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No. 47
Aš manau, kad jau pribren

do laikas Bagočiui skirtis su 
savo kelinėmis. Aną dieną jis 
jas siūlė tiems lietuviams, ku
rie panorėtų važiuoti Lietu
von. Niekas jų neėmė.

Dabar SLA raštinėje net ke
turių valstijų egzaminieriai 
krato knygas. Daro baisias iš
laidas. Jurgelionis verkia, kad 
išlaidų fondas baigia išdžiūti.

Kaip tik dabar proga For
tūnatui Bagočiui pasiaukoti: 
Atiduoti SLA lėšų fondui savo 
tas visur kaišiojamas nelai
mingas kelines.

Varde SLA narių, iš anksto 
jam už tai ačiū.

Apie bažnyčios biznį, Lietu
voje kunigų “Draugas” (vas. 
20 d.) rašo:

“Vyskupai davė instrukci
jas kas sekmadienį sakyti bent 
po tris pamokslus. Vaiki; ka- 
techizavimas, mok sleiviams 
katechitinių pamokslų saky
mas vyksta gražiai bažnyčio
se. Stengiamasi organizuoti 
dažniau atskiri sekmadieniai 
vyrams, jaunimui, moterims ir 
vaikams, kurie atstoja lyg vie
nos dienos rekolekcijėles. . . 
Bendrai kunigt; nuotaika ne- 
perblogiausia...”

Vadinasi, biznis eina visais 
garais. Niekas bažnyčios ne
persekioja.

Tai kodėl mūsų kunigėliai 
taip plūsta naująją Lietuvą? 
Kokiais sumetimais jie taip 
niekina Lietuvos vyriausybę?

Pastebėjau, kad ir katali
kų spaudos redaktoriai Sme
toną vadina Lietuvos “prezi
dentu.”

Nebus pro šafj tuos redakto
rius paklausti: O kada Lietu
vos žmonės buvp Smetoną, iš
sirinkę savo prežidėhtu ?

Istorija juk nemeluoja. O 
ji parodo, kad 1926 metais 
Smetona smurto pagelba pasi
grobė valstybės vairą ir žmo
nių nerinktas per pusketurio- 
liką metų skelbėsi “tautos va
du.”

K 1 e r i k alų “Darbininkas” 
(vas. 21 d.) sako:

“Komunistams nepatinka 
Wendell L. Willkie patarimas, 
kad Anglija ir Amerika, lai
mėję karą atsisuktų prieš So
vietų Sąjungą. Tai kuo Sovie
tų Sąjunga geresnė už Vokie
tiją ir Italiją?”

Labai įdomi mintis ir labai 
įdomus klausimas. Pasikalbė
kime.

Visų pirma, karo nenori ne 
tik komunistai, bet visi sveiko 
proto ir sveikos dorovės žmo
nės. Tad joks padorus žmo
gus negali norėti ir nenori, 
kad pasibaigus šiam karui tar
pe Vokietijos ir Anglijos, An
glija ir Amerika pultų Sovie
tų Sąjungą ir vėl pradėtų bai
sų kraujo liejimą iš naujo.

Antra, ypatingai mes lietu
viai turime būti priešingi to
kiam nepateisinamam karui, 
nes tokiam kare šimtai tūks
tančių ir Lietuvos jaunimo tu
rėtų žūti.

O kodėl Tarybų Sąjunga 
lietuviams geresnė arba arti
mesnė ūž Vokietiją ir Itali
ją?

Visų pirma, jau nekalbant 
apie kitus skirtumus, todėl 
kad jinai nedalyvauja kare. 
Antra, lietuviams geresnė 

‘todėl, kad ir Lietuva yra 
vietų Sąjungos dalimi.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien 
raščiui.
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Pavojus, kad Ameri
kos Armija Būtų

Siunčiama Karan
Auga Protestai prieš Diktatorišką - Karinį Sumanymą 1776; 
Rooseveltiečiai Žada Atmest Pataisymą Draudžiantį Siųst 

Jungtinių Valstijų Armiją į Kitus Žemynus
Washington. — Demokra

tas senatorius Allen J. El- 
lender pasiūlė pridėt tokį 
pataisymą prie karinio bi- 
liaus 1776, kad uždraust 
prezidentui siųst Jungtinių 
Valst. armiją į kitus žemy
nus, apart Šiaurinės, Centra- 
linės ir Pietinės Amerikos. 
Republikonas senatorius Hi
ram Johnson remia Ellende- 
rį ir sako: Jeigu bilius 1776 
būtų priimtas be tokio pa
taisymo, tai Roosevelto val
džia už “keleto dienų” po to 
įtrauktų Ameriką į karą už 
Angliją.

Tuo tarpu kasdien suplau
kia daugiau ir daugiau pro
testų prezidentui, senato-

riams ir kongresmanams su 
reikalavimais visai atmest 
sumanymą 1776 dėlei visuo
tinos pagalbos Anglijai.

Senatorius George, pirmi
ninkas senatinės komisijos 
užsienių reikalais, šaukia 
atmest tą pataisymą. Nes, 
girdi, jeigu sumanymas 
būtų taip pataisytas,' tai la
bai numuštų dvasinę-moralę 
reikšmę patiės sumanymo. 
Prieš pataisymą stoja ir ki
ti valdiški senatoriai.

Tokie taisytojai, kaip sen. 
Ellender ir Johnson, pa
lieka prezidentui teisę siųst 
karo jėgas į milžiniškus plo
tus Lotyniškos Amerikos. Ir

DAUGIAU AUKŲ ISPANIJOS 
KOVOTOJAMS GELBĖTI

Ispanijos' kovotojų parvežimą iš Francijos į Meksiką 
širdingai remia lietuvių masės. Gavome dar sekamai au
kų tam reikalui:

Po $1 aukojo Simanas ir Helen Januliai iš Worcester; 
P. šolomskas, J. Liudvinskas, J. Baironas, ir A. Petruš
kevičius, brooklyniečiai, o M. Jakubauskas 50 centų. C. 
A. Sookul iš Winnfield, La.; F. Nevardauskas iš Phila
delphia, A. Kupstas iš E. St. Louis, Juozas Werbila iš 
Earville, N. Y.; J. Bataitis iš Grand Rapids, P. Kuko- 
nis iš Waterbury, Jonas Baker iš Napa, Calif.; J. L. ir 
C. ir Paul Čėpla. ,

Po $2 aukojo: Antanas Krapavickas, brooklynietis, vie
ną “Laisvei”, kitą Ispanijos kov., J. Vaivada iš Rochester, 
Felix Grigas iš Torrington, K. Mikolaitis iš Baltimore, 
Antanas Drazdauskas iš Lowell, K. Eglit ir R. Sharko 
iš Detroit, LDS 60 kp. iš Plymouth per J. O. Krutulį, 
kuri ir pati dar pridėjo $1.
Mary Lazauskas $2, ir Kazys Kizinis iš Hillside, $3. A. 

Wassell ir E. Davidonienė iš Worcester po $2.
Per P. Šlekaitį iš Scranton gauta $4.39. Per D. P. Boi- 

ką iš Clevelando gauta $5. Dr. Jonas Repšis iš Cambrid
ge, Mass., aukojo $5. z

Hudsono Lietuvių Piliečių Kliubas per A. L. Tamošiū
ną prisiuntė $10. Freehold lietuviai per K. Shaltį prisiun
tė $12. ALDLD 185 kuopa iš East New York per J. Vi- 
nikaitį pridavė $11.50. Bayonnės draugai per K. Čiur
lį pridavė $19.25. Draugas J. Dainius, brooklynietis, pri-

net jeigu jų pataisymas bu- davė $20 nuo vieno parengimo^

Advokatų Gildija 
Smerkia Pasimoji- 
nią ant Bridges©

tų priimtas, vis tiek prez 
Rooseveltas ' galėtų

16 Streikų Stabdo 
Karinius Darbus

60 Milionų Vertės
Politikieriai Šaukia Žmones Pasiaukot; Komisionierius Hill- 
manas Priešingas Streikam; bet Brangstąs Pragyvenimas 

Verčia Darbininkus Kovot už Daugiau Algos
CLEVELAND, OHIO J

Sustreikavo 1,400 darbi-
Washington. — Užsieni

nės Politikos Sąjunga, kapi
talistinė organizacija, įspė- ninku Willard elektros ba 
ja Amerikos žmones, kad 
“jie turi būt pasirengę vis 
labiau pasiaukot,” daugiau 
dirbti ir aprėžt savo išlai
das maistui, drabužiui ir ki
tiem reikalam.

Neseniai prez. Roosevelto 
žmona ragino amerikiečius 
iš anksto “susiveržti diržu

ILL.
darbinin-

Harvester

Sidney HiUmanas, vienas 
iš šalies “gynimo” komisio- 
nierių, pirmininkas Amal- 
gameitų Rubsiuvių Unijos, 
sako “nėra būtino reikalo,” 
kad samdytojai pripažintų 

Visiems aukojusiems tariu širdingai ačiū. Iš spaudos uniją tuose fabrikuose, kur
įvelt Jau pastebėjote, kad daromos kliūtys laivo pasiuntimui, gaminami karo reikmenys.

Jungtines Valstijas" į karą Kliūtis daro Anglija. Gelbėjimui Ispanijos kovotojų ko- Jis stengiasi sustabdyt ir 
"mitetas nenuleidžia rankų. Jeigu Anglija nepraleis šio streikus dėlei algų pakėlimo 

laivo, tai bus dedamos pastangos gauti kitą. Prašome au- darbininkam. Bet patsgyve- 
kas siųsti, kaip siuntete.

bile kur ir siųst Amerikos 
armiją kaipo vyriausias 
komandieriųs.

O anot Daily / Workerio, 
tai tokie taisymai yra “tik 
manevrai, kuriais norima

. 'j '
D. M. šolomskas.

Washington. — Visašališ- nuramint Amerikos žmones 
kos Advokatų Gildijos ko-’ir sumažint jų baimę karo, 
mitetas viešai pasmerkė'o tikrumoj tie taisymai ne- 
Amerikos teisdarystės mi-’aprėžia kariniai-diktatoriš- 
nisterija, kad jinai iš naujo'kos prezidento galios, ku- kia vokiečiai su^ tankais ir 
pradeda tardymus

NAMŲ TANKAI LIBIJOJ PRIES ANGLUS
Roma. — Italijos koloni

joj Libijoj, Afrikoj, jau vei-

prieš irios Rooseveltas reikalauja šarvuotaisl a u t 6 m o^b iliais 
Harry Bridgesą, siekdama biliuje 1776.

Rooseveltiečiai senatoriai i1}!8■ paskelbė praeitą sekma
dienį. Jis gyrė vokiečių or
laivių žygius prieš anglų ar
miją Libijoj ir prieš Angli
jos laivus Viduržemio Jūro
je.
Didžiuliai Italų Nuostoliai 

Afrikoje
Mussolinis pripažino, jog 

anglai sunaikino visą De
šimtą italų armiją ir didelį 
Penktą būrį italų orlaivių 
tenai. Bet, girdi, italai at
sigriebsią su vokiečių talka. 
Pasak Mussolinio, 
Egipte ir Rytinėj Libijoj 
sumušti todėl, kad anglai 
padarė ofensyvą prieš italus 
penkiomis iki dešimts dienų 
anksčiau, negu italai ruošė
si daryti ofensyvą prieš an-

deportuot jį į Australiją.
prieš anglus, kaip Mussoli-

dar

Bridges yra garsus CIO tikisi, kad apie pabaigą šios 
1 vakariniame savaitės senatas jau priims 

šios šalies pakraštyje. Vai- sumanymą.
unijų vadas

dininkai nori deportuot  
Bridgesą, kad, girdi, jis bu- Tokio, vas. L 
vęs Komunistų Partijos na- spauda rašo, kad Japonija 
rys, o nėra Amerikos pilie- ( 
tis. Pernai padaryti ilgi tar
dymai neįrodė, kad jis bū
tų priklausęs šiai partijai.

Advokatų Gildijos komi
tetas taipgi pasmerkė val
diškus pasimojimus ant pi
lietinių ir darbininkų teisių 
ir pareikalavo sustabdyt 
kampaniją vedamą prieš 
negrus.

Tokio, vas. 24.—Japonų

“vienu smūgiu” galėtų sunai
kinti anglų tvirtumą Singa
pore.

iškelt savo armijas į Euro
pos sausžemį ir
mušt vokiečių ir italų kari
nes jėgas, idant laimėt, bet 
net ir girtas anglas negali 
tikėt, kad Anglija pajėgtų 
tatai padaryti.” Mussolinis 
žadėjo šį pavasarį priverst 
pasiduot Graikiją,” “tą pa
skutinę Anglijos tvirtumą 
Europos sausžemyje.”

Jis priminė, kad Italija 
jau šeši metai kai kariauja, 
priskaitant jos karus prieš 
Ethiopiją ir prieš buvusią 
Ispanijos respubliką.

nimas žymiai pabrango ir 
vis labiau' brangsta. Tai 
darbininkai, nežiūrint vis
ko, jaučiasi priversti strei- 
kuot dėl daugiau uždarbio; 
ir dabartiniu laiku jie strei
kuoja šešiolikoje įmonių, 

jame su- kurios viso turi 60 milionų 
u™:, dolerių vertės karinių užsa-

Sakoma, Vokiečiai 
Tuoj Maršuos per 

Bulgariją
italai

Turkai Vis Nepasa
ko, ar Eis Karan 

prieš Vokiečius

Kaip ir sakėme: vasario 16 
dieną smetonininkai pašumijo, 
atlaikė keletą mitingų, dar 
kartą piktai pasispjaudė prieš 
Lietuvą ir nutilo.

Tas visas jų sąjūdis buvo ir 
pasiliks vežimas be ratų. Nu- 
klimpo purvynan ir tenai su- 
drunys daug greičiau, negu 
kas mano.

MhHMHBHmmhhn

Nušautas Caristas 
Pulkininkas

New York, vas. 24.—Neži
nia kas nušovė buvusį rusų 
caro pulkininką Michailą 
Borislavskį. Jis neseniai iš
rado naują oro torpedą, ku
rią Amerikos karininkai da
bar išbando.

London, vas. 24.—Anglų 
valdžia gavo pranešimų, kad 
jau gal šiandien ar rytoj 
vokiečių armija žygiuos per 
Bulgariją prieš Graikiją.-

tarėjų ir Hertner Elektros 
kompanijos.

CHICAGO,
Tebestreikuoja 

kai International
kompanijos Chicagoj, Rock 
Falls, Ill., ir Richmonde, 
Ind. Ši kompanija turi 10 
milionų dolerių vertės užsa
kymų gamint valdžiai trak
torius'ir kitus karinius reik
menis.

Visuose streikuose darbi
ninkai reikalauja pridėt al
gos, pagerint darbo sąlygas 
ir pripažint unijines teises.
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Prancūzai Numato 
Greitą Vokiečių yer- 

žimąsi Anglįjon
- Čio-
• v • * •

JZ1UH,
Vichy, Fra nei ja. 

naitiniai “žinovai” 
kad vokiečiai jau šio mėne
sio gale arba kovo pradžioje 
stengsis ūmai perkelt savo 

kymų iš valdžios. Čia pa- j armiją j Angliją. Nes neį- 
duodame kai kuriuos iš tų manoma, kad vokiečiai vien 
streikų:

BALTIMORE
Darbininkai Maryland 

Drydock laivastatyklų nu
balsavo eit streikan šį ket
virtadienį, reikalaudami ke
turiais iki šešių centu dau
giau valandinės algos negu 
kompanija siūlo. 3,000 tu . . . ...
darbininku priklauso Cl6;L°s Į, 
unijai. HiUmanas 
juos sulaikyti nuo

1
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Anglai Nuskandino 8 
Priešą Laivus

London. — Per kelias pa
skutines savaites anglų su
bmarinai Viduržemio Jūro- 

’ je nuskandino aštuonis prie- 
‘’įšų laivus, viso 35,000 tonų 

įtalpos. Bent septyni iš tų 
laivų buvę Italijos ir gabe
nę italam karo reikmenis į 
Afriką. Anglų submarinai, 
be to, sužeidę kelis kitus 
italų laivus.

Sofija, Bulgarija. — Vi
soj Bulgarijoj policija daro 
ablavas, gaudydama sklei
dėjus lapelių su atsišauki
mais prieš vokiečius. Polici
ninkai, be kitko, sustabdo 
ir iškrecią kiekvieną auto
mobilį. Uždrausta priva- 
čiams automobiliams važi
nėt vieškeliais reikalingais 
kariuomenės siuntimui.

DU BAISIAUSI KARO
menesiai

Munich, vas. 24.—Kovo ir 
balandžio mėnesiai bus pa
tys baisiausi karo mėnesiai, 
—pareiškė Hitleris: “Vokie
čiai taip skandins Anglijos 
laivus, kad pasaulis. daF nė- 
|ra matęs tokio skandinimo.”

Mussolinis sakė, kad Am
erikai tiek tegręsia užpuo
limas iš Vokietijos ir Ita
lijos pusės, kaip “iš Marso 
gyventojų pusės.” Jis pasa- 
kojoĮ kad, girdi, “žydų pi
niguočių saujelė diktatoriš
kai valdo” Ameriką.
Karas BūsFąs Ilgas, bet Ita
lai ir Vokiečiai Laimėsią
Mussolinis įspėjo, kad ita

lai turi būt pasiruošę ilgam 
karui ir šaukė juos apsiva
lyt nuo “verksnių, murmė- 
tojų ir žalčių,” idant galu
tinai sumušt Angliją, nežiū
rint, kad Amerika taip stip
riai remia anglus medžiagi
niai. Pasak jo, tai anglai 
nieku būdu negalį laimėt šio 
karo: “Neš Angliją turėtų

Istanbul, Turkija.—Užsie
ninis Turkijos ministeris 
S u k r u Saracoglu parei
škė, kad T u r k i j a pasi
ruošus “paremt savo sąjun
ga su Anglija, ir turkai jo
kiu būdu negali šaltai žiū
rėti į tokius svetimųjų veik
smus, kurie galėtų būt da
romi srityje svarbioje Tur
kijos saugumui.”
' Šis turkų ministeris nepa
sakė, ką jis laiko Turkijos 
“saugumo sričia,” tik už- 
reiškė, kad “turkai ginsis, 
jei bus užpulti.”'Bet tuomi 
dar neatsakyta į klausimą, 
ar Turkija trauks karan 
prieš vokiečius, jeigu jie 
maršuos per Bulgariją prieš 
Graikiją.

Šiomis dienomis atsilan
kys pas turkų valdžią An
thony Eden, Anglijos užsie
nių reikalų ministeris.

orlaiviais ir submarinais ga
lėtų įveikti anglus.

Tėmytojai sako, jog vo
kiečiai yra priruošė tūks
tančius motorinių valčių, 
'laivų ir laivukų, kuriais 
bandys permest savo ka
riuomenę iš šiaurinės Fran- 

I ei jos, Belgijos ir Holandi- 
, per jūros 

_ .(“rankovę”, tik biskį dau^ 
s engesi 20 mylių pločio.

Francijos fabrikuose dir
bama šimtai tūkstančių “gy- 
ivybės diržų” gelbėtis vokie- 

Jau apie 5 savaitės kaip čiams, kurių laivus ar vai-, 
sustreikavo 7,800 CIO u.ni- tis anglai gramzdintų, 
jistų prieš Allis-Chalmers' 1 ’ " ““
automobilinį fabriką, ku
riam valdžia davė karinių 
užsakymų už 40 milionų do
lerių. Vas. 24 d. buvo jiems 
skirta balsuot, ar grįžt dar
ban tokiomis sąlygomis, ko
kios jiems siūlomos.

MILWAUKEE,

L. į

streiko

WIS.

LANSING, MICH.
Streikuoja Automobilių 

Ratų korporacijos darbinin
kai. Jinai turi karinių už
sakymų už $4,000,000.

Vokiečiai taip pat yra su
telkę tūkstančius orlaivių 
požeminėse patalpose šiau
riniame ruože Vokietijos, 
Holandijos, Belgijos ir 
Francijos. Tie orlaiviai bū
sią didžiomis spyruoklė- 
mis-sprendžinomis išspirti 
oran ir urmu užklupsią An
gliją, kai ateis laikas vo
kiečiams žaibiškai šturmuot 
anglus.

BRIDGEVILLE, PA.
Streikuoja 1,400 plieno 

darbininkų, CIO unijistų, ' 
prieš Universal Cyclops; 
Plieno korporaciją.

Japonai Reikalauja 
Svetimų Salų

Tokio, vas. 24.—Japonijos 
užsienių reikalų ministeris 
Matsuoka pareikalavo, kad 
Amerika ir europinės vals
tybės užleistų japonam pie
tinio Pacifiko Vandenyno

•, Munich, vas. 24. Vokie- salas, viso tūkstantį ketvir
čių submarinai ir orlaiviai tainių mylių.
per dieną paskandino 215,-
000 tonų prekinių ir karinių ’
Anglijos laivų, kaip kad pa- šilčiau ir būsią lietaus ar 
skelbė Hitleris. ’sniego.

ORAS. — šį antradienį
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kius, nes Japonija savo tavorų tris ket
virtadalius išveža į Angliją, Ameriką ir 
Holandijos kolonijas... Taip pat ji tris 
ketvirtadalius reikalingiausių tavorų, ži
balo, plieno ir kitų parsiveža iš šių šalių.

Šis redakcinis straipsnis veik išdėsto 
visą Washington© valdžio politiką. Tik 
prieš tai nutarta ginkluoti Guam ir kitas 
arčiau Japonijos Amerikos valdomas sa
las. Tik kiek prieš tai mūsų valstybės 
sekretoriaus pagelbininkas Welles parei
škė, kad (1) Japonija turi išstoti iš 
“ašies”, (2) Amerika neleis Japonijai 
plėstis Anglijos ir Holandijos lėšomis,
(3) Amerika ima globoti Anglijos ir Ho
landijos kolonijas Tolimuose Rytuose ir
(4) Jeigu Japonija jas užpuls, tai reikš 
tiek pat, kad ji Ameriką užpuola.

Tolimi Rytai kunkuliuoja. Karo pa
vojus labai didelis. Iš vienos pusės Ame
rika, iš kitos Japonija yra tvirčiausios 
jėgos.entered as second class matter March 11, 1924, a- 

the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

-o _____________

Reakcija Negali Išnaikinti
Kada Franci j os išdavikas Daladier įve

dė diktatūrą, tai jis užpuolė Francijos 
Komunistų Partiją, darbo unijas ir net 
sporto organizacijas. Jis įvedė žiaurią 
reakciją ir fašizmą. Ir tas pakirto Fran
cijos jėgas. Tas daug padėjo Hitleriui 
nugalėti Franciją. Vien 620 darbo uni
jų buvo uždaryta. Liaudies valia atimta. 
Noras kariauti atimtas!

Bet reakcija neišnaikino darbininkų 
judėjimą. Jis gyvas, jis veiklus. Iš Vichy 
vasario 20 dieną specialiu radio praneši
mu “N. Y. Times” gavo žinią, kad Fran
cijos komunistai veiklūs. Sako, kad 
Francijos fašistinė maršalo Petain val
džia išduoda varantus areštams ir kra
toms, šimtus žmonių areštuoja, bet ko
munistų veikla auga.

Ar Turi Vokietija 600 Submarinų?
Iš Londono atėjo nuogąstinga žinia. 

Ten patirta, kad Vokietijos valdonai ne 
vien savo, bet Norvegijos, Danijos, Ho- 
landijos ir Belgijos prieplaukose buda- 
voja šimtus submarinų. Manoma, kad 
jau1 dabar Vokietija turi apie 600 subma- 
nų. Daugiausiai jie yra nedideli, nuo 

• 250 iki 330 tonų ir ginkluoti po tris tor
pedų aparatus, aprūpinUrtii 23 žmonių. 
Mano, kad pavasarį Hitleris ruošiasi 
kasdien jūroj turėti iki 300 submarinų 
vienu kartu, kada kiti rengsis juos pa
mainyti. Tie submarinai ir karo orlaiviai 
rengiasi Angliją visai nuo pasaulio nu
kirsti ir numarinti.

Anglijos Valdonai Išsisukinėja
Anglijos parlamente laboristas F. S. 

Cocks užklausė, kaip su Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos santykiais, ar negalima juos 
pagerinti, pripažįstant Pabalti jos (Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos) žmonių valią 
susijungime su Sovietų Sąjunga.

Į tai nedrįso atsakyti nei už nei prieš 
ponas R. A. Butler, užsienio ministerio 
pagelbininkas. Jis atsiprašė, kad neatsa
ko, nes atsakymas galįs pakenkti “ma
žiems” ir “dideliems” Anglijos reikalams.

Tolimi Rytai Kunkuliuoja
Tolimuose Rytuose artinas karas. Ten 

susikirto trijų didelių imperialistinių val
stybių reikalai — Japonijos, Anglijos ir 
Amerikos. Vieni kitus kaltina.

Japonija tvirtina, kad “karą provokuo
ja Anglija ir Amerika.” Anglija sako, 
kad ji nieko nenori, tik ramybės. Kas 
liečia Ameriką, tai gal geriausia Wall 
Stryto reikalus išreiškė “New York Ti
mes” vasario 20 dieną redakciniame 
straipsnyje. Štai turinys:

Japonijos grūmojimas Singapore prie
plaukai didelis. Amerika linkui to negali 
būti bešališka.. Amerikos prekybos rei
kaluose Singapore vaidina svarbią rolę... 
Mūsų reikalai Singapore ne vien preky
bos, bet ir strategijos. Singapore turi 
pasilikti Anglijos rankose, kaip mūsų 
rankose Hawaii salos... Reikalui esant 
Amerikos karo laivynas gali rasti sau 
vietą Singapore apgynimui Philippinų 
salų... Mes stovime Anglijos pusėj jos 
kare su Vokietija... Mūsų tikras fron
tą yra Anglijos Kanale... Japonijos val
džia padarys klaidą, jeigu ji mano, kad 
jos žingsniai prieš Anglijos ir Holandi- 
jos kolonijas Ramiajame Vandenyne ne
iššauks baudžiamųjų žygių iš Amerikos 
pusės... Mes turime ten karo laivyną ir 
jį traukiame arčiau Japonijos... Mes 
turime savo rankose ir ekonominius įran-

Vis Tie Sovietai!
Kada prasidėjo Vokietijos ir Lenkijos 

karas, į kurį tuojau įsivėlė Anglija ir 
Francija, tai Sovietų Sąjungos priešai 
kaltino tą naują pasaulį! . Kaltino todėl, 
kad jie laukė karo tarpe Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, o karas įvyko kaip 
tik kitame fronte. Jie užmiršo, kiek An
glija ir Francija pridarė intrigų, kad tik 
suorganizavus kapitalistinį pasaulį prie
šakyje su Vokietija, Italija ir Japonija 
prieš Sovietus. Užmiršo ir tą, kad Fran
cija ir Anglija 1938 metais išdavė Če- 
choslovakiją. Užmiršo ir tai, kad So
vietai buvo pasirašę su Francija bendro 
apsigynimo sutartį, kurią pagal Wall 
Stryto reikalavimą Francijos valdonai 
1939 metų rudenį numarino, o Francija 
pasiskubino su Vokietija pasirašyti 25- 
kių metų nekariavimo sutartį. Užmiršo, 
ir tą, kaip jie krykštavo po Čechoslova- 
kijos išdavimo ir Anglijos premjeras 
Chamberlainas gyrėsi, kad tarpe Vokie
tijos ir Anglijos bus amžina taika. Visus 
savo griekus, visas išdavystes “užmiršo”, 
o kaltino naują pasaulį, kuris tik todėl 
“kaltas”, kad iš savo šalies išgrūdo ka
pitalistus, dvarponius, kunigaikščius ir 
visai nepriklausomai nuo kapitalistinio 
pasaulio būdavo ja naują gyvenimą.

Kada Turkija ir Bulgarija pasirašė ne
kariavimo sutartį, tai vėl bulvarinė spau
da įžiūrėjo Sovietų “kaičią”. Kodėl? To
dėl, kad kaipo ponas Ludwig Denny ra
šo: “Balkanuose Anglija dirba karui, kad 
į Balkanus nukreipus Vokietijos smū
gius, kad pačiai išsigelbėti iš po tų smū
gių* Gi Hitleris dirba taikai, nes jo tik
slas užpulti Angliją.” Reiškia, dvi impe
rialistų grupės viena kitai ten priešta
rauja. Hitleris laimėjo, Anglija vėl dip
lomatinį smūgį gavo. Nieko su tuo ne
turi Sovietai.

Dabar trečias “ašies” sėbras Japonija 
sujudo Tolimuose Rytuose. Ji traukia jė
gas prieš Holandijos ir Anglijos koloni
jas. Anglija turi drūtinti ten jėgas. Am
erika tą pat daro. Tai aišku, kad Japo
nija gelbėja Hitleriui ir Mussoliniui, nes 
jeigu Tolimuose Rytuose ir nebus karo, 
tai atitraukimas Anglijos ir Amerikos 
jėgų yra pagalba Hitleriui ir Mussoli
niui vesti kitur karą. Tai aišku, kad 
“ašies” imperialistų yra bendra karo 
veikla. Bet tūla bulvarinė spauda ir vėl 
kaltina Sovietus.

Tikrumoj, kalti yra Wall Stryto ban- 
kieriai, kurie sukurstė generolą Chiang 
Kai-sheką užpulti Ketvirto Kelio Armi
ją Chinijoj, išžudyti kelis tūkstančius 
žmonių ir vėl iššaukė pasidalinimą Chini
joj, kas paliuosavo Japonijos imperializ
mo rankas.. • /

a

$60,000 Gynimui Harry Bridges’o
Los Angeles (California) miesto CIO 

unijos įsteigė Komitetą Ginti Harry 
Bridges, CIO vadą, kurį Washingtono 
vyriausybė, įkvėpta samdytojų, nutarė iš 
naujo teisti ir išdeportuoti. CIO unijos 
nutarė sukelti $60,000.00 pinigų sumą 
gynimo reikalams.

“šešiasdešimts tūkstančių dolerių—ne
didelė yra suma atmušimui suokalbio 
prieš darbo unijas,” pareiškė CIO veikė
jas Ward.

Iš tikrųjų, tai. nėra didelė suma, kai 
ją palygini su reikalu. Nes kiekvienam 
aišku, kad užpuolimas ant Harry Brid
ges yra užpuolimas ant viso organizuoto 
unijistinio darbininkų judėjimo.

Taigi Los Angeles miesto CIO unijis- 
tai šiuo atveju parodė gražų pavyzdį vi
siems darbo žmonėms, kaip reikia ginti 
savo reikalus.

Anglijos karalienė peržiūri drabužius, prisiųstus iš 
Amerikos, kuriuos suaukoja Anglijos šalininkai Ame
rikoje.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Laisvoji Sakykla
Laisves” Dalininkų Suva- kiau; bus daugiau popu- 

žiavimui Praėjus
Iš aprašymų suvažiavimo 

eigos ir redakcijos raporto rašyt apie pares, varduves, 
ir ant jo diskusijų, matosi i “vestuves” tiek ir tiek me- 
gražus draugų ūpas ir no-1+11 -
ras auginti vienintelį lietu
vių išeivijoje švitinį “Lais-

liarus.
Kiti mūsų korešp. myli

tų sukakties mūs “gerų 
draugų.” Ir kad jau įsisma
gina, tai visą cielą špaltą

Neteko siuos žodžius ra
sa n č i a m d a 1 yvauu taip 
svarbiame mūsų metiniame 
suvažiavime iš priežasties 
slogos gerklėje, nes vos 
lios dienos kaip pakilau iš 
lovos. Mūsų švyturys-“Lais- 
vutė.” Jūs, draugai laisvie- 
čiai, bendradarbiai, vajinin- 
kai, visi sveikintini už sklei-l 
dimą tiesos įžodžių darbo 
liaudyje. Juk, iš tikrųjų, 
mūsų apšvietos sėkla nega
lėjo neatsiliepti ir į Lietu
vos liaudį, raginant U 
trenkti nuo savo sprando |U 
siurbėlę Smetoną su jo gau
ja parazitų. Dėka tam, 
šiandien Lietuva tarybinė, 
laisva, laiminga. Darbo 
liaudis, jos šviesioji inteli
gentija vairuoja šalį į kul
tūros, progreso ateitį.

Gali būti randamas vie
nas kitas trūkumas “Lais
vėje”, tai kiek teoretiškų gi
lesnių politinių raštų, kal
bos taisymas ir techniškų 
klaidų.

Nei korespondentų susi
rinkimas, nei suvažiavimas 
netarė žodžio kito, kad kal
ba būt daugiau lietuviška, 
gražesnė, nemaišoma su 
amerikoniška, kaip dabar 
dar rašoma, ne tik kores
pondencijose, bet ir straips
niuose ir net apžvalgose. 
Juk mūsų “Laisvė” eina ir 
į Lietuvą, kur ją skaito žmo
nės nesuprantanti anglu 
kalbos. Tik vieną pavyzdį I**? 
parodysiu iš mūsų kores
pondencijų rašysenos, kaip 
sudarkoma graži kalba.

Rodos, iš Hartford, Con
necticut, rašo d. Muleranka 
koresp. iš atsibuvusios ten 
vakarienės ir kas ją parė
męs aukomis. “Aukojo šie 
‘tavernai,’ šie ‘griliai’Ctą ir 
tą. Mes čia gyvendami, jau 
žinom, kas tie tavernai, gri- 
liai, kuh galima įsigerti. Bet 
ką žino apie tokius žodžius 
nežinantis anglų kalbos? 
(Žodis taverna nėra anglišy 
kas-jis paeina iš lotynų-ita- 
lų kalbos.-Red.) Tokia rašy
sena, tai nepaisymas nei 
laikraščio, nei jo skaitytojų. 
Kodėl neparašyti gertuvė, 
užeiga, kur kiekvienas su
pras jr laikraščiui bus svei- ‘

tiko su duona ir druska, 
kaip jie nusistebėjo, susi
jaudino. Kas buvo “svotas”, 

| “svočia,” “jaunieji”. Koki 
Į ten .geri valgiai, gėrimai, ir 
‘tt ir tt., be galo, be krašto, 
(tartum, kad tai svarbiausi 
! įvykiai mūsų darbo suvar- 
Į gūsių žmonelių tos pares. 
Norėčiau paklausti tų drau
gų, kurie taip populiarizuo-

Į ja tas pares, tas “vestuves,” 
!tas varduves, ką jos bendro 
i turi su visuomene? Kam 

./i gaišint laiką ant tokių be- 
verčių, nieko bendro netu- 

' rinčių su progresu, su ap- 
švieta rašiniu ir teršt laik
raštyj brangią vietą. Juk 
tai nėra jokia apšvieta ir 
šiam darbo liaudies laikraš
čiui visai netinkama toki 
“raštai.” Kaip keistai atro
do, kad suaugę žmonės, va
dinamės progresyviais ir 
žaidžiam mažų vaikų žais
lais. Ar nėra naudingų raš
tų, kurie mus liečia, kultū
rina, pamokina? Mes, drau
gai, visi dirbame prakaite 
veido savo dirbtuvėse. Jau
čiame ant savo pečių per 
kapitalą kraunant vis sun
kesnę ir sunkesnę naštą 
vargų. Mūs teisės naikina
mos viena po kitos. Pragy
venimas, įvairūs tiesioginiai 
ir» netiesioginiai mokesčiai 
kraunami ant mūsų. Reak
cija kyla visu savo juodu
mu, visu sunkumu. Šalį vi
sokį spekuliantai grūda, į 
karo nasrus; siekiamas! 
prie diktatūros, fašizmo. 
Grabai jau užsakyti mūsų 
gyviems sūnams, tik žūkit 
greičiau už viešpačių dikta- 
tatorių, fašistų reikalus, su- 
guldyt jau yra kur. Štai, 
kokioje kryptyje mes turi
me rašinėti korespondenci
jas ir šviestis patys ir kitus 
šviesti, o ne bevertes pares, 
vestuves, varduves brukti į 
“Laisvę.” Tokios ir panašios 
korespondencijos, gal ir tik
tų “Keleiviui,” “Naujie
noms,” bet jokiu būdu ne 
darbo liaudies dienraščiui 
“Laisvei.” Redaktorių pra
šyčiau tokias koresponden
cijas siųsti tiesiog gurban, 
kur. joms ir tinkama vieta.

. G. A. Jamison.

Profesorius Vytautas Bacevi
čius vėl gavo laišką nuo savo 
tėvelio Vinco Bacevičiaus iš 
Lietuvos. Laiškas rašytas sau
sio 20 dieną. Tarp kitko, laiš
ke sakoma:

“Laikraštis ‘Laisvė’ eina du 
mėnesiu. Pirmus tris numerius 
iš spalio mėnesio gavau 1941 
metų sausio 2 dieną. Paskuti
nius iš lapkričio 4, 5 ir 6 die
nos gavau pereitą savaitę. . .

“Aš esu sveikas. Dirbu ne
mažai, kaip ir visi pas mus: 
dabar tinginių nėra. Sausio 12 
dieną buvo rinkimai j Aukš
čiausiąją Tarybą. Rinkiminėje 
kampanijoje ir aš dalyvavau, 
kaipo aktyvistas—agitatorius. 
Atidavė balsus 98 nuoš. rin
kikų.

“Sekmadieniais lankau Mar- 
ksistiniai-Leninistinį Universi
tetą. Klausau dviejų dalykų: 
Komunistų Partijos istorijos ir 
dialektikinio bei istorinio ma
terializmo. Kiekviena paskai
ta tęsiasi dvi valandas. Lek
toriai labai geri. Nuo lapkri
čio mėnesio 10 dienos algos 
mūsų pakeltos: gauname, kaip 
ir visuose Sovietuose, dideles 
algas...”

Laiškas iš Alytaus Apskričio
Frackvillietis Zigmaš ;Zub- 

ris gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savųjų. Laiškas rašytas dar 
lapkričio 29 dieną. Beveik vi
sas laiškas yra privatinio po
būdžio, apie visuomeninius 
reikalus tik sakoma:

“Šiemet Lietuvoje labai blo
gi metai. Iš karto visą pava
sarį didelis karštis be lietaus 
išdegino be laiko javus, kaip 
kur rugiai buvo pjaunami be 
grūdų. O paskiau labai daug 
lijo, tai žmonėms trūksta pa
šarų. Linai užaugo dideli, tik 
be jokių valaknų, reikėjo su
kloti į tvartus.”

Laiškas nuo 14-kos Metų 
Mergaitės ,

Chesterietis F. Navickas ga
vo laišką iš Lietuvos nuo savo 
sesers dukters Onutės Kurnic- 
kaitės, 14 metų amžiaus mer
gaitės. Apart pasveikinimų ir 
kitų asmeniškų dalykėlių, 
mergaitė rašo:

“Dabar dėdyte, dėkoju už 
laišką ir už linkėjimus mūsų 
dabartinėje S.S.S. tėvynėje, 
nes dabar ir mes rašydami šį 
pirmą laišką iš proletariškos 
Lietuvos, sveikinam tamstas 
visus ir linkime geros kloties. 
Dabar prie šios valdžios gavo
me žemės iš Svereikos ūkės— 
ten pat prie savo grintelės iki 
Sūrio rubežių, gavome geros 
žemės. Tik nežinome, kaip 
pradėsime dirbti, nes visko 
reikia, o kainos pas mus labai 
pakilo, o labiausia ant geres
niųjų drabužių... tik javai 
dar laikosi pusėtinai. Dabar 
mes esame sveiki, džiaugiamės 
gavę žemės, dirbam žiemos 
darbus, žiemos pradžia kol 
kas nešalta. Jeigu bus visa to
kia, tai nė nepajusime, kaip 
ateis švelnus pavasarėlis...”

Laiškas rašytas gruodžio 23 
d., 1940 m.

Sekamą laišką gavo iš Lietu
vos S. Brazauskas, iš Gardner, 
Mass.

Sendžius, 5-.XII-1940 m. 
Brangus Drauge!

Dėkoju už laišką, už gerus 
visiems linkėjimus. To paties 
linkime ir Jums ir visai Tams
tų šeimai.

Tuo laiku mes esame sveiki, 
gyvename naujus laikus. Turi
me Sovietų santvarką ir Sovie
tų pinigus, kurie kartu eina su 
litais. Dabar pinigų daug pas 
visus atsirado. Darbininkams 
pakėlė atlyginimą, pagerėjo 
pragyvenimas.

Sovietai nuoširdūs, geri 
žmones, nieko iš Lietuvos pi
liečių nereikalauja ir duodant 
neima. Visa\Lietuvos vyriau
sybė susideda iš vietos darbo 
žmonių. Daug senų tarnautojų 
iš įstaigų, buvusius “smetoni- 
ninkus” atleido, paliko tik 
darbo žmones.

Policijos nėra, jos vietoje 
veikia milicija iš darbo žmo
nių.

Gaudinskas Antanas, iš Bel
vederio ir kiti iš Sendžiaus 
miestelio darbininkai. Valsč. 
viršaičiu paskirtas buvęs pas 
Vaitekūną Stasį už kumetį Ba- 
kanauskas. Senų valdininkų li
ko tik Gaudinskas Jonas.

šarauskas yra areštuotas, 
kalėjime seniai jau, o žemec- 
ką Leoną vėliau pasodino į ka
lėjimą už prieškomunistinį vei
kimą. šiaip geros valios žmo
nėms nedaroma nieko. Tvarka 
yra gerai palaikoma.

Kaip klausei, kad valdo Lie
tuvą rusai, tai neteisybe. Lie
tuva liko Respublika, išsirin
kome Seimą, susidarė vyriau
sybė lietuviška iš darbo žmo
nių, bet tik ne iš kapitalistų, 
kaip kad buvo pirma, kada 
buvo tik dvarininkai ir kapita
listai valdžioje.

Naujoji vyriausybė suvals
tybino visas žemes ir davė 
tiems, kurie ją dirba. Nacio
nalizavo stambią pramonę, di
deles krautuves, didelius na
mus ir viešbučius. Susidarė 
valstybinė prekyba, private 
prekyba paliks tik smulki be 
išnaudojimo ir be spekuliaci
jos. Viskas pareina į darbo 
žmonių rankas.

Principas: kas nedirba, tas 
nevalgo. Įvesta civilinė metri
kacija, duota sąžinės ir tikėji
mo laisvė. Įvedamas nemoka
mas gydymas ir daug kitų re
formų dėl darbo žmonių gero
vės.

Pavedus fabrikus valdyti 
patiems darbininkams, prasi
dėjo darbo lenktyniavimas. 
Darbininkams pakelta atlygi
nimas, duoti geresni butai.

Kiek nepatenkinti liko stam
besni ūkininkai. Mat, kurie 
turėjo virš 30 hektarų, tą per
viršį atėmė ir davė beže
miams. Ir likusioji žemė yra 
ne nuosavybė, bet valstybinė. 
Negalima nei parduoti, nei 
praskolinti.

Šiaip gyvuliai, javai ir kitos 
prekės labai pabrango. Žmo
nės viską perka, kas tik pasi
taiko. Mes jau krautuvę bai
giame išparduoti. Naujų pre
kių sunku gauti. Ir iš viso ne
žinome, ar galėsime toliau 
prekiauti. Draugija tebėra, kai 
buvo. Aš tebedirbu ir Savic
kas pirmininkauja. Visi pra
šė perduoti Jums gerų linkėji
mų, dėkojo už geradienius.

Likite sveiki šiuo laišku at
lankyti. Labai prašau para
šyti laišką, kaip ginčijasi Am
erikoj lietuviai apie Lietuvos 
dabartinę politinę ir ekonomi
nę santvarką, ką šneka Vyčių 
generolas su Maike.

Viso geriausio,
A. ir K. Pečiuliai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
L. J., Baltimore, Md. —Pir

miau buvome gavę korespon
denciją nuo kito draugo apie 
smetonininkų prakalbas, todėl 
atleisite, kad jūsų korespon
dencijos negalėsime sunaudo
ti. Vis tiek ačiū už parašymą.

Stasiui Paulauskui, Pitts
burgh, Pa. — Finansinę atskai
tą Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 142 kuopos perdavėme 
“Tiesos” redakcijai. “Tiesa” 
yra LDS oficialis organas ir 
ten kuopų finansinės atskaitos 
turėtų tilpti. Gal tik per klaidą 
mums buvote prisiuntę.

Vyt. Ramūnėliui, Lowell, 
Mass.— Negalėsime sunaudo
ti jūsų korespondencijos. Jūs 
joje užpuolate vieną žmogų, 
tikrai nežinodami, kas tą ko
respondenciją rašė ir jus kri
tikavo.

Amerika Pirks Savo Armijai 
Mėsos iš Argentinos

Washington. — Amerikos 
vyriausybė pirks konser
vuotos (kenuotos) mėsos 
savo armijai iš Argentinos. 
Nes daugiai mėsos išveža
ma iš Jungtinių Valstijų į 
Angliją.
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No Longer Fits Us Well
by Karl Klralis

that the present economic 
has not served its purpose, 
as Charles Lawson suggests 
admirable book, “You Can 
It (Though You Won’t),’’

Unless 
passed 
York’s

However, a definite cycle 
evident in the development 
genus Homo from beast to 
man.

of that knee-torturing that 
on in the 55c seats in the 

balcony that you get on Broad- 
A little youngster leads you 
seat and, if you wish, begins

is no catch, 
the hat being 
“catch.” New

quarter to nine the 
There is a moment 

and the curtain is

Chekov’s 
a monologue by an old

Antradienis, Vasario 25, 1941

art for our sake
A Free Theatre-There Should

Every day people accept such 
things as free libraries, free parks 
and free schools without a murmur 
of suprise. But when a number of 
us heard that right in the heart of 
New York was a Free Theatre we 
arched our eyebrows and waited for 
the “catch” that must be 
someplace.

Well, there 
you could' call 
around as a 
only Free Theatre, and America’s 
as far as we know, has been in ex
istence for 26 years tucked away 
on 27th Street in an old building 
over which hangs a worn sign, 
“Davenport Free Theatre.” This and 
nothing more.

Last Wednesday evening a few of 
us from the B’klyn Builders dropped 
over to see the performances and 
to see the old-styled thespian him
self, Butler Davenport, whose check
ered life ha# been played within 
the confines of the stage.

It is a small theatre, old and 
worn here and there but the seats 
are fairly comfortable and there is 
none 
goes 
fifth 
way. 
to a 
to tell you the story of the theatre 
and how it works. If you are inter
ested, he will tell you, you can be
come a subscriber to the theatre ■ production 
for only a dollar a year. This will 
entitle you to a reserved seat at 
any performance of the eight pro- 

‘ ductions that are presented each 
, year. Subscribers are also invited 

to four receptions annually where 
they meet informally with the act
ors and actresses and take a deep 
breath of the 
footlights.

At about a 
lights go out. 
of darkness 
drawn. Usually the plays present
ed are full-length plays by Shakes
peare, Ibsen,'Chekov, Moliere, Gals
worthy and others. But tonight we 
see only two one-act plays and the 
last scene of an old play. The reason 
being, as Davenport later tells you, 
"some of the actors have been 
drafted, by the army, by the mar
ines and by the saloon.”

On this evening we saw Anton 
"The Swan eSong.” It is 

actor 
who finds himself locked within the 
theatre that has eaten up his youth. 
Reflecting upon the successes of 
the past, he re-enacts memorable 
scenes from plays that have moved 
audinces in days ^one. Hamlet, Shy-

lock live again in 
his memories.

The second play 
best of them 
Arthur Jones’ "A Builder of Bridges.”
It is the tale of a dying old man 
who has the devil in him to the 
very end. Even while his heart is 
beating out its last, he persists in 
admiring women, giving advice on 
sexual conduct, dancing, and mak
ing plans for the greatest engineer
ing project of all: a bridge between 
Europe and America. When he dies 
you lean back and hope that you 
too will be able to die like that. 
It is witty, charming and clever. 
Some of the lines probably would 
never pass in the movies, but they 
are quite delightful on the stage.

After the play old Davvy himself 
gets out on the stage and tells a 
few anecdotes about the people he 
has met in his life, from a puritan 
blue-nosed father who regarded the 
theatre as the gate-way to hell (“so 
I wentr straight to it”) to vivacious 
characters like Sarah Bernhardt and 
others who’ve graced the stage in 
the old days.

He also takes the privilege of ex
pounding a few of his pet peeves 
about Americans whose cultural 
knowledge is as deep and penetrat
ing as their philosophies. In the 
whole United States at the present 
moment, he says, there is only one 

of Shakespeare. Only 
one! And that is "Twelth Night” 
in New York. And at this exact 
moment there are two hundred and 
fifty productions of Shakespeare in 
the Soviet Union! Two 
and fifty and we have' only 
We should be ashamed to say 
Shakespeare is ours.

His talk finished and the 
passed around for the collection, 
Davenport retreats to the stage and 
the last scene of “Oedipus Rex” by 
Sophocles is presented.

Accustomed as we are to quick
moving patter and action this two- 
thousand years old drama strikes 
us as being a bit unusual. It is 
the tragic story of Oedipus who 
kills his father and then marries 
his mother without knowing it. In 
despair he blinds his eyes and makes 
his way to the forest to die. He 
bids farewell to the girl who is both 
his daughter and sister.

Performances are held every eve
ning at 8:30, Sunday included but 
not Monday. Should you be in 
New York some free evening drop 
in at the theatrei on 138 East 27th 
Street and it will be an evening 
well spent.

a plea to youth
The Old Coat of Economics

AVE YOU EVER wondered at 
a blind stupidity of a world 

that allows millions to suffer, in 
misery, the pains, and frustrations 
of poverty, while a fortunate, un
scrupulous few enjoy in idleness 
those very luxuries and riches pro
duced by the labor of the sufferers?

Have you ever questioned the 
justice of that economic system 
which allows millions to starve while 
millions of acres of wheat are 
plowed under on the orders of the 
few, who wish to preserve a price 
level which will accomodate for a 
comfortable profit to themselves; 
which allows millions to suffer and 
die from preventable and curable 
disease because they can not afford 
the service of science and medicine; 
which allows unlimited public work 
to go undone while millions of able 
laborers lie idle in wasteful un
employment; which allows, and, in
deed, leads, nations to lend their 
entire resources to destruction and 
hatred in war, while that same un
scrupulous few, collect enormous 
profits at each fatal explosion of 
shell or torpedo; which acknowl
edges the superiority of the man 
with money over the man with ideas 
by rewarding the former with more 
and more money drawn from the 
many through utilizing the ideas of 
latter?

For if you have ever pondered 
these questions, you have reached 
the inevitable conclusion that some
thing is decidedly wrong with the 
economic system which has engen
dered all the evils of war, poverty, 
crime, unemployment, prostitution,* 
the waste of labor and materials 
through inefficient competition, the 
state of their being separate nations, 
and separate units of concentrated 
wealth, of conflicting interests, 
waste of natural resources, specul
ative gambling, lack of social and 
economic security, the universality 
of the selfish subjection of the labor 
and liberty of the many to the few, 
adjustments of our modem civiliza
tion.

Not 
system 
Indeed, 
in his 
Change 
the seed of our present highly-de
veloped civilization would never have 
germinated without the then-satis
factory and necessary creed of meum 
et tuum.

were 3,-

212,000
234,000
136,000 

and
120,000

11,168,101

Manufacturing Industries. Those 
employing in 1930 largest number 
of young workers (16-24) included:

Industry Number
Textile and their products, including 

all textile and clothing industries 690.000 
Clothing industries

Food and allied products
Automobile factories
Iron and steel: blast furnace

steel mills

Draft Has Effect
On Pennant Race
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meeting, sponsored by the 
Attucks Local of the Work-
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180,929
553,863

1,235,196
725.151 

1,419,415 
3,709,955

Class 
Profession a I 
Managers, etc. 
Clerks, etc. 
.Skilled workers 
Semi-skilled 
Unskilled

Both
656,030
573,715

2,681,828
743,570

2,810,447 
4,869,635

11,835,226

Girin 
475,101 

19.852 
1,446,632 

18,419 
891,032 

1.159,680

4,010,716

the facts about youth

Trends and Status of Young 
People in the United States

“Deed” Gives U. S 
Back to Britain

Regard Conviction 
As Democracy

Report on Health 
Of Draftees

TULSA .—' Peace-loving Oklaho
mans are still chuckling over the 
“mock deed” offering the lease of 
the “whole of North America” to 
the King and Queen of England for 
“absolutely nothing.” The mock deed 
was sent, to the County Clerk here 
by "ten young people of Tulsa” but 
was refused because it was not ac
companied by a filing fee.

The County Clerk turned it over 
to the County Attorney and urged 
that federal officers be asked to 
investigate. He said he believed 
someone was "trying to be funny, but 
may find it isn’t such a good joke.”

WITH spring training for the ma
jor league teams rapidly approach
ing, the shadow of conscription of 
certain stars, looms omniously. The 
order of finish of the teams at the 
end of the coming pennant race will 
be affected by the conscription law.

The first instance is the refusal 
of the Wisconsin draft board to de
fer the draft of Morrie Armovich, 
recent Giant acquisition. This be
comes a serious player and financial 
loss for the Giants.

The Detroit Tiger’s chance of 
repeating as a pennant winner has 
become w very slim, since the local 
draft board in Hank Grepnberg’s 
district revealed recently that it ex
pects to find it necessary to send 
a questioriaire to the ballplayer with
in a few weeks.

Without Greenberg’s stupendous 
clouting during the ‘40 season, the 
Tigers could have never won the 
flag. Certainly, this year they can’t 
be expected to even make the first 
division, should they lose Hank to 
the army. He is in line for a salary 
of about $36,000, this being just 
about a hundred times more than 
what he’ll get in the army, when 
he’s drafted.

To add to the sorrows of the Tig
ers team and the Tigers fans, Bar
ney McCoskey, young slugger of ex
cellent possibilities, is also in line 

, for the draft because of a low num
ber.

Although, the baseball magnates 
appear to be putting on a national 
defense “sacrifice” front, they arc 
believed to be secretly pulling all 
sorts of strings to get exemptions 
for their stars.

(1) The succession of 
over another,

(2) The intervening 
which men’s minds 
change, or, as Charles 
puts it, assume a "new 
and moral climate,” in
with this succeeding system.

(3) The era when the ideals and 
thoughts of men spread, with the 
impetus gained during the progress 
which would result from the mental 
and moral releases of the succeeding 
system, beyond the limits of this 
system (at which time the social 
and economic stability is more or 
less weakened, according to the rela
tive importance of the field the 
system dominates).

(4) The eventual succession of a 
more just and flexible system the 
advantages of which may become 
evils as philosophy and science ad
vance under the system, so that an 
even better one must succeed it.

A system can exist only so long 
as it is adaptable to the change of 
ideas and ideals. If it limits the 
thought or mental progress of man, 
the era of losing faith in "the capa
cities of the system, called by H..G. 
Wells “the Age of Frustration, 
follows, and the system must be 
discarded and a system better able 
to compass these things must be 
evolved.

Can the economic system of the 
unlimited accumulation of wealth, 
which has existed and succeeded 
(although at the expense of sacrific
ing the happiness and moral well
being of our progenitors) these 
hundreds of years, survive the im
mense progress in science, philos
ophy and morality of the present 
century ? A great number of ser
ious thinking persons express a de
cided negative, and some of the 
most conservative industrialists and 
economists doubt that it is possible 
without patching up some of the 
most glaring faults of capitalism.

Nicholas Murray Butler confounds 
this latter method of meeting the so
cial and economic crisis which we are 
facing, in this decisive manner, “We 
are trying to deal with these stu
pendous problems, with these new 
problems, with these problems of 
tomorrow, by using the ideas and 
machinery of yesterday. We are 
trying, in the age of the electric 
light, to teach national economic

NEW YORK.—The United States 
Supreme Court last week upheld 
the conviction of Earl Browder, 
General Secretary of the Communist 
Party, 
on for

The 
Rights 
signatures of Robert Minor, Chair
man and Elizabeth Gurley Flynn, 
Secretary-Treasurer, from its offices 
at 799 Broadway, issued the fol
lowing statement in connection with 
the decisions:

"None but small children and 
pettifogging lawyers, or persons de
ceived by the latter can believe that 
the reasons given by the Supreme 
Court are the effective reasons why 
the foremost opponent of war policy 
is sent to prison at the same time 
that our country is plunged into the 
depths of war.

"Through the Supreme Court 
the Roosevelt administration ex
presses one aspect of the program 
of war dictatorship even before the 
dictatorship bill passes the Senate, 
Under Roosevelt’s dictatorship poli
tical opponents will be placed in 
prison. Earl Browder is considered 
by the Roosevelt administration as 
its most consistent and effective 
opponent in clarifying and bringing 
to conscious expression the great 
mass opposition of the American 
people to the involvement of our 
country in thisi, war. Therefore he 
is sent to prison and the petty de
tails of fact and law are set aside— 
such as the fact that the 
used by Mr. Browder was 
authentic and properly and 
used and that the statute
tations which in all reason and le
gality outlawed the irregularities 
of many years ago ip Browder’s use 
of other narnės than his own for 
travel in Europe to avoid danger 
to his life and liberty.

"The imprisonment of Earl Brow
der is intended as a heavy blow 
against the Communist Party, for 
everyone knows that if Mr. Browder 
had been a leader of any party that 
supports the plunging of this coun
try into the European war, he would 
not have been .prosecuted.

“However, this Committee invites 
the attention of’ all honest Amer
icans to the fact 
ment of Browder 
ger not
munist Party aš to the democracy 
of our

"The

Issue Citizenship 
Guide for Aliens
NEW YORK. — A new 32-page 

pamphlet, "United States Citizenship 
and Naturalization Procedure,” 
which contains full information on 
how to become an American citizen 
under the new nationality laws as 
codified by the last Congress has 
been issued by the American Com
mittee for Protection of Foreign 
Born, 79 Fifth Avenue, this city, it 
was announced this week.

progress with the candle. It can not 
be done, gentlemen.”

It appears that our economic 
system has reached the "Age of 
Frustration’ stage of the cycle. Is 
it not possible, 
bable, that the 
social forces of 
industrialism of 
the introduction
idea of government 
of the masses, and 
effect of the destruction and loss 
of accumulated capital 
by the World Wars are 
tions oi the broadening 
political sciences, and
beyond the limits of capitalism, and 
are signal fires of the disintegration 
of the economic system of private 
enterprise and of the rise of the 
cooperative economic system which 
must follow? »

If this is true, would it not be 
infinitely better to discard the ca
pitalistic economic system as a thing 
which has outgrown its usefulness, 
as have the horse and buggy, the 
oiled lamp, hand-manufacturing, and 
innumerable other things for which 
science has offered substitutes more 
compliant with our needs- and abili
ties, and concern ourselves not Svith 
patching up capitalism, which would 
be the most ridiculous procrastina
tion of what we must sometimes do, 
a waste of time and effort in doing 
that which will soon be undone, and 
a ruthless subjection of millions of 
our survivors to the misery which 
they would surely suffer under cap
italism, but rather with the evolu
tion of an economic system which 
would be as much an improvement 
over capitalism as was the incandes
cent electric light over the candle? 
Any thoughtful person would be ob
liged to admit that this is the 
logical procedure.

(To be concluded.)

country as a whole.
trade unions and other or

ganizations of the people that will 
feel the impact of ■ Roosevelt’s drive 
for war and reaction will find 
themselves even more vulnerable 
attack.

“As Eugene- V. Debs and C. 
Ruthenberg were sent to prison 
the first World War in order
give the war makers a free hand 
for that orgy of blood and profits, 
Earl Browedr is being sent to prison 
in what will prove to be unsuccess
ful effort to stifle the protest of the 
working class and people in this 
second imperialist war.

"Those who may think that the 
Communist Party will be weak
ened are mistaken. The Communist 
Party which under the leadership 
of Browder was brought to ten 
times its former strength will close 
its ranks all. the more firmly. It 
will more effectively fight its bat
tle for the peoples peace and free
dom by demonstrating that Browder 
and Weiner are victimized only in 
order to victimize all of American 
in the misery of war.”

Girls in one dormitory at Rad
cliff College keep their housemates 
apprised of how they fare on dates 
by using different colored inks in 
registering the time they come in. 
The code: Green—just* a nice time; 
Brown—thoroughly routine; Yellow 
—an utter flop; Pink—on a high in
tellectual plane; Red — perfectly 
swell; Purple—too, too divine.

CHICAGO. — Forty-four per cent 
of the men examined under the 
conscription law for the army have 
been rejected as physically or men
tally unfit for military service.

Col. Leonard G. Rowntree, chief 
of the selective service board’s me
dical division, told , the Illinois State 
Medical Society yesterday that 32 
pen, cent of those examined by Jan. 
31 have been turned down by phy
sicians at local draft boards. An 
additional 12 per cent, he said, were 
rejected by Army boards who found 
disabilities the local examiners had 
missed.

The principal cause for rejection, 
he said, was defective teeth. About 
,17 per cent of those rejected by 
board physicians had bad teeth while 
the Army’s rejection on that count 
was 22 per cent.

Other causes were: cardivascular 
(heart) system, 13 per cent by local 
boards and seven per cen,t by the 
army; musculo-skeletal defects, 10 
and four per cent respectively; eyes, 
nine and 13 per cent; genitalia, in
cluding veneral, six and five 
cent; mental and nervous, six 
10 per cent; nose and throat, 
and nine perct; Hernia, five 
six per cent; feet, four and six 
cent; lungs, three and four
cent; lungs, three and four per cent.

Rowntree said rejections by local 
board physicians fell into two cate
gories—12 per cent fit for limited 
military service but not fit for gen
eral training and 20 per cent unfit 
for any form of military duty.

OUTH OF 16 to 24 years old 
make up one-sixth 

pulation of the United 
cording to U.S. Census 
timate of population 
there were about 21,200,000 boys 
and girls 16 to 24. In November, 
1937, these were divided, according 
to National Youth Administration 
estimates:

per 
and 
six 

and 
per 
per

5,200,000 were attending schools 
and colleges

3,200,000—nearly all girls—were 
engaged in home-making, or for 
other reasons were neither in schools 
nor available for gainful work

7,100,000 were employed
1,800,000 were employed part-time 
3,900,000 were unemployed—that 

is, able to work, and seeking work, 
but unable to find it in private 
industry.

In November, 1937, only 56 of 
every 100 young men 20 to 24 years 
old were employed full-time, and 
only 68 out of every 100 were em
ployed full or part-time, compared 
with 90 out of every 100 in 1930. 
Employment of boys 18 and 19 years 
old probably had declined even more 
sharply, according to NYA estimates.

Population Trends. It is estimated 
that this number of youth (16-24) 
will increase until 1944, 
peak of 21,900,000 will be

After, 1944, the number 
people in the population

owing to the falling birth 
Already the proportion of 
is smaller than it was some 
ago. In 1870 there was about

These figures include all employed 
youth between tlje ages of 10 and 
24, inclusive. However, those 10-15 
inclusive are a relatively small 
group, amounting to less than 6% 
of the total. They number 460,742 
boys and 206,376 girls, or 667,118 
combined. This gives a total of 11.- 
168,107 employed youth (16-24) in 
1930.

This analysis shows that 66% of 
all employed youth were on semi
skilled and unskilled jobs; 41% were 
in unskilled occupations.

Proportion of the youth population 
that were on paid jobs (gainfully

2,371,664
1,916,315
1,629,442
1,103,574

189,607 
903,27*

occupied) in 1930.
Ago o/n Gainfully employed
16 24.8
17 38.8 ■■ ,
18 65.3
20-24 65.7

Young workers (16-24) in 1930 
were distributed in the various maj
or industries, as follows:
Manufact’g & mechanical industries 3.056.329
Agriculture
Trade, transport. & communication
Clerical occupation*
Domestic and personal service
Extraction of minerals .
All other

Poll-Tax States 
Lead in War Drive
WASHINGTON. — Southern poll- 

tax Senators were this week lead
ing in the flood of war oratory on 
behalf of the President’s lend-lease 
bill in speeches on the Senate floor.

Major Administration speeches in 
the early part of the debate were 
made by Senators Tom Connoly of 
Texas, who last year opposed the 
anti-Lynching Bill with a string of 
vicious slanders against the, Nogro 
people, and Lester Hill of Alabama. 
Both- are poll-tax statesmen.

Another important pro-war orator 
was Senator Josųah W. Bailey, die
hard Southern Bourbon from North 
Carolina, a state which also has 
restrictive suffrage laws.

Bailey advocated United States 
intervention in the European war 
and told the Senate that if passage 
of Roosevelt’s British "aid” bill 
means war, “I am ready to go.” 
Bailey’s speech was in line with the 
open pro-war statements made by 
Carter Glass and other Southern re
actionaries.

This entire trend was indicative of 
the leading role played by South
ern poll-tax Congressmen in the 
fight for the lend-lease bill and for 
open American participation in the 
war.

Moreover, it is indicative that the 
strongest support for the war meas
ure has come from men in Congress 
who represent 
full of people.

Without

cline, 
rate, 
youth 
years 
one young person for every two
adults of over 25. In 1938, there was 

.only one for every three grown-ups. 
Only in rural communities, particul
arly in the South, are there still 
half as many young people as older 
persons.

Occupations. Latest figures on 
youth in gainful (or paid) occupa
tions are still those of 1930 census. 
American Youth Commission has 
recently analyzed these figures on 
the basis of A Social-Economic 
Grouping of the Gainful Workers 
of the United States (U.S. Census 
Bureau, 1938, 264 pp.), as follows: 
Youth Under 25 Years of Age, Gain
fully Employed in 1930, by 
Economic Classes

Girls in Industry. There 
804,340 girls (16-24) on paid jobs 
(gainfully employed) in the United 
States in 1930.

Of all women workers in the coun
try, 37.5% were under 25 years old, 
while only 20.5% of the men work
ers were under 25. Numbers of em
ployed girls under 25 increased by 
12% in the ten years 1920-30, while 
working boys under 25 increased by 
only 6%.

Of an estimated 14,496,000 women 
employed in November, 1937, about 
5,250,000 were girls-(16-24), acord- 
ing to National Unemployement 
Cen-us.

WASHINGTON.—Steel companies, 
which often give price discounts of 
nearly 50 per cent to large buyers, 
refuse any concession to the govern
ment, a study submitted to the Fe
deral Monopoly Committee1 revealed 
this week.

Hear Stories of 
Toll of Slums

Call for Unity in 
Fight on Reaction
LONDON. — The march to fasc

ism can only be resisted and demo
cratic and trade union rights and 
liberties safeguarded by the unity 
of the whole working class and pro
gressive movement, declares the re
solution adopted this February 9th 
at the first full meeting of the Na
tional Committee 
Convention.

Illustrative Anecdotes
The modern child quizzed her 

ther as to her own origin, and 
given the traditional answer: “God 
sent you.”

“And how did you get here, Mo
ther, did God send you, too?” “Yes, 
dear.” “And grandma?” “Yes, dear.” 
"And great-grandma?” "Yes, dear.” 
“Do you mean to sayr Mother, that tentative 
there have been no sex'relations in 
this family for over 200 years?’'

“Where are you going?” asked 
Businessman One. -

“I am going to Kobe,” said Busi
nessman Two, after some hesitation. 

1 “Ha, you liar!” said Number One 
loudly* "You told me you are going 
to Kobe to make\ me think you are 
going to Osaka! But I made inqui
ries, and I know you are going to 
Kobe!”

An American newspaper corresp
ondent wrote to a friend, “I don’t 
know if this letter will ever arrive, 
because the censor may open it.” 
A week later He received a note 
from the post office saying, “That 
statement in ypur letter is not cor
rect. We do not open letters.”

An analysis 
lend-lease bill 
presentativės definitely shows 
if the votes of Congressmen from 
eight poll-tax states and Louisiana, 
North Carolina and Florida where 
restrictions on suffrage also exist, 
were eliminated the measure would 
not have passed in the House.

Out of a total of 99 votes cast, 
by the Representatives of these 
eleven states only three votes were 
against the war powers bill. Since 
HR 1776 passed the House of Re
presentatives by a margin of 95 
votes, the Tory Southern Congress
men really were responsible for 
putting the bill across.

The same situation will probably 
arise in the Senate, where 22 votes 
will be cast by. Senators from 
states which do not allow a majority 
of their citizens to vote. This de
spite the fact that much of the 
mail flooding the capitol in protest 
against the war measure is from 
the South and hundreds of repre- 

Southern organizations 
Have joined1 the nation-wide popular 
struggle against the lease-lend bill.

The strategy of Administration 
leaders in the Senate is to rush the 
bill to a vote with 
as possible—as was 
House—and quickly 
pie’s opposition can be consolidated 
in a form that would impress wav
ering Senators.

Every effort will be made by 
Administration leaders to bring the 
measure to a vote before April 
5, when delegates of millions of 
peace-loving Americans wilVmeet in 
New York City at the call of the 
American Peace Mobilization. Mean
time, however, the peace forces are 
not idle but are making their voices 
heard in telegrams and letters to 
Senators and in a series of radio 
broadcasts, beginning this week.

NEW YORK.—A dramatic picture 
of the intolerable conditions of dis
crimination, poverty and bad housing 
imposed upon the people of Harlem 
was presented this week before the 
Harlem People’s Court of Inquiry, 
held in 
Avenue

The 
Crispus
ers’ Alliance, was hold in the form 
of a court trial. Louis E. Bumham, 
youth secretary of the National 
Negro Congress, acted as prosecutor 
for the people of Harlem, and Wil
liam Gaulden, also of the N. N. C. 
presided as judge.

Invitation were issued to Stephen 
T. Early, secretary to President 
Roosevelt, Mayor LaGuardia, Lieute
nant-Governor Poletti and Sidney 
Hillman to- send their representa
tives to the hearing, as witnesses in 
defense of the City, State and Na
tional Administrations, but no such 
witnesses appeared.

Real Life

Witnesses for the 
their own lives as 
stories, it was emphasized by Mr. 
Burnham, were “typical of a cross- 
section of the Negro , people of Har
lem and of this country. Oscar 
Bushman described how his wife 
died a few weeks ago from tuber
culosis, induced by hunger and neg
lect on relief, and how he and 'his 
three small children are left to face 
the same slow starvation. Ole Mayor 
told of the refusal of the R. Hoe 
Co., at 138th St. and Walnut Ave., 
to hire him in their “defense” plant, 
on the ground he is a Negro.

Leia Coker, mother of eight child
ren, told the story of continual 
threats by local relief authorities to 
deport her family to South Carolina 
for the past five years, although she 
has ' lived in New York City for 
seven years.

Kerry Frederick told how he was 
refused as a volunteer, when he tried 
to enlist in the U. S. Army Air 
Corps, and was informed frankly 
that the reason was because he was 
a Negro. Yet he was this week 
called for the draft.

Most dramatic of the people’s wit
nesses was Harway Daniels, whose 
baby daughter, Dorothen, died last 
summer as the result of a bite a 
large rat, of the sort that infest 
Harlem’s slum tenements.

In his summation for the people, 
Mr. Burnham presented resolutions 
calling for support of a program of 
jobs for our people in “Defense” in
dustries, an end to discrimination in 
the armed forces, WPA jobs for all 
able-bodied unemployed, a twenty- 
five per cent increase in relief, and

"The People’s 
for this unity and 
union, labor and cooperative organi
zations to recognize the critical 
nature of the issues involved and 
to support actively the struggle for 
victory over reaction,’ the resolution 
emphasizes.

“The National Committee wel
comes the stand recently made in 
Parliament by fifteen members, in
cluding seven labor members on the 
issue of freedom of the press and 
notes with approval the 'abstention 
of a number of others; in this it 
sees the beginning of an opposition 
that can do, much in Parliament to 
defeat the present reactionary de
velopments.”

The resolution places on record 
the rapid growth of the movement 
and the wide support its eight
point program has achieved. “These 
have roused the fury of all, reac
tionary enemies of the people who 
recognize in the movement the one 
strong weapon and defense of the 
peoples rights and interests and in 
consequence proceed to discharge 
upon it the whole campaign of slan
der and misrepresentation which 
tends in particular to take the form 
of attributing to the movement the 
program of “peace at any price” or 
“surrender to Hitler.’

"These charges are wholly false; 
the supporters of the convention, 
who have always opposed fascism 
at all times and in all countries, 
stand for a real defense of the peo
ple against all their enemies at 
home, or abroad. But the real de
fense of the people rquires essen
tially a powerful, united and in
dependent working class and de
mocratic movement and the Peoples 
Convention works to achieve this 
end and oppose the reactionary 
forces which in the name of fighting 
against fascism abroad are seeking 
to build 
home.”

be downhearted,” said the 
steward to the suffering passenger. 
“Nobody’s ever died of. seasickness.” 

“Don’t say that,” moaned the 
stricken one. “H’r only the ’hope of 
dying that’s kept me alive sb far.”

Oi

better schools and medical care for 
the people of Harlem.
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„ (Tąsa)
Linkaus rugiai viename ruože, kur re

tesni buvo, stovėjo jau išsilyginę, nors 
ir neatgavę pilnutėlės drąsos, tačiau 
kviečiai —sumalti, priblokšti, tik kur 
nekur keksnojo pasistatęs varpų pluoš
telis. Taručių iš viso pasėlis ne toks 
tirštas buvo, nebėrė pelenų, bet nelaimei 
— lomose pasėtas — ledai beveik tą patį 
padarė. Jei ir buvo vilties, kad prisikels 
šimtasis šiaudas — daugiau galėjai ti
kėti ašarų, negu grūdų.

Susitikusios moteriškės susėdo čia 
pat, drėgnoje žolėje, ir pradėjo dejavi
mą:

—Ir džiaukis žmogau!
—Gyvenk, jei nori...
Vyrai žiūrėjo į laukus be žodžių. Ta

rutis įsibrido kviečiuosna, pasilenkė ir 
bandė rankomis pakelt išmuštą derlių. 
Kaip jis nesistengė, perlaužtas šiaudas 
vėl linko prie žemės, ir tų pastangų pa
kako, kad suprastum ateinančio rudens 
ir žiemos badą.

—Nepakils, — išeidamas iš lauko pa
sakė jis, — jau po pyrago...

Nuo tokių vyro kalbų Monikai noras 
buvo bėgti, pasileisti per laukus, kaip jL 
pati sakėsi, bet kur, į ką?

Saulė skubinosi leistis. Negyvi laukai, 
kuriais tarytum praėjo šimtai raitelių, 
kanopomis sutrypę želmenį, atmušė nu
tolusių žaibų atspindžius, kurie lyg ka
lavijai ten toli baugino žmones.

. Dabar nei ašaros, nei vaitojimai ne
būtų padėję. Reikėjo guostis, tikėti 
ateinančia diena. Tarutienė nusiramino 
tuo, kad ne jų vienų, — viso kaimo der
lių pavertė į kratinį.

—Dėl manęs...—ir avižom, grikiais 
gyva būsiu, aš tik dėl vaikų raudu...

Kaip buvo Tarutienė užliejusi ugnį, 
daugiau nebekūrė; vakarienei šeima iš
gėrė šviežio pieno, ir ji, motina, pasižiū
rėjusi į Kaziuką ir mažąjį, kąsdama 
duoną, su ašara akyse pasakė—paskutinę 
duonelę baigiame... r

Dar kiek pasėdėjo prie lango, pažiūrė
jo į raudoną gaisro pašvaistę už girios, 
kur nuėjo audros debesys. Pasvarstė, kad 
jie vis dar laimingesni už tuos, kurių ne 
tik neprinokusį derlių iškūlė, bet ir na
mus į pelenus pavertė. Ir taip parymoję, 
patylėję, sugulė.

Laukuose įsiviešpatavo klaiki tyla, dar ' 
labiau didinama blankių žaibų ir gaisro 
aušros, išsiliejusios viršum miškų.

Atsiliepė griežlė. Žmogui gėlė širdį dėl 
tos dienos padarinių. Ne vienas, o šimtai 
nemigo tą naktį—rūstavo ir keikė gyve
nimą.

Monika ilgai nesudėjo akių. Atėjo no
ras kažkodėl sukalbėti Angelas Dievo.

Pabaigė, įsiklausė į savo žodžius ir jų 
nesuprato. Lyg susigėdo dėl to, ir pagal
vojo: — teisingai Juras sako: aklas tu, 
Dieve, ir kurčias. Nėra Tavęs vargšui 
žmogui...

IX
Ėjo dienos; savaitės, mėnesiai. Bet ne 

taip lengvai, kaip parašyti: ėjo dienos. 
Jos nusiglemžė daug gyvų, sugėrė klanus 
prakaito ir ašarų, o saulėtekiai už klam
pių ir nederlingų Klangių laukų žymėjo 
vis naujas dienas, kurių subrandintas 
motinos įsčiuje vaisius su skausmu išvy
do pasaulį, ir ką tik prasižiojusi burna 
pareikalavo savo kąsnio.

Metai! Jie kaip ir visur turėjo ketu- 
rius augimo ir brandos laikus Klangių 
šalies valsčiui: pavasarį, kada atgimdavo 
darbas, ir naujakurys su susisukusiu 
skilviu, vėjo draikomais skarmalais ap- 
sidangstęs, išeidavo sėti savojo sklypo. 
Tuomet laukai žadėdavo sukilt vilties va
sarojumi. Vasara: kai nebūdavo kada 
galvoti apie valgį ir poilsį, nes dienos il
gos, o naktys nespėjo užsimerkti, ir vėl 
po kojomis reikalaujanti savo darbo 
duoklės žemė. Tuomet pasibaigdavo visi 
mėsos, duonos ištekliai, ir valstietis pa
virsdavo į nusipešiojusį gaidelį.

Kai ateidavo ruduo — vilčių metas, 
derlius būdavo nuimamas iki grūdelio. 
Iškultas, išvėtytas, jis pereidavo į dvaro 
pono, skolininkų, palūkanininkų, klebono, 
varpininko aruodus, o jo sėjėjui pasilik
davo pelas. Iš jo buvo kepama duona.

Klangių ir apylinkės naujakurių kai
mams šitie metai buvo tikras badmetis. 
Po gražaus, šilto ir ankstyvo pavasario

priešpjūtinis metas prasidėjo su karš-* 
čiais, audromis ir vėjais, kurie atnešė 
krušą, išguldžiusią plačiomis apygardo
mis žiemkenčius. Daugelis vis dar tikėjo
si vasarojumi, bulvėmis ir Dievo valia. 
Tačiau visą vasaros pabaigą tą kraštą 
gulė debesys, kurie plūduriavo nukarę 
pažemėje, merkę amžinomis liūtimis jau 
ir taip įrūgusią, tvalkėtą dirvožemę. Jei 
ir nušvisdavo paguodos diena, spėjusi pa- 
sausint į ežerus virtusius pasėlių laukus, 
rytojui, lyg kerštui, dar gausiau atneš
davo debesys vandens.

Šen ii’ ten plaukiojo nupjauto šieno 
pradalgės, kurias graibstė žmonės iš ba
lų ir varvančias vilko džiovinti kiemuos- 
na, po pastogėmis. Stoję šalti orai veikiai 
sunaikino nespėjusį prieiti grūdą. Pjūties 
mėnesį , ko ir senoliai neatsiminė nuo di
džiojo bado laikų, trejetą dienų paryčiais 
nubaltino laukus gruodas.

Mažažemiai ir naujakuriai, netekę pas
kutinių išteklių, ėmė pardavinėti gyvu
lius, verpalus, vilną, nes visur duona duo
ną varė.

Anksti užėjo speigai ir nepjautą, ne
priėjusį javą pusiau nuganytą, ištryptą 
gyvulių, supūdytą drėgmės, daugelis apa
rė, nes nesitikėjo, kad kitą pavasarį bus 
atliekamas tam darbui arklys.

Būriais ėjo laukuosna ir iš vandens 
kėlė su virkščiomis vos užsimezgusias 
bulbes. Kasė jas praskydusias, virė košę, 
maitinosi, nuo ko maži vaikai išpumpo, 
ir atsirado naujos, negirdėtos vidurių li
gos.

Mesa ir miltais galėjo penetis tik tau
pieji ir turtingieji, iš pernai metų pasi
likę šiokias tokias atsargas.

Kai tik iškrito sniegas, visur atsirado 
pašarų stygius. Labiausiai šalčių pakąsti, 
neturtingieji, sugraibę palėpėse ir šali
nėse paskutinį šiaudą, kinkėsi ratuosna 
ir traukė į tolimuosius antkalniškių gy
ventojus kalėdodami. Neilgai ir toki ga
lėjo džiaugtis kaimynų duosnumu, nes 
visiems trūko, o iš turtingųjų be augštų 
kainų nebuvo įmanoma įsigyti.

Dar žiemai neatėjus Klangiuose nuo 
stogų plėšė šiaudus, pjovė iš jų akselį ir 
šėrė gyvulius. Būriais naktimis siautė 
valdiškoje girioje, kirto apšalnojusius 
alksnius, beržus, kurių šakų atžalomis 
palaikė gyvulių, savo maitintojų, gyvy- 
bę.

Kaip nauja bausme valstiečiams prisi
dėjo pastatyti valdiškose ir dvarų giriose 
eiguliai, kurie buvo budrūs ir negailes
tingi savo aukai. Ūmai užstojo žiemos 
šalčiai. Negalėdami pasigauti girių, netu
rėdami nei arklių, nei pinigo, nuplėšę 
stogus pašarams, išardę tvoras, šulinių 
rentinius — kurui, žmonės sodybas taip 
pakeitė, kad jos teikė liūdnų, išdegusių. 
apleistųjų vaizdą.

Šaltis, lyg visų nelaimų bendrininkas, 
vis nesiliovė, o didėjo, ir apie tokius da
lykus žmonės pasakojo, kad telingų kar
vių viduriuose sušalo vaisius. Vilkai įsi
drąsino šeimininkauti ne girioje, o kū
tėse. Sodybų neapgynė šunes, nes ir šie 
išvyti iš namų valkiojosi rujose, dalin
damiesi kritusių iš bado gyvulių maita.

Kasdien girdėjai kaimuose apie įsilau
žimus, bet vagys, kurie ėjo iš miestelių, 
nieko daugiau negrobė, kaip tik lašinius 
ir rūbus. Kita vagių rūšis, kuri ėmė tik 
pašarą ir malkas—buvo vietiniai.

(Bus daugiau)

tu
ša

ŠYPSENOS
NEI ŠIS, NEI TAS

Nenuostabu, jei mažai matąs 
žmogus nušnek maždaug kitaip, 
Bet jei nupliurpia advokatas, 
Tai jau tada nei šiaip, nei taip.
“Kad tik fašizmas vėl atgytų, 
Aš duosiu kelnes priterštas.” 
Jei advokatas taip sakytų, 
Tai būtų juk nei šis, nei tas.

Iš Aplamo Darbininkų 
Judėjimo

Underwood Typewriter dirb
tuvės apie 5,000 darbininkų jau 
streikuoja nuo sausio 28 dienos. 
Streikas eina pasekmingai. Ske- 
bų randasi tik kokis 100. Strei- 
kieriai laikosi drūčiai. Susirin
kimus laiko nekuriomis savai
tėmis net po du. Susirinkimai 
atsibūna Lietuvių Ukėsų Kliu
bo Svetainėje.

Vasario 14 d. darbininkų ko
mitetas turėjo pasitarimus su 
dirbtuvės galvomis. Vasario 15 
d., 10 vai. ryte, sušaukė visuo
tiną susirinkimą išklausymui 
raporto. Susirinko apie 3,000 
darbininkų. Iš raporto paaiš
kėjo, kad kompanija tik teduo
da 3c į valandą daugiau, o dar
bininkai reikalauja 10c. Bonų 
prašymą atmetė visai, su ap
mokamom vakacijom sutinka.

Tą viską išklausę, visi, kaip 
vienas, nubalsavo tęsti streiką 
iki pilno laimėjimo.

* * #
Lietuvių Ukėsų Kliubas, 

rėdamas suvirš 400 narių,
teikė pirmutinis streikieriam 
pagelba, duodamas savo svetai
nę uą labai prieinamą kainą dėl 
laikymo susirinkimų. Teima 
po $10, o kitur už tokią vietą 
reikėtų mokėti nuo $25 iki $50. 
Vieną sykį visai veltui davė. 
Girdėjau, jeigu streikas ilgiau 
tęsis, aukausią ir daugiau.

žinoma, streikieriai už tokį 
mielaširdingumą visuose savo 
susirinkimuose garsina .kliubą, 
agituodami už jį. Mat, ir pa
tarlė sako: Ranka ranką maz
goja, kad abi baltos būtų. Aš 
taipgi streikieriams vėlinu kuo 
geriausio pasisekimo.
Iš Royal Typewriter Darbinin

kų Organizavimosi
Jie taipgi kokia pora mėne

sių tams atgal kone visi buvo 
sustoję dirbti, reikalaudami ‘ge
resnių išlygų savo darbuose. 
Darbdavis tą viską permatęs, 
pasiūlė savo išlygas, su kurio
mis darbininkai laikinai sutiko, 
bet kadangi jie buvo neorgani
zuoti, tai tuojau pradėjo orga
nizuotis prie CIO unijos ir jau 
vasario 16 d. turėjo susišaukę 
masinį susirinkimą dėl varymo 
darbo pirmyn.

Pavyzdinga Vakarienė
Vakarienę surengė Liet. Sū

nų ir Dukterų Draugija. Atsi
buvo vasario 16 d., Ukėsų Kliu
bo svetainėje. Svečių dalyvavo 
arti 200.

Ant kiek man teko patirti, 
tai visi pilnai likosi pasitenki
nę valgiais ir gėrimais. Teisy
bė, ir buvo jų nešykščiai!

Visiems pasivalgius, draugi
jos pirmininkas Povilas Krikš
čiūnas paprašė pertraukti ant 
kelių minučių savo kalbas, nes 
jis turįs ką nors svarbaus pa
sakyti. Pirmiausia ragino tuos, 
kurie dar nepriklauso prie virš 
minėtos draugijos, prigulėti ir 
padarė keletą vietinių pagarsi
nimų. Prie pabaigos atsišaukė 
į klausytojus, po kiek išgalint, 
paaukoti dėl Ispanijos pabėgė
lių lojalistų, kuriems labai rei
kalinga parama. Tuojau trys 
poros rinkikų ėmėsi už darbo. 
Viso surinko $36.00. Aukauto
jų vardai bus paskelbti vėliau.

Po vakarienei vieni linksmai 
leido laiką prie geros orkestros 
bešokdami, o kiti nuėję į kliu
bo kambarius šnekučiavosi, iš- 
sigerdami. Ir taip gražiai pa
rengimas užsibaigė.

Girdėjau, kad keletas desėt- 
kų dolerių pelno liks draugijai.

1 * * *
Laisvės Choro ir Stygų Or

kestros mokytojas Vincas Vi
sockis dėl tūlų priežasčių rezig
navo nuo mokinimo. Dabar iš
rinktoji komisija jieško naujo 
mokytojaus.

Gelbėjimas Ispanijos Kovotojų. 
Mirimai. Smetoniniai Generolai

Darbininkiškoj spaudoj pasi
rodžius, kad reikalinga skubi 
finansinė pagelba Ispanijos ko
votojams už demokratiją, par
vežti juos iš Franci jos nelais
vės liogerio Į Meksiką, progre
syviai darbininkai privertė G. 
Šimaitį, kad nelauktų mitingą 
įgaliojimo, bet tuoj rinktų au
kas. Per LDS 67 kp. vakarie
nę, be jokios agitacijos, tam 
tikslui aukavo po dolerį: A. 
Baronas, J. Cook, A. Wellen, 
G. Šimaitis, P. Čereška, J. Vai
tiekūnas, W. Ambrose, K. Be
niulis, A. Vasaris, F. J. Repšys, 
iš Milford, Mass., A. Volunge- 
vich, G. Yanuševich, J. Kamin
skas, K. Gedvilas, K. Adomai
tis, T. Vasaris, W. Gečius, 
M. Gutauskienė, P. Pūkelis, A. 
Venslauskas, A. Orintas, W. 
Zinkevich, J. Grigas, A. Sauka; 
S. Wisman penkiasdešimts c.; 
25 centus, V. čiužas. Viso su
rinkta $24.25. Pinigai likos iš
siųsti į American Rescue Ship 
Mission, vas. 17 d.

Aukavusiems ačiū už skubų 
atjautimą.

apie trys tūkstančiai darbinin
kų, mechanikų ir kitokių jieš- 
koti darbo. Kai kurie gavę dar
bą tik per draugus. Išklausi
nėjimas iš viso gyvenimo dide
lis. Kitas kantrybės netekęs, 
spjauna ir eina palikęs.

Iš sykio į Liuosybės Dailės 
Ratelio Choro pamokas nemažai 
lankės jaunimo. Bet dabar ka
žin kodėl sutingo. M. Bolys yra 
geras mokytojas. Jaunimas tu
rėtų nepamiršti lavintis dainuo
ti. žolynas.

Nairobi, Kenya. — Anglai 
užkariavo italų prieplaukos 
miestą Gumbo Itališkoje So
mali joje.

Nemunas.

O jei redaktorius “prikeltų” 
Kolčaką senai užkastą, 
Skaitytojas sakyt’ ne veltui: 
“Pliauški, brolau, nei šį, nei tą.
“Seniau buvai socialistas, 
Vėliau neva biznierius koks, 
Dabar atrodai lyg fašistas,— 
Reiškia: Esi nei šioks, nei toks.”

Raguotis.
---- --------.a ‘ <4mmmiji •*»<**■ -

Mirė K. Steponavičius, su- 
72 metų amžiaus. Palaidotas 
laisvai miesto kapuose, ten, kur 
ilsis Jaunas Pakaušiukas, jo 
žmonos brolio sūnus, žuvęs au
tomobilio nelaimėj. Keliatas 
metų atgal velionis paliko nu
liūdime savo moterį, 4 sūnus ir 
vieną dukterį. Trys jo sūnūs 
gyvena Chicago j e, vienas 
nūs ir duktė namie. Visi 
nuliūdime, netekę tėvelio.

su
liko

is Montellos 10 smetoninių 
generolų be armijos dalyvavo 
smetonininkų konferencijoj sau
sio 26 d., Worcester, Mass. Iš
davė raportus Kaz. pašalpinio 
kliubo mitinge ir SLA 17 kp. 
mitinge, pareiškė, kad “kon
ferencija buvo gera, tik nesu
tvarkyta.” Tai matote, iš dide
lio debesio mažas lietus. O at
eityje visi pasiliks ant juoko.

Su darbais čionai šiek tiek 
geriau. Bet .uždarbiai maži, ant 
armijos čeverykų pas Charlį 
Eaton ir kitus taip darbininkai 
skubina, kad net baisu pažiūrė
ti; neturi nei savo reikalams 
laiko, nekalbant apie valgį. Bet 
bedarbių yra įvalias. Kalbėjau 
su vienu bedarbiu, kuris buvo 
nuvažiavęs darbo j ieškoti į 
Quincy, Mass., ship-yard, kur 
darbai eina galvatrūkčiais ka
ro reikalams. Sako, susirinko

Washington. — su vald- ‘j 
žios atstovų! tarpininkyste j 
užbaigtas streikas prieš Al- < 
lis-Chalmers fabriką Mil
waukee/Wis. Streikas tęsė- < 
si 25 dienas. Darbininkam < 
truputį daugiau algos pri- 
dėta. Ši kompanija turi ka- 1 
rinių užsakymų už milionus i 
dolerių. _____ |j

Sužeidė Du Kareivinius 
Angly Laivus Bengazi

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaiviai vėl 
sėkmingai bombardavo an
glus Bengazi, prieplaukos 
mieste, Libijoj, ir keliomis 
bombomis sužeidė du dide
lius kareivinius anglų lai
vus tenai.

London, vas. 18.— Anglai 
praneša, kad jų orlaiviai 
nuskandino prekinį vokiečių 
laivą, 4,000 tonų, Vidurže
mio Jūroj ir sužeidė tris ki
tus.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis kūsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

“VILNIES”

KALENDORIUS
1941 METAM — KAINA 25c

SUTAISĖ
L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

• ' (
Kalendoriuje telpa daug įdomių mokslišką, politinių, 
dailiosios literatūros ir sveikatos klausimais straips
nių. Taipgi daug visokių informacijų apie žemę, mies
tus, tautas, šalis ir tt. Kitaip sakant, “Vilnies” Ka
lendorius yra svarbus metraštis ir informacijų rinki
nys. Kalendoriaus viršelį nupiešė Charles Zix. Ka
lendorius turi 160 puslapių.

Literatūros platintojai tuojau užsLOykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

Laisves Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

"Naujoji Lietuva"
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 

platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

Knygoj yra:. —
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary
bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa liauja Lietuvos Konstitu
cija.

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas

> galite prisiųsti ir pašto ženkleliais —35 centus.
į Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
; kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsitejsti tiesiai į Literatūros 
■> Draugiją.
> Visais knygos reikalais kreipkitės
; A.L.D.L.D.
!> 46 Ten Eyck St.
[> ' ' ' Brooklyn, N. Y.

.v •
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» * Bostono ir Apielinkes Žinios

i

Šį trečiadienį, vasario 26 die
ną, yra ruošiamas didelis masi
nis mitingas užprotestavimui 
prieš Browderio nuteisimą ka
lėjimam Mitingas įvyks Old 
South Meeting House salėje, 
kampas Washington St. ir Milk 
St. Prasidės 8:15 vai. vakare.

Vyriausiu kalbėtojum bus 
William Z. Fosteris, žymus vei
kėjas ir kovotojas. Taipgi kal
bės Anne Burlak, Otis A. Hood 
ir Jack Green.

Rengėjai kviečia publiką 
skaitlingai dalyvauti ir pareik
šti savo balsą prieš nekaltai 
nuteistą darbininkų vadą ketu
riems metams kalėti. Rep.

koncerto visi 
žinyčios sve- 

dainininkai,

1

j

i

Lietuvių Liaudies Dainų 
Šventė

liaudies dainų šventė 
sekmadienį, kovo 2 d.
3 vai. po pietų, Munici-

ši 
įvyks 
š. m., 
pal Buildinge, East Broadway,
So. Boston, Mass.

Mes pavadinome Lietuvių 
Liaudies Dainų švente, nes toj 
šventėj dalyvaus geriausios 
meno jėgos, susidedančios iš 
dainininkų, kvartetų, chorų ir 
solistų. Tai bus žavingas kon
certas. Kas tik bus šiame kon
certe, galės būti pilnai užga
nėdintas.

Tik domėkis, kas tame mil
žiniškame koncerte dainuos: 
Gi A. Vasiliauskas — tenoras, 
aukštai įvertintas dainininkas. 
Tūkstantinės minios jo daina
vimus klausė per daug metų, 
ir jis yra mylimas visų klausy
tojų, nes dainuoja lengvai ir 
jausmingai. Niekam jo balsas 
nėra nuobodus, nes jis klausy
toją žavi savo švelniais te
noro akordais. Taip gi kas ga
li pasakyti, kad Albinas lo- 
daitis nėra stipriausias basas, 
savo griausmingu balsu drebi
na ne tik klausytojo visą as
menybę, bet visą auditoriją. 
Tikrai jis yra nepaprastas dai
nininkas. Vėl imkime Kazį 
Valungą. Jis yra lyriškas te
noras. Jo aukštos gaidos ste
bina žmogaus klausą. Tikrai 
malonus dainininkas, ir jame 
žmogaus siela jaučia ramumą 
ir nuolankumą. O mūsų Jo
sephine Lattimer-Latviūtė, vi
sų mylima dainininkė, turi la
bai gražų balsą. Jos balsas su
žadina kiekvieną klausantį 
žmogų. Ne tik, kad ji žavingai 
dainuoja, bet ji yra graži es
trados asmenybė. Kas tik ją 
girdėjo, vėl jos ilgisi girdėti. 
Tikrai turi saldų balsą.

Plačiai visiems žinoma Har
monijos mišri grupė. Kiti ją 
vadina oktetu. Grupėj daly
vauja M. Zavišienė, Rožė 
Merkeliūtė, Julia Reinardienė, 
ir Mildred Enestaitė, kombi
nacijoj su Ignu Kubiliūnu, 
Vladu Balčiu, švedu ir Niau
ru. Da niekas taip gerai nepa
dainuoja, kai jie. Visi grupės 
dainininkai yra patyrę iš pe
reitų laikų. Da jiems lygių nė
ra Naujoje Anglijoje.

šiame koncerte da pirmą 
kart girdėsit Vilniaus Jaunuo
lių Kvartetą. Jie yra tikri lietu
viai, nes jie yra pirmų pir
miausia dzūkai, tik iš Lietu
vos atvažiavę vieną kitą mė
nesį prieš Smetonos pabėgimą 
į Berlyną. Juos publika my
lės, nes jie yra komiški daini
ninkai, ir visus prajuokins su 
dzūkiškais dainavimais. Jie 
yra tikri dainų šedevrai!

Mūsų Laisvės Choras ir šį 
kartą pasirodys tikrai gerai, 
nes jau seniai praktikuoja 
naujas dainas šiai meno šven
tei.

kas turi drąsą pasakyti, 
Norwood© Vyrų Choras 
atsižymėjęs su savo ge-

kad 
nėra 
rais balsais? Tame chore nėra 
nei vieno prasto dainininko. 
Ką tik jie dainuoja, klausyto
jai juos vėl prašo daugiau dai
nuoti. Tikrai jie nėra pamai
nomi dainininkai!

Bet daugiausia reikia ati
duoti kreditą mūsų grupių ve
dėjams. Pirmiausiai M. Boliui, 
H. Žukauskaitei ir I. Kuge- 
lienei. Jie visi sunkiai dirba, 
kad tik mes galėtume jų dar
bu pasidžiaugti. Mes nemažai 
pasidžiaugsime 2 d..kovo, kaip 
8 vai. po pietų, nes koncertas

bus tikrai gražus ir turtingas 
savo meno jėgomis.

Pagaliau po 
susirinksime į 
tainę, kur visi
svečiai, ir publika valgysime 
labai skanią vakarienę.

Į koncertą įžanga yra že
ma—tik 50 centų, o į bankie- 
tą vienas doleris. Būtinai gau
kite tikietus iš anksto, nes tik
rai galės pritrūkti vietos ne- 
kuriems—ypač į bankietą.

Visas pelnas nuo koncerto 
ir bankieto bus skirtas palai
kymui WHDH radiofyusvalan- 
džio. Prašome visų būti šioj 
dainų ir muzikos iškilmėj. 
Tikrai sakome Jums, kad Bos
tonas jau labai, labai senai 
turėjo tokį koncertą. O gal da 
ir nėra turėjęs.

B. F. Kubilius,
PLT Sekretorius.

Baltimore, Md
Unijos Oficijalai Pasmerkė 
Anti-Sabotage Bilių. Kitos 

Svarbios Žinios
Mūsų valstijos sostinėje, 

Annapolis, buvo įnešta taip 
vadinamas “anti-sabotage” bi- 
lius. Bet unijų vadai, Charles 
W. Mitzel, reprezentatorius 
Brotherhood of Railroad 
Trainmen, ir Sidney Katz, re
prezentatorius Maryland-Dist- 
rict of Columbia, CIO, pas
merkė tokį bilių, kuris varžy
tų darbininkų teises streikuo
ti ar pikietuoti.

Rengėjams šio biliaus C. W. 
Mitzel pasakė štai ką: 
“...Jeigu šis bilius būtų pri
imtas ir taptų įstatymu, tai or
ganizuoti darbininkai būtų nu
stumti į vergiją...” Unijos 
vadas Mitzel toliau sako: “Bi
le darbdavys galėtų pasakyti, 
‘Daryk ką aš tau sakau ir ty
lėk’. . .”

Senatorius J. Wilmer Cro
nin pašokęs sakė: “Ką tu ma
nai Hitleris sakytų, jeigu dar
bininkai išeitų prieš panašų 
bilių.”

“Nekaišiok mums Hitlerio 
šiame klausime,” atkirto Katz, 
“mes bandome palaikyti dar
bininkų teises, kurias Hitleris 
panaikino.”

* ♦ *
Leland Stowe, plačiai žino

mas karo korespondentas, ku
ris sugrįžo iš Europos, kur jis 
išbuvo 17 mėnesių, sako: “Aš 
aplankiau Europą nuo Norve- 
gijos-Finliandijos iki Graiki
jos, bet negirdėjau tiek kalbų 
apie karą į 17 mėnesių, kiek 
išgirdau Baltimorėj į 8 
nas...”

Korespondentas Stowe 
vo užklaustas, kaip ilgai
ras tęsis. Stowe atsakė: “Gal 
ims dar du metus, bet Hitleris 
bus sumuštas...” Buvo ko
respondento užklausta: “Kaip 
Sovietų Sąjunga žiūri į šį ka
rą.” Korespondentas Stowe 
atsakė: “Sovietų Sąjunga ne
kariaus su niekuo, jeigu jos 
niekas neužpuls.” 

* * *
1,100 darbininkų,

die-

bu
lę a-

miesto 
gatvių valytojų, išėjo į strei
ką. Tai jau trečią sykį į 4-ris 
mėnesius miesto darbininkai 
streikuoja.

Pirmą kartą (tai yra, 4 mė
nesiai tam atgal), miesto gat
vių valytojai išėjo į streiką, 
reikalaudami didesnės algos 
ir užmokesčio už viršlaikį. An
trą kartą darbininkai' išėjo į 
streiką, reikalaudami praša
linti garažiaus viršylą. O da
bar išėjo į streiką už prašali- 
nimą iš darbo Owen Finnegan. 
O. Finnegan yra Baltimore 
Street Cleaners Labor Social 
Association pirmininkas. Fin
negan dabar buvo išmestas iš 
darbo už tai (kaip miesto ta
ryba nutarė), kad jis išvedė 
jau du- syk darbininkus į 
streiką.

Finnegan dabar sako: “Aš 
neišvedžiau dabar darbininkų 
į streiką, darbininkai pametė 
darbą, protestuodami prieš 
mano išmetimą iš darbo...” 
Toliau jis sako: “Darbininkai 
taipogi reikalauja 10c algos 
pakėlimo.”

Penkta* pual&pii

Graikų ko-

Minersville, Pa.

kad mūsų

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas

660

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

Roma.— Italai teigia, kad 
dabar Albanijoj jie nukirtę 
tuziną graikų orlaivių.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Athenai, 
manda sako, kad jų lakū
nai paskutiniu žygiu nušovė 
12 italų orlaivių. ,

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

jų nelaikytų koncentracijoj.
J, Ramanauskas.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer. 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LcVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

^-.it^s j u s t- l i k ^;
FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

.

čia pasirodė, kad darbinin
kai nepaiso miesto ponų, ku
rie darė tardymus, jieškoda- 
mi priežasties prieš darbinin
kus už išėjimą į streiką pra
eitus du kartus. Na, žinoma, 
ir surado, būk tai darbininkų 
vadas buvo tame kaltas. Ir iš
metė jį iš darbo. Bet darbinin
kai nenuleido rankų, stojo į 
kovą, reikalaudami jį sugrą
žinti į darbą, ir dar priedui 
pareikalavo 10c į Valandą pa
kėlimo algos. Taip ir reikia, 
tai vyriškai, tai darbininkiš
kai. Darbininkai tik kovodami 
savo reikalus apgins. V.

nešelpsiu. Tegul eina dirbti. 
Ar girdėjo kas, ar pabėgo iš 
Lietuvos nors vienas darbinin
kas?

Kitas iš būrio atsiliepė: Ko 
darbininkas bėgs, jam dabar 
gerai yra Lietuvoje. Jisai turi 
darbą ir gerą užmokestį ir vis- 
kuom yra aprūpintas. Jisai 
yra dar laimingesnis, negu 
mes.

Mudu su draugu patraukė
me į namus, o tas būrelis pasi
liko diskusuoti. Buvo jau vė
lybas laikas.

Waterburietis.

KULPMONT, PA.

Edwardas Ališauskas sausio 
23 dieną išvyko armijon mo
kytis orlaivių amatoS^Jis dar 
tėra 19 metų jaunuolis. Išvy
ko į Denver, Colo. Geriausio 
pasisekimo šiam jaunuoliui.

Edwardas yra sūnus Fran
ces ir Adomo Ališauskų. Jie 
yra dienraščio “Laisvės” skai
tytojai. Rep.

Waterbury, Conn
Mūsų Naujienos

Vasario 16 dieną buvo su
šauktas Conn, valstijos trijų 
apskričių (LLD, LDS ir LMS) 
komitetų susirinkimas apkal
bėjimui šių metų vasarinių pa
rengimų. Nutarta, kad komisi
ja rūpintųsi sužinoti, kad mū
sų parengimai (Dainų Diena, 
Apskričių Piknikas ir Spaudos 
Piknikas), nesupultų su kitais 
apylinkės progresyvių paren
gimais. Taipgi nutarta suda
ryti piknikams įvairesnes pro
gramas, kad jose būtų kas 
nors naujo. Visi dalyviai pasi
žadėjo vykinti gyvenimai! pa- 
sibrėžtus tikslus.

Pasibaigus pasikalbėjimui, 
drg. Didžiūnas iš New Have- 
no pakėlė klausimą Ispanijos 
pabėgėlių. Reikia juos parga
benti iš Francijos į Meksiką. 
Tuojau draugai ant vietos su
dėjo $5 ir visi trys apskričių 
komitetai iš iždų /paskyrė po 
$5. Ir susidarė $20. Tai labai 
gražus draugų pasidarbavimas 
už kovotojus.

Tos pačios dienos vakare 
įvyko švento Juozapo Parapi
jos svetainėje šurum-burum, 
arba taip vadinamas paminė
jimas ^23 metų Lietuvos nepri
klausomybės. Kalbėtojas buvo 
Stasys Gabaliauskas, pabėgė
lis iš Lietuvos, klerikalų pas
tumdėlis. Neapsimoka rašyti 
apie jo prakalbos turinį. Kaip 
ir visur kitur, jisai ir čia vi
saip plūdo Tarybinę Lietuvą 
ir Sovietų Sąjungą.

Eidamas iš svetainės, gir
džiu žmones diskusuojant pra
kalbas. Vienas sako: Su tokio
mis prakalbomis svietą tiktai 
apgaudinėja. Tokie poniukai 
pabėgo iš Lietuvos, kurie ne
norėjo dirbti ir dabar ubagau
ja atbėgę į Ameriką pas dar
bininkus. Aš, sako, esu katali
kas, tikintis žmogus, bet to
kių ponų tinginių niekados

Vasario 16 d. įvyko ALDLD 
14 kuopos susirinkimas. Na, su
lig žiemos oro ir narių, jaunys
tės, susirinkimą galima pava
dinti pilnai vykusiu. O kas 
svarbiausia, tai kad gražioji ly
tis šiame susirinkime skaičium 
vyrus sumušė. Tai truputį 
mums reikėtų užrausti 1

Na, gal vyrai, pasidarys tokį 
išvedimą, kad moterys jaunes
nės ir myli tankiau išeiti į pa- 
žmonį,, už tat jų ir susirinkime 
daugiau dalyvauja. Bet aš sa
kysiu, kad visai ne tame daly
kas. Man išrodo,
moterys yra daugiau susirūpi
nusios ir šiandienine padėtim. 
Tą mes galim greitai pastebėti.

Perleidus kuopos bėgančius 
reikalus, finansinę apyskaitą, 
nutarus apmokėti visas bilas 
ir paaukoti Meno Sąjungai po
rą dolerių, ant stalo stovėjo 
svarbus įnešimas—gelbėti -Ispa
nijos karžygius, kovojusius už

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MAHANOY CITY, PA.
Baigiantis žiemos sezonui, LDS 

104 kp. nutarė surengti linksmą ba
lių, Užgavėnių vakarą, 25 d. vasario. 
Iš praeities yra žinoma, kad ši kuo
pa surengia jam puikius balius ir 
užganėdino kiekvieną atsilankiusį. 
Todėl ir dabar kviečiame draugus ir 
drauges dalyvauti šiame baliuje. Ti
kimės, kad būsite patenkinti.

Rengimo Komisija.
(46-47)

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. .

PITTSBURGH, PA
PIANISTO-KOMPOZITORIAUS VYTAUTO

BACEVIČIAUS
PIANO KONCERTAS

RENGIA L. D. S. 8-tas APSKRITYS

Sekmadienį, Kovo 2 March
Pradžia 8-tą valandą vakare

LIETUVIU PILIEČIŲ KUUBO SALEJE
1723 JANE STREET S. S. PITTSBURGH, PA.

Įžanga, priskaitant taksus, 83c ir 55c.

Kiekvienas meną branginantis žmogus privalo da
lyvauti šiame koncerte, pamatyti ir išgirsti šį augštą 
Lietuvos menininką.

viso pasaulio darbininkė klasės 
reikalus.

Šituo klausimu moterys pir
mos padarė įnešimą' paaukoti iš 
kuopos iždo $10 ir tuom pačiu 
laiku moterys iš Apšviet. Kliu- 
bo, kurioj dalyvavo ALDLD 
susirinkime, nutarė iš savo iž
do paaukoti $10. šitokis tari
mas svarbus ir pagirtinas; 
abelnai visiems darbininkams 
jį reiktų pasekti ir sulig išga
lės paaukoti, nes tai nepava
duojama užduotis darbininkams 
patiems save gelbėti.

Perskaitytas drg. V. Tauro 
pranešimas, kad jis aplankė 
laivą, kuris plauks pargabenti 
Belaisvius į Meksiką ir nurodė 
gelbėjimo komisijai, kad lietu-

viai Jungt. Valstijų’pasibriežė 
sukelti $600, tai mergina ap- 
skaitliavo, kad ant kiekvieno 
laive gabenamo nuo lietuvių au
kų pareis po $1.33. Taigi mu
du su savo drauge nutarėm šią 
savaitę prasčiau valgyt, o ne
laimingųjų gelbėjimui paskirti 
$2.66, t. y., po $1.33.

Jeigu darbininkai suprastų, 
kokia ateitis jų laukia ir už ką 
kankinami Ispanijos karžygiai,

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS'

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

įllOVA
® A i i n c n a ■A LIBERAL 

ALLOWANCE 
FOR YOUR 

01||kOLD WATCH I 1
MISS AMERICA

17 Jewels .
*33'5.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpo Graham & Manhattan Avea.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 

Duodame ant

J UNION LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 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.

NOTARY
PUBLIC

IOI

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

IOI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

LAIDIES* DAYS
Mop. and Tups, from 12 a.m. to
11 p.m. After ,ljt p.m. for gents

GENTS* DAYS
Wed., Thurs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night
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Konferencija Pasisakė už 
WPA Darbus., Prieš Karą
Pereitą ^šeštadienį įvykusioj 

darbo unijų, WPA ir kitų or
ganizacijų atstovų konferenci
joj Washington Irving High 
School patalpose, New Yorke, 
pasisakyta griežtai laikytis 
prieš Amerikos įtraukimą to
liau į karą ir pasmerkta HR 
1776 bilius, kaipo diktatoriš
kas mieris.

Konferencijoj dalyvavo 307 
delegatai ir 159 tėmytojai, at
stovaujant tūkstančius darbi
ninkų.

Kalbant apie kapojimą pas
kyrų WPA darbams, Sam 
Wiseman, Workers Alliance 
N. Y. valstijos pirmininkas.: 
savo raporte perspėjo konfe-| 
renciją, kad administracija 
kapojimu WPA paskyrų šie-! 
kia subudavoti rezervą bedar-; 
bių, kuriuos galėtų pavartoti 
grąsinimui unijų iškovotoms

Neff, Amerikinės Taikos Mo
bilizacijos; Wm. Lewner, WP 

■ A Mokytojų Unijos Lokalo 
453 prezidentas, pirmininkavo 
konferencijai.

Konferencija ragino J. V. 
valdžią neduoti valdiškų dar
bų toms firmoms, kurios dis- 

. kriminuoja negrus darbinin- 
I kus. Bedarbiams konferencija 
; reikalauja:

Darbo kiekvienam, galin
čiam dirbti, be diskriminaci
jos, be atleidinėjimų, unijinė
mis algomis; tinkamesnės pa
šalpos bedarbiams; WPA va
dovystę pervest po Wagnerio 
Darbo Santikių Aktu; autori- 
zuot prezidentą imt bedarbių 
reikalams pinigus iš reguliario 
J. V. iždo pagal reikalą, dau
gėjimą ar mažėjimą bedarbių.

Dalis New Yorko miesto darbo unijų atstovų, suvažiavusių į Albany, N. Y., 
protestuoti prieš valstijos seimelio pasimojimus sumažinti pašalpoms ir ap- 
švietai biudžetus.

Išvyko Fioridon
šeštadienį, Antanas Mažei

ka, brooklynietis, užėjo į 
“Laisvės” raštinę ir pranešė, 
jog jo duktė Ona ir žentas 
Jonas šeftukas išvyko į Flori
dą trim savaitėm pasigrožėti 
Floridos gražumu ir linksmai 
praleisti laiką prie marių. 
Jiedu, praneša Mažeika, su
grįžę papasakos savo drau
gams daug įspūdingų dalykų. 
Linkime jiems smagiai praleist 
atostogas.

L. K.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatlšky Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu< šis sensacingas Hni- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

<

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

MASTEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyn e, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

1
Vi

d

unijinėms algoms ir sąlygoms.
Wisemanas sakė, jog lau

kiama dienos, “kada CIO, 
AF of L ir visos unijos pada
rys organizavimą neorganizuo
tų centraliu punktu savo ko
vos.”

Tarpe kalbėjusių konferen
cijai buvo Irving Schnurman, 
Maliorių 9-to Distrikto 'Tary
bos prezidentas; Herbert Ben
jamin, IWO nacionalis sekre
torius; Eugene Connolly, Am. 
Darbo Partijos; Walter Scott

Išvyko Armijon
Pereitą savaitę, penktąjame 

išsaukime, tarpe tūkstančiu ki
tų, išvyko sekami: į-

Jonas Carskis 
Povilas Labuda 
Povilas Labuda 
E. Sakalis 
Jonas R. Malpas 
Vilius Tylinskis 
Albert Matis 
Vilius Mikalskis 
Antanas T. Toskas 
Kazys Riba 
R. Kasiulis 
P. W. Podžius 
Ed. Krajauskas 
Pranas Povaškis 
A. čiužas 
Jonas Bučkauskis 
Al. Tomka 
A. Sitkauskas 

•P. Civita 
Ed. Urbata 
Jonas Tomašauskas 
Juozas Taina 
P. Katinas 
Alekas Katinas
V. J. Agačinskis 
A. F.*Mažeikas 
Vincas Laikauskas
W. Geveda
Penktasis iššaukimas, kuria

me iš miesto paimama su virš 
5 tūkstančiai, baigsis su va
sario 28-ta.

Kas Daugiausia Nusipelnė 
Amerikos Ateivių Gyni

mo Darbe 1940 m.?
Amerikos Ateiviams Ginti 

Komiteto direktorių tarybos 
nariai dabar pradėję nomina
cijas asmenų, iš kurių vienas 
bus išrinktas komiteto specia
liam atžymėjimui, kaipo dau
giausia ateivių reikalams pa
sitarnavęs amerikietis begiu 
1940 metų.

Požymis, pagal art. Rock
well Kent braižinį padarytas 
plaketas, bus įteiktas tam at
sižymėjusiam asmeniui laike 
5-tos Nacionalės Am. Atei
viams Ginti Konferencijos, 
įvyksiančios kovo 29 ir 30-tą, 
Atlantic City, N. J. Plakėte 
parodoma Amerikos indijono 
figūra su užrašu iš Thomas 
Jefferson garsaus obalsio: 
“Gyvenimo, Laisvės ir ’Siekti 
Džiaugsmo,” perstatantį Ame
rikos nuotaiką, kuri sutraukė 
immigrantus į šią šalį.

Atleidžia 13,000 Jaunimo, 
Skelbiami Protestai

P-lė Helen Harris, New 
Yorko Nacionalės Jaunimo 
Administracijos (NYA) vedė
ja, pereitą penktadienį pas
kelbė, kad 7,000 jaunuolių 
vaikinų ir merginų atleidžiami 
iš Nac. Jaunimo Adm. darbų 
tuojau, o likusieji 6,000 bū
sią atleisti bile kada bėgiu 
sekamų keturių mėnesių.

Populiariška NYA Radio 
Darbavietė nukentėsianti pir
miausia, iš jos tuojau atlei
džiama arti pusė darbininkų 
—iš 600 paliekama tik 350. 
Kelios radio programos visiš
kai sulaikomos.
Jaunimas, Unijos Protestuoja

Nacionalio Jaunimo Kon
greso Darbų Komisija susišau
kė skubų susirinkimą šeštadie
nio rytą ir jame susidarė pla

ną organizuotam viso miesto 
darbininkų ir kitų organizaci
jų protestui. Komisija pasiun
tė telegrama protestą ir pra
nešimą, kad jaunimo delegaci
ja lankysis Nac. Jaunimo Ad. 
ofise pirmadienio rytą.

Vasario 25-tą, antradienį, 
didelė ir atstovinga darbo 
unijų ir susiedijos organizaci
jų delegacija lankysis pas 
panelę Harris protestuot prieš 
atleidinėjimą jaunuolių: Dau
gelis susiedijos organizacijų, 
kurioms Nac. Jaun. Adm. jau
nuoliai padėdavo pravesti įvai
rias lavinimosi programas, nu
mato negalėsiančios toliau 
veikti, kitoms dikčiai supara
lyžiuos darbą atėmimas NYA 
jaunimo talkinimo pravedimo 
programų.

Kolegijų Mokytojai Pasirašė 
Peticijas prieš Prezidento 

Užkarinj 1776 Bilių

426 South 5th Street • Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleVolterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Pagerbs Veteraną Literatą
Mike Gold’ui, “Daily Wor

ker” kolumnistui, suėjo 25 me
tai literatinio darbo. Ta pro
ga ruošiama įdomus popietis 
šį sekmadienį, kovo 2-rą, Man
hattan Center, 8th Avė. ir 
34th St., N. Y.

Goldo literatinio darbo si
dabrinė sukaktis bus atžymėta 
paskilbusių kalbėtojų prakal
bomis, tarpe kitų ir Browde- 
rio, taipgi dainomis, muzika, 
vaidinimais. Dainuos pagarsė
jęs baritonas Mordecai Bau
man. Bilietai jau gaunami 
darb. knygynuose.

Ragino Pasiruošti 
Bombų Atakoms

Majoras LaGuardia kalbė
damas majorų konferencijoj 
St. Louis ragino pasiruošti 
miestuose sutikti bombų ata
kas, ypatingai tas esą svarbu 
miestams prie Atlantiko ir 
prie Pacifiko.

New Yorkui reikėsią išleisti 
apie $16,000,000 vien nau
joms gaisragesybos priemo
nėms.

Kiekvienas žino, kad bom- 
banešiai nei iš vienos šalies 
neskris New Yorkan be prie
žasties, kadangi jie turi pilnas 
rankas vieni prieš kitus. Lau
kimas čionai bombnešių rodo 
tai, kad Amerikos valdžia 
pasirengus prie pirmiausios 
progos traukti šią šalį giliau 
į Europos karą.

Bazarui Aukos

Susivedė

Prie East River ir 102nd ir 
105th St. pabaigta statyba 
naujų visuomeniškų apartmen- 
tų, taikomų neišgalintiems 
brangiai mokėti.

Vasario 16-tą susivedė Vy
tautas Mikalauskas su Elena 
Dailydėnas. Sutuoktuves turė
jo Kar. Angelų bažnyčioj, o 
sutuoktuvių pokilį tos parapi
jos salėj. Svečių-viešnių daly
vavo per pusantro šimto. Tar
pe tolimųjų svečių, buvo jau
nojo motina Jieva Petrušienė 
iš Bristol, ir giminietė Anna 
Sebeikiūtė iš Hartford, Conn.

Ta proga viešnia J. Petru
šienė su savo giminaite J. 
Lazauskiene, vestuvių išvaka
rėse, buvo atsilankiusios ir į 
“Laisvės” bazarą.

Dar vis gauname bazarui 
dovanų. Aukoja sekanti:

Iš New Kensington, Pa., 
per C. Stašinską aplaikeme 
blanką su $5.24: A. Sheris, 
$1.00; po 50c: K. Tamošiūnas, 
S. Bijovičius, K. Aidukas, P. 
Kriščiūnas, J. Jasadavičius ir 
A. Stulgis, A. Valaitis, 29 c. 
Po 25c: P. Povilaitis, B. Kati- 
levienė ir A. Pietraitis. B. Ta
mošiūnas, 20c.

Nuo L. D. S. 7 kuopos, per 
J. V. Stankevičių, iš Wilkes- 
Barre, Pa., gauta $3.00.

Antanas K r a p o v i ckas, 
brooklynietis, aukavo $1.00.

Dr. E. čeikienė, iš So. Bos
ton, Mass.., prisiuntė gražią 
stiklinę 'dėžę su gėlėmis ir 
taipgi rankomis apmegstų ske
petaičių.

Daugiau aukų nuo draugų, 
kurių pavardės nebuvo pas
kelbtos.

A. Montvilla, Elizabeth, N. 
J., $2.00.

Peter ir Mary Taras, Eliza
beth, N. J., $2.00.

LDS 31 kp., Oakville, Conn., 
$2.00.

J. Skiparis, Bayonne, N. J., 
$1.00.

K. Pėstininkas, Scranton, 
Pa., 75c.

Bronxe Būdavo ja Liaudies. 
Judėjimą už Taiką

Bronxo progresyviai žmonės, 
subruzdo darbuotis budavoji- 
me politinės veiklos už liau
dišką taikos programą. Vado
vaujant Progresyvių Komite
tui Atbudavot Darbo Partijai, 
Bronxe, šaukiama įstatymda- 
vystės konferencija kitą sek
madienį, kovo 2-rą, Herman 
Ridder mokyklos patalpose. 
Eugene Zimmer, vienatinis 
darbietis assemblymanas, kal
bės konferencijoj.

Padės Išpildyt Taksy Blankas
—........ 1—** * ~ T ,

Pradedant pereitu pirma
dieniu, centraliniame New 
Yorko pašte, 11-koj skyrių, 
14-koj bankų, ir 5-se depart- 
mentinėse krautuvėse- pasta
tyta specialiąi raštininkai pa
gelbėti taksų mokėtojams iš
pildyti įplaukų taksų blankas.

Šimtas penkios dešimt kole
gijų mokytojų, tame skaičiu
je daugelis pagarsėjusių švie
tėjų, pasirašė peticiją, kuria 
prašoma senato atmest HR 
1776 bilių, kitaip žinomą kai
po “lend-lease” bilių.

Pasirašiusių skaičiuje yra 
Brooklyno, City, Columbia, 
Hunter, N. Y. Universiteto, 
Queens, ir Sarah Lawrence 
kolegijų profesorių. Peticijoj 
rašoma:

“Ne visi esame vienodų pa
žiūrų visais atžvilgiais į Ame
rikos užrubežinę politiką. Vie
nok mes esame vieningi mū
sų pasipriešinime HR 1776 bi- 
liui dėlto, kad mes esame įsiti
kinę, jog Jungtines Valstijos 
gali—ir turi apsiginti save be 
išsižadėjimo populiarės val
džios.”

Švietėjai savo peticijoj ir 
pareiškime sako, kad HR 
1776 bilius būtų smūgiu de
mokratijai.

Bus Kareivis
Pereitame Jurginės baliuje 

teko susitikt su jaunuoliu Pet
ru Yukniu, anksčiau buvusiu 
“Vienybės” vietinių žinių re
daktorium. Apart kitko Yuk- 
nys pareiškė, kad “už kelių 
dienų būsiu ‘Dėdės Šamo’ ka
reiviu” . . .

P. Yuknys yra Lietuvoje ge
rai pasilavinęs ir, nežiūrint, 
kad buvo “Vienybėje” redak
torium, tačiaus jo mintys te
besą su progresyviais lietu
viais.

Petras.

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir sulyc susitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

M

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šėštadienį!

Štai 
a^re«as.

IOI

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Dar daugiau aukų atėjo 
“L.” Suvažiavimui nuo drg. J. 
Stanelio, iš Bayonne, N. J., 
$5.00. Jis užlaiko puikią už
eigą ant W. 54 St., (on the 
Bay) Bayonne.

CHARLES’
, UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNIO^I AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

—------ ;---- r-—;--------

FOTOGRAFAS

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

■FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

TILŽĖS SPAUDIMO

ARTKINO RODO NAUJĄ ŠAUNŲ SOVIETINĮ JUDJ

“GYVENIMO UNIVERSITETAS”
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka iš jo paties gyvenimo. 

Diriguota Marko Doriškojo.
Gyvai paveiksluoja jaunystę to garsaus Rusų rąžytojo ir jo kovą už dvasinį lisivystymą. 
SPECIALI ĮDOMYBE: Pirmosios Judžlų žinios iŠ Lietuvos, jaunosios 
Tarybų Respublikos. Taipgi naujos Judžių žinios iš Sovietų Sąjungoj, 
tarp jų vaizdai gyvenimo Ir darbų Vakarinės Ukrainos mieste Lvove.

MIAMI PLAYHOUSE 6th Avenue 
arti 47th St., N. Y.

Nuolat nuo 10 A. M. 20c iki 1 P. M. šiokiomis dienomis.

Susižadėjo
Pereitomis dienomis susiža

dėjo lakūnas Povilaš Šaltenis 
su Birūta Klimaite, greatneck- 
iete. Reiškia, kad netrukus 
bus nauja ir jauna vedusių 
porelė. Susižiedavusiems gali
ma tik palinkėt greit stot į 
“moterystės stoną,” o vėliau 
linksmo ir pasekmingo gyveni
mo!

Alex Vaškys.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.'spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St.,' Brooklyn'
Kamp. Broadway Ir Stone Ave. , 

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St
Tel.: Glenmore 5-6191

Aukso Altoriukas, paprastu ap- " 
daru ... .................................. 50c
Ta pati knyga, CeĮuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .......................................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .....................  $1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...*........ .:..................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai ifimieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

409 ir 436 Grahd St

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip PetrUžių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą




