
KRISLAI
A.' Sniečkus Kandidatas j 

Centro Komitetą.
Skandalas dėl Lįtvinovo.
SLA “Finansiniai

Ekspertai.”
“Vienas Dievas Težino. . .
LDS Auga.

Rašo R. Mizara.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Nesenai užsibaigusi 18-toji 
Visą - Sąjunginės Komunistu 
Partijos konferencija išrinko 
Lietuvos darbininkų vadą A. 
Sniečkų į partijos Centro Ko
miteto kandidatus.

Tai yra aukšta ir atsako- 
minga vieta. Gal būt tai bus 
pirmutinis lietuvis, pasiekęs 
tokią vietą Sov. Sąjungos bol
ševikų partijoj.
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Rooseveltininkai Noril MEKSIKIK|U darbo kongresas kovoja
Mūsų krašto komercinė 

spauda sukėlė didelį triukšmą 
dėl pašalinimo iš Visą-Sąjun- 
ginės Komunistų Partijos cen
tro komiteto Maksimo Litvino- 
vo. Ji bandė iš to padaryti di
delį dalyką. Ir tatai darė tam, 
kad nuslėpus tuos milžiniškus 
laimėjimus, pasiektus pereitais 
metais Sovietų pramonėje, ku
rie buvo užrekorduoti 18-toj 
konferencijoj.

Ką gi reiškia pašalinimas iš 
centro komiteto Litvinovo? 
Ogi tai reiškia, kad toje parti
joje viešpatauja plačiausia de- 
mokratija. Tegu bus jis di
džiausias žmogus, jei savo 
pareigų kaip reikia neatlieka, 
jis yra pašalinamas iš atsako- 
mingų vietų, o jo vieton stato
mas tokis, kuris yra pasižymė
jęs socijalistinėje kūryboje sa
vo triusu ir reikalų supratimu. 
Net ir krašto premjero (Molo
tovo) žmona tapo iš ten paša
linta. Kiti stambūs veikėjai 
buvo kritikuoti ir įspėti: jei 
savo darbo srityj geriau nepa
sirodys, tai ir jie bus pašalinti 
iš Centro Komiteto.

Į bolševikų partijos Centro jos ir laivyno siuntimą, kaip 
Komitetą statomi tik patys ge- tik esamoji prezidento galia 
riaųjrieji, patys sumaningiau- pagal šios šalies konstituci- 
sieji vyrai ir moterys. Nes tik 
Iš tokių individualų sudarytas 
Centro Komitetas gali turėti 
pilniausį 200 milijonu darbo . v , . , .
žmonių pasitikėjimą ir gali|Pries tokį pataisymą, 
gerai vadovauti visam kraš- ■ -- ----- ' =

Jugoslavai Būsią Į- 
traukti į Sąjungą 

su Vokiečiais

Pilnos Karinės Galios 
Prezidentui

Auga Žmoniy Kova prieš 
Karini Roosevelto Bilių

Washington. — Nepri
klausomas senatorius Nor
ris, iš Nebraskos, iki šiol rė
mė pr. Roosevelto politiką. 
Bet dabar jis reikalauja 
taip pataisyt Roosevelto ka
rinį sumanymą 1776, kad 
aiškiai būtų uždrausta pre
zidentui siųst Jungtinių 
Valstijų kariuomenę 'bet 
kur apart Šiaurinės, Viduri
nės ir Pietinės Amerikos ir 
apart salų priklausančių 
Jungtinėm Valstijom.

Norris remia senatoriaus 
Ellenderio įneštą pataisy
mą, kad bilius 1776 neturi 
duot prezidentui jokios dau
giau galios kas liečia armi-

JQ.
Prez. Rooseveltas ir jo 

šalininkai griežtai išstoja 
Jie

UŽ BROWDERIO PALIUOSAVIMį

Kl. Jurgelionis dūsauja: 
“Scrantono seimo laiku 

1938 metais perviršio buvo li
kę (SLA lėšų fonde) apie 
$16,000. Dabar vietoj pervir
šio yra deficitas. Kas tą defici
tą padengs, vienas Dievas te
žino. Mūsų Pildomoji Taryba 
nežino.”

Dievas žino, bet pildomoji 
taryba nežino! O SLA centre 
jau per du mėnesiu keletos 
valstijų draudimo departmen- 
tų.žmonės daro reviziją ir jai 
dar galo nesimato.

Kad SLA pildomoji taryba, 
kaip sako Kl. Jurgelionis, ne
žino, — salima pilniausiai ti
kėti. Tik pagalvokit: prezi
dentas p. Bagočius pasigyrė 
Pittsburghe, kad jis supirkdi- 
nčja “Stalino rublius” — už 
7 milijonus rublių mokėjęs ,50 
centų!

Kiekvienam gali būti aišku, 
kad tie, “Stalino rubliai,” ku
riuos p. Bagočius - turi, yra 
spausdinti Amerikoj. Vadina
si, gerb. SLA prezidentas yra 
kokių nors žulikų auka. Ir jei 
jis turėtų sarmatos, tai jis dro- 
vėtųsi apie tai ir prisiminti.

Jau šis vienas p. Bagočiaus 
pasigyrimas gražiai patvirti
na Jurgelionio pasakymą, 
kad SLA pildomoji taryba ne
žino, kaip padengti deficitą, 
susidariusi SLA lėšų fonde!

Zagreb, Jugoslavija. — 
Valdantysis J u g oslavijos 
kunigaikštis Paulius labai 
ilgai tarėsi su Vokietijos at
stovu von Heerenu. Galimas 
esąs daiktas, kad Jugoslavi
ja taipgi pasirašys sąjungos 
sutartį su Vokietija, Itali
ja ir Japonija, panašiai kaip 
Bulgarija pasirašė. ‘

Šiuo tarpu uždaryta sie
na tarp Jugoslavijos ir Bul
garijos. Dėl to Jugoslavija 
turinti daugiau kaip pus
antro miliono dolerių nuos
tolių per dieną.

kovoja ir prieš senatoriaus 
O’Mahoney’o p a s i ūlymą, 
kad jeigu prezidentas norė
tų, pagal bilių 1776, siųst 
karines jėgas bile kur kitur, 
apart Amerikos žemyno ir 
jo vandenų, tai jis kiekvie
ną kartą turėtų gaut kong
reso užgyrimą tokiam siun
timui.

Šimtaprocentiniai Roose
velto rėmėjai išvedžioja, 
kad tokie pataisymai labai 
“numuštų žemyn ’prezidento 
įtaką ir padrąsintų vokie
čius ir japonus.”
DIDI TAIKOS MOBILIZA

VIMO DELEGACIJA Į 
WASHINGTONĄ

Washington. — Paskuti
nėmis dienomis Jungtinių 
Valstijų senatoriai ir prez. 
Rooseveltas gauna vis di
desnę daugybę protestų 
prieš diktatoriškai-k a r i nį 
sumanymą 1776 dėlei pilnos 
pagalbos Anglijai. Šimtai 
tūkstančių žmonių — per 
organizacijas ir pavieniai — 
reikalauja atmest tą suma
nymą. Sako, kad jis ne tik 
įvilktų šią šalį į karą, bet 
sutremptų pačią Amerikos 
demokratiją.

New York. — Ateinantį 
šeštadienį iš čia specialiu 
traukiniu išvažiuos į Wa- 
shingtoną 500 Taikos Mobi
lizacijos delegatų demons- 
truot ir protestuot tenai 
prieš diktatorišką-karinį bi
lių 1776. Delegatai žada 
taipgi aplankyt visus sena
torius su reikalavimais at
mest tą pavojingą bilių.

Taikos mobilizacijos dele
gacija susidarys iš atstovų 
nuo New York o ir kitų ry
tinių valstijų organizacijų.

Įvairios organizacijos iš 
vakarinių ir pietinių valsti
jų taipgi siunčia Taikos Mo
bilizavimo delegatus i Wa- 
shingtoną.

Mexico City. — Meksikos | Mooney, Sacco ir Vanzetti, 
Darbo Konferencijos kong
resas vienbalsiai pasižadėjo 
kovot, kad būtų išlaisvintas 
Earl Browder, generalis 
sekretorius Amerikos 
munistų Partijos, kuris 
teistas ketverius metus 
let- ir $2,000 pabaudos 
mokėt tiktai dėl pasportinių 
smulkmenų, išios didžios 
unijinių darbihinkų organi
zacijos kongresas-su važiavi
mas — daugiau kaip keturi j 
tūkstančiai atstovų — visi 
kaip vienas priėmė pareiš
kimą, kur pasmerkė teis
mų sprendimą prieš Brow- 
derį ir pabrėžė, jog tai ne 
teisdarystė, bet sąmokslas 
panašus į pirmesnius są
mokslus, per kuriuos andai 
buvo n u s m e r kti Tomas

Ko- 
nu- 
ka- 
su-

ir kiti Amerikos, darbininkų 
vadai.

Kada buvo perskaityta 
rezoliucija su pasižadėjimu 
neatlaidžiąi kovot už Brow- 
derio paliuosavimą, kilo 
griausminga pritarimo de
monstracija, kuri tęsėsi ke
lias minutes. Tai buvo pa
tvirtinimas ryžto Meksikos 
darbininkų nusiteikimo taip 
ir tol veikt, kol Browderis 
taps išlaisvintas.

Priimtoji rezoliucija stip
riai pabrėžia, jog Browde
ris tikrumoj baudžiamas tik 
už tai, kad jis yra vienas iš 
geriausių darbininkų vadų 
ir kovotojų prieš Jungtinių 
Valstijų imperija lizmą, 
prieš karą, o už liaudies tai-
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KĄ PRIEŠ HARVESTER KOMPANIJĄ

Turkai Panaikinę Sutartį 
su Bulgarija

Ankara, kovo 3. — Pra
nešama iš pusiau-valdiškų 
Turkijos šaltinių, jog Tur
kija panaikino savo nepuo
limo ir draugiškumo sutar
tį su Bulgarija todėl, kad 
Bulgarija praleido vokiečių 
kariuomenę iki Graikijos ir 
Turkijos pasienių.

Angly Ministeris Taria
si su Graikų Valdžia 

prieš Vokiečius

Vokiečių Armija Jau 
Atmaršavo į Graikų 
Ir Turkų Pasienius

Turkija Uždarė Dardanelles 
Svetimiems Laivams

4

Taigi dabar žiūrėsime, kaip 
Jurgelionio dievas išgelbės 
SLA lėšų fondą!

SLA nariai vieno dalyko tu
rėtų iš to dievo prašyti: kad 
jis nepakeltų jiems duoklių, 
kad nereikėtų jiems padengti 
tąjį deficitą, kurį padarė 
SLA “finansiniai ekspertai,” 
spekuliuoją “Stalino rubliais”!

vasario mėnesio savaites į 
LDS tapo įrašyta apie 30 nau
jų narių!

Tatai padaryta be jokio va
jaus.

Gražu!

Beje, Aštuntasis LDS Vajus 
naujiems nariams gauti prasi
dėjo kovo-men. 1 d.

Visi LDS veikėjai, darban!
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo organas “Tiesa” prane
ša, kad per paskutines dvi

ORAS. — Šilčiau ir būsią 
lietaus.

Athenai. — Anglijos už-* 
sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden su aukštais 
karininkais ir diplomati
niais patarėjais atskrido į 
Athenus, Graikijos sostinę. 
Juos iškilmingai priėmė 
graikų ministeris pirminin
kas Aleksandras Korizis. 
Paskui Anthony Eden tarė
si su Graikijos karalium 
Jurgiu II, su jo ministe- 
riais ir aukštaisiais koman- 
dieriais, kaip Anglija galė
tų stipriau paremt graikus 
kare su italais ir vokiečiais. 
Bepusiški diplomatai nužiū
ri, kad Anglija planuoja lai
vais atsiust savo kariuome
nę į Graikiją ir Albaniją.

Chicago, I11g — Keturioli-I 
ka didžiųjų 01O unijų pasi
žadėjo medžiaginiai ir dva
siniai padėt tūkstančiam 
darbininkų laimėt streikus 
prieš tris Inter national 
Harvester kompanijos fa
ll r i k u s1 Chicagoj, Rock 
Falls, Ill., ir Richmonde, In- 
dienoj. Tie streikai'prasidė
jo jau 5 savaitės atgal.

Streikas prieš antrą čika- 
giškį fabriką tos kompani
jos liko atidėtas tiktai pa
gal prašymus valdininkų — 
taikytojų iš Washingtono. 
Jie prižadėjo suvest kompa
nijos viršininkus į derybas 
su šio fabriko darbininkais 
kas liečia unijos pripažini
mą ir kitus darbininkų rei- 
kalavmus.

John L. Lewis, pirminin
kas Jungtinės Mainierių 
Unijos; Phil. Murray, pir
mininkas visos CIO ir Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komiteto; D. A. Berne, 
pirmininkas Architektų Fe
deracijos, ir vadai vienuoli
kos kitų stambių CIO unijų 
užtikrino Harvester strei- 
kieriams vevJią ir pilną fi
nansinę ir organizacinę pa
galbą. .

Pačių Harvester kompa
nijos • darbininkų vadas 
Grant Oakes, reikalauda
mas pakelt fiem algas, pa
brėžė, jog per vienus pasku
tinius metus kompanija su- 
sikuopė 23 milionus dolerių 
pelno, tai trigubai daugiau 
negu per 12 mėnesių pir
miau. O daugiausia pelnų 
fabrikantam suplaukė iš ka-, 
rinių valdžios užsakymų. 
Vien (ik McCormickų Šei
myna pernai gavo 6 milio
nus dolerių pelno iš tos 
kompanijos, kur McCormic- 
kai : yra žymiausi? savinin
kai; o kiek dar: • tab: šeimy
nai įplaukė pinigų kaipo al
gos ir pajamos iš: kitų kapi
talo įvesdiniiriufl Viena ta

Keturioli- šeima per mętus< gavo puse 
tiek kaip tais pačiais me
tais išmokėta algų visiem 
šešiem tūkstančiam ir pen- 
kiem šimtam darbininkų 
viename McCormick trakto
rių fabrike Chicago j, kuris 
priklauso Harvester kompa
nijai. O jos darbininkai pri
versti trigubai sparčiau 
dirbt.

John L. Lewis, Berne ir 
kiti CIO vadai pareiškė, jog 
fabrikantai, prisidengdami 
“šalies gynimu,” vis atsisa
kinėja • pridėt darbininkam 
uždarbio, tuo tarpu gyveni
mo reikmenys nuolat 
brangsta, tai ir darbininkų 
būklė eina blogyn; bet “dar
bininkai kovos už būvį ir 
nesiduos, kad samdytojai 
darbininkų kaštais vis rie
biau pelnytųsi,” sako Berne.

Stengiasi Patirt Sovietų 
Poziciją Kas Liečia 

Bulgariją,
Maskva; — Sovietų laik

raščiai išspausdino tik teks
tą sutarties-sąjungos tarp 
Bulgarijos, Vokietijos ir 
Italijos; nedarė jokių savo 
pastabų.

Užsienių spaudos kores
pondentai stengėsi išgaut, 
kaip Sovietų vyriausybė 
žiūri į tai, kad vokiečiai pa
gal šią sutartį persiuntė sa
vo kariuomenę per Bulgari
ją į Graikijos ir Turkijos 
pasienius. Bet koresponden
tai nieko tokio neišgavo. 
Todėl jie, duodami iš Mas
kvos pranešimus savo laik
raščiams, tiktai primena, 
ką Sovietų vyriausybė pa
reiškė sausio 15 d., būtent: 
Nei Bulgariją nei Vokieti
ja visai neatsiklausė Mas
kvos kas liečia vokiečių ar
mijos siuntimą į Bulgariją 
arba per ją.

Šiaur-rytinis kampas di- 
džiosios Viduržemio Jūros.

Pagal Turkijos įsakymą, 
dabar per Dardanellus te
galės praplaukt tik tie lai
vai, kuriem turkų valdžia 
duos specialius leidimus; be 
to, šiuos laivus turės vai
ruot per Dardanellus tik at
sakingi jūreiviai Turkijos 
karo laivyno.

Kai tik vokiečių armija 
įžengė į Bulgariją, turkai 
tuojau pasiuntė karinį savo 
laivyną į Dardanellus.

(Pagal 1936 metų tarp
tautinę sutartį, Dardanellai 
tegali būt uždaryti tik tada, 
kai pati Turkija atsiduria 
kare. Radio pranešimai, be 
patvirtinimo, skelbė, kad 
gal Anglija siųs savo karo 
laivus pro Dardanellus į 
Juodąją Jūrą, su kuria dau
giausiai rubežiuojasi Sovie
tų Sąjunga. Iš vakarų šono 
prie Juodosios Jūros taipgi 
prieina Rumunija ir Btllga- 
rija, o iš pietų pusės — Tur
kija.)

i
Sofija, Bulgarija, kovo 3. 

— Motorizuota vokiečių ar
mija iš Rumunijos permar- 
šavo per Bulgariją, pasiekė 
Graikijos pasienį jau ketu
riose vietose ir sukūrė sau 
karinius centrus Bulgarijos 
miestuose — Zlatograde, 
Melnike, Trigrade ir Svilen- 
grade, už keleto mylių nuo 
rubežiaus su Graikija. Kiti 
vokiečių armijos daliniai 
traukia j Turkijos pasienį.

Vokiečiai pristatė prieš
lėktuvinių kanuolių geležin
kelių stotyse, ant tiltų ir 
visuose kariškai svarbiuose 
punktuose ištisoj Bulgari
joj. Telkia vokiečių orlai
vius į stovyklas iš anksto 
Bulgarijoj priruoštas, iš ku
rių vokiečiai galėtų tiksliau
siai veikt pFiėš*"gr&ikuš ir 
anglus. Oras virš Sofijos 
pilnas griausmingai riau
mojančių Vokietijos orlai
vių. \

Bulgarų valdžia pranešė 
savo seimui, jog Vokietija 
“laikinai” užima karines ba- 
zes-sto vykias. Bulgarijoj. 
Seimas didele dauguma bal
sų užgyrė savo valdžios po
litiką ir tik 18 atstovų bal
savo prieš ją.

Ministeris pirmininkas 
Filoff seime baigė savo kal
bą šitokia maldele: “Dieve, 
apsaugok Bulgariją.” i

Bulgarijos santikiai su 
Sovietų Sąjunga liekasi tie 
patys kaip iki šiol, sakė jis. 
Bulgarija tikisi išvengt tie
sioginio dalyvavimo kare; 
ji, sako, tik gintųsi, jeigu 
ją kiti užpultų; bet tikisi, 
kad Turkija laikysis nepuo
limo ir draugiškumo sutar
ties, kurią turkai pasirašė 
su bulgarais pora savaičių 
pirmiau.
PRIEVARTOS DARBAS Dar Nežinia, ar Turkai Ko- 

BULGARAM
Bulgarijos valdžia įsakė 

visiem vyram tarp 16 įr 65 sužinot iš Edeno, ką Turki- 
metų amžiaus ir visom be- ja darytų, jeigu vokiečiai 
vaikėm moterim tarp 16 ir briautųsi iš Bulgarijos lin-' 
60 metų užsirašyt į privalo-^ui svarbaus graikų prie- 
mų darbų būrius. Nuo tokių piaukos miesto Salonikos. 
darbų paliuosuojami tik tie, Kiek pirmiau buvo praneš- 
kurie turi eit į kariuomenę, ta> i!a(j Turkijos užsienių 
ir tie,-kurie turi dirbt žemės reikalų ministeris Shukru 
ūkyje. Saracoglu yra pareiškęs,

jog tas Graikijos miestas.
: randasi srityje svarbioje

Anglai Turės Kur 
Kas Stipriaus 
Remt Graikus

Maskva. — Kad vokiečiai 
persiuntė savo kariuomenę 
per Bulgariją į Graikijos 
pasienį, tai Anglija turės 
duot kur kas daugiau 
karinės pagalbos grai
kam; kitaip, jiems bus sun
ku atsilaikyt prieš italus 
Albanijoj, — rašo “Raudo
noji žvaigždė,” organas 
Raudonosios Armijos. Su 
pavasario pradžia italai ga
lės ten. išvystyt daug pla
tesnius veikimus prieš grai
kus.

vos Prieš Vokiečius

Graikų karo vadai tikisi

■’4

ūkyje.

Uždaryti Dardanellai
Istanbul, Turkija. — Tur- saugumui pačios Turkijos; 

kų valdžia uždarė Darda- todėl, girdi, Turkija būtų 
neitus, tai vandens siauru- priversta kovot prieš vokie- 
mą tarp Marmuro Marių ir jeigu jie žygiuotų prieš 
Aegejaus Jūros. — Nedide- Salonikų.
lės Marmuro Marios susisie-!
kia su Juodąja Jūra per Bo-į
sforo sąsiaurį. Dardanellai, I Ankara, Turkija, kovo 3.
todėl, 
vartai 
ros ir
Jūra

yra tikrieji vandens Pasklido gandai, kad 
tarp Juodosios Jų-į Anglijos orlaiviai jau bum- 

Aegejaus. Aegejaus bardavę Bulgarijos miestą 
tikrumoj yra tik Rustčuka.

O
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Bulgarija Imperijalistinio 
Karo Sukuryj

Europoje jau senai buvo sekamai kal
bama: Bulgarijoje politinis pasidalini-1
mas yra tokis: karalius stovi su vokiš
kais naciais, karalienė su Italijos fašis
tais, o liaudis — su Sovietų Sąjunga.

Šitie dalykai reikia turėti galvoje, kai 
kalbama apie Bulgarijos padėtį ir ypa
čiai apie josios ateitį.

Šiuo metu, kai Bulgarijos valdovai 
.įtraukė savo šalį į fašistų ašį, jie nesi
klausė savo krašto liaudies. Jie tai pada
rė prieš liaudies norą; visiškai panašiai, 
kaip Graikijos valdovai padarė su Grai
kija: įtraukė jie Graikiją į karą nesi
klausę liaudies, o pildydami Anglijos im- 
perijalistų užgaidas.

Bendrai, šiandien mažųjų valstybių li
kimas yra visų tokis: kurios nori išlikti 
iš imperijalistinio karo liepsnos, tos tegali 
tai padaryti tik tuomet, jei stoja su So
vietų Sąjunga, — vienintele milžiniška 
šalimi, esančia nuošalyj karo. O jei jos 
bando vesti “nepriklausomą” politiką, 
nei neapsi^iūri, kai patampa įtrauktos į 
karo gaisrą — į Anglijos arba Vokietijos 
impęrijalistų “įtaką^’’

' Per ilgoką i laiką Ęųlgarijos valdovai 
svyravo tarp Anglijos ir Vokietijos im- 
perijalistų. Pagaliau, jie nusitarė stoti 
su pastaraisiais. Tai reiškia, kad šiandien 
Bulgarija yra įvelta į imperijalistinį ka
rą ir gali būti labai nuteriota, — dau
giau, kaip buvo per pereitą pasaulinį 
karą. Jei Bulgarijos valdovai būtų klau
sę savo liaudies balso, jie būtų nekreipę 
dėmesio nei į vienos pusės imperijalistus, 

’ — jie būtų bandę surasti būdus, kaip 
įstoti į taikos bloką, — su Sovietų Są
junga. Deja, jie to nepadarė. O liaudis, 
dėka visai eilei aplinkybių, negalėjo kol 
kas nuo valdančiosios klikos pasiliuosuo- 
ti. Ir dėlto jai teks sunkiai nukentėti.

Niekas negali pasakyti, kas bus ry
toju Balkanuose, kaip niekas įnegali pa
sakyti, kas rytoj bus visame pasaulyj. 
Bet gero tikėtis ten niekas nesitiki. Ang
lijai rūpi praplėsti Balkanuose karo 
frontas. Jai rūpi nutraukti Vokietijos.

.. jėgų nuo Anglų Kanalo į rytus. Ji nori 
ne tik Graikiją visiškai paskandinti ka
ro liepsnoje, bet ir Turkiją. Ji norėjo 
Bulgariją turėti savo pusėje, bet nepa
vyko, <— ją pasigrobė kiti plėšikai.

Galimas daiktas, kad Bulgarijoj ir vi- 
suose Balkanuose prasidės dideli mūšiai. 
Anglai norės bombarduoti ne tik Bulga
riją, bet ir Rumuniją, — josios aliejaus 
šaltinius. Bus sunaikinta miestų ir dau
gybė žmonių gyvybių, — nekaltų žmonių, 

f' kurie dėl einamojo karo neneša nei ma
žiausios atsakomybės. t

Karas, vadinasi, plečiasi. Jis plečiasi 
sparčiau, negu kas manė. Pavasaris at
neša tokių baisenybių, kokių žmonija gal 

. būt dar nebuvo mačiusi.
Amerikos žmonėms turi rūpėti, kad jų 

kraštas, Jungtinės Valstijos, būtų išlai- 
'. kytos nuo to karo liepsnos. Mums svar

bu, kad mūsų krašto žmonėms nereike- 
. tų žūti dėl Anglijos impęrijalistų intere

sų.
L ''Kiek tai liečia Balkanus, ten per il- 
flhgus metus virė nerimas, tarptautinės 

niovynėš, kovos, karai. Pasaulio imperi- 
! jalistai ten vedė ir tebėveda tautinės ne- 
( apykantos propagandą, kurstydami vie- 
’ ną kraštą prieš kitą, vieną tautą prieš 

. kitą. Jiems, matyt, pavyks visus 
Balkanus dar kartą paskandinti karo 
liepsnoj. Bet anksčiau ar vėliau Balka
nų kraštų žmonės suves su “savoi” 
ir svetimais imperijalistais sąskai
tas. Suves jas taip, kad išnaudotojų

ten visiškai nebeliks, o viešpataus tik 
darbo žmonės, kurdami naują, beklasinį 
ir bekarinį gyvenimą.

To neturi užmiršti nei vienas, kuris 
nori ką nors žinoti!

Kaip Veikia Dolerio Pairi jot ai
•

Argentinos fašistų laikraštėlis “Lietu
vis,” kuris po perversmo Lietuvoje labai 
“nuvyto,” rašo, kad tuojau po to, kai Lie
tuvoje buvo nuverstas smetoniškasis re
žimas:

“Daugelis mūsų inteligentų, kurie 
anksčiau gaudavo riebias algas išsibas
tė po plačiąją Braziliją. Išsibastė, tai iš
sibastė — niekas čia jų neapraudos. Bet 
kad išsibrauktų iš kolonijos lietuvių tar
po, tai labai liūdna. Tuo yra parodoma, 
kad buvę prisiųsti iš Lietuvos įvairūs ko
lonijos švietėjai dirbo tik už pinigus, be 
jokios lietuviškumo idėjos. Kada pavarė 
nuo valdiško lovio, iš kurio skaniai mito, 
pasirodė, kad jie yra buvę ne ‘švietėjai,’ 
o tik šešėliai tamsoje.”

Reikia atsiminti, kad tie “inteligentai” 
gaudavo riebias algas iš smetoniško lo
vio; Lietuvos liaudis turėjo jiems savo 
sunkiai uždirbtais centais mokėti už 
tai, kad jie smetoniškąjį fašizmą Bra
zilijos lietuviuos skleistų. Kaip greit ta
sai lovys “išdžiūvo,” taip greit jie spjovė 
ant “tautiško darbo,” sakydami: “pasi
karkit jūs.”

Tokių dolerio patrijotų yra visur. Pas 
mus, Jungtinėse Valstijose, tos rūšies 
žmonės irgi dirba tik tol, kol gauna rie
bias algas. Daugiausiai tokių “inteligen
tų”, aišku, buvo Lietuvoje. Ten, kai sme- 
tonizmas žlugo, jie priversti bus dirbti 
naudingą kraštui darbą, nes naujoje Lie
tuvoje yra tokia taisyklė: “Kas nedirba, 
tas nevalgo.”____________

Slides Lietuvoj
Šiomis dienomis gavome “Komjaunimo 

Tiesą”, Lietuvos jaunimo organą (iš sau
sio 4 d.). Jame telpa įvedamasis, akstinas 
visą Lietuvos jaunimą daugiau dėmėtis 
slidėmis (skiis). Laikraštis šitaip prade
da straipsnį:

“Slidės! Kiek džiaugsmo, kiek laimin
gų valandų jos atneša jaunuoliui, yalstie- 
čiui, darbininkui, moksleiviui ir studen
tui. Ateina balta gražioji žiema. Sniegas 
apkloja mūsų gražiosios tėviškės laukus 
ir kalnus. Ir ištraukia tie baltieji laukai 
ir lygumos šimtus smagių jaunuolių.”

“Komjaunimo Tiesa” duoda praktiškų 
nurodymų, kaip Lietuvos jaunimas gali 
pasigaminti slides, kaip, slidės gali pa
dėti jaunimui, ypačiai komunistiniam 
jaunimui, praplėsti visuomeninę krašte 
veiklą, |<aip slidės padeda sustiprinti jau
nimui sveikatą, kaip .jos, pagaliau, prisi
deda prie lavinimo jaunimo savo kraštui 
nuo priešo ginti, ir tt.

Laikraštis baigia:
“Tegul skamba mūsų šūkis: ‘Į baltuo

jančius kalnus, į baltuojančias lygumas, į 
kaimus su bolševikiška tiesa! Visi ant 
slidžių!’ ”

Lietuvoje šiuo metu labai rūpinamasi, 
kaip jaunimą ištraukti iš karčiamų, nuo 
kazyrų, nuo kitokio blogo užsiėmimo ir 
pastatyti jį į naudingą sveikatai ir žmo
nių gėriui užsiėmimą — sportą, susiju
sį su viso krašto žmonių gerove.

Smetona — Slaptas Hitlerio 
Agentas

Lenkų savaitraštis “Ameryka—Echo” 
išspausdino savo korespondento Lisbono- 
je (Portugalijoj) korespondenciją apie 
Lietuvos “tautos vadą.” Laikraštis nuro
do, kad Smetona yra slaptas Hitlerio 
agentas, pasiųstas į pasaulį dirbti Hit
leriui. Laikraštis nurodo, kad Smetona 
susitarė su Hitleriu dirbti pastarąjam, o 
už tai, kai Hitleris “Lietuvą išvaduos” ir 
padarys “nacių imperijos dalimi”, tai 
Smetona gausiąs joje “aukštą vietą.”

Kad Smetona yra Hitlerio agentas — 
to niekas užginčyti negali. Jis dirbo Hit
leriui būdamas Lietuvoje, dar preziden-; 
tystės laikais, dirba jam ir šiandien.

Nuvežęs Hitlerio “uklanus” Brazilijos 
fašistų prezidentui Vargas’ui, Smetona, 
sakoma, dabar atvykstąs į Ameriką ir 
čia dirbti Hitlerio naudai. Smetona New 
Yorką pasieksiąs kovo 9 d.

Lietuviški klerikalai, fašistai, soči j a- 
listai, jam, be abejo, padės, kaip jie pa
dėjo iki šiol..

Bet pažangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė su tuo Lietuvos liaudies smau- 
giku ir Hitlerio slaptu agentu neturės 
nieko bendro!

Kaip Lietuvos Liaudis Ėjo iš Seno 
Į Naująjį Gyvenimą

V / * * _______ _____ _ **
»r

(Pabaiga)
Su -šiais, kaipo organizaty- 
viu štabu, sekantį rytą pra
sidėjo kampanija.
v šeštadienyj per pietus mi
tingai jau buvo laikomi 
daugelyje dirbtuvėlių. Iki 
vakarui ir didesnės dirbtu
vės buvo paruoštos mitin
gams. šeštadienio naktį ir 
visą dieną sekmadienį pra
sidėjo daugelio dirbtuvių 
delegatų mitingai, organi
zuojant visas industrijas iš 
karto. Sekmadienį Šiaulių 
darbininkai išsiuntinėjo de- 
legatus-organizatorius lai
kyt susirinkimus darbinin
kų, ūkininkų ir valstiečių 
mažuose miesteliuose, kai
muose apie penkiolikos my
lių atstume.

Tokiu būdu organizacijos 
banga įsisiūbavo iš Kauno, 
pirmiausiai paliesdama di
desnius miestus, kaip Šiau
liai, o nuo čia mažesnius 
miestelius ir. kaimus ir kol 
prasidėjo nauja savaitė, pa
siekė ir žemės ūkius.

“Odos darbininkai jau su
siorganizavo prieš mūsų at
vykimą. Darbininkų inicia
tyva nelaukia įsakymų iš 
viršaus.” Taip mano paly
dovas man sakė-šeštadienio 
rytą supažindindamas ma
ne su odos darbininkų uni
jos prezidentu 
kailiadirbiu per 
metų.

• Didysis įvykis
pasak Pili$ovo, buvo kokia 
pora savaičių anksčiau, kuo-

Pilipovu, 
penkioliką

Šiauliuose,

Rašo Anna Louise Strong 

met politiniai kaliniai tapo 
paliuosuoti. “Mes turėjome 
penkiasdešimts k a Į ė j i me 
vien tik iš šio miestelio ir 
kuone visi buvo darbinin
kai. Ir aš pats buvau vienas 
iš trisdešimts tris kartus 
areštuotas*; mes susirinkom 
suorganizuot Partijos vie
netą ir provokatorius mus 
išdavė. Kada mes sugrįžome 
į Šiaulius, darbininkai su
ruošė dideles demonstraci
jas ir išsiuntė mus poilsiui 
į buvusio prezidento vilą.”

Pilipovas ilgai neilsėjo; 
jis metėsi į darbą organiza
vimui odos darbininkų, ku
riuos jis taip gerai pažino
jo. “Mes turime du tūkstan
čius odos darbininkų Šiau
liuose,” sakė jis. “Įskaitant 
dvi odos dirbtuves ir vieną 
didelę čeverykų dirbtuvę. 
Dirbtuvė, kurioje aš dirbu, 
yra didžiausia Baltike ša
lyse, taigi mes ir turėjome 
būti pirmieji susiorganizuo
ti; mes sušaukėm didelį — 
tūkstančio darbininkų — 
mitingą; kandidatai buvo 
nominuojami iš komiteto ir 
iš mitingo.”

Toliau. Pilipovas paaiški
no apie neformalią, bet sėk
mingą odos darbininkų uni
jos demokratiją. Dvidešimts 
vardų buvo perstatyta iš
rinkimui vienuolikos. Kiek
vienas kandidatas užsilipda
vo ant estrados pasirodyti, 
ar jis kam nors pažįstamas 
(“kartais jis būna žinomas 
iš matymo, o ne iš vardo”); 
tuomet jis užeidavo už sce-

Ispanijos Kovotojams Aukos
Amerikines Pagalbos Laivo 

Misijos reikalams, kad par
nešti Ispanijos kovotojus iš 
Francijos į Meksiką, aukavo 
po $1: Tamas Žilinskas, J. 
Litvinskas ir Frank Waske- 
vich brooklyniečiai ir L. Stot- 
kiene iš Maspeth. P. Kukenis, 
iš Waterbury ir J. šalčius iš 
Hoboken. Juozas Matonis ir 
Stanley Anuskčjus iš N. Bell- 
ingtono.

Po $2 aukavo: Juozas Ma
tonis ir Magdė Rudzevičienė 
iš Brooklyno. P. Kvolkauskas 
iš Zion Grove, Pa. ir Vladas 
Prapieščius iš Detroit.

Drg. Juozas ir Magdė Rau- 
linaičiai iš Clevelando aukavo 
$5. Drg. R. Didžiulis iš Brook
lyn, Conn., prisiuntė $5. Au
kavo Walter Skipt $3, A. N. ir 
R. Didžiulis po $1. Drg. J. Ra
gauskas iš Shelton aukavo $3. 

' ' Ant. Mikulėnas iš Gary 
prisiuntė $5.50. Aukavo: 
ALDLD 1'23 kuopa $3, Kazys 
Leščius ir Alice Cook po $1 ir 
M.-Vosilkiehė 50 centų.

Drg. A. Oocis iš Bridgeport 
prisiuntė $7.50. Aukavo po 
$1: A. Jocis, J. Butnorius, J. 
J. Mockaitis, A. Katinas, O. 
Arisonienė, M. Valatkienė ir
J. Vaitekuųas. Ir 50 centų T. 
Slaneikienė,

Drg. J. Ginaitis iš Detroit 
prisiuntė $8. kukavo: J. Shur- 
maitis $3, pb $1: P. Zunaris, 
Jonas Radžęvičius ir John J. 
Radzevičius; po 50 centų: M. 
Kvedaras, K. Litvinas, C. Juo
daitis ir P. .Žilinskas.

Drg. K. Zambasevičius iš 
Reading prisiuntė $8, aukavo: 
ALDLD 143 kuopa $2. Po $1:
K. Romikaitis, M. Romikaitie- 
nė, Ona Missina, Regina Kar- 
vois, K. Zambasevičius ir T. 
Zambasevičienė.

ALDLD 141 kuopa, iš Phi- 
la. aukavo $9.50. ALDLD 2 
Apskritys, abkavo $10.

Drg. L. šimoliunąs ir M. 
žvirblis iš Binghamton pri
siuntė $12.(85. Aukavo: L. ši* 
moliūnas $2, Ona Tamiska $1.,

Po 50 centų: P. Vežis, V. Ka
minskienė, Slesaraičių šeima, 
A. žolinas, J. Strolis, P. Mu- 
chukus, A. Pagegala, A. Mai- 
nionis, J. Kaminsky, A. Bag
donas, S. Jasilionis, J. Sadaus
kas, O. Mikalajūnienė, Pauli
na Jasilionienė ir A. šimoliū- 
nienė. Po 25 centus aukavo: 
A. Tvarijonienė, S. Vežaitė, A. 
Barzdavičienė, M. Kulbis, V. 
Zmitraitė, S: Vineikis, K. Di- 
džiulionis, B. .Zmitraitė, U. Ši- 
moliūnienė ir J. Matulis 10c.

Drg. V. Vilkauskas iš Na
shua prisiuntė $16.50, aukavo: 
ALDLD 42 kuopa $5 ir po $1: 
F. Žukauskas, P. ir F. Busle- 
vičiai, K. Dabravolskis, A. De
gėsis, N. ir W. Kvaracejai, J. 
ir M. Virbickai, K. ir J. Ege- 
riai, M. ir V. Vilkauskai ir M. 
ir F. Vainauskai. Po 50 centų 
aukavo M. L. Migdarmet, 
Frances Migdarmet, J. Ukrai- 
nas, L. Tranavičius ir po 25 
centus du draugai.

Drg. G. Šimaitis iš Montello 
prisiuntė $17.80. Jis rašo, kad 
su pirmesnėmis aukomis į mi
siją tiesiai pasiųstomis Montel
lo lietuviai sukėlė jau $47.55. 
Dabar aukavo ALDLD 6 kuo
pa $5. Drg. Abekienės prakal
bose, kurias rengė Moterų 
Apšvietos Kliubas, surinkta 
$6.80. Po $1 aukavo: J. Vai- 
taitis, Steorns, J. Sidar ir T. 
Bartkus. Po 50 centų V. La
pinskas ir K. Skliutienė. Po 
25 centus: ] 
Petkauskas, I 
A. Vasaris.

Dr. Burba : 
siuntė $18.50, 
Dubas $3, Kolar ir K. Marke
vich po $2; po $1 aukavo: 
D. Burba, Kodą, M. Homeha- 
rik, Hoveron, R. R. Malkin, J. 
S. Churyk, S. Waldon, S. Ep
stein, N. Kriznavik ir F. Re- 
koric. Po 25 centus: M. Eps
tein ir M. Cooper.

Visiems aukavusiems didelis 
ačiū. Pinigai perduoti į Ameri
kinės Pagalbos Laivo Misijos 
centrą.

K. Rowkis, St.
P. Andriūnas ir

iš Stamford pri
šukavo : Mr.

D. M. š.

Idapildė: “astuonių valandų * 
diena, geresnė sanitacija 
dirbtuvėse, lygi mokestis 
moterims.”

“Iki šiol,” sakė pirminin
kas, “darbo inspektoriai bu
vo valdiški biurokratai, ku
rie nesistengė jums pagel
bėti. Jų rolė užsibaigė; da
bar jūsų pačių darbo uni
jos pasirodo scenoje, sykiu 
su jumis aptart jūsų darbo 
sąlygas.” (Ilgas ir gausus 
plojimas.)

Kiekviena dirbtuvė buvo 
prašoma išrinkti vieną narį 
į generalį organizacinį ko
mitetą; didesnės dirbtuvės 
rinko po du. Jie balsavo la
bai disciplinuotu būdu; 
kiekviena dirbtuvė balsavo 
atskirai, bet visų kitų aki
vaizdoje.

“Mes dar nesusipažinę su 
darbininkais iš kitų dirbtu
vių,” sakė pirmininkas, “dėl 
to šis organizacinis komite
tas bus tik laikinas. Jis tai
sys mūsų konstituciją ir 
verbuos narius. Į savaitę ar 
panašiai mes turėsime gene
ralį narių susirinkimą ir 
balsuosime, ne dirbtuvėmis, 
bet bendrai visi nariai ir iš
rinksime pastovią valdybą.”

Man prašant, buvo pra
nešta, kad amerikone rašy
toja randasi tarp susirinku
sių ir kad ji geidžia pasikal
bėti su kai kuriais darbinin
kais, kurie kalba rusiškai — 
tas sutiko didelius aplodis
mentus. Mačiau skirtingas 
dirbtuvių grupes alkūniuo- 
jant vieni kitus ir stumiant 
narius į priekį. “Tu sukalbi 
rusiškai; tu eik už mus vi
sus.” Po mitingo apie dvide
šimts energiškų moterų pri- 
maršavo prie platformos ir 
man buvo aišku, kad jos. 
prie manęs prisiartino kai
po išrinktos delegatės nuo 
grupių.

“Ką aš galiu apie jūs pa
sakyti Amerikoje?” klau
siau aš.

“Pasakyk,” sakė viena, 
“kad mes džiaugiamės, bū
damos laisvos tarti savo žo
dį.”

“Pasakyk, kad mes užtek- • 
tinai iškentė j ome, dabar’ 
džiaugiamės,” sakė kita.

“Taip, mes džiaugiamės, 
bet sykiu ir bijome,” sakė 
trečia.

Atsimindama paniką, ku
ri palietė kai kuriuos Kau
no inteligentus, baimė neži
nomos ateities, taigi aš 
klausiau, ko ši moteris bijo
jo. Jos baimė buvo priešin- 

patyręs — * turėjo prisipa- nuo minimų inteligentų; 
žinti per silpnas šiam dar- Ji bijojo praeities, 
bui. Tai buvo jo vienintelis “Aš bijau, kad gal kaip 
•nepasisekimas Šiauliuose... 
Betgi ir čia pasirodė laikas 
ne visiškai veltui išeikvo
tas; bedarbiai pirmą kartą 
sužinojo apie politinę prog
ramą, dėl kurios kėlė ovaci
jas.

Tekstilės darbininkų mi
tingas buvo visiškas kon
trastas. Šie darbininkai jau 
žinojo kolektyviško darbo 
discipliną. Jie buvo apsipa- 
žinę su darbininkais iš jų 
dirbtuvės, jei ne su viso 
miesto dirbtuvių darbinin
kais. Čia buvo dvylika tokių 
dirbtuvių, įskaitant ne tik
tai verpimo ir audimo dirb
tuves, bet ir linų valymo ir 
virvių išdirbystės įmones. 
Kaip kurios iš šių jau turė
jo išsirinkę dirbtuvių komi
tetus ; kitos dar ne.

Apie septyni šimtai dar
bininkų iš dvylikos dirbtu
vių susirinko į vieną didelį 
mitingą. “Šie yra pirmieji 
per daugelį metų šiame 
mieste darbininkų laikyti 
mitingai,” sakė jie. Jie plo
jo vienam po kito v įnešimams 
iš Darbininkų Liaudies Uni
jos platformos pusės; jie

nos, o tuo tarpu jis buvo 
apdiskusuojamas, ir už jį 
buvo balsuojama rankos pa
kėlimu. Gavęs didžiumą bal
sų — likosi prezidentu, o 
juomi ir tapo Pilipovas; an
tras, daugiausiai gavęs — 
sekretorium, trečias — iždi
ninku, kiti šeši — komiteto 
nariais, ir kiti du — alter- 
natais.

Odos darbininkai, tokiu 
būdu, išsirinko Pildomąjį 
Komitetą prieš mūsų atvy
kimą, jie visais garais įra
šinėjo narius ir rinko duok
les. Kitos darbo unijos ta
po suorganizuotos tą pat 
savaitės galą. Tarp kitų, aš 
dalyvavau bedarbių ir teks
tilės darbininkų susirinki
muose. Kokie 350 nelavintų, 
nudriskusių, išbadėjusių be
darbių, susirinko į Šiaulių 
Teatrą. Jie sukėlė dideles 
ovacijas liaudies valdžiai ir 
dar didesnes Raudonajai 
Armijai. Jie sveikino rinki
mų programą su kiekvienu 
perstatytu jos nauju punk
tu. Jie pirmą sykį išgirdo 
apie darbo liaudies uniją, 
kuri reikalavo: geresnių al
gų, socialės apdraudos, ge
rų kambarių su žema renda, 
ir 1.1. Prie to visko jie dar 
kaip *ką ir nuo savęs pridė
jo: “Šalin su smirdančiais 
rūsiais, kuriuose mes, turė
jome gyventi”, šis šūkis ga
vo daugiausiai ovacijų.

Iki to laipsnio, atrodė, ėjo 
viskas gerai, bet pasirodė, 
kad mitingas nepajėgė išsi
rinkti komiteto. Jie nebuvo 
vieni su kitais gerai susipa
žinę; jie vieni kitiems nepa
sitikėjo ir buvo pilni tauti
nės neapykantos. Pasirodė, 
taip pat, kad tarp susirin
kusių buvo ir dezorganiza- 
torių — suminėj imas vienos 
ar kitos grupės kandidatų 
sukeldavo asmeninių atakų 
audrą iš priešingos grupės 
pusės. Pirmininkas nesuge
bėjo juos įtikinti, kad nomi- 
navimas, tai dar nereiškia 
rinkimų ir kad jie turės 
progos balsuoti'už sau pa
tinkamus kandidatus. Atro
dė, kad jie nežino, kas yra 
rinkimai. Po apie valandos 
laiko mėginimo prieiti prie 
tvarkos, organizatorius iš 
Kauno — pats dar nelabai

"Aš bijau, kad gal kaip 
nors tie ponai vėl gali su
grįžti. Tuomet, tai ištikrų- 
jų jie mus visus išžudytų.”

Kitos ją ramino: “Nieka
da jie nesugrįš. Argi nėra 
Raudonosios Armijos?”

“Dirbtuvės užvaizdą mus 
baugino,” ji teisinosi. “Jis 
sakė: ‘Eikit, eikit, kaip tik 
toli jūs galite! Bet kada 
jums reikės sugrįžt at
gal...?’”

“Mums niekuomet nerei-

tos.
Tuomet, viena po kitai, 

jos man papasakojo apie są
lygas senųjų blogų laikų, ir 
dabar jos tas sąlygas nu
sprendė panaikinti.

“Mūsų linų valymo dirb
tuvė buvo tiek pilna dul
kių,” sakė viena, “kad man 
parėjus namon, mano akys 
skaudėdavo ir negalėdavau 
matyti. Negalima buvo dul
kių apsisaugoti net ir per 
pietus; nebuvo tinkamos 
vietos valgyti. Visi kosti ir 
daugelis pagaudavo džio
vą.”

“Mes turime ventiliato-

4
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American Youth Are Alert to
Dangers Facing Them Today

J. Weaver.
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Youth today is certain of what it 
wants, and among other t h ings 
youth wants Peace, Jobs, Security, 
and its Constitutional Rights!

These are
struggle for freedom in this coun
try of ours. To keep this country 
at peace is its chief aim in this

more -schools, 
ALL jtouth need

him, man usually uses both 
Since each eye views the 
from a slightly different 
the images formed on the

said. That there

ju.

lieve in that—the Christ of i war-torn era. Today youth realizes 
gentleness and humility—yet I as iL did not in 1914-18 that the 
• .V L XL 11 war in Europe is an imperialist warm another breath they calmly an(j not just a* fight in which Eng- 
tell me that a million young land is trying to safeguard Demo-
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As I Was
Saying...

J. Stenot.

Not so long ago 1 had a 
rather instructive conversation 
with a dignified old lady.

We first began by discus
sing religion and the woman 
constantly bewailed the fact 
that the young generation was 
no longer religious. That it 
did not take the teachings of 
Christ seriously and that its 
spiritual life was dried up and 
just not there. 1 mildly pro
tested.

Our talk turned to th,e pre
sent war. And the little old 
lady was as bloodthirsty as 
all hell when it came to 
cussing that.

“We will have to send 
young men,” I remember
bristling, “to save our inter
ests in South America. Ger
many will be dble to drive 
us out by underselling us. We 
will have to fight.”

I am still amazed.
She is 

whom I 
like that.

I have
In one

that they believe in Christ and 
what He 
was none too lowly that he 
could not enter the Kingdom 
of Heaven. That some day the 
earth would belong to the 
poor and the meek. That 
Christ died upon the cross 
because he believed in and 
loved the common man.

They tell me that and be-

our 
her

not the first person 
have heard speak

heard others.
breath they tell me

American men must be mur
dered in order to save the 
gold of the money-changers, 
the Du Ponts, the Rockefel
lers, the Mellons and the Mor
gans. .

which knock 
possibility of 
AEF is wor-

Three Dimensional Motion Pictures Latest

We Americans
We of New York, Los Angeles, Boston, Cleveland, Chicago,
We of the office, the school, faętory and the farm.
We whose blood have made America what it is.
Who are we?

We of the United States
are

One-third of a million, Indian
One-third of a million, Oriental, Filipino, and Mexican 
60 million, Anglo-Saxoh; 10 million, Irish 
15 million, Teutonic; 9 million, Slavic
5 million, Italian; 4 million, Scandinavian
2 million French; 13 million, Negro
1 million Greek
1 million Finn 

And, of course,
1 million Lithuanian.

by OLGA BUKAUSKAS
_ not jong

j with 
young people, one ‘of 
Browder Rallies” in

City. From my observations 
I strongly believe that youth

ONE EVENING r
I attended along 

other 
“Free 
York 
there, 
is taking a greater interest in the 
affairs of the nation than ever be
fore.

Du Ponts, Rockerfellors, and Roose
velts that shall kill and be killed 
in battle, but that the 
this nation will suffer 
of battle.

The youth of the last
eagerly went over seas “to make 
the world safe for democracy” and 
came home to what? A country 
in which their jobs were secure? 
A country in which they and their 
children could enjoy lasting peace? 
No, my friends, 
they came back 
they were, many 
shell-shocked, or
They returned from battle to find 
their jobs gone, yes, they found 

without even 
for the in-

Criticism of 
Boris Article
Dear Editor:

I’ve been reading J. F. Boris’ ar
ticles in the youth section for 
time. Often I have found 
both educational and useful.

But, nevertheless, I do not
that Boris’ comment about race in 
Friday’s issue should go unchal
lenged. The writer suggests that the 
present war may be decided on the 
basis as to which race, German or 
British, has the greater stamina 
and vigor.

In the first 
“race” as far
Germany are concerned is sheer 
nonsense. Franz Boas, the world’s 
greatest authority on anthropology, 
has said this over and over again 
to dispel all racist theories from 
the “aryanism” of Adolph Hitler to 
the anti-semitism of small-fry Hit
lers and Pelleys in America.

Secondly, the war will not prove 
which race has stronger stamina. 
It will merely prove which warring 
power has the greater brutality in 
murdering and starving men and 
women. From what I see 
papers, they’re pretty 
matched.

I wonder if Boris would be
to do some research for his next 
article? It would be interesting to 
know the effect famine and dis
ease are having upon the people of 
Europe at the present time. It 
might help us realize what we will 
face should we enter the war.

Yours truly,
J. S. Kllmaris, 
c-o R. Lowndes 
142 W. 103rd. 
N.Y.C.

B more Lists Rules 
For Good Chorus

Roosevelt’s continual refus
al, which has now become 
quite brazen, to accept any 
amendments
even lightly the 
sending another 
thy of study.

It seems that
a number of war-congressmen 
are finally dropping the fake 
statement that the intention of 
HR 1776 is peace.

The issues are becoming 
quite clear. The boys in Con
gress want war. The boys 
who will have to go to Eu
rope to get killed want peace.

Which, after all, have the 
right to decide?

. —o—
Despite obvious censorship 

and distortion news continues 
to creep out of Holland about 
disturbances, riots and strikes 
of every sort.

It’s an indication clearly 
enough, that the people of 
Holland and most certainly 
the people of all Europe’s sub
jugated countries, do not
with rapproval upon the bur
den of Naziism.

They regard Naziism, 
might say, in the same lightį 
that the people of Britain’s 
exploited and re-exploited col
onies look upon the burden 
that lives in the banks and 
finance chambers of London.

Which brings us to some
thing that we’ve been feeling 
for quite a time: that there’s 
not much difference between 
Hitler’s treatment of occupied 
France, Lowlands and Nor
way, and Imperial Britain’s 
treatment of the colonies 
whose blood and sweat have 
made her an empire.

There is no future for de
mocracy if fascism wins. Nor 
is there a future if England 
wins, as we can well see how 
the world “was made safe for 
democracy” back in the days 
of 1918.

But are we just a bunch 
of negativists saying this side 
is no good, that side is no

good, all sides are no good?
No, we are not washing 

our hands of the future when 
we fail to see any in the Eu
ropean struggle.

Our future, a true one of 
liberty and peace is some
thing that is tangible.

We can get it here in Am
erica, and by so doing help 
the people of France, Low
lands, Norway AND the peo
ple of Germany AND the peo
ple of England get it in their 
countries.

Killing ourselves for the 
British dollar isn’t going to 
do us any good. Nor will it 
do the British people any 
good, nor the German people 
any good.

pictures can bo taken with any lens 
by using a small mirror arrangement- 
that enables the filming of two im
ages at once. The film, each still 
of which is divided into two, can 
be thrown on the screen. by any 
movie projector with two mirrors.

The screen is most important, and 
this is where Ivanov used the idea 
of the grating. On a metal frame, 
nine by five metres, 30,000 slender 
wires, with a total length of 150,- 
000 metres are strung. (A metre is 
slightly more than a yard.) The 
wires must be strung with the"*pre
cision of one millimeter, for if they 
vary even by 1-1000th of a milli
meter, the stereoscopic effect of the 
film is spoiled. • Behind this screen, 
which looks like a giant harp and 
weighs six tons, is an ordinary 
white* screen.

Images for the right and left eye 
are thrown on the screen consecut
ively, passing through the outer wire 
screen. Their rapid succession pro
duces one image with a streoscopic 
effect.

Although the thin wires are faint-. 
ly visible on the screen and there 
are adjustments yet to be * made, 
Ivanov’s invention is definitely a big 
step towards the perfection of stere
oscopic motion pictures. He is still 
working to improve his invention, 
and there isn’t any doubt that in 
a few years the stereoscopic film* 
will be as commonplace in Moscow 
as are talkies today.

around 
eyes, 
object 
angle, 
retinas differ slightly. It is this dif
ference in the two images that gives 
the object the appearance of volume 
and depth.

The common stereoscopic is based 
on this principle. Looking through 
two glasses at pictures taken from 
slightly different paints of view, you 
combine images and see. objects in 
three dimensions, just as in reality.

Ivanov made his first important 
step toward his invention a few 
years ago while a student in art 
school in Moscow. He wrote a paper 
on “Sculpture As the Organization 
of Light,’ and proved his 
laboratory experiments. He 
a number of heads with 
features and demonstrated
der certain lighting, the faces 
peared normal.

Gets Idea

His next step he took quite
cidentally a few years later, after 
he had given up sculpture for the 
cinema. While riding on a train he 
noticed that the fence palings along 
the railway embankment blocked 
his vision for an instant. This gave 
him the solution 
scopic effect in 
Grating was what

The method of 
was already clear
very simple method and stereoscopic

ones there. I guess the 
down.
was so cold in the hall 

sopranos’ voices froze up
with their coats, hats and

that. Even if your car breaks 
or there’s a blizzard, please 
time.
next rehearsal will be on

To whom it may concern, the 
Baltimore Lyros Chorus now holds 
its rehearsals on Wednesdays instead 
of Tuesdays. Virginia seems to have 
forgotten that. It must have been 
a heavy date. What happened to 
the Deltuva family? They’re usually 
the first 
car, broke

Gee, it 
that the 
even
gloves on.

The way to keep a chorus to
gether is to come to every rehear
sal. Alfred comes only when he feels 
in the mood.

Some ways to make rehearsals 
more successful arc:

1. Come to every rehearsal. (Al
fred)

2. Don’t comment on any group 
or individual’s singing because you 
are not perfect yourself.

3. Sing when you are 
(Sopranos)

4. Look, up once in a
watch the teacher’s beat, 
one)

5. Don’t chew gum or eat candy. 
(Altos)

6. If you must talk, please talk 
quietly. (Everyone)

7. Keep your seat when the teach
er is not. going over 
(Basses)

Even though a few 
absent we got along 
Our teacher is swell,
expression). That is, that’s what the 
girls think because during inter
missions he was playing hot rqusic 
to warm them up.

The teacher said he would let 
us go home at ten o'clock if we 
start at eight o’clock sharp, so don’t 
forget 
down 
be on

The
Wednesday, March 5, 1941 at eight 
o’clock sharp at the same place.

See you then,
One Who Knows.

themselves forgotten, 
enough compensation 
juries they suffered.

The youth today do 
take part in another
and will fight with all their strength 
against reactionary attempts to in
volve the United States in another 
war. But we must also understand 
that the youth arc suffering many 
set-backs in their struggle foi' peace 
and their attempts to get jobs and 
to earn a living wage. A proof of 
this is the 4,000,000 job-less school
less young people in the 
States. Their problem is 
of jobs. This is also the 
of the 16,000 young people 
NYA jobs this week.
Congress is attempting to destroy 
the right to strike for better con
ditions and a living wage.

Among other things, youth is 
struggling against just such meas
ures as the HR 1776 wherein the 
rights of the American people would 
be limited to a minimum. The Lend- 
Lease Bill would be certain to draw 
us into the war.

Youth today, however, is not 
asleep. On the contrary, it is be
coming more and more active in 
its struggle against all reactionary 
measures.

Youth proved its power by ar
ranging the Town Hall meeting in 
Washington, D. C. several weeks 
ago. Although Mrs. Roosevelt (who 
last year supported the American 
Youth Congress) this year disap
proved of the AYC Town Hall Meet
ing, the young people from all parts 
of the United States met in Wash
ington, D. C. and overwhelmingly 
demanded PEACE! They also gave 
many good suggestions as to what 
might, be done with 
President Roosevelt 
(give) to Britain.

The South needs 
better housing,
jobs, security and protection against 
illness.

Instead of letting our youth get 
ploughed-under as cannon fodder, let 
us help them win their fight to 
mature as happy, healthy, intel
ligent, and progressive citizens.

Mass, to be Visited 
By LDS Youth Sect.

MASSACHUSETTS. — During the 
next two weeks John Orman secre
tary of the LDS National Youth 
Committee, will visit Lith-American 
communities in the Bay State in 
order to further LDS work in this 
section.

More than seven cities will be 
visited and each will be able 
the motion • pictures of LDS 
and activity. John Orman, 
visiting each city, will also 
on the advantages of membership 
in the LDS, the fastest growing 
ganization among Lithuanians 
America. He will also outline 
best plans for the conduct of 
membership drive which the LDS 
has just begun.

On March 2nd, Mr. Orman will 
be in Montello, Mass., where he will 
attend a meeting of the LDS 
Youth Council and later the Annual 
Banquet of the Montello Gliders. On 
March 3rd, another meeting is ar
ranged in Montello for him. March 
4th will see our National Youth 
Secretary attending the Stoughton 
Kubbs meeting while the 5th and

Achievement of Modern Day Science
_______ ©-

The first, stereoscopic motion pic
ture theater in the world — showing 
three-dimensional pictures has 
been opened here, and already film 
critics have had the privilege of 
viewing the first work of art to be 
shown in the new medium. First, 
that is, except for isolated exper
imental efforts in a few laboratories.

The local movie theatre, “Mos
kva,” is equipped with the new ap
paratus, invented by a young engin
eer named Semyon Ivanov, and 
"Land of Youth,” the new stereo
scopic movie, is having a deservedly 
heavy run with the Soviet public.

We thought it was pretty wonder
ful when in New York a few years 
ago we saw a short stereoscopic 
film. Our arm got rather tired 
holding special red and green spec
tacles, which gave a three-dimen
sional effect, but still it was worth 
it, for we were witnessing something 
now in movie technique. It was a 
baseball picture and when Babe 
Ruth knocked a home-run everybody 
ducked and the girls squealed, 
it seemed that it was coming 
rectly into the audience.

That experience recoded 
dim past last wook when 
“Land J'f)f Youth,” here in
The thrilling sensation of reality 
on the screen was enhanced by the 
fact that we saw it with the naked 
eye without the aid of glasses.

It is hard to believe that what 
you see on this screen isn’t real, and 
at times it can be a little embar
rassing. For instance, a girl comes 
to the window and releases a num
ber. of pigeons. They fly around 
and light on a wire seemingly 
stretched right over your head. You 
wonder what holds the wire up at 
the other end and sneak a look in 
back of you, but there’s no wire. 
Or you timidly put out youi' hand 
to touch one of the pigeons—only 
to find there is nothing there. A 
juggler comes onto the stage of the 
big hall. During his act he tosses 
balls in swift succession into the 
hall. You instinctively duck and 
then, embarrassed, look around to 
see if anybody saw you — and find 
that all your neighbors did the same.

After you see this movie you re
alize what a marvel Louis Lumiere 
must have seemed many years ago 
when he showed his first moving 
picture.

' The problem of stereoscopic films 
has been studied in many countries 
for years, but little progress has 
been made, since all systems pro
posed were far from perfect, and 
very expensive, involving new film
ing and projecting apparatus. Scien
tists were able to solve the problem 
of sound and color on the screen, 
but they still maintained that the 
only practical way to solve the stere
oscopic film was by using colored 
camera lenses and colored spectacles 
for the audience.
progressive American scientists and 
engineers saw the solution of this 
problem only in the distant future.

But Soviet scientists are not con
tent to wait for the’ future in such 
cases, and young Semyon Ivanov, 
aftci’ much 
solved this 
proving the 
science.

The principle of the stereoscopic 
film is really very simple, according 
to Ivanov. In explaining the prin
ciple he gives a simple lesson in op
tics. When observing the world

6th will be spent in Bridgewater. 
From there, he will go to the Bos
ton vicinity Ąnd will be in Camb
ridge, Brighton and South Boston 
during March 7, 8, 9 and 10th. 
March 11 and 12 are to be spent 
in West Hanover and the 13th and 
14th in Norwood, Mass. •

LDS BEGINS NEW MEMBERSHIP 
DRIVE; START VOLUNTEER SYSTEM

BROOKLYN, N. Y.—With the first day of March the new 
membership drive of the Association of Lithuanian Workers 
(LDS) officially began. As the goal of this new drive, the LDS 
is aiming for a 10,000 membership figure which, it is hoped 
will be reached by the timegj__________ _
the drive ends

One of the ways in which indi
vidual members of LDS youth 
branches will aid in the successful 
completion of the drive is the “Vol
unteer” plan announced in the “Tie
sa” official 8-page English organ 
of the LDS youth branches.

Each “Volunteer,” according to 
the plan, promises to enroll at least 
one new member during the year.

The main idea of this is to have 
every member feel that it is his 
duty to get at least one new mem
ber during the yeai’ into his organi
zation. This will make the organi
zation grow by leaps and bounds 
and will show that the younger el
ement in the LDS is vitally inter
ested in the growth of the associa
tion.

The volunteer campaign will also 
start the drive off on the right foot. 
It will interest all the members in 
driving for the grand prize of the 
membership drive trophy which is 
being offered to the youth branch 
or youth division which enrolls most 
new members in this campaign.

There are 
being offered 
enroll most 
there is the 
phy. Also a 
each ten
besides commissions, going to the 
member who does not win one of 
the first four prizes.

There is something for each mem
ber to work for. Never has the 
LDS offered so much in a drive to 
the drive workers and never has

the LDS opened its doors so widely 
to the prospective members, abol-^ 
ishing completely, the 
for applicants under 30 years of 
age, and charging but 
itiation for those over
they join the sick benefit.

Churchmen Hit 
intolerable” Bills
NEW YORK — A call to defeat 

the Devaney-Hampton and Dunni
gan bills, designed, to bar the Com
munist Party from the ballot in this 
state, was issued this week by more 
than 100 clergymen and church lead
ers throughout the State who. de
clared that “as unequivocal adher
ents of traditional American demo
cracy, we urge our fellow citizens 
to join us in calling upon our re
presentatives in the state legisla
ture to reject these measures to 
the end that the people of New 
York State may continue to enjoy 
the blessings of liberty and repre
sentative . government.”

Denouncing the bills as a “dan
ger to constitutional government,” 
the call declares that “were they 
to become law, they would most se
riously jeopardize the democratic 
traditions we have received from 
the Founders of the Republic and 
for the preservation of which, in 
a time of great crisis, we are more 
than ever responsible.

Let People Vote 
On Issue of War

Washington,
Wheeler, D., Mont., non-intervention- 
ist leader, has challenged the admin
istration to put the entire question 
of British aid, including the lend- 
lease bill, ’ to “a vote of the Amer
ican people.”

“Let the people tell us whether 
they want to go to war,’ he said 
during an acrimonious exchange in 
the Senate with Sen. A. B. (Happy) 
Chandler, D., Ky.

Wheeler, Nye and Sen. Bennett 
C. Clark, D., Mo., agreed during 
the debate that President Roosevelt 
"without the sanction either of 
Congress, or the American people” 
is taking the country into war.

At this writing, administration 
forces in the Senate were bending 
every effort toward speedy passage 
of the • bill in fear that the rising 
opposition to the measure through
out the country would cause defec
tions from 
up behind 
of “all out 
pire.

Fashion 
ft CLOTUie

BARRACKS, NOT HOMES, RESULT OF 
OVERCROWDING IN BRIDGEPORT

BRIDGEPORT, Conn. — Housing 
is Bridgeport’s all-embracing, burn
ing problem. Everywhere you turn 
you see headlines * about “trailer 
camps for defense workers,” you 
hear talk about “demountable 
houses” and you see people living 
in the most miserable hovels that 
ever passed for homes.

While 361 industrial establish
ments strain for maximum produc
tion from both workers and machin
ery, the way of life for Bridgeport’s 
plain people remajns su-standard as 
to housing, wages, working hours, 
health and recreation.

Bitterest of all is the lot of 
Bridgeport’s sizeable Negro popula
tion — more truly dispossessed hero 
perhaps than in any other town in 
the area. Despite the assertions of 
Harold C. Poole, Housing Authority 
Director of Bridgeport, that Negroes 
are “not discriminated against” as 
applicants for admission to the pro
jects, it is perfectly obvious that 
the people are discriminated against 
and most dreadfully so.

Your correspondent visited, for in
stance, the Jacksons, who live in a 
four-room “apartment” in a worm- 
eaten wooden shack precariously 
perched on a shaggy hillside on 
Bridgeport’s Sduth End, looking 
down on the Marina Village housing.

Mrs. Jackson, her husband, four 
children' and her mother, have been 
living in this heatless, bathless slum 
dwelling for three years, paying $17 
a month, 
rose when 
ject was

for entrance immediately when the 
government purchased the ground 
on which their old ramshackle 
dwelling sits.

No Place for Negroes
Today Mrs. Jackson pays her $17 

a month to the housing authority 
people; she is still "way down, 
longer than the list is” among the 
applicants for the project. The wa
ter pipes have burst and the hous
ing authority refuses to fix them. 
She and the children are constantly 
sick from the cold and she has an 
“inflammation” from going down un
derneath the house herself to see 
what she could do to fix the pipes.

The Jacksons cannot move be
cause “there is no place for colored 
families to go and that’s the truth.” 

We found the same thing every
where, and particularly wherever 
our people were segregated. For 
them, rents are proportionately high
er than for anyone else, and the 
houses are unsurpassed for squalor 
and dilapidation.

The cost of living has risen here 
as elsewhere, so that people like 
the Jacksons and others have had to 
cut down to one meal of meat a 
weak.

Bridgeport’s booming all right, no 
mistake about that. But for Bridge- MS 
port’s 45,000 "defense" workers and 
their families, and the thousands 
of still-unemployed, the boom re
gisters only worse over-crowding, 
soaring living costs, job insecurity, 
low wages and disease.
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(Tąsa)
Tarutis prarado norą valgyti ir rūpin

tis ūkiu. Nemiela buvo kylantis derlius, 
daug žadą žiemkenčiai, sodriai sužėlu- 
sios pievos. Atrodė, kad jame atslūgo 
karštis ir dėl naujos valdžios išrinkimo. 
Jis, išgirdo, kad iškeliavusio iš Klangių 
Petrulio žemę už skolas perėmė Jarma- 
la ir ateinantį rudenį ruošėsi užsėti kvie
čiais. Namus nugriovė ir nusivežė. To
kiu būdu, naujakurių kaiman jau įlindo 
dvaro laukų kylys. Jarmala išsitarė, kad 
visi naujakuriai greitai ateis pas jį duo
nos prašyti. Jau dabar jų vekseliais sto
gus galįs dengti. Klangių savanoris taip 
pat žemę siūląs.

Tuos žodžius nugirdo iš žmonių ir Ta
rutis. Jie tiesiog plakė jį. Slaptai nuo 
žmonos ir kaimynų jis norėjo žemę per
leisti Jarmalai, buvo jau besudarąs 
kalingus aktus, bet pačiu paskutiniu 
tu, lyg sąmonę atgavęs, užsigynė:

—Boba man protą sumaišė su ta 
gentina. Dvėsiu, o žemės Jarmalai 
parduosiu.

Pati ir kaimynai norėjo pergalėt
ro užsispyrimą, skaitė jam atsiųstus lai
škus iš laimės šalies, bet jis pasidarė ne
pajudinamas. Jo užsispyrimą dar labiau 
sutvirtino tuo pačiu metu paskelbtas val
stiečių laimėjimas trečiame seime. Sar-- 
mantai išrinko savo atstovą Divonyzą.

Vis dėlto prieš Petrines iš Klangių iš
siruošė Pietų Amerikon trys šeimos, iš 
viso—dvylika žmonių. Patys stipriausi, 
tvirčiausi vyrai ir moterys. Juos palydė
jo naujakurių kaimo žmonės.

Iš ryto, tą dieną, visi anksčiau suki
lo. Tarutis nesiruošė laukan, vaikščiojo 
po kiemą, į vidų įėjęs—dairėsi pro lan
gą. Emigrantų namuose, kurie turėjo 
pereiti taip pat dvaro nuosavybėn, buvo 
pastebimas bėgiojimas, maišatis. Į Taru
čius atbėgo atsisveikinti Kaupienė su 
dukterimis ir Monikos jaunystės drau
gė, Pašušviu Antose.

Jau per kiemą eidamas, nuliūdęs dėl 
tokio savo kaimo nykimo, Juras išgirdo 
raudant moteris. Monika kukavo, lyg ge
gužė, apsikabinusi Pašušvytę.

Gale kaimo—Simų Viktoras, Antanas, 
Jokūbausko Petras, Tadas ir Katinas, pa
girti muzikontai dar prieš karą, kai visi 
dvare kumečiais gyveno, jau laukė pasi- 
tvėrę dūdas. Ir į naujakurius išėję, lai
mingai nusėdę į vieną kaimą, jie neišardė 
savo orkestro. Klangių muzikontai įgijo 
garsą, nors daug kas, ypač turtingųjų 
sodybų gyventojų, pajuokiamai juos vadi-' 
no—pilvo muzikontais.

Greitai į kelią išklydo palydintieji iki 
garlaivio vežimai, su visa brazilijonų 
manta. Vyrai ir moterys išbėgo iš namų,

sugriebę lyg šventėje gražesnę skarutę, 
kepurę, tekini leidosi ežiomis, į bendrą 
būrį.

Vežimai, žmonės, viskas susijungė, su
simaišė; o iš tolo blizgėjo dūdos. Pašuš
vys, tas, kuris griežė kornetu ir buvo or
kestro sumanytojais, paėmė tuojau pat 
kornetą iš Linkaus.

—Noriu,—sakė jis,—vyrai, aš su jumis 
dar paskutinį kartą pagrajinti. Šimts ne
matė, gal daugiau neteks pūsti, kraka- 
dylius suės.

Kornetą Pašušvys padovanojo Linkui, 
savo pusbroliui.

Kornetistas stojo į muzikontų tarpą 
ir užvedė—Bijūnėlis žalias. Greta pra
virko Baukaus klerneta, o Linkus paėmė 
mušti būbną, kuris taip pat juos rišo su 
daugybe vaikiškai mielų atsiminimų. Po 
pirmojo dainos posmo Pašušvys nuo lū
pų atitraukė muštuką ir pasakė Tadui, 
kitiems dūduojant:

—Atsimeni, kaip mes šunį gaudėm tam 
būbnui?

Po tų žodžių Pašušvys išleido iš kor
neto seiles, prispaudė vėl muštuką ir te
besijuokiančiomis akimis pažvelgė į Liu
kų.

Aplink sakė atsisveikinimo žodžius, 
linkėjimus, patarimus, ir muzikontai, su
jaudinti tos valandos iškilmingumo, ne
sutarė; bet netrukus išsilygino ir laisvai, 
plačiai, per žaliai, gelsvai užsėtus laukus, 
nuėjo daina.

Kelias buvo šviesus, merginąs apsikai
šiusios dar nešė su savimi glėbius darže
lio gėlių, visų veidai atviri, visur girdė
jai:

— Neužmiršk, parašyk, gal ir mes ru
denį atvažiuosim, jei nebus gyvenimo.

— Jonai, še pypkę, rūkyk ir mane atsi
mink. Abu pas mergas juk ėjom.

Procesija turėjo daug meliodijų išklau
syt, daug polkų ir maršų, nes Klangių 
muzikontai jų daug mokėjo ir visas no
rėjo pergroti. Daug žodžių buvo galima 
pasakyti, kol žingine važiuojant < pra
slinks būrys naujakurių kaimą ir pasuks 
į pakalnę, kur baigiasi visų laukai ir kur 
reiks atsisveikinti.

Beveik iš paskutiniųjų galulaukinių 
pasitiko iškeliaujančius ir Tarutis su pa
čia.

Eidamas greta vežimo, Juras kitaip 
neišmanė iškeliaujančio Kaupo prakal
binti, kaip tik tiek, ar negaila jam tė
vynės palikti.

—Tėvynė, Juruk! Akmenio nevalgy
si tėvynėj. Ten duonos rasiu — ten ji 
bus. Gaila tik saviškius apleist. Rodos, 
augom, tikėjom amžių drauge gyvensim. 
Takelių tų gaila...

(Bus daugiau)

Shenandoah, Pa.
Gerai Pavykę Parengimai

Vasario 15 dieną laikytas 
LDS 37 ir 213 kuopos balius 
buvo pasekmingas ir liks gra
žaus pelno kuopom. Tai aš ta
riu ačiū visiems/ atsilankiu
siems, sykiu ir komitetui už 
surengimą pasekmingų šokių, 
na, kad netingėtų ir kitu syk 
apsiimti tie patys, nes jiems 
sekasi rengti šokius.

filmą

užpildyti 
visokių 
Matėsi 

miestu- 
Bet už- 
lietuvių

Finų - Rusų karo 
“Mannerheim Line,”, kuri bu
vo rodoma 23 dieną vasario, 
turėjo geras pasekmes. Abudu 
spektakliai buvo 
žmonėmis. Buvo atėję 
tautybių ir pažiūrų, 
daug ir iš artimesnių 
kų pažįstamų žmonių.

' vis daugiausia buvo 
tautybės žmonių, tą ir rengimo 
komisija pastebėjo, už ką ren
gėjai taria širdingą ačių lietu
viškai publikai. Mat, šiuos pa
veikslus surengė rusų organi
zacija. Pats paveikslas buvo 
labai įdomus ir gerai techniš
kai pagamintas. Visi, kurie 
matė jį, yra patenkinti, nes 
jie matė savo akimis paveiks
lus, kurie buvo nutraukti mū
šio lauke ir yra geriausias įro
dymas Raudonosios Armijos 
galybės!

Mainierių koncertas jau ne-

toli. Kiek pirma rašiau apie 
rengiamą Shenandorio apylin
kės mainierių koncertą, tai 
jis įvyks 30, 31 kovo ir 1 d. 
balandžio. Tai bus labai įdo
mus perstatymas. Pirmiausia, 
viską atliks vieni mainieriai iš 
visos Shenandorio apylinkės. 
Jie visi bus apsirengę mainie
rių drapanomis, turės savo 
lempas, kurias vartoja darbe, 
o dainos ir judesiai bus gražiai 
pritaikyti. Tą visą atlieka She
nandorio unijų centro valdy
ba, o režisorium yra jaunas 
mainierys, airių tautybės, Be
ret, kuris yra tam darbui labai 
pasišventęs, deda daug pas
tangų ir jis mano, kad mainie
riai gerai pasirodys. Tarp 
choro yra ir lietuvių, kurie ak
tyviai prisideda prie surengi
mo ir gerai dainuoja chore. O 
S. Kuzmickas, kuris lietuviš
kai publikai yra gerai žinomas 
su savo dainomis, ir šiame 
koncerte dainuos solus anglų 
kalboje. Tai visi turėtų maty
ti šitą įdomų mainierių.. kon
certą. Tikieto kaina 50 centų.

išvažiavo
L. šiok, kuris buvo geras 

LDS 213 kuopos narys ir ak
tyvus sportininkas mūsų kuo
poj, išvažiavo į Bridgeport, 
Conn., dirbti. Linkiu jam geros 
kloties naujoj kolonijoj. O 
gerai daro jaunuoliai apleis- įcynją ir parėmimą mūsų nau-
darni mainas, nes čia n^ra jo
kios ateities jaunimui. A. K.

Wilkes Barre. Pa.
Iš Pirmo Lyros Choro 

Parengimo

16 d. vasario choras turėjo 
pirmą parengimą. Nuo susior- 
ganizavimo iki pirmo parengi
mo truko du menesiai, bet 
choras padainavo tris dainas 
neblogai. Choro merginų gru
pė taip pat padainavo 3 daine
les. Merginų duetas Grigaitie
nė ir Kaspariutė ir vyrų due
tas Grigaitis ir Surdokas dai
navo po 3 dainas. Visi daina
vo neblogai.

Tai vis naujo ir jauno choro 
vaisius, kurį mokina ir vado
vauja V. Radisiauskaitė. Dai
navo ir iš Scrantono Valukas, 
salo, kuris sakėsi turįs šaltį, 
bet porą dainelių padainavo 
gerai. Visa koncertinė progra
ma išėjo neblogai. Kelis žo
džius tarė J. Vilkelis, paragin
damas, Jturie dar nepriklauso, 
kad prisirašytų prie Lyros 
Choro. Po koncertui tęsėsi pa
silinksminimo dalis parengimo 
-balius.

V
Buvo biskis sutrukdymo del 

pardavimo alaus, bet viskas 
išėjo gerai, ir kaip girdėjau, 
chorui liks apie $60 pelno, t ,

Varde Lyros Choro tariu 
visiems didelį ačiū už atsilan-

jo choro.
J. Surdokas.

Hartford, Conn
Pavyzdingas Bankietas

Vasario 23 dieną buvo Lais
vės Choro svetainėje sureng
tas draugams A. F. Rama
nauskams sidabrinių vestuvių 
bankietas. Viso buvo apie 100 
lietuvių. Visiems susėdus prie 
stalų, bankieto vedėja, “jau
navedės” sesutė Ona Kuktie- 
nė pasakė labai reikšmingą 
prakalbėlę. Pabaigdama savo 
kalbą paprašė dalyvių aukų 
Ispanijos kovotojų paveržimui 
iš Francijos į Meksiką. Aukų 
surinkta $19.

Aukotojų vardai bus pas
kelbti atskirai. Tai ištikrųjų 
atliktas labai gražus darbas.

Taipgi labai r e ikšmingai 
pakalbėjo draugės .Ramanaus
kienės motina Malinauskienė. 
Nors ji jau turi apie 73 metus 
amžiaus, bet jos žodžiai buvo 
visiems įspūdingi. Ji sakė sa
vo gyvenime perleidus visokių 
vargų. Tik tiek ji esanti links
ma, kad jos vaikai eina su su
sipratusiais d a r bininkais ir 
taipgi auklėja savo vaikus to
je pačioje dvasioje. Baigda
ma kalba jinai palinkėjo sa
vo žentui ir dukteriai susilauk
ti ir auksinių vestuvių.

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
bet aš jų atskirai neminėsiu. 
Visi jie linkėjo draugams Ra
manauskams geriausio pasise
kimo jų gyvenime.

Ramanauskams buvo įteikta 
labai gražių dovanų, už kurias 
jie visiems nuoširdžiai padė- 
kavojo.

Po visų ceremonijų stygie- 
čių orkestrą gražiai griežė šo
kiams ir visi gražiai linksmi
nosi. Bankietas užsibaigė la
bai geroje nuotaikoje.

Aš taipgi draugams Rama
nauskams vėlinu ko geriausio 
pasisekimo.

Nemunas

Philadelphia, Pa
1

Sidabrinės Vedybos
Ona ir Kazimieras žalnie- 

raičiai, kurie gyvena po num. 
1009 Jackson St., turėjo sida
brines vedybas 25 metų savo 
ženybinio gyvenimo paminėji
mui. (Nepažymėta, kada bu
vo. -Red.)

Svečių buvo daug, kaip lie
tuvių, taip svetimtaučių.. Sve
čių buvo ir iš Baltimorės, ir iš 
Jersey valstijos. Gavo daug 
įvairiausių dovanų ir net 7 pa
sveikinimo telegramas. Daug 
dalyvavo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5 kuopos narių, 
nes abudu žalnieraičiai pri
klauso prie šios kuopos. Be to, 
žalnieraitienė yra kuopos pir
mininkė. Tai daugelis atėjo 
pagerbti savo pirmininkę.

Labai skaniai visi buvome 
pavaišinti. Nueinu į žemutį 
kambarį. Ten “jaunikis” pri
iminėjo svečius ir vai šino 
alum. Ten sutinku Joną Lesu- 
tį. Tai smarkus vyras, kuris 
priklauso prie visų didžiųjų 
kliubų ir L.D.S. 5 kuopos, ypa
tingai Tautiškam Kliube yra 
ištarnavęs 20 mptų. Abudu 
gražiai pasikalbėjome.

Besikalbant jis' klausia ma
nęs, kaip jis galėtų pagelbėti 
Ispanijos kovotojams, kurie 
randasi Francijoje. Aš jam sa
kau, tik aukomis galima pa
gelbėti. Jis ištraukia dešimts 
dolerių iš kišeniaus ir sako: 
“Pasiųsk ■ per mūsų dienraštį 
‘Laisvę’ tiems vargdieniams.”

Aš prieinu prie jaunosios ir 
sakau: Gavau 10 dolerių nuo 
Jono Lesučio. Ar galima čia 
rinkti aukas? Ji atsako, taip, 
ir pati paaukojo dolerį. Aš 
tuojau paprašiau K. Čekanaus- 
kienės, kuri su J. Šmitiene 
paprašė svečių ir parinko au
kų.

Lai šis J. Lesučio pavyzdys 
bus ir kitiems. Jis yra gana 
pasiturinti žmogus, 'bet nepa
miršta darbininkų klasės žmo
nių ir jis eina su nauja Lietu
vos valdžia. Jis pareiškė: Gi
miau su vargdieniais ir mirsiu 
su jais! Niekas manęs neat
skirs nuo jų;

O ve vardai aukavusių Is
panijos kovotojų parvežimui 
iš Francijos į Meksiką:

Jonas Levutis $10. Po $1:

Trys paskutiniai Kentucky angliakasyklų mainieriai ta
po išleisti iš kalėjimo “ant parole”; jie buvo nusmerkti 

visam amžiui kalėti dėl dalyvavimo streike 1931 m. Su 
jais stovi Al Benson, išleistas iškalėjimo vasario 22 d. 

ir Gerbert Mahler, mainierių gynimo kom. sekretorius. 
Iš kairės į dešinę: Mahler, Benson, Jim Reynolds, Ches
ter Poore ir W. B. Jones.

Ona žalnieraitienė, B. Triby- 
las, P. Valantas (New Jer
sey), J. S. Rainys. Po 50c: 
Lamsargienė,' šopranauskienė, 
J. Šmitienė, K. čekanauskienė. 
J. Čekanauskas 25c. Viso au
kų $16.25.

Širdingai tariu ačiū aukoju
siems. J. S. Rainys.

Paterson, N. J.
Įvairumai

Patersono dažų fabrikai 
pradėjo geriau dirbti. Jau ga
lima darbą gauti greičiau, jei 
tik žinai dažų darbus. Dažų 
fabrike turi skubiai dirbti. O 
darbai yra sunkūs ir pavojin
gi.

Patersone dažų fabrikuose 
kavalkai yra ilgio nuo 70 iki 
120 jardų. Darbininkas prie 
mašinos dažų departmente 
(dyehouse) turi užlioduoti iki 
30 kavalkų (lot).
. Paduosiu pradžią jo darbo. 
Visų pirmiausia prileidžia ar
tipilnį baksą vandens, atsuka 
garų ryną (štymą), sušildo 
vandenį iki 120 gradusų. 
Tada užsuka garą, įpila 1 
galioną pušies aliejaus, ta
da pradedą mašiną lioduoti. 
Turi liodubti kavalkus dides
nius su didesniais, o mažesnius 
—su mažesniais. Nes jeigu su
maišysi mažesnį su didesniu, 
tai turėsi daug bėdos.

Mirimai
Pasimirė Paul Lapė-Fo.x, 46 

metų amžiaus sulaukęs. Pasi
mirė 9 vai. vak. 21 d. vasario 
Šv. Juozapo ligonbutyje. Paul 
Lapė atvažiavo iš Lietuvos 
1913 metais į Eastoną, Pa. Ve
lionis išgyveno Eastone apie 
10 metų. Vėliau atvažiavo į 
Patersbną, užsidėjo biznį — 
aludę.

P. L. paėjo .iš Lietuvos La- 
bardzių - Rietavos parapijos. 
Turėjo tėvus ir brolį, bet jie 
jau mirę. Amerikoj paliko 
pusbrolį Joną Skaudį. P. L. 
buvo progresyvis žmogus, tad 
ir tapo pakavotas be jokių 
bažnytinių apeigų. Buvo pa
šarvotas pas pusbrolį Joną 
Skaudį, 26 N. Bridge Št. Tapo 
pakavotas Cider Lawn kapinė
se vasario 25 d. Lai jam bū
na lengva šios šalies žemelė. 
Ilsėkis amžinai.

Paul Lapės - Fox biznio vie
ta 27 No. Maią St.

Lapė priklausė prie šių pa
šaipiųjų organizacijų: Lietu
vių Piliečių Pašalpos Kliubo ir 
Elks Draugijos.

J. Matačiunas.

Vokiečių, Italy Orlaiviai 
Šturmavo Anglu Malty

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Būriai vokie

čių ir italų orlaivių “kirto 
kriušinantį smūgį” Maltai, 
anglų salai-tvirtumai Vi
duržemio Jūroje; labai su
žalojo ten anglų lėktuvų 
stovyklą, padegė dešimt jų 
orlaivių ir- nušovė žemyn še
šis, anglų orlaivius.

Athenai. — Anglų lakū
nai bombardavo italų prie
plauką Valoną Albanijoj ir 
nukirto septynis italų orlai
vius.

Baltimore, Md.
Trys Asabos, Vienas Dievas

Baltimorės miesto gatvių 
valytojai ir “garbage” išva- 
žiotojai vis dar streiko lauke. 
Trys asabos deda visas pastan
gas, kad streiką sulaužyt, bet 
joms nesiseka. O tos trys asa
bos yra: pirmas, laikinas mie
sto majoras C. J. Wells, ant
ras, policijos komisionierius 
Stanton, ir trečias, kontrakto- 
rius W. R. Padgett.

Mat, miesto ponai nutarė 
atiduoti miesto valymo darbą 
kontraktoriui, kad būtų leng
viau streikas sulaužyt. Kon
traktorius su pasididžiavimu 
atsiliepė į darbininkus seka
mai: “Rytoj visi darbininkai 
raportuokitės į darbą, kurie 
neateis, į tų vietą bus nauji 
pasamdyti...” Bet kai atėjo 
“rytoj,” tai tik 2 “vačmonai” 
atėjo į darbą!

Kontraktorius nuleido nosį. 
Na, ir prasidėjo tarpe “trijų 
asabų” ginčai. Pirmiausia Ac
ting Mayor C. J. Wells už
klausė kontraktoriaus W. R. 
Padgett sekamai: “Mr. Pad
gett, ar jūs manote, kad jūs 
galėsite atlikti kontrakto su
tartį? Pakol kas jūs dar nieko 
nepadarėte.”

“Taip, su tinkama policijos 
protekcija,” atsakė kontrak
torius Padgett.

Commissioner Stanton įsiki
ša: “Tu turi mintyje pasakyt, 
kad tu neturėjai įvalias poli
cijos šiandien?” “Taip, aš sa
kiau, kad nebuvo įvalias poli
cijos,” atsakė kontraktorius.

Čia raportai pasiekia “tris 
asabas,” kad skebams nerei
kia ilgai aiškinti streiko eigą, 
kad ir gauna kokį streiklaužį, 
tai po trumpam pasikalbėji
mui su streikieriais, nušoka 
nuo troko, palieka jį ant gat
vės, ir eina savo keliais. Poli
cijos galva Stanton su piktu
mu surinka: “Man atrodo, kad 
tie darbininkai, kuriuos tu pa
sodini ant trokų, neturi įvalias 
nervų.” Kontraktorius Pad
gett, su nuliūdusiu balsu, ban
do pasiaiškinti. Girdi, streikie- 
riai su automobiliais užvažiuo
ja prieš streiklaužių troką, 
pastoja jiems kelią ir neimant 
daug laikę, atkalbina nuo 
darbo.

Pikta miesto ponams, kad 
net jau ir gatvių darbininkai 
jų neklauso. O dar pikčiau, 
kad miesto darbininką vadas,

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•
Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

Antradienis, Kovo 4, 1941

kurį miesto ponai išmetė iš 
darbo už vadovavimą trečia
me streike, vis dar streiką 
vadovauja.

Čia patalpinsiu keletą pa
re i š k i m ų streikerių vado, 
Owen Finnegan. Jis be kitko 
sako: “Kuo mes ilgiau stovė
sime streiko lauke, tuo mes 
ištrauksime daugiau darbinin
kų į streiką...” Finnegan tu
ri mintyje ištraukti darbinin
kus į streiką iš vandens de
partment© ir iš kitų depart
ments

Toliau Finnegan sako:
“Darbininkai išėjo į streiką 

todėl, kad jie pamatė laikraš
tyje, kad aš tapau išmestas iš 
darbo už mano aktyviškumą 
streikuose.”

Finnegan paduoda miesto 
ponams streikierių reikalavi
mus:

Sugrąžinti visus darbininkus 
iš visų biurų, kurie yra ant 
streiko. Pakelti algą 5c į va
landą visiems darbininkams, 
kurie yra ant streiko. Sugrą
žinti į darbą Finnegan, su at
lyginimu už sugaišintą laiką.

Miestas turi pripažinti La
bor Social Association, o kada 
miestas paves gatvių valymą 
kontraktoriui, tai kontrakto
rius turi pripažinti L. S. A. 
organizaciją.

Finnegan reikalauja, kad 
būtų raštu padalyta sutartis 
pirmiau, negu darbininkai su
grįš į darbą.

.V.

Bucharest, Rumunija. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
Sovietai nesutinka, kad vo
kiečių armija žygiuotų per 
Bulgariją prieš Graikiją.

Valgykite 
MEDŲ

? • s
!; NELAUKITE

i kol gausite slogas; valgy- Įi
< kite medų, valgykite da- Įj 

bar, kad negauti slogų.
•

!; Valgykite Medų Vietoj ;! 
Cukraus

s Sako Dr. J. J. Kašklaučius ' 

i; ’•
Kaina 75c Kvorta

? *
“Laisvėje” galite gauti

Į tikrų bičių medaus už ga- ! 
na prieinamas kainas. !

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum. i;

F. W. SHAUNS
(SH ALINS K AS)

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

1113 Mt Vernon S.reet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas I‘oph*.r 4110



Penktas puslapis

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Brooklyniškis George Kas- 

kus gavo sekamą laišką iš 
Lietuvos:

1941 m., sausio 2 d.
Seredžius.

Brangieji!
Mes visi sveikiname Jus, 

linkėdami geriausios kloties 
gyvenime. Nuo Jūsų jau labai 
senai gavome laišką, todėl išsi
ilgę žinių apie Jus. Mums įdo
mu, kaip sveikata, kaip eina
si gyvenimas pas Jus. . .

Pas mus įvyko daug svar
bių įvykių, ką žinote iš laik
raščių. Dabar linksma gyven
ti, nes nusikratėme supuvėlio 
Smetonos ir kitų kapitalistų. 
Pas mus dabar jau nėra dyka
duonių : dvarininkų, stambių 
namų savininkų, fabrikantų. 
Kas dirba, tas ir valgo ir ger
biamas yra. Mūsų tėvynė va
dinasi Lietuvos Tarybų Socia
listinė Respublika. Esame ap

saugoti nuo karo, nes mūsų 
sienas saugo galinga Raudono
ji Armija. Vaikai mokosi savo 
lietuvių mokyklose. Darbo in
teligentai irgi lietuviai.

Mūsų name gyvena kiti, ii’ 
nuomą mažesnę gauname. Aš 
pats tarnauju, kaip ir pirmiau. 
Jūsų daiktai dar tebėr • pas 
mus ir niekas nieko nei klau
sia, nei daro. Kaip buvo, taip 
ir yra. Valgyti viso ko turime 
pakankamai.

Prašau parašyti, kaip Jums 
sekasi. Gal manote, kaip baig
sis karas, parvažiuoti pas 
mus ?

Atrodo, kas savo tikru dar
bu valgys duoną, tai bus ge
rai gyventi.

Tuo ir baigsiu rašyti. Pra
šau parašyti mums laišką, nes 
mes išsiilgę žinių nuo tamstų.

Viso gero,
Pranas Nagr. ir motiną, 
žmona ir Vijolė.

Kanados kariai Islandijoj, Reykjavik miesto pa- 
kelyj; ten nesenai vokiečių lėktuvai darė užpuo
limus.

nuok Sesute,” ir “Jai Nerūpė
jo”, akompanuojant V. Redi- 
šauskiutei, po tam vėl mergi
nų ensemblis sudainavo: ‘Dzū
kų Bernucis’ ir ‘Ai Vai žyde
lis’, ant galo pasirodė vyrų 
duetas, tai J. Surdokas ir V. 
Grigaitis, kurie sudainavo: 
“Vakaras” ir .“Aš Po Skver
nu Besinešdams Gitarą”. Pro
grama publikai labai patiko, 
ką rodė ilgi aplodismentai. 
Po programai prasidėjo vaka
rienė, o vėliaus šokiai. Kaip 
girdėt, tai. šiuo parengimu 
publika labai patenkinta. 
Šiam parengimui komisija 
darbavosi kiek galėjo, todėl ir

sos tos pasakos, kad Roose- 
veltas remdamas Angliją 
tuomi ginąs Amerikos de
mokratiją.

Khartum, Anglų Sudanas. 
—Atvykęs “laisvųjų francū- 
zų” batalionas, iš Ekvatori
nės Afrikos, veikliai padeda 
anglam kariaut prieš italus 
Eritrėjoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

, ■ ................- . '------------- >---------——

NEWARK, N. J.
Trečiadieni, kovo 5 d., 8:30 v. v., 

kalbės Theodore Dreiser, Thomas L. 
Harris, Anna Louise Strong‘ir kiti
kalbėtojai. Krueger Svet, 25 Bel
mont Ave. Jie kalbės apie svarbius 
šių dienų įvykius. Kviečiame lietu
vius dalyvauti. Ruošia Newark Coun
cil on Soviet Relations. (53-54)VARPO KEPTUVE

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
publikos turėjom apie 160.
Negalime palikt ir gaspadinių 
nepaminėjus, nes kaip dauge
lis pasakoja, tai valgiai buvo 
labai gardžiai pagaminti, o ir 
teisingai padalinti. Gaspadi- 
nėmis buvo: M. Butkienė, M. 
Gluoksnienė, Medelienė, M. 
Kupstienė ir P. Indriulienė.

E. š.

Scranton, Pa,
Amsterdam, N. Y. Lawrence, Mass.
Dar Apie tą jų Apvaikš- 

čiojimą
Čionai įvyko taip vadinamas 

apvaikščiojimas 23 metų Lie
tuvos nepriklausomybės. Iš ry
to buvo apvaikščiota bažnyčio
je, o po pietų Lietuvių Piliečių 
salėje.

Mūsų Žinelės
“Kumelių” grajokai sumokėjo 

$490. Policijos stoties teismas 
surado kaltais 26 grajokus. 
Jų tarpe randasi ir lietuvių, 
ir dar jaunų vyrukų, Tai jau 
blogai, kad tėvai nepabara 
savo vaikų.

Tame apvaikščiojimė, kalbė
jo .Jadvyga Tubelienė ir K. 
A. Jurgėla, iš Brooklyn, N. Y.

Jadvyga Tubelienė kalbėjo 
gana ilgai apie Lietuvą, kaip 
smetonininkai pabėgo iš Lie
tuvos basi, be batų, be drapa
nų. Bet Antanas Smetona, gir
di, nebėgo iš Lietuvos, bet tik 
protestą keldamas išprotesta- 
vo į Vokietiją! Toliau tęsė sa
kydama, kad būk bolševikai 
panevaliai bruką studentams 
bolševikišką propagandą ir 
liepia jiems tą propagandą 
taipgi ir namo parnešti savo 
tėvams. Toliau Tubelienė sa
ko, kad buvo rašyta “Laisvė
je,” kad po bolševikų, valdžia 
dabar yra žemė duodama. Tu
belienė to neužginčijo. Taip, 
girdi, žemę duoda, bet Lietu
vos žmonės neima iš bolševi
kų žemės. Sako, kai po Smeto
nos valdžia tai žmonės mylėjo 
žemę, o dabar tai nė už dyką 
niekas jos nenori imti. Taipgi, 
sako, yra paskirta dėl Lietu
vos visuomenės iš bolševikų iž
do 20 milionų litų, bet ir tų 
pinigų niekas neima! Tik vie
nas atsirado, kuris paėmė 2,- 
T)00 litų.

Paskui Tubelienė vėl grįžta 
prie pabėgėlių, dejuodama, 
kaip sunku esą jiems Vokieti
joje gyvenai koncentracijos 
kempėse. Valgis esąs labai 
prastas, tik du kartu į dieną 
tegauna: rytą duonos ir van
dens, po pietų zupės iš kenų. 
šitais žodžiais Tubelienė ruo
šė publiką prie aukų. Ant ga
lo ir pasako, kad jinai seniai 
žino, kaip amsterdamiečiai 
yra atsižymėję aukomis ir lie
pė taip pat ir dabar atsižy
mėti. Tuomi ir užbaigė kalbą.

Susirinkimo tvarkytojas pa
skelbė, kad bus 10 minučių 
pertrauka ir eis aukų rinki
mas. Bet beveik pusė publikos 
sukilo. Vieni nuėjo prie baro, 
kiti taip sau pasivaikščioti. 
Treti išėjo namo, nebelaukda
mi Jurgėlos pamokslo.

Publika vėl paprašoma su
sėsti ir išėjęs pirmininkas pra
neša, kiek buvo surinkta au
kų. Sako, kad yra surinkta 40 
dolerių. Padėkavoja visiems. 
Balsas pasigirsta tarpe mote
rėlių : “Dzievuli mano, tiktai 
40 dolerių iš tiek daug publi
kos!” Tas tiesa, publikos gal 
buvo apie 700, bet dolerių te- 
sudėjo tik 40.

Tie 40 dolerių tikru faktu 
parodo Jadvygai Tubelienei:

Buvo padaryta krata po 
numeriu 156 Lawrence St. 
Mat, buvo tokių žmonelių, ku
rie norėjo pasidaryti bagetais. 
Moteris su keturiais vaikais 
turėjo eiti į policiją ir prašyti, 
kad tą vietą išvalytų nuo gem- 
blerystės. Jos vyras, girdi, pra
leisdavo visą algą, kurios jis 
gauna $22.50 į savaitę.

Leo Bilodeau, 13 metų jau
nuolis bevartydamas 22 kalib
ro šautuvą, susižeidė. Tapo 
nugabentas Memorial Hospi
tal. Tai pasarga tiems, kurie 
turi šautuvus namuose. Turite 
juos paslėpti nuo savo vaikų.

Karl W. Maloy, 29 metų, 
gyvenąs po num. 326 Haven 
St., padėtas po $2,000 kauci
jos. Jam primetama norėjimas 
apiplėšti Boston ir .Maine gele
žinkelio stotį Andover, Mass., 
ant $269.55. žmogus sakosi 
nekaltas. Mat, jis buvo paim
tas stotyje dirbti, tai sakosi 
atėjęs dirbti, bet radęs duris 
uždarytas, tai bandęs įlysti 
per langą ir pradėti dirbti. 
Bet tuo laiku policistas pasi
taikė ir suareštavo. Gali būt 
ir neteisingai žmogelį tąso. Pi
nigai nebuvo paimti.

Vasario 23 d. Literatūros 
Draugijos 39 kp. apvaikščiojo 
25 m. sukaktį su gražia pro
grama.

Drg. P. Šlekaitis pirminin
kavo ir pasakė įžanginę pra
kalbą apie kuopos nuveiktus 
darbus, ir kaip reikalinga 
mums apšvieta. Kvietė visus 
prisidėti prie virš minėtos 
org., nes mokestis labai maža, 
o nauda didelė.

Po tam drg. St. Jasilionis iš 
Binghamton skaitė paskaitą 
apie literatūrą ir literatus; pa
skaita labai žingeidi ir verta 
visiems išgirsti.

Daugelį sujaudino, kaip pa
sakė M. Gorkio žodžius pasa
kytus kapitalistiniams litera
tams: —Jūsų dievas tai penk
tukas, o sąžinė pamazgos, 
jums pragare vietos nebus. 
Po paskaitai paaiškino apie iš
leistas Literatūros Draugijos 
knygas ir jų vertę, kas publi
kai labai patiko. Pirmininkui 
paaiškinus apie Ispanijos lo- 
jalistų padėtį Francijos kon
centracijose ir kad juos ban
doma išgelbėt, paprašė publi
kos, kad tam tikslui kiek kas 
išgali paaukautų ir paprašė S.

ir H. Poderiutes iš Wilkes 
Barre parinkt aukų, o užraši- 
nėt paprašė d. Klevinska ir J. 
Norkų. Aukų surinko $12.55. 
Aukavo A. Petruškevičius 
$1.50, J. Klikūnas $1.35, po 
$1 aukavo: — J. Norkus, F. 
Mankauskas ir G. Liepa; po 
50c: — A. Ruseckas, A. Ru
nas, P. Kruchas, St. Jasilionis, 
žiurys, Klevinskas ir Rauda
vę; po 25c—B. Tuškis, Radi- 
šauskienė, Gluoksnis, ;Z. Valu
kas, Proleikienė, O. Krutulie- 
nė, Elinskienė, A. Galinaus- 
kas, J. Treigis, F. M. Indriu- 
lis ir P. Indriulienė; smulkių 
45c.

Wilkes Barnų Lyros Choro 
merginų ensemblis, susidedan
tis iš M. Kaspariutės, A. Za- 
karauskiutės, B. Bernotukės, 
H. Poderis, R. Petrikiūtės, S. 
Poderis, F. Pakarney, C. Pa- 
karney ir A. Grigaitienės, po 
vadovystė V. Radišauskiutės 
sudainavo “Geismai ir Svajo
nės.” Labai gražiai išėjo. Z. 
Valukas, akompanuojant O. 
Vanagaitei, padainavo angliš
ką dainelę. Padaryta trumpa 
pertrauka iki komisija sutvar
kė stalus, o* gaspadines sune
šiojo' valgius, po tam vėl tęsėsi 
programa.

A. Grigaitiene ir M. Kaspa- 
riūtė, duetas, sudainavo “Dai-

“Idiotiškos” Pasakos Rėmėju 
Diliaus 1776, Sako Sena

torius Wheeler

Washington. — Senato
rius Wheeler karčiai smer
kė prezidento Roosevelto 
karinį diktatorišką sumany
mą 1776 dėlei visuotinos pa
galbos Anglijai. Sakė, jog 
tas sumanymas yra padaras 
Wall Stryto bankininkų, ir 
jeigu jis būtų priimtas, tai 
prezidentas gautų galią 
įvilkt Amėriką į karą.

Senatorius Wheeler pa
reiškė, kad tai yra “kiaurai 
permatoma pusgalvystė” vi-

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

KAIP LIETUVOS LIAUDIS ĖJO Iš SENO 
Į NAUJĄJĮ GYVENIMĄ

ponų aptarnautojai bus per-

Nepurvink ir neniekink mūsų 
brolių Lietuvoje. Amsterdamo 
lietuviai jau gerai pradeda su
prasti, kad už purvą nereikia 
dolerius dalinti. Tie, , kurie 
purvina mūsų brolius Lietuvoj, 
tuo pačiu purvina ir mus lie
tuvius čia Amerikoje.

Paskui kalbėjo Jurgėla. Tas

Vienas biznierius nuo Union 
St. užsimanė Smetonienės vė
liavą pamatyti. Rauda kruvi
nomis ašaromis, kad Lietuvoje 
nebesą lietuviškos vėliavos. 
Smetonienė ją išsivežė Brazi
lijon. Dabar jis laukia Smeto
nienės atvažiuojant Amerikon 
ir aimanuoja.

Lawrence Dzūkelis.

Italai Somali joj Daugme- 
niškai Pasiduodą

Italų kariuomenės ūpas 
Itališkoje Somali jo j e visiš
kai nupuolęs ir jie daugme- 
niškai pasiduoda anglam. 
Anglai, užėmę Mogadiscio, 
itališkos Somalijos sostinę, 
žygiuoja toliau pirmyn lin
kui Pietinės Ethiopijos ru- 
bežiaus.

Anglai atėmė iš italų Cub- 
cub miestelį Eritrėjoj ir iš 
trijų šonų grumiasi artyn 
Kereno. Jis tikisi apsupt ir 
paimt į nelaisvę 15 tūkstan
čių ten esamų italų karių.

žmogus labai peikė Rusiją, 
kad ji nieko neturinti, kad vi-
sus “maskolius” Lietuva turė
jus aprengti. Ir visaip jis pur
vino šią Lietuvos valdžią. 
Taipgi liepė Amerikos lietu
viams aukoti daug pinigų ir 
tverti savo armiją. Bet nepa
sakė, kam ta armija jam rei
kalinga.

K laužytoja s.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
rių, kuris visuomet suge
dęs,” sakė kita. “Kuomet jie 
apvalo dirbtuvę ir sutaiso 
ventiliatorių, mes žinome, 
kad inspektorius ateis. Po
nas iš anksto sužino ir pri
sirengia; mūsų skundai ne
būna išgirsti.”

“Jei susižeidi ant ponų 
mašinos, tai jie atleidžia iš 
darbo,” sakė trečia. “Jei bū
ni paleistas nedarbo sezonui 
ir prašai bedarbės apdrau- 
dos, tai tavęs nepriima at
gal į darbą sekąntį darbo 
sezoną. Daugelis moterų ba
davo pereitą žiemą, nes bi
jojo prašyt apdraudos.”

“Trijų vaikučių motina 
buvo išmesta iš mūsų dirb
tuvės dėl agitavimo už aš- 
tuonių valandų darbo die
ną”, sakė x vėl kita. “Visi 
darbininkai prašė užveiz- 
dos, kad ją priimtų atgal, 
bet jos nepriėmė, kol Rau
donoji Armija pribuvo.”

Sužinojau, kad daugelis 
moterų, po dešimts valandų 
darbo dirbtuvėje, dirbdavo 
vakarais plaudamos ponams 
grindis, kad galėtų atsily
ginti už savo butą. Jos buvo 
linksmos dėl permainos, ku
ri įvyko ateinant Raudona
jai Armijai.

“Aš ra ve j u pirklio dar
žą,” sakė viena, “ir jis už 
tai man leidžia gyventi bū
delėj, jo darže. Dabar jis 
man duoda lentų virtuvei 
pasistatyti* jis net pasiūlė 
medžiagos luboms. Mat, jis 
išgirdo, kad šlavėjai ir kiti

keliami iš savo šlapių, šaltų 
gyvenamų vietų į jų ponų 
gyvenamus kambarius. Tai
gi dabar jis pasidarė miela- 
širdingas, nors pirmiau jis 
nieko apie mane nepaisė.”

“Pasakyk Amerikos žmo
nėms, kad mes sukursim 
sau gerą ateitį,” sakė jos, 
mums atsiskiriant. “Pasa
kyk, kad mes linkim ir 
Amerikos darbininkams to 
pat džiaugsmo, kokį mes 
dabar čia turime.”

* * *
Vakare, turgavietėje bu

vo laikomas didžiulis pilie
čių masinis mitingas, su vė
liavomis ir orkestrais, pa
skelbiant ateinančius rinki
mus į Liaudies Seimą. Jie 
skaitė tą pačią Darbo Liau
dies Unijos platformą, kuri 
buvo skaitomą darbo unijų 
mitinguose. Tik dabar, pir
mu kartu, buvo perstatytas 
kandidatų sąrašas. Tada aš 
dašiprotėjau, kad jaunasis 
organizatorius, kuris su 
manim, atvyko, turi dvigubą 
užduotį, ir kad iš daugelio 
mitingų, gale savaitės lai
kytų Šiauliuose ir aplinki
niuose miesteliuose, ir iš 
diskusijų su naujais darbo 
unijų vadais, kandidatai bu
vo išrinkti, kurie turės vest 
Darbo Liaudies tikietą į lai
mėjimą Šiaulių distrikte 
būsimam Liaudies Seime.

Tai tokie buvo atsiekimai 
vienos savaites pabaigoje 
per visą Lietuvą.

(Iš “New Lithuania”)
Vertė Juozas Byronas

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

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

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

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

NOTARY

PUBLIC
Telephone

STagg 2-5043
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ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Ave

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

1 juodame ant Išmokėjimų

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 paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a.m. to
11 pan. After 11 p.m. for gents

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

Sun. all day and night



fiestas puslapis

Pareikalavo Tirti Connolly 
Numetimą Nuo BalotoNew Yorto^/ž^žfcfžlnfoi

Goldui Pagerbt Mitinge 
, Netilpo Publika

kampelis buvo

mūsų poetas,” 
Browderis, Ko-

Mike Gold, veteranas “Dai
ly Workerio” kolumnistas, re
porteris, autorius ir poetas 
pėreitą sekmadienį buvo apka- 
rūnavotas Amerikos darbo 
Iiiudies poetu. Ir su tuo jam 
teikiamu titulu didelėmis ova
cijomis 3,500 publikos pareiš
kė savo sutikimą. Taip jau 
entuziastiškai būtų sutikę ir 
šimtai tų, kurie vos prasidėjus 

* mitingui nebegalėjo įeiti į 
Manhattan Center, nes kiek
vienas salės 
perpildytas.

“Mikas yra 
pareiškė Earl 
munistų Partijos generalis se
kretorius, kuris dabar yra nu
teistas 4 metus kalėti neva dėl 
techniškumui pasporte.
\ Browderis toliau atžymėjo, 
jog “reikia stiprios dvasios 
vesti kovą už kultūrą. Ir mūs 
poetas, Mike Gold, yra vienu 
iš tų stipriadvašių. Pagerbi
mu jo mes pagerbiame did
žiuosius darbuotojus armijoj 
kultūrininkų, kurių priešaky
je Mikas randasi.”

Ėrowderius ateinant ant es
trados, taipgi paskiau išsto- 
jant kalbėti sukelta audringos 
ovacijos, užtrukusios po 10 su 
virš minučių. Jomis pareikšta 
vadui pagarba ir pasiryžimas 
kovoti už jo išlaisvinimą. Kiti 
ovaciją laikė ir atsisveikinimu, 
daugelis verkė. “Išlaisvinkit 
Browderį!” šūkiai ilgai aidėjo 
po didžiulę salę.

Kiti mitinge sveikinusieji 
Gold’ą buvo Richard Wright, 
seniau dirbęs “Daily Worker” 
redakciniame štabe, ąutorius; 
William Gropper, artistas; Eli
zabeth Gurley Flynn, K.P. Po
litinio Komiteto narė; Louis 
Budenz iš “D. W.” redakcinės 
tarybos, ir Joseph North, žur
nalo “New Masses 
rius.
W.” redakcinės tarybos, pir
mininkavo mitingui.

Gauta daugybė sveikinimo 
telegramų iš visos šalies, tarpe 
tų ir nuo senuko garsaus ar
tisto Art Young.

Goldo naujos knygos “The 
Hollow Men,” kurioj rašoma 
apie literatinius renegatus, 
tinge parduota virš 2,000 
Pijų-

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

ir

su

ir

Paul Ro-

VINCUI PAUKŠČIUI

e.

Bazaro Reikale
Įžanga $1.25 auka

galinga, 
filmą, at-

mi- 
ko-

(ko- 
kvie- 
daly- 
salė-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

adresas-

redakto-
Ben Davis, Jr., iš “D.

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

visados bus patenkinti.

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

Iš Shenandoah, Pa., 
vusiųjų surašė buvo pažymėta, 
jog J. Kuzmickas aukavo $5, 
tai klaida. Aukavo $5 J. Ku
činskas.

PAGERBTI BANKIETAS

Rengia “Laisvės” Bendrovės Direktoriai

Šeštadienį, Kovo 22 March 
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

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

Pradžia 7 vai. vakaro. reikalavimai
Reikalingas ^ėnyvo s (.žmogus dirbti 

prie namų ant ūkės. Del daugiau in
formacijų, prašome rašyti: Frank 
bakaitis, RR 2, Collinsville, JT

(51-53)

Henry J. Mullin, prieš 19 
metų palikęs drabužius Coney 
Islande, kad manytų jį nusi
žudžiusiu ir pabėgęs su banko 
firmos pinigais, dabar suras
tas Vakaruose ir sugąžintas į 
Jersey City teismui.

New Yorko, Bronx, Staten 
Island ir Queens pakraščiuo
se įėjo galion perviršinio 
maisto stampos. Lig šiol jos 
buvo tik Brooklyne.

VISI I K. ABEKIENES PRAKALBAS Šį 
VAKARĄ, PILIEČIU KLIUBE! BUS IR 

MUZIKALIŠKA PROGRAMA
Sulaukus antradienio, kovo 

4-tos vakaro, visi taikos mylė
tojai prašomi ateiti į Piliečių 
Kliubo salę, 280 Union Avė., 
Brooklyne, kur įvyks Lietuvį 
Moterį] Apšvietos Kliubo ren
giamos prakalbos diskusavi- 
mui, kaip išlaikyti Ameriką 
taikoj ir mūši) jaunimą nuo 
Europos karo lauko.

Vakaro vyriausia kalbėtoja 
bus d. Konstancija Abekienė 
iš Chicagos, žymi darbuotoja 
tarp lietuvių moterį] ir tarp 
menininkų vidurvakariuose. Ji 
kalbės, ką reikštų moterims- 
motinoms ir abelnai darbo 
žmonėms 1776 bilius? Kaip į 
tai žiūri didžiuma Amerikos 
žmonių ? Kas yra daroma ir 
kas darytina, kad tas bilius 
būtų atmestas, kad mūsų jau-

Vaizdelis iš nepaprastai įdomaus naujausio Sovietu ju- 
džio “Gyvenimo Uhiversitete,” rodomo Miami Play
house, 6th Ave ir 47th St., New York, kur taip pat 
rodoma ir istorinių Lietuvos įvykių filmą—Liaudies Sei
mo rinkimai, Lietuvos Seimo nutarimo įstoti į Sovietų 
Sąjungą sesijos, mitingų ir demonstracijų paveikslai.

Šiame vaizdelyje matome aktorių Nikolai Valbert 
vaizduojant jauną Maksimą Gorkį prie darbo godaus 
ir žiauraus caristinės Rusijos buržujaus kepykloje.

*• •* 'y

A-%. ųB-U A
K

(■F

Civilių Laisvių Grupe Smerkė 
Dunnigan-Devaney Bilius

Amerikos Civilių Laisvių 
New Yorko Komitetas pasmer
kė Dunnigan ir Devaney bi
lius, kuriais siekiama komu
nistų ir kitų mažumų partijas 
padaryti nelegalėmis. Prie tų 
dviejų priskaitoma lygiu ža
lingume ir Brpoklyno senato
riaus Coughlino kriminalio 
sindikalizmo bilius. Visi tie 
biliai dabar yra- įteikti New 
Yorko valstijos seimeliui.

Apie tuos aršius bilius Ci
vilių Laisvių Komiteto pareiš
kime sakoma:

“Įstatymai, kurie sunaikina 
civiles teises mažumų, pastato 
pavojun teises visų kitų žmo
nių. Laisvė yra nedaloma. Šis 
nustatas nėra klausimu teori
jos ar principo. Patyrimai 
neatiaidi logika tą įrodo.”

Toliau sakoma:
“Jeigu, tačiau, asmenims 

tūlomis idėjomis būtų atimta 
rinkimų teisės, mes būtume 
padarę nepataisomą žalą mū
sų laisvų rinkinių sistemai. Tie 
likusieji įstatymdavystėse var
giai būtų galima laikyti atsto
vaujančiais liaudį, ir balsuo
jančiais jos vardu, kuomet tū- 

nimas nebūti] sinčiamas Euro
pon kariauti, bet liktųsi namie 
gimdytojų paguodai ir para
mai senatvės sulaukus?

K. Abekienė kalbės ir apie 
Lietuvą, kurią ji gerai pažįsta, 
kadangi jau prasidėjus šiam 
karui iš ten sugrįžo.

Lietuvių Stygų Orkestrą, 
vadovaujant Jurgiui Kazake
vičiui, sugrieš liaudiškų melo
dijų, o Lilija Milčiūte, pianis
tė, paskambins pianu solo. Ju
lija Stąnkaitienč, Kliubo se
kretorė, supažindins visuome
nę su Moterų Kliubo darbuote 
už taiką ir abelnai apšvietos ir 
kultūros srityje. Visi kviečia
mi atsilankyti ir išgirsti.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama.

Komisija.

Ii žmones būtų netekę pilnų 
pilietinių teisių.”

Nurodant, kad pagal Deva
ney bilių, kuris siūlo nelegali- 
zuot bile partiją “netiesiogi
niai” turinčią ryšius su Komu
nistų Partija, Civilių Laisvių 
Komiteto pareiškimas sako:

“Bile kuri mažumų partija 
pasipriešinus karui, pagelbė
jus tiems, kurie atsisakė re
gistruotis po Parenkamosios 
Tarnybos Aktu (drafto aktu), 
ar tuos, kurie pašaukti nesto
tų, būtų laikoma išdavyste ar 
maištingumu. Įstatymas būtų 
pilnu arsenalu ginklų varto
jimui prieš bile kurią nepopu- 
liarišką mažumą, kuri bandy
tų daryti įtaką į rinkimus.”

•Komitetas sako, kad tie bi
liai būtų pančiais visam dar
bininkų judėjimui:

“Jeigu mes priimtume tą se
natoriaus Coughlino siūlomą 
išradimą, mes liuosnoriai pri
imtume vieną iš pirmųjų per
sekiojimų, kuriuos Hitleris už
korė ant neįtariančios Vokieti
jos.”

Nors netiesioginiai ir neaš
triai, tačiau perspėjama žmo
nės, kad tie biliai galėtų tar
nauti valdančiajai klasei:

“Tie biliai, kuriems mes da
bar priešinamės, tokių žmonių 
rankose suteiktų legalius bū
dus surakirit pastangas didžiu
mos, kuri jieškotų, per laisvę 
žodžio ir politinės veiklos, 
trukdyti nelegalų griebimą ga
lios. Toki pralaimėjimai pra
eityje rodo į pavojus ateityj

| Washington? Siunčia 
Masines Delegacijas
Amerikinės Taikos Mobili

zacijos New Yorko skyrius 
skelbia, kad newyork iečiai 
siunčia į Washingtoną masinę 
delegaciją protestuoti prieš 
1776 bilių, duodantį preziden
tui Rooseveltui diktatorišką 
galią karo klausimu. Delega
cijos lankysis pas kongresma
nus ir dalyvaus masinėj de
monstracijoj prie kongreso 
rūmų. '

Organizacijos ir visi norin
ti vykti su delegacija specia
liu traukiniu raginami įsigyti 
bilietus pirm penktadienio va
karo, Am. Peace Mobilization 
raštinėj, 384 Fourth Ave., 
New Yorko mieste. Specialiu 
bilieto “round trip” kaina tik 
$4.75.

Delegacija išvyks Washing- 
tonan iš Pennsylvania stoties 
6:30 šeštadienio rytą, sugrįš 
tą patį vakarą.

Tą pat dieną Washingtone 
lankysis delegacijos ir iš kitų 
rytinio pajūrio valstijų, mies
tų ir kaimų.

Kas Dedasi Lietuvių 
Liaudies Teatre

su-Pagaliaus LLT nusitarė 
vaidinti Seno Vinco parašytą 
komediją — “Angliakasiai.” 
šį antradienį vakare 
vo 4 d.), teatro valdyba 
čia vaidinimd’ mėgėjus 
vauti podraug “Laisvės”
je, kur bus virš minėtos ko
medijos pasiskirstoma rolės.

Pradžia 7:3U vai. vakare.

Taipgi yra Lietuvių Liaudies 
Teatro vaidintojai užkviesti 
suvaidinti dvi komedijas — 
“Aš Numiriau” ir “Kurčias 
žentas”—Cįifhsidėj, N. J., ant 
19 balandžio. .

Antradienio vakarą padary
sime galutiną nutarimą, dė-( 
lei šio užkvietimo.

LLT Sekr.
P. Baranauskas.

Ar Jau Turite Bilietus Kovo 
9-tos Bankietui?

Kovo 9-tą įvyks šaunus ban- 
kietas — pietūs, “Laisvės” 
salėj. Tai bus tikra moterų, 
šeimininkių šventė, kadangi 
nereiks gamintis namie pietų, 
nes galės ateiti smagioj, drau
giškoj sueigoj papietauti ir 
linksmai praleisti popietį. Ir 
visa tai lėšuos tik $1. Po pie
tų šokiai.

Pietūs Bus Duodami Lygiai 
1 vai. Dieną.

Bankietui bilietus prašome 
įsigyti iš anksto. Tuomi pagel- 
bėsite gaspadinėms pagaminti 
gerus pietus ir nepadaryti nuo
stolį organizacijai. Bilietai 
gaunami pas nares ir “Lais
vės” raštinėj. Rengia Liet. Mo
terių Apšvietos Kliubas.

Irving Teatre Rodo 
“Čepajevą”'

Irying Teatre, Irving Place 
15th St., New Yorke, dabar

rodoma garsusis Sovietų judis 
“Čepajevas.” Greta to, 'taipgi 
r^do ir kitą judį, Eugene O’- 
NeilPo veikalą “Imperatorius 
Jones”, dalyvaujant 
besonui.

“čepajevas” yra 
varsota ir stebinanti
vaizduojanti didžiuosius nuo- 
tikius ir asmenis civilio karo 
metu Rusijoj.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 5 d. kovo, 7:30 v. v-. 
G. Paršonienės' kambariuose, 301 
Water St. Visi nariai būkite laiku. 
—Valdyba. . ...U 51-53)

t

Eugene P. Connolly, Ameri
kos Darbo Partijos kandidatas 
į kongresmanus iš 17-to kon
gresinio distrikto, New Yor
ke, pereitą ketvirtadienį pa
reikalavo, kad tyrinėjimų ko- 
misionierius William. B. Tier
lands tuojau pradėtų tyrinė
ti Rinkimų Tarybos numeti
mą Connolly’o nuo baloto.

Conpolly sako, kad komi- 
sionierius Herlands žadėjęs 
“tam imtis žygių faktams lai
duojant to reikalą.” Tačiau jis 
pirma lauksiąs Vyriausio Teis
mo pasisakymo tuo klausimu 
pirm pradėsiant ką veikti. 
Connolly kreipęsis į Vyriausio 
Teismo teisėją Eder tuojau 
atšaukti Rinkimu] Tarybos pa
tvarkymą, bet tammaniečių 
Teisių Komiteto pirmininko 
James T. Dooling reikalavimu 
sprendimas buvo atidėtas to
liau.

Tuo tarpu Connolly savo 
kovai už laisvus rinkimus tal
kininkų gauna iš visų pusių.

Connolly nominacija buvo 
atmesta per užkariniai nusis
tačiusią Rinkimų Tarybą po 
priedanga techniškumo, kurį 
iškėlė reakcinė Darbo Parti-
r- ~~► -7

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

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

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
Tel.: Glenmore 6-6191

*>

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
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ............................. $1.35

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

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

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

Lengvas 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. Žuljįpitis, 
334 Dean Rd., 

SPĘNCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c 

$1.50

Antradieni

jos skaldytojų frakcijukė, būk 
Darbo Partijos New Yorko 
Apskričio komiteto mitingas, 
kuriame nominavo Connolly, 
buvęs “netaisykliškai” sušauk
tas. Mat, tame mitinge, reak
cionierių frakcijukė norėjo 
gauti užgyrimą Tammanės 
kandidatui Dean Alfange, bet 
pralaimėjo.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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.

EVergreen 4-0072

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y!

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

f

Ateikite pasimatyti 
su Giviais .

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam, Boiler)

Mūsų inžinieriai Išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

=ior=3Oi=

109 ir 436 Grand St Brooklyn, N. Y
Tet EVergreen 7-8451

. IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

-------- - . .

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
[domiai JpuoSta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 9Xtra Dry Alos. 

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 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė. 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

4

SLocum 6-1422

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandom nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.




