
KRISLAI
Dulkės Samdytų Apipeli
jusių Frakų Uodegos...

Kai Jūs Bučiuosi t Jai 
Rankon ...

Jūs Užsit, o Kiti Verks.
Atsimenat Macbethą?

Ar Jūs Tas Dvasias
Matysite? <

Rašo R. Mizara

Kdtvirtadienj viename Niu
jorko viešbučių įvyks bankie- 
tas “tautos vadui” priimti. Jin 
yra kviečiami smetoniški ka
valieriai; visi, kurie užgyrė 
kruvinąjį režimą Lietuvoje, 
siautusi per arti 14-ką metų; 
visi, kurie darbuojasi, kad ta
sai režimas būtų sugrąžintas 
(su Hitlerio pagalba) Lietu-1 
von ir kad Lietuvos liaudis vėl 
būtų engiama, žudoma, terio- 
jama.

J tą* bankietą, sakoma, net 
jei ir norėtų, nebūsiąs įleistas 
žmogus, kuris stovi su Lietu
vos liaudimi. Tikietai. duoda
mi tik “parinktiesiems” ir jie 
jų neturį teisės perduoti ki
tiems.
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Taigi galime. įsivaizduoti, 
kas dėsis Pierre viešbutyj. 
“Vadas su vadiene” laimins 
savo pavaldinius, ir bandys ža
vėti juos hitlerišku įkvėpimu, 
atvežtu iš Berlyno.

Smetoniški kavalieriai lenk
sis prieš “jų didenybes”. Dul
kės samdytų, apipelėjusių fra
kų uodegos, užmautos žemiau 
susususių ponų nugarų. Lenk- 
tyniuos jie, katras pirmiau ga
lės pakštelėti į ranką, gauti 
palaiminimą ir “visų griekų 
atleidimą . . .”

Mano patarimas ponams 
kavalieriams:

Kai jūs bučiuosite “vadie- 
nei” rankon, prisistebėkit, o 
dar pamatysite ant jos raudo
nų šlakų . . .

Nulaižykit juos, jei norite 
tą ponią pristatyti Amerikos 
lietuvių visuomenei!

Kai vadas, kavalieriai lė
baus, ulios, šumins, tai Brook- 
lyne gyveną trys Lietuvos liau
dies sūnūs gailiai raudos ir siųs 
prakeiksmą tam žmogui, ku
rio režimas Lietuvoje nužudė 
jų brolius.

Taip, Petras Giedrys gyve
na Brooklyne, — jo brolis Ka
zys buvo sušaudytas 1926 me
tų gruodžio 27 d.

• Karolis Greifenbergeris gy
vena Brooklyne, — jo brolis, 
Juozas, buvo sušaudytas 1926 
metų gruodžio 27 d.

Jiešmonta gyvena Brookly
ne — jo brolis buvo sušaudy
tas vėliau.

Gyvena ir Gustaičių, kurių 
giminietis buvo sušaudytas sy
kiu su kitais Suvalkijos ūki
ninkais 1935 metais.

Moterys Pikietavo Baltąjį Namą, Protestavo Prieš Karo 
Bilių; Sen. Wheeler Ragina Žmones Kovon Prieš Karą

lauš 1776 žada važinėt su 
prakalbomis po visą šalį, ra
gindami žmones sulaikyti 
prez. Rooseveltą, kad jis ne
įvilktų Ameriką j karą:

Washington, kovo 10.— 
— Kongresmanas Bloom, 
pirmininkas kongreso atsto
vų rūmo komisijos užsienių 
reikalais, žada pasidarbuoti, 
kad kongresmanai šį antra
dienį galutinai priimtų ka
rinį bilių 1776 su tokiais pa
taisymais, kokius užgyrė 
senatas.

Kai kuriem roosevelti- 
niam kongresmanų vadam 
nepatinka vienas sena
torių nubalsuotas pataisy
mas,—kad prezidentas gali 
pats paskirt karo reikmenų 
tiktai už 1 bilioną ir 300 mi- 
lionų dolerių Anglijai ir ki
tom “kovojančiam demo
kratijom” prieš vokiečius, 
bet paskui tik su kongreso 
sugyrimu prezidentas galės 
skirt pinigus Anglijai bei 
tom šalim, kuriom Ameri
kos valdžia pritaria.

Šiaip ar taip, prezidentas 
Rooseveltas tikisi, kad kon
gresmanai ir senatoriai ga
lutinai priims jo planą—bi
lių 1776 ši antradienį ir kad 
prezidentas galės savo pa
rašu užtvirtint jį kaipo įs
tatymą šį trečiadienį.

Moterys delegates Ameri
kiečių Taikos Mobilizavimo 
demonstravo, pikietuoda- 
mos prezidento rūmą Bal
tąjį Namą, protestuodamos 
prieš bilių 1776, kaipo dik
tatoriškai - karinį sumany
mą.

Senatorius Wheeler ir ki
ti kongresiniai priešai bi-

Vokiečių Orlaiviai 
įnirtusiai Naikino Lon

doną; Daug Užmušė
Anglai Praneša:

London, kovo 10.—Vokie
čių orlaiviai naktį per dau
gelį valandų numetė didelį 
skaičių sprogstančių ir pa
degančių bombų į Londoną. 
Anglai nušovė bent vieną 
vokiečių orlaivį.

Viena didžiulė vokiečių 
bomba suardė madingą nak
tinį Londono kliubą, užmušė 
bent 30 žmonių jame ir su
žeidė apie 100. Tarp užmuš
tųjų yra ir du kanadiečiai 
anglų oficieriai.

Dienos Taiku vokiečių 
bombininkai atakavo kai 
kuriuos miestus Rytinėje ir 
Pietinėje Anglijoje; šiek 
tiek žmonių užmušė bei su
žeidė, bet nedaug medžiagi
nių nuostolių tepadarė.

Anglijos orlaiviai smar
kiai bombardavo 'vokiečių 
prieplaukas Šiaurinėj Fran- 
cijoje. Anglų kanuolės iš 
Doverio veikliai atsišaudė 
prieš vokiečių kanuolės, ku
rios iš Francijoš pajūrio 
bombardavo pietinį Angli
jos pakraštį.

Taigi pagalvokit, ponai ir 
ponios: ką šitie žmonės pa
manys ?!

Jie siųs prakeiksmą tiems, 
kurie nužudė jų brolius ir 
tiems, kurie prieš žudeikas 
lenksis?! O su jais siųs pra
keiksmus ir visa Amerikos 
humanistinė lietuvių visuome
nė!

Italai Sako: Gręsia Ap
supimas Anglų Armi

jai Libijoj

L.D.S. 13 kp., East New York, sveikina su $5.00.
L.D.S. 1 kp., Brooklyn, N. Y., sveikina su .$5.00.
L.D.S. 78 kp., Pittston, Pa., sveikina su $1.00.
Vienas žymus intelektualas iš Chicagos prisiuntė gra

žų pasveikinimą, kuris tilps Jubilėjinėje “Laisvės” laido
je, ir dovaną $10.00.

Geras rėmėjas iš Queens Village, L. L, Martinas Moc
kus apdovanojo §avo dienraštį $4.50 ir palinkėjo gyvuot 
ilgus metus.

Mrs. Simpson, brooklynietė, taipgi apdovanojo “L.”
$1.00.

Iš biznierių šiomis dienomis pasveikinimus pridavė 
brooklyniečiai S. Masiulis ir Baronas,( 518 Grand St.; 
Depsų šeima, 256 Union Avė., ir Mikalauskų šeima, 36 
Scholes Street.

NUSKANDINTA DAR 
28,000 TONŲ ANG

LIJOS LAIVU

ANGLŲ ŠARVUOTIS 
SUNAIKINO ITALŲ 
LAIVĄ UŽPUOLIKĄ

Planuoja Uždrausti 
Darbininkų Streikus 
Jungtinėse Valstijose

Ruošiama Sumanymai Prieš Streikus Karinėje Pramonėje; 
Prezidentas Planuoja Verstino Streikų Taikymo Mašiną

, Washington. — Remian- 
tieji prez. Roosevelto politi
ką senatoriai ir kongresma- 
nai apdirbinėja sumanymus 
reikalaująnčius uždraust

Jugoslavija Greitai Pa
sirašysianti Sutarti 

su Vokietija

Berlin. — Vokietijos sub- 
marinai ir orlaiviai vėl nus
kandino kelis ’prekinius an
glų laivus, viso 28,000 tonų, 
kaip paskelbė vokiečių ko-, 
manda sekmadienį. Oro 
bombomis sunaikintas ir 
stambus anglų-laivas, 10,000 
tonų įtalpos.

Vokiėčių -Oro žygiaį 
Anglijoj '

Vokiečių bombininkai pa
darė daug gaisrų ir sprogi
mų Londone; daugeliu bom
bų pataikė įuLondono prie
plaukas.

Kiti vokiečių orlaiviai 
bombardavo kareivines ir 
lėktuvų stovyklas Pietinėje 
Anglijoje.

Vokiečių lėktuvai atmušė 
anglų orlaivius bandžiusius 
skrist per Šiaurinę Franci- 
ją; nušovė du anglų orlai
vius.

London. — Anglų šar
vuotlaivis “Leander” Indi
jos Vandenyne nuskandino 
ginkluotą Italijos laivą 
“Ramb,” 3,500 tonų. Šis ita
lų laivas mėgino užpuldinė
ti prekinius anglų laivus. 
Anglų šarvuotlaivis sunaiki
no jį penkiąis papliūpos šū
viais iš kanuolių, viso per 5 
minutes. Nei vienas italų 
šūvis nepataikė. į anglų šar
vuotlaivį.

Anglai išgelbėjo 89 italų 
jūreivius ir 11 oficierių, ir 
paėmė juos į nelaisvę.

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 10.—Čia dauguma įžiūri, 
kad Jugoslavijos valdžia šį 
antradienį pasirašys nepuo
limo ir draugiškumo, sutar
tį su Vokietija ir Italija.

Amerikonų žinių agentū
ra United Press neabejoja, 
kad greitu laikų bus pada
ryta tokia sutartis tarp Ju
goslavijos ir Vokietijos— 
Italijos.

Teigiama, kad Jugoslavi
ja pasižadės laikytis “pa
lankaus bepusiškumo” * Vo
kietijai irjf tali jai. Vokiečiai 
supranta, kad toks “bepu- 
siškumas” leistų jiem siųsti 
savo armijas per Jugoslavi
ją prieš (Graikiją.

darbininkam streikus tose 
pramonėse, kurios gamina 
bet kokius karo reikmenis.

Prezidentas Rooseveltas 
jau praeitą penktadienį 
pranešė, kad jis galvoja įs
teigt valdišką mašineriją, 
kuri pastotų kelią streikam 
ir taikytų samdytojus su 
darbininkais.

Jau dabar siekiama to, 
ką 1918 m. balandžio 8 d. 
padarė prezidentas Wilso- 
nas, tiesioginiu savo pareiš
kimu uždrausdamas strei
kus.

PER KOKJ SĄMOKSLĄ J. B. 
McNAMARA NUMARINTAS 

KALĖJIME

ANGLIJA UŽDRAUDŽIA 
AMERIKIEČIAM DUOTI 

SRIUBOS BELGŲ VAIKAM

FRANCUOS LAIVYNAS GAL 
KARIAUS PRIEŠ BADO 

BLOKADĄ

Kas skaitė arba matė vai
dinant Šekspyro “Macbethą”, 
tas atsimena, kaip nužudytojo 
Dunkano dvasia nedavė ramy
bės Macbethui?

Ketvirtadienį tūlame Niu
jorko viešbutyj bus daug dva
sių, atlydėjusių vieną porą net 
iŠ Lietuvos žemelės; jos ne
duos Ramybės lietuviškam 
Macbethui, nepaisant, kaip jo 
leidė jį ramins ir guos!

Suvargusių sušaudytųjų Su
valkijos ūkininkų dvasios, 
Giedrio, • Greifenbergerio, Ka
rolio^ Požėlos, Rapolo Čiornio 
dvasios!.. Jos ten bus! . . Jos 
ten kai kam nei sekundai ra
mybės neduos!..

Ar jūs, kurie eisite pagerb
ti “vadą” ir “vadienę”, ma
tysite jas? Ar jūs, kurie bu
čiuosite “vadienei” rankas, su- 
uosite žymes ant jų?

Philadelphia, Pa. — Pas
kelbta 1,500 streikas CIO 
unijistų prieš BriH komp

Roma. — Italų radio pa
skelbė štai ką:

Anglam nevyksta išmušt 
Italiją iš karo Afrikoj, kaip 
kad jie žadėjo. Italai (su vo
kiečių pagalba) Libijoj da
bar jau grąsina apsupt an
glų armiją, komanduojamą 
generolo Wavell’io.

Italų Nuostoliai
Italų komanda praneša, 

kad vasario mėnesį italai 
turėję tik sekamų nuostolių 
Afrikoj ir Albanijoj:

2,595 italų kariai užmušti, 
4,469 sužeisti ir 17,988 “be 
žinios dingę.”

Angiai įsiveržė Jau 145 
Mylias j Ethiopiją

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

iš Itališkos Somali jos įsi
veržė jau 145 mylias į Eth
iopiją ir užėmė miestelį Ga- 
bre - Darra; Paskutinėmis 
dienomis anglai žengė po 
50 mylių pirmyn per dieną 
tąme karo fronte.

IŠ DARBO LAUKO
Boston, Mass.—Amerikos 

Vilnonų kompanija pasirasė 
sutartį, pagal kurią bus pri
dėta 10 procentų algos 28- 
niem tūkstančiam darbinin
kų. Sutartis įeina galion 
gegužės 12 d. p ji padaryta 
dviem metam su Jungtine 
Audėjų Unija, CIO. Viena 
sutarties, sąlyga, tai neleist 
streikų ar lokautų, o taikyt 
darbininkus su fabrikantais: 
- , ' / _____

Pittsburgh, Pa.—Komite
tas CIO Elektrininkų, Ra
dio Darbininkų ir Mašinistų 
Unijos nutarė reikalauti, 
kad Westinghouse kompani
ja pridėtų 10 procentų al
gos darbininkam, kad dvi
gubai mokėtų už darbą sek- 

|madieniais ir kitais šventa
dieniais ir kad duotų trijų 
savaičių apmokamas atosto
gas-vaka ci j as kasmet darbi- 
ninkaųi nuo seniau dirban
tiems toj kampanijoj. Jinai 
samdo 40,000 darbininkų vi
soje šalyje.

Turky Valdovai Ginčija
si, ar Kariaut Prieš 

Nazius, ar ne
Belgraū, Jugoslavija. — 

Atėjo žinių, kad vieni Tur
kijos ministerial ir vadai 
siūlo priimti Hitlerio užtik
rinimus ir nesikišt į karą, 
jeigu vokiečiai užpultų 
Graikiją; kiti gi turkų mi
nisterial ir karininkai rei
kalauja eit talkon Graikijai, 
kai tik vokiečiai užpultų ją.*

ATMETA GANDUS, KAD 
GRAIKŲ KARALIUS 

PASITRAUKSIĄS

London. — Anglija atme
tė amerikiečių Herberto 
Hooverio komiteto prašymą 
praleist maisto, kad tas ko.- 
mitetas galėtų įsteigt sriu
bos virtuves pamaitint vai
kus Belgijoj ir kitose mažo
se “demokratijose,” kurias 
vokiečiai yra užėmę. Anglų 
valdžia sako, patys vokie
čiai turi maitint - užimtų 
kraštų žmones. Pasak ang
lų, tai kiek amerikiečiai nu
siųstų maisto žmonėms tuo
se. .kraštuose, tiek vokiečiai 
galėtų daugiau paimt sau 
maisto reikmenų iš ten. An
glijos valdovai, todėl, tvir
tina, kad Hooverio planas 
maitint tų kraštų vaikus 
duotų galimybę vokiečiams 
ilgiau k tęst karą, kuris, gir
di, esąs “didesnis blogumas 
negu alkis.”

. Vichy, Francija..—Pary
žiaus radio, vokiečių kon
troliuojamas, paskelbė, kad 
Franci jos karo laivynas ei
siąs kovon, idant pralaužti 
žiaurią Anglijos blokadą, 
kuri nepraleidžia alkaniem 
francūzam maisto iš užsie
nių. I 1

Nors Anglija sunaikino 
bei užgrobė apie pusę Fran- 
cijos karo laivyno, bet Fran
cija dar turi daugiau kaip 
šimtą įvairių karinių laivų.

VichyWashington.
Franci jos valdžia vėl užpro
testavo Jungtinėms Valsti
joms, kad Anglija nepralei- 
žia 300 tonų grūdinių val
gių, kuriuos Amerikos Rau
donasis Kryžius nori pa
siųsti francūzams.

Sa-Stockholm, Švedija.
koma, kad vokiečiai sušau
dysią 100 norvegų kaip šni
pų, kurie patarnavo anglam 
užpult vokiečius salose prie 
Norvegijos.

- Athenai. — Plačiai pas
klido užsieniuose gandai, 
būk Graikijos karalius Jur
gis II pasitrauksiąs nuo so
sto ir užleisiąs jį savo bro
liui Pauliui. Tuomet, girdi, 
naujasis karalius pasiūly
siąs Italijai taikytis.

Graikijos vyriausybė už
ginčija tuos gandus ir va
dina juos tik išmislais. Ji 
taipgi paneigia girdus, būk 
Vokietija jau “paskutinį 
kartą” liepus/Graikijai tai
kytis su Italijai

Washington. — H. Hoo- 
veris pareiškė, kad maisto 
pagalba Belgijos • vaikam 
nepakenktų Anglijos karui. 
Kartu jis pranešė, kad vo
kiečiai jau persiuntė 800 
tūkstančių bušelių kviečių 
ir rugių Belgijai pagal su
sitarimą su amerikiečių Na- 

’• cionaliu Komitetu dėlei 
Maisto Mažosiom Demokra
tijom.

Kruvinos Bado Riaušės Sy- 
rijoj Prieš franci ją.

San Quentin, Calif. — 
—Darbo unijų vadas James 
B. McNamara mirė kalėji
me, nekaltai iškentėjęs1 apie 
30 metų, už grotų. Jis 1910 
metais buvo nusmerktas ka- 
lėt iki gyvos galvos pagal 
šitokį suokalbį fabrikantų, 
darbo unijų‘aršiausių prie
šų:

Nežinia kas 1910 rudenį 
bomba susprogdino namą 
“Los Angeles Times” dien
raščio leidyklos, kur tapo 
užmušta 21 asmuo. Unijų 
priešai ir teismo ponai -įta
rė brolius James B. ir John 
McNamarus. Apskrities pro
kuroras ir kiti teismininkai * 
ėmė įkalbinėt McNamardln: 
Prisipažinkit, kad tai jūs tą 
darbą atlikote. Jeigu nepri- 
sipažinsite, būsite abudu 
mirčia nubausti, nes visos 
kazyrės prieš jus. O jeigu 
prisipažinsite, tai John Mc
Namara bus tik trumpam 
laikui nuteistas kalėjiman, o 
James B. McNamara bus 
visam amžiui įkalintas,

James, ypač gailėdamasis 
savo brolio, prisipažino, būk 
jis kaltas. John taipgi pri
sipažino. Po to ir liko nu
teistas John 15 metų kalėti, 
o James iki gyvos galvos.

Taip buvo sudarytas są-. 
mokslas prieš McNamarus; 
taip jiedu liko apgauti tuo 
laiku, kai kapitalistai užkū
rė smarkųjį vajų prieš dar
bininkų unijas.

New York. — Atplauku
sio Smetonos banda panaši 
į šiaudus^ kaip -rašo 4N. Y. 
World-Telegram.

bamascus, Syria.—Alkani 
žmonės sukėlė demonstraci
ją prieš naujus francūzų 
valdžios patvarkymus, ku
rie dar labiau suvaržo mai
sto gavimą. Prancūzų po
licija ir kariuomenė šaudė 
į minią. Susikirtimuose ta
po užmušta keturi asmenys 
ir sužeista keli tuzinai.

ORAS. — šį antradienį 
būsią šilčiau.

Francija Ginsianti Savo 
Afrikines Kolonijas

Vichy. Francija. —Pran
cūzų valdžia pareiškė, kad 
jinai savomis jėgomis ener
gingai gins Francijoš kolo
nijas ir prieplaukas Afriko
je nuo bile užpuoliko.

Buvo žinių, kad anglai su 
vadinamais “laisvais fran- 
cūzais” ruošiasi Užpult 
Francijoš4. afrikines koloni
jas- • / ’ J

&
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"Tautos Vadas” Amerikoje
Pagaliau atsibloškė į Jungtines Valsti

jas Antanas Smetona, kurį fašistai vadi
na “tautos vadu.” Visai natūralu, kad 
jis čion atsibloškė,—atsiminkim, kad šiuo 
metu mūsų krašto valdžia atidarė krašto 
vartus visokiems liaudies priešams. Tie 
vartai tebėra uždaryti tik anti-fašistams 
kovotojams, tik Ispanijos respublikos gy
nėjams, tik Vokietijos fašizmo aukoms.

Apie “tautos vadą” mūsų skaitytojai 
užtenkamai turi žinių, todėl čia apie jį 
neverta ir kalbėti. Tai žmogus, kuris bus 
lietuvių tautos istorijoj įrašytas kaipo 
didžiausias tos tautos išdavikas, didžiau
sias josios neprietelius.

Pravartu keletą žodžių tarti dėl tų, ku
rie jį čia vaišins ir globos.

Fašistai—visokio plauko ir kalibro,— 
aiškiai pasisako už “tautos vadą.” Jis 
jiems dar vis “Lietuvos Respublikos pre
zidentas,” jis jiems dar vis “tautos va
das”. O kas pasako žodį, kad tasai “tau
tos vadas” nebėra jau jokis prezidentas, 
tai į tokį fašistai smala spjaudo. Fašis
tai, tautininkai tuo būdu bandys titu
luoti Smetoną prezidentu ir bandys ap
link jį spiestis, kad su jo pagalba pasi- 
žvejoti sau dolerių. Fašiatai-tautininkai 
net ir aukas rinko Smetonai partraukti 
šiton šalin.

.  ............................................ ■ I--------------------------- . '  .......................... —■

/. McNamara—Kankinys už 
Darbininkų Reikalus

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad Fol
som kalėjime, Kalifornijoj, numirė se
niausias kalinys pasaulyje,—James B. 
M[cNamara. Kai jis buvo suareštuotas ir 
įkalintas (1910 metais), MacNamara te
buvo tik 28 metų amžiaus vyras. Mirda
mas, jis turėjo 59 metus amžiaus.

James B. McNamara buvo nusmerktas 
kalėti visam amžiui, o jo brolis Jonas, 
—15-kai metų. Pastarasis neiškalėjęs nei 
15-kos metų numirė, o James, iškalėjęs 
30 metų, ųumirė nuo vėžio ligos.

Abu broliai buvo įkalinti ir apkaltinti 
padėjime bombos Los Angeles dienraščio 
“Times” pastate, nuo kurios eksplozi
jos žuvo 21 asmuo.

Tuo metu pietinėje Kalifornijoje virė 
karšta tarpe darbo ir kapitalo kova. Dar
bininkai norėjo organizuotis į unijas, o 
samdytojai jiems neprileido. Didžiausiu 
organizuotų darbininkų priešu buvo “Ti- 
meso” savininkas H. G. Otis, ir jo žentas, 
Harry Chandler, kuris buvo kalbamojo 
dienraščio mandžeriumi. Nors tai neti
kęs kovos būdas, bet tų laikų Kalifor
nijos unijistai, matyt, ir pasimojo pa
naudoti aštrias, kad ir netikusias, prie
mones savo priešui atkeršyti. Jie norėję 
tik laikraščio pastatą apgriauti, nes, sa
koma, kai jie dėję bombą, manę, kad pa
state jokių žmonių nesą. Bet išėjo kitaip.

Kai šiedu broliai buvo suareštuoti, or
ganizuotas Amerikos darbininkų judėji
mas stojo jiems talkon, kad juodu išlais
vinti. Buvo renkamos aukos—surinkta, 
sakoma, apie. ketvirtadalis milijono do
lerių jiems ginti.

Deja, atsirado tam tikrų “gerų drau
gų,” kurie panorėjo visą dalyką “gra
žiai išrišti.” Jie sakė broliams McNama- 
roms: prisipažinkit jūs kaltais su ta są
lyga, jei niekas kitas dėl bombos padėji
mo nebus aršetuojamas ir baudžiamas. 
Juodu pakentėsite ir viskas bus gerai. 
Broliai McNamaros ir paklausė, prisipa
žino, pasiimdami ant savęs visą atsako
mybę. Jie buvo, nusmerkti kalėti—sun
kiai nusmerkti. Bet tas nesulaikė samdy
tojų nuo tolimesnių žygių: buvo areštuo
jami ir kiti veikėjai, aišku, ne patys 
stambieji, ir nusmerkti kalėti Pav. Dave 
Kaplan ir Max Smidt,—abu buvo nu
bausti. Paskui tie patys samdytojai grie-

Chinijoj steigiasi labai daug kooperatyvu, kurie val
do ne tik krautuves, bet ir dirbtuves. Vieną tokių 
dirbtuvių matome viršuj — audinyčia steigiama.

Kas Darosi Chinijoj?

Klerikalai iš karto skersavo į Smeto
ną. Bet vėliau, pasitarę, pasikalbėję, nu
sitarė Smetoną vadinti “teisėtu Lietuvos 
prezidentu”. Jie tuo titulu jį ir tebeva
dina. Kunigai dalyvaus Smetonos pasiti
kime; jie paskyrė savo atstovą p. Lauč- 
ką iždininku to komiteto, kuris ruošia* 
Smetonai pagerbti bankietą. Vadinasi, 
tuo klausimu tiek tautininkai-fašistai, 
tiek klerikalai pilnai susitaria.

Ąr jie bandys sudaryti “Lietuvos val- 
džią” ir į ją įsileisti Smetoną, kol kas j 
neįnia. Tam yra kunigų nepritariančių. 
Jie sako: “Vadinkime Smetoną preziden
tu, bet rūpinkimės sudaryti ‘naują Lie
tuvai valdžią,’ kurion Smetonai negalėtų 
patekti.”

Socijalistai kol kas oficialiai nepasisa
kė, kaip jie Smetoną tituluos. Ęet jeigu 
jie Smetonos viešai ir oficialiai preziden
tu nevadins, tai neoficialiai, neabejo
jame, jie visvien bandys gelbėti tautinin- 
kams-fašistams ir klerikalams Smetoną 
finansuoti. Reikia nepamiršti, kad iki 
šiol socijalistai veikė labai glaudžiai vi
suose fašistų užmanymuose.

Kiek tai liečia pažangiąją visuomenę, 
tai jinai Smetoną traktuos taip, kaip jis 
užsitarnavo. Ji puikiai, mat, žino, kad 
šiuo metu Smetona dirba Hitlerio nau
dai) todėl, kaipo Hitlerio agentą, kaipo 
lietuvių tautos išmatą, kaipo lietuvių 
tautos neprietelių jį ir traktuos.

be ir advokatą Darrową, toris brolius 
McNamaras gynė, ir jam buvo sunku 
išsisukti neva už bandymą vieną džiūri- 
maną papirkti.

Kai tik broliai McNamaros buvo įka
linti, taip greit jie ir buvo pamiršti tų 
ponų, kurių daug nusidėjimų ant savo 
nugarų pasiėmė.

Būdamas kalėjime, James B. McNa
mara niekad nerūgojo, niekad neprašė 
pasigailėjimo, niekad neprašė, kad jį iš 
kalėjimo išleistų. Jei kas sakydavo, 
kodėl tu nekovoji už savo laisvę, jis at
sakydavo: “Pirmiau reikia išlaisvinti 
Tom Mooney,” arba: “Kai darbininkų 
klasė bus laisva, tuomet ir aš būsiu lais
vas.” ,Iš karto jis buvo įkalintas San 
Quentin kalėjime. Bet kadangi jis nela
bai buvo kalėjimo perdėtiniams nuolan
kus, tai iš ten jį perkėlė į Folsom kalė
jimą,—daug žiauresnę vietą. Šio kalėji
mo ligoninėje J. B. McNamara ir mirė.

Tiesa, už McNamaros laisvę pastaruo
ju laiku savo balsą kėlė komunistai, bet 
jie buvo persilpni jį išlaisvinti.

J. B. McNamara gimė 1882 metais ant 
farmos Wisconsin valstijoj. Iš jaunų die
nų jis buvo išmokęs zecerio amato, o pas
kui dirbo International Association of 
Bridge and Structural Iron Workers uni
jai, kurios sekretoriumi buvo jo brolis.

James B. McNamara iškentėjęs mirė, 
bet jo vardas niekad nemirs Amerikos 
•darbininkų judėjimo istorijoj. '

i
Chinijos liaudies frontas, 

kuris taip sėkmingai jau 
ketvirti metai kovojo prieš 
Japonijos imperialistus, yra 
ant pakrikimo slenksčio. Už 
tai kalta veidmainiška ir 
pardavikiška Chinijos bur
žuazija, jos dvarponiai, už
sienio imperialistams tar
naujanti generolo Chiang- 
Kai-sheko valdžia ir pasau
liniai imperialistai.

Chinijoj per dideles pa
stangas buvo sudarytas 
liaudies frontas bendram 
apsigynimui nuo Japonijos 
imperialistų. Visas pasaulis 
gali būti liudininku, kaip 
nuoširdžiai kovojo prieš Ja
poniją buvusi Chinijos Rau
donoji Armiją. Kur ji lai
kė frontą, ten mažiausiai 
Japonijos imperialistai tu
rėjo pasisekimo. Buvusi 
Chinijos Raudonoji Armija 
buvo užvardinta Ketvirto ir 
Aštunto Kelio armija. Buvę 
raudonarmiečiai s ą ž i n iš-

naują santvarką ir armijos 
dalyse naują susitvarkymą. 
Chinijos komunistai M jau 
nuo seniau pastebėjo, kad 
generolo Chiang-Kai-sheko 
valdžioj ir armijos koman
doj daug yra Japonijos šni
pų, kurie veik atvirai vei
kia. Chinijos komunistai ir 
vadai buvusių Raudonųjų 
Armijų reikalavo iš genero
lo Chiang-Kai-sheko apva
lyti jo valdžią ir komandą, 
nes kitaip tie Japonijos šni
pai tik trukdo apsigynimą.

Gen. Chiang-Kai-shek pa
reikalavo, kad buvę raudo- 
narmiečiai, kurie sudaro 
Ketvirto Kelio Armiją, ku
rie sėkmingai atmušė japo
nų atakas Yangtze upės 
srityj, pasitrauktų į šiaurės 
nuo jos. Patirta, kad Chini
jos buržuazija bijojo, kad 
Chinijos liaudis > Yangtze 
upės srityj persiima darbi
ninkišku supratimu.

Ketvirtoji armija perkėlė

apie 100,000 savo karių už 
Yangtze upės,' Mbwlinge, į' 
pietus nuo Anhwei, dar pa
siliko karinių mokyklų stu
dentų, politinių veikėjų, 
daktarų, slaugių ir sužeistų 
kareivių apie 6,000, taipgi jų 
Apsaugai 4,000 sveikų karei
vių.

Ir štai, sausio 6 dieną, 
1941 metais, apie 20,000 ge
nerolo Chiang - Kai - sheko 
kareivių užpuolė ant tos 
darbininkiškos armijos gru
pės. Prasidėjo baisios sker
dynės. Gen. Chiang-Kai- 
shek ir jo karo ministeris 
gen. Ho Ying-chin veidmai
niškai teisinosi, kad “komu
nistų armijos nepildė discip
linos”. Jie metė diviziją po 
divizijos prieš saujelę kovo
tojų. Buvę raudonarmiečiai, 
nevien sveiki, bet ligoniai ir 
karinės mokyklos studentai 
drąsiai gynėsi. Chiang-Kai- 
shek sutraukė prieš juos 
kelias divizijas, apie 80,000 
kareivių. Kovos ėjo per 10 
dienų, iki sausio 17 dienos. 
Jos baigėsi generolo Chiang 
-Kai-sheko “pergale”. Jie iš
žudė apie 4,000 buvusių rau
donarmiečių, politinių vei
kėjų ir 2,000 sužeistų, nu
vargusių suėmė į nelaisvę. 
Bet tas gen. Chiang-Kai- 
sheko armijai kainavo apie 
20,000 užmuštais ir sužeis
tais. Keli tūkstančiai žuvo 
ant vietos dvarponių ir kitų 
turčių, kurie stojo kovon 
prieš buvusius chinus rau
donarmiečius. Ši provokaci
ja vasario 27 dieną iššaukė 
antrą gen. Chiang-Kai-she
ko provokaciją, kada jis už
puolė kitą grupę iš Aštunto 
Kelio armijos ir 3,000 suė
mė.

Šią padėtį iššaukė Japo
nijos šnipai, Chinijos liau
dies neprieteliai. Aišku, kad 
toliau j negali, sėkmingai 
veikti Chinijos 1 i a u d;i es 
frontas.

D. M. š.

sionalai paliko Lietuvoje. 
Jadvyga sako, dabar Lietu
voj liko tik tamsuoliai.. Ji 
meluoja! Visa šviesuomenė 
pasiliko Lietuvoj, šiandien 
Lietuvoj išeina 25 laikraš
čiai. Kas juos leidžia, ar 
tamsuoliai?

W. Pairi jotas.

*

AMERIKA ŽADANTI ANGLI
JAI DAUGIAU KARINIU 

LAIVU NAIKINTUVŲ
Washington. — Senato 

lėkį komisijoj buvo pastaty- 
tąs klausimas Amerikos lai
vyno admirolui R. E. Inger- 
soll’ui: Ar Jungtinės Vals
tijos turės perleist daugiau 
savo karinių laivų naikintu
vų Anglijai ? z

Admirolas Ingersoll atsa
kė; “Galėtume sakyt* jog 
šiandien tai dar ne; bet po 
šešių ar trijų savaičių nuo 
dabar gal susidarys tokia

padėtis, kad mes turėsime 
pervest Anglijai kai kuriuos 
savo karinius laivus.”

* 9

Prez. Roose veltas jau yra 
pervedęs Anglijai 50 Ameri
kos naikintuvų.

Prezidentas Svarsto Planą 
Streikam Taikyti

Washington. — Preziden
tas Roose vėl tas pasmerkė 
streikus vienų unijų prieš 
kitas “apsigynimo” darbuo
se ir pareiškė, kad jis pla
nuoja įsteigt valdišką Tai
kymo komisiją Washington

nę, kuri taikytų ne tik vie
nus streikuojančius unijis- 
tus su kitais, bet taipgi tai
kytų norinčius streikuot ar
ba streikuojančius darbinin
kus su samdytojais abelnai. 
Kaipo pavyzdį vienos uni
jos streiko prieš kitą, pre
zidentas nurodė į Amerikos 
Darbo Federacijos narių 
streiką prieš CIO elektri- 
ninkus Wright orlaivių sto
vykloje Day tone, Ohio, kur 
tas streikas sustabdė kari
nę statybą $1,550,000 vertės.

kiaušiai pildė discipliną. 
Daug kartų f gen. Chiang- 
Kai-sheko gaujos laužė su
tartį, provokavo, kad iš
šaukti mūšius, kad sugriau
ti liaudies frontą. Chinai 
raudonarmiečiai ir komu
nistai dėjo visas pastangas 
to išvengimui.

Buvę raudonarmiečiai ne 
vien sėkmingai laikė frontą 
ant kelių šimtų mylių prieš 
Japoniją, bet jie organizavo 
apie 1,000,000 partizanų Ja
ponijos armijos užnugary j. 
Partizanai veikė Peipingo, 
Nankingo, Shanghajaus ir 
kitų miestų srityse. Chini
jos partizanai užpuldinėjo 
iš užnugario japonus.. Jie 
taip sėkmingai veikė, kad 
nuo didelių kelių japonai 
nedrįso į gilumą šalies pa
siduoti, nes ten partizanai 
juos naikino. Tas partizanų 
veikimas ir buvo ta jėga, 
kad per du pastaruosius 
metus Japonijos armija nie; 

■kur negalėjo sėkmingai pa
sivaryti į priešakį. Kur ji 
bandė pasistumti, tai tuojau 
jos ūžnugaryj pradėjo par
tizanai puolimą ant amuni
cijos sandėlių, ant trauki
nių, sprogdinti tiltus, užpul
dinėti japonų padrutinimus. 
Buvo atsitikimų, kad parti
zanai užpuldavo net ištisas 
japonų divizijas, apie 12,000 
kareivių ir sumušdavo.

Skaitytoj i| Balsai
Šiandien skaitau 

nes” 8 num.
sakoma, kad Susivienijimas 
yra Brolija, Amerikoj lietu
vių respublika. Perskaitęs 
straipsnį gauni šitokį įspū
dį: “mes esame broliai.”

Labai puiku. Pažiūrėki
me, ar taip ištikrųjų yra.

Aš esu SLA narys nuo se
nai; labai gerai matau tą ly
gybę, ypač šiais laikais. 
Vieni nariai ėriukai, kiti 
nariai vilkai. Kas tie vilkai ? 
Mano supratimu, tai pirmo 
numerio smetonininkai. Jie 
plūsta ėriukus, kurie kitaip 
supranta. “Broliškai” vadi
na kacapais, penktakojais, 
išgamomis ir tt.

Ar tas neša naudą drau
gijai? Visai ne! Šiandieną 
būdamas SLA nariu turi 
jaustis, kad gyveni ne res
publikoj, o monarchinėj val
stybėj: nevalia tarti žodžio 
prieš SLA despotus. Kur čia 
brolybė? Tave plūsta, ko- 
lioja, purvina per organą 
“Tėvynę,” o tu turi būti ne
bylys, jei tarsi žodį, žiūrėk, 
kad kas sprando nenusuktų.

Ar nebūtų geriau, kad 
SLA rūpintųsi vien Susivie
nijimo reikalais, o ne pabė
gėlių šelpimu? SLA turėtų 
būti bepartyvis; susirinki-

Tėvy- šiai sudraust, nes kitaip jis 
straipsnį, kur tą organizaciją prives prie

suirutės. Mūsų kuopoj ran
dasi apie 100 narių, o susi
rinkimus lanko jau tik pora 
desėtkų. Jaunimas tiesiog 
tolinasi. Sako mes nenorime 
klausyt barnių, kelionių. 
Kad ir prisirašo, tuoj po to 
išeina. Turėtume taisyti 
tvarką.

Nesakau, kad mes visi 
esame šventi. Galime būti 
skirtingų minčių, skirtingų 
pažiūrų, bet tam turi būti ir 
vieta. Fašistai mano, kad 
jie gali visus visur kolioti. 
Tas negerai. Galima pasi
ginčyti tam tikrose vietose, 
o ne SLA kuopų susirinki
muose. Ar būtų gerai, kad 
kas jus koliotų bepartyvėje 
organizacijoje? Reikia ori- 
jentuotis protu, o ne jaus
mais, kaip kad šiandien yra 
daroma.

Palikime Lietuvą Lietu
vos gyventojams, pameski- 
me tuos ginčus ant valandė
lės. Mūsų žodis nieko nereiš
kia, ar mes priešinamės, ar 
užtariam; Lietuvos gyvento
jai daro, kaip jiem geriau
sia patinka. Nekurie mano, 
kad be ponų Lietuva nega
lės ^gyvuoti, kiti mano, kad 
Lietuva be ponų geriau gy-

PALYGINIMAS
Kad visokio plauko darbo 

žmonių priešai įvairiais bū
dais skleidžia didžiausias 
melagystes apie tarybinę 
santvarką lietuviuose, tai tą 
visi kiek protaujanti žmo
nės žino ir rodos, kad neap
simokėtų tai atkartoti. Bet 
kartais pasitaiko tokis da
lykas, kad žmogus negali 
praleisti neišreiškęs savo 
minties ir neatkartojęs nors 
seną, bet tuom pačiu Jaiku 
ir naują dalyką. Pavyzdžiui, 
kuomet “Tėvynė”, “Kelei
vis”, “Naujienos”, “Garsas” 
ir kiti “laikraščiai” paskel
bė “žinias” iš Lietuvos apie 
tai, kaip “burliokai” tą šalį 
ir jos žmones “ganabina”, 
tai nėra abejonės, kad dau
guma tų “gazietų” skaity
tojų tam patiki ir, linguo
dami galvas apgaili “pražu- 
vusios” savo tėvynės.

Mes, gyvendami Ameri
koj, kurie mokame angliš
kai skaityti, turėjome pro
gą dažinoti apie tai, kaip 
buvęs- “generolas” Krivic- 
kis- gavo galą.

Trumpai suėmus, tasai 
gaivalas buvo suradęs gerą 
progą pasipinigauti, nes ka
pitalistiški didlapiai tik ir 
laukia visokių pletkų apie 
tarybinę valdžią ir juos tei
kia savo skaitytojams kaipo 
naudingą dalyką.

“Krivickis” panaudojo sa- ’ 
vo makaulę taip, kaip ir 
patsai Judosius, ir gavęs 
apsčiai grašių, manė, kad 
jamlŠei^-ant naudos, bet 
judošystė niekam neišeina 
ant naudos ir jam neišėjo. 
Tik su tokiu skirtumu, kad, 
vietoj pasikarti,^ jis kulką 
suvarė į savo judošišką gal
vą.

Taigi, angliški didlapiai, 
nors nenoromis, bet vis tik 
paskelbė, kad policijos tyri
mas parodė, jog jis pats sa
ve nudėjo, nes durys buvo iš 
vidaus užrakintos, langai 
uždarinėti taip, kad niekas 
negalėjo prie jo' prieiti ir jį 
nužudyti. Be to, jis paliko 
net tris laiškus, rašytus 
prieš žudysiantis savo ran
ka.

Bet dabar v žiūrėkite, ką 
lietuviški pletkininkai (atsi
prašau: “gazietos”) apie tai 
rašo. Kadangi apie tai bu
vo nuosekliai “L.” aprašy
ta, tai nėra nė reikalo kar
toti; aš tik noriu pažymėti 
sekančią mintį:

Jeigu tie melagiai taip 
bjauriai meluoja apie tai, 
kas dedasi mums čia pat po 
akių, tai ko norėti iš jų, 
kuomet jie kliedžia apie 
“strošnybes” Tarybinėj Lie
tuvoj, kuri yra tūkstančiai 
mylių nuo mūsų!

A. Senkus.

Naziu Lakūnai Bombardavo 
Anglus Šiaurinėj Afrikoj

1 I
Vokiečiai Praneša:

Berlin. — Vokiečių orlai
viai smigikai sėkmingai 
bombardavo anglų kariuo-

Gaukįto “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Bjauri Projaponų Provo7 
kacija

Chinijos komunistai ir 
buvę raudonarmiečiai, var
dan apgynimo savo šalies, 
priėmė generolo Chiang- 
Kai-sheko valdžios koman
dą ir pasidavė jo generolų 
komandai, tuo pat kartu iš
laikydami sąyo rajonuose

muose turėtų svarstyti vien 
SLA reikalus, o ne savos 
partijos. Šiandien SLA or
gano redaktorius pamiršo 
brolybę.

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad mūsų Susivienijimas 
valdomas diktatoriško poe
to K. J. Jam Jadvygėlė su
maišė protelį. SLA pild. ta-j 
ryba turėtų jį kuogręičiau-

vuos. Daugelis mano, kad 
jie remia Lietuvą šelpdami 
pabėgusius ponus iš Lietu
vos. Geras kareivis nebėga 
iš tranšėjų, geras tautos sū
nus aukoja gyvastį už savo 
tautą, jis nebėga, kaip kad 
Lietuvos valdonai, kad bė- 
gO.

Kas gi pabėgo? Smetona 
su savo štabu. O visi profe-

menę ir lėktuvų stovyklą 
ties Agedabia, Libijoj. Vo
kiečiai taip pat oro bombo
mis atakavo anglų valdomą 
Suezo Kanalą.

Vichy, Francija. —'Atsta
tyta iš tarnybos 34 francū- 
zų generolai, kurių koman
duojamus francūzus vokie
čiai sumušė.
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W’sburg Youth Hold Menial Jobs Tops
An Open Forum For Negroes in Navy

in behalf of

Mine Workers

Making Troopships

$50,000 TO MIL A MAN!
a Eb

Wcester Looks toThink About That!Notes From the
Welcoming a SonLyros of Baltimore

self
we

to 
on 
be

Assemblymen 
the district.

The 
wi
the

return. On April 6 Worcester 
have pleasure of hearing her 
give us a taste of
When I say “music

music .from mere catgut.
his earlier musical career, he 
the teacner of the Worcester 
Chobus and boy—what a teach-

lo- 
de-

lives at 
featured 

by the

issues around which 
women conducted 
in preparation for 
food and industrial

of 'em has me
I’m doubtful,

better than $100 a

“real mu-
I mean

the bill which would ban the use 
of American troops and warships 
outside of the Western Hemisphere, 
without specific authorization by 
Congress.

‘mili-
secret” it was • learned that

Looking from left to right (or top to bottom, depending on your 
viewpoint) are three reasns 
to Meet the People, musical 
wood Theatre /Xlliance. The 
Beryl Carew, who appear in 

Last Union Label.”

Despite passage of the Lend-J.ea.se Bill the struggle to take America out of the

American people re-

war will con
tinue, according to Sen. Wheeler’s birthday reso iution. American lives and the American future 
are far too great to be sacrificed easily in the combat between England and Germany for con 

trol of the world’s colonies.

that war for us is 
on their international

BROOKLYN, N. Y.— Mike Quill, 
rarin-to-go Irishman of the Trans
port Workers Union, will be one of 
a group of gala speakers to be fea
tured at a Town Hall Meeting of 
Williamshurgh Youth.

The Town Meeting, which is fol
lowing upon the crest of enthusiasm 
caused by the successful “Meeting” 
in Washington, D. C. a few weeks 
ago, will be held this Wednesday 
evening, March 12, 1941, at the
Knapp Mansion, 554 Bedford Ave. at 
Ross Street in Brooklyn. N. Y.

A glance at the list of scheduled 
speakers can give one an inkling 
as to the nature of the meet. Among 
the speakers are Mike Quill; Carl 
Geiser of the U. E. R. M. W. A. 
Local 1227 Exec. Board; Sid Gluck 
of the Williamsburg Youth Council; 
Jack MacMichaels, Chairman of the 
American Youth Congress; and Roy 
Pow'ell of the United 
of America.

Also invited were 
and a Senator from

Local Lithuanian youth cooperated 
with the Youth Council last month 
by sending three delegates to the 
Town Meet in Washington. It is ex
pected that they will cooperate this 
Wednesday by helping to fill the 
hall for this local Town Meeting.

—W. Y. C.

NEW YORKj -- Clear indication 
that the Roosevelt administration is 
continuing its efforts to drag this 
country into the Europeen war was 
seen in the revelation this week that 
the Bethlehem Steel Corporation’s 
ship yards are now “converting pas
sengers liners to troop transports” 
for the government.

The startling disclosure was con
tained in the annual report of Eu
gene G. Grace, president of the cor
poration.

Grace did not amplify his state
ment and company officials here re
fused to furnish any details on the 
number of troopships involved, or 
the location of the yards in which 
the liners are being converted.

Administration leaders in the Se
nate, pressing for quick passage of 
the British “Aid” Bill as popular 
sentiment against the measure con
tinues to rise throughout the count
ry, have opposed an amendment to

T&Šas puslapis

LON ANGELES. — Secretary of 
the Navy Knox replying.to Senator 
Sheridan Downey who had queried 
him regarding punitive measures ta
ken against 18 messmen aboard the 
USS Philadelphia last November, 
admitted that the best a Negro en
listed man can get in the United 
States Navy is a menial job pay
ing $84 per monh.

The exchange, of correspondence 
between the Senator and the Navy 
Secretary was made public by John 
H. Owens, secretary of the Los An
gele^ Forum, which had requested 
Downey to introduce 
the 18 youths.

Questioned here this 
cal Naval Recruiting 
glared there is no job

week the 
Station

in the Navy 
that a white enlisted man can’t get. 
“He can become an admiral, if he’s 
smart enough,’ the recruiting officer 
said.

An Admiral’s nominal salary is 
$666 per month. But that post is re
served for white men who graduate 
Annapolis. Although the Navy De
partment, when queried, said that 
salaries for enlisted men is a * 
tary 
white enlisted men can attain ra
tings .paying 
month.

The 18 youths had written letters 
to the press detailing their expe
riences aboard the USS Philadel
phia. Their chief complaint was that 
they could not rise above the me
nial job of mess attendant to of
ficers, and that on the job they 
were jim-crowed, insulted and abus
ed.

The Navy Department moved 
against them at once. Two were im
prisoned and 13 discharged from the 
Navy “without honor.”

In reply to Senator Downey, Sec
retary Knox was quite frank. He 
first classed the messmen as “mal
content” and as such not considered 
desirable material for further reten
tion in the U. S. Naval service.”

Regarding charges that Negroes 
are not permitted advancement in 
the Navy, Knox justified discrimina
tion with the old gag that it was 
for “the best interest of general 
ship efficiency.’

® *

English Women Fight Profiteering 
And Conscription of Mothers

LONDON. — A widespread cam-1 putation to the Ministry of Food 
on March 15th.

Wales comes thejtre- 
lodges of the South 

Federation sent reso-

paign is afoot in many women’s or
ganizations throughout Britain in 
Britain in preparation for the cele
bration of International Women’s 
Day. The main issues vitally affect
ing women are food supplies and 
prices, conscription of female labor.

A special committee has been es
tablished in Manchester to take 
charge of preparations and consists 
of teachers, doctors, nurses, house
wives, and industrial workers.

On March 8th, a deputation elect
ed for this purpose, will go to the 
regional food control to present de
mands for better food supplies, equal 
distribution and lower prices.

Three housing estates have form
ed women’s committees with special 
sections for soldiers’ dependants.

The two vital 
the English ’ 
the campaign 
March 8th are
conscription of women. In an edito
rial in “Labor Woman”, May Suth
erland, Secretary of the Standing 
Joint Committee of Industrial Wo
men’s Organizations, wrote that bu
sy housewives and young mothers 
must be called for industry while 
the leisure women were still spend
ing their afternoons in restaurants. 
“We sometimes forget”, she wrote, 
“that there has already been con
siderable conscription of women 
since the war began. Every woman 
who had an evacuated school child, 
soldier, civil servant or munition 
worker billeted in her home is per
forming a national service. Many 
young women are mothers of young 
children, and while their right to en- 
tęr industrial ' work if they desire 
must be upheld it is wrong to tell 
young mothers that their place is 
in factories.

200 housewives, meeting in Cam
bridge, expressed “disgust” at the 
present state of food distribution in 
Britain and put forward a number 
of demands.

From South 
port that ten 
Wales Miners
lutions on food to be includes in the 
agenda of the annual Federation 
conference scheduled for March.

Six resolutions demand increased 
rations for the people engaged in 
arduous work including. the miners. 
One emphasizes how the cheese 
shortage affects the miners. Another 
demands the closing of the restau
rant and one complains that the 
cooperative societies do not get a 
square deal from the food minstry.

In London the women organized 
sixteen meetings in various boroughs 
and more are being organized. In 
addition there are smaller market 
place and factory meetings. Fur
thermore, the wdman in different 
localities in England ard present
ing demands bases on local needs— 
special canteens, supplies, rabbits, 
more cheese, etc.

During the week end of March 
8th—9th, the meetings will hear 
reports of the deputations and will 
elect a national deputation to at- 
end the London regional conference 
of the People’s Convention on March 
16th. The working women of En- - S 
gland are full of determination fight 
against the growing reactionary me
asures against the toilers in favor 
of the houses who are .taking ad
vantage of the imperialist war.

Rebelling against the dismissal 
of two workers, 200 girls in the 
Vickers Factory near London staged 
a lightning strike and won. The 
girls protested against the attempt 
to make then wear regulation 
caps. When two arrived at work 
wearing turbans, they were dismis
sed without notice. After lunch, eve
ry one of the 200 girls returned 
with turbans. They refused to re- 

. sume work until the two were rein
stated and the order about the caps 
was withrawn. An hour later the 

, management accepted these terms.

At

“I feel a good deal of impatience 
at the light-hearted way in which 
some middle-class and professional 
women are calling on women to 
drop their homework and queue be
fore the factory... Visit any res
taurant or any fashionable London 
shop. Almost any of them provide 
evidence of completely parasitic 
lives. Such women should be cal
led up for industrial service before 
we call on the young working class 
wife, to drop her babies and clock 
in at the factory at six in the mor
ning.”

In South Wales, the women are 
out to secure one hundred thousand 
signatures to a petition protesting 
against the unjustifiable increases 
in food prices, against the freedom 
given to food .profiteers, against food 
scarcity. The petition demands: 1. 
More foods supplies to be made avai
lable, better transport facilities to 
be organized for their distribution 
and that the working people have 
first claim on all foodstocks. 2. 
Drastic penalties for food combines 
that profiteer at the expense of 
small shopkeepers and the people, 
limitations on food profits and sub
stantial reductions in food prices. 3. 
Communal feeding centers to be set 
up to provide one substantial un
rationed daily meal at cheap prices 
for adults and an organized system 
of school feeding for the chldren.

It took about 50 thousand dollars 
in the First World War to reduce 
a living, breathing man to a life
less, bloody pulp. The cost was no 
worry to the war makers. Neither 
were the lives that were lost, 
burden of payment fell on the 
dows, parents, and children of 
murdered men.

Today again, we move in the 
same direction. For by now 
know for sure that- “all aid short 
of war” to England means war, It 
meant it in 1917. The flag follows 
the dollar and dtirJ stake in England 
is growing daily. All the spokes
men for “aid to England” are open
ly admitting 
the next 
agenda.

Unless 
act with 
test, to

WORCESTER, Mass.—Our wan
dering son has returned, or rather, 
will 
will 
son 
sic.”
music.

BALTIMORE, Md.—Due to the 
industrial ac'tivity in Baltimore as 
a result of national defense, Trebla 
has spent all of his time working, 
eating and now and then—a little 
sleeping too!

We hadn’t been to a rehearsal for 
several weeks until recently. By 
rehcrsal, I mean the B’more Lyros 
Chorus and it did me good to see 
the old gang once again,. I want 
to thank, Charlie for his information 
and advice but I only wish it were 
true!! (P. S. so I stayed home Fri
day night!)

Lena and.Virginia make up quite 
a duet and that goes further than 
just vocalizing. The soprano section 
could use a little vocal support- 
how about it... Ruthie and Vilma?? 
Why doesn’t our past president, Mr. 
Deltuva, come to rehearsals??

Since Mr. Charles Granofsky, our 
original musical instructor married 
and resigned from our group, we 
have obtained the services of Mr. 
Frederick Wandermann. In the short 
space of time that I’ve been ac
quainted with him, he- seems to be 
an ideal successor to our Charlie.

I went to see the stage produc
tion,”. “Tobącco Road”, recently and 
now I’m afixious to see the screen 
version to compare the two. I don’t 
think the movie can expriAs itself as 
clearly as the play due to a certain 
Mr. Hays in California. It couldn’t 
have S. A. (stocking appeal as Ru
thie says).

We’re glad to see Mr. žemaitis’ in 
Tenor section again. The more—the 
merrier. I noticed the altos have 
grown into a strong, reliable section. 
What happened to Alfred Ekewise 
in the base section. -Wine, Women. .. 
but no song, is that it AL??? Wine 
doesn’t appeal to 
and that is as far 
You can also make 
singular.

Incidentally, one 
dazed and grazed,
knowing not wheathei' to turn back 
or advance. (I’ve turned back twice 
already). Life is like that, I guess.

Good friends •> 
are like diamonds, 

Precious and rare!
Truthfully yours,

■ Trebla.
P. S. Charlie, I’ll still take 

T. N. T.!!

Expect Stronger 
Anti-Alien Drive

Vitold Sukaskas, who 
16 Hillside Street, will be a 
artist at a concert given 
Ladies Societies. He has been stu
dying away from home for' quite 
a long time.

While in Rochester, N. Y., he 
was a pupil in Rochester’s great 
Eastman School of music. (That was 
just just a side-line). At that time 
he held a Fellowship at the Univer
sity. ’

He later joined Cornell’s musi
cians, and has been concert master

LOS ANGELES.-A roundup 
“aliens” in the Los Angeles harbor 
areaf 'today awaited “orders from 
(Washington.”

The “orders” it was reported 
hpre, will be brought back from 
Washington by Trent Dozer, Los 
Angeles Immigration Chief, who 
flew there last Sunday “for in
structions.”

Dozer is reportedly seeking sin- 
structions because of “reports” ga
thered by his agents to the effect 
that Los Angeles Harbor is a “hot
bed for alien agitators seeking to 
overthrow the government.”

It is believed here that Dozer will 
open the drive by search for “un
registered aliens.”

item

Attacks by a

more or

Probe Peace Groups VITOLD SUKASKAS

Mitchelland

Greatest of All
impeachment

meas-

—The Bard.

Your

S.

bill as 
power

the 
tax.

complete
Since the

why union-conscious people are flocking 
revue staged in New York by the Holly
girls are Marion Colby, Peggy Ryan and 
a striptease number titled “Down to the

me very much 
as I’m speaking, 
the second term

American youth 
for peace—now, 
doom will conti- 
corprcs will dot

Dies said the membership rolls of 
the organizations would be subpoen- 
ed by his committee.

same course of protest. It 
trebled immediately, 
mine,—is at stake.

most unheard of grab 
undertaken in American histo- 
and warned that “within a 

weeks, at most, our going to 
would follow its passage.

Warn of Growing 
Polit. Persecution

NEW YORK. — Pointing out that 
the decision of the U. S. Supreme 
Court in the case of Earl Browder 
general secretary of the Communist 
Party, upholding his sentence of 4 
years imprisonment and $2,000 fine 
on charges of technical passport ir
regularity, was one of the most out
standing instance of political perse
cution in the United States during 
the year 1940, the International 
Labor Defense this week made pub
lic a survey of 410 political cases 
originating during 1940 together 
with a statement describing these as 
“a dangerous trend of increasing 
violation of the Bill of Rights.”

“We list only cases that got into 
the courts—violating the traditional 
American rights of freedom of po
litical thought,” the I. L. D. sta
tement said. “It will be noted that 
most of the cases involve members 
of the Communist Party and that 
the largest number resulted from 
election campaign activity. While 
there were many instance of arrests 
and other manner of interference 
with an intimidation of members 
of other political minorities (socia
list, Socialist Labor and Prohibi
tion parties) I.L.D. records show 
no court cases developing out of 
these and they are therefore not 
included in our survey.

“Permitted to go unchallenged, all

t*......

the
a greater barrage of pro- 
their Senator’s in Wash

ington, unless the
close their ranks 
the march toward 
nue. And mangled 
European landscape.

The whole course of the war
makers is clear. If the passage of 

takes place, the 
will be thus: 
quick acts to aid 
immediately. The

Bill H. R. 1776 
inevitable results 

Whole series of 
Britain will come
official plans are already drawn up. 
The general idea is to furnish “al
most anything we have” that can be 
used to check German attack.

U. S. destroyers probably will be 
given to the British. .. somehow.

The course means war by the U. S.
Possibly within 3 months, but pro

bably within 6 months.
This is not provable, but it is 

opinion of 
hold res- 

govern-

WASHINGTON. — Martin Dies, 
Texan head of the witch-hunting 
Dies Committee and a leader of the 
war party in this country, announc
ed this week that his committee 
would “investigate” the American 
Peace Mobilization and other anti
war groups to “see about their Com
munist connections.” •

NEW YORK.—John McHugh, ve
teran starter who has started more 
than 250,000 races involving moęe 
than 1,000,000 competitors, this week 
picked Jesse Owens, Ohio State 
athlete who won four titles at the 
1936 Olympic Games in Germany, 
as “the greatest of all athletes.”

“Owens,” he declared “had the 
‘spark’ of a champion more than 
any other.

these cases from the Browder case 
down, can represent the death of 
freedom of political thought in the 
United States. Only determined. de
fense of the rights of those involved 
can safeguard the rights and liber
ties of the American people,” the 
ILD statement warned.

Anti-War Groups 
Asks for

DETROIT.—Ten thousands Det
roiters this week called for the de
feat of the lease-lend bill and the 
impeachment of President Roosevelt 
at a giant mass meeting addressed 
by Senator Gerald P. Nye, an op
ponent of the Administration 
ures.

Senator Nye denounced the 
“the 
ever 
ry,” 
few 
war

His address was interrupted with 
shouts of “Impeach the President!” 
““Filibuster! Stop that Bill!” and 
"We Want a referendum on war!

“indicated”. It is the 
more and more men who 
ponsible positions within 
ment.

Some are now saying it
less openly.. . Sen. Bailey, Jesse Jo
nes. The comment of Jesse Jones, 
which practically forecast the U. S. 
in war, was advertised as a “slip,” 
but it reflected the official state of 
mind.

To condition the public mind for 
war is now one of the purposes 
of many official utterances. The 
keynote will be “We must risk war.” 
Official attitude is becoming much 
more honest, and much moft? al
arming to ' anti-war groups. The 
standard techniques for swinging 
the mass mind are well understood 
and skillfully used by officialdom. 
, Our government does not WISH 
war with the axis, but is WILL
ING. The willingness is really no 
greater than it was a month or 
more ago, but now it is more AP
PARENT. -And so our government 
is trying gradually to lead Ameri
can public sentiment into a similar 
willingness.

Note, the war speeches of Wallace 
and others. . . the war drinns.

March is probably the montli of 
war crises, both East and West.

Actual attempt to invade England 
may be delayed beyond March, but 
the preliminaries are now due, say 
most military experts here. Air and 
submarine attacks will step up, they 
say, And will make a test. In this 
crisis. U. S. equipment vyill be 
needed to combat the submarines, 
and the pressure to furnish more 
U. S. destroyers will be irresistible.

America’s imperialists, have laid 
their course already. Even before 
the passage of Bill 1776. America’s 
people also have plans to put a 
quick finish to all its implications.

Millions have • protested and more 
millions are to come. They can and

Deputations have been elected 
visit the local food councils 
March 8th and meetings will 
held on the following days in many 
parts of South Wales to receive re
ports of the deputies.

These meetings will elect delega
tes to form part of a national de

Teachers Hit Smear 
Of Textbooks

Introduce Bill to 
End Poll Tax

ever since. He and his fellow mu
sicians have traveled extensively giv
ing concerts throughout the country.

Those of you who know Vitty be
lieve me when I say he’s “grand”. 
He can make his violin talk, laugh 
or cry. He has long fingers which 
coax

In
was
Aido
er!

Too bad he had to go ahead and 
leave us behind. We were always 
rooting for him anywhere he went.

His duties at'Cornell did not ham
per his music. That has flourished 
until now it is in full bloom.

Worcester knows her “local boys” 
and the hall will be packed that 
day. Come one, come all!

From out-of-town will also be Al
dona Klimaitė, a talented young 
miss from Elizabeth, N. J. Her 
voice, her smile, her' personality, 
will make our boys sit up and how!

Also on the same program will be 
that sweet, singing, softly-harmo
nizing female group—the Worcester 
Aidorites—our fine group of women 
and girls.

Some program...!

NEW YORK.
committee of the powerful National 
Association of Manufacturers on 
schoolbooks represent an organized 
effort to create a “textbook black
list,” the Teachers Union, Local 5, 
charged this week. Singled out for 
attack by the NAM committee were 
the relatively few textbooks which 
condemn the unbridled exploitation 
of the American workers by the 
monopolies.

In a formal statement the union 
flccnilAd thp NAM committee headed

will put a stop to these war plans. 
Lithuanian-Americans, regardless of 
finks and Smetonazi’s are following 
this self 
must be 
life, and

ATLANTA, Ga. — Two bills have 
been introduced in the General As
sembly to abolish poll tax require
ments for voting. Neither is com- 

. plete without the other. Together 
they would, if enacted, enfranchise 
thousands of Georgians.

House Bill 44, introduced by Re
presentative Mims of Miller County, 
the soutwest plantation section of 
Georgia, and backed by Represen
tative Drake of Seminole County, is 
identical with Senate Bill 17 intro
duced by Senator Jesse Drake of 
the 8th Senatorial District (Miller, 
Seminole, Decatur* 
counties).

The bill calls for 
abolition of the poll
tax should be abolished it could no 
longer be required as a prerequisite 
for voting. It does not cancel back 
due poll taxes.

The Georgia Constitution permits 
the 'levy of a poll tax, limiting its 
amount to one dollar and its use 
to the common schools. The Consti
tution does not require that a poll 
tax is levied. It does require, how
ever, that if a poll tax is levied its 
payment must be made if a citizen 
is to be qualified to vote.

House Bill 114, introduced by Re
presentative Kendrick of * Fulton 
County, will remove the disqualifi
cation of a citizen because of non
payment" of poll tax; it cancels the 
back-due poll1 taxes as voting pre
requisites.

Constant lobbying is carried on by 
the CIO and the AFL in support 
of "these bills Representative Ken
drick is publisher of the AFL Jour
nal of Labor. The League of Women 
Voters supports both bills.

assailed the NAM committee, headed 
by Prof. Ralph West Robey of Co
lumbia University as “using the, 
smear technique” of the Dies Com
mittee.

Dr. Robey’s committee recently 
published a report on social science 
textbooks used in schools through
out the country and complained 
that many of them were critical of 
the system of private profit. ■ .

“The National Association of Ma
nufacturers report on textbooks and 
the accompanying pronunciamento 
by Professor Robey are the latest 
and most serious attacks in the 
current campaign being waged 
against freedom of teaching,” the 
union’s statement declares.

Subjected to the sharpest attack 
by the NAM committee were the 
social textbooks of Dr. Harold Rugg, 
professor of education at Teachers 
Colleges which openly challenged as 
contrary to American democratic 
ideals, the treatment of the Negro 
people and, other minorities in this 
country. Dr. Rugg’s books also point 
out the incompatibility of mon 
listic practices and low wages 
the American ideals of. democracy.

Dr. Rugg’s books have been sub
jected to savage attacks by v 
reactionary groups during the 
year. In several towns in the s 
of New Jersey, Ohio and Ala 
ah alliance of tory forces, indu 
American Legion' officials and 
Ku Kiux Klan succeeded in ha 
the Rugg books removed from 
school system. In one or two 
muni ties, according tą. the New 
Times, they were “publicly b

J.ea.se
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apgai-

prariję.-
Gediminietis.

Lowell, Mass

Šio kliubo užduotis ši-

Norintiems

W. Patrijotąs.

išbūrė

Man pianas nelabai 
bet kaip jis skąmbi- 
pilnąi patenkintas.

ne zy- 
pianis-

italų 
tame

už garbę turėti už- 
naują žvaigždutę, 

gražuolę Josephine 
Nors Josephine ne-

Red. — Dėlei vietos 
Jūsų, Drauge, kores-

Nuo 
stokos, 
pondenciją trumpinome.-

Bus Gražioje Salėje

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

žj)

*

---- ,—

(RAMANAUSKAS)

PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
(Tąsa)

Jei gražiuoju — skolą grąžinsime ir be 
vaiko, jei ne — imkite gyvulį iš mūsų, 
juk ir mano širdis. Tačiau ji delsė su sa
vo sumanymais, bijojo vyro: barsis vėl 
dėl jos bobiškumo, sakys — reikėjo iš 
anksto nutarti. Purkštaus, kad tu tokia, 
tokia. Juk ir jam rūpesčiai, bėga pro 
tamsą, kad gautų antrą arklį darbams, 
skuba atidirbti už kuliamą mašiną. Kar
tais Monika ir nesupranta Juro: kokią 
jįs naudą turi iš tų draugijų, susirinki
mų. Uždėjo ten jį šaulių būrio vadu, — 
antri metai netur laisvo šventadienio, 
laksto kaip patrakęs su šautuvu. Kartais 
pievos šienautinos, rugiai pjautini byra, 
ateis paraginimas, meta viską, segasi 
diržus ir bėga. O ji negali nieko pasaky
ti, — pyksta. Tuojau: ką tu, boba, visur 
su savo dvylekiu!

— Jureli, pašnekėkim geruoju, — sa
kydavo ji, — kokia iš to nauda, ar pel
nas. Kodėl kitų vyrai nesikiša. Jau pri- 
kariavai, gana tau. Daugiau nieko nesa
kysiu, tik jeigu bus karas, ir tu išeisi, 
aš numirsiu.

— Eik, tu, durnike. Galėčiau išaiškint, 
bene tu suprasi. Kalk, kalk, tu visvien 
savo. Iš visko tau tik, — ar bus pelnas? 
O kad tu myli vaiką ir jį gini, ar žiūri 
pelno? Taip ir čia — tėvynė!

Niekad Jurui nepavykdavo Monikai 
išaiškint savo organizacijos tikslų, nes 
jis ir pats iš tikrųjų nežinojo, ko jis už
dusęs rėkaudavo, rikiuodamas miestelio 
rinkoje savo gvardiją.

Kaimynėms Monika dėl to aiškinosi:
— Nagi, vėl išbėgo į tą štabą. Viena su 

vaikais pasilikau, .nieko negaliu. Jau 
pykstu ir geruoju prašau. Jis toks: ver
čiau kitam gero, negu sau. Išrinko ten jį 
— juokinti žydams.

Iš lėto Monika apsiprato be vaiko. Ste
bėjosi, kad būdavo valandų, jog ji visai 
apie Kaziuką nepagalvodayųABet kai šir
dį suspausdavo dėl kokių nors kasdieni
nių nelaimių, vyras būdavo užsiėmęs šau
lių būrio reikalais, motiniška širdis j ieš
kojo jo, ir mintis, kad jis gyvas, kad ji 
paėjus prie dvaro lauko gali girdėt jį dai
nuojant, šūkaujant, išgaivindavo jos 
sunkią širdgėlą.

* Buvo apie vidurvasarį, grėbė jie šieną. 
Monika piakutį sunkiau pakėlė, — smilk
telėjo šone, lyg kažkas įtemptas trūko, 
— toje vietoje paliko tuščia, širdis pasi
leido bėgti, lyg būtų nuo pasaitų atsipa
laidavusi. s

— Vai! — ir atsisėdo moteriškė čia 
pat, pievutėje.
. Juras sustojo ir žiūrėjo į ją. Dažnai 
patį turėjo visokių priepuolių, gumbų, 
seilėteklių, kvaitulių, kaip ir kiekviena 
persidirbusi, blogai mintanti, neatsigavu
si po gimdymų moteris. Džiovino ji vi
sokias žoleles: puplaiškius, debesylus, 

x činčiberius, nuo širdies silpnumo, baugių 
sapnų.

— Kas tau?
Jai buvo praėję, neskaudėjo, tik tvin

kulys mušė šone, skambėjo abiejose au
syse. Juras sėdėjo prie jos, norėjo paimti 
ranką. Ji žiūrėjo išsigandusi, pasmėlusi, 
su skausmo raukšle kaktoj. Tvinkulys te
bekilo. Viduriuose lyg krustelėjo ir apsi- 
vertė į kitą šoną, kur tuščiau buvo, kur 
ji ir norėjo, kad sunkumas nukristų, 
nebeveržtų jai šono. Pridėjusi delną prie 
paširdžio, ji laukė, kas bus toliau.

— Jau vėl aš... susilauksiu vėl.
Juras suprato ir tvirčiau suspaudė jos 

rankos pirštus.
Nepažįstamas pradėjo gyvent tarp jų, 

nežinia kaip atėjęs, pasibeldęs motinoje 
ir pripildęs valandas naujo, laimingo lū
kesio.

— Gal tik taip užėjo po krūtine?
f — Nesakyk man, yra. Jaučiu, kaip 
vaikščioja. Žinojau anksčiau, tik tau ne- 
ąūkiau.

y — Ksa ten vaikščios, Monikut? — ka- 
( muolėlis.

— Tu vargeli mano, reikėjo čia mud
viem trečio. Pykstu.

— Ant manęs?
— Ant tavęs... Bepigu po kito stalu 

pa kišus kojas sėdėti. Vėl našta.
Ką padarysi, jeigu jau taip Dievas

nebūtų, — skausmingai šypsodamosi mu
šė delnu vyrą.

Monika atsiminė bobas, kurios kalbėjo 
po jos pirmojo apie šitą nuo Dievo pa
reinančią valią. Ulijonai viena sakė: o 
kai pradeda ristis, nežinai nė iš kur. Ro
dos, netyčia, bežaidžiant. Taip buvo ir su 
ja. Lengva pasakyti: nereikėjo! Bet ką 
tu — iš vieno pasibučiavimo viskas. Kad 
saugotums, paskirai miegotum, o dabar
— badūs ir meilė, — svieto juostelė. Kas
dieniški vargai, rūpesčiai abu suriša. 
Sapnai tie esti trumpi, dažnai juokingi, 
pilni užmiršimo ir šilimos. Tada nieką 
nežinai ir apie nieką negalvoji. Juk va
balėliai, ir tie sulipę skrenda žydinčiais 
laukais, nežinodami, kodėl, kahi jie tai 
daro.

— Tau vis ten tebevaikščioja?
Juras mažo vaiko smalsumu žiūrėjo į 

ją, į tą vietą, kur pati gniaužė save, ties 
paširdžiu. Nenorėjo Monika, kad jis per
daug išgudrėtų bobiškuose dalykuose.

— Gal mane padūduosi ? Eik šalin, eik!
— stūmė geruoju jo landžią ranką.

Vis dėlto šią valandėlę jie buvo links
mi. Dieglys nepasikartojo motinoje. Iki 
saulėlydžio jie pasikamavo su šienu ir, 
kai kupetos ištiesė jų namų pusėn ilgus 
šešėlius, susikabinę už rankų, juokauda
mi, su grėbliais, jie patraukė pieva.

Monika buvo užmiršusi vieną dainą, 
pamėgtą piemenės dienomis, dabar kaž

kaip atsiminė — apie viengungį žvirblelį.
Bet nuo to ramiau nebuvo. Pievos bu

vo nušienautos, šienas suvežtas. Atėjo 
rugių, kviečių ir vasarojų eilė. Darbuose 
nebuvo kas Moniką pavaduotų, ir kaip 
vyras nesibarė, nešoko jos moteriškus 
darbus suspėti, ji matė ne taip jį dir
bantį, pati puolė, kėlė, nešė, uždusdama, 
pajuodavusi:

— Kai pagalvoju apie tą nemygą, vis
ką... Oi, vaikai, vaikai! — rengdama ar 
valgydindama Jonuką, kalbėdavo mote
riškė, — ar jūs užjausite motiną suaugę, 
ar atiduosite jai kąsnį patys alkani bū
dami?'

Vyrui ji skundėsi, kad pati neišmanan
ti, kuo aprengs, kaip ji augins tą treju
kę. Juk nei pati galės dirbti, kol žindu
kas, nei kam palikti į laukus eidama. 
Bepigu tiems, kurie turi iš ko — vienu 
daugiau ar mažiau — neskaičiuosi. Žmo
nėse tik devintu, dešimtu sustoja. Žinia, 
yra tokių kaip ji, dar blogiau gyvenan
čių — metas į metą neatleidžia, sufysu- 
sios, susisukusios, išsekusios kaip obelys, 
pamečiui taip gausiai vedusios.

— Mušt ir vyrus, bjaurybes. Tokie su
silaikytų ! ’ •

— Kvailike tu! — jo žodžiai.
— Kvailiuk...
Jiedu stovėjo, du kvailiukai, greta vie

nas kito, supratę išųiinjdngą būtinybės 
įstatymą: gyventi ir kentėti tik tam, kad 

. naujus gimdytum. •

— Dabar jam Dievas. Išsimelsk, kad

XV
Upelio tėkmė nunešė paskutinius pievų 

žiedus. Mokykloje vaikai jau vertė pus
lapį po puslapio, tik naująkūriukų vie
tos buvo tuščios. Vieni iš jų dar bandas 
saugojo, kitiems tėvai neturėjo įš ko pa
siūdinti rūbo, nupirkt knygų. Taručių 
Kaziukas veik paskutinis užėmė tuščią 
suolo vietą. Ganiavos laikas baigėsi, ir 
jis kibo mokslan. Juras, matydamas vai
ko stropumą ir visus stebinančią atmin
tį, žūt būt norėjo jį padaryt jeigu ne in
žinieriumi, tai nors šiaip rašto, žmogumi-

Kartą sūnus grįžo liūdnas ir neramus. 
Nelipo prie knygos, nepasakojo tėvams 
apie naujus savo užkariavimus geogra
fijos ir gramatikos laukuose, dar saulei 
nenusileidus atsigulė. Rytą kėlęs visai 
neskubėjo mokyklon. Motinai įteikė mo
kytojos reikalavimą, kad ateitų tėvas.

— Užsidirbai, matyt! — pagrasė Ka
ziuku! motina. Tėvas sūnui ir tiek ne
pasukę. Vaikui pakako: lyg tai būtų jo 
širdis pažeista vienu kirčiu — prakiuro 
žliumbti, pasislėpė, kad nįekųr nebuvo 
galima jo rasti.

MĮonika įrišo į skarutę dvyliką kiauši
nių, nprėjo įduoti tėvui — kad tai pa
nelei mokytojai... Gal kas negero atsi
tiko. Tėvas kiaušinių nepriėmė, 
pačią dėl kyšio.

(Bus daugiau)

Antradienis, Kovo 11, 1941

Rochester, N. Y
Pavykęs Kompoz.-Virtuozo V. 

Bacevičiaus Koncertas ir 
Paskaita

Vasario 22 d., DLK Gedimi
no Draugija buvo parengusi 
kompoz.-virtuozui V. Bacevi
čiui koncertą, paskaitą ir pie
tus, 23 d. vasario.

Rašantis turi supratimą, 
kad suteikti aiškų vaizdą “L.” 
skaitytojams, tai reikalinga 
parašyti apie rochesteriečių 
nuotaiką prieš koncertą, laike 
koncerto, po koncerto ir laike 
paskaitos. ’

Nuotaika Prieš Koncertą

Paskleidus skelbimus-plaka- 
tus, tuoj prasidėjo žingeidus 
teiravimasis: “Ar jis (Bace
vičius) tik vienas pildys kon
certą? Tai jis tik pianą 
skambins, o gal ir dainuoja, 
tai koks ten koncertas bus; 
vienas žmogus ir dar tik ant 
piano, man nepatinka pianas, I 
aš visai nepaisau piano skam
binimo.”

Kaip koncerto, taip ir pietų 
tikietai iš kalno parsidavinėjo 
labai gerai.

Artinantis koncerto dienai, 
didėjo priešingi pašnekesiai. 
Pašnekesiai buvo pavirtę į gin
čus, kad kompoz.-virtuozas V. 
Bacevičius yra žydelis, žy
dams parsidavęs, žydų tarnas. 
Net buvo telefonuota į Gedi
mino dr-tės svetainę, ar iš tik
ro Bacevičius yra žydas? Po 
stubas vaikščiota ir drausta, 
kad neitų į koncertą, o jeigu 
turi tikietus nusipirkę, tai 
liepta grąžinti atgal.

Buvo įvykių: tikietai grą
žinta pardavinėtojams. Už
klausti, dėlko grąžina, atsa
kymas buvo: “mums liepta 
neiti to žydelio klausytis.”

Anti-semitizmo skleidimas 
sulaikė parapijiečius. Nekal
tinu susilaikiusius. Bet anti
semitinės propagandos sklei
dėjai pavarėte hitleriškos pro
pagandos ir sulaužėte įstaty
mus “mylėti artimą savo, kai
po pats save,” taipgi Suv. Vis. 
įstatymą, draudžiantį priešra- 
sinę neapykantą. Vyrai, pama
žu, pamažu...

Virš paminėtose nuotaikose 
rengėjai turėjo ruošti koncer
tą. Abejojimas'iš vienos, anti
semitizmas iš antros pusės.

Nuotaika Koncerte
Štai 22 d. vakaras; svetai

nės trys ketvirtadaliai užpil
dyta. Nuotaika gera. Publi
ka nekantraudama laukia pra
džios. Kompoz.-virtuozas V. 
Bacevičius pasveikintas ovaci
jomis. Tyla. Laukiama išgirs
ti pirmasis skambinimas ir su 
pirmuoju skambinimu V. Ba- 
cevičiuš išblaškė1 abejones, kad 
tik vienas ir ant piano gali 
duot patenkinantį koncertą.

Publika taip ramiai užsilai
kė, kad kartais atrodė lyg su
žavėta, norinti pagauti kiek
vieną piano stygos Užgavimą. 
Net V. Bacevičius stebėjosi 
publikos geru užsilaikymu. 
Koncerto pabaiga, V. Bacevi
čius pranešė, kad šis skambi
nimas yra paskutinis, apsiri
ko. Buvo publikos iššauktas 
net tris kartus ir tai dar rei
kalavo daugiau.

Prisipažįstame, rochesterie- 
čiai įąrėme klaidą abejodami 
apie koncerto gerumą, tą sa
kau, kad kitų kolonijų lietu
viai nedarytumėte panašios 

’klaidos. Visi eikite pasiklau
syti kompoz.-virtuozo V. Ba
cevičiaus. Būsite pilniausiai 
patenkinti ir didžiuositės, kad 
turime lietuvį virtuozą.

Išsireiškimai po Koncerto
Koncertas vertas trijų dole

rių, o ne puses doj. Koncer
tas buvo pertrumpas, rodėsi 
tik 15 minųtų, aš tai klausy
čiau ir klausyčiau jo skambi
nimo. Geras, geresnių negalė
jo’ būti, 
pątinka, 
na, esu
Publikoj nębuvo sutikta as
mens pusiau pasitenkinusio. 
Visi choriniu balsu sakė -: “Ge
ras kohc ertas.”

Didelį publikos užganėdini- 
m^ galima įrodyti ir tųo.mi V. 
Bacevičiaus sveikinimu po 
koncerto, kvietimu į svečius,

plačiau pasikalbėti. Ir pakvie
timų susidarė taip daug, kad 
nebuvo įmatoma visų paten
kinti.

Sekmadienio paskaita, kuri 
tęsėsi 2 vai. irgi patenkino ir 
paturtino žinojimą apie Lietu
vos kompozitorius, pačią mu- 

-ziką, jos reikšmę ir turtingu
mą Lietuvos dainų. Dar mūs 
virtuozas V. Bacevičius pa
skambino kelis šmotus, tai su
darė lyg užsigardavimą. Už
baigus paskaitą komp.-virtuo- 
zas V. Bacevičius sutapo su 
publika, o publika su juomi ir 
čia dar pasididino skaičius pa
kvietimų, kad patenkinti kvie
tėjus, prof. V. Bacevičius su
tiko pasilikti porą dienų il
giau ir trečiadienio vakare pas 
dd. Bekešius paruoštas išleis
tuvių vakaras, kuriame daly
vavo per 35 asmenys, čia ta 
grupė įteikė prof. V. Bacevi
čiui piniginę dovanėlę ir buvo 
nors dalinai patenkinta norin
čių asmeninės pažinties su 
prof. V. Bacevičium. Jis išsi- i 
reiškė: “Nesitikėjau' nuo ro- 
chesteriečių tokio nuoširdaus, 
draugiško pasitikimo.”

Dabar pasiskleidė tarpe Ro- 
chesterio lietuvių jau 
delis, bet labai geras 
tas lietuvis.

Nebuvę pasiklausyti 
lestauja.

Kam Padaryta Skriauda

DLK Gedimino Dr-tė, reng
dama šį koncertą, iš kalno su
tiko apmokėti reikalaujamą 
sumą prof, V. Bacevičiui taip, 
kad jam finansinės skriaudos 
nepadaryta atkalbinant žmo
nes nuo koncerto. O Gedimi
no D-tės naštą desėtkais tūks
tančių dol. morgečiai nesle
gia, namas išmokėtas. Maža 
reikšmė draugystei, kad būtų 
likę keliolika dol. daugiau ar 
mažiau pelno. Bet didelė, ne
atitaisoma skriauda padaryta 
atkalbintiems, kad negirdėjo 
lietuvio taip aukštai išsilavinu
sio pianisto.

Apgailestavimas didelis pas 
nebuvusius koncerte, o agita
toriai pasiliko dideliais mela
giais ir jaučiasi kaip. . . mui
lą

Pirmą cįieną kovo Piliečių 
Kliubas surengė silkių vakarą. 
Vakaras pavyko vidutiniai. 
Susirinkę nariai ir narės links
mai laiką praleido prie užkan
džių.
tokia: raginti narius tapti šios 
šalies piliečiais.
gauti pilietybės popieras kliu
bas gelbės kiek galint parū
pinti liūdininkus, prirengti 
prie klausimų ir atsakymų. 
Kliubas taipgi rūpinas apšvie- 
tos skleidimu ir politikos klau
simais.

Tieša, mes turime daug kliu- 
bų, bet kas iš jų? Koks jų vei
kimas? Visa jų ąpšvieta, visas 
jų progresas, tai kazyriavimas. 
Ten laisvesniam protui nėra 
vietos. Paimk kokį laikraštį į 
rankas, tai gausi komplimen
tą: “žiūrėk, atsirado mokslin
čius.” Kai kas x mano, kad su 
laiku tie kazyrninkai pradės 
protauti. Bet jie labai klysta 
J^tip manydami. Kazyrės už
muša protą, sunaikina nervus, 
palieka tikrais ligoniais. La
bai sunku pasveikti iš tos li
gos.

10,000 Italų Pakliuvo J 
Nelaisvę Somalijoj

Boston, Mass
Dainininko A. Vasiliausko 

Vizitas

Kovo 2 dieną, Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos koncerte dai
navo žymusis Amerikos lietu
viuose tenoras A. Vasiliaus
kas.

Nors seniau Bostono lietu
viai kas met surengdavo po 
kelius pirmaeilius koncertus 
su pirmaeilėm meniškom spė
kom, nes vargiai yra bent vie
nas iš žymiųjų, buvusių ir esa
mų Amerikos lietuvių daini
ninkų bei muzikų, kurie ne
būtų Bostone koncertavę. Bet 
laika depresijos ir pas mus, 
mūsų lietuviškos garsenybės 
jau tik retkarčiais teužkliūda- 
vo, tad į šį koncertą Bostono 
lietuviška publika, išsiilgusi 
meniško *peno, skaitlingai atsi
lankė.

A. Vasiliauską su pirmu pa- 
sirodymu publika sutiko 
griausmingais aplodismentais 
ir per visus vėlesnius pasiro
dymus nenorėjo jo nuo estra
dos nuleisti. Jo balsas tyras ir 
malonus, švelnus, lankstus ir 
griausmingas, kurį jis moka 
meistriškai valdyti ir vartoti, 
sužavėjo kiekvieną koncerte 
buvusį.

Šiame koncerte mes taipgi 
turėjome 
tekančią 
jaunutę 
Lattimer,
siekia į dainavimo profesiją, 
vienok jos balsas yra jau ga
na gerai pralavintas ir ji mo
ka publiką sužavėti. Jos Del- 
Acqua’s “Villanelle” verta pa
gyrimo, nes tai kūrinys ne bi
le kam įkandamas.

Mes čia Bostone turime vie
tinį labai ypatingą dainininką 
Albiną Juodaitį, kuris turi 
ypatingą kontr-basso balsą.
Kuo žemesnės gaidos, tuo jo mui.

balsas gražesnis-turtingesnis, 
vienok ant aukštesnių gai^ų, 
rodos, ko tai trūksta. Geras 
kompetentiškas mokytojas iš 
jo galėtų žymų dainininką pa
daryti.

Mūsiškė Bostono Mišri Har
monijos Grupė, kuri jau gy
vuoja per porą pastarųjų me
tų ir yra ėmusi dalyvumą 
daugelyje programų, visada 
gana gerai pasirodydama, iki 
šiol nebuvo tinkamai įvertina
ma, vienok Harmonijos Grupė 
dainuoja ne tik paprastas liau
dies dainas, bet ir gana sudė
tinius kūrinius, kurių išpildy
mas jau siekia arti tobulumo 
ir veidas nuoširdaus pagyrimo.

Harmonijos Grupės sudai
nuotas šalia kitų kūrinių, M. 
Petrausko, Aras, verčia kiek
vieną atkreipti atydą į jos 
balsų harmoniškumą ir žavin
gumą, kad susidomėti ir pa
mylėti ją.

So. Bostono Laisvės Choras 
tik naujai perorganizuotas ir 
Norwoodo Vyrų Choras su
dainavo keletą liaudies daine
lių, vienok spėkos, kaip vie
no, taip kito choro, yra apri
botos ir reikalauja dapildymų, 
jei norima daryti pirmynžan- 
ga.

Beje, šiame koncerte netikė
tai pasirodė svečiai iš Law
rence, Mass., tai Vilniaus Jau
nuolių grupė, ši grupė susi
deda iš jaunų vaikinų, nelabai 
seniai atvažiavusių iš Lietuvos. 
Jie dainuoja daugumoje, tur 
būt, Lietuvos kaimo liaudies 
dainas, kaimietišku stilium, į 
pusratį sustoję. Publikai jie 
būtų patikę, jei jie nebūtų su
sinervavę. Kas gi iš mūsų ne
prisimenam Lietuvoje, vasaros 
laiku- į būrį suėjus užtrauktą 
sutartinę, kurios aidas skrejo 
toli-toli per gojus ir laukus. 
Tie susibūrimai, tos liaudies 
dainos ir buvo paguoda ir lai
mės valandėlė kaimo jauni-

Zavis.

PHILADELPHIA, PA

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuviu Pažangiosios 
Organizacijos Paminėjimui

“Laisves” 30 Mėty Jubiiejaus
A

Įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH

PUIKI MUZIKALĖ PROGRAMA IR PRAKALBA
S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Va

lukas ir sūnai iš Scranton, Pa., Velička ir Grakauskas 
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- 
klyno.-
Koncertas prasidės 2-rą vai. po pietų; vakarienė 

6-tą vąl. vakare, šakiai 7:30 vai. vakaro.

CHARLES J. ROMAN

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
Anglai Prąnęšą:

Cairo, Egiptas, kovo 7. — 
Anglai užėmė Fer-Fer mies
telį Itališkoj Somalijoj, Ry
tinėj Afrikoj, ir žygiuoja 
vis pirmyn.

Iki šiol anglai paėmė į ne- 
ląįsvę 10 tūkstanęįų 
kareivių ir ofiįcerių 
krašte

niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu i

v kainomis uūsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonas Poplar 4110
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Lewiston ir Auburn.✓

Vasario 10 d. atsibuvo AL- 
DLD 31 kuopos metinis susi
rinkimas. Laike susirinkimo 
buvo pakeltas klausimas, kas 
link Ispanijos kovotojų, kurie 
yra laikomi Francijos koncen
tracijos kempėse. Dabar jau 
Meksikos valdžia sutiko pri
imti tuos kovotojus už darbi
ninkų reikalus į savo šalį, tik 
reikia, kad kas apmokėtų jų 
kelionės išlaidas. Todėl tam 
reikalui susirinkusieji nutarėm 
paaukoti 
dolerius, 
taipgi iš 
dolerius.

Buvo rinkimas kuopos val
dybos. Organizatorium- išrink
tas J. Silaikis, finansų sekre
torium J. Liaudanskas, proto
kolų rast. A. Laučius, ižd. J. 
Žilinskas.

iš kuopos iždo du 
“Laisvės” bazarui 

iždo paaukojom du

laiku pas mus 
liūdnų reginių, 
išvežė į kariuo-

Pastaruoju 
įvyksta gan 
Vasario 27 d. 
menę keletą lietuvių jaunuo
lių. Laike atsisveikinimo, vie
na gera mūsų draugė, moti
na, ant geležinkelio stoties 
taip graudingai verkė apsika
binus savo vienturtį sūnelį, 
kad daugeliui iš regėjusių tą 
liūdną sceną, kurie tik turėjo 
žmoniškumo jausmą, nors jos 
visai nepažino, sykiu ašarojo. 
Tą pačią dieną nueinu pas sa
vo giminaitę, kuri taip pat iš
leido savo sūAelį į kariuome
nę. Tik pradėjom kalbėti, ji 
sako, einame štai į šį kamba
rį, aš'jums parodysiu visą ma
no sūnelio turtą. Ir parodė. 
Ant stalo gulėjo sudėti paiše
liai ir planai. (Mat, jis tik ne
seniai užbaigė Maine Univer
sitete mokslą ir tik ką buvo 
pradėjęs dirbti.) Tai čia, sako, 
ji, — visas jo turtas. O kiek 
aš turėjau vargo, pakol jį iš
auginau, ir pakol mokslą išė
jo. O dabar tie Wall Stryto iš
tikimi tarnai išplėšė iš mano 
glėbių ir pasiųs į Afrikos ty
rus. Mūsų brangių kūdikių 
gyvybę ir kraują išmainys ant 
auksoi Ir dar tą mano gimi
naitė
liūdna, jeigu mirtų čia ant 
vietos. Bet ten Afrikos tyruo
se priešmirtinėse agonijose, 
prižiūrės tigrai, leopardai ir 
sakalai. Jie atliks slaugių dar
bą.

Tai taip kalba motinos, ku
rios išleido savo sūnus į ka
riuomenę. Jos dabar verkia, 
bet su laiku gal permanys sa
vo. kovos būdus ir tada rengė
jams tos kruvinos puotos gali 
prisieiti labai riestai. Milionų 
Amerikos ir viso pasaulio mo
tinų ašaros nenueis už dyką.

Gamtos Sūnus.

pridėjo: Nebūtų taip

Fašistai Uždarė Laikraštį 
Smerkusį Neapykantą

Roma. — Italijos fašistų 
valdžia uždarė vienam mė
nesiui laikraštį “Italų Kata
likų Veikimas” todėl, kad 
šis laikraštis mokino Italijos 
kareivius vengt neapykan
tos prieš anglus ar graikus. 
Tuomi jis peržengė Mussoli- 
nio įsakymą karčiausiai ne
kęst Anglijos.

“Italų Katalikų Veiki
mas” šiomis dienomis iš
spausdino straipsnį armijos 
kapeliono kunigo. Serijo 
Pignedoli’o, kuris smerkė 
neapykantą kaip “labai, la
bai bloga, žemą jausmą.” 
Sako, jog “neapykanta da
ro negarbę bile kareiviui.” 
Tas straipsnis teigia, kad 
priešo kareiviai taipgi yra 
broliai žmonės, ir jie “ka
riauja iš pareigos savo tė
vynei, kaip ir jūs, italai, ka
riaujate iš pareigos savąjai 
tėvynei.”

Nu-Plainfield, N. J 
balsavo streikuot 2,400 elek- 
trininkų, nariai Amerikos 
Darbo Federacijos, prieš 
Comell-Dubilier korporaci
ją, kuri turi stambius kari
nius užsakymus.

Masinis Bethlehem Steel (plieno) Kompanijos darbininkų pasirodymas Lacka- 
wana, N. Y., po to, kada jie laimėjo savo streiką. Šis streikas — milžiniškas 
organizuotiems darbininkams laimėjimas.

Bridgewater. Mass
Mirė Jonas Šaltenis

Jonas Šaltenis atvyko į šią 
šalį virš 30 metų atgal. Jonas 
yra gyvenęs Latvijoj, Rygoj 
ir Mintaujoj. Tai buvę social
demokratų veikimo centrai. 
Todėl Jonas jau tada buvo pa
imtas revoliucinės dvasios ir 
atvykęs į šią šalį ėmės organi
zacinio darbo. Teisybė, jis ap
sistojo mažam miestelyj. Vei
kimui dirva buvo siaura, bet 
atsiradus keletui veiklesnių 
draugų susidarė nemenkas 
progresyvių veikimas, pagal 
tokį mažą miestelį. Ten buvo 
didelės ALDLD ir ILD kuopos. 
Jonas ypačiai sulošė didelę ro
lę organizavime kooperacijų. 
Kaip žinia, po pasaulinio ka
ro buvo paplitęs po plačią 
Ameriką įvairių kooperatyvų 
organizavimas, nuo kurio ne
atsiliko ir progresyviai socija- 
listai (vėliau bolševikais vadi
nami.) Tapo suorganizuota 
čeverykų dirbtuvė po vardu 
Bridgewater Darbininkų Ko
op. ši draugija skyrėsi tuomi, 
kad čia buvo pripažintas žmo
gaus balsas, o ne šėrąs. Nežiū
rint, kiek Šerų turi, vistiek 
skaitėsi tik vienas balsas. Jo
nas Šaltenis pilnai pritarė tam 
patvarkymui. Pasekmės buvo 
geros. Iš daugelio buvusių ko
operatyvų, galima sakyt, tik 
šis vienas gerai gyvuoja. Tie
sa, ta čeverykų išdirbystė yra 
paremta biznio pamatais, bet 
ji daug pasitarnavo ir darbi
ninkam, nes jos durys buvo 
atidarytos darbininkų spaudai 
ir aukų rinkimui. Buvo laikai, 
kad bosas-formanas, dalinda
mas “pėdę” dažnai atsinešda
vo ir Labor Defender arba 
blanką aukų rinkimui.

Jonas Šaltenis susvyravo po
litikoje. Nežinia, ar dėl seno 
amžiaus, ar pasijutęs netin
kąs darbininku būti (Jonas 
daug metų buvo superinten
dentu ir žinoma, ne visai bied- 
nas), atsiradus sklokai buvo 
nuėjęs su ja ir daug pasidar
bavo “Naujosios Gadynės” kū
rimosi laikotarpiu. Bet opo
zicijai pairus Jonas likosi su- 
demoralizuotas ir nuo politi
nio veikimo veik visai pasi
traukė. Bet jis nebuvo labai 
atkaklus ir prieš darbininkiš
ką veikimą. Labai dažnai au
kodavo geriems tikslams. Jis 
metė skaitęs “Laisvę,” bet 
“Vilnį” skaitė iki pat mirties. 
Taipgi jis buvo “Laisvės” ir 
“Vilnies” šėrininku. Iš Lietu
vos- jis paėjo Kauno gub., 
Anykščių parapijos. Mirė 62 
metų amžiaus.

Jonas buvo vedęs Rygoj, 
bet moterį ir sūnų paliko ten. 
O pats čia Amerikoj gyvanaš
liu pragyveno. Sūnui pagelbė
jo išeiti veterinaro gydytojo 
mokslą. Amerikoj giminių 
veik neturėjo.

Laidotuvėm buvo didelės, nes 
tą dieną dirbtuvė nedirbo, tai 
buvo daug mašinų’. Išleidžiant 
iš graboriaus Michelsonas pa
sakė tinkamą kalbą. Jis kal
bėjo ir ant kapų.

Šaltenis paliko kiek pinigų, 
bet blogiausia, kad nepaliko 
testamento (will) ir pinigai li
ko advokatų įr valdžios ran
kose. Kaip viršuje esame sa
kę, kad velionis buvo neskū- 
pus žmogus ir dar galėjo

dalį pinigų paskirti, kam jis 
norėjo, bet kad testamento 
nebuvo padaręs, tad ir liko 
viskas betvarkėj.

Patartina pavieniams, kurie 
turi kiek turto, pasidaryt tes
tamentą, tas mažai kainuoja ir 
jis gali sau gulėt bakse daug 
metų, o mirus paliktas turtas 
teks tam, kam jūs skirsite.

J. Kalvelis.

Baltimore, Md
Alma Mfg. Co. subankrutavo 

ir uždarė duris, išmesdama 
apie šimtą darbininkų į gat
vę—į bedarbių eiles. Prasti fa
briko vedėjai daugiau rūpinosi 
arklių ir kitokiomis didelėmis 
gemblerystėmis, negu įmonės 
vedimu. Labai aiškiai buvo vi
siems matoma apsileidimas. 
Algo.s buvo labai mažos ir tos 
buvo tankiai kapojamos. Pasi
taikydavo, kad ir tos menkos 
algos būdavo neišmokamos 
punktualiai. Dirbo daug senų 
darbininkų, daugelis jų dirbo 
nuo kūdikystės laikų. Teko 
sueiti dalis tų darbininkų, pa
sirodo, kad darbo negauna, 
nusiminę. Labiausia yra nusi
minę nelavinti darbininkai, 
nes darbas gauti tikrai viltį 
puldo. Nepiliečiui darbinin
kui, nors ir lavintam, yra ne
lengva darbas gauti. Viso
kiuose darbininkų jieškančiuo- 
se skelbimuose pažymi, kad 
tik piliečiai reikalaujami.

Nuėjus į bedarbių pašalpos 
biurą randi perpildytus be
darbiais. Per dienas eina ir 
eina, net ir keista darosi, kad 
šitokiu karo prisirengimo lai
kotarpiu šitiek būtų daug be
darbių. Eilėse matyti gana 
daug suvargusių darbininkų.

Miesto gatvių (trash) valy
tojų trečias streikas pasibaigė. 
Pasekmės man dar nėra žino
mos. Tik tiek galima pasaky
ti, kad mažai ką laimėjo, nes 
šimtai policijos laužė streiką.

Ant City Plaza (prieš miesto 
rotušę) streikieriai buvo su
rengę demonstraciją prieš 
miesto valdžią ir už pakėlimą 
algų. Visa’plaza buvo apsta
tyta policija. Ir koks tai buvo 
milžiniškas skirtumas žiūrint 
į policiją ir į demonstruojan
čius streikierius.

♦

Abeji yra darbininkų klasės 
nariai, bet policistai nutukę, 
raudonais veidais, išdidūs; 
darbininkai, suvargę, nuplyšę, 
sulinkę su išblyškusiais vei
dais, tartum kitokios veislės 
žmonės, šios išblyškę darbo 
skruzdės palaiko miesto švarą 
ir sveikatą. O kitaip riesta- 
sprandžiai, nutukėliai buržu
jai išgaištų nuo įvairių ligų.

Tas Pats.

Italai Netekę Pusės Savo 
Karią Albanijoj

Athenai. — Kai italai 
pradėjo karą prieš Graikiją, 
jie Albanijoj turėjo 250,000 
armijos. Graikai iki šiol ten 
užmušė, sužeidė bei nelais
vėn paėmė apie 120 tūkstan
čių italų karių, tai arti pu
sės visos priešo kariuome
nės. Taip skaičiuoja graikų 
vyriausybė, p a s i remdama 
parodymais paimtų J nelais-

Detroit, Mich
Pastaba Vietoje

Praėjusią savaitę vienas 
sėjas pastebėjo Detroito žinio
se, kad Detroite yra rasėjų, 
bet nedaug rašo ir ne viską 
aprašo, kas dedasi Detroito or
ganizacijose ir apie kitokius 
nuotikius. Tas tiesa, bet gaila, 
kodėl pats tų žinių rašėjas ne- 
rašinėja į “Laisvę,” nes ži
nau gerai, kad esi nei kiek 
neblogesnis už kitus rašėjus ir 
gerai moki plunksną . vartoti. 
Tik, žinoma, reikia valandą 
kitą prie to prisidėti kas sa
vaitė. Tas padarys daug dau
giau įvairumo ir plačiau daly
kus galima bus apimti. O kad 
ne viską galima vienam žino
ti, tai tas aišku. Pavyzdžiui, 
vienas svarbus dalykas įvyko 
praeitą vasarą. Tai nužudy
mas Vinco Repšio, šis dalykas 
buvo atkartotinai komercinėj 
spaudoj aprašomas, bet mes 
apie tai nieko nerašėme.
Apie Nužudymą Vinco Repšio

NorS jau senas įvykis, bet 
įdomu dar pažymėti spaudoj, 
nes dalykas dar neužbaigtas. 
Vincas Repšis užlaikė aludę 
ant 6-mile Rd., per porą me
tų ir turėjo nemažai turto su
sitaupęs, turėjo ir savo paski
rą gyvenimo namelį dailioj 
vietoj ant Tiuli St. Buvo ve
dęs su divorsuota, dailiai atro
dančia, moteriške. Beeinant 
biznieriaus pareigas jam pini
gų netrūko, • tad jo moteris, 
jausdamos!
galvoti, kad Vincukas jai 
per prastas, pradėjo labai 
liavoti su savo divorsuotu 
ru, ir pašalinių svečių jai
trūko. Jos visi svečiai pri
klauso juodarankių šaikoj ir 
sugalvojo, kad Vin. nugalabi
jus, galės liuosai baliavoti ir 
turtą sau sunaudoti. Kada pa
matė V. Repšis, kad jo “gra
žuolė” perdaug baliavoja, tad 
jis ją norėjo sudrausti, bet jau 
buvo per vėlu. Tad jam pa
sakė, kad jeigu jai darysi per- 
iškadas su svečiais, tad būsi

ra-

gražuole”, ėmė 
jau 
ba- 
vy- 
ne-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Šiuomi pranešam, kad Prof. Vy
tauto Bacevičiaus Koncertas įvyks 
27 d. balandžio, Mosque. Teatre, 1020 
Broad St., Newarke. 2-rą vai. po 
pietų. Prašome kitų organizacijų įsi- 
tėmyti datą ir nieko nerengti tą die
ną, bet

,— Gco. 
Narys.

dalyvaukite šiame koncerte. 
Jamison, Rengimo Komiteto 

(58-59)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

kovo 11 d., 7:30 v. v., Jurginčj Svet., 
180 New York Avė. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes yra svarbių daly
kų aptarti. — Valdyba.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 12 d., 8 v. v., LDP. 
Kliube, 408 Court St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti. 
Žinokite, kad su 1 d. kovo vajus jau 
prasidėjo, gavimui naujų narių, o 
mūsų kuopa dar nieko tame klausi
me neveikė. —V. K. Sheralis.

(58-60)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. kovo, 7*d. kovo, 7:30 v. v., 103 Green St. 
Draugai, malonėkite dalyvauti susi
rinkime, nes randasi svarbių reikalų 
aptarimui 
prirašyti kuopon 
Sekr.

Atsiveskite naujų narių 
- S. Meison, prot. 
(59-60)

padėtas į vietą, iš kurios nie
kados neišeisi. Bet V. Repšis į 
tai nekreipė atydos, buvo 
energingas vyras ir su savo 
“gražuole” pradėjo' rimtesnes 
diskusijas. Tad vieną dieną, 
išėjo į automobilį važiuoti, ra
do užtaisytą bombą, jeigu bū
tų pradėjęs važiuoti, būt vis
kas subyrėję. Laiku policiją 
pašaukė ir dar liko gyvas. Už 
savaitės laiko jo moteriškė ry
te išsiskubino į aludę, o jį pa
liko stuboj gulintį, bet už ke
lių minučių atėjo jos geradė- 
jas ir nušovė dar gulintį savo 
stuboj.

Kaimynai, užgirdę šūvį, pa
šaukė policiją. Rado negyvą 
lovoj. Tad liko areštuoti “gra
žuolės” jaunikiai ir ji pati. Po 
tyrinėjimo pasirodė, kad jau
nikiai italai, susirišę su juoda- 
rankių šaika ir darbas atlik
tas per vieną geradėją, kuris 
nušovė Vincą Repšį. Dabar tas 
kavalierius rastas kaltu, sėdi 
kalėjime. Repšienė, išbuvus 
ilgękai kalėjime, dabar yra 
paleista po kaucija.

Provą dėl turto veda advo
katas Alex Kundrotas.

Vincas Repšis turi tik vie
ną savo seserį Amerikoj ir lai
ke laidotuvių pabuvus keletą 
dienų Detroite, grįžo į savo 
buveinę. (Rodosi, gyvena New 
Yorke). Dabar Repšienės gi
minės ir jos visa kompanija 
deda pastangas, kad Repšienei 
tektų Vinco turtas. Ir nėra 
abejonės, kad už pinigus vis
ką galima, o kita, tai nėra 
kam provą vesti prieš tą niek-, 
šų gaują. Jo sesuo, turbūt nu
jausdama kerštą nuo priešin
gos pusės, nedaro jokio pasi
priešinimo. Apie Vincą Repšį 
būtų galima labai daug ką pa
rašyti, nes ’ yra ilga ir įdomi 
įvykių istorija, bet manau, šiuo 
sykiu užteks.
LLD 10 Apskričio Maršrutas;

Kalbės H. Jagminas

Balandžio mėnesį atvyksta 
į Detroitą d. H. Jagminas, jis 
čion bus apie 4 dienas, turėsi
me prakalbas bal. 12 ir 13 
dd., Detroite. Taipgi manome

turėt prakalbas Pontiac, Mich, 
balandžio 11 d., penktadienyj 
(jei bus galima).

-------------- •>—w
Balandžio 15 d., kalbės Sa

ginaw, Mich.
Balandžio 16 d., Scottville 

apielinkėj.
Bal. 17 d., Hart, Mich, apie

linkėj.
Balandžio

Mich.
Balandžio

18 Muskegan,

19, 20 ir 21 die-

nomis, Grand Rapids, Mich.
Todėl būtų labai gerai, kad 

LLD 10 Apskričio kuopos su
rengtų prakalbas su pamargi- 
nimais ir kitais įvairumais, 
kad sukviestų daugiau prakal
bų klausytojų.

Drg. Jagmino prakalbomis 
klausytojai bus užganėdinti, 
kurie norės suprasti gyvenimo' 
svarbius įvykius.

Alvinas.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi •

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems BAKING <

^^brqoklyn. nv

Varpo 
keptuvė
THE BAIEM*

'a
UNtORUBEt

yra 
unijinė

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

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

VARPAS BAKERY, 36-40Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
______________________________________________________ t.................................................................... .......
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NOTARY
PUBLIC

Telephone 
S Tag g 2-5043

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

'•? . '*•
AMBASSADOR?

21 .'c v. eit ' 
^T39ri,:. • •'•'I

ROBERT LIPTON
Jeweler Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpo Graham & Manhattan Avea.

BROOKLYN'' N. Y* (
Tel, Stagg 2-2173 

Duodame ant Išmokėjimų j

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

OEZ1OI

FRANK DOMIKAITIS
REST AURACI J A

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

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

Russian & 7 urkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y<

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

V g Vapor Room, Turkish Room, Russian
It Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /
yl tesian Water, Restaurant, Barber Shop, J A

/'VS Sleeping Accomodations. ~
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

- SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night



Bettas poslapis

New Yorko 17-me Kongresiniame 
Distrikte Šiandien Labai

“Gyvenimo Universite
te” Palieka 3 Savaitei

Central Brooklyn

I®';

Įdomūs Rinkimai
New Yorko 17-me kongre

siniame distrikte šiandien, ko
vo ll'-tą, įvyksta specialiai 
rinkimai vieno kongresmano 
vieton mirusio kongresmano 
Simpsono. Balsavimams stotys 
atdaros nuo 6 ryto lig 6 va
karo.

Varžytinės už kongresmano 
suolų šiuose rinkimuose yra 
trikampės kas Jiečia skaičių 
kandidatų, bet tik dvipusės 
žiūrint į rinkimų platformą- 
programa. Mat, tik vienas 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas Eugene P. Connolly 
yra pasisakęs prieš karų, prieš 
“lend-lease” arba kitaip žino
mų 1776 bilių, o kiti du kan
didatai, taip demokratų Dean 
Alfange, taip republikonų Jo
seph Clark Baldwin, abu yra 
pasisakę už karo programą.

Užkarinius kandidatus re
mia buržuazija ir socialdemo
kratai, turintieji savo frakci- 
jukę Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko apskrityje ir turin
tieji partijos vadeles savo ran
kose kituose miesto apskri
tuose.

Eugene P. Connolly kandi
datūrų remia prieškariniai 
nusistatę darbininkai ir inteli
gentija. Už Connolly kandi
datūrų pasisakė ir kalbėjo jo 
kampanijos mitinguose paskil- 
bęs kalbėtojas prieš karą 
Jungtinių Valstijų Kongrese-' 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio. Turint tokių rėmėjų, Cbn- 
nolly išrinkimas būtų užtikrin
tas, jei .tai būtų darbininkiš
kas distriktas. Bet kadangi 
distriktas yra taip vadinamu 
“šilkinių kojinių” distriktu, 
nelabai gausus darbiniritf&iš 
balsuotojais, tad lenktynės ga
li būti užbaigtos labai artimu 
nuo viens kito laimėjimu.

Darbiečiai atsišaukė į 
trikto gyventojus, kad nei 
nas nesiliktų nebalsavęs,
kiekvienas balsas už Connolly

bus balsu prieš karų, bus pro
testu prieš 1776 bilių, kurį J. 
V. senatas jau perleido ir ku
ris bilc dienų gali būti kong
reso priimtas ir prezidento pa
sirašytas. Connolly pasmerkė 
senato užgynima to biliaus, 
kaipo “visuotiną nepaisymų 
liaudies valios”.

Miami Playhouse, 6th Ave. 
ir 47th St., New Yorko mieste, 
per dvi savaites rodytas pui
kus Sovietų judis “Gyvenimo 
Universitete” paliekamas tre
čiai savaitei ir, pradedant ko
vo 10-tą, prie jo pridėta kita 
nepaprastai įdomi Sovietų fil
mų “čigonai”.

Prie tų dviejų judžių taip 
pat palikta treciai savaitei ir 
filmą apie Tarybų 
parodanti Kauno

Lietuva, 
vaizdus,

IS DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI STATYTI 
KONCERTO-BALIAUS, IR AUKOS

paminklo 
ruoštas 

vasario 2

Bubniūtė šokikė, dalyvavo do
vanai. Už tai chorams ir ar
tistams reiškiame nuoširdžių 
padėkų. Taipgi dėkojame Ap
reiškimo Parapijos klebonui 
Norbertui Pakalniui už leidi- 
mš dalyvauti chorui. Nors me
nininkai teikė prielankias nuo
laidas, vienok pramoga siekė 
aukštas išlaidas. Mat, Brook
lyne sunku ką nors parengti 
su mažais ekspensais.

kuo- 
šios
nu-

LDS 46 kp. turėjo savo mė
nesinį susirinkimų trečiadienį, 
kovo (March) 5 d., drg. G. 
Paršonienės kambariuose. Na
rių susirinkime d a 1 y v a v o 
skaitlingai. Iš komiteto rapor
tų pasirodo, kad' visi pariai 
duokles užsimoka laiku, susi- 
spendavusių nėra, ligonių taip
gi nėra. Buvo skaitytas laiškas 
iš LDS centro kaslink prasi
dedančio vajaus gavimui nau
jų narių. Po apkalbėjimui, va- 
jininke apsiėmė drg. G. Paršo- 
nienė. Draugė Paršonienė sa
kė, darbuosis, kiek tik ji ga
lės, kiti draugai pasižadėjo 
kiek galint jai pagelbėti.

Po LDS mitingo, LLD 24 
kp. laikė savo mėnesinį susi
rinkimų. Finansų raštininkas 
pranešė, kad dar mažai narių 
yra pasimokėję už šiuos me
tus. Kelintas narių pasimokėjo 
ant vietos, o kiti pažadėjo pa- 
simokėti sekančiame susirinki
me. Buvo raportai iš LLD 2-ro 
apskričio konferencijos ir at
sibuvusių prakalbų, kuriose 
kalbėjo drg.- A. Bimba. Pra
kalbos gerai pavyko. Kuopie- 
čiai labai dėkingi Nepr. L. A. 
P. Kliubui už suteikimų svetai
nės prakalbom.

Skaitytas laiškas nuo “Lais

vės” įstaigos kas link 30 me
tinių sukaktuvių. Po apkalbų? 
jimui nutarta pasveikinti su 
penkine. Neknrie draugai, ma
nau, irgi prisidės Su aukomis. 
Centralbrooklyniečiaf visuo
met dėl “Laisvės” gražiai pa
sidarbuoja. Kai tik “Laisvė” 
persikėlė Brooklynan, tai apie 
20 draugų pasipirko Šerus. 
Taip ir reikia. Ypatingai da
bartiniu laiku, kai mūsų prie
šai naudoja visokias priemo
nes, kad tik kaip nors mūsų 
spaudai pakenkus, mes turime 
dėti pastangas, . kad mūsų 
spauda dar dauginus sustipri
nus.

Ispanijos pabėgėliams gel
bėt — Rescue Ship Mission 
reiklu kuopieČiai irgi gerai 
darbuojasi, šalip seninus su
keltų aukų, draugė Paršonie
nė turi ant blankos surinkus 
2 dol. W. žvirblis vėl paauka
vo 1 dol. Nors lietuviam skir
ta kvota jau sukelta, bet, ku
rie galime, turėtumę ir ant to
linus tam taip svarbiam reika
lui paaukoti.

Koresp.

Lillian K arai is (Karalienė), 
50 metų amžiaus, gyvenusi 
40 Hudson Ave., Brooklyn, 
N. Y., mirė kovo 7 d., 9 vai. 
ryte, savo namuose, ten ir pa
šarvota. Bus laidota antradie
nį kovo 11 d., 10 vai. ryte, St. 
Jono kapinėse. Paliko liūdesy
je sūnų, dvi dukteris, marčių 
ir žentų, /Seserį ir brolį Ame
rikoje, dvi seseris ir brolį Lie
tuvoje. Visi giminės nuošir
džiai prašomi į šermenis, taip 
pat ir tolimesni giminės ir pa
žįstami malonėkite suteikti pa
skutinį patarnavimų. Prašo 
dukterys ir sūnus.

Laidotuves aptarnauja gra- 
borius Juozas LeVanda-Levan- 
dauskas, 337 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

WPA pradėjo žaislavietės 
steigimo darbus prie Liaudies 
Mokyklos 119, 78th St., Glen
dale.

dis- 
vie- 
nes

Busmanai Pasirengę 
Sunkiai Kovai

Pirmadienio rytų, praside
dant 3,500 miesto busmanų — 
busų operatorių streikui prieš 
New Yorko City Omnibus 
Corp, ir prieš Fifth Ave. 
Coach Co., busų kompanijos 

. jau turėjo savo talkininku ma
jorų La Guardia. Tačiau kom
panijų savininkai nebuvo tik
ri, kad “mažoji gėlelė” "galė
tų užvaduoti 3,500 darbinin
kų ir dėlto streiko išvakarėse 
dviejų kompanijų prezidentas 
John A. Ritchie pareiškė:

“Jeigu vyrai nesustreikuos, 
mes tęsime veiklą-operavimą 
busų”.

“Jeigu”. Bet busų operuoto- 
jai buvo nusistatę streikuoti 
ir nusistatę streiko pagelba 
laimėti algų pakėlimų 25 nuo
šimčiais ir trumpesnes darbo 
valandas.

Bronx e atidaryta naujas 
miestavas .sandėlis prie Bronx 
Terminal turgavietės.

■ --------------------------------------------—______________________________________________________________

nauja 
pufkiai 
smuiką 
J. Šal-

Lietuvių Ameri-

Dėkui draugijoms bei 
poms, kurios prisidėjo 
pramogos paruošimui ir 
pirko iš anksto koncerto tikie-
tus, būtent: švento Jurgio 
Draugija už $25.00; Amalga- 
meitų Unijos Lietuvių 54 Sky
rius $25.00;
kos Piliečių Kliubas $25.00;
Dr. Martino Liuterio Draugi
ja $5.00; Lietuvių Atletų Kliu
bas $5.00; Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas, Bayonne, N. 
J. $4.00; Liet. Darb. Susivieni
jimo 1 kuopa $2.50; 46 kuopa 
$1.50; 24 kuopa Great Neck, 
L. I. $1.50; Amer. Liet. Dąrb. 
Literatūros Draugija $2.50;

Dariaus - Girėno 
pastatymo reikalu 
koncertas ir balius 
d., 1941 m., Grand Paradise
salėje, Brooklyne, davė gerų 
pasekmių atžvilgiu dailės ir 
publikos, kurios buvo kupina 
svetainė; daugeliui prisiėjo 
pavargti bestovint. Programa 
buvo įdomi ir turininga, kuria 
atidarė Apreiškimo Parapijos 
choras su Lietuvos Himnu, vė
liau teikė melodiškų dainų, va
dovaujant muzikui Jonui Jan
kui. šis choras yra gausus dai
nininkais, turi gerus balsus ir 
solistes Angelų Maslauskaitę 
ir Adelinę Dragūnaitę, kurios 
padainavo solo ir duetą. Pu
blikai labai patiko.

Margaret Digrytė, 
artistė šiai publikai, 
pagrojo tris kūrinius 
solo. Trumpai kalbėjo
tis, Fondo reikale ir apibūdi
no parodytų ant estrados pa
minklo projektą — pagamin
tų lietuvio dail. p. Joe Stel
moku. Taipgi paprašė aukų — 
ir surinkta $148.88. Dorothy 
Būbniūtė, labai mėgiama kla- Sandaros 1 kuopa $2.50; Lie- 
siška šokikė, pasirodė du kar- tuvių Coat Kontraktorių Aso- 
tu su 
kiais.

Joe 
kas), 
valdantis • armonikų, 
klausytojus, lyg vargonais gro
damas. Biruta Ramoškaitė, 
sopranas, žinoma solistė, gra
žiai pasižymėjo talentingu iš
lavintu balsu, teikdama tris 
dainas. Ona Daukantaitė ir Li
lija Milčiūtė, pradinės pianis
tės, gražiai skambino duetų.

Aidbalsiai-Ensemblis,- vado
vystėj B. šalinaites, negausus 
dainininkais, bet žymus muzi
koje, padainavo keturias dai
nas; paskutinę pritariant B. 
Ramoškaitei, ir uždarė kon
certų su daina Lituanikos Di
dvyriai, sutaisyta kompozito
riaus J. Žilevičiaus ;’vėliau se
kė šokiai grojant Jono Navic
ko Nakties Pelėdų orkestrai.

Aukščiau paminėti chorai ir 
menininkai dalyvavo progra
moje už mažų atlyginimų, tai 
buvo pasiaukojimas pastaty
mui paminklo mūsų • didvy
riams lakūnams Dariui ir Gi
rėnui. Pavyzdžiui, Margaret 
Digrytė, vieton penkiolikos 
dolerių sutiko dalyvauti už 
$5.00, kitus skiria paminklo 
Fondan. Justas Jankus, akom- 
panuotojas, vieton dešimtinės, 
sulygo su $5.00. Taip pat An
gela Maslauskaitę, Adeline 
Dragūnaitė solistės, ir Dorothy

skirtingais mikliais šo-

Thomas (Tamašaus- 
jaunas artistas, puikiai 

stebino

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS

Rengia “Laisvės” Bendroves Direktoriai

Šeštadienį, Kovo 22 March
„ , CRESCENT PALACE SVETAINĖJE
3386-8 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Crescent Street) .» '

Pradžia 7 vai. vakaro. — :— jfžanga $1.25

Prašome iŠ anksto įsigyti bilietus. Gailina gauti “Lai
svės” raštinėje ir pas platintojus.

siacija už $19.50. šie draugijų 
pinigai viso $119.00 įeina į 
abelna tikietų sąskaitų.

Koncerte Surinktos Aukos

Teikiame sąskaitų šešiolik
tų, gautų vasario 2 d., 1941 
m., Grand Paradise salėje, 
Brooklyne, Dariaus-Girėno pa
minklo pastatymo naudai. Au
kojo : Lapašauskas ir Bendro
vė, kriaučių siuvyklos, ’ 573 
Metropolitan Avė., Brooklyne, 
čekį $25.00. Kazys Sheledinas 
$5.00; Braunstain $3.00; Mu
rauskai ir šeima $3.00; S. Kar
delis $2.00. Po $1.00 aukojo: 
X. Strumskis, Grand Florist,
O. Bičkumienė, E. Kųlokas,
A. Buivydienė, J. Šimėnas, Ši
maitis, Diržys, R. Paulauskas,
P. Peldus, P. Mačinskas, Leo
nas Grikštas, Mrs. Ona Yakš- 
tis, I. G. Švėgžda, Juozas Si
monaitis, Thomas Cirkelis, 
Kazys šablickas, P. Atkočaitis, 
Jonas Bauba, Tumas, A. šau- 
čiūnas,’ A. Boris, J. Gedvimas,
B. Woltam, P. Švetka, K.i De
gutis, Daukšas, Mrs. F. Šny- 
ras, Mrs. Baukus, Jonas Kuo
dis, P. Simonaitienė, J. Diržys. 
V. B. Jankus, M. Misevičie
nė, J. Bakūn&s, K. Laurinai
tis, A. Milauskas, J. Belckas, 
Mrs. ^Daukantienė, Juozas 
Garšva, A. Rutkūnas, M. Su- 
kauckas, Mrs. Zakarauskienė, 
M. Bullta, K. Aleknavičius, 
Paleckas, A. Lelis, A. Osteika, 
A. Karušaitis, A. Bokuvienė, 
M. Stanevičienė, A. Samalio- 
nienė, A. Linkus, P. Kiburie- 
nė, P. Jlačys, adv. S. Briedis.

Šiame sąraše su vardais yra 
. aukų $94.00. Smulkių $54.88. 

Viso $148.88. Tai gausinga su
rinkta suma nuo koncerto 
svečių. Moterų Birutės Drau
gija iš Newark, N. J. aukojo 
į Fondų $5.00; SLA 38 kuopa 
Brooklyne taipgi*aukojo $5. 
Nuo įžangos bilietų iki dabar 
lieka $200.00. Tai bendrai 
pramoga davė pelno $358.88. 
Bet galutinų koncerto sąskai
tų pateiksime vėliau, šiuomi 

f nuoširdžiausiai dėkojame vi-

siems koncerto ir baliaus da
lyviams ir aukotojams už gra
žią sumų aukų. Taipgi visų 
prašome remti aukomis šį kil
nų visuomeniškų reikalų, visi 
dėkime pastangas pastatymui 
paminklo mūsų . garbingiems 
žuvusiems lakūnams Dariui ir 
Girėnui.

Aukas teikite čekiais ar 
Money Orderiais išrašant var
du Darius-Girėnas Monument 
Fund ir pasiųskite, Fondo Ko
miteto iždininkui, Mr. John 
Spurga, Port 'Fefferson -Sta
tion, Long Island, N. Y. Už 
pasiųstas draugijų ar pavie
nių asmenų aukas siuntėjas 
gaus nuo iždininko patikrini
mo kvitų ir busqjaskelbta var
dai ir suma spaudoje.
Paminklo Fondo Koresp. J. š.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo ,13-tą, 7:30 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj. Nariai 
malonėkite skaitlingai dalyvauti. Tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 
Reikia užsimokėti duokles. Bus duo
dami platūs raportai iš parengimo, 
Ateivių Gynimo, Ispanijos pabėgė
lių gelbėjimo iš Francijos šaltos 
prieglaudos. Vasarinis sezonas jau 
čia pat, turime padaryti tarimą apie 
vasarinius parengimus. Atsiras ir 
daugiau klausimų, kuriuos turėsime 
apkalbėti.

TDA NARIAMS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių 17-ta kuopa yra labai 
apsnūdus ir yra laikas budinti ją iš 
miego. Todėl visi TDA nariai būkite 
LLD 1 kp. susirinkime. Ten turėsi
me progą apkalbėti TDA kuopos rei
kalus ir paskirti dieną susirinki
mams, taipgi kaip padauginti narių 
skaičių ir padaryti gyvesnį kuopos 
veikimą. Tad visi malonėkite tuo 
klausimu susidomėti. — A. Mureika.

(59-61)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

undertaker

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

530 SUMMER ĄVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų' sekmadieniais / '' //. • I

BMHH

Charles Chaplin’o naujausia 
komedija “Didysis Diktato
rius” vis dar teberodoma As
tor Teatre ant Broadway prie 
45 th St., N. Y.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
{domiai {puošta lietuviška aludė 

apt Grand Street 
Rheingold •extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

I Turime ir kambarių pernakvot
■ arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
GREITAI PALENGVINAMI
Nekcntekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien, iksitrindami su 
Pain-Exnelleriii. sftūsac’ngas lini- 
memas urnai ateiki?. L-.uk;..inų pa
lengvinimų. Virš ’? nn’.ik-nų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expcllerio su inkaru ant dėžutės.

152

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
•Kamp. Broadway lr Stone Ave. 
tarpe Gates Ave. lr Chauncey St.

Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
, ir kam jie yra naudingi .....
Trajenkės, stambios, pakelis .... 

arba 3 pakeliai už ............
M. žukaltls, 

334 Dean Rd., 
SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. ¥. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. ¥. 

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
/ Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokiu kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Kiekvienų s u batų 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dienų ityi vėlai.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

S tai 
adresas;

IOI

Ateikite pasimatyti 
su .Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

IOE3O

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus Ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.
H TRU-EMBER FUEL CO., INC.

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Brooklyn, N. Y,

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Ęrautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




