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KRISLAI
Apsileidimas.
Pavyzdys, Kaip Veikti.
Out, You Go!
Sovietų Bonai ir “Stalino 

Rubliai.”
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyn© $6.50

Metams

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

Konstancija Abekienė sugrį
žo iš Naujosios Anglijos, kur 
ji pasakė eilę prakalbų, ši 
draugė-viešnia pasakoja, kad 
ten daugelis mūsų veikėjų yra 
labai apsileidę, nekreipia dė
mesio į organizacijas, į visuo
meninį darbą. Kai kur ALDLD 
kuopų mitingai teįvyksta labai 
retai. Literatūros platinimas 
apleistas.

Moterys, sakė dr-gė Abekie-1 
nė, yra daug veiklesnės ir at
sakingesnis už vyrus. Ištrauk 
moteris iš judėjimo, jis nyks.
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Vokiečių Armija su 
1OOO Tankų Grasina 

Anglam Libijoj

SVEIKINA “LAISVĘ” 
30 METŲ JUBILEJUM

Nėra abejojimo, kad tatai, 
ką viešnia pasakė, yra teisin
ga. O jeigu taip, tai yra skan- 
dališka! Atsiminkim, kokį lai
kotarpį mes gyvename.

Ar mūsų krašto istorijoj, ar 
pasaulio istorijoj kadax nors 
buvo kritingesnis momentas už 
gyvenamąjį? Kiekvienas pasa
kys: ne! Jeigu taip, tai kiek
vienas susipratęs darbininkas 
nūnai privalo veikti geriau, 
veikti daugiau, negu kada 
nors savo gyvenime.

Kiekvienam sąžiningam dar
bo žmogui šiandien didžiausiu 
pavyzdžiu gali būti tai Ame
rikos komunistų vadas Earl 
Browderis. Kaip jau žinia, jis 
yra nusmerktas ketveriems 
metams kalėti. Browderis tu
ri žmoną, turi vaikus—pavyz
dingą šeimą.

Ką gi šiandien Browderis 
veikia? Ar jis kur nors kam 
nors pasiskundė? Ar jis, prieš 
eisiant į katorgą, ilsis?

Ne! Jis šiandien dirba dau
giau, negu kada nors. Sako 
kalbas, lanko darbininkų mi
tingus, rašo. Prie to nuolat pa
reiškia :

—Mane ima į kalėjimą to
dėl, kad ‘ aš kovojau ' prieš 
Amerikos įvėlimą į imperijalis- 
tjnį karą, kad aš ir mano va
dovaujama Komunistų Parti
ja kovojame už taiką. Jūs, 
draugai, pasilikę laisvėj, dirb
kite—dirbkite daugiau, dirb
kite geriau; lavinkitės ir or- 
ganizuokitės. Dalyvaukite ši
toje istorinėje kovoje prieš 
plutokratiją, pasirįžusią pa
skandinti mūsų žmones kraujo 
jūroj, kad iš to jai, plutokra- 
tijai, būtų pelnų!

Galima nesutikti su Browde- 
rio politinėmis pažiūromis, bet 
kiekvienas sutiks, kad tai yra 
nepalaužiamos valios, didelės 
išminties, plieninio pasirįžimo 
ir visiško atsidavimo idėjai 
žmogus, teikiąs pavyzdį kiek
vienam, kuris nori kovoti 
šviesesnį darbo žmonėms 
tojų.
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Rašant šiuos žodžius, 
skamba redakcijos 
varpelis:

—Helio!
—Heilo! Čia kalba X. Ži

nai, kad SLA' pild. taryba iš
mėtė iš “Tėvynės” redakto
riaus vietos Kl. Jurgelionj?. . . 
Taip, išmetė. O jo vieton pa
statė Pr. Bajorą. . .

Tai buvo lauktas dalykas. 
Tai tikėtas dalykas.

Jurgelionis buvo pasišovęs 
suboikotuoti tūlus biznierius, 
kam jie “Laisvėje” ir “Vilny
je” skelbiasi; jis buvo pasišo
vęs išmesti iš SLA vice-prezi- 
dentą Mažukną; jis buvo pasi
šovęs išmesti iš SLA “visus 
komunistus,” Jis. koliojosi, 
bjauriojosi per “Tėvynę” kaip 
lygsvaros netekęs žmogelis. 
Na, ir už tai dabar jis pats 
gavo saktį!

su- 
telefono

Vokiečiai Turi Jau 100,000 Kariuomenės Libijoj; Laukia 
Dar 50,000; Pavojus Anglų Suezo Kanalui ir Egiptui

Washington. — Valdiš
kais keliais atėjusios čia ži
nios rodo, kad vokiečiai jau 
yra perkėlę į Libiją tūks
tantį savo tankų, šarvuotų 
automobilių divizijas, dar 
nežinomą daugį bombinių 
orlaivių ir 100 tūkstančių 
reguliarės armijos. Nužiū
rima, jog trumpu laiku vo- 
kiečai persiųs dar 50 tūks
tančių savo kariuomenes į 
Libiją, Italijos koloniją 
Šiaurinėje Afrikoje.

Be to, dar italai turi Libi
joje apie 100 tūkstančių sa
vo armijos “geroje tvarko
je.” Tai viso būtų 250 tūks-

tančių vokiečių-italų ka
riuomenės.

Anglai Libijoj turi 110 
tūkstančių armijos ir kitą 
tiek Egipte, kuris rubežiuo
jasi su Libija. Skaičiuoja
ma, kad anglai visoj toj sri- 
tyj teturi tiktai penkis šim
tus tankų.

Manoma, kad vokiečiai- 
italai mėgins išvyt anglus iš 
Libijos ir maršuot užimt 
Suezo Kanalą ir Egiptą. 
Dar nežinia, ar anglai stos 
kovon prieš vokiečius-italus 
Libijoj ar trauksis atgal į 
geriau priruoštas bei sau
gesnes pozicijas.

LDS 2 kp. iš W. Pullman (Chicago, Ill.) prisiuntė pa
sveikinimą ir $5.00 dovaną.

Iš vietos biznių vakar gavome pasveikinimus sekamai:
Nuo viešų užeigų savininkų:
Mikolas Liepa ir šeima, 324 Devoe St., Brooklyn, N. Y.
Vaiginis ir šapolas, 147 Thames St., B’klyn, N. Y.
R. YureviČiųs, 343 Broadway, B’klyn, N. Y.
Stanley Venciūnas, 38 Bogart St., B’klyn, N. Y.
Alfonsas Skirmontas, užeiga, 1 Brown PI. Maspethe.
Nuo Petraitienės ir sūnų, kurie užlaiko namų rakan

dų krautuvę, 409 ir 436 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Speciale “Laisvės” laida, kurioje tilps čia suminėti svei

kinimai — pąsiskelbimai, išeis balandžio 4 d.
Laukiame daugiau pasveikinimų.

KL Jurgelionis Išmestas Iš “Tėvynės” 
Redaktoriaus Vietos

Anglija Svajoja Sugrą
žint Lenkam Vakaru 

Ukrainą ir Gudiją
Minneapolis, Minn. — Su

grįžęs iš Anglijos - John 
Cowles, pirmininkas “Min
neapolis Star Journal” laik
raščio leidyklos, rašo, kad 
jeigu Anglija laimės karą, 
tai atsteigs nepriklausomą 
Lenkiją tame plote, kuris 
užimtas vokiečių. Be to, gir
di, Anglija darys spaudimą 
Sovietam, kad jie sugrąžin
tų Lenkijai Vakarinę Uk
rainą ir Vakarų Gudiją, ku
rias lenkai valdė pirm karo. 
Jeigu Anglija sumuštų vo
kiečius, jinai taip pat “vers
tų” Sovietus sugrąžint Suo
mijai (Finliandijai) Vibor- 
go miestą ir kitas vietas, 
kurias Suomija prarado per 
karą su Sovietų Sąjunga.

Anglija norėtų išvien su 
Jungtinėmis V a 1 s t i jomis 
kai vokiečiai būtų sumušti, 
“tvarkyt” Europą ir Aziją, 
sako tas laikraštininkas.

Jis taipgi pasakoja, kad 
anglai nereikalautų kontri- 
bucijų-karinių atlyginirųų iš 
Vokietijos, bet, girdi, tik su
valdytų vokiečius taip, kad 
jie daugiau ' negalėtų grū- 
mot taikai.

VOKIEČIAI SUĖMĖ ŠIM
TUS NORVEGŲ

Stockholm, Švedija. — 
Vien tik Oslo srityje Nor
vegijoje vokiečiai areštavo 
kelis šimtus žmonių už jų 
susikirtimus su vokiečių ka
reiviais. Tarp areštuotų yra 
daug norvegų laikraštinin
kų ir kitų intelektualų.

Norvegai užpuldinėjo net 
į valgyklas įeinančius vokie
čius'

Gavome žinių, kad SLA 
Pildomoji Taryba, kurios 
sesijos tęsiasi New Yorke, 
nutarė išmesti iš “Tėvynės” 
redaktoriaus vietos Kl. Jur- 
gelionį. “Tėvynės” redakto
riumi dabar bus Pranas Ba
joras.

Paskiausiuoju metu “Tė
vynė” buvo paversta į hitle
rišką laikraštį. SLA Vice
prezidentas J. K. Mažukna 
buvo pareikalavęs “Tėvynę” 
apvalyti. Tuomet Jurgelio-

nis pradėjo pulti Mažukną. 
Mažukna tada padavė skun
dą ir reikalavo Kl. Jurgelto
nį vyti ant farmos kiaulė
mis rūpintis, ką jis yra da
ręs pirmiau.

“TĖVYNĖ” SUMAŽINTA
S a v aitraštis “Tėvynė”, 

organas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj, dabar liks 
sumažinta iki 4-rių pusla
pių. Iki šiol “Tėvynė” buvo 
8-nių puslapių.

300,000 Vokiečiu Armijos Bulgarijoje
TRŪKSTA KŪRO LAVO

NAM DEGINT

Berne, Šveicarija. — Per 
kelis paskutinius menesius 
taip stigo anglies ir žibalo, 
kad buvo uždaryta lavonų 
degintuvė (k r e m a torija) 
Genevos mieste, Šveicarijoj.

FRAKCIJA PRIĖMĖ JAPONO 
REIKALAVIMUS

Tokio, kovo 6. — Japoni
ja paskelbė, kad Vichy 
Franci j os valdžia priėmė 
svarbiausius Japonijos rei
kalavimus kas liečia tūlų 
Indo-Chinos plotų pervedi
mą Siamui-Thai. — Indo- 
China yra francūzų koloni
ja, kuri rubežiuojasi su 
Siamu-Thai. >

Sofija, Bulgarija. — Vo-[kitus pasiruošimus atmušt 
kiečiai jau persiuntė 300 
tūkstančių savo armijos į 
Bulgariją. 150 tūkstančių 
šios armijos sustatyta palei 
Bulgarijos rubežių su Grai
kija; daug jų sutelkta ir į 
Turkijos pasienį.

Su vokiečių armija atvy
ko dau jų tankų, šarvuotų 
automobilių ir kitų mecha
nizuotų pabūklų. Vokiečiai 
sutelkė 1,700 karinių orlai
vių Bulgarijoj ir Rumuni
joj.

Vokiečių lakūnai veikliai 
fotografuoja karines turkų 
ir graikų pozicijas;, vokie
čiai stato priešorlaivines 
kanuoles ir sparčiai daro

anglų orlaivius nuo žibalo 
šaltinių Rumunijoj ir nuo 
kariškai svarbių punktų 
Bulgarijoj.

Bulgarija mobilizupją bū
tiniems darbam ir karinėms 
pareigoms visus vyrus nuo 
16 iki 45 metų amžiaus ir 
.visas bevaikes moteris nuo 
20 iki 50 metų. Mobilizuoja
mieji turi, be kitko, pažy- 
mėt, kokias svetimas kalbas 
jie žino apart bulgariškos.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų, valdžia mobilizuo
ją miliono vyrų armiją. Su
prantama, ši armija veiks 
išvien su vokiečiais.

Roosevelto Bilius 
—Karo Prieangis, 
Sako Senatorius

Prieš tūlą laiką Amerikoje 
buvo pardavinėjami Sovietų 
Sąjungos bonai. Nemažai ifr 
lietuvių darbininkų pirko ir 
daug ant jų uždirbo. Nes, 
kai amerikinio dolerio aukso 
vertė buvo numažinta, tai bo- 
nų pirkėjams Sovietų vyriau
sybė atmokėjo aukso valiuta. 
Sakysim, jei žmogus pirko bo- 
ną už šimtą dolerių, tai, po

amerikinio dolerio nuvertini
mo, jam buvo atmokėta, arti 
du šimtai dolerių, plus £eras 
nuošimtis. Pažįstu nemažai 
žmonių, kurie gražiai iš to pa
sipelnė.

Šitaip darė “paprasti” žmo- 
neliai, “nemokyti.”

Bet “mokytieji” vyrai, “fi
nansų žinovai” tų bonų nepir
ko, nes jie nepasitikėjo Sovie
tų vyriausybės tvirtumu. Už
uot paėmus pavyzdį iš “pa
prastų” žmonių, tie vyrai pa
sišovė pirkti kažin kur (vei
kiausiai Amerikoje) spausdin
tus “Stalino rublius.” Advo
katas Bagočius, pavyzdžiui, 
tokių “rublių” pirko net sep
tynis milijonus!

Na, ir tas vyras už tai da
bar kaltina ne save, kad jis 
leidosi būti prikirstu, bet Sta
liną !

Stalinas šiandien yra keikia
mas už bilę kvailystę, kurią 
padaro socijalistų tūzai!

Shanghai, kovo 6. — Ja
ponai sustiprino savo pozi
cijas per 250 mylių palei ge
ležinkelį Pietinėje Chinijo
je.

Ankara, Turkija. — Pra
nešama, kad turkų valdžia 
laikysis sutarties su Angli
ja prieš Vokietiją. Taip pat 
ir graikai.

HITLERIS PASIŽADĄS 
NEUŽPULT TURKIJOS

Ankara, Turkija. — Tur
kų . ministerių kabinetas 
svarstė Hitlerio laišką, at
siųstą Turkijos prezidentui 
Ismetui Inonu’i. Nors laiško 
turinys dar viešai nepa
skelbtas, bet turkų politikai 
teigia, jog Hitleris rašo, 
kad Vokietija neturi jokios 
intencijos užpult Turkiją ar 
mėgint atimt iš jos Darda- 
nellus.

Senatorius Nye Sako, 
Didžiausia Pasaulio

Grobike, tai Anglija
Washington. — Senato

rius Nye, kalbėdamas prieš 
bilių 1776 dėlei visuotinos 
pagalbos Anglijai, pareiškė, 
kad Anglija tik veidmai
niauja ir apgaudinėja, kuo
met jinai sako,, būk ji ka
riaujanti už tautų laisvę ir 
demokratiją. Nes, pasak se
natoriaus Nye, “Anglija yra 
didžiausia istorijoj svetimų 
kraštų grobike ir tautų plė
šikė.”

London, kovo 6. — Anglai 
paskelbė, kad. jų kariniai 
laivai, 'užklupdami vokiečius 
Norvegijos ; Lofoten i. salose^

Sovietai Pakartoja Savo 
Pažiūras į Bulgarijos 

įvykius
London. —čia buvo gir

dėt, kaip Sovietų radio pa
kartojo bulgarų kalboj, kad 
“Rusija negali užgirt vokie
čių žygį į Bulgariją ir kad 
Sovietai negali priimt Bul
garijos valdžios. paaiškini
mo, kad vokiečių armijos 
atsiuntimas į Bulgariją ne
va tarnaująs taikai Balka
nuose,” — kaip kad anglai 
su ’savo aiškinimais perda
vė tą Sovietų radio kalbą 
kovo 5 d.

Senatorių Daugumos Priimti Pataisymai Nepakeičia Karinę . 
Diktatorišką Prasmę Roosevelto Šiliaus 1776

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas dauguma 
balsų priėmė sekamus pa
taisymus prie prez. Roose
velto kariniai-diktatoriško 
biliaus 1776:

Prezidentas, neatsiklaus
damas kongreso, gali Ang
lijai pats paskolint ar duot 
karinių reikmenų iki 1 bilio- 
no ir 300 milionų dolerių 
vertės. Toliau prezidentas 
turės atsiklaust kongreso 
kas liečia skiriamas pinigų 
sumas Anglijai remti. — 
Kai kurie senatoriai bijo, 
kad prezidentas gali tyčia 
nupigint Amerikos laivus ir 
įvairius karo pabūklus, 
idant kuo daugiausia jų 
duot Anglijai, bet sakyt, 
kad tais esą tik iki 1,300,- 
000,000 vertės.

Prezidentui teikiama ga
lia remt Angliją iki 1943 m. 
birželio 30 d., bet kongresas 
pasilaiko sau teisę bile ka
da panaikint tokią prezię 
dento galią pirm minėto laiš
ko, jeigu matys tam reika
lą-

Jeigu Aukščiausias Jung
tinių Valstijų Teismas pa
naikintų bent kurį punktą 
biliaus 1776 kaipo priešingą 
šalies konstitucijai, tuomi 
dar nebūtų panaikinti kiti 
šio biliaus punktai.

Šis prezidento bilius su 
tokiais pataisymais, tačiau, 
neuždraudžia prez identui 
siųst Amerikos laivyną ar 
armiją į svetimus kraštus 
anapus vandenyno, pavyz
džiui, į Anglijos valdomą 
Gibraltarą, kaip pažymėjo 
republikonas senato rius 
Taft. Nes šis bilius įgalina 
prezidentą abelnai daryt 
žingsnius, kuriuos jis atras 
reikalingais pačiai Ameri
kai “ginti,” sakė Taft.

Rooseveltiniai senatoriai, 
todėl, deda visas pastangas, 
kad sumušt sen. Ellenderio 
siūlomą pataisymą — už
draust prezidentui siųst 
šios šalies laivyną ar armi
ją į bet kokius kitus kraš
tus apart Šiaurinės, Viduri
nės ir Pietinės Amerikos ir

apart Jungtinėm Valstijom 
priklausomų salų.

Amerikos valstybės mi- fį 
nisteris Hull atsišaukė į se
natorius atmest šį pataisy- 
mą; sako, jeigu jis butų 
priimtas, tai japonai ir vo
kiečiai tik pasidrąsintų, kad 
Amerika nesiūs karinių sa
vo jėgų prieš juos.

Senatorius Tobey šaukė 
visai sumušt bilių 1776, nes 
tai “prieangis į karą”.

“Daily Worker” nurodo, 
kad ir peršami tūlų senato
rių pataisymai tikrumoj ne
pataiso tą diktatoriškai-ka- 
rinj Roosevelto sumanymą.

■
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GAL TURKIJA IR KARIAUS 
PRIEŠ VOKIETIJĄ

Šaukiama Plati Konfe
rencija Gelbėt Ispanus 

Kovotojus
New York — Amerikiečių 

Komitetas Ispanams Gelbė- 
ti šaukia nepaprastą konfe
renciją Washingtone kovo 
15—16 d. Konferencijoj da
lyvaus iš visos šalies atsto
vai organizacijų gelbėjančių 
Ispanijos kovotojus. Konfe
rencija bus laikoma Hotelyj 
Hamilton, Washingtone.

Svarbiausias konferenci
jos tikslas tai pasamdyt ki
tą laivą vietoj “Lovceno” 
gabent Ispanijos liaudiečius 
kovotojus iš Francijos kon
centracijos stovyklų į Mek
siką. Nes Anglijos valdžia 
atsisakė duot praleidimą 
“Lovcenui”.

Konferencijos dienotvar
kėj taip pat bus šie punk
tai:

Tuojau 
Ispanijos 
fašistinių 
kalėjimų,

paliuosuot visus 
respublikiečius iš 
generolo Franco 
k o n c e ntracijos 

stovyklų ir verstino darbo 
batalijonų.

Išlaisvint iš Ispanijos ka
lėjimų visus amerikonus ir, 
lotynų-amerikiečius ir leist 
jiems grįžt namo į savo šan 
lis.

Padidint paramą Ispani
jos pabėgėliams Meksikoj, 
Čilėj ir kituose Lotynų- 
Amerikos kraštuose.

■s

rt?

f

PERŠASI TAIKYT GRAIKUS 
SU ITALAIS . W

London, — Vokiečiai ne- 
atlaidžiaį reikalauja, kad 

paskandino Ten 11 laivų, vi- Vichy Francijos valdžia 
so 18,000 -tonų;? ir sučiupo leistų jiem įsikurt karines 
215 vokiečių^ Mrįų į nelais-stovyklas francūzų koloni- • pc• 1 T • A Z* •’I • ♦'

Maskva, kovo 6. — “Rau
donoji žvaigždė” rašo: “Už
sieniniai tėmytojai” sako, 
kad Turkija gal eis karan 
prieš Vokietiją, jeigu vokie
čiai užims Salonika, Graiki
jos prieplaukos miestą; tuo
met Turkija praleistų ang
lų karo laivus per Dardane- 
llus ir leistų anglų kariuo
menei iš ’ 
prieš vokiečius.

■ ■ !■■!■■■■ i ■ I

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 6. — Jugoslavų valdžia 
desperatiškai stengiasi su
laikyt Graikiją su Italija. 
Nes jeigu ir vokiečiai pra
dės kariaut prieš Graikiją 
bei Turkiją, tai ir Jugosla-

Vokiečiai verčia Jugosla-
Turkijos veikt viU Padaryt sąjunginę su-

Istanbul, Turkija, kovo 3. 
; Turkai prisodino minų į 
ardanellu vandenis.

tartį su Vokietija ir Italija, 
panašia kaip Bulgarijos su
tartis su vokiečiais ir ita
lais.

ORAS Bus šalčiau.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
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Antras puslapis

• 1 * •
T, Reikšmingas Amerikos Intelek-

: ’ 1 tualų Balsas
Šiomis dienomis tapo paskelbtas spau- 

’ doje pareiškimas, po kuriuo pasirašė 
daugiau kaip puspenkto šimto Amerikos 
intelektualų, — profesorių, rašytojų, ad
vokatų, aktorių, dailininkų, dvasiškių ir 
visuomenininkų. Tie žmonės nėra komu
nistai, ką ir jie patys pasako. Bet jie 
padarė pareiškimą ir jį pasiuntė prezi
dentui Roose veltui ir abiejų butų Kong
reso nariams, reikalaudami, kad būtų su
laikytas prieš komunistus puolimas, ku
rį daro Amerikos reakcininkai.

Skaitytojai, be abejojimo, jau bus su
sipažinę su pareiškimo turiniu, nes jo 
sutrauka tilpo vakar dienos “Laisvėje” 
žinių skyriuje. Todėl mes čia jo ir ne- 
kartosime. Užteks priminti tik kai ku
riuos susijusius su tuo klausimu daly
kus. /

Šiandien prieš komunistus yra veda
ma arši kampanija. Jie visur kalinami, 
persekiojami, atleisdinėjami iš WPA 
darbų. Tūlose valstijose bandoma Komu
nistų Partiją padaryti nelegališka. Ilgai
niui, galimas daiktas, reakcininkai ban- 

. dys Komunistų Partiją padaryti nelegale 
visos šalies plotme. ,

Ką tas reiškia?
Tai reiškia, kad einama prie naikini

mo Teisių Biliaus, — to didžiojo pilio- 
ro, ant kurio rymo mūsų krašto žmo-

• nių konstitucinės teises, — laisvė susi
rinkti, kalbėti, rašyti. Atimk konstituci
nes teises komunistams, — demokrati
niai principai bus sutrempti. Kiekvienam 
yra aišku, kad tose Europos šalyse, kur

. šiandien viešpatauja fašizmas, pirmiau
siai buvo puolami komunistai, o po jų ir 
socijalistai ir darbo unijos ir visas liau
dies judėjimas. Amerikoje einama prie 
to paties!

Taigi šiandien kalbamojo pareiškimo
• pasirašytojai kovoja už konstitucines 

teises komunistams ne todėl, kad jie ko-
» munistams šimtu nuošimčių pritartų, bet 
. todėl, kad ir puolimas ant komunistų 
. reiškia puolimą ant Amerikos demokra

tijos. To negali suprasti tik tokis žmo
gus, kuris yra apjakęs komunistų neapy
kanta !

Reikia priminti, kad ir lietuviški fa- 
, Šistai, socijalistai ir klerikalai labai 

v; griausmingai bliauna prieš komunistus. 
*5;Bet jie pamiršta, kad jie tuomi teikia 
iU^rtieškišką pasitarnavimą patys sau. Nes 
1£vjei Amerikoje įsigalėtų fašizmas, tai jis 

- netik pultų visą darbininkų judėjimą, bet 
taipgi jis pultų ir svetimkalbių spaudą ir

• organizacijas, nepaisydamas jų politinių 
< spalvų!

Kas to nežino, tas nieko nežino!

gina santykių tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos?

Ir pasirodo, kad buvo “pasistorota” 
perdaug. Suimti iš Sovietų Sąjungos 
laikraščiai siunčiami knygynams, apšvie- 
tos įstaigoms, informacijų biurams ir net 
Sovietų konsulams ir ambasadoriui. 
Prieš tai Sovietų Sąjungos atstovas Wa
shingtone, Umanskis, įteikė aštrų pro
testą, nešėjau čia paliesta diplomatiniai 
reikalai. Washingtone valdžia atsiprašė 
Sovietų Sąjungos ir išreiškė apgailesta
vimą, kad tas atsitiko. Bet gi tas vis 
vien mūsų demokratiją pastato ne kokioj 
šviesoje.

Kartu su atsiprašymu, valstybės sek
retoriaus pagelbininkas ponas Sumner 
Welles iškelia tą faktą, kad tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos prekyba vystosi 
labai gerai. Jeigu • 1939 metais Sovietai 
Amerikoj pirko už $56,638,000 tavorų, 
tai 1940 metais jau net už $86,943,000 
vertės.

Kaip žinome, tie, kurie nori pakenkti 
Amerikos ir Sovietų geriems santykiams, 
nuolatos pasakoja, būk dalis tų tavorų 
per SSSR pasiekia Vokietiją. Sovietų Są
jungos atstovas K. Umanskis pareiškė, 
kad tie apkaltinimai yra be pamato, kad 
SSSR perkasi tavorų Amerikoj sau, sa
vo reikalams, o ne Vokietijos. Visgi, mes 
turime viltį, kad nepaisant visų kliūčių, 
kurių daug daro hitlerininkai, pačios 
Amerikos gerovei santykiai tarpe Ame
rikos ir Sovietų gerės.

Penkiadienis, Kovo 7, 1941

Negeras Žygis
Kaip su dideliu pasipiktinimu mes 

si sutikdavome žinias, kada Vokietijos 
fašistai degino moksliškus veikalus, kny
gas, — kultūros atsiekimus.

Kaip nemaloni mums buvo žinia, kad 
mūsų šalies paštas suėmė 15 tonų lite
ratūros iš Japonijos, Italijos, Vokietijos, 
Sovietų Sąjungos, veikiausiai ir Lietuvos 
ir ją sudegino.

Mes sutiksime su daromais žygiais ap
sisaugojimui nuo kariaujančių imperia
listų propagandos. Gerai, kad pastojamas 
kelias kariaujančių imperialistų propa
gandai, kuri nori mūsų šalį pastatyti 
yienon ar kiton karo pusėn. Bet ką ben
dro turi siuntiniai iš Sovietų Sąjungos? 
Ar tokis mūsų pašto pasielgimas neblo-

Su Šautuvais Priešinosi Hitlerio 
Okupacijai

Kaip ir buvo numatyta, Bulgarijos 
liaudis.su ginklu rankose priešinosi Hit
lerio okupacijai. Bulgarijoj sparčiai plė
tėsi darbininkų organizacijos. Bulgari
jos masių simpatijos buvo su Sovietų 
Sąjunga. Bulgarijos darbininkai ir vals
tiečiai matė, kaip labai auga pavojus jų 
krašto į vėlimui į karą, jie, kaip ir Lie
tuvos gyventojai, kaip Bessarabijos arba 
Latvijos ir Estijos su vilčia žiūrėjo į So
vietų Sąjungą, kaip rašo švedų laikraš
tis. Bulgarijos darbo liaudis troško vie
nokios ar kitokios vienybės su Sovietų 
Sąjunga, nes tik tame matė viltį išvengti 
karo ir išsigelbėti iš vargo, a. . ,(,4.

Bet Bulgarijos karališka valdžia turė
jo kitus planus. Karalius ir jo ministe
rial, jų pirmininkas Bogdan Filof vi
saip sabotažavo Bulgarijos liaudies troš
kimus ir jieškojo susibendravimo su Vo
kietijos fašistais. Pagaliau, Bulgarijos 
valdonai prisidėjo prie fašistų ašies. Dar 
jų ministeris buvo Viennoj, kaip Vokie
tijos armija ir orlaiviai užgulė ant Bul
garijos.

Bulgarijos sostinėj Sofijoj darbinin
kai ir darbininkės su šautuvais rankose 
priešinosi Vokietijos fašistų okupacijai. 
Rašo korespondentas Leigh White, kad 
per kelias valandas šautuvai tauškėjo 
darbininkų kvartaluose. Bulgarijos dar
bininkai organizavo protesto demons
tracijas prieš Vokietijos fašistus ir savo 
pardavingą valdžią. Policija ir milicija 
ginklų pagelba puolė tas demonstracijas.

Bulgarijos išdavikiška karališka val
džia, kad kiek sumažinti liaudies pasi-‘ 
piktinimą, pradėjo skleisti gandus, o 
laikraščiai rašyti, būk Bulgarijos susita
rimas su Vokietijos, Italijos ir Japonijos 
fašistais atliktas sutikime šu Sovietų Są
junga. Tuo tarpu Bulgarijos ministeris 
Maskvoje informavo, kad Bulgarijos ka
rališka valdžia pasidavė Hitleriui, “kad 
šalį išgelbėjus nuo karo.”

Sovietų Sąjungos vyriausybė per vice- 
komisarą užsienio reikalų A. V. Višinskį 
pareiškė, kad tokis Bulgarijos valdžios 
pasielgimas veda Bulgariją į karą. Kad 
Sovietų Sąjunga nesutinka su Bulgarijos 
valdžios pasielgimu, kad ateityj neduos 
jai jokios pagelbos, jeigu ji eis susitari
mo kryptimi su Vokietijos ir Italijos fa
šistais.

Kada išdavikiška Bulgarijos valdžia 
leido savo šalį okupuoti Vokietijos ar
mijai, tai tuo ji atliko kelis pragaištin
gus žygius. Pirmiausiai, ji įvelė Bulgari
ją į karą; Antra, ji pastatė Bulgarijos ne
priklausomybę į pavojų, nes jeigu Vokie
tijos fašistai laimėtų karą, tai jie nesi- 
kraustytų iš Bulgarijos. Trečia, Bulgari
joj bus įvesta griežčiausias fašistų tero
ras prieš darbininkus, valstiečius j r visus 
pažangesnius piliečius. Ketvirta, Bulga
rijos liaudies ekonominė padėtis daug 
pablogės, nes maistas ir kitos reikme
nys bus siunčiama į Vokietiją.

Žinoma, mes čia nenorime paslėpti ir 
to fakto, kad iš kitos pusės Anglijos im-

a i»«Xfa Krebs-Valtin? "
i ' Į. Kriminį

? J

su- 
tu- 
pa-
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Turčių klase kovoj prieš 
darbininkišką judėjimą ir 
Sovietų Sąjungą vartoja 
šios tvarkos -padugnes, viso
kius valkatas, žulikus ir kri
minalistus. ,

Neseniai pasidarė sau ga
lą “Krivickis - Ginsberg”, 
kuris dar prieš porą metų 
bulvarinėj spaudoj “žibėjo” 
Kada jį sudegino Fresh 
Pond krematorijoj,, Mas- 
pethe, tai turčiai neatėjo jo 
pažiūrėti. Buvo tik jo pati 
ir dar pora palydovų, jeigu 
neskaityti kelių asmenų 
slaptos policijos.

Dabar turčių spauda 
sirado naują “didvyrį” 
la Richard Krebs kurį
vadino Jan Valtin. Tas gai
valas su Hearsto plunksna- 
braiža Isaacu Don Levine 
parašė knygą “Out of the 
Night”. Jis ten save persi- 
stato neva buvusiu dideliu 
komunistu ir kankintu 
Hitlerio kempėse. Turčių 
spauda, kaip “Life”, talpin
dama ištraukas iš knygos, 
įdeda “Valtino” paveikslą, 
kur jis prisidengęs ranka 
veidą, neva “slapstosi” “nuo 
Hitlerio ir Stalino agentų”. 
Vis tai apsupimas slaptybės 
skraiste, kad pridavus dau
giau svarbos jo ir Levine iš- 
mislams prieš darbininkus.

Bet “Daily Worker” nu- 
maskavo tą naują bulvari
nės spaudos “didvyrį”, ne 
vien įtalpino jo paveikslą, 
kur visi galit hiatyti krimi- 
nališką snukį, bet ir jo bio
grafiją.

Kas gi tas bulvarinės 
spaudos didvyris? Mes ne- 
sigilinsjmę į jo purviną gy
venimą, neš jis 'juodas, kaip 
pečiaus kakta. Tik kelis 
faktus privesime.

Ponas Richard Krebs-Jan 
Valtin jau Holandijoj nu- 
maskuotas, kaipo išdavikas. 
Į Ameriką jis atvyko pirmu 
kartu iš Vokieijos, rugpjū
čio 8 d., 1926 metais. Ir štai, 
jau už kelių dienų, rugpjū
čio 14 d., 1926 metais, jis 
kriminališkai užpuolė žydą 
krautuvininką Los Ąngeles 

, mieste.
Policija areštuoja poną 

Richard Krebs, Los Angeles 
mieste už 1926 metus, teis
mo byla No. 28625, parodo, 
kad jis drabužių krautu - 
vėn atėjęs, išsitraukė re
volverį, mušė krautuvinin
ką revolveriu per galvą, 
paskui pasiėmė tam tikrus 
drabužius ir išėjo.

Jis tada gyveno viešbuty j, 
Los Angeles mieste. Jį areš
tavo policininkas Buck ir 
pas jį rado revolverį 32 ka
libro, su No 82097. Teisme 
valstijos advokatas Leo 
Aggeler nurinko faktus apie 
užpuolimą, kurie yra žinomi 
po No 26332.

Ten iškeliami faktai, kad 
rugsėjo 14 dieną Krebs atė
jo pas žydų tautybės dra
bužių krautuvininką Goods- 
tein ir pasirinko tam tikrus 
drabužius. Kada krautuvi
ninkas rišo juos į pundą, tai 
ponas Krebs-Valtin drožė 
krautuvininkui į galvą re
volverio kotu ir suriko:

— Rankas aukštyn!
Krautuvininkas 

do ir išbėgo pro 
nes duris.

Tas bulvarinės 
“didvyris” buvo teistas spa
lių 23 d., 19£6 metais, Los

.... 11 ....... II ■■■■■ i , A ......

Angeles mieste ir gavo 10 
metų kalėjimo į San Quen
tin kriminalistų kalėjimą. 
Kalėjime ’ jis buvo po No. 
42785. Bet po trijų metų, 
būtent 1929 metais, jis buvo 
paleistas iš kalėjimo ant 
pasitaisymo.

Jis buvo teistas prie tei
šėjo Edwin F. Hahn, kuris 
prileido, kad Krebs-Valtin 
nėra protiniai normalus.

Jis paleistas iš kalėjimo 
nuvyko į Vokietiją ir įsto
jo į Gestapo (Hitlerio šni
pų tarpą). Veikė prieš jūri
ninkų uniją ii' darbininkus. 
Darbininkų buvo susektas, 
įtalpinta jo paveikslas jūri
ninkų spaudoj ir darbinin
kai persergėti.

Tada tas gaivalas, 1938 
metais, slaptai atvyko į 
Ameriką ir Norfolko prie
plaukoj apsigyveno. Tame 
mieste apie tą laiką buvo 
nužudyti keli jūrininkų uni
jos veikėjai.

Po to ponas Krebs-Vai tin 
išplaukė turčių spaudoj, 
kaipo neva buvęs “didelis 
komunistų veikėjas” ir “na- 
zių kankinys”. Tikrumoj 
viskas yra priešingai.

Ką Rašė Laikraščiai?
Kada pasirodė Krebs-Val- 

tino knyga “Out < 
Night”, tai turčių 
puolėsi ją garsyti.

Ponas William 
I Chamberlain rašė 
York Timese”, kad 
tin gali būti labai naudingu 
Amerikos šnipų departa- 
mentui?’. P o n a s Vincent 
Sheean “New Yorko Herald 
Tribune” garbino Valtino 
“aukštą moralį stovį”, o 
kaip žinome jis kriminalis
tas ir požeminio pasaulio 
paukštis. Tame pat laikraš
tyj ponas Lewis Gannett

of the 
spauda

Henry 
“New 
“Val-

nusigan- 
užpakali-

spaudos

Knyga “Out of the, 
Night” yra parašyta ne vie
no Richardo Krebs-Jan Val- 
tino. Ją redagavo ir taisė 
Hearsto rašytojas, didžiau
sias Sovietų Sąjungos ir ko
munistų priešas Isaac Don 
Levine ir kitas darbininkų 
judėjimo priešas Oliver La 
Farge.

Jan Valtin yra. tas patsai 
Richard Krebs sėdėjęs* San 
Quentin kalėjime už krimi- 
nalizmą, kur jis pateko 
1926 metais.

Ponas Kenneth Stewarts 
rinkdamas- faktus matėsi su 
daugeliu žmonių, jų tarpe 
tris valandas kalbėjosi su 
pačiu Krebs-Valtin ir jo 
(žmona. Minima knyga yra 
jau antroj laidoj ir ją po
nas Salwyn James kemša

gų. Ponas R. Krebs-Jan 
Valtin yra susirišęs su Fe- 
deraliu Biurų Investigacijų 
(slaptais agentais), kurie 
knygos rankraštį yra skai
tę pirm išleidimo. Slaptieji 
agentai globoja poną Kreb- 
są-Valtiną, jam padeda ir 
pavėlinę nešiotis revolverį.

Yra davinių kad Hearsto 
rašytojas Isaac Don Levine, 
kuris bus tikrasis knygos 
autorius, gauna 50% pelno 
iš knygos platinimosi. Oli
ver Lafarge gavo taip pat 
už savo darbą atlyginimą.

Iškelia viešumon, kad 
Hearsto laikraštis “New 
York Journal-American” vi
sada stovėjo užnugaryj Val- 
tino. Kad, po Krivickio nu- 
sišovimo tame laikraštyj til
pę su Jan Valtin parašu 
straipsniai “Sovietų Teroro 
Technika” ir “Kodėl Krivic- 
ki Užmuštas” yra parašyti 
Isaac Don Levine.

Book of the Month Kliubol. Krebs-Valtin rekordai 
nariams. Knygą išleido 
Henry G. Koppell, vokietys, 
kuris jau ir pirma yra išlei
dęs nemažai prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunistus kny-

San Quentin kalėjime rodo, 
kad Richard Krebs gimė 
Darmstadte, V o k i e t i j o j, 
gruodžio 17, 1905 metais. O

(Tąsa ant 7-to puslapio)

Klausimai ir Atsakymai ■

kad “Valtino knygoj nieko 
naujo nėra, kad tai papras
ta šnipo apdirbta pasaka”. 
Ponas Člifton Fadiman ap
žvalgoje “New Yorker” 
žurnale iškėlė faktą, kad 
joj baisiai daug neįtikinan
čių ir prieštaraujančių da
lykų, net Valtino gimimas 
vienur paduotas vieną mė
nesį ir metus, kitur kitą mė
nesį ir kitus metus.

Ponas Frantz Hoellerin- 
ger rašydamas žurnale 
“The Nation” pareiškė, kad 
tai yra niekas kitas, kaip 
“raudonųjų k a n d ž iotojų 
knyga”, kurią su akvata ry- 
7—Kas yra Krebs-Valtin 
ja tie, kurie tokio pašaro 
nori.

Donald Grant Des Moines, 
Iowa, “Registeryj” pareiš
kė, kad tai knyga prieš ko
munistus, bet jis paklausė 
kas vėl bus Vai tinas, kuris 
taip maino kailius.

Socialistų ir trockistų lei
diniai kėlė ir kelia ją į pa
danges. “Daily Worker” api
būdino, kaipo priešų tiksliai 
sufalsifikuotą leidinį, kad 
išniekinti Sovietų Sąjungą 
ir komunistinį judėjimą.

Ką Iškėlė Laikraštis 
“P. M.”?

New Yorke išeinąs dien
raštis “P. M.” paskyrė tam 
tikslui poną Kenneth Ste
warts, kad jis surinktų do
kumentus, kaip ta knyga bu
vo parašyta ir kas yra po
nas KrebsnJan Valtin. Ir ko
vo 3 dieną, 1941 metais, net 
keturių puslapių aprašyme, 
iškelia sekamus faktus:

perialistai.. darė viską, .'kad Bulgariją 
įtrąukus karau., Bėt žygis Bulgarijos 
kafališkds-1 ‘Valdžios yra išdavikiškas* 
veidmainiškas ir tuo pat kartu tikslus,

Klausimai:
(1) Ar Amerikos valdžia 

žino, ką “Laisvė” rašo kiek
vieną dieną?

(2) Kodėl Sovietų Sąjun
goj yra trys klasės žmonių, 
jog turėtų būti tik viena 
lygi klasė?

(3) Jeigu Amerikoj įvyk
tų komunizmas, tai ką da
rytų naujoji valdžia su tais 
redaktoriais, kaip “Naujie
nų”, “Keleivio”, “Vienybės” 
“Draugo” ar juos siųstų į li
goninę gydyti jų protinį pa
mišimą, ar gal padėtų į ka
lėjimą už bj auroj imą Ta'ry-> 
bų Lietuvos ir Sovietų Są
jungos?

(4) Ar Lietuvoj žmonės ži
no, ką Amerikoj daro sme- 
tonininkai, kaip jie bjauro
ja Sovietų Lietuvą ir darbi
ninkus?

(5) Kodėl “Laisvė” taip 
mažai atmuša smetonininkų 
melus ir šmeižtus prieš nau
ją Lietuvą ir progresyvę vi
suomenę?

(6) Ar būtų naudinga, 
kad “Laisvė” įvestų naują 
skyrių su paveikslu sukliu
rusio smetonininkų genero
lo ir naują Lietuvą atvaiz- 
dojančio sveiko jaunikaičio, 
kurie kasdien rištų klausi
mus? Man rodosi, kad tai 
būtų gerai. Manau, kad drg. 
Lumbis tuojau turėtų nu
piešti tokį paveikslą. “Kelei
vis” jau būtų senai po ve-! 
lėna, jeigu ne jo “Maikis”.

(7) Kaip galima būtų su
teikti “Laisvės” redakto-,1 .. . . _ -
riams nors po dvi savaites'
apmokamų vakacijų į me
tus? Juk jie yra brangūs 
žmonės, juk jie ‘dirba ner
vus ardantį darbą. Mums 
turėtų rūpėti jų sveikata. 
Tikiu, kad draugijos turėtų 
apie, tai pagalvoti?

(8) Kodėl “Laisvė” kaip 
kada neatsako į klausimus, 
tik pasako: “Nežinome”?

(9) Kodėl “L.” talpina to
kius ilgus aprašymus į vie
tos žinias? Mano noras yra, 
kad jie būtų trumpesni ir 
daugiau rašyti apie lietu
vius. V.

Atsakymai
(1) “Laisvę”, kaip 

kiekvieną kitą laikraštį, 
tik nori, mato ir žino 
turinį.

ir

jos

kad pasinaudojus ta padėčia ir šalį pa
vertus į fašistų karo bazę prieš Graikiją, 
kad įvedus kruviniausį terorą, darbo 
žmonių judėjimui' pasmaugti.

(2) Sovietų Sąjungoj yra 
tik viena klasė, bet ne visi 
žmonės yra lygūs, kaip nė
ra lygus jų visuomenei nau
dingumas. Vieni žemės dar
bininkai, kiti lengvų įmonių 
darbininkai, treti sunkių 
darbų, ketvirti profesiona
lai, penkti inžinieriai ir ki
tokį technikai. Taigi, ten 
yra žmogui atlyginimas pa
gal jo naudingumą, pagal 
jo darbo vertę' Ir kitaip ne
gali būti šiuo laikotarpiu. 
Bet visi lygūs politiniai ir 
turi lygias progas, lavintis.

. (&) Mps, kaipo laikraštis, 
nieko begalime pasakyti, ką 
darytų tokia valdžia su to
kiais žmonėmis. Žinoma, tai 
būtų jos reikalas.

(4) Taip, mes manome, 
kad jie žino, jeigu ne iš tų 
laikraščių, tai iš patyrimo. 
Ir ten dar yra smetoninin- 
kų, kurie kiekviena proga 
bando kenkti žodžiu, dar
bais ir panašiai.

(5) Mes manome, kad ne
galima daug vietos užimti 
atsakinėti į kiekvieną sme- 
tonininkų išmislą ir prasi
manymą. Tada reikėtų vien 
tik tuo ir užpildyti laikraštį. 
Mes tikri, kad lietuvių liau
dis neseks smetonininkų — 
hitlerininkų, kad smetoni
ninkų melai ir išmislai juos 
pačius galų gale paliks vie
nučiais.

(6) Gal būti ir geras tai 
būtų skyrius. Apie tai reiks 
pagalvoti ir pasitarti.

(7) Darbininkiškų redak-
> nėra 

lengva, bet kito išėjimo nė
ra. “Laisvės” redaktoriai 
gauna po vieną savaitę va
kari jų, bet tik tokiu būdu, 
kada vienas turi “vakaci- 
jas”, tai kiti už jį dirba 
viršlaikį ir jo darbą atlieka.

(8) Gal ir buvo tuo at
žvilgiu trūkumų. Ateityj 
stengsimės atsakyti į kiek
vieną klausimą.

(9) Mes norime vietos ži
nias pagerinti, bet tą galė
tume padaryti tik daugiau 
gaunant talkos. Vietos žinių 
redaktorius negali viską su
žinoti, kas kur įvyksta. Mes 
norėtume, kad kiekvienas 
“L.” skaitytojas, organiza
cijos narys, taipgi mums 
simpatijas, ką tik sužino, 
kad praneštų laiškučiu arba 
telefonu. Tada tuojau žinių 
būtų daugiau,' daugiau nau
dos būtų ir laikraščiui ir 
skaitytojams. Prašome visų 
kooperacijos.

i
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As I Was
Saying...

J. Stenot.

/Two books are at present in 
the eyes of the American pub
lic. One has been written by an 
acknowledged criminal and the 
other by Reverend Johnson, the 
Dean of Canterbury in Eng
land.

Being slightly prejudiced and 
believing that the nature of a 
book is influenced by the cha
racter of its writer, we read the 
Reverend’s book instead of the 
criminal’s.

b
Impetus for Rebuttal
By The Young Oak

IT HAS BEEN said that contro
versies create interest and that 

this in turn tends to oftentimes 
solve the highlighted problem. 
Therefore, I launch this bit of pro
vocation with hopes of arousing a 
little thunderstorm.

This part of the year is known 
as the halfway mark in a season 
during which Lithuanian choruses 
and dramatic groups are supposedly 
laboring toward being bigger and 
better. This part of the year is also 
reserved for LMS secretaries and 
other dignitaries who come out of 

, hibernation to report that all does 
is a carefully written and well-; not seem well but that all will be

“The Soviet Power” is one of 
the few books to come put of a 
yrar-wrackecl world that are not 
hysterical and full of venom. It;

documented 
one man has learned about the 
Soviet Union.

The book is calmly written 
from a cool, analytic viewpoint. 
Yet, looking at it from another 
angle, it is a load of dynamite.

At the present time we in 
America are being deluged with 
an enormous amount of propa
ganda being written to show 
that Russia and all communists 
are a bunch of degenerates, 
blue beards, drunkards and so 
forth. Every conceivable me
thod is being used to make 
them seem to be monsters 
whose very presence is obnox
ious to human society.

And why?

account of what

answer perhaps, as 
in the Dean’s book, 
the fact that Russia is

SUg- 
may

’ rosy as soon as we adopt any or all 
of their scores of projects.

Comes a convention. Up springs 
a stalwart and out comos a plan. 
We need more schools to train 
choral instructiors, more balalaika 
orchestras, a dance group or two, 
and bigger and better of everything. 
(Applause) Then up springs ano
ther knight. We hear that the 
younger element inccssently speaks 
English and knows little Lithua
nian. We need more Lithuanian 
songs in the repertoire of choruses. 
What, you say we haven’t any new 
songs? So what, let them sing the 
old ones: we sang them, what was 
good for us is good for them! So 
up comes the keynote for the con
vention: “Palaikykime Lietuvybe” 
(i. e., force it down their throats).

Two dozen months roll by and 
here we are at another convention. 
Someone is making a report. No 
new choruses, no dance groups, no 
balalaika orchestras, some groups 
arc bigger and worts whilst some 
are smaller and best.

Comes discussion. No money. 
Yes, we have no money. No train
ing schools because we lack teachers, 
no dancing school because the young 
one who was sent to dancing school 
for a month did not surpass Pavlova 
and thus she cannot be 
for a group, no growth 
choruses because the old 

' at home and the young 
I to rehearsal to stay away

a nucleus 
in 

folk 
folk

B’klyn Women Hold 
Turkey Dinner

minds. But, above all, get 
feet and practice what you

between conventions, can’t

cultural 
expound 
we win 
when a 

and

writers, content in being able to 
administex* a rebuttal, will close 
their desks and go back to sleep. 
Now, that’s something this column 
hates and that’s why we want you 
to think of some bad word. Make 
believe we called you with this little 
or big word, open up your desks, 
write, and never close - your desks 
or your 
to your 
preach!)

Now,
we ladies and gentlemen have a 
regular section in the English part 
of this paper devoted to 
activities? In it we can 
our theories, crow when 
through practice, slash out
rebuttal hits foul territory, 
learn to stand strong in our work. 
The Lithuanian Literatūra ir Menas 
section which appears every Satur
day doesn’t cater to our needs be
cause they write human interest 
material and translated shorts from 
some publication which we all can 
get and read ourselves.

Just look at an old issue of .this 
aforementioned page. Does at least 
one fifth of it contain constructive 
criticism or planning? Aside from 
an occasional report or two, there 
is no trace of local activity news 
and absolutely no connection bet
ween their human interest narra
tives and 
youth who 
this work.

(This is 
foul blow,
nian editors 
will direct more attention to local 
cultural activity. To get the necessa
ry space let them give us the name 
of the publications from which they 
copy their stuff and print for us 
to read secondhand.)

Now, the war is blitzed on and 
must retire to our shelter together 
with my nom de plume. So, come on, 
write and say I’m wrong but prove 
it!

(Coming up from the shelter 
mentarily, I must address a 
words to the Smetona lickers 
read this newspaper so that
can go back to their hash sheets in 
order to publish news of supposed 
dissention in our LMS midst. Capitals 
please, editor. THE LMS IS THE 
ONLY MAJOR LITHUANIAN OR
GANIZATION IN NORTH AMERI
CA DEVOTED TO CULTURE 
WITH ITS UNITS SURPASSING 
ALL OTHER LITHUANIANS WITH 
BEST RESULTS IN ACTIVITY.)

(Editor’s note: In a week or so, 
this section will present another ar
ticle written by The Young Oak. 
It’s supposed to contain a few more 
accusations with perhaps a prescrip
tion on how to remedy the situa
tions.)

BROOKLYN, N. Y. — Does 
"Turkey Dinner” tempt you? If 
does, I know where you will get 
really delicious turkey dinner, pre
pared by cooks who have had years 
and years of experience — none 
other than the Lithuanian Women’s 
Club of Brooklyn, (Liet. Moterų Ap- 
švietos Kliubas.)

The dinner is this Sunday,.March 
9th, at Laisve Hall, at 1 P. M. (just 
at ,the time when you are good and 
hungry), and the ticket is only $1. 
There will also be a musical pro
gram, to entertain you.

After the dinner, at 4 P. M., there 
will be dancing to George Kazake
vich’s orchestra, until late at night. 
Admission for the dancing is 
25c. So come on you jitterbugs!

Lith Artists Are 
Invited to Baltic 
Cultural Exhibit

the aspirations of the 
comprise the majority in

an aside. I know it’s a 
but perhaps the Lithua- 

of the meno section

The 
gested 
lie in 
experimenting with a way of
life which is threatening the 
whole world set-up that breeds 
Hitlers and wars and starvation 
and misery.

Any force, any philosophy, homo- 
that threatens the existing foW 
of society will be, and has al-'.writing desks and yap, ”1‘’ 
ways been, fought against. Į true! I’ll show the c:

There can be doubt about ib £ blank f|o somcthlng oncc in 
that ęvery single person who is (awhile?” This i .........................
reading this column t------
across every day, whether it be 
in the newspapers, radio, mo- so, next week the editor is deluged 
vies or conversation, vicious with 
propaganda designed to make 
him distrust and hate Russia 
and everything that remotely 
resembles what is considered to 
be communism.

The Dean’s book 
other side and its 
Russia and the new 
is worthy of close study and at
tention. The book is extraordi
narily cheap, only 35c, and we 
recommend it to every single 
reader and urge that he read it 
and then pass The Soviet Power 
to some friend.

We hope that in a way it will 
dispel some of the hallucina
tions which are being so care
fully 
days

some 
stay 

come 
from

Baltic Council, which was

mo- 
few 
who 
they

NEW YORK CITY, N. Y.—The 
Baltic Cultural Council of New 
York is holding an Exhibition of 
Applied and Creative Art which will 
be held from April 25 to May 5 
at the Estonian Hall, 2061 Lexington 
Avenue in New York.

The
formed by various music and art 
groups of the Estonians, Lithuan
ians, Finns and Latvians,’ is holding 
this exhibition in order to present 
before the public a sampling of the 
contributions to American culture 
and life by these immigrants and 
their descendents.

All Lithuanian painters, sculptors 
and artists in other fields, are in
vited 
Titles 
to be 
turai
that names and titles can 
eluded in the catalogue. All 
of art should be, submitted 
hanging committee not latex' 
April

score 
their 

, "It’s not 
true! d’ll show the so and so!

is just what this 
comes ■ column wants to start. Perhaps a 

I phase or so is ovcrillustrated just 
to incite. One never knows. . . And.

‘ i letters. A few will win 
! through to printer’s ink with a nice 
I bit of theory or genus bulium. These

to exhibit their productions, 
of paintings and sculpture are 
submitted to the Baltic Cul- 
Council before March

23.
A. Allomow,! Sect.
Baltic Cultural Council 
2061 Lexington Ave. 
New York City.

Get Taste of

shows the 
account of 
way of life

manufactured in these 
concerning the Soviets.
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See It.As I

A sure indication of the na
ture of the preseht war is the 
fact that stock markets tremble 
and falter whenever “peace 
mentioned...

is

Dreiser to Tour
E For Sov. Relations

< .....................

w.

corporations, the 
like the Russians 
like us a lot. At 
Theodore Dreiser 
announced he’s 

better Soviet-

They’re “Plugging” the Anti
Alien Laws -- Oh Yeah?

in the count. (Congressional Record, 
Page 1126.)

Ten bills introduced would deny 
non-citizens employment. Twelve are 
deportation measures. These bills arc 
not intended to "plug our alien laws,” 
as the AP puts it. Instead, they would 
punch a few more holes in the Con
stitution of the United States and 
further restrict the democratic 
rights of the American people. 
(Congressional lack of respect for 
the Constitution is exemplified by the 
hurried manner in which the House 
Committee on Immigration approved 
the Allen Bill fox' the deportation of 
Harry Bridges.)

While Congress seriously considers 
additional outrages against the 
rights of the non-citizen and, there
by, against American democracy, it 
is exceedingly intolerant of any at
tempt to aid non-citizens here or to 
encourage naturalization. On Feb. 
17, the House refused to pass H. R. 
590 and H. R. 591, despite the fact 
that it had passed indentical bills in 
the past. Rep. Leavy, of Washing
ton, felt the legislation would be 
“of doubtful .wisdom” because of 
“the unusual international situation 
prevailing.” (Congressional Record, 
Page 1110.) Write your Congres
smen today urging them to support 
Bills to facilitate and encourage the 
naturalization of non-citizens.

has

German dispatches

Test Union’s Rights
Under the Draft
SAN FRANCISCO.— ,The

political Boss, member of
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(ccs-

fol- 
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bills are going to be 
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but a vast number 
are now studying 
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• "Nothing leads so straight to futi- 
lity"*-as literary ambitions without 
systematic knowledge.”—H. G. Wells

to 
a real test for the right of 
to have their key men de
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economists said this
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Aido Meeting Tonite

—Just a Hick (cup).

treaty 
of the

to 
the

BROOKLYN, N. Y. — There will 
be an important meeting of the LMS 
Aido Chorus this Friday evening at 
8 p. in. at 427 Lorimer Street. AU 
members must attend. Reports will 
lie given and activities discussed.

jam session at her home. 
Kaye 

chorus.
I just so we
(That’s the

cooperated bcauti- 
He ended practice 

could go to Al- 
time he always

a 
it 
a
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British Opinion Aroused by Tory 
Broadcast Attacking German People

LONDON. — The kind of a world 
certain people in high places here 
expect to see after the war has been 
vividly shown by a little row which 
has been in progress in the House 
of Lords, the London Times and the 
Sunday Times.

The subject of this aristocratic 
rough and tumble is a series of se
ven overseas broadcast by Sir Ro
bert Vansittart, Chief Diplomatic 
Adviser to the Government, and for
merly head of the Foreign Office. 
The broadcasts went far beyond pre
vious British statements in declaring 
not merely the Nazis, but the en
tire German people in effect to be 
a gang of thugs and murders.
’ He said that the Germans as a 
nation were savage and uncivilized, 
that they had caused every war of 
the last two thousand years. The 
Versailles Treaty was a good piece 
of work and "the most righteous 
clause ever inserted in any 
was the War Guilt Clause 
Treaty of Versailles”.

The entire German people
condemned as a race—the same kind 
of racial theory as Hitler used 
justify the brutalities against 
Jews.

Obviously such a theory can
used to justify the most savage and 
most dangerous peace terms—a new 
Versailles to lay the seeds for a 
new war; a justification for penal
izing the entire nation and the 
working class of that nation which 
has never wanted war.

These views from one who is in 
closest touch with British policy 
has caused widespread comment. It 
has opened the eyes of some people 
and frightened others by giving too 
much away.

The Lords debated the broad-1 caused by represive measures.........
casts. The Times attacked Vansit- other indication is the great and 
tart for breaking civil service tra-1 growing number of protests against 
dition and publishing personal views , the suppression of various newspa-

Government. That fact, however 
the Government may explain may 
have consequences more far-reach
ing than any which can have 
lowed from the contents of 
broadcasts themselves.”

The Sunday Times, which 
published extracts of the broadcasts 
replied to the Times in a highly re
vealing retort, pointing out that be
fore Vansittart could broadcast he 
must obtain approval of the cont
ents from the Foreign Secretary — 
Halifax at that time. The Sunday 
Times assured the world that Hali
fax “would not deal with ^uch a 
matter lightly. He would satisfy 
himself that the proposed broadcast 
was in the national interest”. The 
paper which is in close touch with 
governmental circles added, “There 
is no reason to regret the Foreign 
Secretaiy’s decision or regard it in 
any way embarrassing to the Gov
ernment”.

That statement isn’t calculated to 
promote a longing in the ordinary 
Gorman working man for a British 
victory. Correspondence on this 
subject in the Timos included a let
ter dealing also with another sub
ject. Said a letter, "The Secretary 
of Dominions said in the HousO of 
Lords that the remedy to the state
ments of Sir Robert Vansittart was 
to reply to them. Ono is compelled 
to ask in what manner? The mic
rophones are banned to- all unless 
they agree with the policy of the 
government, and newspapers are 
suppressed if they criticize the gov
ernment too often.”

This reference to the persecution 
in this democratic war of those who 
disagree with the government is 

I only another sign of the discontent 
I caused by represive measures. An-

of matters of state importance. It 
is no good saying, remarked the 
Times, unhappily, that Vansittart’s 
views are mere personal opinions 
because they were “expressed by a 
highly placed civil servant, styled 
the Chief Diplomatic Adviser to the

Penktadienis, Kovo 7, 1941

Venclovas Tells of 
Schools in the 
New Lith Republic
A member of the Soviet of Na

tionalities, Venclova, famous Lithua
nian writer and now People’s Com
missar of Education in his Republic, 
related in a recent speech how every 
manifestation of progressive thought 
was suppressed in Lithuania under 
the bourgeois regime, how a writer 
was deprived of the opportunity to 
express his thoughts.

At present not only children have 
the possibility of receiving educa
tion in Lithuania 
of adults—42,000 
and the number 
adult schools is
ing. The budget of the Lithuanian 
Soviet Republic provides for expen
ditures of 410,000,000 rubles for the 
development of public education. 
This is more than half of the Re- 
public’s^total expenditures.

Meat Prices Coing 
High; Says Gov’t

30 so 
be in
works 
to the 

than

War Dictatorship

Frolic Highlighted 
At G. N. Debut

pers.
The third is a statement in this 

week’s issue of the News of India, 
the journal of the India League de
claring that there is a deliberate 
blackout of news of the Indian 
Peoples movement, with the object 
of deceiving the British public. The 
Journal says, "The blackout is a 
significant part of the attempt to 
write down Indian resistance and 
make the ordinary men and women 
of the country who are disturbed 
about imprisonment and the denial 
of liberty in India, which has led to 
a non-violent war between the Brit
ish Government and the Indian Na
tional Movement, feel the situation 
is not one fox’ which they need be 
seriously disturbed.”

Emphasizing that the national and 
industrial movement is strong, News 
of India says, "Large scale strikes' 
of workers, peasants, and demon
strations of women and often 
entire population in 'hartals’ 
sation of work) take place.”

A campaign committee has

WASHINGTON. — Pork chops, 
beefsteak and lamb roasts are going 
to put a deeper dent in the family 
food budget 
Department 
week.

Butchers’ 
larger and ; 
is going to get smaller, the food 
experts predicted. Pork chops will 
become more of a luxury and a plate 
of ham and eggs will cost more.

All of which isn’t likely to ap
pease housewives who already are 
beginning to complain about paying 
$1 for the serving of pork chops 
they bought last February for 65 
cents, but'it’s part of the price the 
nation will, have to pay for 
Roosevelt policy of turning 
the country’s resources to the 
British Empire.

Start Drive for 
Aircraft Jobs

BALTIMORE, Md.—A mass 
paign for jobs 
launched at the Town meeting of 
Baltimore Youth here iasx week at 
the Metropolitan M. E. Church, 1121 
E. Lenvale St.

The fight’ against dtacrimination 
will begin specifically \with a drive 
to force the Glenn JLJ Martin Air
plane factory here, ^/operating on 
huge government contracts, to hire 
Negro workers. This company, 
which employs 18,000 workers, has 
brazenly refused to employ Negroes.

The drive to break down discri
mination in industry here will fea
ture a mass petition campaign to 
President Roosevelt and Sidney Hill
man demanding the cancellation of 
government contracts to the Glenn 
Martin Co. unless Negroes are hired.

The Town Hall meeting also en
dorsed the American Peoples Meet
ing for Peace to be held in New 
York City April 5 and 6 and made 
plans to send representative delega
tion to the peace meeting.

A campaign committee has been 
established here to agitate againsl 
the imprisonment of Nehru, Indian 
Congress Leader.

It is in this situation that labor 
leaders are continuing and even 
strengthening their collaboration 
with the tories in the government. 
Wide sections of the working class 
movement are more and more un
easy. Particular criticism is direc
ted against Ernest Bevin’s ever
widening plans for conscription of 
labor. Strictures from the Amalg
amated Engineering Union were fol
lowed by the Union of Post Office 
Workers, 
issue of 
a triffle 
ment to 
jectively 
Minister 
class journal, since much 
has been engendered of 
quarters which should know better. 
John Marchbanks, leader of the 
railwaymen.... is quite certain, for
instance, that it is all a conspiracy 
against the labor movement and its 
leaders. Some of us wish it were 
possible to dismiss it all so easily. 
But that technique is far too remi
niscent of that adopted by the of
ficial Party apologists, during the 
time when Ramsay MacDonald do
minated the second Labor Govern
ment. But it was MacDonald and 
his jackals who were at fault and 
not their critics.”

Hello again folks!!!
This week we bring you news 

from the "horsey set” of the Great 
Neck isLanDcrS. So here goes:

Thursday, Albina Smaidjas celeb
rated her 21st birthday by giving 
a swell 
Georgie 
fully at 
at 10:30 
bina’s. ( 
ends it.)

There was more 
eat and drink, 
joyed themselves immensely, 
dentally, 
just decided 
after taking 
three o’clock 
two of them 
and shining flashlights at Albina’s 
window, calling for aid. (Everyone 
agrees Albina is getting prettier 
every day.)

The Hotel Imperial was the place 
for fun Saturday night! The isLan- 
DerS held a "Debut” there, and 
those that didn’t go certainly missed 
a super time. Some of the remem
brances of the evening are—Ann 
P. in a dark room with her Romeo; 
Albina and Johnny getting rather 
serious by inquiring about and going 
to a wedding; Tony N. and his fa-

Zenie 
(and 
good 
Rita 

toge- 
that

SAG HARBOR, L. I., — Storm 
troopers strutted through the hall
ways, secret police lurked in corners, 
teachers were party bosses with 
absolute authority at the Piersen 
High School here for 1 day last 
week.

Supervising Principal E. Ray
mond Schneible set himself up as 
a dictator over 450 students and 
proclaimed:

They must goosestep from class 
to class.

The boys must wear neckties, 
but not sweaters or jackets. The 
girls must not wear cosmetics.

Every student must learn a new 
dogma, beginning, "The sun shines 
every day in Sag Harbor,” believe 
it without question and voice no 
dissent

Denominational religious instruc
tion, for which pupils are normally 
released early on Fridays, was 
banned.

Students must- pledge allegiance 
to the new state, Me-Tamia, and 
utter nothing against its adminis
tration.

Dictator Schneible ordered courts 
set up where students were tried 
for infractions of the rules • and 
handed stern sentences. There was 
no appeal.

It was a topsy-turvy setup in 
democratic America, intended by a 
negative approach to show students 
what life is like under totalitarian 
rule—Pierson High School’s way of 
terminating the celebration of Bill 
of Rights Week.

Late that afternqon, the ministers 
who normally conduct 
classes on Friday addressed a 
ent assembly, pointing out the 
of freedom as reflected in the 
ardor” events of the day.

On Feb. 22, the Associated Press 
reported from Washington: “...there 
were apparently authoritative re
ports that some administration of
ficials favored a firmer policy by 
Congress on subversive elements and 
undesirable aliens. New legislation 
to plug loop-holes in existing alien 
laws was said to be under conside
ration.”

Press reports as this are part of 
a campaign to prepare the basis and 
justification for anti-democratic 
laws, especially for concentration 
camps in America. The Hearst press 
last week printed five articles at
tempting to show the need for the 
Hobbs Concentration Camp Bill. 
Press reports state also that the 
Justice. Department is draffjng a 
concentration camp bill which will 
be “constitutional,” since it feels 
that the Hobbs Bill isn’t. Write 
your congressmen immediately, ex
pressing your opposition to the 
Hobbs Bill, H. R. 3, or any measure 
similar to it.

There have been 30 “anti-alien” 
bills introduced. The Hobbs Bill is 
H. R. 3. The Rich Bill, H. R. 1426, 
would seriously undermine the free
dom of the American press

If the Rich Bill, H. R. 1426, had 
been law during the 18th Century, 
it would have made the writing, pu
blication, or distribution of Thomas 
Paine’s "Appeal to Reason” illegal. 
And Thomas Paine, whose writings 
served to spur the Colonists in their taxas, inspecting a Mediterranean 
efforts for independence, would have 
been sent to jail for 5 years and 
fined <*55,000 for writing this pam
phlet —. because, he wasn’t an Am
erican citizen.

The Izac Bill, H. R. 2501, would 
place naturalized citizens on proba
tion for about 15 years after they 
secure citizenship, during which time 
naturalization could be revoked 
freely. (When you write your con
gressmen on the Hobbs Bill, ask 
them to oppose also these two ex
pressions of intolerance.)

On Feb. 17, when Rep. Fred Gil
christ, of Iowa, advocated that non
citizens not be counted as part of 
the population in apportioning Re
presentatives for Congress, Rep. 
Overton Boorks, of La., suggested 
that naturalized citizens "who were 
born aliens” should also be excluded

The Greek dictator, General Me-

the command- 
to try out a 
shall pilot it

religious 
stud
value 
"new

than plenty to 
and everyone en- 

Inci- 
Johnny Blass’ terraplane 

not to go any more 
Connie home. So at 
in the morning the 

were throwing stones

which says, in the latest 
its official journal, "It is 
embarrassing at the mo- 

comment critically 
on the activities 
of Labor in a

WASHINGTON.—A War Depart
ment blacklist of nine publications 
which have been ordered banned at 
army station exchanges has been 
disclosed here. The publications 
which have been banned include Op
portunity, organ of the National 
Urban League, the Daily Worker, 
Now Masses, Youth, New Republic 
and Facts in Review.

The ban was quietly effected by 
instructions sent to post comman
ders who ordered the periodicals 
removed from canteens and returned 
to the publishers.

BERLIN.
from Paris said this week that 11,- 
000 Jews had been deprived of their 
businesses since the Nazi occupa
tion and that 20v Paris lawyers had 
been suspended because they could 
not prove “Aryan descent.”

According to the dispatches, it 
was French capitalists who were 
busy with the “Aryanization,” and 
have profited by the confiscation of 
Jewish businesses.

vorite sedt became flush ; 
dreaming of z his other love 
consequently not having a 
time, being faithful to her); 
and Howie wandering around 
ther; Naomi and her drinks
she can’t hold very well; Fran and 
Connie going to the Gay Nineties, 
Cafe Society, etc. with two D. V. 
men; Olga and Kay pitching wod; 
and lots more.

Some say Gragis’s drinks were 
mixed rather potently. I wouldn’t 
know. Flossie had to wait <?n aw
fully long time for her train, and 
Valerie, it seems, like$ to sit in hall
ways with company. There’s a great 
deal more, but if you want first
hand information, speak to those 
who went.

The next thing in store for an 
inevitably good time is the Herring 
Dinner, to be feature by Pirmyn 
Chorus, on March 16, 1941.

Tickets 75c. Dancing, of course, 
is less. So, come on, all you brain
food eaters, and fill, Kosmowski’s 
Hall (also your stomachs)!!!

Will write more next week. Bye 
how.

A machine to determine electric
ally the amount of “omph” in a 
lady’s kiss has recently been built 
at the University of Richmond. Dr. 
R. E. Loving, of the department of 
physics, calls the machine an oscul- 
ometer; students call it “Oscar.” To 
make an “oomph” test, boy and girl 
each hold an electrode, completing 
the circuit when they kiss.

—AP.

SAN FRANCISCO.— The case 
of Richard Clifford, a CIO leader 
here classified as “IA” and subject 
for immediate draft, bids fair 
become 
unions 
ferred. 
right.
nated by Sylvestre Andriano, North 
Beach
Fascist societies, decorated by Mus
solini, has denied it to unions.

"We have appealed the case of 
Clifford to Draft Appeals Board No. 
7 which will hear it in a few days,” 
Secretary Emerson Daggett and 
Chairman Sam Kidd of the CIO 
Industrial Union Councils Conscrip
tion Committee announced.

Clifford has been executive secre
tary of Local 9 American Co/nmuni- 
cations Association for a year, and 
in addition was only three weeks 
ago installed in the elective office 
of CIO Executive Council member 
here.

station, was asked by 
er if he would like 
new flying-boat. “I 
myself,” said the general; and al) 
went well until the commander 
noticed they were gliding down 
toward an aerodrome. “Excuse me, 
General, but it would be-better to 
come down on the sea; this is a 
flying-boat.”

“Of course, Commander — what 
was I thinking about!” said the ab
sent-minded general. He turned and 
landed safely on the water; then 
he said: "Commander, I thank you 
heartily, and shall not forget the 
tact with which you drew my atten
tion to the incredible blunder I was 
about to make.”

He thereupon turned round, op
ened the door, and stepped into the 
sea.

A chipper young lieutenant with 
an eye to the future approached 
a notoriously grouchy brigadier-gen
eral at his club in London one day. 
“Good morning, General,” he saluted 
ingratiatingly.

“Grumpff,” responded the general.
"Lovely day, isn’t it?”
“Garumph.”
“General, I trust you will pardon 

me for speaking of such a personal 
matter, but I read in the papers that 
you buried your wife yesterday, and 
I wanted to extend my heartfelt 
sympathy.”

The general adjųstęd his monocle 
and stared at the young man for a 
moment. i

“Oh, yes—yes;” he replied. “I hur
ried my wife ... Had to^—dead, you 
know.

been friend-

here

series of speaking 
such organizations 
Peace Mobilization 
American Council 
Relations, and the

have been 
corporations 
are against

to stay out of this 
they can,” he said, 
always

be glad of these relations 
later,” he said, if we keep up “this 

asinine business” with England.

us.
people 
to them. The 
only ones who

—

Except for our 
American people 
and the Russians 
least, that’s what 
thinks, and he
going to work for 
American relations.

The novelist arrived from Cali
fornia to begin a 
engagements for 
as the American 
Committee, the 
for Better Soviet
Civil Liberties League.

. “The only reason I favor better 
relations with Russia is that they, 
too, are going 
war as long as 
“and they have 
ly with

“The 
friendly 
are the 
them.’

“We’ll

ITHACA, N. Y.—American house
wives paid fifteen per cent more 
for the price of all staple commo
dities during the first seventeen 
months of the war Europeen Credit 
Association declared this week.

TOLEDO, O. — A wage-hour suit 
against the S. S. Kresgc store chain 
this week revealed that white Zel- 
da Butler, a fortner empoyee, receiv
ed exactly 84 cents for one week’s 
work in December, 1938.

• “The difficulty of literature is 
not to write, but to write what you 
mean; not to affect your reader, 
but to affect him precisely as you 
wish.”—Robert Louis Stevenson



* “ Plinta Didžiausias Raketas Amerikos 
Amatinėse Mokyklose

Apsižiūrėkime Pirma, Negu 
Leidžiame Vaikus j Mokslus

Prasidėjęs Europoj karas iš
judino ir Amerikos industriją. 
O paskelbus šios šalies “apsi
gynimą” visa pramonė paju
to didžiausį badą amatininkų. 
Mat, depresijos laikais ne tik 
rūdijo mašinos, bet nyko ir 
amatininkai (paseno ir išmi
rė.) O vyriausia priežastis, 
stoka amatininkų-lavintų me
chanikų, tai ta, kad beveik 
visa buvusi mašinerija nėra 
dabar tinkama naujai indus
trijai, kartu ir tie mekanikai, 
kurie minėtas mašinas opera
vo. Tokioj situacijoj atsidū
rus, šios šalies sunkiojoj pra-

įkalbėdami agentai gauna 
žmonių parašus su rankpini
giais, užtikrindami, kad jų 
vaikas bus išmokintas amato 
ir jam bus darbas vienoj ar ki
toj apsigynimo 'įmonėj.

Kuomet padarė nuodugnų 
tyrimą Northwestern National 
Life Insurance kompanija, tai 
pasirodė, kad tos visos naujos 
amatinės mokyklos, neturi nei 
žmoniškų patalpų, nei įrankių 
su kuo būtų galima išmokti 
amatą ir net neturi nei vieno 
instruktoriaus, kuris pilnai ži
notų tą amatą. Tai ką ir kal
bėti apie išlavinimą kitų. Virš- 
minėto reikalo tyrinėtojai ste
bisi, kad tėvai, būdami indus-

tų pasirodė drg. Bačiulis, kuris 
puikiai atvaizdavo seno pasau
lio išauklėtą “valkatą”, sudai
nuodamas pritaikintą dainelę 
“Allelliuj.a, aš bom’as” Reikia 
pažymėti, kad draugas Bačiu
lis jau ne kartą pasirodė su 
komiškais dalykėliais. Na, ant 
pat galo, gal įdomiausią daly
ką torontiečiai pamatė. Pama
tė tai, apie ką buvo girdėję. 
Būtent Smetoną su 'Zosyte pas 
savo sėbrą Hitlerį bėgant. Tai 
buvo vieno veiksmo komiškas 
veikaliukas, kurį drg. Janaus- 
kas parašė. Svarbiausias roles 
vaidino drg. Laurusevičius — 
Smetona; Berškienė — Smeto
nienė; Račys — Chadakaus- 
kis; Rukieriė — Jadvyga, ir 
Guoba — adjutantas. Jie savo 
roles labai gerai suvaidino ir 
publiką pajuokino, kuomet 
“Tautos vadas”, palikęs šiltą 
lizdelį, dūmė, kiek gyvas, o

Ispanijos Kovotojams Aukos
.............. A.................. ...............

Po $1 aukavo: V. Kazlaus
kas iš Queens Village, B. Shla- 
ves iš New Yorko ir L. J. Kas
per iš Marcy, N. Y.

Po $2 aukavo: F. Kaulakis 
iš Marlboro, Mass, ir A. J. 
Laučius iš Lewiston, Me.

Drg. K. Plačenis, iš Toledo, 
Ohio prisiuntė $3.25. Aukavo: 
K. Plačenis ir J. Dundutis po 
$1; L. Beleckis 50 centų; o J. 
Sutkaitis, Aponaitienė ir Ona 
Šimkienė po 25 centų.

Drg. S. J. Mizara iš Tor
rington prisiuntė $7. Aukavo: 
S. J. Mizara $2; F. Kemežis, 
B. Krouczalis, A. Radzievičius 
ir K. Gailiunas po $1; A. Bie
liauskas ir J. Jungano po 50 
centų.

Drg. B. E. Senkevičienė iš

Yvanavičienė 38 centų. Po 25 
centus: D. Valičkienė, K. 
Breitmozeris, J. Raulinaitis ir 
V. Lobikienė.

Per P. šelkaitį iš Scranton 
gauta $12.55. Vardai telpa 
korespondencijoj. Per Leoną 
Pruseiką iš Chicagos gauta 
$20.

Per A. Naravienę iš Shenan
doah gauta $9. Aukavusių var
dai: Lietuvių Moterų Aplie
tos Kliubas $5, Agota Nara- 
vienė ir K. Motuzą po $2.

Per P. Boką iš Waterbury 
gauta $13.75. Aukavusių var
dai : K. Kuchauskas $2; po 
$1 aukavo: Jurgis Navikaus- 
kas, K. Danisevičius, B. Mar- 
cinionis, M. čepliauskas, J. 
Strižauskas, Pakuša iš South-

Vichy, Fraficija, kovo 4. 
—Francūzų valdžia pareiš
kė, jog žiauri Anglijos pa
laikoma blokada yra atsa- 
kominga už tai, kad Franci- 
jos žmonės kenčia badą.

Penktas puslapis

Cairo, Egiptas, kovo 4. — 
Vokiečių ir italų orlaiviai 
bombardavo Suezo Kanalą, 
bet mažai nuostolių anglam 
tepadarė, kaip sako anglį 
komanda.

PHILADELPHIA, PA.

monėj pramonininkai pasijuto 
bespėkiai. Valdžia milioninius 
užsakymus dumpuoja fabri
kantams, o šie į laiką nei pu
sės tų užsakymų negali išpil
dyti.

Kad išeiti iš šios keblios pa
dėties laikraščiai pradėjo ba- 
rabanyti į jaunimo sielas, kad 
šie mokintųsi amatų, o labiau
sia tai karo industrijoj. Nerei
kia nei klausti, kad laikraščiai 
nebūtų sužavėję Amerikos 
jaunimą. Jie pradėjo iš pasku- 

* tinio veržtis į amatinės mo
kyklas ir ši jaunimo armija 
perpildė visas buvusias pasto
vias mokyklas. Kad patenkinti 
dalį jaunimo, norinčio išmokti 
amatų, mūsų valdžia įsteigė 
keletą amatįnių, mokyklų, bet 
toli gražu nepatenkino nei pu
sės jaunimo, norinčio išmokti 
amatų. O čia ir pasidarė dide
lė proga visokiems raketie- 
riams. Jie pradėjo steigti įvai
rias mokyklas ir į jas pradėjo 
vilioti jaunimą, žinoma, dau
giausia jie pristeigė aviacijos

• mokyklų. O kad prigaudyt! 
daugiau mokinių, jie paleido 
agentus po visą šalį, kurie, at
silankę į namus, pripasakojo 
įvairių nebūtų dalykų. Agen
tai įkalba, kad jų mokykla 
yra susijungus su aviacijos 

r dirbtuve ir mokinys, pabaigęs 
“kursą”, tiesiai stos dirbti 
aviacijos pramonėj arba kitoj 
apsigynimo išdirbystėj. Taip

trijos centruose, o ypatingai 
Naujojoj Anglijoj, siunčia sa
vo vaikus net į Kaliforniją ir 
moka už “mokslą” tūkstan
čius.

Šis raketas priėjo prie to
kios situacijos, kad pastovios 
išdirbystės, o ypatingai avia
cijos fabrikai išleido pareiški
mą ir sykiu protestą, jog jos 
nieko bendro neturi su minėto
mis “mokyklomis” ir niekam 
negarantuoja darbų. Chamber 
of Commerce persergsti visus, 
kad saugotųsi tokių amatinių 
mokyklų, nes jose nieko ne
galima išmokti ir su tokiu 
mokslu amato niekur negausi.

Chamber of Commerce pata
ria, jeigu agentai ateina į jūsų 
namus, tai jūs privalote klaus
ti pas juos, kad jie duotų bent 
kelių studentų antrašus, kurie 
yra baigę jų mokyklą. Gavę 
antrašus jūs turite susižinoti 
su tais mokiniais—per laiškus 
arba asmeniškai klausdami: 
(1) Ar esi patenkintas moks
lo metodomis? (2) Ar tas 
jums pagelbėjo susirasti dar
bą? (3) Ar jūsų mokykla 
gelbsti dabartiniame užsiėmi
me ir ar manote, kad tuomi 
galėsite pasinaudoti ateityje?

Niekuomet neduokite rank
pinigių nei nepasirašykite ant 
jokių kontraktų iki pilnai ne
žinosite apie jums giriamą 
mokyklą.

Jaunutis.

švogeris su adjutantu, kaip 
varnai sukosi prie jo doleriais 
prikimšto lagamino.

Po vaidinimo drg. Berškys 
paaiškino, kad su šiuo koncer
tu “L. B.” vajus, kuris buvo 
labai pasekmingas, baigėsi. 
Naujų skaitytojų ir aukų kvo
ta daugiau, negu dvigubai su
kelta. Jam bekalbant, ant 
scenos pasirodė rankoj dolerį 
nešinas, vieno torontiečio jau
nas sūnus, kurs anksčiau “L. 
B.” nerėmė. Vėliau jis paaiš
kino, kad gavęs nuo brolio iš 
Lietuvos laišką, kurs rašo, kad 
nauja valdžia iš jo ūkio paėmė 
20 ha žemės, bet jis patenkin
tas, nes jau tikras, kad likę 
30 ha. jam lieka amžinoj nuo
savybėj. O Smetonos režimas 
jam jau gręsė išėjimu ant gat
vės su šeimyna. x

Skirstydamiesi torontiečiai 
juokavo, kad būtų gerai, jei ir 
sekantį koncertą “tikrieji lie
tuviai” taip išgarsintų, tai jau 
jaustumės jiems skolingi.

Nežinomas Draugas.

Elizabeth, N. J.

Easton prisiuntė $8. Aukavo: 
V. ir B. Senkevičiai $1.15; Po 
$1: A. Kaulienė, J. Drilingai, 
V. Murkauskienė ir M. Urba. 
Po 50 centų: F. Bačkys, K. 
Bakanauskas, V. Lengvinas ir 
Ispanijos Draugai. Po 25 cen
tų : S. Lūšis, Paulina Urba ir 
P. Jonikas. F. Jukna 10 centų.

Per drg. A. Kilienę, iš Rum
ford gauta $7.93. J. Gudonis 
aukavo $1.05, J. Grušas $1. Po 
50 centų: S. Kaladžinskienė, 
U. Petkienė, M. Guižinskienė, 
J. šaltmerienė, J. Bartašius, 
J. Petrikienė, S. šaltmeris, D. 
Križienė ir O. Alenskienė. Z.

bury, V. Aleksandravičius, O. 
V., K. Astromskis, L. Liau- 
dinski, P. Bokas ir P. A. 75 
centų.

Per Joe Petrukaitį iš Stoug
hton gauta $16.75. Aukavusių 
vardai: A. Venckevičius $5, J. 
Petrukaitis $2. Po $1 aukavo: 
T. Kibirkštis, K. Česnuliavi- 
čius, V. Stulgaitis, P. Yakonis, 
A. Yurčius ir A. Kireilis. Po 
50 centų: J. Valantukevičius, 
P. Rapalka, A. Akunevičius, 
M. Stulgaitiene, J. Vasilevi- 
čius, V. Stočkus. Po 25 centus: 
J. Kovai, S. Lukas ir P. Stoc- 
kus.

Bentleyville, Pa. So. Boston, Mass.

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos Paminėjimui

“Laisvės” 30 Metų Jubilėjaus
Įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH
Bus Gražioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 Snyder Ave., Philadelphia, Pa.

PUIKI MUZIKALĖ programa ir prakalba
S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Va

lukas ir sūnai iš Scranton, Pa., Velička ir Grabauskas 
iš Brooklyn, N. Y., Stygų Orkestrą, vad. Kawrygos, su 
šokikų grupe, Rosemarie Campisi, sopranas, Ruth 
Daulenskis, pianistė, Moterų “Biručių” Choras, Lyros 
Choras ir kalbės R. Mizara, “Laisvės” redakt. iš Broo
klyn©.
Koncertas prasidės 2-rą vai. po pietų; vakarienė

Kaip Lietuvos Išdavikai Tikrų 
Lietuvių Koncertų Išgarsino

Gerbiamieji Elizabetho ir 
apylinkės lietuviai. Prašome 
nepamiršti, kad Bangos Cho
ras rengia vakarienę. Įvyks šį 
šeštadienį, kovo 8 dieną, 7 
vai. vakare, 408 Court St. 
Įžanga—vyrams vienas dole
ris; moterims .— penkias de
šimts centų. Bus valgių ir gė
rimų. Tikietai platinami.
Draugai Jurevičiai iš Newar- 
ko prisižadėjo būti. Taipgi ir 
K. Arlauskas iš Newarko. Bū-

TORONTO, Ont. — Tai at
sitiko pripuolamai, jie to ne
norėjo padaryti. Bet kuomet 
žmogus desperacijon įpuola, 
tai ir už skustuvo griebiasi, 
patarlė sako. Taip atsitiko su 
mūsų “ponais” tikrais Smeto
nos bernais arba kaip jie sa
ve tituluoja “tikrais lietu- 

• _ • _ 9 9 viais.
Progresyvius lietuvius, kurie 

simpatizuoja Lietuvos liaud
žiai, jie vadina “Lietuvos iš
davikais.”

Protaujančiam žmogui gali 
būt aišku, kurie tikri lietuviai 
ir kurie Lietuvos išdavikai. 
Tie, kurie krokodilio ašaras 
lieja dėl parazitų saujelės, tie 
yra Lietuvos išdavikai, kurie 
eina su liaudimi, jos reikalus 
gina, tai tie yra tikri lietuviai. 
Kad tie lietuviai išdavikai des
peracijon įpuolę iš kailio ne
riasi, tai parodo sekantis. Gal 
dar niekam neteko girdėti, 
kad kas nors vieešai platinda
mi atsišaukimus, niekintų ki
tų įsitikinimų žmones, ir pu
bliką prašytų neiti pas tuos 
žmones, bet pas juos, nes jie. 
“tikri lietuviai.” “Nedalyvauk 
jų koncerte, ir nesidėk su Lie
tuvos išdavikais. Būk ‘tikrų’ 
lietuvių prakalbose ir koncer
te.” baigė savo desperacinę 
maldą.

To negana, bėgiojo prie sa
lės savininkų, baidydami ko
munizmu ir maldaudami, kad 
salę atsakytų, be to, savo še
šioliktos vasario paminėjimą 
perkėlė ant 15-tos manydami, 
nors tuom pakenkti. Taigi tą 
dieną, 15 vasario, kuomet to
rontiečiai rengėsi prie “L. B.” 
vajaus užbaigtuvių koncerto, 
“tikrieji lietuviai,” kurie dar

socialistų vardu dangstosi, ne
juokais užsigeidė progresyvius 
po kunigų skvernu suvaryti 
tą patį vakarą bažnyčios skie
po “prakalbose,” kur dalyva
vo 2 kunigai ir “konsulas.” 
Reikia pažymėti, kad airiai 
(liet, parapijos kunigas ir 
“konsulas”) labai vykusiai 
apibudino Lietuvos istoriją, 
neliesdami Sov. valdžios ir 
Lietuvos vidujinės santvarkos. 
Bet brooklyniškis “tėvelis” 
Balkūnas, tai tikras visų “did
vyrių” čampijonas. Tasai 
žmogelis mūsų “socialistų” ne
apvylė. Psichologija, labai vie
noda. Tūlas žmogus, kurs jo 
“evangelijos” klausėsi, pasakė 
taip, jei žmonės sulyg jo 
“mokslo” elgtųsi, tai šiandien 
gatvėse kraujas lietųsi. Tai
gi Lietuvos išdavikai, nors iš 
kailio nėrėsi, bet tikrų Lietu
vos draugų koncertas ne tik 
įvyko, bet ir visais atžvilgiais 
pavyko. Publikos prisirinko 
pilnutėlė Labor Lyceum salė, 
tūli mano, kad dėka “Tikrų 
lietuvių” pasidarbavimo, ' ku
rie savo lapeliais taip ener
gingai tą koncertą garsino.

Vakaro vedėjui drg. Berš- 
kiui vos koncertą atidarius, 
ant scenos pasirodė Bangos 
Choro dalis — vyrų Choras, 
kuris sudainavo tris dainas: 
Raibakys, čiumakas ir Vaikš
čiojau. Po to jauna ukrainie
tė piano akordijon pagrajino, 
dvi sesutės Zalionytės dvi gra
žias daineles padainavo. Jau
nas ukrainietis su piano akor
dijon gražias melodijas pagra
jino. Vėliau ant scenos pasiro
dė dvi draugės, Laurusevičienė 
ir Janauskienė, jos savo due
tais publiką sužavėjo. Po due

tų labai gerai, kad ir laisvie- 
čiai atvažiuotų į mūsų paren
gimą. Kviečiame eastoniečius 
atsilankyti taipgi. Jie taipgi 
užmiršo mus. Prašome visų 
dalyvauti šiame Bangos Choro 
parengime dėlto, kad Bangos 
Choras darbuojasi visuomenės 
labui.

Buvo susirgus mūsų choris
tė d. H. Kudirkienė iš Hillsi
des, bet jau pasveiko. Perei
tą sekmadienį d. H. Kudirkie
nė minėjo varduvių dieną. 
Smagiai praleidome laiką. Jie 
įsigijo tikietus dalyvauti Ban
gos Choro bankiete.

Nepamirškite, kad po Choro 
bankieto', sekančią dieną įvyks

Aš tamstų laikraštyj nieka
dos nemačiau nieko apie mū
sų miestą. Atrodo, kad jo vi
sai nei nebūtų. Bet pas mus 
Bentleyville yra daug lietuvių, 
bet mažai randasi sąmoningų- 
susipratusių lietuvių. Pas mus 
yra net trys kliubai: vienas 
amerikonų, vienas lenkų ir 
vienas lietuvių. Jie visi trys 
gerai gyvuoja. Turime ir vie
ną katalikų bažnyčią. Čia bu
vo ir lietuviškas kunigas. Da
bar jo vietoj yrk’jaunas airių 
tautybės kunigas,.

J. R.
Nuo Redakcijos. — Kitą da

lį jūsų korespondencijos ap
leidžiame. Mūsų nuomonė, nė
ra verta juos ręįląmuoti. Ra- 
šinėkite dažniau ir trumpes
nius rašinėlius.

Pažangiųjų Lietuvių WHDH 
Programa, 830 Kylocycles
Sekmadienį, kovo 9 dieną,

9 vai. ryte-4?sekanti progra
ma :

1/ Izabela Kugel — muzi
kos direktorė.

2. Petras Šimonis — anaun- 
ceris.

3. Aido Choras iš Worces
ter, Mass.

4. Albinas lodaitis — solis
tas.

5. Trio—čelo, smuiką ir pia
noforte.

6. B. F. Kubilius — direkto
rius —#2 Atlantic St., So. Bos
ton, Mass.

Prašome kuo anksčiausia 
prisiųsti savo garsinimus di
rektoriaus antrašu. To stotis 
reikalauja.

F. B. Kubilius, direkt.

6-tą vai. vakare, šokiai 7:30 vai. vakaro.

Holly Ridge, North Caro
lina. — Sustreikavo 5 tūks-
tančiai darbininkų, „ kurie 
state įrenginius pratimam 
šaudymų į priešo orlaivius. 
Streikieriai daugumoj yra 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijistai. Reikalauja pri
pažint uniją, pusantro kar
to tiek mokėt algos už virš
valandžius ir dveja tiek už 
darbą s e k m a d ieniais ir 
šventadieniais. Streikas su
stabdė 15 milionų dolerių 
vertės darbą karinėje sto
vykloje Camp Davis.

prakalbos tam pačiam kliube, 
6 :30 vai. vakare. Kalbės drau 
gė K. Abekienė. >

A. Stripeika.

K. Abekienes Prakalbos Įvyks 
, Sekamose Vietose:

Bayonne, N. J., šeštadienį, 
kovo 8-tą, Liberty Hali, 329 
Broadway. Pradžia 8 v. vaka
ro.

Elizabeth, N. J., sekmadie
nį, kovo 9-tą, 6:30 v. vakaro, 
L.D.P. Kliube, 408 Court St.

Newark, N. J., trečiadienį, 
kovo 12-tą.

Binghamton, N. Y., ketvir
tadienį, kovo 13-tą, 7 :30 v. v., 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St.

Rochester, N. Y., penktadie
nį, kovo 14-tą, 7:30 v. v., 575 
Joseph Ave.

Rengėjai prašo visus “Lais
vės” skaitytojus pasidarbuoti 
padarymui šių prakalbų sėk
mingomis.

K. ABEKIENĖ
South Brooklyne penktadie

nį, kovo 7-tą, 8 vai. vakaro, 
Dambrauskio salėj, 755 4th 
Avė.

■ .... . • • «

Liet. Radio Vai. Programos:
Šeštadienio, March 8-to ra

dio programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte bus sekanti:
1— Kalbės Yvonne Niaurienė 

iš Dedham, tema: “Grožis1 
ir Jo Užlaikymas.”

2— Muzika ir Dainos
3— žinios

Sekmadienio, March 9-to 
radio programa per stotį 
W0RL, 920 kilocycles, 9:30 
iki 10:30 vai. ryto bus sekan
ti :
1— Ben Simmons orkestrą iš 

Paquonock, Conn.
2— Dainininkai Kleo Krasaus

kaitė iš Medford ir Povilas 
Lapenas, Jr., iš So. Bosto
no.

3— Smuikininkė Irena Palta- 
navičiūtė iš So. Bostono.

Stepas Minkus, 
garsintojas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vargeliui, Phila., Pa., — 

Korespondencijos “Linksmas 
Bankietas” nesunaudosim. La
bai ačiuojame už rašinėjimą. 
Prašome trumpinti savo raši
nius ir paprasčiau ir konkre
čiau rašyti. Tuomet nepasida
rys tokie ilgi.

George Bridickui, Shenan
doah, Pa. — Jūsų, drauge, ei
lėraščius, gavome. Bet jais pa
sinaudoti negalėsime. Ačiū už 
rūpestį.

Senam Mainieriui, Pittston, 
Pa. — Apie jūsų mieste įvy
kusias prakalbas gavome nuo 
kito korespondento to susirin
kimo aprašymą biskelį ankstė
liau. Atleiskite, kad jūsų ko
respondencijos nesunaudosim. 
Ačiū už rašinėjimą.

SVARBIOS KNYGOS
TUO JAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augŠtos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parakė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara• r

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

per

Saugokitės Vėžio
Parafiė Dr. J. J. Karkiančius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42pusVyjin H centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

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

ŽEME MAITINTOJA
’ 1^30-41—33

(Tąsa)
Juras nusprendė dvaro klojime padaryt 
bandymą. Žadamo stebuklo ėjo žiūrėti 
visi kumetynių žmonės. Tuo kart Jurui 
nepavyko įrodyti. Bandymas neišdegė.

Ir šiandien daugelis Jurą erzino: 
Ar tebesisuka žemė?

Juras kirto, kad tokį nieką ir vaikai 
galės įrodyti. Šiandien toks amžius, kad 
vaikas dėdei — dėdė. Dabar kumečio vai
kas gali būti daktaras, agronomas, pre
zidentas.

Monika nujautė vyro norus:
— Kad galėtumėm mūs Kazelį išleist... 

silpnos jo rankutės — žagrės nepakels.
— Ir išleisim. Inžinierius bus. Padarys 

tokią mašiną, kad ant žvaigždės nulėk
sime. Tu nesijuok, durnike! Ką aš nu
sprendžiau — tą padarysiu.

Kai viskas Taručių namuose į gerą 
linko, turėjo vėl kokia nelaimė metams, 
kitiems palaidoti žmoniškesnio gyvenimo 
viltis: ėmė nuomariu pulti mažasis inži
nierius. Porą kartų jam taip nugriuvus 
ir negreit atgavus žadą, tėvai manė jį 
mirus. Priepuoliui praėjus, vaikas būda
vo taip silpnas, kad negalėdavo išlaikyt 
rankoje šaukšto. Kaimynai ramino tėvus 
ir patarė gydyti namie, žolėmis, šlapu
mais, bet Juras nieko neklausydamas iš
vežė Kaziuką miestan. Daktaras vienu 
kartu neišgydė, ir reikėjo vaiką tris ke
turis kartus rodyti. Vėlai rudenį Kaziu
kas liovėsi miręs, pasitaisė, skruostuo
se atsirado sirpstančios žemuogės raus
vumas.

— Prikišau tą šimtą — nesigailiu. Tik 
sveiki būtume! — raminosi Juras!

Greitai ligonis ir visai pasitaisė. Tai 
buvo nuostabus vaikas: reikšdamas tė
vams dėkingumą, didelį prisirišimą, jis 
surinko, šlaituose kmynų, juos išdžiovi
no, iškūlė, pardavė ir tėvui atidavė pini
gus. Rugsėjį Kaziukas pradėjo septintuo
sius. Tėvas erzino ;sūnų; kartajam pats lai
kas kariauti. Vieną rytą Kaziuką anks
čiau pažadino, aprengė nauju švarkeliu, 
motina sklastyman, kaip dideliam vyrui, 
jam perskyrė plaukelius, paseiliojus ska
rutės kampą išvalė ausis ir pabučiavusi 
perdavė tėvui.

— Na, Kaziuk, teks kariaut. Atsisvei
kink su mama! Berniukas net apsiver
kė, manydamas, kad gerasis jo tėvelis 
tikrai jį veda karan, apie kurį jis ir su
pratimo neturėjo, tik žinojo, kad tai bai
su. O išvedė jį — mokyklon.

XIII
Tarutis manė taip: suaugs kada nors 

vaikai, negali žinoti, gali jų dar ne vie
nas atsirasti, ir bus nelaimingi ant to 
žemės gabalo. Sumanys skirtis, dalintis 
rėžiais — keiks gyvenimą, tėvus, kad jų 
amato nepamokė, dalimis neaprūpino.

Buvo čia daug atsitikimų, kad daly
damiesi broliai galvas viens kitam bas-' 
liais praskėlė, peiliais supjaustė sūnūs tė
vą, dėl nuartos ežios kaimynai pražilo 
besibylinėdami. Tarutis, kol gyvas, neno
rėjo tų vaidų ir kaip išganymą vaikams, 
matė mokslą. Jis niekad nebuvo gobšus, 
o jei ir buvo jame pavydas, tai ne turtin- 
gesniam aruoduose, platesniam laukais, 
bet tik tam, kuris lengvai įstengė siekti 
savo vaikams mokslo. Labiau pasiturin
tieji iš naujakurių vaikus vežė į miestą, 
leido į paštininkus, mokytojus, matinin
kus. Visur reikėjo valstybei žmonių, — 
laukams, vandeniui, fabrikams, keliams. 
Kai žmona pradėdavo vyrui dejuoti, kad 
mes to ir to neturime, kad mūsų vaikai 
neaprėdyti, kad jie užaugę bus pliki kaip 
žirneliai, Juras, rodydamas pirštu pa
kaušiu, sakydavo:
' — Čionai bus mano vaikų turtas!

Kai tik parvažiuodavo į kaimą vasarai 
Daubos sūnus iš mokytojų seminarijos, 
Jurąs nueidavo vakarais ir, nepaisyda
mas seminaristo jauno amžiaus, nusiim
davo jam iš tolo kepurę, paduodavo man
dagiai ranką ir, lyg pateisindamas tą sa
vo pagarbą, sakydavo:

— Ot, prieš ką galiu nusilenkt — prieš 
mokslą. Jau tu, Pranuk, savo galvos ant 
mano puodynės nemainytum!

Jurąs droviai, lyg nuogas prieš sveti
mus žmones, pastovėdavo prie seminaris-

— Kažkaip man tie lapai po penkius 
iš karto verčiasi, — nemoku. Nesupras
čiau, ką čia rašo... matai, kokių uode- 
gikių prikaišiota. Ne mūsų makaulei! 
Še, ge-e-vografija .. .a! — ir jis padary
davo pastangas kažką atsiminti, — žino
jau seniau, skaičiau. Ar tik ne apie že
mes kur rašo?

— Taigi, Jureli, — įsiterpdavo semina
risto motina, — kad man taip reikėtų, — 
sudurnavočiau. Pakils vaikelis, nei nu
siprausęs, nei yalgęs i— tuojau už kny
gos. Visokios, anot tavęs arikmeškinos — 
ko ir neišgalvoja!

— Mama, kaip tu sakai, arišmekika?
— juokavo būrio apsuptas seminaristas.

— Nežinau, nežinau! — gynėsi moti
na, lyg tos gudrybės būtų tik jos sūnui 
skirtos.

Tarutis mėgo vakaroti seminaristo 
kahnbarėlyje ir, kai visi knarkdavo, jis 
sėdėdavo ir godžiai klausydavo jaunos 
galvos, čia teiraudamasis, kaip gali 
mokslinčiai atspėt saulės užtemimą, kas 
išrado traukinius, ir kaip čia yra, kad tie 
visoki profesoriai nesugalvoja, kad ka
rus, tas skerdynes panaikintų?

Seminaristas ne visose srityse buvo 
tvirtas, bet jis, supratęs tą tamsaus žmo
gaus žinojimo troškulį, užsikirsdamas 
pasakodavo.

Išsibaigus kalbai vienu kuriuo klausi
mu, Juras, ką nors atsiminęs, vėl klaus
davo : ' .

— O kas tas Galilėjus buvo? Kalendo
riuje radau, paskaičiau. Man jis patiko, 
norėjau apie jį daugiau sužinoti. Kai bu
vau Kaune, jieškojau tokios knygos, bet 
negavau.

Juras išsėdėdavo iki vidurnakčio ir 
dažnai su -pirmaisiais gaidžiais grįždavo 
degančia mokslais galva. Jei seminaris
tas palydėdavo šviesią naktį, Juras ir čia 
atrasdavo eibes klausimų, kurie jį var- ' 
gino. - .... :

— Vo, — sakydavo jis užvertęs galvą 
į žvaigždėtą dangų, — čia Vakarinė, ten 
Grigo Ratai, o daugiau nežinau. įsako, 
kad jos visos vardus turi ir žino kelią... 
Tie astronomai!.. Ar čia man atrodo 
taip, jau. keli metai stebiu, o ties mūsų 
upeliuko brasta žiūrint, visada daugiau 
žvaigždžių, negu kitur... Gal, sakau, 
oras koks?

Ir po kiek laiko, nesulaukęs besišyp
sančio, atsiplėšusio į dangų seminaristo 
atsakymo:

— Nereik, nelydėk. Privarginau... Vis 
noriu dar, dar sužinoti, o anot to, — am
žių gyveni, amžių mokais. Vis nieko neži
nai. Bėk, Pranuk, sušalsi. Kitąkart pa
sikalbėsim.

O pats dar ilgai stovės, žvalgysis dan
gun, jaus keistą, savyje bundantį, ilgesį, 
galvos apie savo vaikus, kurie turės dau
giau išmanyti, paaiškinti tamsiems žmo
nėms, kaip išlipti iš vargo, gyventi nau
joviškai.

Naujoviškume Juras matė žmonių bro
lybę, išnykusius vaidus, jų linksmus vei
dus, kur nebus nei ponų, nei vargdienių, 
kur valdys protas, sąžiningumas.

Tarutis tvirtai nusprendė savo Kaziu
ką vienu iš tokių naujoviškų žmonių pa
daryti. Jis džiaugėsi, kad vaikas godžiai 
rijo paskolytas iš seminaristo knygai ir 
verkė, jeigu kur nesuprato, ar negalėjo 
jam niekas paaiškinti.

Tėvas užsikvietė seminaristą į namus 
ir parodė Kaziuką, jo sąsiuvinius. Vai
kas girdėjo, kaip išlydėjęs už svirno sve
čią, tėvas sakė:

— Atmintį šėlusią turi... noras dide
lis. Namie visų nenulaikysi, susiveršiu 
diržą — pabandysiu leist... Kitąmet 
baigs trečią skyrių.

Vaikas tą vakarą buvo meilus tėvui, 
glaudėsi prie jo, lyg katinėlis, ir užmigo 
sapnuodamas apie knygas, iš kurių išli
po karaliai, princai, elgetos, Robinzonas, 
kalbėjo jam, vaikščiojo ir vedžiojo jį po 

■ nežinomą pasakos pasaulį.
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Gyvenimui nebuvo galima užbėgt už 
akių. Viena maža nelaimė griovė visas 
viltis. O nelaimės ir bėdos ttme krašte 

• buvo dažnos valstiečiams, kaip dažni lie- •
besiŠynsaatiems iš laimės tėvams akyse 
'kalbėdavo:* ,

Worcester, Mass
Mūsų Naujienos

Pasirodo, kad mūsų Pilie

kas. Viso sukelta $26.50. At
mokėjus prakalbų išlaidas, li
kę $15.50 pasiųsti gelbėjimui 
Ispanijos kovotojų.

Prašau atleisti, jeigu

Hartford, Conn. mi krutami paveikslai iš pra 
eitos vasaros dainų dienos.

kuriu
Serga Choristas

Vasario 22 d. smarkiai su

tūs ar ašara kūdikių akyse.
(Bus daugiau)

1

cių Kiiubas bus nene vienas 
iš bagočiausių kliubų Naujo
joj Anglijoj. Visa skola, ką 
dabar turime — $5,000 ant 
abiejų vietų, o jeigu tas abi 
vietas parduotame, tai gautu
me mažiausia 80 tūkst. Per
eitam metiniam susirinkime 
nutarėm vienbalsiai padidinti 
pomirtinę, vietoj $75 kaip bu
vo praeityje, dabar bus $200, 
už tą patį 50 centų mėnesinį 
mokestį. Už tatai pereitame 
susirinkime net keliolika buvo 
narių aplikantų, buvo net ir 
tokių, kuriem amžius jau ne- 
pavelina tapti šios draugijos 
nariais. Nors ir tas žmogus šį 
kliubą gerai žinojo per dau
gelį metų, bet nei nebandė pri
sirašyti 
jo. . .

tuomet, kuomet galė-

socialistų prakalbose 
nieko naujo, jeigu ne

Tose 
nebūtų 
naujai gimęs socialistų kalbė
tojas, ponas Stilsonas, buvęs 
sklokininkų, tėvas, kuris sakė, 
pamatysit jūs bimbiniai, kaip 
Stalinas mumis pripažins, kai
po gerus komunistus. Bet kas 
dabar iš to žmogystos pasida
rė, tai turbūt nei mūsų Gab
rielius negalėtų išaiškinti. Jam 
dabar jau viskas negerai, nei 
Stalinas, nei Smetona. Kaip 
tas žmogus sako, užėjo visų 
galų suirimas. Bet man visgi 
stebėtina, kad dar mūsų mies
te ir šiandien yra tokių, 
kurie drįsta su tuo žmogumi 
draugautos ir dar stato save 
darbininkų prieteliais. Pas 
mus, Worcesteryj turbūt dar 
yra jo pasekėjų koks pustuzi
nis. Kitą sykį ir jų vardus pa
skelbsiu, tegu žmonės žino, su 
kuo turi reikalą. Mūsų bepar- 
tyvis dzūkas buvo atsivedęs 
Stilsoną net kliubo mitingan, 
kad kliubas užsirašytų jų “N. 
Gadynę.” Kalvis.

Nuo Ried. — Tą dalį Jūsų 
raštov kur kalbama ąpie man
dagumą 'gafspadoriaus su dže- 
nitorium, apleidžiame. Mano
me, kad tai' yra vietos daly
kas. Spaudoje nevertėtų apie 
tai kalbėti.

žymėti.
Iš Sėkmingos Vakarienės
Vakarienė, kuri atsibuvo tą 

pačią dieną priėmimui drg. K. 
Abekienės taipgi puikiai pavy
ko. Publikos prisirinko tiek, 
kad vargiai tilpo svetainėn. 
Vakarienę gamino draugės P. 
Žukauskienė, Kavaliūnienė, O. 
Petruškevičienė, M. Dom
brauskienė, Bobenčikienč, J. 
Lazeckienė, Šukienė, pagelbė
jo drg. Jankus.

Gražią muzikalę programą 
davė Richard Bpividas, 13 me
tų jaunuolis, dd. Buividų sū
nus iš Dorchester. Taipgi lai
ke vakarienės daugelis drau- 
gų-gių išsireiškė savo mintos 
įvairiais klausimais. Tarpe 
kalbėjusių buvo viešnios dd. 
Abekienė ir Sukaskiene.

*

Buvo duotas sumanymas pa
rinkti aukų pasveikinimui Pa
žangiųjų Lietuvių 
naujai atidaromos 
programos iš stoties 
kuri bus leidžiama
rytais nuo 9 vai. iki 9 :30. Au
kų sukelta $9.30. Aukotojų 
vardus paskelbs draugai, ku
rie užrašinėjo.

Varde LLD 2 kp. moterų 
skyriaus, visiems aukotojams 
tariu širdingą ačių.

H. Tamošauskienė.

Tarybos
radijo

WHDH,
nedėlios

Elizabeth. N. J

So. Boston, Mass
Iš Atsibuvusių Drg. K. Abe- 
kienės Prakalbų Vasario 16 d.

Prakalbos puikiai pavyko. 
Pliblikos buvo pilna Piliečių 
Kliubo svetainė. Drg. K. Abe- 
kienė savo kalboje palietė vi
sus žymiausius šių dienų klau
simus. Ypatingai vaizdžiai nu
piešė Lietuvos žmonių gyve
nimą smetoninio režimo laiko
tarpiu, nes ji prieš pat Smeto
nos pabėgimą grįžo iš Lietu
vos. Ji turėjo progų atlankyti 
miestą ir kaimus, todėl ji la
bai gerai žino, kodėl Lietuvos 
žmonės Šiandien džiaugiasi 
nusikratę Smetonos jungo.

Drg. K. Abekienė yra vie
na iš žymiųjų kalbėtojų ir jos 
kalba publikai labai patiko.

Pertraukoj dainavo Laisvės 
Choras, vadovybėj drg. M. K. 
Bolio. Nors daugelis chorisčių 
ir neatsilankė, bet choras su
dainavo porą dainelių labai 
puikiai. Ačiū choristams už jų 
patarnavimą. <

Prakalbose buvo renkamos 
aukos vadavimui Ispanijos ko
votojų iš Francijos koncentra
cijos stovyklų ir padengimui 
išlaidų. Aukavo sekamai: 
Drg. S. V. Kvietkauskas $2.. 
Po $1: K. Kazlauskienė, An-, 
dreliūnienė, R. Chuberkis, T. i 
Niukienė, A. Sabulienė, J. Pe-I 
šino, B. Tamošauskas, K. 
Barčius, J. Lieponis, A. BuL 
vidienė, W a š k i s. Po 50 
centų: M. Dombrauskienė, 
K. Gabriūnienė, K. Žukaus
kas, prof. B. F. Kubilius, G. 
Lekas, Jadvilas, Lukas,šūkis, 
Matukas, Skerstonienė, Waš- 
kienė, Smoskiš, Peldžius, Bo- 
benčikienė. Po 25c.,: Kenes, 
Stonis, Niaura, Petruškevičius, 
Sukaskiene 
hiont, 
kis,

Vasario 22 d. buvo suruoš
ta surprize pramogėlė drau
gam Gigai ir Stanislovui Ke
turviečiams, jų 25 m. ženy- 
binio gyvenimo sukakties pro
ga, Inslee Place. Dalyvavo ar
timiausi giminės iš Elizabetho 
—Zenon Stasiuliai, V. Pau
lauskas, Adolph Stasiuliai, ir 
A. Mickai iš Brooklyno. >

Pramogos surengime dau
giausiai pasidarbavo drg. Sta- 
siulienė. Laike skanios vaka
rienės ir pasikalbėjimų jubi
liatams buvo linkėta laimingai 
sulaukti auksinio jubilėjaus.

Draugai Keturviečiai turi 
užauginę gražų sūnų. Yra su
sipratę darbininkai ir “Lais
vės” skaitytojai per daugelį 
metų. Jie visada paremia dar
bininkų judėjimą, šį syk taip
gi paaukojo $2.00 Ispanijos 
kovotojams.

Nuo savęs linkiu ilgiausių 
metų ir laimės.

V. Paulauskas.

Athenai, kovo 5. — Da
bar Albanijoj eina tik vieti
niai susikirtimai tarp grai
kų ir italų.

Sukaskiene, V a s k i s, rei- 
hiont, Jušas, J. Usevičius, Kiš 
kis, Domeikaitė, Jankus, Pet- 
kauskas, Matulevičius, Juškie
nė, ViliriiMitis, Barisauskas; 
Šidlauskas, Kaliošas, Brazing-
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Vasario antrą dieną įvyko 
Laisvės Choro pamokos. Tai 
rodos, nieko naujo, betgi tik
renybėje, visiems choristams 
buvo didelė naujienybė, kai 
pasirodė nauja mūsų mokyto
ja B. Rasimavičiūtė iš Water
bury, Conn. Veik visi choris
tai dalyvavo šiose pamokose 
ir visi, matyt, buvo labai pa
tenkinti mūsų nauja mokytoja. 
Buvo kalbama, kad bus sumo
kėtos dvi dainininkų grupės: 
vyrų ir moterų. Sekamą vaka
rą choristai laikė savo mėne
sinį susirinkimą. Apsvarstytą 
ir nutarta daug gerų tarimų. 
Daugiausia buvo kalbama, tai 
apie ateinantį metinį apskri
ties chorų koncertą, kuris 
įvyks Hartforde, balandžio 
20 dieną. Visi keturi apskričio 
chorai prašomi gerai prisi
rengti prie šio koncerto. Nes, 
kiek tenka matyti, tai minimo 
koncerto prograjną turės vieni 
chorai išpildyti, šiame koncer
te bus ir naujenybių. Bus ima
ma krutami paveikslai per vi
są vakarą. Taipgi bus ir rodo-

dar tebeserga. Jonas gyvena 
996* Broad St. Choristai, mes 
turime aplankyti Jonuką, tas 
jam suteiks daugiau energijos 
kovoti su liga.

Taisykis, Jonuk, to ir mes 
tau vėliname.

Choristas W. B.

'Amsterdam. — Vokiečių 
vyriausybė Holandijoj ruo
šiasi įvest žmonėms versti
ną darbą.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo, automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuviu Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi-. 
nes rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su.prisiunthnu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave.,. Boston, Mass

i.<- t

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retėžius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:.

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą 
SKAITYKITE KNYGĄ 

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

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

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

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

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

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5'kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais —35 centus.

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją. Visais knygos reikalais kreipkitės

A.L.D.L.D.
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
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Kas Yra Krebs-Valtin?

Pittston, Pa

LAISVE Septintas puslapi -

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

knygoj jis patsai jau rašo, 
kad gimęs miestelyj ant 
Maintz, 1904 metais. Krebs- 
Valtin tą kriminališką už
puolimą teisina, kad jis pil
dė “kominterno įsakymą” 
Valtino išniekinimas Dimit- 
rovo teismo nesutinka su is
toriniais dokumentais. Val- 
tin rašo knygoj, kad Hitle
rio logeriuose jis buvo 
nagaika muštas per veidą, 
veidas jo sukapotas, bet 
praktikoj ant jo veido nė
ra jokių ženklų. Valtin kny
goj paduoda tokį vokiečių 
laivo vardą, būk kuriuomi 
jis atvažiavo, kokio tikru
moj niekados nebuvo. Valti- 
nas įvardina knygoj Ameri
kos kraštų apsaugos jūreivį, 
kokio jūreivių surašė visai 
nėra. Palyginus pirmą ir 
antrą laidą skirtumas jau 
ne vien .puslapių kiekyj, bet 
ir turiny j, naujoj laidoj dar 
daugiau falsifikacijų. Val
tin vienur tvirtina, kad jis 
susieidavo su Krivickiu, o 
kitur išsigina. Valtino kny
gos rankraštį matė advoka
tas Adolf Berle, Amerikos 
valtybės sekretoriaus pagel- 
bininkas, apie tai jis infor
mavo valdžią, o Oliver La 
Farge ir Robert Bek-Gran 
padarė joj pakeitimų. Bek- 
Gran tvirtina, kad šnipų de
partamentas Valtiną nau
doja kaipo liudininką, kad 
iš Amerikos ‘ išdeportavus 
Harry Bridges, vakarinių 
valstijų jūrininkų organiza
torių. Valtino knygos pa
ruošimą rėmė ir Eugene 
Lyons, redaktorius “Ameri
can ' Mercury” ir autorius 
prieš Sovietus veikalo “As
signment in Utopia”, kuris 
pirmiau jau išleido Jan 
Valtino .kpygą ‘Uoiųipųnisb 
Agent”/ • Žurnalas “New 
Masess” iškelia faktus, kad 
Jan Valtin buvo Hitlerio 
šnipas. Amerikietis , Bėk 
Gran, kuris 2 metus išbuvo 
Vokietijos fašistų kalėjime, 
tvirtina, kad Krebs-Valtin 
“nebuvo jokis žymus komu
nistas”, kaip jį bandė per
statyti žurnalas “Life”, kad 
jis yra “tik tuščias pagyrū
nas”. Toliau iškelia, kad 
Krebs-Valtin yra tampriai 
susirišęs ir su rusų balta
gvardiečių spauda Ameri
koj. Valtin savo knygoj ir 
asmeniškame pasikalbėjime 
labai giriasi, kad prie jo ki
bę merginos, kaip musės 
prie medaus. Jis pasikalbė
jime su Kenneth Stewarts 
didžiavosi, kaip jis gerai iš 
revolverio šaudo ir savo pa
sisekimu tarpe merginų, 
nors ten pat buvo jo mote
ris.

Hearsto rašytojas Isaac 
iDon Levine nepridės plun- 

b ksnos ten/kur nebus raštas 
prieš Sovietus arba komu
nistus. Jis pirmas ir pradė
jo garsyti knygą “Out of 
the Night”, kurią patsai su 
kitais Hearsto rašytojais ir 
Krebs-Vaitinu pa g a mino. 
Nėra abejonės, kad be slap
tos policijos žinios buvęs 
kalinys negalėtų turėti tokį 
pasisekimą ir būti taip gar
binamas. P-as Kenneth Ste
warts, kaipo tikras ameri
kietis, išreiškė savo pasipik
tinimą Adolfo Berle ir slap
tos policijos departmento 
ryšiais su buvusiu krimina
listu ir teroristu, nepaisant 
kokiems tikslams tas yra 
daroma.

Na, tai čia mes padavėme 
trumpą sutrauką apie tą 
naują turčių spaudos “did
vyrį”, kuris dabai* visur 
garbinamas. Žurnalo “Life” 
tvirtinimas, kad būk Krebs-

Vai tino niekas neturi pa
veikslo, yra tuščios pasakos. 
Ir minima “P. M.” laida 
įdėjo jo iš priešakio ir šono 
paveikslus, taipgi pilną as
menybės aprašymą.

Hearstas ir jam panašus 
žino, kad Krebs-Vai tin nė
ra jokis “didvyris”, jokis 
buvęs komunistas,' bet jie 
d e m o r a 1 izavimui darbo 
žmonių išvilko iš krimina
listų pasaulio naują avan
tiūristą, padarė jį buvusiu 
“vadu” ir klaidina žmones.

Iš Jadvygos Prakalbų 
Pittston, Pa.

Tautininkų rengiamos pra
kalbos poniai Jadvygai atsibu
vo Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, kovo 2.

Klausytojai, jau gerokai nu
senę, susirinko, kaip vyrai, 
taip moterys, bet jaunuolius 
buvo galima suskaityti ant 
pirštų.

Ne pro šalį bus paminėti, 
kad ne visiems Pittstono lie
tuviams krito į širdį kalbėtojų 
skundai ir išmetinėjimai apie 
dabartinę Lietuvos valdžią. 
Tikrenybėje, prisieina pasaky
ti, kad Pittstono lietuviai nė
ra kokie dvarponiai ar fabri
kantai, bet yra sunkaus dar
bo žmonės nuo pat jaunystės 
dienų vergavo ir palaikė ma
ses panašių dvarponių, kaip 
Jadvyga, advokatėliai ir re- 
daktorėliai.

Didžiumoje matėsi šypsą 
klausytojų veiduose, kad jie 
nesimpatizuoja toms kalbėto
jos neteisybėms,- jie jau žino 
iš laiškų, kad jų giminės ir 
gentys nusivalė parazitų slė
gimą Lietuvoje, paimdami val
džią į savo rankas su pagelba 
drūtos Sovietų Sąjungos.

. Atsirado keletas pritarian
čiųjų, paplojusių. katukes, pri
tardami, tikriau sakant savo 
priešui.

Pirmas kalbėtojas buvo per
statytas p. šaliūnas. Jis savo 
kalboj pakartojo tą pačią gies
mę, kad Lietuvoje taip bloga, 
taip negera, teroras, vargas, 
kraujas liejasi ir taip pana
šiai.

Apart visko, savo kalboje 
pasakė ir savo troškimus, kad 
Hitleris nusisuktų sprandą, 
Stalinas -nusisuktų sprandą, 
taip kaip Napoleonui, kad at
sitiko, tai tuomet, velug jo su
pratimo, užviešpatautų ir Lie
tuvai rojus. Kad ir tautinin
kų vadas, bet labai prastai di- 
plomatuoja; mat, Antanas 
Smetona jau nusisuko spran
dą, o Lietuvoje kyla kultūra 
ir gerėja visas liaudies būvis. 
Tas yra faktas, kurio užgin
čyti niekas negalės.

Stebėtina buvo girdėti, tai 
kam jis siūlo Hitleriui nusi
sukti sprandą, juk jis yra sme- 
tonininkų gelbėtojas, išgelbė
jo tos pačios Jadvygos kuda
šių ir jūsų visą parazitišką 
štabą. ’/

Svarbiausia kalbėtoja buvo 
Jadvyga. Pirma, negu ją ma
čiau, maniau, bus tai bent asa- 
ba, kada pamačiau, tuomet 
pasigailėjau tos “vargšės” pa
prastos pabėgėlės, tik tiek 
man ūpą pataisė, kad Jadvy
ga semia žinias iš “Laisvės” ir 
jeigu ji ilgiau “Laisvę” skai
tys, tai aš tikras, kad ji kat
rą gražią dieną įstos į ALDLD 
organizaciją, šitas faktas pa- 
liūdija, kad ir Jadvyga tiki į 
darbininkišką spaudą, kaipo 
teisybę rašančią. O ką ji ten 
paskaitė iš “Laisvės?” Tai štai 
ką: Iš Lietuvos laiškus, rado 
vieną rašytą vienos jaunuolės, 
kuri rašo, kad nėra rengiami 
ten šokiai ir vakarėliai, kaip 
kad seniau būdavo, nes nėra 
viskas ten dar susitvarkę ir 
dar nėra susitvėrę ten komu
nistų kuopos. Tuom ji rėmės 
ir aiškino, kad ten žmonės 
priešinasi komunizmui ir šiai 
valdžiai. Antrą laišką skaity
dama aiškino, kad ten ant pre
kių kainos numuštos ir toliau

surado, kad ten nekuriu pre
kių trūksta, kaip tai, degtu
kų, žibalo, druskos. Tai, sako, 
gera numušti kainą, kad tų 
daiktų ten trūksta. “Laisvė” 
nebando nieko užginčyti, nes 
ten ne jos išmislas, ten buvo 
laiškas iš Lietuvos, jei ko ten 
ir trūksta, nėra ko abejoti, o 
jeigu tų prekių yra, tai kaina 
numušta ir prieinama. O p. 
Jadvyga užmiršo paaiškinti, 
kad gavimas įvairių prekių yra 
trukdomas dabartinių karų. 
Pavyzdžiui/ 1928 metais An
tanas Smetona pirko iš Fran- 
cijos rakandų už ,150,000 li
tų ir francūzišką automobilių. 
Tuomet aš lankiausi Lietuvoje. 
Aš radau vaistinyčiose, kad 
visokios pamodos ir gyduolės 
buvo perkamos iš Vokietijos, 
o blėta stogams dengti, dalgiai 
šienui pjauti buvo perkami iš 
Čechoslovakijos, motorai kulti 
javams — perkami Anglijoj 
ir panašiai. Kitokį reikmenys, 
kaip drabužiai, audeklai, bu
vo perkami Amerikoje ir Fran- 
cijoje, o jei dabar ir trūksta 
nekuriu dalykų ir prekių, tai 
yra jūsų, ponų kaltė, .jūs po
naudami ten nepastatėt fabri
kų ir tų reikmenų neprigami
note. Dar ji verkšleno beskai
tydama iš “Laisvės,” kad 70,- 
000 gyventojų gavo žemės, o 
20,000,000 litų paskyrė sta
tybai trobesių. Pagal jos iš- 
rokavimo, tai būtų labai ma
žai pinigų, nes ant kiekvieno 
išeina tik po 300 litų, bet visgi 
tą pinigų sumą pripažino, kad 
buvo skirta žmonėms. To tai 
nepasakė, kad “tautos vadas” 
buvo uždėjęs 45,000,000 litų 
mokesčiais ant žmonių spran
do, turbūt savo ypatiškiems 
reikalams ar savo švogeriams? 
Dar tiesiog verkšleno, kad ru
sai sulaužė dvi padarytas ne
puolimo sutartis su Lietuva, 
užimdami ją, ir kokie jie bai
sūs, kiek daug orlaivių ir tan
kų turi, kurie tik skrido, skri
do ir tankai važiavo. Ji dar 
netikėjus, manė, kad tie patys 
skraido apsisukdami ir gązdi- 
nas juos, bet ji paklausė žmo
nių, jie jai- paaiškino, kad tai 
yra vis kiti orlaiviai.,. Tad ji 
baisiai išsigandus ir drožus tie-1 
siog pro dratines tvoras pas 
Adolfą. Supykus ant Lietuvos 
valdžios, kad 90% žmonių 
balsavo rinkimuos. Geriaus 
Jadvygai reikėjo paaiškinti, 
kas jos švogerį Smetoną rin
ko 1926 metais, kokiuo jis bū
du užsisėdo ant Lietuvos liau
dies sprando, ir kaip tuoj po 
to sušaudė keturis Lietuvos 
darbininkų vadus; jai tas ne
žinoma, pasakoja tik, kad da
bar Lietuvoje gyvuoja teroras 
ir priespauda ant žmonių. Iš 
jos kalbos galima spręsti, kad 
ji atpasakoja savo valdymo is
toriją, nes tokie dalykai nega
lėjo įvykti į šešius mėnesius 
laiko prie naujos valdžios, 
čia yra neužginčijamas faktas, 
kurį įrodo laiške buvusis nuo 
vados viršininkas, kad su 
Smetonos išdūmimu į Vokieti
ją išnyko Lietuvoje aristokra
tija. Laiške sakoma, kad Lie
tuvos ponios jau nebežinojo 
nei kokio kailio kalnierius 
ploščiams dėtis, nei kokio š-il- 
ko kojines dėvėti. Be to, 
džiaugiasi, kad išnaikino suk
tybes, suvaržė baisų girtuok
liavimą ir chuliganizmą. Tik 
apgailestavo save, kad val
džios darbo neteko, šis laiš
kas tokio žmogaus rašytas, 
kuris tarnavo Smetonos val
džiai ilgus metus. Jeigu jūsų 
plauko žmogus taip kalba, tai 
tas parodo, kad viešpatavo 
didžiausias išgverimas jūsų 
valdyme Lietuvos. I

Girdėjau daug prakalbų, 
bet tokio žioplo kalbėtojo dar 
nėsu girdėjęs savam gyveni
me. Tai yra žmogus žemiau 
kritikos. Jo vardas Jurgėla. 
Tėmyk, sako jis, kad rusai va
žiavo su tankais į Kauną ir 
kad tankas sugedo, tai nuvertė 
į griovį, nes rusai nemoka pa
sitaisyti. Daugiau, kaip juo
kinga, kad < jie juos mokėjo 
padirbti, tai jie moka ir susi
taisyti. Tai tikras kvailumas 
taip kalbėti. Antras, kad ka- ' 
reiviai susiraišioję su pančiais, ! 
nuplyšę, su mediniais čevery- '■ 
kų padais, o dar pats pasakė, 
kad vienas kareivis įėjęs j

krautuvę nusipirko net tris 
poras batų. Tai kaip čia da
bar gali tą ' d^iykįą ‘išsiaiškin
ti. Sako, čia nuplyšęs’, o čia 
vėl turi net daugiau pinigų, 
kaip dėl poros batiį. Kame gi 
čia logika?

Jurgėla, ar negalėtum man 
paaiškinti per “Laisvę”, taip
gi prie tos pačios progos pa
aiškinkite, kur tą “gražiakal- 
bystę” mokinotės? Dar vieną 
dalyką turiu pridurti, jeigu 
Jurgėla turite tokį plieninį 
kumštį, kurį čia demonstravot, 
tai reikėjo stoti ir kovoti prieš 
bolševikus, kurių, išsireiškei, 
taip labai neapkenti. Reikėjo 
neįsileisti jų į Kauną. Bet da
bar pasirodai, kad esi didelis 
bailys. Atbėgai į Suvienytas 
Valstijas ir pasikavojai, kaip 
žvirblis žabuose, ir čerški ne
švaria burna dolerines gies
mes.

Turiu priduri, kad jūsų vi
sų isteriški šūkavimai, pana
šiai, kaip kad šaliūnas Šūkavo, 
lyg norėdamas išgązdinti, o 
gal savuosius padrąsinti, kad, 
ot atvažiuos “tautos vadas” ir 
kad čia Amerikoj susitvers 
Lietuvos valdžia, dar pabrėž
damas, kad niekur kitur, kaip 
čia Amerikoj. Bet kodėl jis 
pamiršo trumpos praeities is
toriją iš Rusijos caristų, kurie 
pabėgo į Paryžių ir įsisteigė 
carišką valdžią ir išėjo caro 
generolai paryžiečiams taksių 
vairuoti ir restoranuose grin
dis šiūruoti. Tegu smetoniniu- 
kai gerai pamąsto, kad ir 
jiems ta ateitis artinasi. Turės 
valgyklose lėkštes plauti ir ne 
vienas gal ant pašalpos ar 
WPA nueis. Gali ir taip pri
sieiti, kad vienas kitas liks ir 
išdeportuotas kaipo nelegaliai 
įvažiavęs. O Amerikos lietu
viai jaunuoliai nešers jus sa
vo nikeliais.

Kaip negalima sugrąžinti 
Susquehanna upės bėgti į žie
mius, taip jau nebesugrąžinsit 
Smetonos ant Lietuvos liaudies 
sprando.

Pittstono Korespond.

už keisčiausį apsirengimą. Turėsi
me Šokius prie Petraičio orkestros, 
duosime skanių užkandžių. Įžanga 
50c. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. (55-57)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinė Darbininkų Pašclpinč 

organizacija rodys "Marselietę,” ju- 
dį, kuris buvo padarytas laike ben
dro fronto darbo unijų grupės po 
vadovybe pasaulio garsiausio direk
toriaus Jean Renoir. Kas nežino iš 
lietuvių "Marselietės”! Šį judį ro
dys pirmą syk Phila. kovo (March) 
sekančiose vietose: Kovo 9, nedėlioj, 
8 vai. vak., 735 Fairmount Ave.

Kovo 15, subatoje, 8 vai. vak., 810 
Locust St.

Kovo 16 d., nedėlioj, 8 vai. vak., 
363 So. 60th St.

Quakertown: Kovo 11 d., 8 vai. 
vak., Front ir Park Avės. — antra
dienį.

Allentown: Italų kliubo, kovo 13 
d. ketvirtadienį, 8 vai. vak. Nepra
leiskite įdomaus ir gražaus veikalo.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Kom. susirinkimas 

įvyks kovo 9 d., 2 vai. po pietų. 735 
Fairmount Ave. Bus svarbių dalykų 
aptarti, kas link "Laisvės” Bankie- 
to. Vėliaus bus diskusijos, rengia 10 
kuopa. Kviečiame visus philadelphie- 
čius, kuriems rūpi šiandieniniai klau
simai dalyvauti, galėsime plačiai vis
kį išdiskusuoti. — F. Balčiūnas, 
Kom. narys. (56-57)

WORCESTER, MASS.
ALDLD .155 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 10 d. 
kovo, 29 Endicott St., 7:30 v. v. Pra
šome dalyvauti, nes bus daug "darbo 
prisirengti prie konferencijos. — A. 
W. (56-58)

EASTON, PA.
šeštadienį, kovo 8 d. yra rengia

mos labai svarbios prakalbos, kad 
tinkamai apvaikščiojus Tarptautinę 
Moterų Dieną, kuri kaip tik ir pri
puola tą dieną. Prakalbos įvyks Kai- 
llasiuvių Svetainėje, 429 Northamp
ton St., Easton, Pa., 8 vai. vakare. 
Bus viena geriausių moterų kalbėto
ja, d. K. Petrikienė, iš Brdbklyn, 
N. Y. Ji daug naujo mums pasakys 
netik vien iš moterų kovų ir veiki-

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

mo, bet iš abelno darbininkų judė
jimo. Kviečiame visus iš arti ir iš 
toliau ' dalyvauti prakalbose. Įžanga 
veltui. — Rengia ALDLD 13 kuopa. 

(55-57)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD moterų susirinki

mas įvyks ateinantį nedėldienj, ko
vo 9 d., 4 vai. po pietų, 376 Broad
way. Šiame susirinkime bus išduoti 
raportai apie nuveiktus darbus, pra
eitais metais. Taipgi turėsime prisi
rengti tolimesniam darbui ir veiki
mui. Turėsime išsirinkti delegates 
į N. A. Moterų Sąryšio konferenci
ją, kuri įvyks balandžio 6 d-, Wor
cester, Mass. Todėl, visos draugės 
dalyvaukite. Atsiveskite savo drau-

ges ir pažystamas. Atsineškite daug 
gerų sumanyfnų. Po susirinkimo, 
6:30 vakare, bus draugiškas pasi
kalbėjimas prie arbatos ir skanių 
užkandžių. Taipgi yra užkviesta kal
bėtoja kuri aiškins Tarpt. Mot. die
nos (kovą 8) reikšmę. Bus ir dau
giau pamarginimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

0

Varpo 
keptuvė

- ALDLD moteris. 
(56-57)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 9 d., 2 vai. po pietų. Nariai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. Bus 
Progresyvių Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. — O. Zdanienė, sekr.

(55-57)

UNION LABEL

'S

yra 
unijinė

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
P a tarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

S 111/f o
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THE BAKERS*

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

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

VARPAS BAKERY/ 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
IOI IOt=3Q
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH1

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubas rengia Tarptauti

nės Moterų Dienos paminėjimą, šeš
tadienį, 8 d. kovo, 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. Dainuos Birutės, Rusų, 
Ukrainų, Lenkų ir Latvių Chorai. 
Kalbės Močiutė Bloor. Vėliaus seks 
šokiai prie puikios orkestros. Kviečia 
Moterų Komitetas. —J. S.

(55-57)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

sekmadienį, kovo 9 d. Y. M. 
Svetainėje, kampas Walnut ir

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puoštą lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 9Xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių- 
Vynų ir Degtinės

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 7 d., 8 v. v. H. L. P. Kliubo 
Svet. Kviečiame narius dalyvauti, 
turime daug reikalų kalbėti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių. — J. 
Sekr. (55-56)

Gaminami Europiško ir ĄmerlkoniAko stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta par&lena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKfJjlOVA

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

EASTON, PA.
Literatūros Draugijos, 13 kp. susi

rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 9 
d. Y.M.H.A. Svetainėje, 2:30 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti, užsimokėti duokles, ir naujų narių 
atsivesti. Po susirinkimui bus svar
bios diskusijos karo klausime. — 
B. E. S. Sekretorė.

(55-57)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai Visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

FINDING; MO N EY! RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro pamokos įvyks sek

madienį, kovo 9 d., 7 v. v. 735 Fair
mount Ave. Kviečiame visus choro 
narius dalyvauti^ rtatipgi ir naujus 
prisirašyti. Turime gerai prisirengti 
dainuoti "Laisvės” bankiete, ir taip 
pat dainuosime Baltimorėje, 25 d. 
gegužės, ir kitose vietose. Nepamirš
kite dalyvauti pamokose. — Komisi
ja. (56-57)

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 dovanais

660 GRAND STREET BROOKLYN,

FRANK DOMIKAITIS

&

įvyks 
II. A. 
Ferry 

Sts., kaip 12:30 vai. po pietų, Pra
šome visus nafrius dalyvauti susirin
kime ir nesivėlinti, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarimui. — Sekr. 
V. J. S. (55-57)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ruošia linksmą va

karą, 408 Court St. šeštadienį, 8 d. 
kovo. Pradžia 7:30 v. v. Turėsime 
valgių ir gėrimų, taipgi šoklų. Vy
rams įžanga $1.00, moterims 50c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, linksmai praleisti vakarą 
su su bangiečiais ir tuom pačiu sy
kiu paremsite finansiškai; chorą. — 
Komisija. (55-57)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp., moterų grupė 

rengia kostiumų balių, paminėti 
Tarptautinės Moterų Dienos,, šešta- 
dieni,,M?
Kliubo Svet. Bus duodamą dovanos

Gaukite “Laisvei” naujų 
. skaitytojų

AWBASSAO0R
2) Jewels

* 139?5

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

ROBERT UPTON
Jeweler t: Įsteigia 1802 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avea. 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2178

Duodame ant Išmokėjimų
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