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Baudžiavos Paminėjimas.
“šviesa”.
Kongreso Sukaktis.

Rašo A. B.

Sakoma, šiuo tarpu yra) 
apie penki šimtai tūkstan
čių katalikų, pabėgusių iš 
Vokietijos ir Austrijos. Pa
bėgo jie nuo hitlerinio “ro 
jaus.”
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ginklų embargo nuo 
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LIAUDIŠKA ISPANIJOS KARIUOMENE KERTASI SU GEN
O katalikų bažnyčios šu

lai vis dar tebeflirtuoja su’ 
fašizmu. Pavyzdžiui, lietu- \ 
vių katalikų kunigai ir 
spauda n e a t s i d ž i a u g ia 
Franco, Hitlerio ir Musso- 
linio laimėjimais Ispanijoj.

Kada jie susipras, kad fa
šizmas neša pragaištį ir 
mirtį ir katalikams? 

* * *
Šiemet sueina 76 metai 

nuo baudžiavos panaikini
mo Lietuvoje. Tas svarbus 
įvykis reikėtų plačiai atžy-l 
mėti.

Mačiau, kad Binghamto- 
no Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopoj baudžia
vos panaikinimas bus atžy
mėtas paskaita. Nors nepa
sakoma, bet veikiausia pa
skaitą paruošė mūsų poetas 
Jasilionis.

Kažin, ar tos paskaitos 
autorius negalėtų patraukti/ 
į kitas kolonijas?

Tema labai svarbi ir įdo-J 
mi.

MIAJOS SUKILĖLIAIS MADRIDE IR KITUOSE MIES
TUOSE; MIAJA PRAŠO GEN. FRANCO PALIAUBŲ

aliaubos su Fašistais Reikalingos Generolui Miajai, Kad Jis Galėtų Nuslopint Liaudies 
Kariuomenes Kovą prieš Išdavikus Ispanijos Respublikos|

' T
s u s i m o b iližavę senajame 
Hippodrome ir darbininkų 
gyvenamoj miesto dalyj 
Cuarto Caminos, Madride, 
ir užėmė kelių ministerijų 
rūmus. Bet sukilėliai sako, 
kad antradieūį jie nugalė
ję “komunistes” Hippodro
me ir privertę juos pasi
duot.

Paryžius. — Pranešama, 
kad batalionai liaudiečių 
kariuomenės kertasi su su
kilėliais vakarinėje Madri
do dalyje.

Madrid, Ispanija, kov. 8. 
—Komandierius sukilėlių 
prieš respubliką, generolas 
Miaja prašė generolą Fran
co padaryt paliaubas (per- 
taiką) su sukilėliais. Miaja 
nori trijų savaičių paliau
bų.

Generolui Miajai ir jo ne
va “šalies gynimo tarybai” 
reikia paliaubų su Franco, 
kad jie galėtų nuslopint iš
siveržusią kovą respubliki
nės kariuomenės ir žmonių 
prieš tą tarybą.—Ji suside
da iš trockistų, dešiniųjų

socialistų, anarchistų ir fa- 
šistuojančių buržujų.

Sukilėlių lėktuvai bom
bardavo būrius respublikie- 
čių kariuomenės Madride ir 
priemiesčiuose. Šios kariuo
menės vadai, kaip praneša
ma, esą komunistai.

Respublikinė kariuomenė 
taip pat kaujasi su išdavi
kais sukilėliais Albacete, 
Cuencoj, G u a d a la j a r oj, 
Murcijoj ir kituose mies
tuose.

Respublikiečių kariuome
nė ir šiaip kovotojai buvo

Prez.Roosevelto Kalba, 
Raginant Apvienyt 

Darbo Unijas

DARBO FEDERACIJOS VADAI ATMETĖ 
CIO TAIKOS PASIŪLYMUS - JIE 
SIŪLO SAVO “VIENYBES” PLANA

mini
150

♦ * ♦
Šių metų “Šviesos” No. 

1 jau spaudoje. Literatūros 
Draugijos nariai laukia ir 
gaus neužilgo.

Šiek tiek suvėluota. Turė
jo išeiti dar vasario mėne
sį. Bet susivėlavo ne iš re
dakcijos priežasties. Spaus
tuvė negalėjo suspėti.♦ * *

Šiemet Amerika 
svarbią sukaktį. Tai
metų nuo pirmos Kongreso 
sesijos.

Kongresas yra svarbi de
mokratinė įstaiga. Tiesa, 
Kongresą sudaro daugiau
sia buržuazijai ištikimi po
litikieriai, retai kada į 
Kongresą prasmunka ne- 
advokatas. Šiuo tarpu Kon
greso dauguma nusiteikus 
prieš rooseveltinę Naują 
Dalybą.

Bet už tai kalti patys 
žmonės. Nei darbininkai, 
nei farmer i ai neišmoko 
Kongresą panaudoti savo 
reikalams. Daugumoje te- 
bebalsuoja už savo klasinius 
priešus. * * ♦

B r o o k 1 y ne Komunistų 
Partija jau galvoja apie 
New Yorko miesto tarybos 
rinkimus. Rinkimai įvyks šį 
rudenį.

Du metai atgal mūsų par
tijos atstovas drg. Cacchio- 
ne nebuvo išrinktas tiktai 
per porą šimtų balsų.

Šiemet reikės geriau pa
sirodyti. Lietuviai komunis
tai ir simpatikai irgi turė
sime energingiau pasidar
buoti. * * *

Susninkų Jurgis vėl pasi
žymėjo su gražia auka. Jis 
paaukojo $25 Lietuvos poli
tiniams kaliniams.

Nedaug mes teturime to
kių duosnių draugų. O d. 
Jurgis nėra joks turtuolis. 
Supranta reikalą ir aukoja 
pagal išgalę, s* * *

dabar visi brooklynie- 
ruoškitės prie didžio- 

dienraščio “Laisvės”

O 
čiai 
sios

FRANCIJOJ ALKINAMI, ŠALDOMI LIETUVIAI KOVOTO
JAI UŽ ISPANŲ RESPUBLIKĄ ŠAUKIASI PAGELBOS _ _ _ ra- - - - -- - - - - - - - - - -

Laiškas iš Koncentracijos Stovyklos — Kreipiasi į Lie
tuvių Komitetą Ispanijos Demokratijai Gelbėti

Mieli Draugai!
Sunkių sąlygų suspausti, 

kreipiamės į jūs pagelbos.
Internacionaliai kovotojai 

yra uždaryti dviejuose lage
riuose Francijoj. Viename 
Argeles sur Mer—randa
mos ir 13 lietuvių. Kitame 
bus irgi apie tiek, jeigu nė
ra žuvusių laike atsitrauki
mo iki Franci jos rubežiaus, 
nes traukėmės gindamiesi. 
Su anuo lageriu neturime 
pakol kas jokių ryšių.

Mūsų gyvenimo sąlygos 
nepavydėtinos niekam—jau 
dvi savaitės kai čia esam ir 
dar nei kartą sočiai nepa- 
valgėm; prie to, kenčiam

šaltį ir šeriam brudą. Pas
kutinėm dienom šiek tiek 
pagerėjo — gavom cinkavų 
blekių pasidaryti būdeles 
apsigynimui nuo lietaus 
ir vėjo. Bet maisto perma- 
žai.

Jei draugai galėtumėt 
pagelbėti mums su pinigais, 
mes nusipirktume kavos ir 
cukraus. Taipgi dasipirktu- 
me duonos, nes tegauname 
kokius 200-250 gramų į die
ną (apie pusę svaro). Žino
ma, jei būt pakankamai ki
tokių produktų, tai duonos 
užtektų, bet dabar, tai kai 
gauname, taip tas šmotelis 
ir pranyksta nuo burnos

neatitraukus...
Mūsų stovykla apvesta 

vielų tvora ir apstatyta ka
reivių sargyba — esam kaip 
belaisviai. Nežinia, ar Fran- 
cijos valdininkai cenzūruo
ja mūs laiškus, ar ne? Kuo
met ateis nuo jūsų atsaky
mas, žinosim, kad laiškai iš
eina; tuomet parašysim 
jums ką nors plačiau 
mūsų gyvenimą.

Jeigu siųsite mums 
gų, siųskite per Giro 
grafico. Taip greičiau 
sime.

Šiuom kartu baigiu. Siun
čiame visi lietuviai jums 
priešfašistinius linkėjimus.

Albinas Kynas.
Argeles sur Mer, Franci- 

ja, 19-2-39.

apie

pini- 
tele-
gau-

Nuvertimą Ispanų Respublikos Suplanavo Prancūzų ir Anglų 
Valdovai Išvien su Ispanijos Fašistais ir Išdavikais

Paryžius. — Pirma negu 
sukilėliai, vadovaujami pul
kininko Casado ir dešiniojo 
socialisto Besteiro, nuvertė 
respublikos valdžią su 
premjeru Negrinu priekyje, 
pereitą sekmadienį, tai jie 
iš anksto pranešė generolui 
Franco’ui apie savo.planuo-

bankieto. 
balandžio

“Laisvės”

iškilmės, būtent, 
Bankietas įvyks 
mėnesį.

Kartu įvyks ir
šėrininkų suvažiavimas. Ir 
vietiniai ir visos plačios 
apielinkės šėrininkai galvo
kite apie dalyvavimą suva
žiavime.

P a s i r o dydavomė gerai 
kasmet, pasirodykime ir 
šiemet. '* ♦. *

Šerini nkų suvažiavimą 
reikia pasveikinti. Tą turė
tų padaryti darbininkiškos 
organizacijos ir pavieniai 
draugai.

jamą sukilimą. Jie prašė, 
kad gen. Franco tuo tarpu 
sustabdytų karo veiksmus 
prieš juos ir duotų sukilė
liam laiko vesti derybas su 
Franco dėlei atidavimo fa
šistam Madrido.

Taip generolas Franco 
kol kas nieko ir nedarė, ale 
jis pranešė sukilėliam, kad 
jie vis tiek turės pasiduot 
jam besąlyginiai, o kaip jis 
paskui elgsis Madride ir vi
soj cen tralinė j Ispanijoj, 
tai priklausys tik nuo jo pa
ties.

Pilnai pasitvirtina, kad 
Franci jos /užsieninis minis- 
teris G. Bonnet, Anglijos 
valdžios agentai, generolo 
Franco “užsieninis ministe- 
ris” F. Jordaną ir buvęs Is
panijos prezidentas, išdavi
kas M.
Paryžiuje, 
sukilimui 
respubliką, 
planų dalyvavo ir atstovai

fašistų “penktosios eilės,” 
slapta veikusios respubliko
je, ir agentai pulkininko 
Casado. Paskui po Casado 
komanda ir buvo nuversta 
respublikos valdžia, praeitą 
sekmadienį.

Anglijos valdžia išanksto 
žinojo* ir apie fašistų pla
nuotą sukilimą Cartageno- 
je, Ispanijos respublikos 
mieste su prieplauka,'ir pa
siuntė ten savo karo laivą. 
Tas Anglijos laivas paskui 
davinėjo generolui Franco’
ui radio pranešimus apie 
sukilimo eigą.

Paryžius. — Rengiasi 
vykt į Jungtines Valstijas 
Juan Negrin, buvęs prem
jeras Ispanijos respublikos.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, Baltajame 
Rūme atsišaukdamas į atė
jusias komisijas CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos, kad stengtųsi apvienyt 
tas dvi organizacijas, pa
reiškė:

“Aš labai džiaugiuos, kad 
čia susirinko komisijos, at
stovą u j ančios dvi šakas 
darbininkų judėjimo, pra
dėt derybas dėlei garbingo 
apsivienijimo, kuris tarnau
tų geriausiem darbininkų 
reikalam ir visai šaliai abel- 
nai.

“Tai yra vienas svarbiau
sių naminių klausimų Ame
rikos gyvenime, ir aš ti
kiuosi, jog jūs darbuositės 
taip, kad (apsivienijimu) 
patarnaut savo krašto ge
rovei; kad jūs atidėsite ša
lin prietarus ir tarpsavinius 
kartumus ir įvykdysite tai
ką ir vienybę darbininkų 
judėjime.

“Susidūrimai (tarp vie
nos ir kitos organizacijos) 
jau ir taip perilgai tęsėsi, ir 
tatai silpnino organizuotų 
darbininkų poziciją šioje 
šalyje.

“Nors kai kuriose vietose 
buvo labai karčių susikirti
mų tarp vienos ir antros 
organizacijos, bet daugely
je miestų ir miestelių CIO 
unijos ir D. Federacijos 
unijos veikia išvien glau
džiausioje sutartinėje. Kai 
kuriose vietose CIO ir Dar
bo Federacijos unijos laiko 
susirinkimus toj pačioj uni
jinėj svetainėj. Jos supran
ta, kad vienų ir kitų reika
lai yra tie patys.

“Aš menu, kad viena ir 
antra pusė nori taikos; tai 
reiškia, kad viena ir antra 
pusė turi padaryt nusilei
dimų.

“Yra kliūčių ir keblumų 
dėlei apsivienijimo, tai tie
sa. Bet aš žinau, kad bent 
90 procentų visų unijų na
rių iš vienos ir antros pusės 
trokšta taikos.

“Aš gavau telegramas ir 
laiškus, atstovaujančius 
bent milioną darbininkų 
(pageidaujančių vienybės) 
pirma negu aš pakviečiau 
jus paskirt savas (taikos) 
komisijas. Tie laiškai ir te
legramos atėjo nuo darbi
ninkų grupių, priklausančių 
vienai ir antrai organizaci
jai, iš kiekvienos šio krašto 
dalies.

“Po to, kai buvo paskir
tos jūsų taikymosi komisi
jos, vėl suplaukė daugybė 
panašių vienybės reikalavi
mų nuo Darbo 'Federacijos 
ir CIO unijų iš kiekvienos 
Jungtinių VaIstijų 
lies”...

da-

CIO Teigia Sujungi Visas Unijas į Amerikos Darbininkų 
Kongresą, o Greenui ir Lewisui Pasitraukt iš Vadovybės
Washington, kovo 8. — vienos, nei antros, nei tre- 

Amerikos Darbo Federaci
jos komisija vakar atmetė 
CIO taikos komisijos pasiū
lymus dėlei apvienijimo tų 
dviejų unijinių organizaci
jų, turinčių apie 10 milionų 
narių. Bet šiandien Darbo 
Federacijos komisija patie
kė savo planą taikai tarp;Morrisonui (Federacijos 
Federacijos ir CIO.

Federacijos planas nėra nę algą, kokią jie iki šiol 
viešai skelbiamas; bet yra gavo; tai už jų pasitarnavi- 
žinoma, kad Federacijos va- mus praeityje. (Lewis pats 
dai reikalauja pripažint; Sau nieko nereikalauja.)

Amerikos Darbininkų 
di- Kongreso išrinkta taryba 

turi susidėt iš lygaus skai
čiaus Darbo Federacijos ir 
CIO atstovų ir proportiona
te atstovybe Geležinkeliečių 
Brolijų. Pirmininku Ameri
kos Darbininkų Kongreso 
turi būt išrinktas narys vie
nos iš Geležinkeliečių Bro-

dai reikalauja 
mažesnių, amatinių unijų 
“principą” prieš CIO <” 
džiąsias industrines unijas, 
apimančias ištisas pramo
nes. Ir kaip praneša Inter
national News Service žinių 
agentūra, tai Darbo Fede
racijos vadai iš esmės rei
kalauja, kad CIO pasiduo-

Azana, sueidami 
išvystė planus 

prieš Ispanijos 
Išdirbime tų

Vatikanas, kovo 8. — 
Pranešama, kad popiežius 
Pijus skirs dabartinį New 
Yorko vyskupą St. Dona
hue kardinolu.

ORAS
Šilčiau, apsiniaukę ir 

šią lietaus.
bū-

čios kaip atskirų organiza
cijų. Čia turi būt išdirbta 
bendra konstitucija ir iš
rinkta viršininkai vieniem 
metam. )
viršininkus. Šis Amerikos 
Darbininkų Kongresas 
skirs Wm. Greenui ir Fr.

sekretoriui) tokią kasmeti-

Prezidentui R o o seveltui
sušaukus CIO ir D. Federa- Bg je vienu met nu0 
cijos taikymosi komisijas įl 
Baltąjį Rūmą, jis pasakė 
prakalbėlę, ragindamas ap
vienyt unijinį judėjimą Am
erikos darbininkų, kaip 
tiną reikalą visos šalies 
rovei.

Abiejų organizacijų 
misijų pasikalbėjimas 
prezidentu ir tarp 
Baltajame Rūme tęsėsi apie 
valandą laiko. Dalyvavo ir 
darbo ministerė Frances 
Perkins.

Ant rytojaus, kovo 8 d. 
abiejų komisijų pasitarimai 
buvo perkelti į darbo minis
terijos rūmą.

CIO Pasiūlymai
Baltajame Rūme CIO ko

misija, vadovaujama J. L. 
Lewiso, įteikė 
siūlymą Darbo 
komisijai:

“Industrinių
jų Kongresas (CIO) ir Am
erikos Darbo Federacija tu
ri sušaukt specialius savo 
atskirus suvažiavimus tarp 
balandžio 15 ir 30 d. šiemet. 
Vienas ir kitas suvažiavi
mas turi svarstyt šitokius 
CIO pasiūlymus:

Ne vėliau kaip birželio 1 
d. turi susirinkt toj pačioj 
svetainėj Washingtone at
stovai Amerikos Darbo Fe
deracijos, CIO ir Geležin
keliečių Brolijų (kurios iki 
šiol buvo nepriklausomos).

Šis bendras suvažiavimas 
Darbo Federacijos, CIO ir 
Brolijų turi „suorganizuot 
vieną Amerikos Darbininkų 
Kongresą. Darb. Kongresas 
turi suvienyt Federaciją, 
CIO ir Geležinkeliečių Bro-

J. L. Lewis, CIO pirmi
ninkas, ir Wm. Green, Dar
bo Federacijos pirmininkas, 
negali būt išrinkti į jokius 
Ii jas ir užimt visų trijų vie
tą, kad daugiau nebūtų nei

bū-

ko- 
su 

savęs

sekamą pa- 
Federacijos

Organizaci-

suorganizavimo Ame rikos 
Darbininkų Kongreso Jung
tinių Valstijų darbo minis
terija veiks kaip tarpinin
kas išlyginimui ginčų tarp 
buvusių federacinių ir CIO 
unijų.

Jungtinių Valstijų prezi
dentas yra prašomas pir
mininkauti, kada susirinks 
į suvažiavimą apvienijamų 
unijų atstovai, idant užtik- 
rint tvarką ir teisingą vyk
dymą šių pasiūlymų.

Federacija Atmeta 
Pasiūlymus

Amerikos Darbo Federa- • 
cijos komisija “su apgailes
tavimu” atmetė tokius CIO 
pasiūlymus, vadindama 
juos “nepraktiškais” ir “ne
daiktiškais.” Jinai kartu 
nupeikė CIO atstovus, kad 
jie, girdi, prašydami Jungt. 
Valstijų prezidento talkos, 
statą jį į “keblią padėti.”

Kas Kovoja prieš Nu
vertosios Respubliką 
Ispanijos Išdavikus
Madrid. — Nuvertusieji 

Ispanijos respubliką sukilė
liai pasakoja pasauliui per 
savo radio ir spaudos agen
tus, būk “tiktai komunis
tai” išstoja karau prieš su
kilėlių “naująją valdžią.”

(Bet tikrumoj prieš suki
lėlius kovoja ištisi liaudiš
kos armijos skyriai, susida
rantieji iš unijistų, socialis
tų, kairiųjų respublikiečių 
ir komunistų. Šie kovotojai 
atstovauja platųjį Liaudies 
Fronto judėjimą prieš išda
vikui sukilėlius, kurie pasi
nešė ^atiduot gen. Franco’ui 
Madridą ir visą iki šiol bu
vusią respublikinę centrali- 
nę Ispaniją.)
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Išdavystė Madride
Associated Press agentūra praneša iš 

Madrido:
“Burgos mieste nacionalistų (fašistų) 

spauda sveikino nuvertimą Negrino val
džios ir įsteigimą gen. Miajos tarybos 
(valdžios), kaipo, pradžią ankstybo žlu
gimo respublikiečių pasipriešinimo.”

Toliau tas pats pranešimas sako:
“Generolas Miaja, kuris išgelbėjo 

Madridą nuo žlugimo 28 menesiai tam 
atgal, paruošė miesto pasidavimą gene
rolui Franko, padarant su juo “vertin
gą taiką,” bet tuojau prasidėjo kova su 
komunistais.”

Šitie du paragrafai aiškiausiai nusa
ko, kokia toji “respublikos apsigynimo 
taryba,” kuri uzurpatoriškai užgrobė 
valdžią. Ir tai parodo, kodėl civiliai žmo
nės ir armija jai priešinasi.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo 
visas dalykas Madride ir visoj Ispanijos 
respublikoj užsibaigs. Vienas žinoma, 
kad paminėtoji “apsigynimo taryba 
(Junta)” nėra apsigynimo, bet respub
likos pardavimo fašistams taryba.

Tai penktoji kolumna. Tai respublikos 
išdavikų gauja. ,

Ji skelbia, būk, girdi, jinai nuvertusi 
“komunistinę” valdžią. Bet juk tai di
džiausias melas. Nuversta valdžia buvo 
socialistų. Dr. Negrinas ir del Vayo—žy
miausi socialistų vadai. Jiedu su kitais 
savo draugais šiaip taip pabėgo į Fran- 
ciją po to, kada buvo nuversti. Tuo pa
čiu sykiu, sakoma, daugybė komunistų 
yra suimta, įkalinta. Komunistų, kurie 
taip pasiaukojusiai gynė respubliką, ku
rie buvo pasirengę ją ginti iki paskuti
nio kraujo lašo.

Gen. Miaja ir kiti jo pasekėjai-išdavi- 
kai skelbia, būk Negrino vyriausybė ne
norėjusi taikos. Tai melas. Ji norėjo tai
kos, tik toji taika turėjo būti taika, o ne 
pasidavimas be jokio pasipriešinimo, be 
jokių išlygų.

Štai kodėl žmonės kyla. Štai kodėl iš
davikas Miaja dabar sukilėlius krikšti- 
na komunistais.

Atsiminkim: kai Miaja kovojo prieš 
fašistus, pastarieji jo niekaip kitaip ne
vadino, kaip tik komunistu, “Maskvos 
agentu.” Dabar, kai jis jšstojo prieš res
publiką, Miaja fašistams jau geras, ir jis 
pats stoja tan juodajan choran, kuris 
kiekvieną respublikietį iki šiol krikštino 
komunistu.

Nereikia nei aiškinti, kad pastarieji 
įvykiai respublikoj reiškia negerą Ispa
nijai. Tai blogi ženklai. Bet respublikos 
vyrai ir moterys, nematydami kitos iš
eities, kovoja su išdavikais, fašistų agen
tais lygiai taip, kaip jie iki šiol kovojo 
su pačiomis fašistų armijomis.

Lenkijos Išlaidos Karui
Lenkijos imperialistai yra paskyrę 

karo reikalams dideles pinigų sumas. 
1938 metais jie tam tikslui išleido kelis 
šimtus miliomį zlotų. 1939 metais karo 
reikalams paskirta 800,000,000 zlotų.

Bet to dar neužtenka. Dabar Seimas 
paskyrė 1,200,000,000 zlotų, apsigynimui, 
kurie bus išleista bėgy^rijų metų, kaipo 
priedas prie abelnų karo išlaidų.

Lenkijos apsiginklavimo našta labai 
spaudžia valstiečius ir. darbininkus. Ma
sių'protestai jau senai girdimi.

Indalecio Prieto Apie Ispanijos 
Respubliką

Pietų Amerikoj lankosi Indalecio Prie
to, žymus Ispanijos socialistas, kuris ka
daise buvo valdžios galva. Jis ten renka 
pagalbą Ispanijos respublikai. Kai Prieto 
pasiekė Uruguajų, jį pasitiko milžiniška 
demokratiniai nusiteikusių gyventojų 
minia. Kur jis kalbėjo, visur buvo su
tiktas masių, triukšmingai jo kalbas ly
dinčiu, v

“Naujoji Banga” paduoda tūlas jo 
kalbos ištraukas, kuriomis mes čia pasi
naudojame. Prieto sakė:

“Kuomet šį rytą (18 sausio 1939). iš
tariau keletą žodžių atvykusiai į uostą 
mane pasitikti kelių tūkstančių miniai, 
tai jau buvau pareiškęs savo gilų pasi
tenkinimą, kad susirinkusiųjų rankose 
kartu su Uruguajaus vėliava plevėsavo 
ir Ispanijos respublikos vėliava. Tą patį 
pasitenkinimą jaučiu ir dabar, šiame 
milžiniškame susirinkime matydamas, 
kad Uruguajaus ir Ispanijos respublikos 
vėliavos kartu susijungusios: bet šis an
trą kartą iškyląs mano džiaugsmas dar 
labiaus sustiprėja girdint, kad ir čia su
sirinkusiųjų minių širdies Uruguajaus 
himno akordus lydi Ispanijos respubli
kos himno akordai, taigi ši minia buvo 
susirinkusi išreikšti savo solidarumą Is
panijos respublikai. (Didžiausios ovaci- 
jos.)

“Šią valandą, kai čia jums kalbu, Is
panijos respublika pergyvena labai kri
tiškas valandas, (tai buvo prieš Barce- 
lono kritimą). Mano įsitikinimu, šios va
landos dar nėra skaudžiausios, mūsų 
laukia dar liūdnesni momentai, bet tas 
labai klysta, kas mano, kad po šių dide
lių respublikai smūgių seka priešo lai
mėjimas.

“Iš negalimo respublika yra padariusi 
daug galimų dalykų ir tuomi jau daug 
kartų jį yra aptemdžiusi džiaugsmu su
žibusias jos priešų akis ir nustebinusi 
visą pasaulį. Sukilusieji karininkai 1936 
m. tikėjosi per 48 valandas prigirdyti 
respubliką jos pačios sūnų kraujyje, bet 
jiems tas nepasisekė; tų pačių 1936 m. 
gruodžio mėn. svetimųjų legionai ir 
maurai laužėsi į Madridą ir Franko bei 
jo sąjungininkai buvo paskyrę ir die
nas jo paėmimui, bet ir po šiai dienai 
jis randasi mūsų rankose; 1937 m. pa
ėmė Bilbao, Oviedo, Gijonv ir užėmus 
visas šiaurės provincijas Mussolini ir 
Franko giedojo pergalės himnus ir ti
kėjosi, kad respublika negalės laikytis, 
bet apsiriko; taip pat jie tikėjosi, kad 
respublika nugalėta, kai Katalonija bu
vo atskirta nuo centraliniu sričių ir ita
lų, maurų ir svetimųjų Legiono pulkai 
pasiekė Viduržemio pakraščius, bet jie 
apsiriko—taip pat jie apsiriko ir dabar, 
kuomet mano, kad jų laimėjimai Kata- 
lonijoje gali jiems duoti bendrą laimė
jimą. Keletas mėnesių atgal tarp Itali
jos ir Anglijos buvo sudaryta sutartis, 
kuri rėmėsi falšyvu daleidimu, kad res
publika bus greit nugalėta, bet ji laiko
si ir laikysis. Niekas neturi teisės nu
statyti ispanų tautai pralaimėjimo! Nie
kas jos nebegali pasmerkti mirtin, nes 
ji pati yra prisiekusi pasaulio sąžinės 
akivaizdoje: geriau mirti, bet nepasi
duoti. ..

“Istorija pasmerkė Kristaus nužudy
toj us, bet ji taip pat pasmerkė ir Pilo
tą.”

Kitais žodžiais, Prieto sako, jog isto
rija pasmerks ne tik fašistinius agreso
rius, bet ir pilotiškas Anglijos ir Franci- 
jos valdžias dėl jų patarnavimo fašis
tams.

Akyva, kad kairesnieji Ispanijos so
cialistai respublikos gynimo klausimu 
pilniausiai sutaria su komunistais.

Negrinas, del Vayo ir kiti socialistai 
per ilgą laiką dirbo iš vien su komunis
tais ir visais respublikos gynėjais. Tik 
šiomis dienomis išdavikų govėdai, su 
gen. Miajo priešaky, pavyko Negrino 
valdžią nuversti ir pradėti baisų terorą 
respublikos teritorijoj. Ši išdavikų gru
pė, matyt, yra pasirįžusi pasiskubinti 
išnaikinti visus geriausius respublikos 
gynėjus, kad neliktų gen. Franco kas 
daryti. Bet dar klausimas, ar jiems tai 
pavyks.

Iš Lietuvos Draugų Komiteto Raštinės
Kas Remia Lietuvos 

Politkalinius
Gautomis, iš Lietuvos politi

niu kaliniu žiniomis, mes mate- 
me, kad Smetonos fašistinė val
džia vis didesnius apsunkinimus 
politkaliniam užkrauja, Teisin
gumo ministerijos nutarimu ka
lėjimu viršininkams duota tei
sė neleisti kaliniams susirašinė
ti pripažintomis mažumų kalbo
mis, o taip pat kalėjimai! ne
įleisti mažumų kalba išeinančių! 
laikraščių. O mum yra gerai ži
noma, kad kalėjimų viršininkais 
yra ištikimi tų valdžios įstaty
mų pildytojai ir jie tą jiems 
duotą tarimą iki raidės išpildys. 
Štai ką vienas iš Šiaulių sun
kiųjų darbų kalėjimo rašo: 
“Šiaulių sunkiųjų darbų kalė-: 
jimo viršininkas nuo sausio 16i 
d. tą savo teisę praktiškai pa-’ 
naudojo žydų ir vokiečių kalbos 
atžvilgiu ; uždraudė ta kalba su
sirašinėti su giminėmis ir gauti 
lai.k raščius.”

Tas gali kai kam atrodyti, 
kad kalėjimo administracija 
pradeda praktikuoti antisemi
tizmą ii- tas nepalies visų kali
nių. Bet taip nėra. Tokis kalė
jimo viršininko elgimasis tai 
tik pradžia visiško spaudos už
draudimo kalėjimuose. Iš užsie
nio jau nuo senai jokių laikraš
čių neįleidžiama.

Jau pereitais metais kalėjimų 
administracijos bandė uždraus
ti medžiaginę paramą iš lauko; 
net maisto nuo savo giminių 
jau buvo bepradedą neįleisti, 
tik pasireiškus iš giminių ir 
draugų protestam buvo palikta 
senoji tvarka.

Mes, Amerikos lietuviai, turi
me dėti pastangas, kad kaip 
nors daugiaus suteikti kaip mo
ralės, taip ir materialės paramos 
dėl mūsų draugų, kurie kenčia 
Lietuvos kalėjimuose.

Susninkų Jurgis iš Suffield, 
Conn, paaukojo 25 dol.

vistiek su savo šeimyna negali 
ant pragyvenimo užsidirbti, tai 
galima suprasti, kokis Vargin
gas gyvenimas fašistų valdomoj 
Lietuvoj.”

Kad taį būtų daugiau tokių 
draugų, kaip Susnikų Jurgis, 
kurie atjaustų Lietuvos politka
linių kančias, kaip kad drg. 
Jurgis atjaučia.

Štai daugiau paskutiniu lai
ku gauta aukų. Prisiuntė: S. 
Puidokas, Rumford, Me. $5; W. 
J. Duda, Woodbury, <Conn. $2; 
A. P. Dambrauskas, Haverhill, 
Mass. $1; Geo Bendik, E. St. 
Louis, Ill. $2; V. T. Yokim, 
New Britain, Conn. $10; J. K. 
Nelesh, Binghamton, N. Y. $11, 
ir J. Werbila, Earville, N. Y. 
$1. ' ■

Būtų labai malonu girdėti ir 
nuo daugiaus draugų, ką jie vei
kia Lietuvos politikalinių para
mai. J. IFets's.

P. S. Siųsdami pinigus išpil
kite money order ižd. S. Sasna 
vardu ir pasiųskite sekr. šiuo 
antrašu: J. Weiss, 857—55 St., 
Brooklyn, N. Y. J. IK

USA Turi Aptvirtint Guam 
Salą nuo Japonijos

Washington. — Kongre
so atstovu rūmas buvo iš
braukęs prezidento Roose- 
velto reikalavimą skirt $5,- 
000,000 pagerint Guam sa
los prieplauką ir šiek tiek 
aptvirtint tą salą, apsigyni
mui nuo Japonijos.

Dabar tą klausimą svars
to senatorių komisija lai
vyno reikalais; ir admirolas 
Wm. D. Leahy, atėjęs į ko
misiją, išdėstė faktus, kodėl 
reikia užgirt prezidento 
pasiūlymą kas liečia sustip
rinimą tos salos, t, ■ v

r

DARBININKŲ
, SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Ko ją Tirpuliai ir 
M ėšlungiai

Gerb. daktare, ir aš krei
piuos į jus patarimo per 
mūsų mylimą dienraštį 
“Laisvę.”

Mano nesveikos kojos, bet 
skirtingai apsireiškia toji 
nesveikata. Dešinė koja 
pradėjo man užtirpti, nuo 
kelieno sąnario aukštyn per 
kokius 6-7 colius, iš lauko 
pusės. Užtirpimas pusėti
nai stiprus. Šiaip skaudulio 
jokio nejaučiu, tik retkar
čiais superšti apatinė užtir- 
pimo dalis prie kelienio są
nario. Nei sužeidimų nei už- 
gavimų apie tą vietą netu
rėjau. Darbą dirbu pusėti
nai sunkų. Šiaip ant vidu
rių esu sveikas.

Kairės kojos, dirbant, 
man neskauda, bet naktyje 
atsigulus ir jei pasitaiko 
nors pusiau pariesti, tai 
tuomet pradeda lyg koks 
mėšlungis arba lyg koks 
paralyžius traukti. Labai 
traukia ir labai skauda. 
Blauzdos ir virš pakinklio 
visas šlaunies raumuo pasi
daro kietas, kaip plyta. Ir 
taip pasidaro nelygus, duo
bėtas išilgai. Bet —koją iš
tiesi, tai visa ta procedūra 
ir užsibaigia. Tik buvusiose 
duobėse, tarsi, po oda būtų 
pelė palindus, pasikyloja, ir 
tada viskas išsilygina — 
šlaunis ir blauzda. Kuomet 
guliu išsitiesęs, tas trauki
mas nekliudo. Nežinau, kas 
tai būtų, ar reumatizmas

ar koks pavalius. Dirbu 
sausą darbą, tik kartais 
reikia suprakaituoti.

ATSAKYMAS.
Ne, drauge, tai neatrodo 

nei į reumatizmą nei į pa
raitą. Negalima to visko pa
vadinti kokia apsklembta 
liga. Yra tai veikiausia tik 
tūlų trūkumą pažymiai.

Jūs sunkiai dirbate, pri- 
vargstate. O nuovargio me
džiagos yra žalingos rūkš- 
tys. Jos veikia netik kad 
pačius įvargintus ir ištąsy
tus raumenis, bet savingai 
apsvaigina ir visą organiz
mą, — kolei geras poilsis ir 
geras maistas neprašalina 
tų nuodingų nuovargio rūk- 
ščių (“sarco-lactic acid”).

Kiek kada galima, drau
ge, vengkite nuovargio. Kai 
pasijuntate pavargęs, pri
sėskite truputėlį, atsiduski
te , pasilsėkite.

Žiūrėkite, kad jums lova 
būtą patogi, šienikas-čiuži- 
nys lygus, sprendžinos neiš
tampytos. Labai gerai būtų 
karštai pasimaudyti, kojų 
raumenis pabraukyti, pa
masažuoti. Dijatermija ir 
ui 11 'a -v i jote t iniai spinduliai 
puikiai čia padėtų.

Jūs daug išprakaituojate 
druskos, tai ir vartokite 
daugiau druskos. Imkite 
džiovintų bravoro mielių ir 
pieno kalkių: Brewers 
yeast, Calcium gluconate or 
lactate. Maistą nesugadin
tą, gamtinį, daugiau daržo
vių ir vaisių.

Štai .ką drg. Susninkų Jurgis 
sako: “Draugai, čion rasite 
money order ant 25 dol., tai 
mano auka Lietuvos draugam 
politiniam kaliniam, kurie pūva 
Smetonos bastilijose. Nors aš 
turėtau kam pasiųsti, turiu 
vargšą brolį, bet aš laikau sau 
už pareigą sušelpti politinius 
draugus, negu laisvėje gyvenan
tį bi'Oiį.

“Štai mano brolio laiškelis iš 
Lietuvos: ‘Gelbėk mane broleli, 
ba as ant gyvenimo negaliu už
sidirbti. švogerio duktė Tofilė 
turį gražų ūkį, Magdė neblogai 
gyvena, jų brolis Vincas ant 
mūsų tėviškės ir gerai gyvena, 
o aš iš visų biednfausias Ma- 
riampolej turiu gatves šluoti.’ 
Tai kiemsargis taip rašo, kuris 
gerai moka batsiuvio amatą, o

Senatas Užgyre 6,000 Lėk
tuvų Amerikos Armijai

Washington. — Senatas 
54 balsaįs prieš 28 parėmė 
prezidento Roosevelto rei
kalavimą dastatyt šios ša- 

■ lies armijai iki 6,000 naujo
višku kariniu lėktuvu, tai C C/

penkiais šimtais daugiau, 
negu kongreso atstovų rū
mas buvo nubalsavęs.

Šis senatorių tarimas, 
laikomas Roosevelto laimė
jimu dėlei šalies gynimo, 
dabar yra sugrąžintas kon- 
gresmanam; tai jie iš nau
jo turės persvarstyt ir per- 
balsuot pirmesnį savo tari
mą.

Naujai išrinktas popiežius Pijus XII.

KlausimaiirAtsakvmai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: No
riu, kad man atsakytumėte į 
du klausimu. Mačiau “Laisvė
je” kito klausimą, kad Vo
kietijos Hitleris atima tik 
biednų žydų turtus. O aš ir 
kiti draugai matėm “Laisvė
je” pereitą rudenį, kad Hit
leris nori iš Vokietijos žydų 
paimti tris bilionus suvirs tur
to. Tai man rodosi, kad tai 
nebus biednų žydų turtas.

Pavyzdžiui, jeigu kas pano
rėtų Amerikos lietuvių turtą 
atimti, tai aš nežinau, kiek su- 
kolektuotų.

Dabar man atsakykite, kiek 
žydų savanorių važiavo Ispa
nijon kariaut? Kitų tautų ma
čiau, bet žydų nemačiau.

Antras dalykas, argi mes 
negalėtumėm vieną dieną 
po visą Ameriką padaryti de- 

i monstracijas dėl reikalavimo 
nuimti nuo Ispanijos embar
go ? Mes visi turėtume gerai 
darbuotis. Matytume, kiek 
Amerikos žmonių tam prita
ria. Iškada Ispanijos žmonių.

Mes daugelis draugų suėję 
kalbame, kas yra su Sovietų 
Sąjunga? Kai pernai Hitleris 
ėmė čechoslovakiją, tai buvo 
visur laikraščiuose paskelbta, 
kad Francija sumobilizavo du 
milionu kareivių, o Rusija tik 
apie septynių šimtų tūkstan
čių armiją prisiuntė prie Len
kijos rūbežiaus.

Mos esame revoliucionie
riai, bet mažai nuveikėme. 
Mažas šalis fašizmas smaugia, 
o nėra kam jas- užtarti.

“Laisvės” Skaitytojas,
V. B.

Atsakymas:

čia ne du, bet keletas klau
simų ir visi jie nelabai aiš
kiai suformuluoti. Beveik sun
ku suprasti, ką klausėjas no
rite pasakyti. Tačiau, kiek ga

lėdami, bandysime į juos at
sakyti.

Mes neatsimename, kad 
kada nors “Laisvėje” būtų bu
vę pasakyta, jog Hitleris ati
ma tiktai biednų žydų turtus. 
Ima ir turtingų. Tik tas skau
džiausia atsiliepia ant žydų 
darbininku ir smulkiu biznie
rių, iš kurių atimami paskuti
niai “marškiniai”. Turtingieji 
gi dažnai moka išsisukti ir 
prisigerinti naziam plėšikam.

Iš Amerikos labai daug žy
dų savanorių buvo išvykę Is
panijon kariauti prieš fašiz
mą. Neperdėsime pasakę, 
kad, proporcionaliai imant, 
gal daugiau, negu kitų tauty
bių. Tačiau tikru daviniu ne
turime—kaip neturime davi
nių, kiek tikrai buvo išvykę 
lietuvių ir kitų tautų savano
rių.

Juk demonstracijos ir mi
tingai už nuėmimą eųibargo 
nuo Ispanijos eina kasdien. 
Draugai turėtumėte tą paste
bėti. Galėtu būti tu reikala
vimų ir daugiau, žinoma, jei
gu visi pažangūs žmonės įsi
trauktų į. darbą. Deja, ne vi
si aktyviai darbuojasi.

Niekas tikrai nežino, kiek 
kuri šalis turėjo sumobiliza
vus kariuomenės laike Čecho- 
slovakijos krizio. Vieni laik
raščiai rašė vienai]), kiti ki
taip. Kai reikalas bus, Sovietų 
Sąjunga galės sumobilizuoti 
kelius sykius daugiau armijos, 
negu tie septyni šimtai tūks
tančių.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susninkų Jurgiui.—Draugo 

“Du Kareiviu” gavome; prie 
progos peržiūrėsime.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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Dėl Liaudininkų Bendradar- ĮI • • <7 11 • • 1 • |nizacijas, bet ir liaudininkųlitavimo su V oldemarininkais partijos viršutinį aktyvą. 
 | Nors mes vietose daug kur 

i bendradarbiavom ir tebe- 
bendradarbiaujam su liau
dininkų žmonėmis, bet mes 
niekad nematėm, kad liau-

| dininkų vadovybė būtų rim- 
- tai nusistačiusi, vystyti ma-

Mes jau anksčiau rašėm 
apie tai, kad liaudininkų 
partijos vadovybė, kurioj 
viršų yra paėmę reakciniai 
elementai, nutarė bendra
darbiauti su voldemarinin- 
kais. Pasirodęs liaudininkų 
leidžiamas “Išvien” Nr. 1 iš 
š. m. sausio 17 d. rašo: 
“Klaipėdoje prasidėjo nau
jas judėjimas susispietęs 
apie “Bendrą Žygį.” Klaipė
doj susijungė bendrai kovai 
liaudininkai, katalikai ir 
nacionalistai - voldemari- 
ninkai... Klaipėdoje prasi
dėjęs judėjimas turi kaiku- 
rių kitur klaidingai supran
tamų formų, bet reikia atsi
minti ten esančią ypatingą 
padėtį ir nuotaiką. Kai ką 
gązdina nacionalistų-volde- 
marininkų dalyvavimas ta
me judėjime, baimė, kad gal 
norima grąžinti 1927-29 m. 
Jei tos visos grupės deda 
kartu parašą po programa, 
kuri numato atstatyti de
mokratinius principus Lie
tuvoje ir užtikrina tautos 
valios pareiškimo teisę per 
jos atstovus busimajame 
Steigiamajame Seime, tai 
mes matom reikalą tą judė
jimą paremti.” Vadinasi, 
čia ne tik oficialiai patvir
tinamas liaudininkų ben
dradarbiavimas su volde- 
marininkais, bet kartu no
rima įtikinti nepritarian
čius šitam bendradarbiavi
mui sluoksnius, kad esą čia 
neina kalba apie Voldemaro 
diktatūros grąžinimą.

Ar galima patikėti ši
tiems įrodinėjimams be jo
kių įrodymų? Ar galima 
patikėti šitiems žodiniams 
“įrodymams,” kada Lietu
vos istorija duoda puikių 
įrodymų bei faktų jiems ne
patikėti ?

Pirmiausia, jau vieną kar-

mo į seną frakcinę parla
mentarizmo sistemą (“Ben
dras Žygis” Nr. 1). Ketvir
ta, žygininkai savo užsienio
politikos centre stato ne ko
vą prieš agresingąją iVokie- 
tiją, o jų užmaskuotais žo
džiais tariant “susitarimą”
su jąja, kas ištikrųjų reikš-

| sinį judėjimą už liaudies
'reikalus, demokratiją, už
1 Lietuvos nepriklausomybę.

Kaip išaiškinti šį nusi-
i

tų prie voldemarininkų va-Į 
dovavimo tučtuojautinį, vi- statymą prieš masinio judė- 
sišką Lietuvos pardavimą,'jimo vystymą su dabartiniu
o tai tiesioginiai privestų liaudininkų aktyvumu Vol-
prie Hitlerio-Voldemaro di-'demarui vadovaujant? No- 
ktatūros, kuri smaugtų dar- ru išnaudoti Voldemarą? 
gi mažiausią demokratinės Bet juk mes matėm ir tebe- 
minties šešėlį. Tarp kitko,1 matom, kad voldemarinin- 
ir liaudininkai susirūpinę kai išnaudoja liaudininkus, 
rasti tinkamą partnerį Hit- į džiaugdamiesi, kad jų judė- 
leriui, kuriuo nėra “Daugų1 jimui dėl to suteiktas “stip-

Mironas, o juo rus moralinis 
’T 11 j (Sliesoraitis,

pagrindas.”
B. Žygio”

klebonas” !
gali būti... Voldemaras.

Šitie keletas’ įrodymų irj Nr. 1). Nestebėtina užtat, 
faktų rodo, kad prasidėjusį; kad liaudininkai, paskui sa- 
sąjudį mes turim pagrindo vo ___
vadinti valdemorininkų są- kus, kartoja: 
mokslu, kuriame ne demo-’kova kartu su 
kratijos jėgos i

vadovus voldemarinin- 
ne sutartina 
demokratinė-llv UvHlv | V C.V IU DU Vlkyll 1V/IY1

išnaudoja mis ir visomis už taiką ko-
voldemarininkus, o volde- vejančiomis valstybėmis

agresorių, omarininkiški diktatūriniu- prieš fašistinį
kai išnaudoja ant savo ve-J besąlyginis orijentavimasis 
liavos parašiusias demokra- į hitlerinę Vokietiją, ne ko- 
tijos obalsius grupes, kad į-
vykdyti perversmą ir pasta
tyti valdžios priešakyje dik-' 
tatorių Voldemarą, kuris 
ne tik įvestų žiauresnį už 
Smetonos režimą, o dar sta-' 
čiai, be jokių persėdimų, 
nuvestų Lietuvą į hitlerinės 
Vokietijos glėbį.

Ryšy su tuo reakcinių 
liaudininkų pasidavimu 
Voldemarui mes priversti ir 
karčios teisybės žodžių pa
sakyti. Nors nuo anksčiau 
laikraštuką “Išvien” lei
džia tik viena liaudininkų

va prieš fašizmą, už demo
kratiją, o už kaž kokius au
toritarinius režimus, atmie
štus kaž kokiomis autorita
rinėmis demokratijomis, ne 
bendravimas su nuosekliais
kovotojais už liaudies rei
kalus, už Lietuvos nepri
klausomybę, o su liaudies 
žudikais, su Lietuvos duob
kasiais, ne kova prieš tuos 
duobkasius, o kova prieš ko
munistus.

Nors mes pasiryžę drau
giškai kritikuoti klaidas ki
tų politinių srovių, kurios

paversti Lietuvą hitlerinės 
Vokietijos kolonija.

Nors ir skaudu, bet rei
kia pasakyti tiesą. Demo
kratinis judėjimas prieš 
Smetonos - Mirono valdžią, 
dar daugiau — judėjimas 
Lietuvos nepriklausomybei 
ginti dėl to liaudininkų ben
dradarbiavimo susilpnėjo. 
Mūsų šaliai gręsia daug 
liūdnesnis už Čekoslovakiją 
likimas. Bet šis kritiškas 
momentas turi iššaukti ga
lingą masinį ,visos tautos 
judėjimą prieš jai gręsian
čių pražūtį. Nors reakciniai 
liaudininkai pasuko j vol- 
demarininkų ir hitlerinės 
Vokietijos pusę, bet mes 
šaukiam liaudininkiškas 
mases nenusiminti ir tęsti 
visiems mums bendrą kovą 

I už liaudies ir viso krašto 
I reikalus. Į tą bendrą kovą 
mes kviečiam ir katalikiš
kuosius liaudies sluoksnius, 
kuriems, be abejonės, yra 
svetimas Hitlerio - Volde
maro jungas. Į tą kovą mes 
kviečiam visus ir visus, 
kam brangus Lietuvos liki
mas. Jei susibankrūtijo 
kai kas iš vadų, tai liaudies 
masės turi nenuleisti vėlia
vos, o ją dar aukščiau iš
kelti. Vieninga tauta paša
lins voldemarininkiško są
mokslo pavojų, sėkmingiau 
kovos prieš Smetonos-Miro- 
no kapituliacinę politiką, 
greičiau užkariaus tikrą 
laisvos Lietuvos apgynimo 
valdžią ir išsaugos savo ne
priklausomybę.

P. Skardas.
(Iš “Tiesos”) 

1939-1-27 d.
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tą Voldemaras kartu su pė”

grupė, bet vistik jie skelbė, 
kad jį leidžiąs “demokrati
nis frontas,” dabar kiek pa
keitę, skelbia, kad leidžianti 
“demokratų aktyvistų gru-

kovoja dėl Lietuvos, mūsų 
liaudies ir demokratijos rei
kalų, bet mes, deja, šian
dien negalim taip elgtis re
akcinių liaudininkų atžvil-

(mat, demokratinis giu. Mes aiškiai sakom: is-
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Kovo 7 d., 1939, Ant. 
Šmulkštys (A. J. Smith) rašo 
savo atsiminimuose apie Vir
balio gydytoją Janavičių, kad
jis būk tai vedęs dvarponio

DETROITO ŽINIOS Philadelphia, Pa.

Smetona ir reakciniais ka- 
demų šulais sulaužė savo 
duotą 1918-19 m. pasižadė
jimą tvarkyti Lietuvą de
mokratiniais pagrindais, 
padarydami fašistinį per
versmą 1926 m. .gruodžio 17 
d. ir iš pašaknų panaikin
dami, nors ir siaurą, demo
kratinę santvarką. Kaip ži
nom, Voldemaras, jau sto
vėdamas fašistinės vyriau
sybės priešakyj, ir toliau 
tebebuvo uoliausias demo-

frontas jau sudarytas su 
Voldemaru priešakyj!). Ko
munistai anksčiau nekartą 
dėjo pastangų, kad “Išvien” 
paversti į ištikrųjų visų, de
mokratinių srovių organą į- 
imant ir demokratines gru
pes iš katalikiškųjų srovių 
tarpo, kaip lygiai, jau per 
eilę metų mes dejom rim
čiausių pastangų įtraukti į 
demokratinį judėjimą prieš 
fašizmą, už liaudies reika
lus, už Lietuvos nepriklau-

torija kartojasi ir labai liū
dnai kartojasi. Kaip reak
ciniai liaudininkai 1926 m., 
tebeaštrindami kovą prieš 
darbininkų ir valstiečių ju
dėjimą, f aklinai leido susti
prėti fašistinėms jėgoms, o 
reakcingiausi liaudininkų 
elementai dargi tiesioginiai 
rėmė fašistinį sąmokslą, 
taip šiandien reakciniai 
liaudininkai bendradar
biaudami su voldemarinin- 
kaiš padeda pastariesiems

dukterį Gauronskaitę. Tai 
netiesa, jis turbūt nežino. Aš 
nežinau, ar ji gimininga Gau- 
ronskiam, bet ji ne Gaurons- 
kaitė. Aš ją gerai pažįstu, 
nes ji užaugus Virbalio Rau
dondvary pas savo senukę. Ji 
buvo našlatė, jos tėvai mirė 
jauni. Mes ją vadindavom 
Šalkauskaite. Kada ji apsi
vedė su gydytoju Janavičium, 
tai buvo dar jaunutė, ir senu
kei mirus negalėjo parduoti 
savo dvaruko iki pasiekė pil
nu metu. Dvaruka daktaras *- C i-

kratijos likučių naikintojas
bei žiauriausias sukylančių 
demokratinių masių žudi
kas. Antra, Voldemaras, 
mėgindamas daryti perver
smą 1934 m. rėmėsi tik 
siaura karininkų sau jale ir 
visiškai negalvojo apie de
mokratinės santvarkos at
statymą, atbulai, jam rūpė
jo dar labiau sužiaurinti fa
šistinį režimą Lietuvoj, pa
verčiant ją, mažiausiai, hi
tlerinės Vokietijos kolonija. 
Trečia, žygininkų deklaraci
ja ir programiniai straips
niai, perdėm persisunkę de
magogija (ir todėl negalė
dami suvesti galo su ga
lais), vienoj vietoj rašo 
apie tai, kad ne priešingi 
autoritariniam, vadinasi, 
fašistiniam režimui (“Žy
gis” Nr. 1), kitoj vietoj ra
šo jau apie autoritarinę de
mokratiją (matyt, panašią 
į Klaipėdos kraštą, kuriame, 
pagal žygininkų pripažini
mą, “grąžinta teisiškos de
mokratinės valstybės san
tvarka,” — “B. Žygis” Nr. 
1, 14 pusi.), trečioj vietoj 
rašo, kad negali būti grįži-

New Yorko miesto majoras padeda pagrindą sta
tybai Red Hook’e (pietine Brooklyno daly), kur bus 

pastatyta 2,500 šeimoms gyvennamių.

pardavė Puniškai, kada jo
žmona jau buvo metuose. Ki
tą didelį sklypą žemės Po- 
dolskiui ir kitą trečdalį že
mės Juozui Navickui. Aš 
draugaudavau su dvaro už- 
veizdos sūnum Vincu Dragū- 
naičiu, iš mokyklos dažnai 
nuęidavom kartu į tą dvaru- 
ką. Tekdavo pasikalbėt ir su 
panaite, nes ji buvo labai 
draugiška. Kiek aš prisime
nu iš Dragūnaičių kalbų, Su
valkijos Gauronskiai vaikų 
neturėjo. Gauronskienė bu
vo medicinos daktarė, ji gydy
davo savo dvaro žmones vel
tui, ką kitų dvarų darbinin
kai labai pavydėdąvo. Taipgi 
jinai mokydavo biednų dva- 
rokų vaikus rašybos savo pa- 
kajuose. Gydytojas Janavi
čius, pardavęs žmonos nuosa
vybę, pasibudavojo raudonų 
plytų namus, prie didėsės gat
vės priėmimui ligonių. Tiktai 
dvi gatvės nuo mano tėviškės. 
Dėlto aš juos gerai žinau.

Draugiškai,
Juozas LeVanda- 

Levandauskas.

Paryžius, kovo 6. — Nau
ji Franci jos prezidento rin
kimai įvyks bal. 6 d.

Iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 21 Kp. Susirinkimo

Kovo 5 d. LDS 21 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Susirinkimas buvo skait
lingas nariąis. Tai pagirtina, 
kad nariai lankosi taip skait
lingai. Pirmininkas J. Nausė
da atidarė susirinkimą ir pra
nešė nariams, kad yra miręs 
vienas kuopos narys, J. Za- 
bela. Pirmininkas paprašė 
susirinkime dalyvavusių pa
gerbti mirusį narį atsistojimu, 
kas ir buvo padaryta.

Kiek vėliaus skaityta laiš
kas iš LDS Centro raštinės 
reikale mirusio nario J. Za
belės išmokėjimo pomirtinės. 
Iš laiško buvo suprantama, 
kad J. ’Zabel a buvęs susispen- 
davęs. Nežinia iš kokios tai 
priežasties. Ir pašelpos išmo- 

Ikėjimas sulaikoma iki centro 
pildančioji taryba išspręs, ar 
bus galima išmokėti, remian
tis organizacijos taisyklėmis.

Mat, kaip yra negerai, kad 
nariai neapsižiūri laiku užsi
mokėti į organizaciją. O iš
tikus nelaimei: susirgus ar 
mirus, įvyksta daug nemalo
numų. Mirusiam drg. J. Za- 
belai trūko, rodos, 13 dienų 
iki atsispendavimo.

Nelaimingo mirtis nelaukė 
iki atsispenduos.

Kiek buvo patirta, mirusis 
narys nebuvo per kuopos se
kretorių painformuotas apie 
užvilkimą mokesties, ko mūr- 
sų konstitucija reikalauja.

Kiek teko patirti, tai finan
sų sekretorius buvęs apsirgęs, 
tai pasiuntimas mokesčių už
sitęsęs kelias dienas, nebuvo 
mokestys pasiųstos laiku. Ot 

| ir įvyko nepageidaujama klai
da.

Taipgi šiais metais buvo pa
mainytas finansų raštininkas. 
Naujam užėmus vietą, kol vis
kas susitvarkė, viskas nebuvo 
atlikta taip, kaip organizaci
jos taisyklės reikalauja.

J. Antanas.
---- O-----

Parengimu Kalendorius
Kovo 19 d., . 5 vai. vakare, 

Lietuvių Svetainėj, 25 St. ir 
Vernor Highway, bus persta
tytas labai gražus veikalas, 
“Gyvenimo Verpete.” šis vei
kalas da pirmu sykiu statoma 
Detroito organizacijų. Įžanga: 
iš anksto 35c, prie durų 45c.

—o—
Tarptautiškas Radio Fondo 

Bazaras
Rengia Michigano Komunis

tų Partija. Įvyks kovo 24, 25, 
26 dienomis, finų svetainėj, 
5969 — Fourteenth St. Įžan
ga 15c vienai dienai. Prie 
įžangos tikieto bus leidžiama 
ant išlaimėjimo $100 vertės 
radio. Taipgi bus rodomi ju- 
džiai; taipgi bus šokiai prie 
geros muzikos. Įsigykit tikie- 
tą iš anksto.

—o—
Balandžio 16 d. Detroite 

bus perstatyta gražiausia 
operetė “The Student Prince.” 
Perstatymą rengia Detroito; 
progresyvės o r g a n i zacijos. 
Pradžia 3 vai. po pietų, gra
žioj svetainėj, Carpathia 
Hali, 3500 Elmwood Avenue. 
Po perstatymo šokiai prie ge
ros muzikos. Tikietas iš 
anksto 85c, prie durų $1.

—o—
Balandžio 23 d., Draugijų 

Svetainėj, 4097 Porter St., 
įvyks ALDLD 10-to apskričio 
parengimas. Įžanga tik 10c. 
Prie įžangos bus leidžiama 
ant išlaimėjimo 3 dovanos: 
pirma $10 cash, 2—$5, 3— 
$5. Todėl nepraleiskit šios 
progos. Nusipirkit tikietų iš 
anksto.

—o—
Pastaba

Detroito Skyrius Amerikos 
Lietuvių Kongreso yra paė
męs daržą Beechnut Grove

dėl gegužės 30 d. Todėl pa
geidaujama, kad lietuviai tą 
dieną nerengtų kitų parengi
mų. B—kas.

---- O-----

Pranešimas
Kovo 18 d., 7:30 vai. va

kare, Draugijų Svetainėj, 
įvyks ALDLD 52 kuopos mė
nesinis susirinkimas. Visi na
riai būtinai dalyvauk it. Daug 
svarbių reikalų yra aptarti. 
Nepasimokėjusieji duoklių už 
1938 metus, pasimokėkit šia
me susirinkime.

' J. B., Sekr.

Žinutės
Mirė Marė Kerutienė

Marė Kerutienė mirė kovo 2 
d., gyveno po num. 12338 Gal
lagher St., North Detroit. Pa
laidota laisvai kovo 6 d.

Velionė buvo mylima žmonių 
ir išaugino diktą šeimą. Kars
tas gausiai buvo apdėtas gėlė
mis ir palmom.

Pareiškiu gilią užuojautą li- 
kusiem jos šeimynos nariams.

Mokinasi Naują Veikalą

Eastsidės dvi pažangios orga
nizacijos tik pradėjo mokintis 
naują veikalą “Baudžiavos 
Nuotakos.” Nors veikalas gana 
diktas, bet mokytojas sutiko 
greit sumokinti ir bus suloštas 
balandžio 9 d., 3014 Yemans St. 
svetainėj.

Kaip atrodo, veikalas bus la
bai žingeidus iš mūsų pratėvių 
gyvenimo, kaip ponai elgėsi su 
baudžiauninkų nuotakomis. Tai 
ir vėl detrotiečiai gaus progą 
pamatyti gerą veikalą.

Sveikatos Paskaitos

LDS 86 kp. savo susirinkime 
nutarė suruošti paskaitą apie 
sveikata, išleista LDS Centro. 
Paskaita bus balandžio 1-mą 
d. svetainėj 1035 Caniff Avė. 
Tą patį vakarą rengėjai žada 
suruošti draugišką vakarienę. 
Tai geras sumanymas. Į paskai
tas įžanga bus veltui. Tik kurie 
norės vakarienės, galės tikietą 
įsigyti.

Kur Kreiptis?
Girdėjau, kad tūli draugai 

nusiskundžia, kad patys nedrįs
ta rašyti į redakciją žinias, o 
nežino kur galim rasti kores
pondentą, kuriam būtų galima 
priduoti žinutes. Todėl čion pa
duota antrašai poros draugų, 
kurie jums pagelbės žinutes pa
siųsti į redakciją, jeigu tik ku
ris priduosite kokią nors svar
bią žinutę. Mes žinome, kad de
šimts žmonių visados daugiau 
žinos, negu vienas. Todėl, kuris 
tik ką žinote, malonėkite paduo
ti sekamu antrašu: Eastsidėj, 
J. K. Alvinas, 10219 Russell St. 
Arba d. Stasys Tvarijonas, 2238 
Caniff Ave. Westside, J. Bub- 
liauskas, 4850 Westland, Dear
born, Mich, ir J. Gugas, 1606 
Springwells.

Yra ir daugiau draugų, kurie 
su noru patarnaus. Alvinas.

Cranford, N. J.
Carl Grozan (Gražulis), 

“Laisvės” skaitytojas, “L.” 
angliško jaunimo skyi'ūaus 
bendradarbės Marion Grozan 
tėvas, pereitą savaitę turėjo 
operaciją ant kojos, kuri bu
vo sužeista darbe dėl bosų 
bandymo taupint pinigus neį- 
vędimu saugumo priemonių. 
Jisai randasi New Jersey Or
thopaedic Hospital, Orange, 
N. J. Lankymo valandos tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 po pietų, antra
dieniais ir penktadieniais nuo 
7 iki 8 vakaro. Aplankymu 
draugai suteiktų nelaimės iš
tiktam draugui daug džiaugs
mo ir jėgų nugalėti skausmus. 
Linkiu d; greitai pasveikti.

Rep.

Ateinantį sekmadienį, 12 d. 
kovo, kalbės Dr. J. Kaškiaučius 
apie sveikatą; J. Bondžinskaite 
kalbės svarbiais klausimais. Ji 
tik sugrįžus iš Sovietų Sąjun
gos.

Po prakalbų bus perstatytas 
veikalas “Pusseserė Salomėja”-- 
komedija. Prakalbas ir persta
tymą veikalo rengia ALDLD 
141 kuopą. Pas mus jau per il
gus laikus nebuvo perstatyta 
jokio juokingo veikalo. Dabar 
yra proga prisijuokti. Pradžia 
2:30 po pietų, Lietuvių Tautiš
koj Salėj, 928 E. Moyamensing 
Avenue.

Iš Lietuvių Komunistų 
Kuopos Parengimo

Kovo 5 d. įvyko bankietas, 
koncertas ir pasilinksminimas 
su šokiais. Ant koncerto prisi
rinko virš 200 žmonių. Koncer
to programa labai džiaugėsi vi
si : merginų ir vaikinų oktetas 
atidarė koncertą. Muziko Jur- 
čiukonio sūnus — Juozas Jur
čiukonis čelistas puikiai sugrie
žė solo. Pirmą sykį pasižymėjus 
grekė dainininkė M. Hamilton 
geroką įspūdį paliko. Puiki dai
nininkė ir veikli partijietė. Ge
ras mūsų jaunimui pavyzdys.

Ch. Valantukas pirmą syk 
grajino solo ant smuikos ir jis 
kaipo gabus vaikas gavo nuo 
publikos gerai paplot.

Tarpe programos .kalbėjo 
drg. L. Pruseika apie pasaulinę 
situaciją, Lietuvą, savo ilgo 
maršruto įspūdžius, raginda
mas lietuvius stoti į Komunistų 
Partiją. Ant galo prisiminė 
apie “Vilnies” rengiamą baza- 
rą. Publiką suaukojo $14.80.

Po prakalbų dainavo duetą 
mūsų dainininkė M. Vaidžiulie- 
nė ir jos duktė Duke'Petrow. 
Juodvi visada palinksmina pub
liką lietuviškomis dainelėmis.

Puikų klasišką trio sudarė 
smuikininkas Kauriga, J. Jur
čiukonis čelistas ir pianistė Ve
ra Popoff. Tai davė tikrai gra
žios muzikos.

Prie pabaigos merginų ir vai
kinų grupė po vadovyste Nelės 
Statkevičiūtės labai sutartinai 
sudainavo keletą dainų. Publika 
jiems labai plojo. Lyros Choras 
po vadovyste Rožytės Merkytės 
gražiai sudainuodami keletą 
dainų, užbaigė programą.

Aukotojų dėl “Vilnies” ba- 
zaro vardai ir aukos buvo pri
duotos sekančiai: po $1.00 au
kavo — S. Samulionis, A. Bak
šys, J. Rainys, Urbienė, V. 
Scotch, A. J. Smitas; po 50c: 
P. Norušienė, P. Griciūnas, B. 
Baranauskas, J. Puotienė, Kir- 
šanskas; po 25c: Reginevičius, 
Lukoševičius, Petrow, Behmer, 
J. Bender, Stičius, Poškienė, 
Valikevičius, Ničienė, Černiaus
kas, Rainienė. Viso $14.80 su 
smulkiais.

Drg. L. Prūseika iš viso ga
vo paramos apie suvirs $30. 
Daug jam pagelbėjo drg. J. Ge- 
gžnas. Drg. Gegžnas, Mankus iš 
mūsų biznierių stambiai mus 
parėmė; taipgi linksma grupe
lė; Laurinavičiai, Baranauskai 
ir .kiti mūsų prieteliai, kuriems 
tariame širdingą dėkui už pa
rėmimą.

Nebuvo daug mūsų organiza
cijų narių ir rėmėjų, sako, daug 
serga gripu. Buvo labai gražus 
parengimas. Report.

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas asmeniškai priėmė 
nuo 55 žymių žydų medalį 
už pasidarbavimą kėlimui 
draugiškumo tarp žydų ir 
krikščionių. Medalis buvo 
įteiktas vardu “American 
Hebrew Magazine.”

Roose veltas sakė, kad jis 
didžiuojasi tąja dovana; 
priminė reikalą broliškumo 
tarp žydų ir krikščionių ir 
nurodė, kad senasis Bibli
jos testamentas yra ben
dras ir žydam ir krikščio
nim.



Ketvirtas poslapis

Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

=====^==1^====== Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas) .... -........................... -
(Tąsa)

Sutemus, aš vienas atsiguliau. Gi vėliau 
naktį parėjo mano girtoki bendrai. Vie
nas iš jų atsilenkęs peilį draskosi, bando 
pasiliuosuoti iš savo stipresnio galijoto 
glėbio. Tykiai jiedu kovoja ir negarsiai 
ginčijasi. Šiaip- taip jis nugalėjo ir pa
guldė į audeklinę lovukę. Mano kūnas 
buvo nutirpęs, nes aš negalėjau pro juo
du pabėgti; bandžiau tylėti ir kentėti ir, 
jei kaip, būčia smarkiai surikęs. Dar ir 
po šiai dienai tie vaizdai man prisimena.

Tada supratau, kad per greit aiški
nau religijos priežastis kapitalistinėje 
santvarkoje. Nieko aš tam fanatikui ne
sakiau ant rytojaus, tik daviau suprasti, 
kad religija turi ir gerų obalsių. “Ver- 
bliūdas greičiau išlys per adatos skylutę, 
negu turčius įsikraustys į dangaus res
publiką,” sakau tam pačiam žmogui. Jei 
tu užmuštum žmogų, kad ir bedievį, tai 
tada vistiek turėtum eit sykiu su bedie
viu į peklą; dangaus nematytum. Juk 5- 
tas prisakymas sako: “neužmušk”. Jei 
tu toks gudrus katalikas, tai tavo parei
ga yra mane įtikinti, atvesti iš klaidingo 
kelio, tada padarytum katalikiškai, o jei 
užmuštum žmogų, tada parsiduotum šė
tonui. Tai koks iš tavęs katalikas . . .

Nežinau, ar tas žmogus dar randasi 
Buenos Aires?

Tą dieną išlindo vandeninis paukštis iš 
vandenio, ir mes keletas tyčiomis palei
dom į jį mažais akmenukais. Kapitasas 
pamatęs, atėjo pas mane ir sako: “valle 
usted a la casa”. Mano draugas sako 
man, tave atleidžia iš darbo. Aš pasto
vėjau ir lopetą buvau suspaudęs kietai 
trenkt jam į kuprą, bet susilaikiau. Čia 
daug lietuvių sirgom nuo prasto kompa
nijos valgio, ypatingai ta matė, vietoj 
kavos, liuosuodavo vidurius po keletą sy
kių į dieną. Vėla išėjau darbo j ieškoti.

Vaikštinėjau besiteiraudamas darbo ir 
jį vėl gavau prie anglių iškrovimo vie
nam fabrike. Nešiau anglis ragažėm į 
aukštą. Vakare abudu mano pečiai bū
davo kruvini. Ant rytojaus buvau visas 
sustingęs ir vos galėjau paeiti, tad kapi
tasas pristatė prie lopetos dėti anglį į 
ragažes. Už keletos dienų užsibaigė ir 
tas darbas. Spėkos nyko. Darbas sunku 
buvo gauti. Gavau mokintis amato prie 
paveikslų ir rėmų išdirbystės. Ddvė 
maistą ir mizerną guolį. Čia dėjau visas 
pastangas ir greit pramokau to amato. 
Šioj dailės galerijoj dirbo laikotarpiais 
vienas gabus artistas-tapyto j as ir inte
ligentas italas.

Jis sykį susivaidino su savininku ir 
užkeikdamas numetė savo darbą ir išėjo 
per duris, o savininkas pradėjo vytis at
siprašydamas, bet tas laikėsi savo. Jis 
buvo gabus žmogus ir turėjo plačios pa
žinties; jis davė man savo adresą ir pra
šė ateiti pas jį. Mokinausi amato ir is
panų kalbos. Tuo laiku susipažinau su 
vienu lietuviu, kuris gerai kalbėjo vokiš
kai, ispaniškai ir lietuviškai. Labai už
siimdavo loterijų laimėjimais. Aš jo pra
šiau nueiti su manim pas tą italą. Nu
ėjome ir jis persakė jam mano padėtį 
ir prašiau jo pagelbėti man geresnį dar-

• bą surasti tokioj pat įstaigoj. Ant ry- 
.tojaus jis mane pasiėmęs surado 5 vie- 
toes dafbą. Pasirinkau vokiečių firmą.

Nuo čia mano gyvenimo sąlygos pa
gerėjo ir su tuomi baigėsi vargai. Dar
bas sekėsi ir alga vis kilo aukštyn kas 
savaitė.

Vėliau pramokau daugiau ispanų kal
bos ir darbo; jau pats susiradau darbą 
geresnėse vietose. Ispanų kalbos pagel
bėjo pramokt vienas ispanas ar argen- 
tinietis senukas. Vieną sekmadienį jis 
man liepė ateit pas jį. Nuėjęs, radau 
veik pilną kiemą svečių: senų ir jaunų. 
Jis man davė supamąją kėdę ir liepė 
sėstis. Aplinkui ratu susėdo apie 20 žmo
nių ir gėrė matę iš bombillės pakaitomis. 
Atėjo ir mano kaleina, pasiimu bombillę 
į ranką, apsižiojau karštą metalinę triū- 
belę ir pradėjau čiulpt, bet nieko nega
liu ištraukt, maniau, kad užsikimšus, tai 
aš biskį papūčiau trubelę ir karštas van
duo spjovė ant manės ir bombille iškrito

iš mano rankų ant žemės. Pasidarė man 
didelė sarmata. Mano senukas pribėgo 
prie manęs ir pradėjo mokyt, kaip tą 
“pypkę” “rūkyt”; gi visi kiti iš juoko 
vos iš krėslų neiškrito. O aš vistiek jaus
mais kritingai juos smerkiau už nesa- 
nitarumą. Pagerėjus gyvenimo sąly
goms, pradėjo mintis kilti apie suor
ganizavimą lietuvių Buenos Aires mies
te.

Kaip Priėjom Prie Organizavimosi?
Juo toliau, tuo plačiau susipažinau su 

lietuviais. Daug jų dirbo Los Talleres 
dirbtuvėj; buvo gerų amatininkų ir jie 
gerai uždirbo. Toki rengdavo pasilinks
minimus vieni pas kitus. Tais laikais bu
vo vienas savotiškas inteligentas, kuris 
dirbdavo pas Mislerį už sekretorių. Su
sipažinau su juom. Kalbėjausi su juom 
apie suorganizavimą Buenos Aires lie
tuvių į kultūrinę organizaciją, bet jis 
tuo nesidomėjo. Jis buvo romansistas ir 
laiką praleisdavo su merginom ir nebu
vo galima įtraukt į tą darbą. Vėliau su
sipažinau su drg. Didžioniu, kuris dirbo 
tuo laiku pas latvį kriaučių. Vėliau mu
du suėjom gyventi drauge. Jis buvo lais
vas ir susipratęs darbininkas iš Lietu
vos.

Jis buvo geras kriaučius, bet nemokė
jo ispanų kalbos, todėl turėjo vargti il
gas valandas. Aš sakiau: apsivilk savo 
geriausiu garnitorium ir, nuėjęs į geras 
firmas, pasakyk, kad tai tavo darbas. Jis 
ir gavo gerą darbą su trumpesnėmis va
landomis.

Sekmadieniais mes išeidavom į La Pla
ta paupio mišką—Basque su daugeliu 
lietuvių ir ten diskusuodavom visokius 
klausimus: politiką, religiją ir lietuvių 
susiorganizavimą. Vis atvykdavo iš šen 
ir ten • laisvesnių lietuvių ir mūs eilės 
laipsniškai dauginosi.

Aš su savim turėjau atsivežęs iš Lie
tuvos “Šviesos” Draugijos mažytę kon
stituciją, kuri buvo suorganizuota Lie
tuvoje pas Dr. Grinių Marijampolėj. Ne- 
kuriuos punktus naudojau ir sykiu su 
drg. Didžioniu mudu galvojom sukultū- 
rizuoti tuos įstatus darbinininkiškai ir 
apsirubežiuoti nuo religinių dogmų.

Galop nusitarėm su kitais draugais 
mėginti sušaukti pirmą Argentinos lie
tuvių konferenciją Buenos Aires mieste, 
26 d. birželio, 1909 m., į kurią atsilankė 
16 lietuvių. Šiame susirinkime apsvars
tėm organizavimosi reikalus, pavyzdį 
imdami iš Jungtinių Valstijų ir Angli
jos organizuotų lietuvių. Pas visus da
lyvius kilo tuojautinis entuziazmas su
organizuoti lietuvius ant kultūrinių pa
matų ir padaryti pradžią Argentinos lie
tuvių istorijos. Pasitarę visi nutarėm vėl 
šaukti kitą konferenciją ant 3-čios die
nos liepos, 1909. Sutaisėm ir prirengėm 
laikiną programą. Į konferenciją atsi
lankė jau 18 lietuvių darbininkų. Kon
ferenciją atidariau paaiškindamas dau
gėjančią lietuvių imigraciją Argentinoj 
ir Buenos Aires mieste, kaip lietuviai 
izuoliuoti vienas nuo kito vien todėl, kad 
mes nesame organizuoti, nesame apsi- 
vieniję, nurodydamas pirmo mūsų susi
rinkimo padarytus planus susiorganizuot 
mums, lietuviams, Buenos Aires mieste 
į Lietuvių Darbininkų Sąjungą (Socie- 
dad Lituana de Obreros Igualidad). Pa- 
sidiskusavus mums draugiškai visiems, 
perskaitėm pagamintą įstatų tekstą ir re 
komendavom susirinkusiems dalyviams 
priimti laikinos organizacijos vardą: 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga. Visi vien
balsiai nutarėm priimti išdirbtą planą. 
Įsirašėm 13 draugų. Į valdybą likosi iš
rinkta sekanti draugai: A. Šmulkštys, 
pirmininku; J. Didžionis, iždininku; A. 
Šeškas, raštininku; F. Viliūnas, kny
giniu.

Išgirdę lietuviai apie pirmą įsteigtą 
darbininkišką organizaciją visaip kalbė
jo; tamsūs ir alkoholiniai elementai sa
votiškus juokus darė; kiti kenkė ir at
kalbinėjo Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos narius. Vienok jų niekas nepaisė.

(Bus daugiau)

i

LAISV®

Minersville, Pa.
Imant Istoriniu žvilgsniu
Atsižvelgiant į progresyvę 

praeitį lietuvių Minersvillės ir 
jeigu palygint svarbą praeities 
su šiandieniniu laiku, tai trupu
tį darosi nejauku, kad vietoj 
progresyvio tobulinimosi-sutvir- 
tėjimo, — jis darosi silpnesnis! 
Momentas reikalauja tvirtėti 
klasiniai ir progresyviai.

Bet peržiūrėjus statistiką, 
jau mes randam tik mažą da
lelę pirmutinių progresyvių 
veikėjų. Didesnė pusė išmirę; 
iš vieno ketvirtadalio buvusių 
draugų, vieni nusenę, nutolę 
nuo savo klasinių uždavinių, ki
ti nežinia kur išsiblaškė, neži
nia ar gyvi ar mirę. Tokie ir 
įstoję buvo į progresyves orga
nizacijas be principinio nusi
statymo būti nepalaužiamais 
nariais.

Paskutinė, ketvirtoji, nepilna 
dalis da palaiko kultūrinę ap
švietus draugiją ALDLD, taip 
pat nenutolę nuo svarbiausių 
uždavinių darbininkų klasės, 
budavojimo J. V. Komunistų' 
Partijos.

Bet čia jau tarpe angliakasių 
neina taip sklandžiai darbas. 
Kliūtis tame, kad seniai j a u 
prigrubę, išrodo kaipo dirbti
niai, tartum tik su prievarta 
tai atliktų. Jaunuolius sayo lai
kais nemokėjom toj krypty j iš
auklėti, kad senius pavaduotų.

Štai kas man nejauku! Mi
nersvillės lietuvių praeitis buvo 
žymi; gyviausias buvo miestu
kas Schuylkill paviete anglies
industrijoj, čia susitvėrė pirma
kuopa Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės, čia buvo suorganizuota 
stipri kuopa Susivienijimo L. 
A., kuri 16 Seime griežtai sto
vėjo prieš suskaldymą Susivie
nijimo.

Minersvillės moterys pirmu
tinės susiorganizavo moterų 
draugystę ant laisvų pagrindų, 
pasivadinusią Lietuvos Seserų 
Draugyste. . Minersvillės jauni
mas 1902 m. susiorganizavo te
atrininkų draugystę, pasivadi
nusią Aleksandro Gužučio Te
atrališka Draugystė. Pirmutinį 
perstatymą sulošė “Ponas ir 
Mužikai,” parašytą Al. Gužučio, 
todėl autoriaus vardu ir drau
gystę užvardinom, kuri gyvavo 
iki 1918 m. Užėjus epidemijai 
pasaulinio karo, daug draugys
tės narių išmirė, ir pats sek
retorius mirė, nesutvarkęs kny
gas kaip reikėjo ir neperdavė 
kitiems draugams. Draugystė 
liko be dokumentų apie iždo ir 
narių stovį.

Bet pirma šios teatrininkų 
grupės likvidavimo, iždininkė 
atsisakė skaitytis su draugais 
finansiniu klausimu, da būda
ma nevedusi mergina. O apsi- 
vedus persikėlė į kitą miestą 
gyventi ir taip liko pas iždinin
kę visas iždas, virš $40 ir iki 
šiam laiku. Išmirė tie draugai, 
kurie arčiau stovėjo prie iždo, 
t. y. komitetai. Jie rengėsi pas
tatyti ultimatumą, kad atgaut 
iždą. Bet gyvi būdami nesuspė
jo tai atlikti, šiandien, esant 
pakrikusiai draugijai, tas iždas,
kadangi visuomenės kultūrini
mui buvo sudėtas, turėtų perei
ti į darbininkų visuomeniškų 
reikalų iždą, kurių šiandien yra 
daug ir labai svarbių.

Reikia priminti, kad šita 
meno grupė, jei kiek atlikdavo 
nuo vaidinimų, iš savo iždo vi
suomet aukodavo progresy- 
viams ir geriems tikslams, nes 
ji buvo susiorganizavus iš pa
žangiųjų progresyvių darbinin
kų. Taigi likusieji nariai, kurie 
da randasi gyvi, reikalauja, .kad 
buvusi iždininkė, su likusiu iž
du taip pasielgtų, kaip meno
draugijos įsteigėjai elgėsi.
Kas Link Neįtraukimo Jaunuo

lių į Aktyvį Veikimą

Ketvirtad., Kovo 9, 1939

šalyj gimę ir augę. Negalima 
praleisti nepaminėjus, kad per
mainose scenerijų jaunos mer
gaitės deklamuodavo eiles lietu
viškai.

Taigi, iš šito visko galima 
daryt išvada, kad buvo daryta 
žingsniai įtraukti lietuvišką 
jaunimą į darbininkų tobulini- 
mąsi meno srityje. Bet kodėl 
nedavė gerų pasekmių tas ban
dymas?

Kaip aš šiandien darau išva
dą, tai ar ne šita kliūtis buvo 
ant kelio? Kada mes pradėjom 
organizuoti teatralines grupes 
ir stengtis šį-tą atvaizduoti te
atre, tai vyrai jau pusėtinai bu
vo subrendę; merginos iš Lietu
vos atėję taip pat jau nebuvo 
jaunutės, tai pasitaikius vaiki
nui, greitai ištekėdavo. Todėl 
meno srityje buvo trūkumas 
gražiosios lyties, bet ir tuolai
kinė gražioji lytis, atkeliavus į 
šią šalį, mažai .ką žinojo apie 
svarbą meno. Amerikiečių jau
nuolių da nebuvo priaugusių, 
buvo tik mergaitės.

Kaip tik paaugo, mes jas pri- 
sikalbinom dalyvaut mūsų pa
rengimuose ir priklausyt prie 
teatralinės grupės. Bet tai tik 
mergaites. Vaikinus visai nebu
vo mados kalbinti, nors jie ir 
nebuvo jaunesni už merginas. 
Tai čia mes įsitraukėm tik vie
ną pusę jaunuoliu — gražiąją 
lytį — vaikinų gi nėra.

Ir kas da keisčiau, kad jų 
ne tik netraukėm į visuomeninį 
veikimą, bet da ir smer.kdavom, 
kaipo netinkamus, tik kur ant 
gatvės stovėt ir tabaką kram
tyt. O tie jaunuoliai į tokį paže
minimą mažai kreipė domės, jie 
suamerikonėjo ir ištautėjo.

Tai ką už praeitį galima kal
tinti — jaunimą ar senius? Aš 
sakau, kad senius, nes jie ne
teikė' tinkamų pamokinimų jau
nuoliams.

Kaip gi buvo su gražiąja Jy- 
čia — ar mes jas palaikėm 
prie lietuvių visuomeniško vei
kimo? Į šitą klausimą taip pat 
negaliu duoti aiškaus atsaky
mo. Palaikėm tol, kol vadinosi 
mergaitės, mylėjo saldainius, ir 
jų pagyrimą už gabumus meno 
veikloj. Bet kaip mergaitės su
brendo, laikas buvo tapti mote
rimis, jos nerado sau lygių 
draugų. Vyrai, kurie kalbino 
būt jiems už moteris, buvo arti 
lygūs metais su jų tėvais; o 
mergaitės skaisčios, kaip pava
sario gėlės pražydę. Tai ar ga
lėjo rastis tikroji meilė prie to
kių vaikinų?

Ot šičia didžiausia klaida pa
daryta, kad jaunuoliai neišauk
lėti tautinėj, kultūrinėj, progre- 
syvėj, darbininkiškoj dvasioj. 
Tas buvo galima atsiekti, jeigu 
mes būtume tokioj dvasioj auk
lėję abiejų lyčių jaunuolius, 
šiandien turėtume kam mus pa
vaduoti. O kad nepasilaikė prie 
mūsų gražiosios lyties jaunuo
lės, tai mes jų ir negalim kal
tint. Joms ir nebuvo kitos išei
ties. J. Ramanauskas.

Pasirodo, kad meno srityje 
mes tik vieną perstatymą turė
jom, kuriame visi aktoriai susi
darė vien iš ateivių. Tolimes
niuose perstatymuose, kur rei
kėjo moterims užimt aktorių 

vietas, užpildė jaunuolės, šioj

New Britain, Conn.
Serga Draugės

Šią žiemą nepastovus oras, 
viena diena daug permainų — 
šilta ir vėl šalta, todėl daug 
žmonių sirguliuoja šalčiu. Ne- 
persenai smarkokai buvo susir
gus naujai įsirašius į LLD ,kp. 
d. A. Ba.rtašiukienė ir kol kas 
dar vis nesijaučia drūta. Dabar 
kita draugė drūtai susirgo, tai 
draugė Jokimienė. Pagelbai tu
rėjo kreiptis abi prie daktaro.

Linkime jom greito susveiki- 
mo.

Mūsų Parengimai
Nelengva pas mus su persta-

vo 12 d. 2-rą vai. po pietų, 
Liaudies Name, 53 Church St., 
jie suvaidins puikią komediją 
“Išdykusi Pati.” Tikimės, bus 
gardžių juokų. Patariame vi
siem atsilankyti ir paremti LL 
D kuopą.

LMS 4-tas Apskritys mum 
uždėjo pakūtą surengti koncer
tą. Nors dėl mūs kolonijos ir 
spėkų sunkokas darbas, ale jau 
Jaunuolių Liaudies Grupė išrin
ko komisiją, kuri pradėjo dar
bą dėl koncerto nuo a-b-c. Ta
sai milžiniškas koncertas įvyks 
23 d. balandžio Lietuvių Tautiš
kam Name, čia dar pirmas to- 

| kios rūšies bus koncertas, ku- 
, i’iame dalyvaus penki chorai iš 
skirtingų miestų ir styginė or-

tymais, bet laimė, kad turime kestra. Dar bus įdomiau, kai vi- 
gerus susiedus waterburiecius. si chorai kartu dainuos. Tai bus 
Jie kas metas atvyksta su per- dviejų šimtų dainininkų skar- 
statymais į mūsų koloniją. Ko-'dus balsas. Vikutis.

AR SLOGOS VARGINA JUS?

KODĖL NE PABANDYT

PIENO? i
Kasdien jums stiklas šviežio pieno yra lengvas, 

malonus būdas padedantis apsisaugot nuo slogų. 
Nes pienas duoda jūsų kūnui du patarnavimus.

Pirma, tai pienas prisideda prie šarmu at
sargos. Bet dar daugiau, jis gerai teikia jums 
Vitamino A, vitamino prieš užsikrėtimus. Jūsų 
kūnas taupys Vitaminą A, tai reiškia, jog 
stiklas pieno šiandien duos jums naudos ir per 
ateinančius menesius.

HE STATE OF NEW YORK

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

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLU SHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

Japonu Laivynas Būsiąs 
“Lygus Galingiausiam”

Tokio. — Japonijos val
džia reikalauja, kad seimas 
paskirtų 1,693,000,000 jenų 
stiprinimui ir didinimui ka
ro laivyno per 6 metus. (Je
na pirm karo su Chinija bu
vo skaitoma pusė dolerio, 
bet toliau žymiai nupuolė.)

Admirolas Mitsumasa 
pasakoja, kad jeigu bus 
skirta laivynui ta suma pi
nigų, tai po 6 metų Japoni
ja turėsianti tokį karo lai
vyną, kuris “prilygsiąs ga
lingiausiam karo laivynui 
pasaulyje” (kaip kad Angli
jos ar Jungtinių Valstijų).

Burgos, Ispanija.— Gene
rolas Franco jau paskyrė 
savo valdininkus Madridui, 
kurie ten atvyksią, kaip tik 
fašistai užimsią Madridą.

■ttelMMI

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

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

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

HBHI

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
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susi rink i- 
buvo pusėtinai 
ant org. S. K. 
apie kuopos ku- 
Po diskusijų ir 

palikta

priemiesčio bedarbių šalpa ne
buvo nukirsta. Kovo 22 d. ir 
mes Cleveland© piliečiai pada
rykime tą patį. Balsuokime
prieš “7.4 mil. levy.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME [SITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio 
mą, 
ril.

"Laisvės” Bendrovės suvažiavi- 
kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

, LAISVE!

burno ir Lewistono dalyvauti. — 
Kom.

kalbėtoja. Kaip moterim, taip ir vy
ram verta ateiti pasiklausyti jos pra
kalbos. "L.” Rep.

Fenilai poslapi!

du, kurių aplikaci- 
pirm. ir org. S. K.

J. Juška ir F. Mar
ra po rtavo iš 

pažangiečių 
Progressive 
jie atsto-

LDS 55 Kuopos Susirinkimas 
ir Parengimas

Kovo 1 d. įvyko reguliaris 
LDS 55-tos kuopos 
mas, kuriame 
laiko praleista 
Mazan raporto 
riamą kliūbą.
plataus išsikalbėjimo, 
kuopos valdybai kliubo kūrimo 
darbą varyti pirmyn.

Vasario mėn. susirinkime na
riai sumokėjo narinių mokes
čių $258, su centais. Naujų na
rių įsirašė 
jas pridavė 
Mazan.

Delegatai
kauskas plačiai 
Cleveland© miesto 
konferencijos “For 
Legislation,” kurioj 
vavo mūsų kuopą.
KUOPA TURĖS PARENGI

MĄ KOVO 11

Ateinančia subata LDS 55* 4.

ta kuopa turės smagų vaka
rą Lietuvių Darbininkų Sve
tainėj, 920 E. 79th St. Cle- 
velando visi pažangiečiai 
prašomi atsilankyti, nes šia* 
me parengime nariai galės 
Įstoti už labai mažą dalį Įsto
jimo Į LDS. Šokiams grieš 
Aleknos orkestrą. Narys.

Iš Amer. Lietuvių Kongreso 
Komiteto Susirinkimo

Kovo 5 d. vietos Amerikos 
Lietuvių Kongreso komitetas 
turėjo susirinkimą, kuriame bu
vo plačiai kalbėta, kaip page
rinti savo veiklą. Nutarta pa
baigoje bal. mėnesio laikyti 
Ohio ALK. konferenciją Cleve
land©. Visos lietuvių organizaci
jos, patėmiję dieną šaukiamos 
konferencijos ir aplaikę kvieti
mus, imkitės už darbo, kad da
lyvauti su skaitlinga atstovybe.

Komitetas taipgi vienbalsiai 
pasisakė už Scrantono konfe
rencijos priimtą veikimo idėją, 
kas yra išreikšta tenai priim
tose rezoliucijose. M-ka.

Balsuokime Prieš Siūlomą 
“7.4 Mil. Levy”

Kovo 22 d. bus specialūs bal
savimai, kad pakėlus mūsų mie
sto piliečiams, ypatingai mažų 
nuosavybių savininkams, mo
kestis. develando miestas turi 
skolų virš 100 milionų dolerių. 
Kas metai bankieriams išmoka 
milionus dolerių nuošimčiais už 
minėtas skolas. Tik "per 1936, 
1937 ir 1938 metus — miestas 
išmokėjo $52,616,831 nuošimčių 
už miesto skolas, o tos skolos 
tebėra, kokios jos buvo 1936 
metais.

Majoro Burton siūloma “7.4 
mil. levy,” yra ne pašalpai be
darbiam, WPA arba kaip jis su 
savo gizeliais skelbia, bet mies
to operuojamom išlaidom. Tie į 
9 milionai dolerių norima su-Į 
kelti dėl Wallstryčio ir vietos 
bankierių kišenių.

Jau iš pernai metų turėtume 
pasimokinti, ką reiškia Burto- 
no riksmai apie “mūsų reika
lus.” Burtonas gąsdino neteki
mu šalpos, jei nebalsuosime už 
jojo siūlomą *“5.4 mil. levy.” 
Klausėm jo, nubalsavom, kaip 
bankierių gizeliai Čiauškėjo. 
Po nubalsavimo šalpa tuojau 
buvo nukirsta 10 nuošimčių. 
Vasaros metu per du su virš 
mėnesius 
Rudeniop 
nukirsta, 
liežuvystė 
ėjo. Mes bedarbiai padėjom di
desniais mokesti m apdėti mažus 
nuosavybių savininkus, kad būt 
užtikrinta dideli nuošimčiai 
bankieriam, tiem besočiam ryk
liam, kurie niekad neužsprings- 
ta mūsų triūsu.

Priemiestis Garfield Heights 
gali būti mums geru pavyz
džiu, kaip nereikia klausyti po
nų Burtonų ir kitų bankierių 
klapčiukų. Tas priemiestis nu

balsavo prieš “savo levy” ir to

visiškai nutraukta, 
kitais 10 nuošimčių 

Reiškia, tų ponų sald- 
mum skaudžiai atsi-

....

Pilietis.
—o—

Dėkavoju
Juoz. Didzerkis,Aš, 

voju draugam, kurie mane ap
lankė ligoje ir dar suteikė do
vanai dienraštį “Laisvę.” Dėka- 
voju šiems draugams: Lauru- 
šaičiam, Lesninkam, Armulau- 
čiam, Žukam ir Jašiūnam.

Taipgi dėkavoju tiems drau
gams, kurie neužmiršo ir mano 
dukrelės Millį ligoje, prisiuntė 
jai kvietkų ir kitų dovanų — 
Lyros Chorui, M. Masiulio- 
niam, Jašiūnam ir. Žukam, ir 
kitiems. J. K. Didzerkis.

dė ka

Pittsburgh, Pa.
Northsidėje sausio 29 cl. įvy

ko Steel Workers Organizing 
Committee suruoštas pikietas 
prie dirbtuvės. Pikietuojama 
buvo prieš tuos darbininkus, 
kurie nemoka duoklių į uniją.

Man prisiartinus, pamačiau 
ir kelius pažįstamus lietuvius. 
Paklausiau, kodėl jie neina 
dirbtuvėm Atsakė, kad jų nelei-i 
do į dirbtuvę. Tada užklausiau, I 
kodėl jų neleido. Jie atsakė: 
“Nemokėjome duoklių.”

Man besidairant, pamačiau 
ateinant ir rusų. Ir vėl klausiu 
jų, kodėl jie neina dirbtuvėn 
dirbti. Ir jie tą patį gieda.

Man dar nuostabiau pasida
rė. Šitie žmonės, su kuriais man' 
teko kalbėtis, kai unija orga-j 
nizavosi, pirmutiniai stojo už 
uniją. O dabar tie patys žmo
nės atšalę nuo unijos ir net jai' 
priešinasi.

Aš jų paklausiau, ar jie dau
giau jau visai unijai nebepri
klausys. Pečiais jie patraukė ir 
atsakė: “Ką darysi, reikės pri
klausyti, ba kitur darbo negali
ma gauti. Reikės užsimokėti 
duokles ir eiti dirbti.”

Paeinu toliau pažiūrėti, kas 
randasi pikieto linijoje. Neteko 
matyti nei vieno lietuvio, nei 
vieno iš Northsides pažįstamų. 
Kiek man teko patėmyti, tai pi- 
kietavo beveik vien tik ameri
konai. Ir jie juokėsi: Girdi, 
amerikonai moka duokles, o tie 
ateiviai nori dirbti duoklių ne
užsimokėję. Girdi, už duoklių 
pinigus geriau nusiperka degti
nės pantę.

Pikieto pasekmės buvo geros. 
Kiek man teko patirti, tai dau
guma tuojau ėjo užsimokėti 
duokles, ba nenorėjo sugaišti 
dienos. Ten buvo nurodytos vie
tos, kur nuėję galėjo duokles 
pasimokėti. Kiti bandė pasitei
sinti, kad, girdi, neturi pinigų

■ su savim, užmokės kitą dieną
■ ir tt. Tiems liepė eiti į ofisą ir 
I ten jie gaus pinigų užsimokėti 
j duokles. O kompanija, nenorė
dama darbą trukdyti, buvo pri
versta duoti pinigų darbiniu-! 
kams užsimokėti unijos duokles, i

Tai buvo pagirtinas unijos 
darbas. Unija parodė, kad jo
kie slapukai negali uniją už no
sies vedžioti.

Aš gi nebūčiau niekam tikė
jęs, jeigu kas būtų man sakę, 
kad tūli lietuviai iš tokių uni
jos 
jos

simpatikų pavirto tokiais 
priešais. Stačiai sarmata.

Northsidietis.

Varsa va.— Lenkija pada
rė stipresnę sutartį su Ru
munija, idant “atsilaikyt” 
prieš spaudimą iš Vokieti
jos nazių pusės.

Maskva. — Nuolatinė So
vietų armija dabar turinti 
1,800,000 karių.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, kovo 12 d. įvyks 

kalbos. Ruošia ALDLD 141 kp. Liet. 
Taut. Svet., 928 E. Moyamensing 
Avė. Pradžia 2:30 vai. po pietų. Kal
bės J. Bondžinskaitė, nesenai sugrį
žusi iš Sovietų Sąjungos. Temoje: 
"Motinystė ir Kūdikystė Sovietų Są
jungoje. Taipgi kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius temoje: "Jūsų Sveikata 
Moderninės Medicinos Šviesoj.” Pro
gramoj dalyvaus Lyros Choras, bus 
ir daugiau pamarginimų. Įžangos 
bus. — Rengėjai. (57-59)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas 

pirmadienį, 13 d. kovo, 8 v. v. Lie
tuvių Svet., 853 Hollins St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, atsiveskite ir savo draugus. 
Turėsime svarbių reikalų aptarti.— 
Koresp. A. V. (57-5.9)

įvyks

pra-

nu-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 12 d., W. S. L. 

D. rengia metinę vakarienę. Ši va
karienė bus daug skirtingesnė ir 
žymesnė. Apart skanių valgių, gėri
mų ir muzikos bus suvaidinta 3-jų 
aktų komedija "Jaunystės Karštis.” 
Vaidinime dalyvauja rinktiniai vai
dintojai. Pradžia 6 v. v., Liet. Svet., 
29 Endicott St. (57-59)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 13 Ū. kovo įvyks ALD 

LD Moterų 155 kp. susirinkimas. 
Liet. Svet., 29 Endicott St., 8 
Kviečiame nares dalyvauti ir 
vesti naujų narių, bus svarbus 
rinkimas. (57-59)

v. v. 
atsi- 
susi-

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, kovo 12 d., 2 vai. po 
pietų, Bakanausko Svet. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime. — Valdyba.

(57-59)

įvyks

RUMFORD, MASS.
ALDLD 34 kp. rengia silkių 

karionę, šeštadienį, 18 d. kovo, 
Roko Svet. Po 
kiai. Pradžia 6 
vakarienė įvyks 
riausia ir tinka
vietinius lietuvius,

vakarienės bus 
vai. vak.
gavėnioj, 

silkės.

va- 
Šv. 
šo- 

Kadangi
tai ge- 

Kviečiame 
Rumfordo, Au-

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 68 

kuopos susirinkimas įvyks kovo 13 
d., 7 vai. vakare, Laisvės Choro sve
tainėj. Visi nariai ir narės prašomi 
dalyvauti. Visi užsimokėkite narines 
duokles už šiuos metus. — 68 kpJ 
Narys. (57-59)

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, kovo 12 d. įvyks 

kalbos Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimui. Liet. Taut. 
Namo apatinėj svetainėj. Pradžia 
6:30 v. v. Kalbės adv. F. Bagočius iš 
Bostono, kuris aiškiai pabrieš Ne
priklausomybės reikšmę ir nurodys 
kokiais keliais lietuviai galės at- 
steigti demokratinę tvarką Lietuvoj. 
Kviečiame lietuvius skaitlingai daly
vauti. Montello Suvienytų Draugijų 
Pirmininkas, A. Sauka. (57-59)

pra-

įvyks
1252

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

12 d. kovo, 2 vai. po pietų, 
Providence Rd. Svet. Visi nariai ma
lonėsite susirinkti, bus skaitoma Dr. 
V. A. Šimkaus paskaita apie reuma
tizmą. Kviečiame ir ne narius atsi
lankyti. Org. L. Yanušaitis. (57-59)

CAMBRIDGE, MASS.
Pirmadienį, 13 d. kovo įvyks pra

kalbos. Ruošia LLD 8 kp., LDS 163 
kp. ir naujai susitveręs Liet. Mote
rų Kliubas. Pradžia 7 v. v. Stashu 
Svet., 163 Harvard St. Kalbės Alice 
Jonikienė iš Chicagos. Bus dainų ir 
muzikos programa. Kviečiame visus 
dalyvauti. (57-59)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. kovo, pas A. Apo- 
niką. Pradžia 2 vai. p. p. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti, atsiveskite 
ir naujų narių. — Sekr. S. Kuržins- 
kas. (57-59)

NORWOOD, MASS.
Draugė Alice Jonikiene, Chicagictė, 

Kalbės Norwoode
Kovo-March 10 d. Lietuvių Svetai

nėje, 7-tą vai. vakare, atsibus pra
kalbos, kurias rengia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 9 kp. Moterų Kliu
bas. Drauge ' A. Jonikienė yra žymi 
visuomenininke, rašytoja ir gera

RAISTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

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

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
rašytoju.pasauliniai garsiu

į 28 kalbas ir pla- 
senai buvo išleistas

ELIZABETH, N. .1.
Atydai Bangos Choro Nariams!
Prašome Bangos Choro narių įsi- > 

tėmyti, kad šį penktadienį neįvyks, 
praktikos.

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

Taut. Namo Svet., įvyks paskaita'' 
"Kaip Maitintis, Kad Būti Sveiku.” | 
Pradžia 8 vai. vakaro. Kurie įdo-i 
mauja sveikata, prašome dalyvauti j 
ir išgirsti virš minėtą paskaitą. —j 
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 Svct- 
tainėj. Užkviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga 30c. — UMŠ. ' (56-58)

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus:, galiū

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo

SODftS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

' Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis

y £
£

£

£ 
£ 
£

I 
£ 
£

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė 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 

pilietė moteriške su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. 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 ai ju 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

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

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
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.

yra
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• “RAISTAS” yra išverstas 
tinasi dideliu pasisekimu. Jis 
ir lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimais. 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:

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

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.

£

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
£ __________ _____„ _
TVSWWBSVSWBSWSSSSlSWiniiAiini'infmvaiAttratniiniiAiiAiira j

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

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

, .. -- .....
Ir atsargus ir skubus kimaučiu darbas 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Keptume

*•
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hcvves cleveiterio stoties

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupiu ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavuB 
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 1-6111

&

Wateusas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

NEWARK, N. J.

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

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. T.
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Šeštas puslapis LAISVE

New Wto i iikįs
PASITIKIM BROLJ 

KANADIETJ
Z. Janauskas, Kanados lie

tuvių laikraščio “Liaudies 
Balso’’ gaspadorius, kovo 7-tą, 
atvyko i Brooklyną. Jam Ims 
surengta eilė prakalbų čia ir 
apylinkėj.

Brooklyne prakalbos įvyks 
13 kovo, “Laisvės“ svetainėj, 
419 Lorimer St. Pradžia 7 :30 
vakaro. Brooklyniečiai ir 
apylinkės lietuviai prašomi 
skaitlingai atsilankyti. Tuo 
parodysime savo simpatiją jų 
leidžiamam laikraščiui “Liau
dies Balsui,’’ kurio idėjinė li
nija yra ginti liaudies reika
lus, kova prieš agresorius ir 
civilizacijos naikintojus fašis
tus. Jį turime paremti mora
liai ir materialiai.

Tik Dvi Dienos Beliko
Jau tik dvi dienos beliko iki 

laukiamosios Aido Choro va
karienės.

Antradienio vakarą susi
rinko grakščios Aido Choro 
vakarienės gaspadinės ir ilgo
kai planavo, kaip gardžiausiai 
galima būtų pagamint vaka
rienę. Ir užtikriname, kad 
aidiečių svečiai-rėmėjai nebus 
suvilti. Vakarienė bus pirmos 
rūšies. Be to bus ir alučio ir 
dailės programa, kurią pildys 
visų mylima d. A. Klimaitė ir 
pats Aido Choras, A. Žilins
kaitės vadovybėj.

Po vakarienės pasišoksime
prie geros George Kazakevi
čiaus orkestros.

Tad nepamirškite vakarie
niaut su aidiečiais šį šeštadie-1 
nį, kovo 11, Amerikos Lietu-1 
vių Piliečių Kliube, 280 Uni
on Avė., Brooklyne. x

Pradžia 7 vai. vakare.
Įžanga $1.25 vakarienei ir 

šokiams. Vien šokiams 25c.
Vakaro Komisija.

Direktorių Atydai
“Laisvės” Bendrovės direk

torių ekstra susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 9 d., 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj. Prašomi būti laiku.

K. Petrikienė Serga
Nuo pereito sekmadienio 

sunkiai serga K. Petrikienė. 
Stiprus “gripas“ ją paguldė 
lovon ilgokam laikui. Ligo
nei medikališką pagelbą tei
kia d-rė Aldona šliupaitė. 
Linkime greit pasveikti.

f

pasiūlymą pakelia galvutę, 
kūdikiškai nusišypso, akutės 
sumirksi, ir sumanymą už
giriu. Bet, ve, a t s i s t o j a 
Tiškus ir paaiškina, k a d 
SLA kuopai negalima jokiu

Ketvirtad., Kovo 9, 1939

Nepaprastas Pasiūlymas

Sužinokite Apie Lietuvių Rašytoją Žemaitę 
Iš Dr. A. Petrikos Paskaitos Rytoj Vakarą

JULIJA ŽYMANTIENĖ-ŽEMAITĖ

šį penktadienį, kovo 10-tą, brooklyniečiai turės galimy
bės visapusiai susipažinti su žemaitės, tos žymiosios lietuvių 
liaudies rašytojos, nuopelnais lietuvių literatūroj ir su istorija 
to laikotarpio, kuriame jai prisiėjo kurti savo raštus.

Paskaitą parašė ir skaitys daktaras A. Petriką.
Aido Choras pradės programą lygiai 8 vai. vakaro, tad 

prašome nesuvėluot. Įžanga nemokama. Vieta: Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. Liet. Meno S-gos Komitetas.

Triukšmingi Brooklyno 38-tos
S.L.A. Kuopos Susirinkimai

Per porą paskutinių 38-tos 
S.L.A. kuopos susirinkimų at
mosfera buvo taip įkaitus, 
kad klausimai buvo rišami ka
lant visa spėka kūjeliu į sta
lą, arba, sugniaužtomis kumš
timis kišant kitam ponosėje.

Dalykai dėjosi šitaip: kiek 
laiko atgal, kuopoje kilo 
klausimas įstoti į Amerikos 
Lietuvių Kongresą; sutinkant 
didžiumai kuopos narių, šis 
klausimas tapo įvykdyta. Tam 
entuziastiškai pritarė visi pro
gresyviai kuopos nariai.

Tam pritarė ir karštai agi
tavo net tokie žmonės, kaip 
socialistas Glaveckas ir jo ar
timi draugai. Kuopa koopera
vo su A.L.K., veikė po biskį. 
Dalykai, rodos, klojosi gana 
sklandžiai. Bet, ve, gauna mū
sų “broliai“ socialistai iš ka-

abiejų skirtingą nuomonę tu
rinčių grupių. Apie pora de- 
sėtkų narių reikalavimą pa
remia. Bet pirmininkaujantis 
Glaveckas, matydamas demo
kratiškame balsavime savo 
grupės pralaimėjimą, tik kala 
ir kala kūjeliu stalan: “Ne
leisiu. čia visi SLA nariai 
ir skirtingų nuomonių negali 
būti. Mes jau nubalsavom.“ 
Nariai tęsė reikalavimą, ge
rai žinodami, kad SLA kons
titucija garantuoja ne tik 
teisę paprast o balsa
vimo, bet net balsavimo var- 
došaukiu. SLA konstitucijos 
susirinkimo tvarkos taisyklėse 
pasakyta: “Jei trys nariai 
kokiam sumanymui reikalautų 
vardošaukiu balsavimo,, tai jų 
reikalavimas turi būt išpildy
tas be ginčų (debatų).”

MENIŠKOS GROŽĖS IR 
ŽINYBOS VAKARAS

Kas myli meną ir nori įgyt 
apie jį ir jo kūrėjus nuodug
nesnių, platesnių žinių, tas ne
praleis Lietuvių Liaudies Teat
ro ruošiamo vakaro šį sekma
dienį, kovo 12-tą, Liet. Am. Pil.i 
Kliube, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. . Įžanga tik 35c.

Artistas Jonas Valentis pa
ruošė ir duos paskaitą apie pa
sauliniai garsų Maskvos Meno 
Teatro vaidylą ii- režisierių 
Konstantiną Stanislavskį. Taip
gi Valenčiui režisuojant ir jam 
pačiam, vaidinant bus perstaty
ta 4 scenos iš Stanislavskio vai- 
dintų-režisuotų Chekovo, Ibse
no, Surgučevo ir Tolstojaus 
veikalų. Pamatykite!

būdu susidėti su LDS kuopa, 
nes tai pavojinga... gali už
sikrėsti nariai bolševizmu . . . 
Tuomet pašoka Glaveckas ir 
surinka: “You right!... Tai 
aš drg. Aimano įnešimo iš 
pradžių nenugirdau. Yes, su 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pa negalima, o negalima jo
kiu būdu susidėjus ruošti iš- 
važiavjmą.” Tačiau niekam nė 
žodeliu nepertariant nei už 
nei prieš—palieka sulig Gla
vecko ir Tiškaus komandos. . .

Po susirinkimo Dr. Petriką 
davė labai gražią paskaitą,- 
kuri visų ūpą pataisė. Ir kai 
kurie su šypsą lūpose skirstė- 
mės sau namo.

J. N-nė.

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik Apribotam 
Laikui

MIRĖ
Benediktas Vaičaitis, 54 m. 

amž., 56-10 Remsen PI., Mas- 
peth, L. L, mirė kovo 7 d. Kū
nas pašarvotas namuose. Bus 
palaidotas kovo U d., Kalvari
jos kapinėse.

Vaičaitis buvo gerai žinomas; 
biznierius, per daugelį metų 
laikė vyriškų drapanų siuvyklą 
Maspethe.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
las'(Bieliauskas).

Bayerčiūtės Laidotuvės
šiandien, iš graboriaus Garš

vos šermeninės, 231 Bedlord 
Avė., bus išvežta į šv. Jono ka
pines jauna lietuvaitė Mary 
Miles, po tėvais Bayer’čiūtė.

Velionė mirė vos sulaukus 
24 metų, ją nukankino džiova, 
palikdama jos dvi mažytes du 
kreles našlaitėmis, taipgi liko 
nuliūdę tėveliai Bayer’čiai, 61- 
39 Madison Ave.

Prieš ištekėjimą už Miles, 
jauno airio, Mary Bayer’čiūtė 
dainavo Aido Chore ir abelnai 
dalyvavo lietuvių jaunime. Iš
tekėjus, su jaunimu ryšiai bu
vo nutrūkę. Jos tėvai yra “Lai
svės” skaitytojai. Reiškiame gi
lią užuojautą skaudžioj valan
doj. “L.“ Rep.

Bal- šis

žin kur ukazą, kad tas pir
miau subudavotas Amerikos 
Lietuvių Kongresas reikia 
griaut.

Užpereitame 38 SLA kuo
pos susirinkime, pirmininkau
damas Glaveckas duoda įneši
mą, kad kuopa turi šalintis 
nuo A.L.K.; matomai iš kalno 
susikokusavęs saVo artimuo
sius ir atsivedęs susirinkime 
pradeda bataliją. Leidžiama 

klausimas narių balsavi
mui ; pasiskiria iš anksto sau 
patinkamus balsų skaitytojus, 
ir, į lubas žiūrint balsų skai
tytojams, “surasta” didesnis 
balsų skaičius išeit iš A.L.K. 
Tačiaus pažangiesiems tą pa
stebėjus užprotestuota. Kilo 
triukšmas. Pradėta koliotis. 
Vienas tamsus, “netašytas“ 
žmogelis pradeda vadinti 
“durniais” jaunuolius—Orma- 
ną ir Keistutį Michelsoną. . . 
Štai to nelaimingo tamsaus 
žmogelio argumentas: “Ką gi 
šitie vaikai gali mums pasaky-

Nariam neatlaidžiai reika
laujant savo teisių, o Glavec
kui smurtiškai jas neigiant, 
ginčas tęsėsi. Kadangi tą va
karą daktarė šliupaitė dar tu
rėjo duot prelekciją apie svei
kata, tai V. Michelsonas at- 
sišaukė Į visus narius ginčą 
pertraukt, kas ir padaryta. 
Pažangieji kuopos nariai pa
siliko savo supratime, kad šis 
dalykas liko nepabaigtu . . .

Sekančiam susirin k i m u i 
(mūsų “lyderiam” pabūgus, 
kad čia neįvyktų teisingas 
balsavimas), matomai, Gla
vecko pasidarbavimu, sukvies
ta visi ura-tautiški patrijotai. 
Nagi žiūrime, atmaršuoja jau 
viso svieto “kankinys“—Stil- 
sonas, Strazdas (atleiskite, 
Strazdas, tai ne paukščiukas, 
bet “N. G.“ administratorius) 
ir socialistas Tiškus. Visi ne
va, “persikelia” iš kitos kuo
pos dėl “parankumo” mitin

guose lankytis. Tikrenybėje, 
; tai jeigu kils Amer. Lietuvių 
Kongreso klausimas, tai bus

užbaigtas, kai]) Glaveckas 
nori. Kyla vėl triukšmas. 
Berods Jonaitis, kuris, ma
tomai nelavintas žmogelis,

I arba geriau sakant, norintis 
būti Glavecko “gramofonu“— 
pradeda vartoti piemeniškus žo
džius: “boba“... “šaipaisi”, 
“varyt į Maskvą“ ir panašiai. I

Jonas Ormanas ir Keistutis 
Michelsonas prašo balso...

Čia jau prasidėjo atviras 
teroras prieš pažangiuosius 
narius. Glaveckas, tvodamas 
kūjeliu stalan, šaukė į Orma- 
ną: “Balso negausi... čia 
tau ne LDS. . . eik į LDS!“ 
Ormanas kartoja prašymą 
balso, sakydamas: “Aš esu 
pilnateisis SLA narys ir ašj 
turiu teisę gaut balsą.“ Gla-j 
veckas vėl šaukia: “Balso ne
gausi.. . aš neduosiu!... aš 
tave suspenduoju trim mėne
siam!” Ormanas reikalauja 
parodyt, “kokiu konstitucijos 
punktu galima suspenduot 
narį už prašymą balso?“

Pirmininkas Glaveckas iš
verčia akis, kaip kiaušinių 
pūčkas ir surinka: “Ei, mar
šalka, išmesk šį ‘triukšmada
rį’—jis man nepatinka!“ 
Maršalka, mažiukas žmogus, 
pasižiūri žvilgančiomis akutė
mis į Ormaną ir vėl atsisėda. 
Tuomet Glaveckas surinka į 
Ormaną: “Aš tave nubau
džia kvoteriu !“

Girdint susirinkime tokius 
pono Glavecko- išsireiškimus 
kaip tai: “Aš įsakau... aš 
neduosiu . . . man taip turi bū
ti.. . aš suspenduosiu...“ Aš 
tikrai jaučiausi ne Brooklyne, 
bet Berlyne . . .

Dar daugiau. Gabus ir su
manus kuopos vajininkas, ku
ris gavęs daugiausia kuopai 
naujų narių—duoda pasiūly
mą, kad kuopa suruoštų, va
sarai atėjus kokį nors išva
žiavimą. Bet kadangi, kaip 
visiems žinoma, jog SLA kuo
pa jokiu būdu negali turėti 
kaipo tokia viena pasekmingų 
išvažiavimų, todėl Aimanas 
pasiūlina susidėti su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kp., 
(kur pastaroji visuomet turi 
pasekmingus 'išvažiavimus ir 
parengimus). Glaveckas į šį

Yorkvillėj 16 šeimų pradėjo' 
streiką prieš kėlimą rendų nuo! 
$14 ir $16 iki $26 į mėnesį.

REIKALAVIMAI |
Reikalingas Daktaras, Chirurgas, 

sutinkantis liudyti teisme apie blo
gai atliktą toj profesijoj darbą. Ra
šykite: Savage, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (57-58)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks ketvirtadieni, kovo 9 d. 
Zabielskio Svet., 8 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite. — Sekr.

(56-57)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

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

Ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Estate of Shalin’s Funeral Home;!

PIUS W. SHAUNS
(Jalinskas) ;!

Unlicensed Undertaker I]

Vestie E. Davis, Mgr. ;!
Puikiai įruošta Lietuvių ;!

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA į
84-02 Jamaica Ave. :•

Woodhaven, L. L, N. Y. !;

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

Tel. Virginia 7-4499 '!

ti apie Lietuvą, jeigu jie ten
nebuvo... ‘piemenys’...“ ir ttJ daugiau pakeltų rankų.
(Keistutis tuomet kalbėjo Lie- Į Sekretorė Sasna skaito per- 
tuvos Nepriklausomybės klausi- eito susirinkimo protokolą, 
mu). Tuoj Glaveckas su savo “už-

Ormanas pareikalauja klau- pumpuotais“' sėbrais pradeda 
simą perbalsuot, paskiriant | Sermą, kad jiems nepatinka 
balsų skaitytojus po vieną iš protokolas . . . galas netaip

1 Manhattan Liquor Store I
■ 264 Grand St. Brooklyn, N. Y. I

(Kampas Roebling St.)
■ Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 Į

B
 Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 

Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj

■ Manhattan Liquor Store j

H Didžiausia ir žemiausiom kainom

I krautuve Williamsburgh’e U

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

ggtllIlIlIlIlIlIlIM

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2178

Mažas primokėjimas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

SKELBKITES “LAISVĖJE”

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.




