo graboriaus Shalinsi-ša- 
insko įstaiga.

' AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO.
PAIN-EXPELLERIS!GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Trečiadienis, Kovo 8, 1939

Nepaprastas Pasiūlymas

Pilna Kaina $24.75

Tarp Lietuvių

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtot dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai9 d. 

Visi

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

įvyks 
v. v., 
būkite 
kurių 

meke

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, pataro»vi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.C. BROOKLYN, N. Y

LDS 46 kp. 
trečiadienį, kovo 
79 Hudson Ave. 
laiku, ypatingai
duoklės jau išsibaigia, reikės 
t i. —■ Valdyba. (54-56)

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdlrblmo 

ir Importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

gavo 
miręs 
žinia j

Draugai K. L Levanai 
žinią, kad Binghamtone 
d. Levanienės pusbrolis, 
atėjo suvėluotai, tad nespėjo,
nuvykt nei į laidotuves.

SUSIRINKIMAI 
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis susirin-. 
kimas jvyks ketvirtadienį, kovo 
Zabielskio Svet., 8 vai. vakare, 
nariai dalyvaukite. — Sekr.

(56-57)

Brooklyn417 Lorimer St.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Cl

c>

“Laisvės” Narni

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

u 
r>
o

2 
n

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

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

inioniMIlMIIhlllMniollllMllMlIMllMIIIoinMlIMlIMllblIlHllHlIMlIMIlblIIMlIMm^nFn:

FRANK DOMIKAITIS

Kanadiečiui Janauskui 
Rengiamos Prakalbos

Svarbios prakalbos įvyks pir
madienį, kovo 13, 7:30 vaka
ro, “Laisvės” svetainėje, 
Brooklyne. Kalbės draugas 
Z. Janauskas, “Liaudies Bal
so,” Kanados lietuvių leidžia
mo savaitraščio, gaspadorius. 
Bus labai svarbu išgirsti apie 
Kanados lietuvių gyvenimą. 
Ten yra nemažai iš Lietuvos 
atvažiavusio jaunimo. Jis 
taip pat supažindins su lietu
vių spauda ir kokią rolę ji lo-i 
šia. Todėl skaitlingai daly- 
vaukim tose prakalbose ir pa
darykim jas sėkmingomis.

« Komisija.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Groserne ir pieninių 

produktų1 krautuvė. Įsteigta su virš 
10 metų, lietuvių sekcijoj. Gera pro
ga padaryt pragyvenimų. Priežastis 
pardavimo yra ta, kad savininkas 
nesveikuoju. Kaina prieinama. Pra
šome rašyti arba telefonuoti. Nuo 
9:30 vai. ryto iki 5:30 v. vak. Key
stone Business Exchange, 614 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
7-3095. Vakarais šaukite President 
2-1530. (53-55)

LIETUVIŠKA 

RESTAURACIJA 
BAR ir GRILL

Estate of Shalin's Funeral Horne

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ JSTA1GA
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

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
^KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

- Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

Paskelbimas Mūsų Iškilmingo Atidarymo Naujai Įrengto

DEXTER PARK RESTAURANT & BAR
Dabar išduodame parką piknikam ir kitiem pokiliam.

Tinkamam pažmoniui, geram pasirinkimui gėrimų ir maisto 
už prieinamas kainas, užeikite pas

Frank Fischetti’s Dexter Park Restaurant & Bar
LUNCHEON - DINNERS - COCKTAILS

Labai tinkama vieta vestuvėm, Rankiotam ir įvairiem pokiliam. Po ISpažintiniam 
pusryčių pokiliui laike gavėnios speciališkai aptarnaujant iki 200 svečių.

Elderts La.no, BMT Sta. 7411 Jamaica Ave.
Jamaica Line Woodhaven, L. I.

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
DABAR

$1975Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Mažas primokčjiinas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

£

12 
u

s 
o

-2.

"ir j




