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Tą smetoninį trijų devyne- 
rių frontą ištiko baisus krizis: 
vado nebeturi ir negali surasti.

Ir tai nėra joks šmeižtas 
arba mano griešnas išmistas. 
Šį krizį garsiai apznaimino ne 
bile koks Jurgis Spurgis, ale 
patsai “Dirvos” redaktorius K. 
S. Karpius. Vasario 21 dienos 
gazietoje jis šaukia:

“Kolei kas lietuvių tauta li
ko be vadovybės. Iki ji kur 
nors pakils tautos darbai eis 
šiek tiek pakrikę.”

Aš irgi labai susirūpinau— 
ištisą dieną neužmigau. Gal
iojau šiaip, ir 
Negaliu sutikti 
su Karpium. •

Vadą turime
jų yra. Visus kandidatus 
rimtai apsvarčiau. Ir nuo sa
vęs juos pasiūlau - nominuoju.

“NUODŲ PILNAS, BAI- 
SŪNIŠKAS” ROOSEVEL

TO BILIUS

-V

čia, Amerikoje, visam jų fron- pirmyn, daugiau 
te nesiranda ištikimo tautos dienos šviesą ir taupyt elek- 
vado. Visi esą politikieriai, vi- ”
si sukčiai. Tad, girdi, vadovy
bė turi pakilti Europoje. O to
kią vadovybę, “ar šiems poli
tikieriams patiktų ar ne, Ame
rikos lietuvių visuomenė pa
remtų aukomis gausiai ir ne
dvejojant.”

\Tn KI ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET’ ’ ° 1 IaAIO V hO Telefonas: Stagg 2-3878

KRISLAI
Duokite Smetonininkams 

Vadą!
Vado Kvalifikacijos.
Mano Simpatijos ir

Nominacijos.
Palaiminti Ubagai Dvasioje.

Rašo A. Bimba.

Viršų pirma pats K. S. Kar
pius : O ko jam trūksta į tau
tininkų, klerikalų ir menševi
kų bendro fronto vadus? Nie
ko. Štai jo kvalifikacijos: Jis 
turi Smetonos medalį, jis ne
moka rašyti ir yra iš man ži
nomų smetonininkų politiniai 
durniausias. Tinka į vadus.

Garsiosios praeities Strimai
tis: Savo gabumus vadovybei 
jis įrodė vadovaudamas Lietu
vos Atstatymo Bendrovę. Argi 

* ne puikiai jis ją išvedė?
Jurgėla: Gal iš visų tauti

ninkų jis turi ilgiausį liežuvį 
ir mokyčiausias naujosios Lie
tuvos pludikas.

Klinga: Jis labai razumnai 
išbarė Smetoną. Sako, jeigu 
negalima buvo Lietuvą išvežti 
pas Hitlerį, tai reikėjo ją į

■ Ankara, Turkija.—Anglų 
atstovybė paskelbė, kad An- 

į glija susitarė su Turkija 
pelenus paleisti. Vadas pirmos “visais punktais.” . 
rūšies.

Tysliava: Buvęs poetas, pui
kiai mokąs mainyti kailį visų 
ir “kacapų” geriausias drau
gas.

Dabar pereikime į menševi
kų kempę, štai kandidatai:

Grigaitis: Daktaras, advo
katas, geriausias ir ištvermin
giausias bolševizmo graborius. 
Ištisus dvidešimt tris metus 
bolševizmą jis laidojo ir nepa
vargo !

Michelsonas: Kai bizniui 
apsimoka, nebijo bendro fron
to ir su velniu.. Pralenkia vi
sus anti-semitizmo skleidime.

Bagočius: Atiduos paskuti
nes savo kelines.

• Stilsonas: Neužilgo jis vėl 
mainys savo politinį kailį. Bę 
to, jis iš visų tinkamiausias ir 
razumniausias prie baro.

O dabar pažvelgkime į klę- 
rikalų lyderius:

šimutis: Visi Lietuvos “va
dai”, kuriuos tik jis savo 
“Drauge” nužudė, pakorė, ar
ba sušaudė, prisikėlė iŠ numi
rusių. Jo vadovybėje smeto- 
nininkų frontas stebuklais ga
lės gyventi.

Laučka: Jauniausias Lietu
vos pludikas. Dievo apveizda 
jam padeda.

Kun. B a 1 k ū n a s: Dviejų 
kumščių r e v o 1 i u c ionierius, 
auksaburnis oratorius. Jo va
dovybėje bendras frontas mau
dysią turtuose, kaip inkstas 
taukuose. Jis suriks ant para- 
pijonų: Arba duokite pinigų, 
arba visi atsidursite pragare, 
ir pinigų bus kaip šieno!

. Dabar ant širdies man daug 
lengviau: išgelbėjau smetoni-
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Dienraštis
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MES ESAM KARE,” SAKO 
JUNGTINIU VALSTIJŲ 

MINISTERIS ICKES

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministeris Ic
kes sakė: Artinantis vasa
rai, vėl turėsime pavaryti 
laikrodžius viena valanda 

išnaudot

"Tai Pavojingiausias 
Darbininkam Bilius,” 

Sako CIO Vadas

trą. “Nes mes esame kare, 
pareiškė Ickes, bet paskui 
pataisė tą pareiškimą ši
taip: “Aš noriu pasakyti, 
kad mes dabar ruošiame sa
vo šalį apsiginti.”

VOKIEČIŲ LAKŪNAI
NUSKANDINĘ 14-ką

ANGLIJOS LAIVU
Berlin.— Vokiečiai oro 

bombomis per 36 valandas 
nuskandinę keturioliką pre
kinių Anglijos laivų, 78,000 
tonų įtalpos, ir su-žeidę pen
kiolika kitų Anglijos laivų, 
tarp jų vieną šarvuotlaivį ir 
vieną karinį laivą naikintu
vą, kaip kad pranešė vokie
čių lakūnai vas. 27 d.

Be kitko, vokiečių orlai
viai nuskandinę vieną pre
kinį Anglijos laivą 5000 to
nų, ties Tobruku, Libijoje.

ANGLIJA “VISAIS
PUNKTAIS” SUSITA

RUS SU TURKIJA

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony- Eden ir 
generolas J. Dili, galva an
glų karo štabo, per dvi die
nas tarėsi su Turkijos mi- 
nisteriais ir aukštaisiais ko- 
mandieriais.

Į Ankarą, Turkijos sos
tinę, dabar atvyko ir Angli
jos ambasadorius iš Mask
vos, Sir Stafford Cripps. Jis 
dalyvaus anglų-turkų svars
tymuose apie santikius tarp 
Turkijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Anglai Užpultų Bulga
riją, kai lik Vokiečių

Armija Ateitų į Ją
Sofija, Bulgarija.—Angli

jos atstovas Bulgarijai G. 
W. Rendel’is pareiškė, kad 
jeigu tik vokiečių armija 
įmaršuotų į Bulgariją, an
glai tuoj aus darytų ten ka
rinius veiksmus, net be ka
ro paskelbimo. Sako, “jau 
ir dabar Anglija turi gana 
rimtų priežasčių, dėl kurių 
galėtų sutraukyti diploma
tinius ryšius su Bulgarija.”

Neseniai. JBrooklyne kalbėjo 
šimuti^1 ir kunigas Vaškys. 
“Naujiė’rių” korė spondentas 
Frank T&vinskas sakosi gailiai 
Verkęs-jų kalbų beklausyda
mas. Palaiminti ubagai dva
sioje, nes jie apturės dangaus 
karalystę I ■

Daily Worker Ragina Apipili Senatorius Reikalavimais, 
Kad Almėsiu Kariniai - Diktatorišką Roosevelto Bilių

Washington. — Pirminin
kas CIO Metalo Kasyklų, 
Fabrikų, Liejyklų Darbinin.- 
kų UnijoĄ Reid Robinson 
atsišaukė laišku į senatą su- 
mušt Roosevelto bilių 1776, 
nes “tai pavojingiausias 
Amerikos darbininkam su
manymas iš visų, kurie bet 
kada įnešti Jungtinių Val
stijų kongresui... Jeigu šis 
bilius bus priimtas, įtrauks 
mus į karą ir įves karinę 
valdžią, tai darbininkam bus 
surištos rankos ir kojos ir 
užčiaupta burna.”

Senatoriai kasdien gauna 
daugiau ir daugiau protestų 
nuo darbininkiškų ir šiaip 
pažangių organizacijų prieš 
tą kariniai - diktatorišką 
Rodsevelto planą.

New York. — Daily Wor
ker šaukia nei vienos valan
dos negaišuojant siųst “ban
gų bangomis telegramas, 
laiškus ir delegacijas’/ į Wa
shington > - senatoriam su 
reikalavimais, kad jie visiš
kai atmestų karinį prezi
dento bilių. Nes tas “bilius 
yra skiriamas ne taikai pa
laikyti, bet įtraukt Ameriką 
į karą.”

“KARO, O NE TAIKOS 
SUMANYMAS,” SAKO 

SENATORIUS
Washington. — Demokra

tas senatorius Dennis Cha
vez užreiškė, jog preziden
to Roosevelto sumanymas

ROOSEVELTO BIČIULIS ŠAUKIA DUOT 
PREZIDENTUI KARO GALIĄ

New York. — Artimas 
Roosevelto draugas Wm. C. 
Bullitt, buvęs Amerikos am
basadorius Francijai, šaukė 
kuo greičiausiai padaryt bi
lių 1776 įstatymu, kad tuo
jau duot prezidentui “viską- 
apimančią” karinę galią, 
nes, girdi, Amerika atsidu
ria tokioj padėtyj, kad prez. 
Ro'oseveltas turi skubiai 
veikti, idant sumūšt vokie
čius.
' Kalbėdamas bankiete Už

jūrių Spaudos Kliubo, Wal
dorf Astorijos viešbutyje, 
Bullitt’as užreiškė, kad gin
kluota jėga po “Washingto
no ir Londono” komanda 
turės valdyt pasaulį ateityj. 
Jis reikalavo “tuojaus pa
skelbt karinį stovį Ameriko
je.” ,,,

Tarp svečių tame bankie
te buvo atstovai jau negy
vuojančių valdžių — Smeto
nos, Lenkijos, Holandijos ir 
kittį. Visi jie karštai sveiki
no Bullitt’ą.

Kad buvęs Amerikos am
basadorius Anglijai Kenne
dy patarė Rooseveltui vengt 
karo už Angliją, dėl to Bull-

Vis šalta; apši-
šalies.” Vitch.

ORAS, 
niaukę.
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dėlei visapusiškos pagalbos 
Anglijai “tai yra karo su
manymas, o ne taikos.” Sen. 
Chavez čia jau pastatė klau
simą: “Kokia gi mums bus 
nauda, jeigu mes laimėsime 
karą, bet prarasime sielą— 
demokratiją,” duodami pre
zidentui diktatorišką galią?

Senatorius Gillette siūlo 
pataisyt prezidento suma
nymą, kad uždraust kari
niais Amerikos laivais lydėt 
prekinius laivus į Angliją; 
užgint bet kokiam Ameri
kos laivui plaukt į karo sri
tį ir uždraust anglų karo 
laivams neribotą laiką tai
sytis amerikinėse prieplau
kose. Nes jeigu būtų pre
zidentui palikta laisva va
lia šiais klausiniais, tai jis 
nejučiomis įtemptų Ameri
ką į karą.

Senatorius Wheeler sako, 
jog jis sužinojo iš Roosevel
to valdininkų, kad Anglija 
reikalaus Amerikos karo 
laivais lydėt prekinius lai
vus į Angliją, jei bus priim
tas Roosevelto bilius 1776 ir 
kai vokiečių orlaiviai ir sub- 
marinai ims skandinti vis 
daugiau prekinių Anglijos 
laivui

Kiti senatoriai įspėjo, kad 
Roosevelto valdžia supirki
nėja iš kompanijų keleivi
nius ii’ prekinius laivus ir 
juose daro tokius pertaisy
mus, kad tiktų gabent Am
erikos armiją ir karo reik
menis anapus vandenyno.

įttas apšaukė Kennedy “dik
tatorių agentu.” Jis pasako
jo, būk Anglijos karo laivy
nas “per šimtą metų apsau
gojęs Ameriką.”

Bullittas taipgi smerkė 
senatorių Wheelerį ir kitus, 
kurie kalba prieš diktatoriš- 
kai-karinį prezidento suma- 
nynią 1776 dėlei ‘ visuotinos 
pagalbos Anglijai.

JAPONAI IŠSTATĖ GRŪ
MOJANTI REIKALAVIMĄ 

FRANC. INDO-CHINAI

Tokio, vas. 28.—Japonija 
griežtai, ultimatiškai parei
kalavo, kad Francija užleis
tų Siamui-Thai didelius pa
sieniams plotus Indo-Chinos, 
francūzų kolonijos. Jeigu 
Vichy Franci jos valdžia 
šiandien neduos japonam 
pageidaujapio atsakymo, tai 
Japonija paves tą klausimą 
išspręst savo karinihkams. 
O tų (japonų' karininkų jau 
daug yra Indo-Chinoj.

PREZIDENTAS TIKISI 
GREITAI PERVARYT 

KARINI BILIŲ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas per radio 
kalbėjo bankietui Hollywoo- 
do judamųjų paveikslų ak
torių; išreiškė “pasitikėji
mą,” kad kongresas’greitu 
laiku galutinai priims kari
nį jo sumanymą 1776; tai, 
girdi, bus “begaliniai svar
bus dalykas gynimui” Jung
tinių Valstijų ir viso ameri
kinio žemyno. Pasak Roose
velto, tas jo sumanymas 
tarnausiąs “demokratijai ir 
visame pasaulyje.”

KAIP ANGLIJA “AIŠ
KINA”, RODEI, JI 
STABDO “LOVCENA
New York. — Kilo dau

gybė protestų Anglijai, kad 
ji neduoda praleidimo laivui 
“Lovcen” plaukt gelbėt Is
panijos kovotojus iš Fran
ci jos koncentracijos stovyk
lų ir gabent juos į Meksiką. 
Tie protestai tiek paveikė 
anglų valdžią, kad Anglijos 
konsulatas New Yorke jau 
teikėsi “paaiškinti”, kodėl 
Anglija nusistačius prieš šį 
laivą; tai, girdi, todėl, kad 
būk “‘Lovcen^ savininkai sa
vo laivais vežę karo reikme
nis italam į Albaniją.

Anglų konsulatas tuo pa
čiu laiku pareiškė, kad An
glija nesipriešintų kitam 
laivui, kuris būtų siunčia
mas gabent Ispanijos respu- 
blikiečius-liaudiečius į Mek
siką.

Gelbėjimo Laivo Misija ir 
toliau veda kovą, kad Angli
ja duotų praleidimą “Lovce- 
nui” ir leistų jam kelionėje 
staptelėt anglų prieplauko
se.’

MIRĖ ISPANIJOS BUVĘS 
KARALIUS

Roma, vas. 28.—Mirė bu
vęs Ispanijos karalius Al
fonsas 13-tas; buvo 55 metų 
amžiaus.

Naujas Amerikos Ambasado
rius Darbuosis Anglijai

New York. — Išvykda
mas. į Angliją, naujasis Am
erikos ambasadorius J. G. 
Winant pareiškė, jog jis 
darbuosis, kad Anglija 
“gautų kuo daugiausia me
džiaginės paramos iš 
rikos.”

Anglai Sako, kad 
Tai Jie Sumušę Vo

kiečius Libijoje
Cairo, Egiptas. — Anglai 

praneša:
Motorizuota anglų ka

riuomenė sumušė būrį vo
kiečių šarvuotų automobilių 
Libijoje apie tą vietą, kur 
vokiečiai skelbėsi, kad jie 
sukirtę anglus ir sunaikinę 
kelis jų automobilius.

Atlanta, Ga. — Pasirodo, 
jog žuvo tik 7 žmones orlai
vio nelaimėje, o ne 10, kaip 
kad iš karto buvo pranešta.

Plieno Kompan. Šau
kiasi Milicijos prieš 

Streikierius
New Yorko Valstijos Gubernatorius Pataria Apginkluot Ga 

na Šerify Pagalbininkų; Streikieriai Stipriai Laikosi
EKSTRA!

Lackawanna, N. Y., vas. 
28.—Pranešama, jog CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
vadai priėmė valdžios atsto
vų pasiiilymus dėlei streiko 
baigimo prieš čionaitinį Be
thlehem Plieno kompanijos 
fabriką. Kompanija jau su
tinka derėtis * su darbinin
kais dėlei unijos pripažini
mo, algos pakėlimo ir dėlei 
sugrąžinimo šimtų darbi
ninkų, kurie buvo išmesti ųž 
unijinę veiklą.

Būsią patiem streikieriam 
leista nubalsuot ar grįžt 
darban pagal valdžios tarpi
ninkų pasiūlymus.

Streikieriai gynėsi nuo 
užpuolančios policijos ir kai 
kurie buvo sužeisti.

Atsiųsta būrys ašarinė
mis bombomis ginkluotų po
licininkų prieš streikierius.

Šis fabrikas turi bent 250 
milionų dolerių karinių už
sakymų valdžiai. Visa Beth-

Buffalo, N. Y.—Streikuo-lehem Plieno Kompanija tu
ja daugiau kaip 13 tūkstan- ri pusantro biliono dolerių 
čių darbininkų prieš Lacka- užsakymų dirbti karo reik- 
wanna plieno fąbriką, Beth- menis. 
lehem Plieno 
tik keli šimtai nedalyvauja čia savo tarpininkus taikyti 
streike..

Streikieriai, vadovaujami 
CIO unijos/' 
jau priimt atgal 800 dar
bininkų, kuriuos fabrikan
tai pašalino už unijinę veik
lą; pripažint CIO Plieno 
Darbininkų Uniją, pridėt 25 
procentus uždarbio ir page
rint kitas sąlygas.

Streikieriai pikietuoja fa
briką po kelis > tūkstančius 
vienu kartu.

Kompanija atsišaukė į 
New Yorko valstijos guber
natorių Lehmaną atsiust 
miliciją prieš streikierius. 
Gubernatorius atsakydamas 
patarė šerifui Pollack’ui ap- 
ginkluot sau tiek specialių 
p a g a 1 b i n inkų “depučiu”, 
keik tik reikia, sako, “tvar
kai palaikyti.”

Aštuoni desėtkai pėsčių ir

Amerika Turės
Virš 1,000,000 Anui- kino Vokiečių Fabri- 

jos Kovo Mėnesį kus, Sandėlius, Uostus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministdris H. 
L. Stirpson sako, kad dabar 
šios šalies armija turi jau 
951,000 kareivių ir oficierių, 
daugiau negu bet kada “ra
miais laikais.” Tuo tarpu 
pašauks dar 130 iki 150 tūk
stančių naujokų; taigi kovo 
mėnesį Amerikos . armijoj 
bus jau daugiau kaip milio- 
nas vyrų.

Washington, vas. 28/— 
Senatorius Wheeler pareis-, 
kė, jog karinis Roosevelto 
bilius 1776 yra “priešingas; 
Amerikos konstitucijai, dik- Sofija, Bulgariją,-—Neži- 
tatoriškas, baisūniškas ir nia kur dingo anglų atsto- 
pilnas nuodų ateičiai mūsų vybės narys Wodin Greno-

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien 
raščiui.

«

raitų policininkų kartotinai 
puolė streiko pikietininkus, 
idant praleist automobilius 
ir sako, kad tai jiem neva 
su streiklaužiais į fabriką, 
pavykę.

(Darbininkų pranešimai 
iš Buffalo teigia, kad pi- 
kietininkai- nepraleido nei 
vieno streiklaužio į fabri- 

bo Federacijos Statėjų Ui 
jos.

VALDŽIA STENGIASI 
SUTAIKYT DARBI
NINKUS SU FORDU 

Detroit, Mich. — Valsti
jos gubernatorius ir šalies 
valdžios atstovai darbuoja
si, idant sulaikyti 100,090 
darbininkų nuo streiko 
prieš Fordo automobilių fa
brikus.

Jungtinės Automobilių: 
Unijos vadai nurodo, jog 
Fordas ne tik persekiojo ir 
terorizavo CIO unijistus, bet 
ir algos jiem mokėjo 10 pro
centų mažiau negu, pav., 
General Motors automobilių 
fabrikantai.

London. — Bombiniai an
glų orlaiviai ardė ir degino 
vokiečių fabrikus, sandėlius 
žibalo ir kitų reikmenų, ir 
taip bombardavo Cologne 
miestą, jog sukėlė 150 gais
rų jame, kaip praneša Ang
lijos oro ministerija. Tai jau 
58-tą sykį anglų lakūnai at
akavo Cologne, trečių did
žiausią Vokietijos miestą. 
Anglai pripažįsta, kad vo
kiečiai nušovė šešis anglų 
orlaivius.

Šiuo žygiu anglai taipgi ' 
iš oro bombardavo vokiečių 
prieplauką Boulogne, Šiau? 
rinėje Francijoje, ir uostų 
su laivastatyklomis Flushin- 
ge, Holandijoj.

»
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Fordo Darbininkai Pasirįžo Kovoti
• > Pagaliau Suvienyta Automobilių Dar- 
- bin. Unija (CIO) pasiryžo daryt griežtes

nį žygį Fordo fabrikuose. Ji nutarė iš
kaukti Fordo darbavietėse—River Rouge,

Highland Park ir Lincoln fabrikuose— 
dirbančiuosius darbininkus streikan. Iš 
viso menama streikas palies apie 100,000 

, darbininkų.
• v.Einant Michigano valstijos patvarky
mais, jei darbininkai nori streikuoti, jie 
turi pranešti apie tai valstijos vyriau-

‘ sybei prieš 30 dienų. Tatai automobilių 
: darbininkų unijos vadovybė ir pranešė. 

’"•Ji pranešė ne tik valstijos gubernatoriui, 
’ Murray D. Van Wagoner, bęt ir prezi
dentui Roose veltui, ir valstijos Darbo 
Santykių Tarybai.

Vadinasi, viskas ruošiama streikui.
Jau prieš tūlų laiką Fordo fabrikų dar

bininkai ruošėsi, organizavosi. Jie norė- 
"jo, kad šis automobilių karalius gražuo-
• ju susitaikytų, uniją pripažintų ir visus 
nesusipratimus išlygintų. Deja, to nebu
vo galima padaryti. Fordas nuolat ir 
nuolat pareikšdavo, kad jis neturėsiąs 
nieko bendro su organizuotais darbinin-

-kais, su jų unija, su CIO!
L Keliais atvejais Darbo Santykių Tary- 

ba pripažino Fordo kompaniją/esant ne- 
- teisinga linkui savo dubininkų; josios 
."elgsena visuomet buvo žiauri, nekorek- 
“tiška ten, kur iškildavo klausimas unijiz-
• mo. Pažangioji Amerikos visuomenė jau 

senai pasakė savo žodį tuo klausimu: ji 
pasmerkė Fordą, pasmerkė jo anti-uni- 
j ištinę taktiką.
;Taigi šiandien, jei Fordo darbininkai 
’ išeis streikan, jie ras paruoštą sau dirvą 
J visuomenėje,—pastarosios opinija bus su 
. darbininkais, su streikieriais. Na, o orga- 
nizuoti darbininkai, apart ADF biuro- 
kratijos, glaudžiai su streikieriais san- 

.^darbininkaus, jiems padės.

“Prilipome Liepto Galą...”
Pagaliau ir SLA organo redaktorius 

pripažįsta, kad jis ir jo kolegos prilipo 
liepto galą. Atžymėjęs, kad jau nuo Nau
jų Metų “Susivienijimo centro ofise kelių 
valstijų apdraudos departmentų revizo- 

■'tiai daro reviziją,” jis nurodo:
“Iš pradžių kelias savaites dirbo keturi 

‘ revizoriai, dabar dirba trys. Jų darbas 
’ Susivienijimui kainuoja daugiau kaip po 
$25 į dieną nuo revizoriaus. Trisdešimt 

' dienų tokios revizijos mums atseina'dau- 
‘‘giau kaip $3000. Niekas nežino, kaip dai* 
ilgai ta revizija tęsis. Jeigu jiems bei- 

/mant musų pinigus, musų lėšų fondas pa- 
:sidarytų tuščias—o jis jau yra daugiau 

.. negu tuščias,—niekas tų revizorių ne- 
m galėtų iš čia išprašyti, šį sykį jie yra 
i atėję pas mus kaipo Dievo rykštė. Susi- 
• vienijimas yra baudžiamas nežinia už 
"kieno griekus. Dešimt metų atgal, kada 

Susivienijimo lėšų fonde būdavo labai 
daug pinigų, mes to nebūtume jautę. Da
bar mes tą jaučiame skaudžiai.”
- Iš čia, kas pasakyta, mums neaišku 
vienas sakinys:

“Jeigu jiems beimant mūsų pinigus,

7 Graiky Lakūnai Neduoda 
Italam Ramybės Albanijoj
Athenai. — Graikų lakū- 

' nai numetė daugiau . kaip 
10 tonų bombų į italų pozi* 
cijas Albanijoj; pataikė į 
įtalų tankus, trokus, sandė
lius ir kariuomenės būrius.
Per dieną graikai nukirto štai.

Šeštadienis, Kovo T, T941

mūsų lėšų fondas pasidarytų tuščias— 
o jis jau yra daugiau negu tuščias,—nie
kas tų revizorių negalėtų iš čia išpra
šyti.”

Ką šis pareiškimas pasako? Mums ne
aišku. Gal būt už jo slepiasi kas nors 
“gilesnio.” Kaip gali pasidaryti fondas 
tuščias, kuomet jis jau yra daugiau negu 
tuščias?! Ar tai reiškia, kad revizoriai, 
pamatę, kad SLA lėšų fondas yra tuš
čias, iš SLA centro ir nesitrauks, bijo
dami, kad organizacijos iždai’visiškai ne
būtų išpustyti? Gal p. Jurgelionis tatai 
paaiškins sekamuose “Tėvynės” nume
riuose. O dabar mes eisime toliau.

“Tėvynės” redaktorius nurodo, kad re
vizoriai “negalės nepastebėti, kad mūsų 
lėšų fondas yra daugiau negu tuščias.” 
Kodėl? Štai kodėl:

“... Su 1940 metų pabaiga nebuvo už
mokėta kažkurių viršininkų algos, nebu
vo apmokėtos šeiminių komisijų didelės 
ir mažos sąskaitos, nebuvo apmokėtos 
didžiumos organizatorių sąskaitos, ne
buvo apmokėta daug kitų administraci
jos sąskaitų, viso sumoje daugiau kaip 
$12,000.00.”

“Pastebėję tokį musų išlaidumą, vals
tijų revizoriai veikiausia duos įvairių 
biurokratiškų .patarimų ar net įsakymų, 
kaip mes turime tvarkytis ir savo biznį 
vesti. Tai jau bus mums didelė negar
bė. Iškalųo galima numanyti, kad dau
gelis revizorių patarimų bus mums ne
tinkami, nes tokie revizoriai yra biuro
kratai, yra svetimi mums dvasioje, nesu
pranta musų reikalų ir visai negali skai
tytis su Susivienijimo role musų tauti
niame gyvenime Amerikoje. Jeigu jų pa
tarimai virstų įsakymais, Susivienijimas - 
kartais galėtų bent dalinai netekti savo 
lietuviškos reikšmės, o todėl galėtų 
įžengti į nykimo kelią. Nes Susivieniji
mas gali gyvuoti tik tol, kol jis yra lie
tuviškas.”

% Taigi, matome, jau tikimasi ir patari
mų, kurie gali virsti įsakymais, įsaky
mais ne revizorių, bet valstijų apdraudos 
departmentų. Tie įsakymai galį privesti 
SLA “į nykimo kelią.”

Nepaisant, kaip atsargiai p. Jurgelio
nis rašė, bet jis visvien buvo priverstas 
pasakyti labai daug... pasakyti, kad 
SLA dalykai stovi praštai, nepasakius ki-

“Laisvė” buvo pirmutinis lietuviškas 
laikraštis, nurodęs į tą pavojų. Mes nu
rodėme, kad nėra normalu, nėra organi
zacijai gera, kai josios centre net keturių 
valstijų revizoriai daro reviziją už pasta
rųjų desėtką metų! Mes patarėme SLA 
viršininkams, kad jie kuoveikiausiai su
valdytų nepraustaburnį redaktorių ir už
draustų SLA organą naudoti šmeižimui, 
bjauriojimui dalies SLA narių, kuri jam 
nepatinka politiniai. Dabar yra reikalin
ga SLA narių vienybe, kad išėjus iš šio 
pavojaus sveikam, kad išlaikius organi
zaciją.

Deja, mūsų patarimo pild. taryba ne
klausė. SLA organas paverstas į nešvan
kią balą, iš kurios taškoma sutromis ne 
tik į eilinius SLA narius, bet net ir į 
SLA vice-prezidentą, p. Mažukną! Priei
ta prie to, kad SLA organas, užuot ra
ginti gauti naujų į SLA narių, pradėjo 
kampaniją už tai, kad mesti iš SLA na
rius laukan!

Nepaisant to, šiandien SLA nariai tu
rėtų visvien laikytis vienybėje ir darbuo
tis, kad nei joki revizijų pavojai organi
zacijos nesunaikintų.

Lėšų fondas turėtų kuoveikiausiai būti 
pataisytas. Pataisytas jis turi būti ne pa- 
didinifnu nariams mokesčių, bet suma
žinimu išlaidų.

Mūsų nuomone, pirmiausias žygis, ku
rį pild. taryba turėtų daryti šioje kri
tiškoje valandoje, tai (bent laikinai) su
mažinti “Tėvynę.” Ji galėtų būti tik kai
po biuletinis, kurį galėtų suredaguoti 
pats centro sekretorius. O p. Jurgelionį 
reikėtų kuoveikiausiai iš redaktoriaus 
pareigų atleisti; tegu jis sau grįžtų ant 
farmos, atgal pas kiaules.

žemyn tris italų orlaivius.
Blogas oras vis dar ken

kia^ išvystyti platesnius ka
ro veiksmus Albanijoj.

Italai Praneša:
Roma. Priekinės italų ei

lės ir orlaiviai Libijoj veikia 
prieš anglus kaip ir papra-

Italai* Pranašauja Baisiausią 
Pavasarį

Roma. — Italų spauda ra
šo, kad šis pavasaris bus 
baisiausias iš Visų, kokius 
pasaulis yra matęs: italai ir 
vokiečiai, sako “kriušinsią” 
anglus su dar negirdėtu 
įnirtimu.

Balkanų Kraštai, j Kuriuos Pasimojo įžengti* Hitlerio 
kariuomenės būriai; ten tikimasi matyti naujų įvykių 
neužilgo.

■ k------------------------ ------------------------- ------------- ■ * — '.....................................------------------------------------------------------

Vajus už Naujus Narius
Literatūros Draugija 

1940 metais minėjo 25-ių 
metų sukaktį ir ta proga tu
rėjo per visus metus vajų 
už naujus narius. Šiemet 
vajus yra paskelbtas iki ge
gužės 1 dienos. Nauji na
riai nemoka įstojimo, bet 
taip pasimoka pilną duoklę. 
Iki šiol sekamos kuopos ga
vo naujų narių:

Kp. Miestas

89
104

123
187
223

Kiek narių 
gavo

.... 12Sioux City
Chicago ... 
Brooklyn .. 
Baltimore . 
Gary ...... 
Chicago ... 
Oregon City

Siuox City naujai susior
ganizavusi kuopa daro gerą 
pažangą. Atrodo, kad ten 
lietuviai išauklės stiprią 
kuopą.

“Naujoji Lietuva” 
Platinasi

Knyga “Naujoji Lietuva” 
gerai platinasi. Montello 6 
kuopa pardavė jau 30 kny
gų. New Haven 32 kuopa 
pardavė 20; Lowellio 44 
kuopa pardavė 10; Moline 
64 kp. pardavė 8; New Ken
sington 74 kp. pardavė 8; 
St. Clair 76 kp. pardavė 4; 
Toledo 109 kp. pardavė 5; 
Tacoma 132 kp. pardavė 5; 
Seattle 161 kuopa pardavė 
10 ir Trentono 209 kp. par
davė 4 knygų. Šios kuopos 
jau pasimokėjo už parduo
tas knygas. Kiek pirmiau 
geras skaičius kitų kuopų 
išplatino apšČiai knygų. 
Kaip kurids užsisako dau
giau platinimui. Knygą rei
kia platinti, tai bus geriau
sias atsakymas .į hitlerinin- 
kų-smetonininkų melus.
Aukos Apšvietos Reikalams

Šiuo laiku mes mažai ga
vome aukų į Apšvietos Fon
dą, nes kuopos, nariai ir pa
žangi visuomenė rinko au
kas Ispanijos kovotojams. Į 
Apšvietos Fondą prisiuntė 
aukų: K. Mockus, brookly- 
nietis $1. A. J. Pranaitis, iš 
Camden, N. J. $2.. ALDLD 
236 kp. aukavo $2. Nashua 
ALDLD 42 kuopav aukavo 
$2. D r g. M. Valentą iš Cle- 
velando prisiuntė $3. Drg. • 
J. Žilinskas iš Suffield, 
Conn: pasimokėjo už 2 me
tus duokles, už $2 pirko 
knygų, $2 paaukavo “Lais
vės” suvažiavimui ir $3 Me- ’ 
no Sąjungai veikalus leisti. 
Drg. V. Sutkienė iš San

Francisco prisiuntė $10.50. 
Aukos surinktos Naujų Me
tų parė j.

Visiems draugams ir 
draugėms ačiū už aukas. 
Nepamirškite mūsų Apšvie
tos Fondą, nes jis turi ne
mažai išlaidų organizavime 
kuopų, skleidime tiesos žo
džio.

Sveikinkite “Laisvę”
Dienraštis “Laisvė” yra 

oficialis mūsų o r g a n a s. 
“Laisvė“ labai daug prisi
dėjo prie išauklėjimo Lite
ratūros Draugijos. Šiemet 
balandžio, 5 dieną sukanka 
30 metų’nuo “Laisvės” pasi
rodymo. Dienraščio direkto
rių taryba jau atsišaukė 
tuo reikalu.

Mes manome, kad Litera
tūros Draugijos kuopos, 
apskričiai ir pavieni nariai 
privalo sveikinti “Laisvę”. 
'Proga 30-ties metų jubilėjo 
bus išleistas p a d i d i ntas 
“Laisvės” numeris. ALDLD 
turėtų užpildyti mažiausiai 
du puslapius pasveikini
mais. Padarykite tą.

Labai Didelis Ačiū!
Amerikinės Laivo Pagel

bės Misija buvo atsišaukus 
į lietuvius, kad sukeltame 
$600 parvežimui Ispanijos 
kovotojų iš Franci jos į 
Meksiką. Lietuvių masės ir 
tame skaičiuje Literatūros 
Draugijos kuopos ir nariai 
į vieną savaitę sukūlė veik 
$700. Tai labai didelis nuo-

Visai Susuko Galvą
'•'M

(Feljetonas)
* Ar šiaip kalbėti ar /feįp, 
bet aš, gerbiamieji,: įuriu 
prisipažinti, kad Stalinas 
man visai susuko galvą ir 
dabar aš* vaikščioju, kaip 
avinas, pats ‘ nežinodamas 
ką daryti. Kaip žinoj, ger
biamieji, aš visados buvau 
didelis savo tautos patrijo- 
tas ir didis mylėtojas “lais
vos” Lietuvos, o ypač, kada 
jau valdė Lietuvą mūsų ger
biamas tautos vadas, ponas 
Smetona. Ir kaip aš tada 
džiaugdavausi ir didžiuoda- 
vausi mūsų “laisva” Lietu
va ir/ jos “demokratija”! 
Juk geresnės demokratijos 
ir pas Hitlerį nebuvo. Na, 
o aš kaip tik ir esu didis 
demokratijos šalininkas ir 
geras žinovas demokratiškų 
principų. Bet čia ne tame 
dalykas, gerbiamieji.

Pirmiausia, aš noriu sa
ve atsirekomenduofT, 
kaip yra sakoma kad jeil uuulltį U£,O1VUIUW.
margis pats nepasikels savo | Ir už t visk„ mes labai dg. 

jam tos loskos nepadarys.! 
Mane, gerbiamieji, visi va
dina Kubilu, — ne tuo ku
bilu, kur kopūstus raugina, 
ale šiaip Kubilu. O tas reiš
kia, jog aš esu tikras lietu
vis, nes mano vardas yra 
tam geriausis į V o d y mas. 
Nors tiesa, kad kaip kada ir 
aš imu ir prarūgstu, tik, 
žinoma, ne nuo kopūstų, 
bet... nu, ot, kaip čia pa
sakius, geriau, — nuo vals
tybinės. Bet tai visai menk
niekis. Svarbiausia, kad aš 
esu tikras lietuvis ir iš bū
do ir iš vardo. O jau žino
jime demokratijos ir jos 
principų, tai, vyručiai, ir 
Grigaitis prisilyginti nega
li. O betgi ir mano galvą 
ėmė Stalinas ir susuko, dr 
dar taip susuko, kad, viery- 
kit manim, aš dabar pali
kau, kaip tikras avies sap
nas, kad nežinau nei ką da
ryti. Ir štai kaip tas viskas 
atsitiko:

Kaip jau mes visi žinome, 
kada Lietuvą valdė gerbia 
mas Smetona, tai viskas bu 
vo kuono puikiausiai. Bet 
ve, ėmė “ruskiai” ir užėmė 
Lietuvą, o mūsų tautos va
das Smetona turėjo viską 
palikęs, apart aukso, bėgti 
ten, kur jį akys vedė. Tą 
jums, gerbiamieji, gali pa
tvirtinti ir Grigaitis su StiL 
šonu, o jiedu, kaip žinote, 
meluoti nemoka. Na, žino
ma, po tokio atsitikimo, aš 
ir verkiau ir liūdėjau, bet 
niekas negelbėjo; net kai 
kada ir prarūgdavau iš tos 
žėlabos. Ir kaip gi neliūdė
ti, kad mūsų brangią tėvy
nę pavogė? Rašiau ir gro-

mo jokio negalėjau sulaukti 
ir tiek. Reiškia Grigaitis, 
Jurgelionis, Michelsonas ir 
kom. buvo visai teisingi, ka
da jie sakė, jog visus lie
tuvius Stalinas išvedė į Si
birą ir sušaudė! As, viery- 
kit manim, net ir mišias už- 
pirkau už visų lietuvių dū
šias pas kun. Valadką. JBet, 
o, šventas Jokūbai ! aną die-, 
na gaupu gromatą iš Lietu
vos nuo mano sesutės, ku
riame ji rašo sekančiai: \

“Brangus.broleli! Aš ta
vo gromatą aplaikiau ir la- 
bai dėkuoju. Aš ir mano vi
sa šeima esame sveikutėliai 
ir gyvename Lietuvoj. Ir 
kaip mums dabar gerai gy
venti, kada tas prakeiktas 
budelis Smetona pabėgo 
ten, kur jam senai vieta bu
vo. Dabar jau ir mes esa
me žmonės ir laisvi, visi ly
gūs, kada neliko ponų. Da
bar ir ponai pas mus turi 
patys sau duoną užsidirbti.

uodegą, tai ir niekas ^kitas J<uojame didžiąjam Stalinui, 
kuris mus išvadavo iš ponų 
jungo ir fašistų nevalios. 
Dabar mūs nieks neskriau- 
džia ir negali skriausti, nes tl 
galinga raudona armija 
mus apsaugo. Kaip žinai, 
broleli, aš gyvenau ant 12 
margelių žemės, o dabar 
jau turiu net 23, nes ačių 
mūs mylimam Stalinui, aš 
gavau visai dar 11 mar. že
mės pridėti iš to dvaro, kur 
mūsų tėvukai eidavo bau
džiavą.

“O kaip tu,, broleli, klau
si, ar mus neišvežė į Sibi
rą, tai mus tik juokas ima. 
Kam mes važiuosim j Sibi
rą, jei mums ir Lietuvoj 
yra gana žemės? Dar juo
kingiau, kada tu klausi: ar 
^alinaš7dar neiššaudė visus > 
lietuvius? Mūs nieks dabar* 
nešaudo ir neskriaudžia.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

nes

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

į 
t

širdumas. Visiems aukų rin- mata į Ųeį bet atsak 
Lrmnmc oiilfonrmomc varno. «. t <.kėjams, aukautojams, rėmė
jams tariame didelį padė
kos žodį.

Duoklių Mokėjimas 
.ir “šviesa”

Draugai ir Draugės! 
“Šviesos” No. 1 už 1941 
metus jau už dienos kitos 
bus gatavas. Centro Komi
tetas ruošia knygą. Prašo
me visus narius ir nares 
nevilkinti duoklių pasimo- 
kėjimą. Mokėkite tuojau, 
nes karo sąlygose viskas 
brangsta ir centrui darosi 
sunkiau veikti. Nariai, ku
rių duoklės užvilkintos už 
1940 metus, prašome tuojau 
pasimokėti už abu metus.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretores,

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

J. M. Lukauskui, Methuen, 
Mass. — Tamsta rašai, kad, 
jeigu mes netalpinsime jūsų 
rašinių “Laisvėje,” tai jūs da
rysite “savo pastabas per kitą 
laikraštį,” o todėl, girdi, 
“jums galės būti daug nesma
gumų.” Mes negalime talpinti 
laikraštin bile ko, nes tas že
mintų laikraščio vardą skai
tytojų. akyse. Jeigu mes tal
pintum bile ką kas parašo, 
tuomet ir tamsta nenorėtumėt 
tokio laikraščio skaityti. Nes' 
skaitytojas, užsimokėjęs už 
laikraštį pinigus, nori jame 
rasti naudingų raštų, o ne to
kių, kurių jis negali suprasti. 
Koki gali būti mums nesmagu
mai, kai tamsta eisite pas “ki
tą laikrašti,” mums taipgi ne
suprantama.

I

1

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: Ma
lonėsite atsakyti į šiuos 
klausimus, už ką iš anksto 
tariu ačiū.

Pennsylavanijoje, kuris 
nori gauti bedarbės pašal
pą, turi pavesti (aprašy
ti) valdžiai savo turtą .— 
kokią turi bakūžę, ar inšiu- 
rincą ar banke pinigus, ku
rie buvo uždaryti. Tai jeigu 
kada, duoda tų pinigų, tai 
valdžia paima. Aš noriu ži
noti, ar šis įstatymas yra 
pravestas Washingtone, ar

jau tampa šios šalies pilie
te? Ar gal ji turi j ieškoti 
Amerikos pilietiškų popie- 
rų?

tik vienoje Pehnsylvanijbs imti piliet'ines popieras. Bet
kurie piliečiai apsivedė prieš 
1922 metus su nepilietėmis 
merginomis, jų žmonos *au-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

HHHmHMHhHHHhhHMHHI

šenandorietis.
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, Jung
tinių Valstijų kongresas nė
ra išleidęs tokio įstatymo. 
Šis įstatymas, matyt, veikia 
tiktai Pennsylvanijos valsti
joje.

Taip, nuo 1922 metų Ame
rikos pilietis apsivesdamas 
nepiliėtę merginą nepadaro 
jos piliete. Ji turi pati išsi-

valstijoje? ' .
• • . A ' t.

Kitas klausimas*. Jei^u 
prieš 1921 metus buvęs. Am
erikos pilietis apsiveda su tomatiškai tapo šios šalies 
mergina nepiliete, ar ji tuo- pilietėmis.



Kauno Valstybinis Teatras Švente 20 Metų 
Amžiaus Sukaktį

1940 gruodžio 19 d. sukako lygiai 20 metų kai 
įsikūrė Kauno Valstybinis Teatras. Tarybų Lie- 

* tuvoje tas įvykis buvo atžymėtas labai gražiai,
iškilmingai. Žemiau mes paduosime Teatro 
režisieriaus B. Dauguviečio ir tūlų jo artistų 
kai kurias apie praeiti ir dabartį pareikštas 
mintis.—“L." Reti.

R. DAUGUVIETIS
1940 metų gruodžio 19 dieną šventė savo 

istorinę gimimo dieną Kauno Dramos Vals
tybės Teatras. Jam suėjo lygiai 20 metų..

Dvidešimts metų ramaus miesčioniško gyve
nimo—tai tik saldaus laiko tarpas, bet dvide
šimt metų kovos—tai epopėja.

20 metų mes kovojom su tamsa, storžieviš
kumu, chamizmu, melu ir apgaule.

Ir mes nugalėjom.
Iš mėgėjiškų spektaklių, iš slaptų vaidini

mėlių kluonuose ir miškuose mes sukūrėm 
valstybinį Lietuvos Teatrą. Iš valstybinio mes 
dabar išaugome į nacionalinį teatrą, išaugom 

** ir tapom kultūros, humanizmo ir socializmo 
institutu.

Mes visuomet žinojom, kad už mūsų pečių, 
už mūsų teatro sienų stovi liaudis, darbo liau
dis, mus pagimdžiusi ir iš mūs reikalaujanti 
teisingo ir kūrybinio įkūnijimo savo sielos, 
savo idealų.

20 metų tarp mūsų ir mūsų liaudies slankio
jo juodi plutokratiško režimo šešėliai. Bet Sta
lino saulė savo skaidria liepsna, kaip dūmus 
išsklaidė niūrius vaiduoklius, ir mes pagaliau 
su savo liaudimi atsistojom veidas prieš veidą.

Mes šventėm ne tik dvidešimt metų savo 
darbų ir kovų sukaktį, bet šventėm ir savo 
gimimo dieną. Po 20 metų mes gimėm nau
jam gyvenimui naujoj socialistinėj ir tarybi
nėj santvarkoj ir turime vienintelį tikslą: 
kovoti iki galutinės komunizmo pergalės.

Per 20 savo gyvavimo metų Kauno Teatras 
davė 170 įvairių, z kalų pastatymų, šis tea- 

e tras, kaip pamaūir.dt avilys davė du spiečius. 
Vieną—1931 metais į Šiaulius, antrą—1940 
metais į Vilnių. Bet stiprūs ir švarūs spiečiai 
nesusilpnino seno avilio jėgų. Per 4 mėnesius 
mūsų darbo naujoj tarybinėj Lietuvoj mes 
persiorganizavom, priėjome prie naujų darbo 
metodų ir* davėm tų darbų rezultatus. Per *tą 
laiką mes statėm dvi premjeras: “Liaudies 
sūnų“ ir “Motiną“ ir iš pagrindų perdirbom 
ir atnaujinom aštuonetą veikalų savo dvasia 
ir turiniu atitinkančiu naujai tarybinei san
tvarkai. Tai: “Miesčionys,“ “Pelninga vieta,“ 
“Prieš srovę,“ “žentas,“ “Indranai,“ “Garbės 
spekuliantai,“ “Vyšnių sodas,“ “Auklėtojai.“

Ir reikia pasakyti, kad atnaujinimas kiek
vienos tų pjesių mums atsiėjo kartais neleng- 
viau už naują pastatymą. Pusei kolektyvo į 
Vilnių išvykus, kiekviename tų veikalų trūko 
6—8—10 veikiančių asmenų, juos reikėjo pa
keisti naujais artistais, visa reikėjo pataisyti, 

* įvesti, apšvarinti ir pakelt. Ir mes visa tai at- 
* likom. Mūsų, Kauno teatras veikia planingai 

ir normaliai.
Mūsų Kauno teatre randasi 12 artistų, kurie 

savo dvidešimtmetiniais darbais Lietuvos Te
atro kūrime įgavo jubiliato vardą. Tai alfabe
to tvarka: Ona Kurmytė, Jadvyga Oškinaitė, 
Ona Rymaitė, Antanina Vainiūnaitė, Petronė
lė Vosyliūtė, Elena žalinkevičaitė, Borisas 
Dauguvietis, Viktoras Dineika, Petras Ku- 
bertavičfus, Juozas Laucius, Jurgis Petrauskas 
ir Stasys Pilka. Vilniaus Valstybės Teatras 
turi vieną jubiliatę—Tefą Vaičiūnienę, Šiaulių 
Valst. Teatras taip pat vieną—Potenciją Pin- 
kauskaitę. Be paminėtų jubiliatų artistų į ju
biliatų skaičių įeina sekantieji darbuotojai 
technikos ir administracijos srityje: Vilniuje 

. dirbąs teatro administratorius Juozas Vizgir- 
‘ * da ir dirbą Kaune : kostiumierė Viera Gogely- 
> tė, dekoratoriaus padėjėjas šalomas Zelmana- 

vičius, vyriausias kontrolierius Jonas Kuprei- 
šis ir bilietininkas Polikarpas Speičys.

■ Mūsų Kauno Valstybinis Teatras tvirtai at
sistojo ant savo kojų, ir mes pilnai duodame 
reikalaujamų spektaklių skaičių, rūpestingai 
sutvarkytų ir meniškai aukščiau pakilusių.

Mūsų teatrinė auditorija visuomet pilna. 
' Pilna puikių, jautrių, dėkingų žiūrovų. Mūsų 
menas dabar tarnauja visiems darbo žmonėms; 
jis jau ne priemonė kutenimui dirksnių snobų 
ir poniučių; jis sveika ir maistinga duona pla
čiųjų liaudies masių.

Noriu baigti nemirtingo Gogolio žodžiais iš 
jo “Išsiskirstymo spektakliui pasibaigus:’* 
“Tad drąsiau į kelią ir tenenusimena mūsų 

<r siela nuo papeikimų, bet su padėka tepriima 
kiekvieną pastabą apie netobulumą.“

Apsigalvok...
Kada baigiau studiją ir buvau pakviestas 

į Teatrą dirbti, teko atsisakyti tarnybos, ku
rioje teko dirbti bestudijuojant. Padavęs savo 
viršininkui apie tai pareiškimą, išgirdau iš jo 
nelauktą frazę: “Apsigalvok. Pas mus gausi 
paaukštinimą tarnyboje, ir galėsi ramiai iš
tarnauti pensiją, o teatre—nepatiks kam tavo 
fizionomija, ir teks atsisveikinti. Apsigalvok!” 
Keistą įspūdį padarė man tie jo žodžiai. Nesu
pratau jų prasmės. Ir tik keletą metų padir
bėjus teatre, toji prasmė išryškėjo.

Pagal įstatymą’kiekvieno sezono pabaigoje, 
gegužės 31 d. kiekvienas teatro artistas galėjo 
būti atleistas iš teatro dėl įvairiausių “prie
žasčių,“ o jei reikėjo, tai ir be “priežasčių.“ 
Ir keliolika tų gegužės 31 išgyvenus, teko su
tikti be galo daug biurokratiškos pažiūros į 
teatro darbininkus. Daugeliu atvejų teko pa
tilti, kad asmeniškos pažintys daugiau reiškia, 
negu nuoširdžiausias darbas, kad • protekcija 
galingesnė, negu talentas.

Ir štai atsitinka teatrui nuostabūs nusida
vimai !

Vasaros atostogų metu, liepos viduryje, su
kviečiami aktoriai į teatrą ir jiems pareiškia
ma, kad jie reikalingi. . . rinkiminei kampani
jai! Kaip tai? Ogi su menine programa mi
tinguose. . . ?!

Ir pi/asidėjo!. . . Artistai išvažiavo. Dalyvau
davo mitinguose po tris kartus į dieną ir vis 
įvairiose vietose. Auditorija? Minios! Nuo
širdžiausias sutikimas, išlydėjimas. Ovacijos, 
ovacijos, ovacijos... Artistui, pratusiam prie 
skystų pliaukšterėjimų lyg rodančių, kad jam 
teikiamas pakantrumas, nuostabu! Grįžo ar
tistai nuvarginti kelionės sunkumų, bet su
stiprėję dvasiškai, įsitikinę, kad jie nėra at
liekami žmonės, bet kad jų darbas reikalingas 
milijonams, liaudžiai, kad jis nuoširdžiai pri
imamas ir vertinamas.

Prasidėjus sezono darbams, artistai pama
tė, kad ir liaudies vyriausybė jų darbu do
misi, lengvina darbo sąlygas, ir aukštai" verti
na visas meno šakas. Štai išgirdome, kad di
desniuose miestuose jau steigiami nuolatiniai 
Dramos Teatrai. Sudaromi teatrams kadrai, 
ir netrukus užvirs darbas, ir ten, kur buvo 
laisvalaikiais dykinėjama ir pramuštgalviau- 
jama, sušvis nauji kultūros spinduliai. Liau
džiai tai buvo reikalingas ir jos vyriausybės 
rūpesniu viskas daroma tuojau, nedelsiant. Ar
tistais nenusikratoma, bet jie telkiami.

Buvęs mano viršininkas to nebuvo numa
tęs. Vargu jis man būtų pataręs apsigalvoti.

Esant tokiai padėčiai (kaip sako oratoriai) 
kokia gi dabar artisto padėtis naujose sąlygo
se,?

Atvirai pripažinti reikėtų tik tiek, kad ji 
dar ne visiškai suvokta,—pertrumpas laikas 
ir darbo tiek daug, kad nelieka laiko ypatin
giems svarstymams. Bet viena aišku, kad 
artistas, Tarybinėje santvarkoje įvertintas ir 
įpareigotas supranta ir teisingai vertina jam 
reiškiamą rūpestingumą. Nesitenkins jisai 
vien atlikimu jam skirtų pareigų, bet visu sa
vo sugebėjimu, visa enėrgija, visu išmaningu- 
mu prisidės prie socialistinės kultūros kūrimo 
ir ugdymo. Kauno Valstybės Dramos Teatro 
artistai, švęsdami savo teatro veiklos dvide
šimtmečiu sukaktį, dalyvaudami atstovų į TSR 
Aukščiausiąją Tarybą rinkimų proga ruošia
muose mitinguose, turi progos palaikyti nuo
latinį kontaktą su liaudimi, stebėti jos reika
lus ip pageidavimus ir daug ko naudingo savo 
darbui iš ten pasisemti. Dvidešimties metų 
sceninio darbo patyrimas leis teatrui ryžtis 
gvildenti gyvenimo statomus klausimus ir juos 
spręsti taip, kaip tai nurodo partija ir vyriau
sybė. A. Mackevičius.

i r- .

Gyventi ir Dirbti, Dirbti 
ir Gyventi

Scenos darbą dirbant 35 metus pragyveni 
žmogus juodo ir balto. Teko pabuvoti įvairiuo
se teatruose ir apkeliauti didžiulius plotus Ru
sijoje.

Prieš dvidešimtį metų tapau “sėslus,“ nes 
ištisus dvidešimtį metų dirbau . lietuviškame 
teatre nei vienos dienos išvdarbo nepasitrauk
damas.

Nors buvau vyresniųjų artistų tarpe, ir pa
dėtis mano teatre buvo “stipri,“ tačiau tur
tų nesusikroviau ir kaip tasai paukštis “kol 
krapštau—tol lesu.“ Darbo niekuomet neven
giau, tad ir skųstis negaliu, būdavau apkrau

namas kiek reikėjo, o< kartais ir daugiau. Ta
sai “daugiau” anais laikais pasireikšdavo daž
niausia labdaringų balių pavidale, kuriuose ir 
artistas būdavo prašomas labdaringai daly
vauti, nežiūrint, ar jisai pats kartais nerei
kalingas labdarybės. Dabar tie laikai nuėjo 
į prisiminimų sritį. Jei anksčiau teko rūpin
tis ką lesi, daugiau nepajėgdamas dirbti, tai 
dabar tasai rūpestis atrodo nebeaktualus, nes 
pagal Tarybų Santvarkos dėsnį “Kas nedirba, 
tas nevalgo“ kaipo visą savo gyvenimą dirbęs, 
ir nuoširdžiai dirbęs, ir valgyti galėsiu taip 
pat visą gyvenimą. O gyventi rengiuosi dar 
ilgai, nes pragyventieji 54 metai teatrodo tik 
pusė to kas ištikrųjų reikia pragyventi.

Vadinasi numatau gyventi ir dirbti—dirbti 
ir gyventi. J. Petrauskas

Dvidešimt Metų J ieškoję 
-’-Suradom Per Porą 

Mėnesių
Švenčiame savo Dramos Teatro dvidešimt

metį. Kuklus dar mūsų Teatro amžius. Yra 
net mūsų Tarybų Tėvynėje teatrų, gyvuojan
čių jau virš 100 metų. Bet mums, dirbantiems 
mūsų Teatre nuo jo pat pirmos įsikūrimo

......... .............. ......... ---------------------

TretJakovo Galerijos Žmones
TEOFILIS TILVYTIS

Kaip kad ir Lietuvoje, Maskvoje Spalio Re
voliucijos šventė tęsėsi tris dienas, nes šešta
dienis buvo paverstas šventadieniu, o sekma
dienį visi dirbo vėl, kaip kad ir iki švenčių. 
Trečiosios dienos vidudienį mūsų delegacijos 
gavo puikią dovaną—tai kelionę per Tretjako- 
vo galerijos sales puikiam gidui vadovaujant.

Aš noriu pastebėti, kad aš nesu meno daly
kų žinovas, tat mano šios palaidos mintys lai 
ir pasiliks tik eilinio, didžiųjų meisterių su
kurtame pasaulyje, keliautojo įspūdžiai be jo
kios pastangos padaryti kokias nors išvadas, 
apsprendimus ir kitokio pabūdžio vebtinimus. 
Kam man visa tai vertinti, kas jau labai se
niai yra įvertinta, sunešta ir paduota žmo
geliui, tokiam kaip ir aš, pasidžiaugti.

Tretjakovas—keisto nusiteikimo pirklys, ku
ris užuot savo turtus būtų pralėbavęs veidro
diniuose restoranų .kabinetuose čigonių ir ba
lerinų draugijoje, kruopščiau už viską gyveni
me rinko, pirko, mokėjo didžiausius pinigus, 
girdėdamas savyje kažkokį vidaus balsą, kad 
jis turi surinti tas brangenybes, kuriomis bur
žuazinė miesčionija nesidomi, bet kuriomis 
pagaliau susidomės visa atgimstančioji Rusi
ja. šį atgimimą pagaliau mums išbaigia Ta
rybų Sąjunga, ne sunaikindama pirklio pri- 
vatiško pasismaginimo vietovę, bet priešingai 
—išplėsdama, atiduodama liaudžiai tais meno 
turtai naudotis.

Tretjakovas rinkęs paveikslus labai atkak
liai. Jis savo samdomiems meno žinovams 
pareiškęs, kad jis tik tuomet ateisiąs paveiks
lų žiūrėti, kai galerijos lankytojų skaičius pa
sieks per mėnesį 100 žmonių, šiandien, 9 lap
kričio galerijos kabykloje didžiausias triukš
mas, susikimšimas ir nervingumas, kad suspė
ti paduoti viršutinius rūbus, kaip ^garantiją, 
kad į sales pateksi. Kiti ir čia laukia eilės, kol ’ 
laiptais nulips koks nors prisilpęs lankytojas 
ir paprašys iš rūbinės palto. Tuomet tik jis 
gaus bronzinį žetonėlį ir paliks savo paltą k 
vietoje.

Keliose dešimtyse salių žmonių upė teka, 
užtvindama pakeliui pasitaikančias nišas . ir 
perėjimus. Mus pasitiko labai įdomus vado
vas, kuris tiek harmoningai suaugęs su didžių
jų menininkų alsavimu, kad kartais pradedi 
abejoti, ar jis, pavyzdžiui, tik nebuvo tokio*, 
pav. pirmoje pusėje 9-to šimtmečio mirusio į 
portretisto Kiprenskio geras pažįstamas? Jis 
mus tik paklausė kiek mes turime laiko. Kai 
sužinojo, kad mes daugiausia galime būti 4 
valandas, jis labai apgailestavo, nes nies per 
tą laiką nieko gera nepamatysią. Na, bet jis 
pasistengsiąs bent ties tam tikrais meno vys
tymosi etapais sustoti.

—Mes randamės 12-tam 13-tam šimtmetyje, 
—kalbėjo jis ikonų salėje.—

Mes nustebome ir nekurie padarėme šyp
senas. '

—Tamstos nesijuokite. Ankstyvesniais lai
kais mes šios salės neturėjome, bet tarybinė 
sostinė būtų vargšė, jei ji neturėtų pilno rusų 
meno vystymosi vaizdo. Ot, štai tame 'Jėzaus 
Kristaus paveiksle matome kompozicijos už
uomazgą, ano šventojo paveikslas labai drą
siai sprendžia spalvingumo probletnas. \

Einame į gretimą salę, kur spalvingumas ir 
margumas didėja, tačiau ir čia bažnytinės te
mos išimtinai.

Tai yra 14-tas,< 15-tas, 16-tas šimtmečiai. 

dienos,—tai labai reikšminga sukaktis. Dvide
šimt metų geriausio gyvenimo jame praleista, 
dvidešimt metų iškentėta. Nors buvo nemaža 
ir džiaugsmo valandų, bet nemažiau buvo ir 
vargo ir kančių. Bet, ką Čia apie praeitį, juk 
savo sukaktį švenčiame naujose sąlygose, nau
joje Tarybų Socialistinėje Tėvynėje. Kiti Te
atro tikslai, kiti uždaviniai. Per dvidešimtį 
metų mūsų teatras j ieškojo savo ideologijos. 
Kiekvienas naujas direktorius (o jų buvo ne
maža!) kvaršindavo savo galvą dėl Teatro 
ideologijos, kiekvienas naujas ponas ministe- 
ris jos j ieškojo, bet per ištisą dvidešimtmetį 
nieks jos nesurado. Matyt, sunku ir surasti 
buvo. Iš nieko nepadarysi nieko. Dabar mūsų 
Teatras ją surado. Labai greit ir paprastai. 
Surado, suprato ir su visu nuoširdumu įsi
traukė į darbą. O to darbo nepaprastai daug 
—be eilinių repeticijų ir spektaklių ko ne kas
dieninis dalyvavimas priešrinkiminiuose mitin
guose—koncertuose, vaidinimai Radio komitete 
ir 1.1. Nors žmonės nedamiega, nedavalgo, bet 
visi užsidegę dirba, nes visi jaučia, kad jis, 
aktorius, dabar yra vertinamas, jo darbas įkai
nojamas, gerbiamas, Partijos ir Vyriausybės 
nepaprastai remiamas. Tad dirbame ir dirbsi
me dar su didesniu pasiryžimu ir noru.

V. Dineika,
Kauno Valstybės Teatro artistas.

Philadelphia, Pa.

Pažiūrėkite į šį paveikslą. Daug čia visko su
dėta, o meno jau nebėra. Krikščionybei ky
lant augo ir menas, o čia—stop. Meno nebėra, 
taip pat kaip ir nebėra dievo žmonių sąmonė
je. Ot, kaip greit išsisprendžia krikščionybės 
problema. Dedamos pastangos išrasti ką nors 
naują, kas pateisintų, atnaujintų tiesos j ieš
kantį žmogų. Ir iš to smukimas. Ir j ieškojime 
dievo, ir jieškojime naujų meno tiesų.

Lekiame paskui tikrai įdomų žilą, ploną ir 
nepaprastai švelnų senuką. Stebiu jį atsitoli
nęs. O jis visa galva už minią aukštesnis pa
sakoja pasakas, padavimus. Paveiksle—kalėji
me skęstančios kunigaikštytės veidas apsi
niaukia, raukšlės paryškėja, įsitempia gyslos, 
o pro slaptą angą į vienišą celę vis daugiau 
ir daugiau pradeda veržtis vanduo. Vanduo 
siekia narų viršų, ant rudo šieninko pasirodo 
pelė ir. .. mes nueiname į kitą salę. Kitoje 
salėje pasitinka jį trys vaikai, kurie iš sida
brinių rėmų tiesiai į mus veža vandens stati
nę. Mūsų vadovas prataria keletą žodžių ir 
tie vaikai pasikeičia. Su kiekviena iš jo lūpų 
ištrykštančia fraze, vaikų veidai vis labiau ap
siniaukia ir čia pat iš pilkos drobės išsineria 
trys tokie skausmingi vaikučių veidai, kad ap
ima toks gailestis, jog pasidaro nejauku.

—Įžiūrėkite geriau, ar neatrodo, kad tų vai
kučių veideliuose niekuomet nėra buvę šypse
nos?

- Einame ir einame, sustodami tik prie de
šimto—penkiolikto paveikslo. Palydi mus 
žvilgsniu karalienė Ona, pasitinka Katrė I. 
Vienoje portretų salėje subeda akis iš karto' 
dešimtimis buvusių didikų, su špagomis, pen
tinais, nukarusiais antpečiais. Kukliai stovi ka
raliaus Povilo biustas.

—Matome valdovo veidą. Dailininkas Čia 
įdėjo tuštų išdidumą, perdidelį savęs aukšti
nimą, pasitikėjimą savimi. Bet, gerbiamieji, 
prašau užeiti iš kairės pusės. »Ar čia nepaste
bite, kad tas tuštybių mėgėjas valdovas buvo 
dėl to labai nelaimingas?—klausiamai kalba 
valdovai ir stebi mūsų veidus. Tikrai, biustas, 
žiūrint iš antros pusės, reiškia diametraiiškai 
priešingą dvasios būseną.

Kaip didelė išmintis taip ir didelis menas 
primygtinai parodo, kaip žmogus esi ribotas 
padais ir esi didžiosios žmonijos—masės ma
žytė, akim neįmatoma, dalelė. Dairausi, aky- 
mirksnį nuo sienų žvilgsnį nukreipęs, į žmo-x 
hes, kurie taip pat, kaip ir aš atėjo pagy
venti didžiosiomis mintimis ir plačiaisiais tie
sos dvelktelėjimais. Prieiname berods gar
saus dailininko Ivanovo (pavardžių aš sąmo
ningai nesistengiu atsiminti, nes pavardės ir 
datos užgriozdina vaizduotę) paveikslą, ku-' 
ris turi apie 5 metrus aukščio ir 10 metrų plo
čio. Tame paveiksle figūros yra daugiau, negu 
natūralaus dydžio. Pakalnėje žmonės išsigan
dę, o iš toli nuo kalno ateina nuskuręs Kris
tus. Visa salė žiūri į tą paveikslą, alsavimą 
sulaikydama, ir nemato, kad keletas jaunuolių 
jame yra visiškai nuogi ir natūrališkai tiksliai 
nupiešti. Nei pasišlykštėjimo, nei smalsumo. 
Abu tuos gyvenimiškuosius jausmus nuslopina 
ir sutramdo didelė dvasia ir didelis meistriškų-*1 
mas. Didelis menas suartina žmogų su žmo
gum ir tiksliai parodo jo padėtį gyvenime/

O žmonės salėmis plaukia ir plaukia, čia 
skarele apsirišusi iš Rusijos gilumos moterė-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Philadelphijos pietinėj da- 
lyj randasi didžiausia lietuvių 
kolonija, kurioj randasi vadi
namoji “Švento Kazimiero pa
rapija,“ nepriklausomoji nuo 
Romos trusto parapija; Lietu
vių Tautiška Laisvės Pašelpl- 
nė draugija, kuri turi didžiau- 
sį skaičių narių -apie 1200.

Šioje dalyj jokios kultūri
nės organizacijos nesiranda; 
apart mūsiškės ALDLD 141 kp. 
šioje kuopelėje randasi kele
tas draugų, o ypatingai pačios 
veikliausios moterys, būtent: 
Tureikienė, Griciunienė, abi 
Kušleikienės, Pildienė ir kitos. ‘ 
Jų susirinkimai maži, bet jie 
daug darbų pasibriežę. Pasta- 
ramjam kuopos susirinkime 
štai kokius svarbius k u opa 
darbus nuveikė: Kuopa paau
kojo Ispanijos pabėgėliams į 
Franciją $5; dar aukavo tam 
pačiam tikslui asmeniniai po 
$1: Pildienė, Baranauskas, Tu- 
reikis, Rutkus; 50c Gružaus
kas. Viso aukavo $9.50. Taip
gi paaukavo Lenino paminėji
mui $5; Lietuvių Meno Sąjun
gai $3. Viso išaukavo $17.50.

Prie to, kuopa gerai darbuo
jasi “Laisvės” parengimuose ir 
visose bendrai kampanijose.

Daug mūsų draugų ir drau
gių, kurie priklausė darbinin
kiškam judėjimui, visiškai pa
sitraukė ne tik iš veikimo, bet 
ir visai iš organizacijų. Vyrai 
pasiliko vien pašelpiniuos kliu- 
buos ir ten savotiškai disku-, 
suoja... Keletas pasilikę prie 
nušašusios sklokelės ir jie įsi- 
yąiz;djipę, kad nešiojas’! didelę----
Stilsono “išmintį,“ visai nei 
mažiausios minties neturėdami, 
kad jie nieko nežino apie kla
sių kovą. Iš jų yra keletas ir 
gerų žmonių, bet užsispyrę lai
kytis klaidingos pozicijos.

Kapitalo bernai darbuojasi 
sušilę, kad išgelbėti sugedusį 
seną kapitalistinį pasaulį, o jie 
nei nejaučia, kad jį gina, remia, 
aukauja pinigus, jausmus ir 
protą. Jei pasaulyj tamsių žmo
nių nebūtų, tai gaištanti kapi
talo sistema greit žlugtų ir dar
bo žmonės susilauktų laimingo 
naujo pasaulio—socializmo. Tie, 
kurie dirba dėl to naujo pasau- 
lio, yra kultūriniai pakilę, turi 
tikslą, idealą ir principą.

Reporteris.

Diskusijos ir “Laisves” Ban- 
kieto Reikalai

Ateinantį sekmadienį, 2 d. 
kovo, 2-rą vai. po pietų, Liau
dies name, 735 Fairmount Ave., 
įvyks diskusijos apie dabartinę 
pasaulio pądėtį. Į šį susirinki
mą turėtų ateiti lietuviai viso- 

-kių minčių ir sykiu diskusuoti 
apie dabartinį karą, apie Lietu- . -j 
vos padėtį, Ispanijos pabėgėlių 
klausimą, šios šalies valdžios 
nukrypimą link karo už Angli
jos imperializmą. Kas bus To
limuose Rytuose, būtent, tarp 
Japonijos, \Anglijos, Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos? Daug 
klausimų yra labai svarbių, ku
riuos galima pasirinkti ir dis
kusuoti. Kas dabar nesidomi 
pasaulio perspektyva!

Apart to, turėsime trumpą 
pasitarimą apie “Laisvės” ren
giamą bankietą, kas liečia gar
sinimus į programas.

Į šias diskusijas turėtų atei
ti iš visų pašelpinių kliubų kliu- 
biečių. PaŠelpiniai kliubai biz
nio atžvilgiu gerai darbuojasi, 
bet apšvietos klausimų jie visiš
kai jokio progreso nedaro.

Visi į diskusijas!
Sugražinkit Lenino-Lincolno • 

paminėjimo tikietus.
Reporteris. .

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—28

(Tąsa)
— Taruti, neagituok. Kad būtų užžvy- 

ruota, atlikta iki penkioliktos!
— Iki penkioliktos?!
— O-o-o-o!
— Gal ožkom vešim, kad arklių netu

rim ?!
— Nevažinėsim mes tais keliais.
Nuošaliau stovėjo pasiturintys ūki

ninkai. Jie tylėjo, kol iš naujakurių ne
pradėjo rodyti kastuvų galais ir pirštais 
į jų Pusę:

— Buržujai tegul suvežą žvyrą, štai 
stovi...

— Kokie mes tau buržujai! — atsikir
to iš batuotų būrio. — Jūs — tai buržu
jai. Ar jums šeimyna samdyti rūpi, ar 
pastogės! Mažiau turite — ramiau ir gy
venate.

— Mainykim tais rūpesčiais, Mockau!
— riktelėjo Tarutis, ir jam iš naujaku
rių pritarė tuo pačiu. — Tokių kaip pats
— velnias negriebs.

Visas pulkas stumdėsi, armėjo, ginči
josi tarp savęs su viršaičiu, kuris, išves
tas iš kantrybės, Taručio kaimyną Linkų 
pavadino vagimi. Maža buvo Linkaus 
nuodėmė: žiemos metu jį sugavę eiguliai 
renkant atžalas valdiškame miške, dve- 
siantiems gyvuliams šerti, ir buvo sura
šę protokolą.

— Tu pats vagis! — nė nejuto kaip 
dar žingsnį į priekį šoko Tarutis. — Pri
sivežė! rąstų valsčiaus namams statyti, 
o ką — sau dačius pastatei. Mes tuos 
miškus atkariavom, — valia mums juose 
ir šeimininkauti.

Tokiais žodžiais gintis Taručiui atrodė 
pats aštriausias, teisingiausias ginklas. 
Nors daugelis savanorių nuopelnus ėmė 
užmiršti, bet jame suliepsnojo visos tikro 
patrijoto, tiesioginio šeimininko teisės.

Naujakuriai ir mažažemiai sugužo vie
name griovio šone, o už viršaičio nugaros 
—ūkininkaičiai skaistaveidžiai. Jie sau- 

♦ ‘ gojo viršaitį, išrinktą iš saviškių tarpo. 
—Bet tuo. tarpu besigrūdžiant, kažkuriam 

viršaitis nukrėtė kepurę. Naujakurių
amaras jį pastūmė saviškiams—tie nu
bloškė atgal.

—Paduokit šen! Ir mums paduokite! 
Valio valdžia!

—Vyrai, ar gražu!—Gėdino balti per- 
kakliai ir batai iš užpakalio, kurių buvo 
mažuma, bet naginės ir klumpės, supda
mos viršaitį, atsakė:

—Patys jį išrinkom, norime—vėtome 
ir mėtome.

—Demokratiškai paduok šen! Ko mes 
bijom. Išrinksim naują. Valio valdžia!

Viršaitis pasidarė nebe ponas, o ma
žutis, juokingas žmogelis. Kamašiukai 
stipinėjo, lakstė kailiniukų skvernai, pa
mušti balta avele.

Viršaitis buvo paniekintas ir pažemin
tas. Beveik su ašaromis jis įsisėdo į ve
žimą ir nudūmė paskui seniai dingusius 
apskrities valdybos pasiųstuosius pone
lius.

Sklypininkai ir smulkieji dar ilgai kle
gėjo ir, kai visi pasijuto galį įvaryti bai
mės savo ponams, čia pat darė mitingą. 
Nutarė nebevežti žvyro, nė vienam ne- 
pasirodyt kelio darbuose, paduot Kaunui 
skundą ir išaiškinti, ar privalomas ke
lias tiems, kurie neturi ratų ir arklių. 
Jeigu atsirastų nors vienas iš naujakurių 
ir sulaužytų šiuos nutarimus—pasupti 
geriau, negu viršaitį. .

Garsas apie valsčiaus galvos apstum- 
dymą aplėkė kelias parapijas. Kituose 
valsčiuose apie tai sužinoję, pasižadėjo 
ir saviems ponams sūpynes įtaisyti. Tą 
gėdą viršaitis pasistengė ištrinti naujo 
suktumo būdais. Nelaukdamas, kol kai
me baigs rašyti naujakuriai ir mažaže
miai skundą, pagąsdino meatvežusius 
prie kelio žvyro ir neiškasusius griovių 
paspaust pinigine bauda.

Tarutis buvo įrašytas į sąmokslinin
kus, ir šaulių būrio valdyba jam prigra
sė nesikišti kur nereikia. Įskųstas viršai
čio, jis turėjo pasiaiškinti būrio pirmi
ninkui, mokytojui. Tarutis jautėsi visai 
užgautas. Išeidamas artimiausią sekma
dienį iš savo organizacijos raštinės, pasa
kė, kad jam svarbu teisybė, o ką dėl pa
reigų—jis galįs grąžinti šaulio ženklelį 
ir knygutę. Jis savanoris, matęs šilto ir 
šalto, kovojęs prieš ponus ir dvarus, o 

^kad negalėtų dabar žodžio ištarti, kada

neteisingai visokie bajorėliai vėl ima už 
nosies biedną vadžioti — to nesulauks 
Lietuvos žemė!

Taip pasakęs, jis trenkė durimis ir iš
ėjo. Grįžęs namo pačiai Juras vaizdžiai 
parodė, kaip susikirto su pirmininku.

—Ak, tu Dievulėliau... lenda vis pir
mas. Atims žemę mums dar...

—Nebijau. Ką neturtingas padarytų— 
visuomet jo pusėje teisybė. Ateis pabau
dos—tyčia nemokėsiu. Atims žemę?! 
Kvailute, kvailute... Matai?—Vyras pa
rodė Monikai nykštį tarp smiliaus ir di
džiojo.—Tavo tėvą dvare užmušė, o da
bar—vėlu, dūdele!

Į Taručio vidų susirinko daugiau vy
rų, kurie atėjo pasitarti, kaip surašyti 
skundą valdžiai dėl viršaičio sauvaliavi
mo, dėl pašalpų nukentėjusiems valstie
čiams. Bet Juras vis dar tęsė ginčą su 
žmona:

—Darai tai ir padarai. Reikės—į mi
nister} važiuosime. Tokius mokesčius 
Kaunui mokam. O jie ten paėdę ir pja- 
ninais grajina. Gali ateit ir kast.

(Bus daugiau)

Tretįakovo Galerijos 
Žmones

(Tąsa nuo 3-čio puslp.)
lė jieško to meno, kurį jai pasakojo gal būt 
jos miręs vyras, kad ten ir ten yra tie ste
buklingi dalykai, žmogelis, šventėm atvažia
vęs sostinėn, žiūri į Vereščagino šiurpulingus 
paveikslus. Komjaunuolių būrys pirštu paro
do į garsųjį “Karo apoteoze” ir sako, kad tai 
esąs imperialistinio pasaulio ateities vaizdas.

Riepino salėje tirščiausia. Didžiausias su
sigrūdimas tie dėmesio centru—jo- paveikslu 
“Jonas žiaurusis užmuša savo sūnų.” Kruvi
nas tėvo veidas, kruvina—raudona, raudona 
jo ranka kelia mirštantį sūnų nuo žemės, ta
čiau pats jėgų netenka ir vėl susmunka. Vi
sa tai matosi. Sako, kažkada vienas iš lan
kytojų tiek į šį paveikslą įsigyvenęs, kad ner
vais jam neatlaikę ir jis smogęs žudikui peiliu 
į krūtinę. Nuo to laiko šis vienintelis paveiks
las yra su stiklu ir nuo žiūrovų atitvertas tvo
rele.

Ties vienu paveikslu aš išstovėjau labai ilgą 
laiką. Šis paveikslas buvo pačiame salės gale, 
tačiau jo visiškai nesimatė. Jo visai ten ne
buvo. Jis buvo taip meistriškai atliktas, kad 
atrodė, jog sienoje buvo durys, o pro tas du
ris matėsi saulėtas vaizdas. Priėjau prie pat 
paveikslo ir perskaičiau: “Kur tiesa?” Atsi
tolinus man dešimtį metrų paveikslas vėl iš
nyko, baltoje sienoje pasirodė tuštuma, o ten 
akinančiai geltona toga apsisiautęs Erodas 
pirštu grąsino sunykusiam, priesieny stovin
čiam Kristui. Pietų saulė taip spirgino Ero
do kojas ir plytinį senoviško mūrinio priean
gio grindinį, kad atrodė tikrai esi karštojoje 
Palestinoje. Tuo tarpu čia buvo tik paprastas 
geltonas dažas, geniališkos rankos vietoje pa
dėtas.

Daugelį mes esame matę, į savo albumus dė
lioję, siuntinėję brangiems asmenims atviru
čių, kurių antroje pusėje būdavo surašyti pa
vardės ir įvairiausi pavadinimai. Rymanti ant 
upelio kranto Elenutė, mėnesiena sename par
ke, rugių laukas ir jame išnykstąs kelelis, rū
ke paskendęs rytas—tai yra tūkstantinės da
lies nevertos reprodukcijos tų jaudinančių ir 
sielą virpinančių meno kurinių, kurie .tenai 
šiuo metu randasi tokie pat, kaip juos pasku
tinis teptuko brūkštelėjimas paliko. Tiesa, 
pasakojo tas subtilusis mūsų Vadovas, kad, 
pav. berods, kai kurie Vereščagino paveikslai, 
nors labai nežymiai, po truputį blunka ir ne
betenka pirmykščio savo spindėjimo. Autorius, 
j ieškodamas vis nauji/ spalvų atspindžių, su 
dažais daręs įvairius mėginimus, chemiškai 
juos perdirbinėdamas, tat tas atsiliepęs jų pa
tvarumui.

Keturios valandos pralėkė, .kaip gražus sap
nas. MūsU vadovas atsigrįžo į mus su dideliu 
gailesčiu, kad mes tarytum pasityčiodami jį 
pratempėm pro didžiųjų darbininkų ilgų me
tų darbo vaisius bėgte, kaip kokiame sporto 
stadijone. Kada mes išėjome pro tarybinio 
meno sales, pro paskutines Lenino ir Stalino 
stovylas į rūbinę, mačiau, kai mūsų vadovas, 
auksiniuose rėmuose slypinčių dvasių ir idėjų 
saugotojas, ilgai stovėjo koridoriuje ir nenorė
jo tikėti, kad mes tikrai tik tuo ir pasitenkin
sime. Jis už mus gailėjosi, kad mes buvom 
taip nuskriausti, jog pilnai neišgyvenome to 
grožio, .kurį tenka palikti tose mūro sienose.

Kai aš paėmiau paltą ir atidaviau misinginį 
žetonėlį rūbinės moteriškei, jį pačiupo vikri 
moksleivės rankutė ir jos kuklus paltukas pa
kibo toje pačioje vietoje. Mes veržėmės lau
kan per žmonių masę, kuri plaukė iš ten į ga
leriją. ; .

Amsterdam, N. Y.
Vasario 23 d. buvo fašistų 

prakalbos, kurios tiktai buvo 
parengtos dėl šmeižimo dabar
tines Sovietinės Lietuvos val
džios ir Sovietų Sąjungos. Kal
bėjo kunigas žinadavičia. Jo 
prakalba visa paimta iš bibli
jos. Tiktai dviem žodžiais pri
siminė apie bolševikus. Bet ne
labai skaudžiai. Toliau priminė 
savo parapijonams, kad Dievas 
baudžia mus už nedorybes, čia 
kun. žindanavičia pasakė teisy
bę, kad Dievas baudžia juos pa
čius už jų nedorumą, melagys
tes ir šmeižimą dabartinės So
vietinės Lietuvos valdžios, ku
ri mus visus džiugina.

Kalbėjo vaistininkas Šidlaus
kas iš Amsterdamo. Nieko nau
jo jis nepasakė, vien tik kalnus 
vertė ant Sovietų Sąjungos ir 
ant dabartinės Sovietinės val
džios. Girdi, žmonių dauguma 
sako, kad jau Lietuvos nėra, 
tai esą neteisybė, Lietuva yra, 
tik ne tokia buvo pirmiau. Ir 
užtikrino, kad Lietuva į kelius 
metus bus atstatyta “laisva” 
per mūsų pasidarbavimą.

Kalbėjo Tubelienė. Jos pra
kalba irgi buvo pilna mela
gysčių. Matyt, kad jos noras 
buvo žeminti Maskvą ir Sovie
tus ir Sovietinę'Lietuvą. Bet ji 
bemeluodama pabaigoj sakinio 
pradeda mikčioti. Matyt, kad 
jai trūksta melų, kurių ji nega
li taip greitai pagauti. Ji mano, 
kad Sovietinė Lietuvos valdžia 
aįgaudinėjanti Lietuvos žmo
nes ir kad viską atimanti, jo
kios savasties žmonės neturi 
ir tt.

Ji suminėjo,, keletą kartų 
Maskvą ir Staliną, kad jie norį 
Lietuvą pasiimti ir ją pavergti. 
Bet ji bjaurių žodžių savo kal
boje nevartojo.

Kalbėjo Jurgėla iš Brookly- 
no. Tai yra didžiausias begė
dis ir melagis. Jis tiek liejo 
savo tulžies syvus, kad abejoti
na ar jam liko kiek jų parsi
vežti į Brooklyną. Jisai rėkė 
išsižiojęs, kad bolševikai esą 
sukčiai, vagys, bemoksliai, api
plyšę, basi, virvėmis apsijuosę 
ir tt. Jis lojo ant Sovietinės 
Lietuvos ir jis užtikrino, kad 
Lietuva per jų pasidarbavimą 
bus atstatyta tokia, kokia buvo 
pirmiaus. ( Bepartyvis.

Lawrence, Mass.

francūzaite. Teko ir man gerai 
pabaliavoti. Vestuvės buvo pui
kios. Dabar L. Rudžiai apsigy
veno Bridgeport, *Uonh. Tenai 
dirba ir gyvens.. Laimingo pa
sivedimo jiems šeimyniškam 
gyvenime.

Nieko negelbsti pletkai prieš 
Tarybinę Lietuvą. Melai turi iš
lysti į viršų. Melagiams nesise
ka. štai smetonininkai Law
rence buvo paleidę gandus ..apie 
Andrių Tamašonį. Kadaise jis 
dirbo tautiškos korporacijos 
duonkepykloje už duonos išve- 
žiotoją. Keletas metų atgal ap
leido Jungtines Valstijas ir iš
važiavo Lietuvon. Apsigyveno 
Seirijuose.

Dabar, kai smetonizmas tapo 
nuverstas Lietuvoje, čionai pa
leido gandus, būk Rusijos poli
cija išvežė jį Sibiran ir sušau
dė. Ir kilbasas net iš jo padarė! 
Ir skleidė tokius bjaurius me
lus net iki šiol.

Bet M. Barbatavičienė gavo 
laišką iš Tarybinės Lietuvos 
nuo giminių ir tame, laiške ra
šo, kad kai siųsite pinigų arba 
laišką, tai pažymėkite ant And
riaus Tamašonies vardo, nes jis 
yra už viršininką Seirijų pašte 
ir jis mums perduoda laiškus!

Tai matote, kaip dar vienas 
prisikėlė iš numirusių. Šis 
įvykis visiems Lawrence purvi
niems pletkininkams ir mela
giams nušluostė nosį.

“Keleivio” num. 3 korespon
dentas peckoja apie Maple par
ką, būk parkas daro alų ir par
duoda. Taipgi rašo, kad kaip 
socialistai parką valdę, tai bu
vus tvarka ir parkas buvęs šva
rus. O aš pasakysiu, kad jeigu 
socialistai parką būtų valdę, tai 
parko seniai būtų nebebuvę. 
Nes mūsų socialistai yra tikri 
gyvų nabašninkų graboriai. Ko
kioj tik draugijoj tie socialis
tai pradeda vadovauti, tai jau 
lauk, ant draugijos karsto bus 
pakabintas vainikas.

Binghamton, N. Y.
LDS 6-tos kuopos lošimas, 

vasario 21 d., buvo gana pa
sekmingas, nes aktoriai gana 
patyrę ir publikos susirinko 
gana gražus būrys, žinoma, 
sulyg lietuvių skaičiaus, tai 
publikos galėtų susirinkt daug 
didesnis skaičius.

Taipgi kuopos komitetas 
planuoja rengti didžiulį pik
niką ir prašo visų narių ruoš
tis prie šito darbo.

Kuopos mitingas įvyks 3 d. 
kuVo. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, kad būtų galima 
sudaryti geresnius planus, 
kaip surengti šitą pikniką, nes 
laikas bėga greitai, tai reikia 
sunaudoti tinkamai.

F. Zeboris.

Harrison - Kearny, N. J.
Gerai Nusisekęs Parengimas.
Vasario 22 d. LDS 168 kuo

pa buvo surengus puikų blynų 
vakarėlį. Vakarėlio pasekmin- 
gumas priklausė nuo Josman- 
tienės, Kušlienės ir jų vy
rų, nes Josmantienė ir Kušlienė 
kepė svečiam skanius blynukug, 
o F. Josmantas ir A. Kušlis 
svečius aprūpino su gėrimais, 
kokių tik kas pageidavo, žmo
nių buvo gražus būrelis, kurių 
daugelis buvo iš Newarko, ku
rie smagiai linksminosi ir šoko,
grojant armonistams šult- 
skiams. Turiu pastebėti, kad 
pirmu kartu teko girdėti šiuos 
muzikantus^ Jie pusėtinai gerai 
vartoja didžiąsias armonikas, 
ypatingai jaunasis, apie 13 me
tų berniukas, bet, rodosi, bus iš 
jo puikus armonistas.

Toliau besilinksminant, besi
kalbant, drg. P. Maršonas pa-
darė sumanymą parinkti aukų 
dėl Ispanijos kovotojų, kurie 
yra Franci jos nelaisvėje. Ame-

kevičius. Po 50c: M. žolynas, J. 
Degutis, J. Paukštaitis, P. Ka
zakevičius, A. Kazakaitis. M. 
Kisielienė 30c. Po 25c: J. Ži
linskas, M. Mačionis, A. Šults- 
kis, W. Linkis, P. Bartkus, K. 
Zutkus ir P. Josmantas ir dar 
50c J. Sikorskis.

Viso surinkta aukų Ispanijos 
kovotojų gelbėjimui $15.05.

Aukavusiems, draugams ir 
draugėms tariame širdingą ačiū.

■ Aukų rinkimo komisija: 
V. Žilinskas ir P. Ramoška.

Sovietų Prekybos Sutar
tis su Rumunija

Maskva. — Po beveik tri
jų mėnesių derybų, Rumu
nija pasirašė prekybos su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
Rumunija tarp kitko parda
vinės Sovietam žibalą mai
nais už sovietinę vatą-bo- 
velną.

VIENAS SUBMARINAS 
NUSKANDINĘS 125,580 

TONŲ LAIVŲ

Berlin. — Vienas tik vo
kiečių submarinas, koman
duojamas Lehmanno - Wil- 
lenbrocko, iki šiol sunaiki
no 125,580 tonų Anglijos 
prekinių laivų, kaip teigia 
vokiečių vyriausybė.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6880

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Sventadieniala: 
10-12 ryte

■—-m ii l —m——

Visokios Naujienos
Tekstilės darbininkų unija 

veda derybas su American 
Woolen Kompanija dėl naujos 
sutarties. Kaip jau pirmiau bu
vo pranešta, kad unija reika
lauja savaitės apmokamų vaka- 
cijų darbininkams. Taipgi rei
kalauja pakelti algas ant dvyli
kos ir pusės nuošimčio, ir įve
dimo “closed shop,” kad neuni- 
jistai negalėtų dirbti.

Teko patirti, kad derybos ei
na gerojon pusėn ir gal greitai 
bus paskelbtas unijos laimėji
mas. Tad kurie darbininkai dar 
nemokate unijos duoklių, tuojau 
pasimokėkite. Būkite gerais uni- 
jistais. Unija visados pasiren
gus apginti jūsų interesus. Ne
klausykite jokių sabotažninkų, 
kurie yra bosams parsidavę ir 
atkalbinėja darbininkus nuo 
unijos. Vykite nuo savęs tuos 
pardavikus.

Teko patirti nuo audėjų, kad 
tūlas lietuvis ne tik nemoka į 
uniją duoklių, bet dar atkalbi
nėja kitus. Tai'reiškia, kad tas 
žmogelis blogą darbą atlieka, 
o vienok jis skaitosi socialistu!

TWUA. (CIO) turėjo drau
gišką vakarėlį vasario 22 dieną 
savoj svetainėj, 573 Common 
St. Tai buvo smagu praleisti 
vakarą. Smagu matyti, kaip vi
sokių tautų darbininkai sueina 

. ir gražiai šnekasi apie savo 
reikalus. Patartina ir lietuviam 
gaūsingiau lankyti unijos pa
rengimus.

Savo atsilankymu paremsite 
uniją, kuri gina jūsų reikalus 
ir smagiai laiką praleisite tar
pe susipratusių darbininkų.

Teko perskaityti drg. A. Bim
bos paruoštą knygą “Naujoji 
Lietuva Faktų ir Dokumentų 
Šviesoje.” Tai labai įdomi kny
ga. Kožnas turėtų ja perskaity
ti ir turėti su savim tikrus fak
tus apie Lietuvą. Knygos kaina 
tiktai 35 centai.

Taipgi labai svarbi knygaį 
naujai išleista, “English-Lith
uanian Self-Instructor.” Para
šyta Dr. J. J. Kaškiaučiaūs. Tai 
yra rankvedis čia augusiems 
mokintis lietuvių kalbos ir ra
šybos. Gali ir senesni ja pasi
naudoti ir pasimokinti anglų 
kalbos. Tad pasipirkite. Knygos 
kaina $1.50.

rikos geresnieji žmonės nutarė 
pasamdyti laivą ir parvežti juos 
į Meksiką. Sumanymas tuojaus 
apkalbėtas ir išpildytas. Aukų 
rinkimui paskirti šie draugai: 
V. Žilinskas ir P. Ramoška.

Aukavusių vardai seka:
Po $1 aukavo: P. Maršonas, 

A. Kušlis, P. Ramoška, F. Šim
kus ir F. Šimkienė, F. A. Jos- 
mantąi, A. Kazakevičius, C. W. 
Sermuks, J. Kairys ir T. Kaš- 
--------------------- --------------į----------------------
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės d$P ^alių, Koncertų, Ban
ketų, V ių, Susirinkimų Ir 
tt. Puikus- stačius su naujausiai? t 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
(g- ■■ ...............................   G8

Dr-gai Rudžiai apženijo savo 
sūnų L. Rudį su Bertha Louise,

Teko klausyti ir girdėti pro
gresyvių yadio programą iš Bo
stono. Ją girdėjome vasario 23 
dieną. Tai buvo puiki progra
ma. Atsisukite savo radio sek
madieniais, 9 vai. ryte ir pasi
klausykite.

Vėliname geriausio pasiseki
mo. Mūsų pareiga tą radio pro
gramą paremti, nes ‘ jos išlai
kymas pusėtinai kaštuos.

L. K. Biuras.

Mussolinis Praradęs 
, Jau Visą Somaliją

Cairo, Egiptas. — Kai an
glai su afrikiniais savo ka
reiviais dabar užėmė Moga
discio, tai italai neteko pas
kutinės tinkamos prieplau
kos Itališkoje Somalijoje. 
Mogadiscio yra Italų Soma- 
lijos sostinė, 55,000 gyvento
jų miestas.

Užimdami Mogadiscio, 
anglai paėmė nelaisvėn dar 
1,259 italų karius, tarp jų 
64 oficierius, ir pagrobė 
daugius ginklų ir amunici
jos.

Neoficialiai / pranešama, 
jog su užėmimu Mogadis
cio anglai faktinai užvaldę 
jau visą, Italijos Somali ją, 
270 tūkstančių ketvirtainių 
mylių plotą, tarp Ethiopijos 
ir Indijos Vandenyno.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Hartford, Conn. Matykite Sovietų Gamintus 
Judžius

Eilėj kolonijų bus rodomi du geri judami paveikslai, pa
gaminti Sovietų Sąjungoj.

“Didžioji Pradžia,” parodas, kaip moterys pasiliuosavo 
iš vargo ir senų prietarų, taipgi Sovietų atsiekimus.

“Mannerheimo Linija,” tai istoriškas veikalas, kurio pa
gaminimu rūpinosi 11 fotografistų. Jis parodo tiesą iš Finlan- 
dijos ir Sovietų karo.

“Didžioji Pradžia” Bus Rodoma Sekamose Kolonijose:
BRIDGEPORT, CONN.—American-Russian 

500 Hallet Str., nedėlioj, kovo 2 d., nuo 6:30 
įžanga 35 c.

SPRINGFIELD, MASS.—592 Dwight Street, 
vo 8 d., 7 vai. vakaro, įžanga 40c.

HARTFORD, CONN. — Lithuanian Hall, 227 Lawrence 
nedėlioj, kovo 9 d., 7 vai. vakaro, įžanga 40 centų.
MERIDEN, CONN. — Russian Community Bldg., Center 

nedėlioj, kovo 9 d. Pradžia 1:30 vai. dieną. Įžanga 40 c.
NEW BRITAIN, CONN. — Calumet Hall, 53 Church St.,

nedėlioj, kovo 9 d. Pradžia 1:30 vai. dieną.
WATERBURY, CONN. — Liberty Hall, 305 Bank St.

Sokol Hall, 
vai. vakaro,

subatoj, ko-

St.,

St

IŠ Lietuvių Veikimo ir 
Kritikos Žodis

Hartfordo mieste ir apielin- 
kėse yra didelis lietuvių veiki
mas. Bet kaip pasirodo, tai 
nėra sukontroliuotas ir nevei
kia, kaip turėtų veikti. Dėl ko 
ir kodėl taip yra? Dėl to, kad 
pas mumis mažai yra kriti
kos, kaip kas nori, taip ir kal
ba.

Vat, pažiūrėkime. Vasario 
16 dieną buvo Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų vakarienė. Buvo 
gražaus’ sviete’lio, apie 200 
žmonių. Labai gerai gaspadi- 
nės sutaisė pietus už ką ver
tos pagyrimo. Buvo renka
mos aukos dėl pagelbėjimo 
pargabenti iš Franci jos Ispa
nijos pabėgėlius, kuriem gre8- 
šia pavojus nuo fašistinės val
džios. Surinko apie 36 dole
rius, už ką verta pasakyti vi- nedėlioj, kovo 9 d. Pradžia 7 vai. vakaro, 
šiem aukotojam ačiū.

Bet, mano manymu, galėjom 
surinkti daugiau, nes Hartfor
do lietuviai darbininkai labai 
gerai supranta ir atjaučia Is
panijos kovotojų vargus. Bet 
kodėl tiek mažai buvo surink
ta iš tokios didelės publikos? 
Vat kame priežastis. Pirminin
kas pranešė dalyką ir nedavė 
kitiems paaiškinti ir paagituo
ti kas liečia Ispanijos liaudies 
kovotojus. Tai žmonėm buvo 
neaišku ir nesuprantama.

Vat pavyzdys. Gruodžio 25 
ant Laisvės Choro svetainės 
buvo mažas būrelis žmonių, o 
agitacijos fondui surinko 24 
dolerius. Taigi iš 200 publikos 
galėjom sukelti apie septy- 
niasdešimts dolerių. Vot kodėl 
verta kritikuoti ne dalyvius, 
bet programos vedėjus.

Lietuviškas Radijo
“Laisvės” numeryje 44-tam 

korespondencijoj iš New Bri
tain “Rėmėjas” labai gražiai, 
aprašo lietuvišką radiją ir net 
buvo įdėtas paveikslas mūsų 
gerbiamos dainininkės Birutos 
Ramoškaitės. Tas labai gerai, 
nes mes visi turėtume remti 
tokius kultūrinius darbus.

Bet, vasario 16 dieną, 10 va
landą ryte, girdžiame kitokią 
giesmę per radijo. Tą dieną 
pripuolė taip vadinamas ne
priklausomybės paminėjimas. 
Tai visi didžiausi Lietuvos 
žmonių neprieteliai susibūrė 
apie mūsų gerbiamą radijo ir 
kad’ niekino, tai niekino Lietu
vos žmonių valdžią.

Mano manymu, gerbiamas 
mūsų radijo, vedėjas neturėtų 
prileisti tokių purvo drabsty- 
tojų prie švaraus radijo, nes 
jūs gerai žinote, kad tie žmo
nės niekuomet nebuvo Lietu
vos liaudies užtarėjais, o visa
da bandė šmeižti lietuvius.

Taigi, aš arba mes kritikai 
patartume tamstai, radijo ve
dėjui, pasilikti bepartyviu ir 
bet kokiem snargliam neduo
kite snarglioti , Lietuvos val
džios. Tegul būna tas paskuti
nis sykis, o kitaip mes su tuo 
nesutiksime.

“Mannerheim Linija” Bus Rodoma:
SCRANTON, PA. — French Roof Hall, 1610 Washburn

St., subatoj, kovo 1 d., nuo 2 vai. po pietų. *
DICKSON CITY, PA. — Dickson City Borough Hall, 

dėlioj, kovo 2 d. Pradžia 7 vai. vakaro.
OLYPHANT, PA. — Olyphant High School, subatoj, 

vo 8 d. Pradžia 7 vai. vakaro.
OLD FORGE, PA. — Columbus Hall, Main St., nedėlioj, 

kovo 9 d. Pradžia 2 :30 vai. po pietų.
NANTICOKE, PA. — IWO Center, 619 So. Market St., 

subatoj, kovo 15 d. Pradžia 7 vai. vakaro.
Matykite šiuos judžius!

ne-

ko-

Cleveland, Ohio Scranton, Pa.

Prakalbos
Kovo 16 dieną yra rengia

mos didelės ir svarbios pra
kalbos. Rengia Moterų Kliu- 
bas. Kalbėtoja bus K. Petri- 
kienė iš Brooklyn, N. Y. Pra
kalbos bus Laisvės Choro sve
tainėj, 155 Hangerford St. 
Taigi, nepamirškite visi pribū
ti. ;

Meno Sąjungos Apskričio 
koncertas yra ’rengiamas ba
landžio 20 d., 227 Lawrence 
St., Kliubo. svetainėj. Taigi 
prašome visų lietuvių tą die
ną nieko nerengti, nes tai me
no metinė iškilmė.

Kritikas.

Vokiečių Atakos prieš Ang
lų Laivus Viduržemyj

Vokiečių orlaiviai nus
kandino prekinį anglų laivą, 
4,000 tonų, Viduržemio Jū
roj, ir bombomis pataikė ki
tą anglų laivą, 15,000 tonų. 
Šis laivas buvo pilnas anglų 
kareivių gabenamų į Afri
ką.

it
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Waterbury, Conn
Darbininkiškų Draugijų 

t Veikimas
Kovo 23 d. Vilijos Choras, 

LLD 28 kp. ir LDS 49 kp. 
rengia operetę “Kauno Po
nai” ir juokingą komediją “Į 
Ameriką”. Abu veikalus sif 
loš Norwood, Mass., Vyrų 
Choras, po vadovyste M. K. 
Bolio. Abudu veikalai water- 
buriečiam pirmu kartu bus 
matomi. M. K. Bolis yra lošė
jas veikalų ir dainininkas. 
Waterburio publika dar nepa
miršo M. K. Bolio, gyvenusio 
Waterburyje apie dešimts me
tų atgal. Tada nei vienas lo
šimas neapsiėjo be M. K. Bo
lio. Jis pats lošė ir režiseriavo 
lošimams. Mes waterburieciai 
su nekantrumu laukiam 
dienos, kada vėl galėsime 
rėtis lošimu po vadovyste 
K. Bolio.

Balandžio 20 d. įvyks meti
nis LMS 4-to Apskričio kon
certas, 127 Lawrence Str., 
Hartford, Conn. LMS 4-to 
Apskričio valdyba patvarkė, 
kad kožnas choras, priklau
santis prie apskr., turi būt 
prisirengęs išpildyti pusę va
landos programos koncerte. 
Waterburieciu Vilijos Choras 
su didžiausia energija rengiasi 
pasirodyti su savo nauja prog
rama, po vadovyste B. Rasi- 
mavičiūtės.
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bar mano sesuo rašo gro- 
matą, kad Lietuva toj pa
čioj vietoj yra, kaip ir bu
vo, ir kad visi lietuviai gy
vena, kaip ir gyveno, nie
kur dar neišsimufino, ir dar 
sako, jog jiems labai gerai!

Ir aš dabar palikęs, kaip 
avinas, nei pats nežinau ■ ir 
nesuprantu, argi Grigaitis 
su Stilsonu gale j o x meluoti? 
O gal gi mano sesuo man 
rašo iš ano svieto? Apie ši
tą dar tikrai reikės paklaus
ti kunigėlio, gal jis geriau 
nusimano apie aną svietą.

Jūsų Kubilas.

BAYONNE, N. J.
Visų tautų Darbininkiškos organi

zacijos ruošia Lenino Mirties Minė
jimo Vakarą. Įvyks šeštadieni, 1 d. 
kovo, L.A.U. Kliubo Svet., (Liberty 
Hali), 329 Broadway. Kalbės žymūs 
asmenys: W. Norman, Martha Stone 
ir Jay Anyon. Pradžia 8 v. v. Įžan
ga 25c. (50-51)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 2 d., 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount ‘Ave., įvyks svarbios dis
kusijos. Ruošia ALDLD 10 kp. Taip
gi įvyks ir Veikiančio Komiteto su
sirinkimas. Kviečiame visus narius ir

Penktai pualapU

"L.” skaitytojus. Bus išduodamas ra
portas iš Kongreso, kuris įvyko 22 
d. vasario, Harrisburghe. — Komisi
ja. • (49-51)

PHILADELPHIA, PA. -
Lyros Choro pamdkos. įvyks 2 d. 

kovo, 7 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Nariai dalyvaukite ir atsiveskite Ir 
naujų narių. Reikia prisiruošti su 
naujom dainom “Laisvės” Bankie- 
tui. Prašome tėvų kad paakstintų 
jaunuolius dalyvauti Lyros Chore, 
esame daug vietų užkviesti dainuoti. 
Taipgi kviečiame ir senus narius su
grįžti prie choro. — Valdyba. .‘.1

(49-51)

VARPO KEPTUVE
3640 Stagg St Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi

tos 
ge-

Dainininkas.

Corlett Apielinkėj
Linksma žinelė į mūsų dar

bininkų spaudą, kad šios apie- 
linkės LLD 57 kp. pavyzdin
gai darbuojasi. Ta kuopa savo 
parengimus visada padaro pa
sekmingus. Parengimų pasek
mės priklauso nuo to, kiek na
riai myli lankyti savo kuppos 
susirinkimus ir kiek turi pasi
šventimo darbuotis. Jei nariai 
tos organizacijos leidžiamas 
knygas ir žurnalą “Šviesą” 
atydžiai skaito, tai jiem aišku, 
kaip diena, kad Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija 
yra didžioji lietuviškos visuo
menės švietėja.

štai šios kuopos pasidarba
vimas ir pasekmės.

Kuopa savo susirinkime nu
tarė parengti vakaruškas kuo
pos naudai. Draugai į komisL. 
ją ko ne visi apsiėmė liuos- 
noriai. Komisijos darbas bu
vo planingas ir vakarėlis ge
rai išgarsintas. Parengimas 
įvyko vasario 15 d. draugų 
žinkevičių namuose, 12922 
Waterson Ave. Ne tik Corletto 
lietuviai 
dalyvavo 
farmerių.
apie 70.

Kovo 10 Dieną Šiame Mieste 
Yra Rengiamas Junior 

Temple Choro Kon
certas

dalyvavo, 
ir iš 
Viso

nemažai 
Cleveland© ir 
dalyvių buvo

draugų ir ki-Nuo kuopos 
tų dalyvių tam vakarėliui 
įvairių daiktų paaukota 20.

Per visą vakarą nuotaika 
buvo labai gera. Visi pasiten
kinę kuopos parengimu apie 
4 valandą ryte linksmi išsi
skirstė.

Rengimo komisija džiaugia
si šio vakarėlio pasekmėm. Sa
kė, kad pelno bus virš $20, 
kuris bus,- naudojamas kuopos 
ir kitiems darbininkiškiems 
reikalams. Komisija varde LL 
D 57 kuopos taria visiems da
lyviams nuoširdų padėkos žo
dį. Taip pat labai širdingai 
ačiuoja ir dd. žinkevičiam už 
pavelinimą savo namo kuopai 
rengti vakaruškas.

Anglijos Ministeris A 
Eden Turkijoje

B.

IŠIstanbul, Turkija. — 
Egipto atskrido į Turkiją 
užsieninis Anglijos ministe
ris Anthony Eden, ir gene
rolas John Dili, galva ang
lų karo štabo. Juos pasiti
ko ir sveikino turkų minios.

Ęden ir gen. Dili tariasi 
su Turkijos ministeriais, 
kaip turkai turėtų veikt iš
vien su Anglija prieš vokie
čius.

Kad koncertas yra rengia
mas, tai nieko nepaprasto nė
ra, nes amerikonai rengia 
daug visokių pramogų, o šis 
kaip tik ir yra amerikoniškas 
choras, susidedantis iš apie 
šimto ir penkiasdešimts pa
rinktų šio miesto jaunų vaiki
nų, ir merginų su geresniais 
balsais. Vienok šio choro 
reikšme yra kiek skirtingesnė 
dėl • to, kad .Jo. akompanistė 
yra lietuvė Elena Genytė. 
Apart to, ji tame pačiame 
koncerte duos F. Mendelssono 
taip vadinamą “Piano Con
certo Opus 25”, susidarančią 
iš trijų dalių, palydint Scran- 
tono Amature Guild orkestrai, 
kuri yra speciališkai užkvies
ta dėlei tos progos.

Nežiūrint to, kad Scranto- 
no, kaip amerikoniškai, taip ir 
lietuviškai publikai Elena yra 
pasirodžius su savo muzikos 
gabumais, šis pasirodymas bus 
jos svarbiausiu iki šiam laikui, 
ir kuris įvyks puikiausioje šio 
miesto Masonic Temple sve
tainėj. Elena muzikh studijuo
ja apie desėtkas metų, ir šie
met baigs Central High School 
mokyklą.

Prie šio koncerto jau seniai 
rengtasi 
didelio 
dukrelė 
laipsnio.
lomą, sausio 30 d. šių metų 
Central High Shool ir siekia 
vis aukštesnio mokslo. Bet va
sario 5 d. Genių šeimai krito 
didelis smūgis, nes mirė Ge
nio mylima moteris, o Elenos 
motina, Anastazija Genienė 
(Rakauckytė), sulaukus vos 
38 metus.

Nors mirtis motinos ir žmo
nos daug pakenkė Elenai del 
minimo koncerto, nes būda
ma liūdesy norėjo atsisakyt 
nuo pildymo programos ir 
akompanavimo virš minėtam 
koncerte, bet nenorėdama su- 
vilt lietuviškos publikos, ku
rie tik dėl jos pirko tikietus, 
turės savo pareigą atlikti, kad 
ir būdama dideliam liūdesį.

K. Genys diroa First Natio
nal banke ateivių skyriuje, ir 
daug yra pasidarbavęs dėl lie
tuvių, kaipo patarėjas viso
kiais reikalais. Taip pat yra 
SLA 143 kp. sekr. Todėl mes, 
kuopos nariai, reiškiam jam 
giliausios užuojautos jo liūd
nose dienose. T. D.

Roosevelt Reikalauja 
Vis Daugiau Bilionų 
Kariniams Tikslams 
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pareikalavo, 
kad kongresas paskirtų $3,- 
812,311,197 daugiau armijai 
ir jos ginklavimui. Toliau, 
suprantama, reikalaus dar 
apie pusantro biliono dole
rių nepaprastoms ginklavi- 
mpsi lėšoms. Tai bus tik 
priedai prie bilionų dolerių, 
kurie jau pirmiau paskirti 
armijai, laivynui ir įvai
riems kariniams pasiruoši
mams per metus.

Vėl bus pakelti taksai 
renkami iš žmonių kari
niams tikslams. Tuo tarpu 
kongreso lėšų komitetas da
vė sumanymą numušt tak
sus nuo trustų ir didžiųjų 
kompanijų pelnų perviršių.

VISAI SUSUKO GALVĄ

ir Genių šeimai buvo 
džiaugsmo, kad jų 
pasiekė tokio aukšto 
Ji moksle gavo dip-

- (Tąsa nuo 2-ro pusi.}
Tai ne, taip, kaip kad buvo 
prie Smetonos, kada visokio 
sukčiai ir vagys mus 
skriaudė ir nieks neužstojo, 
nes visa ta valdžia tik ir bu
vo vieni vagys. Ir. kaip Sme 
tonos valdžia mus skriaudė 
ir šaudė, tai tu, broleli, nie
kados mūs nepaklausei, bet 
dabai“, kada ir mums užte
kėjo laimės saulutė, tai ir 
tu susirūpinai mūsų likimu. 
Mes dabar, prie mūsų tary
bines valdžios, jaučiamės 
laimingi ir viskuo pasiten
kinę. Ir už tą viską mes tik 
ir esam dėkingi mūsų iš
vaduotojui Stalinui. Pas 
mus dabar Lietuvoj visi ly
gūs ir kas nedirba, tas ir 
nevalgo. Tavo Sesuo.”

Tai matot, gerbiamieji, 
kaip man Stalinas susuko 
galvą, kad palikau kaip tik
ras avinas ir nežinau nei 
ką daryti, nei kam tikėti. Aš 
ir mišias užpirkau už visų 
lietuvių dūšias ir apverkiau 
Lietuvą, kad ją “Stalinas 
pavogė”, ir ten, kur buvo 
Lietuva, paliko tik didelė 
skylė, o visi lietuviai atsidū
rė net Sibire. O čia ve da-

Skelbkites savo biznį dien 
raštyj “Laisvėje.”

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1895 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of th«f Alcoholic Beverage Con
trol Law at .473 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,, to be consumed 
on the MISIŪNAS
478 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

shsRmSOh I

WORCESTER, MASS.
Woroesterio Lietuvių Suvienytos 

Draugijos rengia metinę turkių va
karienę, palaikymui svetaines. Įvyks 
kovo 2 d., 5 vai. vakaro, 29 Endi
cott St. Graži muzikais programa: 
Dainuos Aido Choras ir žymūs dai
nininkai: V. Tumanis, J. Sabaliaus
kas. Užkviečiame vietinius ir iš apy
linkes dalyvauti. — S. Janulis, sekr.

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

JUNIOR LABEL

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

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

yra 
unijinė

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LoVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 3 d., 8 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Yra svarbių 
reikalų aptarti. Kviečiame narius da
lyvauti, užsimokėti už duokles. Atsi
veskite ir naujų narių. — F. Balčiū
nas, Sekr. (50-51)

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

L 

r-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

-r

W&iBELL BAKING

Varpo 
keptuvė
THt BAKERS’

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, .senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
;r 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.

IOX
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue' 

NEWARK, N. J.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

-4

•7

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS/
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadorlškal 

nuvirti kopūstai Ir barščiai
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI* VAK.

filOVA
■ A LIBERAL

Office Phone 
EVergreen 4-6971

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avc«.

BROOKLYN, N. V.
Tel. Stagg 2-2173 <

Duodame ant Išmokėjimų

LAIDIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 pun. for gents

MISSAMERICA 
1*7 Jowels 

53375

AMCASSiftdOR

2'1 Jewels

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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 |

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

Sun. all day and night

*
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Paskyrė Pinigų Didinti 
Brooklyno Navy Yard

Paskilbę rašytojai, politikai, 
artistai ir masės darbo žmonių 
iš šapų ir ofisų pasižadėję da- 
lyvaut liaudies mylimo rašyto
jams Mike Goldo literatinio 
darbo 25 metų sukakties mi
nėjime, kurį rengia “Daily 

. Workeris” šį sekmadienį, kovo 
2 vai. po pietų, Manhat- 

rtnimo šapų b.ld.ngų, numato-; Yorf<e g
ma sumos jrank.ams, apart-; Ka]bf,toj s tate ske]bia.
mantams >r tt. Planuojama, Ear] *,,0W(1 Richard
Statyti 13-kos aukštų apart- w,.ightj Ben Go](Jj Joe North> 

- inentų bildingas, kurio statyba į E]jzftbeth Flynn, ir kiti. Bus 
ir įrengimas būsią pravesti po i ir dainų - perstatymų progra- 
Lajvyno Dep-to direktyvomis. ' ma.

j Brooklyno laivų statybos- 
taisymo bazė tikrai pradėsian
ti didinimo ir gerinimo planą, 
peš, kaip pranešama iš Wash
ingtono, Laivyno Dep-tas jau 
atidėjęs tam tikslui $32,015,- 
000 viename fonde ir $12,- 
890,000 kitame fonde. j ----------- ..r---------

. , .... . . , i2 d., 2 vai. po pietų,Apart padidinimo ir padau- . ’ , n .,7-• • x fu- 4 tan Center, 34th St.

K. Abekierie Kalbūs apie Amerikos 
Žmonių Kovas už Taiką, ir apie 

Lietuvą, Kur Jinai Lankėsi
L Amerikos lietuviams, kurie 
esame Amerikos liaudies da
limi, labai svarbu, ar išlaikysi- 

- me šalį nuo įsitraukimo toliau 
į Europos karą, nuo siuntimo 
savo jaunimo į Europos karo 
laukus. Tas klausimas apeina 
tie vien tik turėsiančius į Eu
ropos karo lauką keliauti, bet 
ir > pasiliekančius. Iš pasilie
kančių, neklysime pasakę, pa
sibaisėtiną karo padėtį la
biausia atjaučia motinos, ku- 
ridms reikėtų karui atiduoti 
Viso savo gyvenimo pasiauko
jimą ir viltį — vaikus.
’ K. Abekienė pati yra ka
riuomenės amžiaus sūnaus mo-

......... ■ ' , -X.-.:-.--

Darbininkai Skundžiasi 
Paskuba Darba

Dirbantieji prie Metropoli
tan Projekto malioriai nusi
skundžia, kad projekte turinti 
jpaliorystės koncesiją Hudson 
Paintihg Co. yra įvedusi dar
be tokią paskubą, jog per 
metus nuo pradėjimo ten dar
bo, per 200 maliorių darbus 
perėję apie 1,000 maliorių dėl 
neištesėjimo dirbti tokioj pas
kuboj.
r Metropolitan Projektas, to 
yardo apdraudų kompanijos 
nuosavybė, grupė gyvenamų 
apartmentų, kada bus pabaig
tas, talpinsiąs 13,000 gyvento
ją

Ar Tikėtum?
311Mr. ir Mrs. Pumalo, 

Nostrand Ave., areštu odino 
šeimos draugą Wm. Revett. 
Skundžia, kad jis apvaikščio
jant Jurgio Washingtono die
ną buvęs gerokai “truktelėjęs” 
ir atėjęs f jų namus sumušęs 
Mrs. Pumalo jai gulint šalę sa
vo vyro, o vyras nepajutęs-ne- 
iSbudęs.

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS 

Rengia “Laisves” Bendrovės Direktoriai

Šeštadienį, Kovo 22 Mareli
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

3386-8 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
(Kampas Crescent Street)

Pradžia 7 vai. vakaro. —- : — Įžanga $1.25

Prašome iš anksto Įsigyti bilietus. Galima gauti “Lai
svės” raštinėje ir pas platintojus.

15
ŽMONĖM REIKALAUJANT, VĖL RODOMA!

“ČIAFAJEV”
Ir Eureme O’Neill’o “EMPEROR JONES” gu Pmu1 Rob*son 

Nuolat nuo 10:30 A. M. ISe/ikUl P. M. Šiokiom dienom
VĖLUS RODYMAS ŠIĄNAKT

U Literatui Pagerbti 
Popietis

tu tin- 
pasa- 

liaudis

tina ir ji yra viena iš 
kamiausių amerikiečių 
kyti, kaip Amerikos 
žiūri į karą ir kas veikiama, 
kas turėtų būti veikiama ap
saugoti Amerikos jaunimą nuo 
pražūties svetimų kraštų karo 
laukuose.

Kalbėtoja dalį savo kalbos 
pašvęs ir Lietuvos reikalams.

Prakalbos įvyks šį antradie
nį, kovo 4-tą, 7:30 vakaro, 
Liet. Amerikos Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Įžanga nemokama. Rengia 
ir kviečia visus—

Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas.

Žymūs Veikėjai Susidomėję 
Amerikos su Sovietais 

SantikiŲ Gerinimu
Amerikinė ^Taryba Santi- 

kiams su Sovietais skelbia, 
kad vis daugiau ir daugiau žy
miu amerikiečių, toliau pra
matančių padėtį, pritaria geri
nimui Jungtinių Valstijų san- 
tikių su Sovietų Sąjunga.

Nuodugniam išsiaiškinimui, 
dėlko tie geresni santikiai rei
kalingi ir kokia iš to būtų 
Jungtinėms Valstijoms nau
da, minėta taryba rengia ma
sinį mitingą, kuriame kalbėti 
sutikę paskilbę lektoriai: The
odore Dreiser; Thomas L. 
Harris, buvęs religijos pata
rėjas Harvard Universitete ir 
autorius, ir
Strong, ką tik sugrįžus iš lan
kymosi Chinijoj, autorė dau
gelio svarbių knygų-brošiurų, 
iš kurių vėliausia jos brošiūra 
yra apie naująją Lietuvą— 
“New Lithuania.”

Mitingas bus kovo 
vakarą, Manhattan 
34th St. ir 8th Avė.,

Anna Louise

3-čios 
Center,

Nikolajus Valbert jauno 
Gorkio rolėje yra cen- 
tralinė figūra naujausio
je Sovietų filmoje “Gy
venimo U n i v ersitete,” 
dabar rodomoj 
Playhouse, 6th 
47th St., New
Toj pačioje programoj 
rodoma istorinis judis iš 
Tarybų Lietuvos.

Miami 
Ave. ir 
Y orke.

Streikieriai Reikalavo 
Kolektyvių Derybų

Virš 300 streikuojančių 
Krasne Maisto Sandėlių dar
bininkų kreipėsi į Nac.. Dar
bo Santikių Tarybą, prašyda
mi tarybos patvirtinti Teams
ters Brolijos 138 Lokalą strei- 
kierių atstovų derybose su 
sandėlio savininkais. Užstrei- 
kuotas sandėlis randasi 845

Pareikalavo $231,500 
Už Pravarymą iš Darbo

Cosimo Marcarelli, buvęs 
itališkos radio programos ve-i 
dejas, apskundė Ceribelli fir
mą ir Italijos ambasados ata- 
šę Elisio Bellerini ir jo sekre
torių Hugo Morabito ant 
$231,500 nuostolių, kuriuos 
jam padarę jį pravarydami iš 
darbo. Jis gaudavęs $125 
savaitę.

Marcarelli sako, jog .jis 
vęs pravarytas dėlto, kad 
sutikęs skleisti fašistinės 
pagundos per radio.

per

b ti
ne- 

pro -

MIRĖ
Ona Simniškienė, 48 m. am

žiaus, 44 Scholes St., Brook
lyne, mirė vasario 27-tą, šv. 
Katarinos Ligoninėje. Laidotu
vės įvyks kovo 1 d., šv. Trejy
bės kapinėse. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Bieliausko ko
plyčioje, 660 Grand St., Grab. 
Bieliauskas taipgi rūpinasi lai
dotuvių pareigom.

Pilipas, 42 
vasario 25
7 Marcy

Petras (Phillips) 
m. 'amžiaus, mirė 
d., savo namuose 
Avė. Buvo pašarvotas Aromis- 
kio koplyčioj, 423 Metropo
litan Avė. Palaidotas vasario 
28 d., šv. Trejybės kapinėse.

Graborius* S. Aromiskis.

Brooklyno Atletą Kliubo 
Vakaruškos

Pradedant kovo 1 diena At
letų Kliubo patalpose, ' 168 
Marcy Ave., bus “partės” kas 
antrą šeštadienį. Jos praeitą 
metą buvo labai populiarios, 
nes prie gėrimo galima gaut 
dykai užkąst ir pasišokt, šį 
metą, nuo šio šeštadienio ų* po 
tam kas antrą šeštadienio va
karą, šios vakaruškos bus 
per visą metą, kur jauni ir se
ni susirinks praleist linksmai 
laiką. . Komitetas kviečia vi-, 
sus atsilankyt ir persitikrint 
mūsų Kliubo “partėm” arba 
lietuviškai vadinamom vaka
ruškom. _ J. J.

Po Baliaus, Mergina 
Išskrido pro Langą
Pasauliui, veikiausia, ir. pa

siliks paslaptimi, dėlko auksa
plaukė gražuolė Carol June 
Martin, iš St. Louis, Mo., jš 22 
aukšto viešbutyje Warwick, 
New Yorke, išskrido pro lan
gą, pasitikti mirtį. Gal būt, kad 
jos piniginėje rastasis vienas 
centas išaiškina pamatinę prie
žastį. O gal buvo ir daugiau ?

Mergina išvakarėse links
niavus su Carroll Sexton iš 
Associated Sales Co. ir kitais 
galinčiais linksmintis, o paskui 
iš jo kambario iššokus pro lan
gą pusnuogė. Jis, kaip aiškina
ma, tuo laiku kambaryje ne
buvęs, ■’ bet kambarin įeidami 
kiti du vyrai būk matę ją ne
riant pro langą mirtin.

Gana bloga; kada 24 metų 
gražuolės priverstos' užskleisti 
savo gyvenimo knygas.

Sutiko Tartis su Unija
Šimtas Vim Radio krautuvių 

darbininkų sugrįžo darban 
firmai sutikus išspręsti nesusi
pratimus per uniją, nuo ko 
pirmiau firmai atsisakinėjant 
buvo iškilęs streikas lapkričio 
13-tą, kuris užsitęsė iki šiol.

Streikui vadovavo Mažme
nomis Pardavinėtojų Unijos 
Lokalas 830, CIO, laimėjęs 
jurisdikciją darbininkų balsa
vimuose pereitą liepos mėnesį. 
Bet firma nesitarė, tikėjosi su
laužyt uniją nesiskaitymu su 
darbininkais ir lokalu. Dabar 
sutiko darbininkų reikalavi
mus išspręstų.arbitram jos ke
liu.

Brooklyno Bbtaniškam Dar
že, 1000 Washington Ave., 
yra mėgėjų daržininkystės pa
roda. Bodo būdus padauginti 
naminius žolynus.

THEODORE DREISER
ANNA LOUISE STRONG : CORLISS LAMONT 

ir kiti kalbės apie

“Amerikos Santikius su Sovietais Pasauliniame Krizyje”
Pirmadienį, Kovo (March) 3 d., 8 P. M.

MANHATTAN CENTRE—34th St. ir 8th Avenue
Įžangos jtikietai: 35c-55c-83c gaunami Room 804, 112 E. 19th Street, N. Y. 

KNYGŲ KRAUTUVĖSE—50 E. 13th St.; 133 W. 44th St., N. Y. C.
RENGIA AMERIKINE TARYBA SANTIKIAM SU SOVIETAIS. 1

ARTKINO RODO NAUJĄ ŠAUNŲ SOVIETINĮ JUDI 

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

Diriguota Marko Donskojo.
Gyvai paveiksluoja jaunystę to garsaus Rusų rašytojo ir jo kbvą už dvasinį išsivystymą. 
SPECIALI ĮDOMYBĖ: Pirmosios judžių žinios iš Lietuvos, jaunosios 
Tarybų Respublikos. Taipgi naujos judžių žinios iš Sovietų Sąjungos, 
tarp jų vaizdai gyvenimo ir darbų Vakarinės Ukrainos mieste Lvove.

MIAMI PLAYHOUSE .
Nuolat nuo 10 A. M. 20c iki 1 P. M. Šiokiomis dienomis.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
.Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Paršamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus 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
Į 512' Marion St., Brooklyn 
• Kamp. Broadwayfir Stone Ave.

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
Tel.: Glenmore 5-61D1

WJA... .■ ——- —■ ■■■ ■>--.. .*■>—g;a

SO. BROOKLYN, N. Y.

Praeitą šeštadienį smarko
kai susirgo draugė Velmosie- 
nė. Per visą savaitę buvo po 
gydytojo priežiūra. Dabar jau 
jaučiasi kiek geriaus, bet iš 
lovos dar vis negali pasikelti.

Draugai Velmosai abu pro
gresyviai, seni “Laisvės” skai
tytojai ir veiklūs darbuotojai 
LDS vietinėj kp. Draugė Vel- 
mosienė, kol sveika’ buvo, tai 
labai daug atjausdavo sergan-^ 
tiems, tankiai juos atlankyda
ma ir kuom galint pagelbėda
vo.

Draugė Maželieriė dar vis 
tebeserga. Ta nelaboji reuma
tizmo liga ją kankina jau nuo 
praeitos vasaros ir dar, kaip 
atrodo, ilgokai reikės . sirgti. 
Draugė Maželienė ■ buvo labai 
veikli draugė, ypatingai pa
rengimuose labai gerai dar
buodavosi, veik visuose “Lais
vės” bei kitų organizacijų pa
rengimuose jinai dirbdavo.

bįuo savęs linkiu abiem 
draugėm t greito- pasveikimo.

Draugas.

Unija Laimėjo Balsavimus
Nacionalės Darbo Santikii 

Tarybos pravestuose balsavi
muose pasirinkimui unijos, B 
& H. Aircraft Corp, šapoj 
2710 Bridge Plaza, Long Is
land City, už United Automo 
bilių Dai*b. Uniją, CIO, pasi-

F. W. SHALINS
(SIIALINSKAS)

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .....     50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta . ............................

Lengvos būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už .... ........

M. Žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

sakė 115 darbininkų prieš 38.
Tos šapos 162 darbininkai 

vo išėję streikan, reikalauda
mi 15 nuošimčių pakelti algąs, 
65 centų minimum per valrtn- 
dą ir unijinės šapos sąlygųkU 

Po balsavimų, firma sutiko 
tuojau pradėti derybas.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirbti 

prie namų ant ūkės. Dėl daugiau in
formacijų, prašome . rašyti: Frank 
Bakaitis, RR 2, Collinsville, Ill.

(51-53)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

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

I
EVergreen 4-0072

■ r.-, ■ i. ...

SLocum 6-1422

• DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

S P E C I i\ L I S T A S
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE 265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

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

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sutyg susitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL 
, NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną ŠCUadienį!

Štai 
adresas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

OESOE

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmleruos jūsų namus ir jdes tinkamų “burner* 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

3OE=3OE=3OE=01X301

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

* zi c

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

■■■............................... .........................r

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
---------------rT7"r,,'r'?irn ~—'■----------- - ~Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
{domiai jpunšta lietuviška aludė 

z‘ ant Grand Street 
Rheingoid 9Xtra Dry Alna.

f Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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




