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jo kalba gal paveiks Jugos
laviją ir Ispaniją taip, kad 
jos nesidėtų su Vokieti j a- 
I talija prieš Angliją.

“LAISVES” 30 Mill
JUBILEJAUS REIKALUagi-

$1.00.

.) 26 m. že-

bar abelnai siūlo tik suma- a. Navalinskas, J. K. Navalinskiene ir F. Maldaikis;

EXTRA!

Smetonos prane-

jis gavo gerą pi-

iš tų, kurie bom- 
Angliją. Su jais 

prarado 170 lakū-

Berlįn, kovo 17. — Vokie
čiai teigia, kad jų orlaiviai 
torpedomis sužeidė du dide
lius anglų karo laivus arti 
Graikijos salos Kretos.

O Amerikoj jis kovoja už 
medžiaginius darbi ninku 
reikalus ir už pilietines jų 
laisves.

savo 
pini-

trukdė 
veiks-

kad 
norinčios 
iš Smeto-

London. — Anglai 
ša:

Ūkana šiuo tarpu 
platesnius orlaivių 
mus. Nežiūrint to, du būriai
anglų bombininkų smarkiai 
atakavo vokiečių fabrikų 
centrą Duesseldorfą ir jų 
submarinų stovyklą Lorien- 
te. Anglai prarado tik vieną

airiu valdžiav

klėjęs didelę šeimą, kuri su 
mažomis išimtimis, yra pažan
gią jame darbininkų judėjime.

Kol “Vilnis” nėjo dienraš
čiu, velionis Katilius skaityda
vo “Laisvę.” Paskui jis pata
po karštas vilnietis ir buvo to
kiu iki mirties. V. Katiliaus 
palaikai kovo 13 d. sudeginti 
krematorijoj.

Likusiai draugei Onai Kati
lienei, jo vaikams ir giminėms 
varde laisviečių reiškiu nuo
širdžią užuojautą. O mirusia
jam — amžina atmintis!

Washington. — Preziden
to Roosevelto valdžia “pa
skolintų ar duotų” 60 milio-

“Naujienos” nusiminė, 
“Laisvė” ir “Vilnis” 
“pasidaryti kapitalo 
nos.”

Jei iš surūgusios
‘ būtų galima pasidaryti kapita

lo, tai “Naujienos” nebūtų lei- 
dusios jo pasiimti dr. Venciui- 
Klingai-Laučkai ir Ko. Jos bū
tų tąjį “tautos vadą” pačios 
pasigrobusios.

Pereitą savaitę Čikagoj mi
rė Vincas Katilius. Tai buvo 
ilgametis darbininkų judėji
me dalyvis. Atvykęs į Ameri
ką prieš 40 metų, per ilgą lai
ką dirbo minkštosiose anglia- 
kasyklose Illinois valstijoj. 
Per paskutinius 15-ką metų 

-įgyveno Čikagoje. Seniau jis 
buvo narys Komunistų Parti
jos ir kitų organizacijų. Pas
kutiniuoju laiku priklausė Li
teratūros Draugijai ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui.

Velionis paėjo iš Surgučių 
kaimo, Sasnavos parapijos, 
Marijampolės apskričio.

Kaip kiekvienam, kuriam 
tenka keliauti po lietuvių ko
lonijas, taip ir šių žodžių ra
šytojui, Vincas Katilius buvo 
labai pažįstamas — artimas
draugas, supratęs revoliucinį buvusius važiuotojus. Kita- 
judėjimą, jo uždavinius, išau-įme Londono priemiestyje

KRISLAI
Ne Lietuvon, Bet Hitleriui.
Vincas Katilius.
“Kapitalas iš Smetonos.” 
Buninas Badauja.

Rašo R. Mizara
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Tūlas fašistu “Lietuviu In
formacijos Biuras” išleido ap
linkraštį, kurį išspausdino veik 
visa prieš Lietuvą nusistačiusi 
spauda. Tame aplinkraštyje 
fašistai ragina Amerikos lie
tuvius nesiųsti Lietuvon 
giminėms nei vieno cento 
gų!

Bet toji pati spauda,
tuojanti Amerikos lietuvius 
nesiųsti savo giminėms dole
rių, apsiputojusi ragina Ame
rikos lietuvius aukoti savo cen
tus i tam tikrus fondus, kurie 
siunčia pinigus i Berlyną ten 
esantiems smetoniškiems žval
gybininkams !

Vadinasi, į Berlyną pinigus 
siųskite, o į Lietuvą — nei 
cento!

Ką jūs sakote apie tai, bro
liai lietuviai ?!

Po Lapkričio Revoliucijos 
pabėgusis į Paryžių Ivan Al
eksander Bunin, rusas rašyto
jas, 1933 metais gavo Nobe
lio premiją už. literatūrą. Aiš
ku, tai buvo didelė rašytojui 
paspirtis,
nigų sumą ir manė gražiai su 
ja gyvenimą praleisiąs.

Bet štai, pereito sekmadie
nio “ New York Times” iš
spausdina Bunino laišką, ku
riame 70 metų amžiaus rašy
tojas rašo, kad jis šąla ir ba
dauja. Jis gyvena neokupuo
tojoj Francijoj. Karas atėmė 
iš jo paskutinį skatiką ir da
bar jis šaukiasi į savo draugus 
Amerikoje pagalbos!

i

Jei Buninas būtų nebėgęs iš 
Sovietų Sąjungos; jei jis būtų 
ėjęs su liaudimi, su revoliuci
ja, kaip ėjo kiti rašytojai, tai 
Šiandien jis gyventų puikiai, 
gyventų gražiai; būtų viskuo 
aprūpintas.

Bet jis, kaip ir daugelis ki
tų to typo žmonių, nepasitikė
jo liaudimi, nepasitikėjo soci- 
jalizmu. Jis jieškojo užuvėjos 
kapitalistinėje pastogėje, pa
miršdamas, kad toji pastogė 
yra skylėta, kad ji bile audroj

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Amerikos Karo Lai
vai Lydėsią Prekių 

Laivus j Angliją
Kitą Savaitę Kongresas Nutarsiąs 7 Bilionus Anglijai;

Teisėjas Sako, Kad Amerika “Jau Dalyvauja Kare”
Washington. — Rooscvel- 

tiniai vadai kongreso atsto
vų rūme tvirtina, kad kong- 
resmanai apie trečiadienį

DAUG LONDONIEČIU 
UŽMUŠTA ORO ” 

BOMBOMIS
London, kovo 17. — Pa

skelbta, jog nazių orlaiviai 
šeštadienį užmušė didelį 
skaičių anglų Londone. Ke
turios vokiečių bombos su
ardė naktinį kliubą viename 
Londono priemiestyje, kur 
linksminosi 200 kareivių, jū
reivių, lakūnų, amunicijos 
darbininkų ir jų merginų. 
Ketvertas jų užmušta, keli 
desėtkai sužeista. Bomba 
sudraskė auto-busą arti to 
kliubo ir užmušė visus jame 

taipgi daug žmonių užmuš
ta. Viename miestelyj už
mušta ir 11 kūdikių.

Sunaikinta 43 vokiečių 
Orlaiviai

Anglų valdininkai skai
čiuoja, jog pereitą savaitę 
anglai nušovė 43 vokiečių 
orlaivius 
bardavo 
vokiečiai 
nu.

Anglų Orlaiviai Vėl 
Ardė Duesseldorlą

Vokiečių orlaiviai mėtė 
bombas Londono srityj ir 
Pietinėje bei Pietrytinėje 
Anglijoje, bet visur padarė 
tik nedidelių nuostolių, dau
giausia pataikydami į 
prastus gyvenamuosius 
mus.

pa- 
na-

Washington. — Numato
ma, kad po dienos kitos pre
zidentas Rooseveltas suda
rys 11 asmenų komisiją 
streikam taikyt.

Washington, kovo 17. — 
Pasklido gandai, kad Hitle
ris rengiasi sutraukyt dip
lomatijos ryšius su Ameri
ka.

i
gali būti sugriauta, paversta į 
skeveldrėles. Dabar gailisi, 
dabar dejuoja ir verkia se
nis!. . .

šią savaitę priims preziden
to reikalavimą paskirt 7 bi- 
lionus dolerių remt Angli
jai ir kitom “kariaujančiom 
demokratijom”. Teigiama, 
kad ateinantį pirmadienį ir 
senatas užgirs tą Roosevel
to reikalavimą. Tuomet jis 
bus galutinai kongreso pri
imtas.

Buvę priešingi kariniam 
prezidento biliui 1776 kong- 
resmanai ir senatoriai da-

žint sumą Anglijai skiriamų 
pinigų.

Senatorius Nye numato, 
jog už kokio mėnesio kari
niai Amerikos laivai jau ly
dėsiu prekinius laivus su 
karo reikmenimis Anglijai; 
patys amerikiniai prekybos 
laivai pradėsią gabent ang
lam ginklus ir amuniciją. O 
kai vokiečiu submarinai ir 
orlaiviai ims užpuldinėt to
kius Amerikos > laivus, tai 
būsiąs tiesiogiriis žingsnis į 
Jungtinių Valstijų karą su 
Vokietija.
Philadelphijos teisėjas sa

ko: Amerika jau daly
vauja kare

Philadelphia, Pa. — Be- 
kamantinėjant vieną, jauną 
vyrą nenorintį eit į armiją, nų/dolerių Airijos Respub- 
apskričio prokuroras Carl likai, jeigu 
B. Shelley tarė, jog forma- leistų kariniams Anglijos 
liškai Amerika dar nedaly-'laivams ir orlaiviams nau- 
vauja kare. (dot Airijos prieplaukas ir

lėktuvų stovyklas, — kaip 
kartoja neoficialiai praneši
mai. Tų stovyklų pageidau
ja anglai, kad geriau galėtų 
gint plaukiančius pro Airi
ją savo prekinius laivus nuo 
vokiečiu submarinų ir orlai
vių.

Anglų valdininkai kalbasi 
net per prievartą užimt Ai
rijos prieplaukas, jeigu ji 
neįsileis Anglijos karo lai
vų. Airijos ministeris pirmi
ninkas E'amon de Valera 
(bent pirmiau) pareiškė, 
kad laikysis bepusiškumo 
šiame kare, o jeigu Anglija 
mėgins užgrobt Airių Res
publikos prieplaukas, tai 
“bus kraujo liejimas”. Airi
jos politikai supranta, kad 
jeigu Anglijos karo laivai 
bei orlaiviai įsitvirtintų Ai
rijos stovyklose, tai gal bū
tu mirtis tautinei airiu lais
vei.

Su tuom nesutiko teisėjas 
Wickersham ir past ate 
klausimą: “Nejaugi Ameri
ka nedalyvauja? Juk mes 
šaukiame milioną vyrų į ar
miją ne tam, kad jie loštų 
golfą ar futbolą”.

ANGLAI PARDAVĖ DIDELĘ 
PRAMONĘ AMERIKONAM
New York. — Anglų fa

brikantų kompanija, vadi
nama American Viscose 
Korporacija, gaminanti ra- 
yoną-dirbtinį šilką, pardavė 
tą savo pramonę Amerikos 
bankininkam Morgan Stan
ley & Co. ir Dillon, Read 
& Co. už 100 milionų dole
rių. Tai didžiausia dirbtinio 
šilko įmonė ' Jungtinėse 
Valstijose.

Anglijos 
Amerikoje 
parduotos 
kai kurios 
monės bei 
ko j, idant 
daugiau dolerių kariniams 
savo- reikalams.

valdžios atstovai 
sako, kad bus 
amerikonams ir 
kitos anglų pra- 
jų šėrai Ameri- 
Anglija gautų

Bušų Streikieriai šv.
Patricko Parade

Belgrad, kovo 17. — Ju
goslavijos valdžia jau labiau 
abejoja, ar priimt Hitlerį (T streikuojančių busų vežikų, 
pasiūlymą dėl glaudžios su- apsirengę uniform omis. 
tarties su vokiečiais. Jugos- Jiems vadovavo Michael J. 
lavus drąsina Amerika ir Quill, pirmininkas Važiotės 
Anglija. Darbininkų Unijos, CIO. 

|Kol Quill buvo Airijoj, jis 
ORAS. — Pusėtinai šalta, kovojo už tautinę jos laisvę.

Gavome daugiau pasveikinimų nuo sekančių aukotojų: 
LDS 24 kp., Great Neck, N. Y., $3.00.
Per drg. J. Grigą iš Hudson, Mass., gavome sąrašą, 

kuriame surašyti sekami aukotojai: Po $1.00: J. Sabans- 
kis, V. Jurkevičius, V. Grigienė, F. Kaulakis, F. J. 
Rapšys ir J. Šidlauskas; po 50 centų: J. Jokšis, M. Kaz
lauskas, J. Jaškevičius, J. Sadauskas ir D. Braun; po 25 
centus: S. Jankauskas, J. Justin, P. Vaitiekūnas, Drau
gas, A. Sikorskis, J. Morkūnas, M. Perednis, K. Pered- 
nienė, O. Morkūnienė, S. Lakštutienė, A. Baronas, J. šaš- 
kauskas. Smulkių gauta 20c. Viso $11.70. Šie pinigai su
rinkti per ALDLD 103 kp., Moterų Skyriaus vakarienę, 
įvykusią kovo 8 d.

J. Vaivada, Rochester, N.
ALDLD 153 kp., San Francisco, Calif., $5.00.
LDS 34 kp., Shenandoah, Pa., $5.00.
John Skeltis, Worcester, Mass., $1.50. '
P. Plakštįs, Worcester, Mass., $5.00.
Per dd. Navalinskų (iš Binghamton, N.

nybinio gyvenimo “parę” surinkta sekamai: Po $1.00:
; no

50 centų: A. Bagdonas, A. Žolynas, J. Undrejūnas, P. 
Mikolajūnas, J. Vaičkauskas, J. Žemaitis, Pet. Mikola- 
jūnas, St. Jasilionis, J. Kireilis; po 25 centus: Pet. Ma
čiukas, L. Vinckūnienė, V. Kaminskienė, Aug. Zmitra, 
J. Strolė, K. Dzidulionis, V. Girnis, A. Garnis, Kapičiaus- 
kienė, R. Gregos, M. Machis, O. Girnienė, A. Šimoliūnie- 
nė, J. Zdanevičius, I. Vežis, Alex Judikaitis, J. Ališaus
kas, M. Simohąitis, J. Kaminskas, J. Ivanauskas, P. Gri
nius, V. Balanis, J. Šulskiūtė, K. Juozapaitienė, P. Juoza- 
paitis, Adelė Capson, M. Žvirblienė. Smulkių 45c. Nuo 
parengimo 55c, Viso $15.25.

V. Saudargas, Inkerman, Pa., $2.00/
Širdingai ačiū visiem sveikintojam ir aukotojam.

BIJO, KAD ROOSEVELTO PAGALBA GAL 
PRAŽUDYTU AIRIJOS TAUTINĘ LAISVĘ

Roma. — Italijos spauda 
tvirtina, kad anglai ruošia
si užimt Portugaliją ir jos 
Azorų salas: Anglija jieško 
naujų karo laukų, idant nu
kreipi šalin “žaibišką” karą 
Anglijai gręsianti iš vokie
čių pusės.

HITLERIS SAKO: ANGLIJA 
BUS SUNAIKINTA

Berlin. — Kalbėdamas su
sirinkimui savo generolų, 
admirolų, aukštų valdininkų 
ir nazių vadų, Hitleris už- 
reiškė, jog vokiečiai sunai
kinsią Angliją, nors Ameri
ka ir kažin kaip gelbėtų 
anglus. Iš Hitlerio kalbos 
buvo suprantama, kad vo
kiečiai greitu laiku “žaibiš
kai šturmuos” Angliją.

Hitleris, be kitko, davė 
komplimentą Italijai, kad ji 
per žiemą atlaikė atakas iš 
anglų pusės; bet dabar, gir
di, vokiečiai “pasiims sau 
privalomą karo naštos da-

Nėw York — Airių pat
rono šv. Petricko dienos pa
rade New Yorke pirmadie
nį maršavo ir tūkstančiai

45 ŽMONES ŽUVO PER 
ŠALČIUS IR AUDRAS

Grand Forks, North Da
kota. — Šioje valstijoje Ir 
Minnesotoje sušalo apie 30 
žmonių.,. Per viesuliškas 
audras žuvo 15.

Dar nežinia kas atsitiks 
su 30 žmonių* kuriuos aud
ra nunešė su didžiule ledo 
lytim tolyn į Superior ežerą, 
Mich.

Prezid. Roosevelto 
Kalba Tai Stipry- 
las Anglijos Karui

Anglai Labiausia Džiaugiasi, kad Prezid. Rooseveltas 
Prižada Greitai Duot Amerikos Laivu Anglijai

London, kovo 17. — Ang
lijos valdininkai tebekrykš- 
tauja iš džiaugsmo, kad 
prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboj per radio šešta
dienį žadėjo anglam kuo 
greičiausios ir kuo didžiau
sios pagalbos. Sako, ta 
Roosevelto kalba tai “toni- 
kas”-stiprylas Anglijai.

Anglų vyriausybė ypatin
gai džiaugiasi tuom, kad 
Rooseveltas prižadėjo Ang
lijai laivų. Anglai tikisi, kad

BAISENYBĖ BRISTOLYJ 
Bristol, Anglija. — šim

tai vokiečių orlaivių vėl 
dviem atvejais baisiai ardė 
ir degino anglų pramonės 
miestą Bristolį; užmušė 
daug žmonių, kai kuriuos 
gyvus palaidojo slėptuvėse.

NUSKANDINTA 7 MILIO- 
. AI TONŲ LAIVŲ

London, kovo 17. — Ang
lai praneša, jog vokiečiai 
per pusantrų metų šio karo 
paskandino 1,245 laivus 
Anglijos ir jos talkininkų, 
viso arti 5 milionų tonų į- 
talpos, tai 700 tūkstančių 
tonų daugiau kaip per pus
trečių metų praeitame pa
sauliniame kare.

Vokiečiai ir italai dabar
tiniame kare prarado 422 
laivus, virš 2 milionų tonų 
įtalpos.

Berlin, kovo 17. — Jau 
antra diena kai smarkiai 
dega keleivinis vokiečių did- 
laivis “Bremen”, 51,731-no 
tono įtalpos, kaštavęs 20 
milionų dolerių.

London. — Anglai spėja,!taipgi bombardavo ir degi- 
kad tai jų orlaiviai padegė no anglų prieplaukas ir or- 
“Brefneną”. | laivių stovyklas daugelyj

kitų vietų.
Šiaurinėje Afrikoj vokie

čių orlaiviai sėkmingai 
bombardavo anglų kariuo
menę ir šarvuotus automo
bilius bei tankus ties Age- 
dabia.

Vokiečių lakūnai vėl ar-, 
dė ir degino orlaivių sto-

E DARBO LAUKO .!
Edgewater, N. J. — Tę- vyklas fucą ir Halfara, 

Siamas darbininkų streikas Maltos saloje; nukirto že- 
prieš American Lalfumino myn viena angių Limbinį 
kompaniją. Darbininkai rei- orlaivį.
kalauja 10 centų daugiau al
gos valandai, pusantro kar
to daugiau mokėt už viršlai
kio valandą ir tt. Streikie
riai, viso 3,000, priklauso 
CIO unijai. Kompanija pa
skutiniu laiku beveik išimti
nai gamino karinius dirbi
nius.

DabarWashington.
Jungtinėse Valstijose veda
mi streikai 31-name fabrike, 
kuriem užsakyta karinių 
dirbinių už daugiau kaip 
100 milionų dolerių.

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

DRAFTUOJA ANGLI
JOS MOTERIS KARO 

DARBAMS
London. — Anglų darbo 

ministeris Ernest Bevin įsa
kė susirašyt visom mergi
nom ir moterim nuo 20 iki 
21 metų dėlei verstinų dar
bų karinėje pramonėje. Tai 
dar pirmą kartą Anglijos is
torijoj moterys draftuoja- 
mos kariniams darbams.

Anglijos darbo ministeris 
įsakė susi registruot visiem 
vyram nuo 40 iki 42 metų 
amžiaus dar nedirbantiem 
karinėse pramonėse į tokius 
darbus, kaip laivų statymas* 
ginklų ir amunicijos dirbi
mas, orlaivių budavojimas 
ir kt. Pagal šį įsakymą, dar
bininkai ir darbininkės taip 
pat bus verstinai kilnojami 
iš vienų fabrikų į kitus, žiū
rint kokie darbai reikalin
gesni karui.

Toliau bus surašyti vers
tiniem kariniam darbam vy
rai iki 45 metų amžiaus.

Vokiečiai Bombardavo 
Daug Vietų Anglijoj

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Nepaisant blo

go oro, skaitlingi vokiečių 
orlaiviu būriai atakavo 
svarbius punktus Londone 
ir Pietinėje Anglijoje; sukė
lė eilę gaisrų Londono prie
plaukoje. Vokiečių lakūnai 

Į taipgi bombardavo ir degi-

Detroit, Mich.
Mire drg. Jonas Baronas

Mirė draugas Jonas Ba
ronas kovo 17 d. Kūnas pa
šarvotas J. D. Martenson 
koplyčioj, 1725 Lawndale. 
Laidotuvės įvyksta šį ket
virtadienį, kovo 20 d., 2 vai. 
po pietų.

A. M. Metelionis.
Drg. J. Baronas buvo 

nuoširdus darbininkų veikė
jas.
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Į SKAITYTOJŲ BALSAI

Barboros ir jos

pasidarome kaip
kad ne lietuviškai rašo, ii’ miausia tave paprašiau vie-

ŠYPSENOS

— —.

$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00
$6.00
$3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
’ the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.
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Singapore Prieplauka ir Žibalas
Tolimuose Rytuose didelis sujudimas. 

Japonijos imperialistai pasinaudojo Chi- 
nijos buržuazijos iššauktu krizių liaudies 
fronte ir daugiau savo jėgų permeta lin
kui Singapore ir Holandijos milžiniškų 
Rytų Indijos kolonijų.

Holandijos valdomos Java, Madura, 
Sumatra, Celebes, Borneo ir kitos salos 
užima 735,267 ketvirtainiškas mylias ir 
turi 62,000,000 gyventojų. Tai labai tur
tingi kraštai. Ten yra daug žibalo, auga 
cukraus augmenys, arbata, kava, kakao 
ir labai daug yra gumos (roberio) aug
menų, kuris dabar pasaulyj taip labai 
reikalingas. Iškasami metalų turtai di
deli.

Anglija yra “saugotoja” tų Holandijos 
kolonijų. Vyriausia Anglijos tvirtuma, 
tai ant Malaja pussalio Singaporas. Ten 
yra didelė bazė karo laivams, arsenalai, 
galingi fortai, orlaivių požeminiai gara
žai, daug armijos ir karo reikmenų. Tai 
Anglijos Tolimų Rytų “Gibraltaras”. Bet 
jis Anglijai yra toli. Toli ir Amerikai, 
kuri bendradarbiauja su Anglija. Nėra 
taip arti ir Japonijai, nuo Tokio iki Sin
gapore yra 2,800 amerikoniškų mylių, 
bet visgi tai keturis kartus arčiau, kaip 
Amerikai. Iš Japonijos, nuo Tokio iki 
Holandijos Sumatra kolonijos yra 2,700 
amerikoniškų mylių.

Japonijos imperialistai veržiasi linkui 
tų Holandijos kolonijų ir, suprantama, 
prie Anglijos Singapore tvirtumos. La
biausiai jie nori žibalo. 1940 metais, į de
vynis mėnesius, Japonija pas save pasi
gamino tik 1,986,234 bačkas žibalo, arba 
tik 10% jai reikalingo žibalo. Tuo kartu 
Jungt. Valstijos pasigamino 1,021,862,000 
bačkas, o Sumatra saloj buvo pagaminta 
45,789,893 bačkos. Tas žibalas, kava, gu
mas ir kiti Holandijos kolonijų turtai 
traukia Japonijos imperialistus, kaip 
magnasas. Amerikos ir Anglijos imperia
lizmo reikalai ten yra dideli ir tas neiš
vengiamai artina karą.

Atvirai Prieš Streikierius
Išėjo streikan New Yorko miesto dalis 

busų tarnaūtojų-šoferių ir konduktorių. 
Jie reikalauja 8-nių valandų darbo dienos 
ir geresnių darbo sąlygų. Rodosi, kas čia 
tokio baisaus, juk darbininkų streikų 
Amerikoje buvo tūkstančiai ir jų bus. 
Tai paprastas kapitalistinėje sistemoje 
reiškinys.

Bet kitaip į tai pažiūrėjo New* Yorke 
išeinąs socijaldemokratų laikraštis “New 
Leader”. Jis pareiškė, jog šis streikas 
esąs subversyvis, vadinasi, neteisėtas, ne
legalus, “slaptų jėgų iššauktas”, prieš 
valdiškas, ir tt. Imperijalistinio karo ga
rų apkvaitinti, socijaldemokratai patapo 
uoliausiais imperijalistų ir išnaudotojų 
agentais.

Bet jiems tas neišeis sveikaton!

Amerikos Bulgarai už Laisvę
Amerikoj gyvena apie 90,000 bulgarų. 

Jie dirba Detroite automobilių fabrikuo
se, Pittsburghe plieno industrijoj ir dau- 
gelyj kitų sunkių darbų gamyboj.

Į bulgarus smarkiai paveikė žinia, kad 
jų gimtąjį kraštą okupavo Vokietijos fa
šistų armija ir tuo atnešė jų tėvams, bro
liams, seserims sunkų vargą ir juos pa
statė prie karo bedugnės.

Amerikoj reakcinė, fašistuojanti bul
garų grupė priešakyje su Granite City, 
III., išeinančiu laikraščiu “Naroden 

Glas” teisina Bulgarijos JšcĮavikišką Vai- <|> 
džią ir karalių Borisą, d bedą verčia ant 
Sovietų Sąjungos, kam’ji nepastojo1 Vo
kietijai kelią. Keisti žmdnės. Karalius ir 
jo valdžia su Hitleriu suokalbiauja, su
tartis darė, fašistų armiją pasikvietė, su 
Sovietų Sąjunga neturi jokios apsigyni
mui sutarties, o paskui kitus kaltina. Bet 
bulgarų žmonės Amerikoj turi kitą nuo
monę. Jie susirinkimuose ir savo spau
doj pareiškė pasipiktinimą išdavikiškai 
Bulgar jos valdžiai, kuri parsidavus Hit
leriui, ir pasitikėjimą Sovietų Sąjungai.

Atvaizduos Markso Gyvenimą
Iš Tarybų Sąjungos praneša, kad Le

ningrado judžių gamintojai priešakyj su 
G. Kuznecov ir L. Trauber gamina judį 
iš Karolio Markso gyvenimo. Karolis 
Marksas pateikė mokslą, kuris žinomas, 
kaipo marksizmas, kuris nurodo kelią į 
naują visuomenės santvarką, kurioj ne
būtų klasių, žmogaus žmogumi pavergi
mo ir išnaudojimo.

Dabar Markso mokslas jau plačiai yra 
žinomas pasaulyj ir Sovietų Sąjungoj 
vykinamas gyveniman. Šiemet, kovo 14 
dieną, sukako 58 metai nuo K. Markso 
mirties. Taigi, judžiuose bus atvaizduo
tas Karolio Markso gyvenimas, apie ku
rį vargiai rasi civilizuotame pasaulyj 
žmogų, kuris šį ar tą nežinotų.

Kartu praneša, kad Markso - Engelso - 
Lenino Institutas yra išleidęs 40 tomų 
Markso raštų, kurių atspausdinta 500,- 
000 kopijų. Leninas buvo uoliausias 
marksistas, tat vien Sovietų Sąjungoj 
Lenino raštų išleista 136,000,000 knygų 
skaičiuje, kurių tarpe 115,200,000 yra ru
sų kalboj.

Jie “Neutralūs”
“Vilnis” rašo:
“Paprastai ‘Naujienos’ prirašo labai 

daug tomis temomis, kurios joms rūpi. 
Labai tankiai jos užveda dainą be galo. 
Bet apie A. Smetonos atvykimą Ameri
kon, apie jo buvimą Brazilijoj, apie sme- 
tonininkų sąskrydį New Yorke nieko ne
rasite nei to laikraščio editorialudse, nei 
apžvalgoj. Plepusis redaktorius nutilo. 
Tiktai trečiadienio numery pasirodė 
trumputė pastaba, bet ir joj nepaliesta 
dabartiniai aktualumai, dabartinė poli
tika, o tik priminta bruožas iš Smetonos 
biografijos.

“Ką tas rodo? Tas rodo, kad Smetonai 
atvykus Amerikon naujieninė socialde
mokratų grupė paskelbė prielankų neu
tralitetą. Su smetonininkais nekovos, 
nors oficialiai su jais ir nesusidės, nesu
sidės, žinoma, tik dėl svieto akių.

“Bet prieš Tarybų Lietuvą kova (tei
singiau pasakius liežuvavimas) bus tę
siama, o toj kovoj jau išnyksta visokis 
skirtumas tarp vadinamų socialistų, kle
rikalų ir tautininkų.

“ ‘Naujienų’ neutralitetas dėl Smeto
nos atvykimo neapgaus Amerikos lietu
vių visuomenę. Ta jų taktika nieko dau
giau neparodo, kaip tik jų veidmainystę”.

Franci ja, Vokietija ir Anglija
Anglija blokaduoja Francijos ir tą da

lį, kuri nėra Vokietijos užima. Ji tą savo 
žygį teisina tuo, būk per Franciją mais
tas ir kitos reikmenys gali patekti į Vo
kietiją. Mums atrodo, kad toji Anglijos 
politika yra iš visų pusių netikus. Pir
miausiai, tai nėra tiesa, kad Francijos 
alkani žmonės pasipirkę kitur maisto jį 
parduotų Vokietijai. Antra, tokis Angli
jos žygis kenkia jai pačiai, nes tas nu
stato prieš ją Franciją ir kitas blokaduo- 
jamas šalis.

Francijos ministerių pirmininko pagel- 
bininkas admirolas Darlan pareiškė, kad 
jis gabens Franci j ai kviečius ir kitką, o 
jeigu Anglija bandys neleisti, tai Fran
cijos karo laivai lydės prekybinius laivus 
ir atsitikime reikalo naudos spėka. Tas 
gali privesti Franciją ir Angliją prie ka
ro, kurių tarpe jau ir dabar diplomati
niai ryšiai nutraukti.

Franci j a tvirtina, kad jai Vokietija da
vė : 220,000 tonų kviečių, 25,000 tonų plie
no ir geležies; 30,000 tonų gazolino; 100, - 
000 tonų bulvių; 150,000 tonų anglies ir 
525,000 tonų kitų medžiagų.

Argi ne aišku, kad Anglijos blokados 
politika ne vien neteisinga, žalinga Fran
cijos liaudžiai, stumia į alkio padėtį mo
teris, vaikus ir visą liaudį? Argi ne aiš
ku, kad tokia politika nepadeda jai ir 
karą vest? .

--------------- -------------------------------------------------------------------- '■

Laiškas iš
Lietuvos

Springfield, Ill.
Aš gavau laišką iš Lietuvos 

nuo sesers 
žento Vinco Klimančiaus, Bu
tėnų kaimo, Panevėžio apskr.

Laiškas įdomus tuo, kad la
bai linksmas ir jaučiama pasi
tenkinimas naująja Lietuvos 
vyriausybe.

A. Čekanauskas.

Laiškas

4 d. gruodžio, 
Sveikinam mes visi 

Antanai su Naujais

1940. 
tave 

Metais. 
Širdingai tau tariame ačiū už
laiško atrašymą. Mes tau ne
davėm atsakymo, nes buvo 
paskleisti gandai, jog laiškai 
Amerikos nepasiekia. Bet 
greitai paaiškėjo, kad galima 
susirašinėti.

Mes gyvename neblogai 
prie Tarybinės Lietuvos val
džios. Esam sotūs, pavalgę ir 
dar alučio
kada. Mūsų tarybinė valdžia, 
matyt, viską daro gėrojon pu
sėn. Todėl mes ir esame links
mi sulaukę naujos valdžios. 
Mūsų naujoji valdžia neskirs
to į biednus ir bagotus. žiūri, 
kad visiems būtų gera. Lygiai 
paskyrė miško malkom ir sta
tybai medžiagų, kad visi ly
giai galėtų apsišildyti. O tas 
visiem reikalinga. Mokslą 
duoda už dyką, nereikia nie
ko mokėti, gydymą irgi už dy
ką. Matyt visa tvarka bus ne
bloga. O mums to tik ir rei
kia.

Kaip klausei, ar ką atėmė 
iš mūsų apylinkės kaimų ūki
ninkų grūdų ir gyvulių, tąi rei
kia pasakyti, kad mūsų kaimo 
ir kitų kaimi| ūkininkų, kiek

ANGLIJA RUOŠIASI KELT 
ARMIJA PRIEŠ VOKIE

TIJA IR ITALIJA
London. — Anglija yra 

jau pasistačius pusėtinai 
daug greitų šarvuotų plieno 
valčių; kuriomis galėtų kelt 
savo kariuomenę į Italiją, į 
Vokietiją bei į vokiečių už
imtus kraštus. Tos valtys 
ginkluotos kanuolėmis ir 
kiekviena gali plukdyti po 
50 vyrų.

Anglija taipgi lavina di- 
' delį skaičių parašiutistų ka- 

mums yra žinoma, nesigirdė- reivių, nuleist juos iš orlai- 
jo, kad ką nors būtu atėmę, vių į priešų užfrontę.

Aną dieną iš netyčių 
Williamsburge ant Grandstryčio 
Susitikau tautos vadą.
Tarės žodį, taręs “labą,” 
Patariau jam kur užeiti, 
Pas Liepaitį ar Mažeikį. 
“Šiandien,” sakiau, “tautos vade, 
Būsim giliuką mes radę,— 
Užeisim ten, pas Kaltūną, 
Prie kertės ten, į saliūną, 
Rasim ten mes cukrinininkų, 
Stiprių smarkių darbininkų, 
Sueisime ten mes ir šiaučių. 
Bet daugiausiai bus mūs kriaučių, 
Pėdės visi jie jie gavo, 
Ką per savaitę vergavo..-” 
“Kas jie toki, ponas, yra,— 
Man net ašaros jau byra,— 
Ar nebus jie koki ieliai, 
Ar nepuls jie manęs dikčiai?...” 
Klausė manęs vadas ponas, 
Kurio yra aukštas stonas.
“Ne, vadeli, mano protui 
Jie visi yr’ patrijotai 
Savo tautos, savo krašto, 
Nors nežino perdaug rašto...” 
Kai priėjom mes prie-baro, 
Žiuriu ans stebuklus daro: 
Išsitraukęs dešimtinę, 
Vadas varo po ruginę!... 
“Šnapsas šis yr’ gana slaunus, 
Man atrodo čia kaip Kaunas,” 
Vadas tarė po valiuko, 
Stebėdamas į stikliuką.
“Kas gi čia, štai, šie do ponai,

• Dėvį juodus balachonus?...” 
Tariau : “Vade, čia visoki, 
Kriaučiai, šiaučiai ir kitoki, 
Nor tave pažinti, patarti,— 
Tautos vadui—ar supranti?” 
Džimis, prefeeris, priėjo 
Ir keliais žodžiais pradėjo: 
“Ak, tu, ponas, tu praklentas, 
Koks iš tavęs prezidentas? 
Kas tave kada nors rinko?,— 
Kas tau šifkartę išpirko?!... 
Grįžk atgal pats, pas Adolfą, 
Ir su juo sau loški golfą 1 
Velnias čia tave ir nešė, 
Nieks nekvietė, nieks neprašė!...” 
“Ponas.” tarė tautos vadas, 
“Kas Čia daros, kas čia dedas?!
Ar nežinai, kur rast Strazdą?—

Pastaba
“Laisvės” num. 47, d. G. 

A. Jamison bara “Laisvės” 
susirinkimą

ir dalininkų suvažiavimą, 
kad pastarieji netarė žod
žio reikale mūsų spaudos 
švarinimo nuo tarptautinių 
ir ■ kitokių lietuviams, nesu
prantamų žodžių.

Tamsta sakai: “Juk mū
sų ‘Laisvė’ eina ir į Lietuvą, 
kur skaito žmonės nesu
prantą anglų kalbos.” To
liau sakai, “tik vieną pavyz
dį parodysiu rašysenos, 
kaip sudarkoma graži kal
ba.” Ir paduodi iš Hartfor
do d. Mulerankos korespon
dencijos ištrauką su šiais 
žodžiais: “Tavernai, grillai” 
ir tt. Ir sakote, “kodėl ne
parašyti ‘gertuvė,’ ‘‘užeiga’.”

Drg. Jamison bari kitus,

Ot iš dvarų tai atėmė. Paliko 
tik po ,30 hektarą žemės ir 
kitko, šturenės dvarą kaip da
lino, mes buvome prašę pridėt 
mums žemėš. Tai pridėjo 3 
hektarus. Dabar turėsime dau
giau dirbti.

šiuom kartu žmonės labai
viską perka. Ar kam ko rei- korespondentų 
kia, ar nereikia. Mat, gandai 
eina, kad pinigas puls. Tai kas 
litų turi, tai išleidžia. Per tai 
krautuvėse kaip ko trūksta. 
Ale mūsų tarybinė valdžia sa
ko, kad ateityje visko būsią 
pilnai.

Sakai, jūsų laikraščiai rašo 
labai baisiai apie mūsų Lietu
vą. Aš tau, Antanai, sakau : 
neklausyk tų raštų. Gal labai 
dideli ponai, turčiai tie jūsų 
aprašytojai rašo ir nupeikia. 
O mes Lietuvos darbo žmonės 
turim didelio džiaugsmo iš 
perversmo Lietuvoje.

Aplinkui siaučia baisus ka
ras, o mes esame apsaugoti 
tarybų valdžios nuo tų baisių 
skerdynių. Gal dar teks kada 
nors pasimatyti, kai bus visur 
spakaina. Mes gailim tavęs 
vieno Amerikoj bevargstančio.

Sudiev.
Vincas Klimančius.

tojų supyks ir nerašys į 
“Laisvę”.

Drg. A. Bimba praeitam 
suvažiavime prašė visų ra
šyti, kaip katras tik gali ir 
jis apsiėmė netvarkingus 
raštus pataisyti. Už tai jam 
labai dėkui.

Dabar prašau d. J. ir ki
tų žinių rašytojų, rašyt kaip 
galint lietuviškiau, tokiu 
būdu ir draugus redakto
rius užganėdiųsim.

Labai man linksma, kad 
mūsų “Laisvutė” su mumis 
išgyveno jau 30 metų.

Atsimenu, kaip tave ne
prieteliai persekiojo: socija- 
listai, kunigai, tautininkai 
ir kiti, ir dabar visi sykiu 
kandžioja. Tu visa iškentė
jai ir moki atsiginti su sa
vo galinga lazda.

Dabar pasakysiu tau, gal 
neatsimeni, kada aš pir-

tam pačiam straipsnyj pats 
naudoji ne lietuviškus žod
žius. Prašom pasiskaityti: 
“P a r a z i t ai, inteligentija, 
kultūra, populiarus, diskusi
jos, raportas, progresas, te
oretiškas, techniškas, popu- 
liarizacija, pares, progresy- 
vis, kultūrina, kapitalas, re
akcija, spekuliacija, dikta
tūra.”

Pabaigoj d. Jamison pra
šo redakcijos tokius raši
nius, kurie teršia laikrašty
je vietą, siųst tiesiog į gur
bą. Pagal d. Jamisono išva
dą, ir jo paties straipsnis 
turėtų būt siunčiamas į gur
bą. O aš prašau redaktorių 
to nedaryti, nes daug rašy-

šnagėn, tai buvo 1920 m. 
Nuo tos dienos iki nūnai esi 
mano kasdieninė viešnia, 
bet gal tu nežinai, kodėl aš 
tave taip įsimylėjau? Nagi 
už tai, kad kasdieną ar šal
ta, sniegti, lyja, ar karšta, 
tu ateini mano namuose ap- 
sirėdžius gražiais rūbais, ir 
papasakoji, kas daros čia ir 
už kelių tūkstančių, mylių.

Nuo to syk aš taip pamy
lėjau tave, kaip vaikinas 
jauną merginą. Dabar pra
šau, mano senoji pažįstama, 
ateidinėti kas dien, pakol aš 
būsiu gyvas, o kaip numir
siu, pasakyk savo ir mano 
draugams.

Ig. Kartonas.

Jis man duotų .gerą lazdą!... 
Tail jau pilčiau tiems mužikams, 
Tiems Stalino pakalikams!... 
Ką čia daro, ką jie kliedi?— 
Pasiųsčiau juos paskui Giedrį!...” 
Tariau: “Ponas, didis vade, 
Šis preseris, kaip kaladė! 
Nebandyk čia tu jį ėsti, 
Reik palaukti, reik atvėsti. 
Matai, jie priešai fašistų, 
Ir buržujų, ir trockistų. 
Vienas sako, kitas stebi, 
Trečias rėkia tau ir drebia!...
Jei tu manęs neklausysi, 
Vade, labai nusivilsi, 
Į belangę dasigausi, 
Šaltų bynzų paragausi. 
Čia, mat, Brooklynas ne Kaunas, 
Kai jį valdė vadas slaunas!...” 
“Gerai tarei, mielas Mikai, 
Čia, matyt, prasti dalykai, 
Čia' ir kriaučius ir prosorius, 
Gal aplamdyt vadui šonus.
O paskui iš policisto 
Gali gaut dar ir ko kitko. 
Man netinka, kai mužikai, 
Tie bedieviai, ponas Mikai, 
Turi laisvės, turi žodį, 
Kad jie būt pirmiau nusprogę! 
Kai aš valdžiau aną kraštą, 
Ne tik nedaviau;jiems rašto; 
Daviau jiems visiems į klyną, 
O jei ne—į kapinyną!... ” 
“Ak, tai tu, čia, tautos vadas, 
Kad tave kur imtų ledas!” 
Šaukė kriaučius, kišeninis, 
Tas ūsočius, tas Miežinis- 
“Kaip yra su mano broliu, 
Aš labai, labai žinoti noriu? 
Tu nužudei, tu sušaudei!...” 
Miežinis garsiai sugriaudė. 
“Tu ne vadas, tu latrelis, 
Atbėgai tu čia, nusenęs. 
Jei tik kiek, gausi į klyną, 
Ir vėl dumSi į Berlyną!...” 
Vadas ėmė ir pabalo, 
Ir sustingo, ir sušalo!
“Ponas,” sako, “ponas Mikai, 
Jeigu jau toki dalykai, 
Šaukim iš čia, šaukim tiesiai, 
Kol dar mus nepasitiesė.” 
Ponas vadas leidos bėgti— 
Kriaučiai ėmė juoktis, rėkti: 
“Tai fašistų kokis vadas! 
Šitaip pasaulyje dedas!...”

Liežuvinskas

Vichy, Franci j a.—Valdžia 
nepriklausomos Franci jos 
dalies turi vilties, kad pre
zidento Roosevelto vyriau
sybe paveiks Angliją pra
leist laivus su maistu į tą 
vokiečių neužimtą Francijos 
dalį. Tuo būdu, sako, Fran
ci j ai nereikėtų kariniais sa
vo laivais lydėt prekinius 
francūzų laivus, plaukian
čius į Francijos kolonijas 
maisto parvežti; tuomet bū
tų išvengta susikirtimų tar
pe Francijos ir Anglijos ka
ro laivų.

Francūzų valdžia pagei
dauja, kad Anglija kuo, 
greičiausiai praleistų 600 
tūkstančių tonų kviečių iš 
Amerikos, nes kitaip gręsia 
badas neužimtai Francijos 
daliai.

Francijos valdžia užginei-' 
ja paskalus, būk vokiečiai 
reikalauja maisto iš nepri
klausomos Francijos dalies; 
ji griežtai atremia gandus, 
būk nepriklausomoji Frąn- 
cija siuntus ar siunčianti 
bet kokius maisto dalykus 
vokiečiam.

Peikia Anglus už Fran- 
cūzų Alkinimą

Washington.—Buvęs Am
erikos ambasadorius Fran- 
cijai, Wm. C. Bullitt reika
lauja, kad Anglija praleistų 
iš Amerikos maistą ir medi
cinos reikmenis tai Franci
jos daliai, kuri neužimta vo
kiečių. “Anglija kvailai el
giasi, kelia francius prieš 
anglus ir tuom pasitarnauja 
vokiečiam, kuomet ji nepra
leidžia Amerikos Raudono
jo Kryžiaus maisto alkstan- 
tiem žmonėm neužimtoje 

I Francijos dalyje,” pareiškė 
j Bullitt, kalbėdamas Moterų 
I Laikraštininkių Kliube.
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Participation 
If artists do 

part in this,

expect to become installed in head
quarters of your own.
Remember, members, “Achievement 
is its own reward.”
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“Meet John Doe’ -A Film About the
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Baltic Art Exhibit
April 25 to May 5

b
CIO Fights Attempt to Throttle 

Labor’s Right to Strike

1914 -1941

MEET JOHN DOE. Screen play 
by Robert Riskin. Produced and dir
ected by Frank Capra. With Gary 
Cooper, Barbara Stanwyck, Edward 
Arnold, Walter Brennan and James 
Gleason. A Warner Bros, picture 
current at the Rivoli.

—o—

There comes a time when 
a man must die to prove what 
he believes. Maybe he doesn’t ac

complish much by dying and maybe 
it’s all for nothing, but in his death 
can 
that 
and 
and

sometimes be found the pathos 
sets him and his people apart 
above the men of ruthlessness 
power.

• “Meet John Doe” is the story of 
a man who found out that the only 
people that count in this world are 
the average ones, the John Does. 
Sometimes they’re taken for a bunch 
of suckers—in fact, pretty often — 
but in the end they’ll get up on top 
because— well, because they’re the 
people.

The John Doe of the picture is 
a bush-league ball player with a 
bum arm and who’s also on the 
bum. In order to get the cash to 
fix the bum arm of his he falls in 
with a circulation stunt engineered 
by a newspaper girl. Barbara Stan
wyck, as the news girl, fakes a 
story about a young “John Doe” 
who says he will kill himself by 
jumping from the City Hall tower 
as a protest against the rotten w-ay 
the world is run, against unemploy
ment and all the things that make a 
life so cheap. He will kill himself 
on Christmas Eve.

The story starts a political fire 
and, in order to back up the tale, 
she digs up the hobo (Gary Cooper) 
who acts as her John Doe. Using 
him and the interest aroused about 
him, she runs a story in the news
paper rapping out against all petty 
politicians and against all the cold
ness, hatred and suspicion that ex
ists among people.

The newspaper gag becomes a 
sweeping thing as millions of people 
all over the country realize that this 
young fellow is saying just what 
they have always felt. “John Doe 
Clubs” are organized throughout the 
country with cooperation and friend
liness as the lodestones.

Behind the scenes of this mass 
movement is the man with the key 
to the money bag who realizes that 
with demagogic use of a people’s 
movement he can clear away this 
farce called democracy, break it 
across his knee, and run the country 
for the benefit of blue-bloods, D. A. 
R.’s and N. A. M.’s.

In one of the most skillfully pre
sented scenes James Gleason, drunk 
and ashamed, tells John Doe who 
the real Fifth Columnists are in 
America. They’re , the boys who pull 
the strings behind the scenes.

Bitter, John Doe refuses to carry 
out the last orders of his chief and 
attempts to fight back by appeal
ing to the people who have looked 
up to him as a symbol of their 
hopes and feelings. But the pro
paganda machine of Big Business is 
too well-oiled for small-fry lik^ 
him to stop. The mass-movement 
is utterly smashed, the whole ideals 
upon which it was built go crumbl
ing down. (John Doe is branded as a 
fake and a racketeer. The John 
Doe’s are beaten.

A broken man, John Doe begins 
to realize what the issues are in 
human life. Defeated, he can do 
nothing but; die. On Christmas Eve, 
alone ,he goes to the tower of the 
City Hall 
can guess, 
men who 
movement.

The last 
ture are 
John Doe 
still worse, Big Business himself 
softens up.

A bit hard on the imagination? 
Perhaps. The whole picture is an 
unusual one. Remarkable direction, 
it seems that at last Hollywood 
can re-interpret if not surpass the 
quality of what were French pic
tures. It is stirring, as fine a 
piece of dramatic craftsmanship we 
have seen on the screen. Adult en
tertainment,

Gary Cooper has given an excel
lent portrayal of the average man, 
slow moving and slow thinking, but 
deep. Barbara Stanwyck plays a 
poorer second—it may be that the 
Issue of her love for him as a man 
and an ideal is out of joint with 
the tremendous issues involved in 
the theme. True love is fine, but 
sometimes it becomes a weak thing 
in a great struggle.

Mr. Big Business, Edward Arnold, 
is beautifully done. That clean cut 
smugness and round-faced prosperity 
is familiar enough for we see it 
in the society pages every day and 
hear it much too often when his 
ideas are spoken by radio commen
tators.

Jimmy Gleason who too often has 
been given parts that are below his 
talent, 
fulfills 
tramp 
pretty
sanctified 
bunch of helots!”

There is, one must confess, some- 
' thing faintly Saroyanist about the 
film. It is all “love, thy neighbor” 
and “be good” without touching 
upon the realities of modern day 
politics and life. As a moving tale 
“John Doe” is beautiful, but as a 
practical guide to political action it 
is empty. There are a number of 
acts which are downright rotten— 
dirty comments upon relief, smug 
statements about purification 
through poverty and other political 
hits below the belt. “John Doe” 
lacks the brilliance of “Smith Goes 
to Washington” for as the picture 
stands, it can be regarded as “good 
entertainment” even by the boys 
whom it is supposed to hit—Big 
Business.

It is well done—we liked it tre
mendously—but don’t let it lull you 
into some semblance of 
people wonderful?” It’s 
pitifully empty when we 
the actual movements that 
America.

There soon come, as you 
he girl he loves and the 
smashed him and the

In the spring a young man’s fancy 
turns—oh well, you know the rest. 
But the Baltimore Lithuanian LeaD- 
erS are turning to hard work and 
play.

At their last monthly meeting it 
was reported that roller skating 
party was held on March 1. Not 
many members showed up but those 
that did had a grand time gliding 
and skating at Carlin’s. *

Hurrah! Nearly every member 
signed the Volunteer Pledge to get 
at least one new LDS member this 
year. Imagine, if those pledges are 
kept, our club will be twice as large 
as it is now. Then the LeaDerS can 
really go to town!

Practice makes perfect—well, any
way, with- practice you do stand a 
chance to be the champion in the 
Ping-Pong Tournament to be held 
beginning the first of April. It is 
said a worthwhile prize or prizes will 
be given. Come on, members, sign 
up and full particulars will be 
given you by the committee which 
consists of Virginia Ekewise, Ruth 
Paserskis and Charles Jacobs.

Rumor has it that the LeaDerS 
are working for a clubhouse. You 
will certainly need to work twice 
as hard, committee, if you ever

Dear Lithuanian Friends.— ;
The Baltic Cultural Council an

nounces it will sponsor a “Baltic- 
American Art Exhibition” at the Es
tonian Hall, 2061 Lexington Ave., 
from April 25th to May 5th, 1941.

The Council is composed of Lat
vian, Lithuanian, Estonian and Fin
nish organizations, its aim being the 
advancement of the cultural inter
ests of Baltic-Americans. Already it 
has hold an unusually successful 
concert.

Entrants for the exhibit must be 
either foreign-born or American- 
born descendants from one of these 
four nationalities.

Paintings, drawings, sculpture and 
applied art are welcome. A special 
jury will be established to examine 
applied art.

The titles for exhibits must be 
sent to the Council by March 30th 
in. order to allow time for prepara
tion of a catalogue. Entrants can 
have their cuts appear in the cata
logue at a cost of $3. All works 
must be sent in at 
expense.

Exhibits must be 
hanging committee 
April 23, 1941.

The best pieces 
selected by jury and sent to the 
Moscow Art Festival, to be held in 
the middle of June, as examples ol 
Baltic-American art. 
in this is voluntary, 
not desire to take 
please let us know.

We urge all artists 
tions immediately to 
on their contributions for this pro
ject. There is plenty of talent in 
our midst—let’s bring it out!

Respectfully,
E. Wirta, sec’y
George Sepp, chairman
Subcommittee on Art Exhibi
tion, Baltic Cultural Council.

day.
the 

that 
who

WORCESTER, Mass. — The Aido 
Chorus had a meeting at the last 
rehearsal to decide the Chorus’ sche
dule for the next few months. It 
has been decided that we have a 
banquet in April for which plans 
have already gone under way. The 
following committee was selected: 
Mrs, Sukaskas, Sylvia and Zenaida 
Antanavica, Rita Baguskas, and Al- 
by Dupsha.

The women’s group of the Chorus 
sang on the radio over Station 
WHDH in Boston where we received 
many compliments' Everybody had 
a wonderful time, but some certainly 
felt the after-effects the next

The following arc some of 
Chorus’ puss-puss: Who was 
male member of the Chorus
was whispering sweet nothings in 
the ears of two fair damsels the 
night of the supijfr? Z. A. certainly 
attracted one of Uncle Sam’s men 
that night and since then they have 
been corresponding with each other 
practically every day. How about 
showing the rest of. us the tech
nique? Ha, Zenaida? R. D. certain- 
ly got a spanking at the last re
hearsal which happened to be her 
birthday and A. D., her very, very 
good friend certainly . made most 
of it. Is it getting sAūous?

Al has offered to take the girls 
riding on his bicycle which should 
be lots of fun if it doesn’t collapse 
with Rita riding on the handle 
bars. But such is fun and I mean 
fun, so let’s hope no one is around 
when it does happen. V. C. certainly 
has a wonderful smile nowadays. A. 
D. certainly knows how to pick the 
males especially at the supper but 
we four girls had a wonderful time 
even .though it was just work.

More puss-puss’s will be gathered 
up now and then and sent in, but 
I hope everybody will understand 
that it is all in fun.

I hope we shall have quite a few 
of our friends from out of town at 
our banquet. We want Montello, 
Stoughton, Brockton, Boston and 
etc.

Let’s hope we’ll see you all soon!
—The Bard.

Looking Ahead
Mr. Emerson had not been long 

dead when a candid and possibly 
somewhat inquisitive friend called 
on the widow.

After a chat on affairs in general, 
the caller remarked:

“As your husband died intestate,' 
you will, of course, get a third?”

indeed, I hope to get a 
was the prompt reply, 
third, you' know.” j

* * *

The Inevitable Bill
“Babies are an expensive luxury,” 

says a writer. Which proves the 
stork has a long bill.

That Made him, oh my God, so beautifully alive. 
He is dead.
Never again his hands upon the door

' When twilight turns men homeward.
Never more his warmth, his laughter
And the massive drive
That Made him, oh my God, so beautifully alive.
It said ... the message only said
That he is dead.
Loaned to a foreign war,
... What for... What for...?
It hapenned—oh how many times—before!
Our men they killed,
But just to shift the ownership before,
Ports, copper, oil and colonies.
Dead ... he is dead, forever gone away
From that beloved body.
Never again your hand
Lost in the giant gentleness of his.
Never the tricks—your apron strings untied.

Never his breathing body at your side.
Never the ecstasy of heart to heart.
Forever, now apart.
Borrowed to save democracy . . . ?
Listen! We speak who know!
It was not, is not so!
It was no war, it is no war
To banish hunger, ignorance, disease,
Their men we killed are gone.
Gone, they are gone and only scarlet mud 
Slips through the living fingers of their kin.
We lift the latch and take the message in 
That is dead, dead in their war, 
They dare not say what for\
Listen! He must not die again!
We say who know,
It was not, is not so ...
You cannot twist a lie until it’s true,
Nor graft live buds to a dying tree, 
Nor prop an empire old, nor build one new 
Out of a fight to save democracy!

WASHINGTON. — CIO resistance 
to the barrage of labor restrictive 
measures proposed in Congress and 
other agencies developed in further 
concrete forms last week with 
strong objections from Pres. Mur
ray to a proposed new mediation
arbitration labor board and with re
solutions of protest against anti
strike proposals by defense chief 
Wm. S. Knudsen from CIO councils 
in New York .and Washington.

Murray’s objections to the propo
sed board centered on the factors 
of compulsoi-y arbitration, nullify
ing of labor laws such as the Wa
gner Act, maintenance of status quo 
in labor relations, and the unhappy 
experience labor has had in the past 
with boards controlled by men who 
are supposed to represent the pub
lic but usually are drawn from the 
ranks of business.

The Knudsen proposal, calling for 
a “cooling-off period” before strikes 
could be called and for severe pe
nalties against strikers drew sharp 
condemnation from the Greater New 
York and the Washington, D. 
CIO Councils, which described it 
“legalized strikebreaking.”

KNUDSEN REVERSAL
Earlier testimony by Knudsen be

fore the House Judiciary Committee, 
now investigating labor disputes in 
defense industries, put him on re
cord as opposed to antistrike legis
lation at this time, which he de
scribed as unwise and unnecessary.

His new proposal, made only a 
few days after the testimony, flat
ly contradicted this stand and a si
milar stand taken by. associate de
fense head Sidney Hillman.

It was pointed out that all CIO 
contracts guarantee continuance of 
work during negotiations, that such 
negotiations frequently took several 
months to complete, and that CIO 
unions only struck when all possible 
avenues for settlement were closed 
by company refusal td bargain cbl- 
lectively. No possible use could be 
served by an enforced “cooling-off 
period” after a strike was forced by 
employers other than to disarm the 
workers of 
weapon.

Knudsen’s 
described by 
an attempt “to place the blame for 
interference with defense production 
on labor, instead of on law-violating

c„ 
as

employes, the real saboteurs of the 
defense program.”

PANA LIZES WORKERS
Ono section of the Knudsen pro

posal, presented in the form of a 
memo td the House Judiciary Com
mittee, would penalize workers by . 
denying 
Wagner 
ing the 
proposal 
employers was described as mean
ingless, since the act is designed to 
protect workers against employers 
who refuse to bargain collectively.

“Mr. Knudsen’s proposals mean 
forced labor for American workers 
and virtually legalize strikebreak
ing,” the N. Y. CIO declared. 
'Those practices are abhorent to 
every American. Nor can they be 
made respectable by presenting them 
in the name of ‘defense,.”

In the meantime the House Judi
ciary Commttee carried on its hear
ings by Calling Westbrook Pegler, 
notorious labor-hating columnist, to 
the stand to give his views on labor 
and defense.

them the protection of the 
Act for strikes Called dur
waiting period. A similar 
to deny the same rights to

FDR’s Statement
Meanwhile, President Roosevelt 

pooh-poohed “scare” stories about 
the effect of strikes on national de
fense production at his semi-weekly 
press conference here.

Roosevelt pointed out to the re
porters that strikers have affected 
only about one-quarter of one per 
cent of defense production, or about 
l-400th of the total defense effort.

Misconceptions about the effect of 
strikes on defense production, the 
President indicated, came from ap
parent erroneous impressions cre
ated by certain published articles. 
He declined to specify the names 
of the writers or of the publications.

Distorted Picture Of 
“Defense Strikes”

"Palaikykime Lietuvybe1
---------  ' / n----------------------

Some Comments on Choruses, Their Teachers, Their 
Problems, and Some Suggestions for Future Activity

songs have been written and that 
they will have to sing the old ones 
over again. They arc always looking 
for new members. Amongst the new 
members they find a large percent
age of American-born youth who 
cannot sing tongue twisting Lith
uanian songs for two hours and up
wards. They feel that they will 
never learn because of the intensi
ty with which the song is plugged. 
And so

By The Young Oak

IN MY LAST article mention is 
made of the fact that sometimes 
Lithuanian cultural activities are 

maintained on a “Palaikykime Lie
tuvybę” basis. This latest article 
is to touch on a few phases of this 
so-called basis and on what may be 
done to remedy some of the ills.

Realizing that this is a ticklish 
question to discuss, one feels that 
only a quite large treatise would 
do justice to this topic. However, 
since the voice of Lithuanian youth 
is limited to two pages per week, 
we will have to be satisfied with 
a running commentary stuck into a 
corner of one of these two pages.

There is no doubt, that we Lith
uanian youth owe much to our fa
thers and forefathers and it is un
doubtedly true that our fathers do 
feel a pang of remorse when they 
note that their sons and daughters 
barely understand Lithuanian. But, 
this does not justify most of the 
crusades launched against the Ang
licized youth (?!—Ed.) and it cer
tainly does not justify some of the 
charges hurled against youth edu
cated in our American institutions. 
It is timely to note that many of 
these Lithuanization attempts prove 
to be a scourge which does much 
to lower the cultural and 
calibre in our choruses, 
it also tends to hinder the 
of progressive Lithuanian

In passing let us touch on a par
ticular phenomenon of Lithuanian 
parents who send their offspring to 
schools for the best education ob
tainable. The young ones come forth 
from school and enter the profes
sions, the arts and businesses and 
often come in cbntact.with their 
elders during work. This is where 
the scene grows dark as an elder, 
unschooled and untutored, sets out 
to destroy or belittle the effort of 
a trained youth. But, what makes 
it bad is that the eldei’ bases his 
convictions upon the fact that he is 
much older than the youth and can 
afford to hide 
of age!

Is this not a 
First you are
then you are chastised for practicing 
as taught. In our cultural activity 
a young writer, 
musician or actor 
work if he is to 
for' the sake of it.
will write a Declaration of Independ
ence from the Misguidance of Lith
uanian Elders.

COMING BACK to the topic of 
“Palaikykime Lietuvybę” we 

must say that the choruses are the 
groups which suffer,- most from it. 
One fine day all non-Lithuanian 
songs are banned from the repert- 

‘ ' The
new

—Dredlim.
P. Sa Trebla, it’s certainly very 

interesting to read about your rom
ance in the Laisve.

Then 
decided 
discuss 
played Tamyla, Grigutis, Kornevilio 
Varpai, and a few others. Some 
have even been put on two or three 
times. Then someone reminds (the 
choristers that in previous yo^rs 
with quite a number of Lithuanian 
born elders it was easy to put on 
these operettas, but will it be easy 
to the native born? And wouldn’t 
the public wish to see a new oper
etta?

A search for a new Lithuania^ 
operetta nets nothing as there aren’t 
any new ones. *

The LMS cannot commission any
body to write one because We 
haven’t many good composers. And 
if a composer is talented, he seldom 
finds time to compose for Lithuan
ians.

Then there is another angle to 
this commissioning of composers— 
a group like the LMS can’t exactly 
afford to turn down the below par 
efforts because of- fear of alienating 
a friendship. The same applies 
writers and playwrights.

English Performances

BUT, WHAT’S WRONG with per
forming an English operetta. 
After all, we live in an English- 

speaking country. The public which 
attends the Lithuanian operettas 
has also learned to1 appreciate Eng
lish-speaking movies.

Why can’t it spend an evening 
watching the efforts of their sons 
and daughters brought forth through 
the medium of English ?

In fact, the performance of 
English operetta can improve 
technical skill of a chorus, 
playing a popular English piece 
chorus does not have to grope with 
unfamiliar Lithuanian words 
can concentrate more on music, 
same applies to the actors.

Plenty of Material
There happens to be a large 

ection of English operettas which 
can please a Lithuanian-born audi
ence of elders. Any of the. Gilbert 
and Sullivan operettas, such as Pir
ates of Penzance, The Mikado, Gon
doliers, are easy to perform.

If a chorus feels that it can 
take on something a trifle smarter, 
and more adapted to professional 
calibre ,it can perform any of the 
Strauss operettas.
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Truthfully, a good Lithuanian 
chorus could even take on a con
densed version of the opera “Bar
ber of Seville.” I sincerely believe 
that one English operetta per season 
will raise the morale of young chor
isters and prove to be a tonic.

Then, what’s wrong 
Lith dramatic groups 
lish performance, or 
Act plays? Having a
One-Acters by sandwiching an 
lish one between two Lithuanian 
ones can be easily done. The oc- 
cassional use of a talented 
Lithuanian in the cast 
to improve the work 
regulars.

Sometimes, our
are faced rather squarely by that 

shortage of chorus teachers. Of ten
time a community Lithuanian chor
us teacher, knowing that he or she 
is the only one in'town, will go to 
excesses in gaining undue advant
ages. At other times the sole teach
er has to quit because of legitimate 
reasons, work, time, etc. What’s 
wrong in getting a non-Lithuanian ?

A non-Lithuanian can teach and 
control the language by phonetic 
groupings. A chorus or two have 
learned that non-Liths can prove 
to be efficient and capable.

In addition, who suggested that 
choruses should have only one teach
er? Why • can’t a second teacher 
help out? This can be done without 
hindrance to the regular teacher.

The assisting teacher can teach 
voice control and allied subjects— 
all of which are badly needed in 
all of our choruses. The WPA of
fered capable music teachers to 
groups. Did any Lith group avail 
itself of this free help?

It is about time that we learned 
to use much of this 
terial found amongst 
ians. We must take 
Lithuanian art and
with the best of available non-Lith
uanian art. This is not degenerat
ing Lithuanian art. After all, both 
foreign and native-born Lithuanians 
have adopted methods and practices 
of the American people for use in 
our daily life.

SUMMING UP, IN SHORT, by 
use of American methods and 
material we can improve our Lith

uanian art here in this country.
If a devotee of Literatūra ir Me

nas reads this, please let it be un
derstood that our cultural problems 
are not similar to those in Lith
uania and we need special attention 
for our own.

Heretofore the Lithuanian sectiort 
of Menas has given the majority 
of its space to articles which belong 
in the human interest 
umns. Perhaps you have 
ate reason. We are sure 
would like to know all.

CLEVELAND. — “The public has 
been given an utterly distorted im
pression of the frequency or serious
ness of strikes in defense and other 
industries,’ declared James Myers, 
Industrial Secretary of the Federal 
Council of the Churches of Christ 
in America, at a church forum here.

“This false impression,” he con
tinued, “is probably due not so 
much to anti-labor bias on the part 
of .some newspapers as it is to the 
ifiact that it is considered 'news’ only 
when there is labor trouble. When 
unions get along well with employ
ers, there is seldom any mention of 
the fact in the newspapers. The 
fact is that’ if op any given day 
the papers were to print even a list 
of union plants where there is no 
trouble, there would hardly be room 
for any other news in the papers!

“If the public were to judge the 
institution of marriage only by re
ports in the newspapers, it might 
get as distorted an impression of 
matrimony as it does of labor un
ions. For it is seldom ‘news’ when 
a man gets along well with his wife. 
If, on the other hand, he hits his 
wife over the head, or seeks a di
vorce, he makes the headlines.”

Myeres said he had observed 
“over a period of many years, that 
in general there are fewer strikes 
where labor is Organized and ac
cepted on an industry-wide basis, 
than there are where there are no 
unions or where employers are still 
fighting against thp formation of 
unions. After unions have been ac
cepted by employers, machinery ex
ists for the peaceable adjustment 
differences.”

Language Groups 
Endorse Meeting

DETROIT, Mich. — The Stanley 
Nowack Federation, foreign lan
guage group with some 22 affiliates 
and 5,000 members has endorsed the 
Call to the American People’s Meet- 
ting in New York on April 5 and 6, 
and has voted to send at least 30 
delegates.

A permanent peace committee has 
been elected to secure this delega
tion, distribute the literatūre of the 
American Peace Mobilization, and 
raise finances.

How Ships Leave 
Port

LISBON. — A number of Long
shoremen in Barcelona were recent
ly executed for refusing to load 
flour on a ship destined for Italy.

All Barcelona was incensed when 
it was discovered that a ship was 
being loaded with flour for, Italy, 
while the people of Barcelona were 
starving. So great was the anger 
that the longshoremen refused to 
load. ' . * .

The Franco authorities in Barcelo
na had the longshoremen executed. 
Only then did the Italian vessel 
leave port.

NEXT WEEK: “Ideas 
Copywright.

“Are you yawning?
“No, I’m giving a silent Indian 

war-whoop.
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Ketvirtas puslapis

PETRAS CVIRKAŽEME MAITINTOJA
1-30-41—40

Cleveland, Ohio Maskvos. (Paskui susigrie 
; iš sovietų konsulų). (Ii

(Tąsa)
Tvirtu, ryžtingu žingsniu tėvas per

žengė slenkstį:
• —Kas dabar čia jums ant uodegos dru

skos pabėrė — negalit nurimt jo neju
dinusios! Tegul miega.

—Jureli, vaikas silpnas, sakom, kuni
gėlio reikėtų.

—Pats matau, kad silpnas.
Bobelės žvilgterėjo viena į kitą, kumš

telėjo viena kitai, ir liesioji ėmė bam
bėti:

—Toks ar toks, sakau, būk,—eretikas, 
liuteris, o kad svetimo dūšelę kankintum, 
jau lyg neišeina į gerą. Pateptų, paleng
vintų ...

Kantriai ir ilgai klausėsi tėvas, lyg 
mažai paisydamas bobų kalbų, kol iki 
kaupo neprisisėmė jame tulžies:

—Kai aš jums patepsiu, tai!...
—Matai, Karuse! Tu jam duona—jis 

tau akmeniu,—nešdama ilgas sijono pa- 
dalkas pro duris bambtelėjo pirmoji.

—Tai atskalūnas! Visam kaimui gėda 
su tokiu.

—Boba! Už liežuvį gausi per liežuvį!— 
pasivijo jas balsas.

Žegnodamos eretiko namus, prilinku- 
sios prie žemės, dvi bobelės nukulniavo 
kaiman pranešti paskutinės naujienos.

—Nereikėjo su jom,—prikaišiojo leng
vai. Monika.—Žinai, kad tokios liežuviu 
apmeta ir ataudžia.

—Iš kantrybės išveda. Atėjo į dangų 
vesti, kad jas kur! Dievui meldžiasi, o 
velnią už uodegos tampo.

Kai ligonio kančia vėl abu sujungė vie
nai minčiai, Monika paėmė vyro ranką:

—Man vistiek. Jeigu nebus geriau,— 
tuščia jų—parvežtam kunigą...

Vyras nieko neatsakė. Jam buvo sun
ku.

Nors greitai sutemo, jie nebedegė ži
burio. Virdulys puškėję virtuvėje, ugnis 
geso, bet vėl buvo pripulčiais kuriama. 
Jie šildė vandenį ir nežinojo, kam jis rei
kalingas—ligoniui ar patiems.

Kaziukas blaškėsi varstomas skausmo. 
Atmetė rankutes į šonus, paskum jomis 
griebėsi už galvos, lyg norėdamas ją pri
dengti nuo naujų, iš oro grasančių smū
giu-

• —Kazeli, kas?
Galėjai girdėt ligonio širdies plastą, 

taip tylu buvo tuose namuose. Nužydė
jusių ir pernokusių birulių galvos dūz
geno į langą, lyg nepažįstamas, paklydęs 
keleivis nugrubusiais pirštais prašėsi

—Teveli, man baisu! Neisiu pas Jar- 
malą. Kodėl čia toks didelis voras? Tė
veli, numesk vorą. Ve, ve dega.

Vaikas, *rodos, vėl įkrito į miegą. Da
bar jis ėmė greitai kalbėti užmerkęs 

. akis:
—Mamyte, imk, imk!
—Ką imt, mažuti, pupyti?
—Išbirs, jau išbirs,—uogų tau parne

šiau.
—Kazeli, sapnuoji...
—Jo galva judėjo, lyg iš apačios ją 

kažkas kėlė. Monika sėdėjo pakojyje ir 
bijojo judėti. Atėjo vėl ligoniui sunki va
landa.

Jo akys buvo atviros ir kažko pasprin- 
gusios lubose. Motinai baisu pasidarė: 
ji tokių akių dar nebuvo mačiusi—ne jbs 
kūdikio.

—Jurai, eikš!—pašaukė vyrą.—Nega
liu viena.

Vaikas atrodė miręs. Tai buvo pirmas 
kartas, kada tėvai rimtai išsigando, ir 
ištirpo visos viltys. Kaziukas vis labiau 
tolo, keitėsi veidu. Jo akys atrodė kaip 
stiklinės.

Juras bandė susišnekėti su vaiku, bet 
šis nauju kliksmu nuprašė jį nuo lovos, 
tvirtindamas, kad tėvo nepažįsta.

Tėvui sopėjo krūtinėje. Jis išėjo. Nak
tis šį kartą gūrino nepaprastai lėtai. Dar 
nebuvo gerai įtamsėję, bet viemir kitur 
ištriško žvaigždė, pu joj d vėjas, — pa
šiaušė nuplikusią arimų ftugarą, palen
kė medžius, ir vėl dingo laukuose. Stojo 
tyla. Toji klaiki, neįspėjama kaimo tyla, 
kuri atsiranda tik vėlyvą rudenį, paukš
čiams apleidus'kraštą. Ji įskaudina žmo
gaus širdį, darosi platu, nesuprantama 
ne kitam apsakytina.

Juras beveik tekinas pasileido į kai
mynus, pas Lukošių, kuris karo metu bu
vo sanitaras. Ir ten patarė vaiką vežti 
Kaunan. Ką gali žinoti, — gal smegenų 
uždegimas, kraujo išsiliejimas.

Tarutis apibėgiojo kelius namus, pa
kėlė iš miego žmones. Savi, aplinkiniai, 
rodė susirūpinimo: Linkuvienė iš skaru
tės išrišo dešimt litų. Sakė už verpalus 
gavusi. Paskutinieji. Dar rūbelius davė. 
Dauba arklį ir geresnius ratus pasiūlė. 
Būtų galima garlaiviu — lauk iki pusry
čių. Per naktį gali numirti. Buvo ir tokių 
patarėjų, kaip Skinkių senolis, kuris iš
dėstė amžiais užsigulėjusią mintį:

— Dievas davė mirtį — numirs, gyve
nimą — tegul ir kraujo lašo nebus — pa
gis.

Pinigų nepakako kelionei. Visame kai
me neatsirado atliekamo cento. Teko už
sukti dvaran. Tėvui buvo sunku ir pa
galvoti, kad jam reikės kalbėti su Jar- 
mala, su žmogumi, pražudžiusiu vaiką. 
Kitos paspirties nebuvo.

Juras bėgo dvaro lauku ir mąstė: duo
tų iš nesumokėtos vaikui algos nors dvi
dešimt litų!

Atsiminė, kad beveik visa alga išimta 
sėkla. Norėjo grįžt. Pažvelgė į tą šalį, 
kur stovėjo jo namai. Valandėlę švyste
lėjo žibūrys, vėl ilgai nebuvo matyt. Gal
būt, langą užgožė medžiai.

Dvaro namuose degė langai. Juras įbė- 
go į kiemą ir susitiko tamsoje žmogų:

— Ponas namie?
Įpuolęs į gonkeles, užkliudė gėlių puo

dą, pavertė. Pasibeldė į duris. Niekas 
jam neatsakė. Matyt, buvo jau sugulę. 
Išgirdo svetainėje muziką.

Jarmala sukinėjo radio, kai Tarutis 
atsistojo duryse.

— Kaip ligonis? .— ponas parodė didelį 
susirūpinimą, nepaleisdamas radio sukik- 
lio. Staiga kambarį užtvindė garsų van- 
denkritis. Tai giedojo vėlybo rudens lakš
tingala iš Milano ar Paryžiaus.

— Sakot, į Kauną. Žinoma, reikėtų kuo 
greičiausiai. Nėra taip pavojinga, nema
nykite !

Muzika tilo, bet po Jarmalos pirštais 
iškilo ir šilta srove pasiliejo nauja smui
ko lydima daina.

— Pinigų? Su mielu noru, kad ir šim
tą! Tik šiandien dukra į konservatoriją 
išvažiavo — visus atidaviau. Kad taip ry
toj — surasčiau kaip nors. Palaukite! — 
ponas paliko Jurą vieną.

Po valandėlės tekinas vėl leidosi Juras 
atgal, suglemžęs rankose kepurę, kurią 
negreit susigriebė užsidėti. Kiekviename 
žingsnyje garsiai jis grūmojo:

— Arkliaširdis! Melagis!
Juras gailėjosi, kad nemetė tų trijų li

tų, ištiestų, lyg pasityčiojimui, tiesiog 
jarmalai į veidą, kad nešugriebė jam už 
gerklės ir stipriai nepapurtė.

Kiekviena dirvos vieta, kurią dengė jo 
basos kojos pėda, buvd sumirkyta pra
kaitu^ atidirbta, užsėta, išskaityta centas 
į centą už valandą, už duonos kąsnį, grū
dų sykelį; Nuo pat jaunų dienų, kai tik 
jis išmoko vaikščiot be rankų pagalbos, 
buvo numirktas dvaro. Ir dabar, pačioje 
didžiausioje nelaimėje ponas jį geru žo
džiu sumanė paguosti. Šią valandą tai 
buv’o skaudžiau už rykštę.

Juo tolyn Juras bėgo nuo dvaro, juo 
tvirčiau pasiryžo:

— Badu stipsiu — kojos daugiau čia 
neįkelsiū... •

Laukuose kažkas švilpte re j o ar šūkte
lėja. Bėgęs sustojo. Gal jo įieško jo? Įsi
klausė naktį. Niekas neatsiliepė. Pakai
mėje degė vienintelis žibiiryš.

Kol sūjieškojo, sukrapštė viską, pasi
ruošė kelionėn — vaiko nebebuvo, nors 
dar ir tebegyveno jis pačiame savo tneri- 
ko kūno viduje, tėberusejo gyvybė.

Mirštantį išvežė ankšti, ėihus dieno
ti. Be levo ir ligonio, vežime dar sėdėjo 
Linkuvienė. Motina dėl širdies negalėjo, 
taip ir $akė:

— Širdis prijaučiu, — neparveši t irian 
jo. Jeigu daktarai pjaustys, lopys — tiek 
ir liks tos gyvasties.

Tėvas stengėsi raminti, sakė:
— Ligoninė visdelto ne tvarias, ten 

žinonės mokslus ėję.
(Bus daugiau)

sekmadie- 
kovo 

23 ir 24 dieno- 
ir sekmadienyj 

vai. po pietų iki 
Pirmadieny.] tik-

o ri
ant 
pa-

Visi lietuviai eikite pamaty
ti svarbią ir įdomią judžio fil
mą — “Mannerheim Line,” 
kuri bus rodoma Engineers 
Auditoriume, St. Clair Ave. ir 
Ontario, subatoje,
nyje ir pirmadienyje, 
(March) 22, 
mis. Subatoj 
tęsiasi nuo 1 
vidurnakčio.
tai nuo 7 vai. vakaro iki vidur
nakčio. Įžanga — sykiu su 
taksais — 40c.

Tai tikras rekordas — 
ginališkai nufotografuotas 
kovos laukų su angliškais 
aiškinimais.

ši filmą yra padaryta rusų 
kalbančioj kalboj, Leningrado 
mieste, Sovietijoje.

šioje filmoje parodoma tei
singai, kaip Sovietų .Raudonoji 
Armija herojiškai su savo ap
motomis supliekė, sugriovė ir 
suardė Cinlandijos imperialis
tų tvirtumas, išbudavotas An
glijos ir Francijos.

Sovietija į laiką apsižiūrėjo 
ir išrausė jų tvirtoves iš pa
matų, ant visados sunaikino jų 
galią ir apsaugojo trijų mili
jonų darbo žmonių gyvastis.

Tai viską parodys origina
liškai šioje filmoje. Amerikos 
žmonės turės gerą progą pa
matyti šioje filmoje kaip tik
rai herojiškai Raudonoji Ar
mija kariavo gindama pasek
mingai darbo klasės gerbūvį.

M. Valentą.

Waterbury, Conn
Vasario 9 d. surengė čionai 

jomarką trys draugystes: Ne-- 
prigulmingas Lietuvių Piliečių 
Kliubas, SLĄ 11 kuopa ir Lie
tuvių Vaizbos Butas. Garsino, 
kad kalbėtojais bus miesto 
majoras, senatorius Michael 
V. Balnsfield, teisėjas Theo
bald Conway, F. Bagočius ir 
J. Tysliava. Bet miesto majo-1 
rui ir J. Tysliavai nepasiro
džius,. vyriausiu kalbėtoju bu
vo F. Bagočius. Pirmininkavo 
J. Taraila. i

Bagočius kalbėjo pirmiausia 
angliškai, norėdamas pamokyt 
tuos du kalbėtojus, kaip jie 
turėtų kalbėti. Publika pradė
jo nerymauti. Sako Bagočius 
užmiršo jau lietuviškai. Tada , 
jis suprato, kad reikia baigti 
kalbą ir neturėjo progos 
šmeižti dabartinės Lietuvos 
valdžios. Po tam buvo persta
tyti tie du angliški kalbėtojai. 
Koks buvo didelis Bagočiaus 
ir Tarailos nusivylimas, kad 
tiedu kalbėtojai nekliudė da
bartinės LietūVos valdžios. Po 
kelis žodžius pasakė ir užbai
gė.

Publika manė, kad prakal
bos pasibaigė. Pradėjo keltis 
iš ki’ėslų, bet Taraila greitai 
pradėjo aiškinti, kad dabar 
dar sudainuos trys seserys ii 
pagrajys ant mandolinų. F. 
Bagočius kalbės antru kartu 
lietuviškai, nes jisai dar ne
kalbėjo, tik demonstravo pu
blikai juokus. (Bet jis nede
monstravo, tik norėjo pamoky
ti anuos kalbėtojus, bet neiš
degė jo manevras). Po dainų 
buvo iššauktas Matas T. Taš 
pasistojęs, žinoma, pašmeižė 
Sovietus ir dabartinę Lietu
vos vAldžią, taipgi ir vietinius 
progresyvius. išvadino jUos 
komunistais, Lietuvos parda- 
vikais. Džiaugėsi, kad girdė
jęs, kad Sihetona atvažiuojąs 
Amerikon.

Po to pradėjo Bagočius sa
vo spyčią lietuviškai. Jam esą 
nesuprantama, kaip Sovietijoj 
gali susitvarkyti tiek daug 
tautų vienoj respublikoj. Jam 
taipgi, esą nesuprantama, 
kad apie komunizmą kalba 
prasti darbininkai, o ne kokie 
ten advokatai. Ką jie gali nu
simanyti apie šalies tvarką? 
(Publikoj juokas su pastaba: 
Kol darbininkai sulauks iš Ba
gočiaus padėties pagerinimo, 
jie greičiau išmirs badu). Ar 
jūs manot, kad Bimba, Prūsei- 
ka, Andrulis, Mizara ir šo- 
lorhskas tiki savo žodžiams,, 
ką jie dabar kalba? Jie kal
ba taip, kad gadhh š’eiidVičių

savo žodžiams? Ar tu atsime
ni, ką tu kalbėjai šioj pačioj 
svetainėj, kai buvo surengtos 
prakalbos visų srovių šelpti 
Vilniaus nukentėjusiems ? Sa
kei, kad bolševikai paėmę Vil
nių tuojaus aprūpino biednuo- 
menę. Kas neturėjo karvės ar 
arklio, tuojaus bolševikai da
vė. Kas neturėjo valgyti, taip
gi davė, be jokių ceremonijų, 
o Smetonos valdžiai reikėjo vi
sokių išvedžiojimų, kol kas 
gavo pavalgyti. Todėl sakei, 
kad reikia greitos pagalbos 
vilniečiams, o šiandien sakai, 
kad bolševikai apiplėšė Lietu
vą, padarė skurdžiais ir ap- 
driskėliais. Tu esi veidmainys. 
Tu netiki savo žodžiams.)

Bagočius tęsė toliau. Jūs, 
waterburieciai, uždirbate da
bar gerai. Kas dolerį, kas du, 
kas penkis paaukokite šiam 
komitetui. Turit jį palaikyt iki 
Lietuva bus laisva. (Kas tai 
arti pagrindų sėdėjęs atsilie
pė, ar Smetonai šerti? Jam, 
kuris engė Lietuv. liaudį? Nei 
cento nenaudėliams!) čia jau 
Bagočius supyko. Jis ėmė 
smarkiai rėkti. Aš čionai kal
bu. Kai aš pabaigsiu, tu galėsi 
kalbėt! Tęsė toliau: Jei jūs 
turit gryną lietuvišką širdį, 
kaip aš, tai jūs pareidami iš 
darbo gerdami tris mažiukes 
saliūne, galėtumėt vieną pa
aukoti šiandien. (Iš publikos 
juokas su pašaipa: kad tave 
velniai, už Smetonos nuodė
mes prieš Lietuvos liaudį mes 
turim aukoti jam!)

Taip ir baigėsi tas jomar- 
kas besirengiant rinkt aukas. 
Taip ir. išsiskirstė publika, ne
beliko iš ko aukų rinkti.

Eidamas iš svetainės girdė
jau, kaip žmonės juokėsi ir 
savotiškas išvadas darė. Kas 
tai pastebėjo: Bet visgi jis 
šiandien neverkė kalbėdamas, 
kaip pereitais metais.

Waterburietis.

PrAdėt'as Didelis bardas

Jau pradėta organizuoti 
darbininkai į CIO uniją dvie
jų stambių Aūdihyčių, Našhiia 
Mill ir JAckšon Milį’, kūriose 
dirba Apie penki tūkstAtičiai 
su virš darbininkų. Suorgani
zavimas šių dviejų įmonių dAr- 
bininkų yra sūnkūs darbAs. 
Jau yra susirašiusių 80 nuoš. 
Minėtose įmonėse baisus* iš
naudojimas darbinihkų, nega
lima suspėti atlikti Užduoto 
darbo. Minėtose įmonėse dar
bininkai nekali pakęsti tokibs 
paskubos ir pėteeklojiNio sis
temos, kokia dAbai- yra ten 
įvesta.

Darbininkų klasinė kova są- 
monėja, darbininkai pradeda 
įsitraukti į kovą įjrieš bjaurų 
išnaudojimą ir abelnai už ge
resnį rytojų. Gražesnio ryto
jaus viltis skatina darbininkus 
organizuotis į kovingą uniją.

Mums, Nashvės lietuviams 
nesmagu, kad mūsų broliai lie
tuviai nesirašo prie unijos. Tai 
klaida. Pamąstykit, kuomet 
viskas brangsta, už mažiausį 
dalykėlį reikia mokėti taksai, 
o algos menkos. Didžiuma 
darbininkų uždirba nuo 16 iki 
20 dol. į savAitę. Be to, dar 
yra darbininkų, kurie gauna 
dar mažiau. Juk tai neapsako
mai sunku verstis tokiomis 
menkomis algomis.

Brangūs broliai ir sesės, ku
rie dar nesate įstoją į uniją, 
— stokite, nes paskui gali bū
ti pervelu. Jūs nieko nepralai- 
mčsite, tik pagerinsite 
gyvenimo sąlygas.

savo

Elizabeth, N. J
Kovo 9 d. buvo surengta 

prakalbos drg. K. Abekiėnei iš 
Chicagos. Kalbėtoja plačiai ir 
vykusiai perstatė Smetonos re
žimą Lietuvoj.

Kadangi d. Abekienė buvu
si Lietuvoj ir apsipažinusi su 
smetonine tvarka ir žmonių 
gyvenimu, tad galėjo nurodyt, 
kaip Lietuvos liaudis vargo ir 
skurdo, kaip įvairios ligos plė
tojosi po vilk Lietuvą, žmo
nės, neturėdami maisto ir me- 
dikalės priežiūros, mirdavo be 
laiko. Smetonos režimas ne
begalėjo ilgiau pąsilAikyti. 
Jam prisiėjo savo barzdą nešti 
per beržyną į Berlyną.
Lietuvos liaudis dabar džiau

giasi nusikračius tų visų ne
naudėlių skurlupių. Kuo daū- 
giau tokių nenaudėlių pabėgs 
iš Lietuvos, tuo 
liaudžiai.

Drg. Abekienė, 
Lietuvoj., aplankė 
los, Giedrio, Greifenbergerio 
ir čiornio. FAšistai nuvarė 
juos į kapus manydami, kad 
išplėšdami keturias gyvastis iš 
Lietuvos liaudies galės amži
nai viešpatauti, bet jie labai 
apsiriko. N'ėkAltAi pralietas 
žmonių kraujas neduoda ra
mybės buvusiems valdovams; 
jie, pradėjo patys savęs bijoti.

Prakalbas surengė LLD 54 
kuopa. Negalima praleisti he- 
pastebejus komisijai, kad šias 
prakalbas nevykusiai surengė. 
Prakalbos buvo rengiamos Ne
tinkamoj vietoj, ne . lietuvių 
Apgyvento j sekcijoj. Lietuviai 
neina pertoli. Antra, komisija 
nesistengė garsinti. Plakatai 
paliko nedalinti. Draugai, taip 
veikti negalima. Pas mus ne
veiklumui turėtų būt galAs! 
Daugiau energijos visuomeni
niam darbe!

Organizavimas Neorganizuotų
Nashvė j e yra daug neorga

nizuotų darbininkų. Pavyz
džiui, kad ir blanketinės įmo
nės. Tiek daug audžia tų Man
ketų už mažą atlyginimą. O 
dirbt prisieina labai sunkiai. 
Katmilinės neorganizuotos. Ką 
jų darbininkai gėli laimėti? 
Tokioj padėty mes, darbinin
kai, esame bespėkiais. Taip 
mes niekada negalėsime savo 
būvio pagerinti. Tad vienatinė 
išeitis iš tos baisios padėties, 
išnaudojimo ir persekiojimų, 
tai organizacija. Unija, gera 
unija, tai mūsų geriausias ko
vos įnagis. Stokime visi į CIO.

Susirgo paralyžium Izabeia 
Kizalienė. Ji buvo progresyvė 
moteris per daugelį metų. Nie
kad neidavo į dievo namus. 
Susirgus, ji tapo nuvežta į St. 
Joseph Hospital. Ten tuojaus 
ją apstojo dievo pasiuntiniai 
ir prievarta įdėjo “švenčiau
sią”, nors moteris protestavo. 
Vėliaus moteris negalėjo vi
sai kalbėt, bet jie vistiek sa
vo religiškas ceremonijas atli-

geriau bus

viešėdama 
kapą Pože-

Ukrinas.

Madrid, Ispanija. — Per 
parako ekšpldziją Sevilles 
mieste liko užmušta 15 as- 
hienų, sužeista 300 ir sunai
kinta šimtai aplinkinių na* 
mų.

Kovo 8-tą dr£. Baltrušaičiai 
surengė bankietą vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties 
atžymėjimui, kur suprašė sa
vo artimus draugūs ir drauges 
Į pokylį. Sėattliečiams lietu
viams Baltrušaičiai yra žinomi 
per daūgelį metų kaipo nuo
širdūs visuomenės veikėjai ir 
dalyvaūtojai visuose lietuviš- 
kūose parengimuose. Kur tik 
būna kokis parengimas, tai 
Baltrušaičius visuomet matai, 
žodžiu sakant su visais mo
ka draugiškai sugyventi, tai 
ir draugų turi d bu g.

Draugai BAitrušaičiai abudu / 
priklauso prie progresyvių or- 
gAhizacijų, kokios šiame mies
te randasi ir yra viršininkais.

Draugė E. Baltrušaitienė yra 
vietinio Lietuvių Moterų Kliu- 
bo pirmininkė. Ji yra paten
kinta, kad kliubietės draugiš- 
kai sugyvena. Jos dažnai rū- 

I pinasi visuomenės reikalais, 
teigdamos paramos mūsų my
limiems dienraščiams “Lais
vei” ir “Vilniai” pagal savo iš
galę. Savo mitinguose dažnai 
svarsto šių dienų nuotykius, 
tai labai yra pagirtina.

Draugas M. Baltrušaitis yra 
nuolatinis Seattle žinučių ra
šytojas. Tas darbas jam gerai 
sekas. Jeigu ne ' šis nenuils- > 
tantis darbuotojas, tai mes la
bai mažai žinių iš Seattle 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” maty
tume.

■ Suprantama, yra čia ir dau
giau, kurie taipgi gerai 
plunksną vartoja. Bet, sakosi, 
laiko neturį, o M. Baltrušaitis 
laiko visuomet suranda, nes 
didžiai pasišventęs tam.

Tad mes susirinkome drau
gus Baltrušaičius pagerbti jų 
25 metų šeimyniško gyvenimo 
sukaktuvių proga. Draugai 
įteikė gražių dovanėlių dėlei 
atminties. Susirinkę svečiai 
linksmai laiką leido iki vėlai 
nakties ir skirstydamiesi lin
kėjo laiitiingai sulaukti auksi
nio jubilėjauą.

Vienas iš Svečių. 1

Providence, R. J. —Nau
josios Anglijos Tarybos pir
mininkas Ralph E. Flanders 
reikalauja, kad Anglija pa
skelbtų, kokiais tikslais ji 
kariauja ir ką ji žada daryt 
po karo. Sako, “kitaip tai 
amerikiečiai nežinotų, del 
ko jiems kariaut ir nenorė
tu kariaut.”

kinėjo.
Patartina, laisvų pažiūrų 

žmonėms, reikalui esAnt, 
kreiptis į Marriol Hospital. 
Ten nėra dievo tarną ir prie
žiūra labai mandagi.

Audėjas.

PHILADELPHIA, PA,

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos Paminėjimui

Laisvės” 30 Mėtų Jiibilėjaus
Įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH
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BUs Gražioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALU
713 Sriydėr Avė., Philadelphia, Pa.

PUIKI MUZIKALĖ PROGRAMA IR PRAKALBA
S. kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, ta., V. Va- 

lukas ir sūhai iš Scranton, Pa., Velička. ir Grabauskas 
iš Brooklyn, N. Y,, Stygų OrkėstrA, vad. khwtyfeofy su 
Šokikų grupe, Rosemarie Campisi, sopranas, Rum 
Daūlėnskis, pianiste, Motetų “Biručių” Choras, Lytos 
Choras ir kalbės R. MižaVa, “Laisvės” rėdakt. iš Broo- 
klyno.
koncertas prasidės 2-rą vai. po pietų; vakarienė 

6-tį till. WkArfe. štikfai 7:38 vat Vhkafa.



Antradienis j Kovo TS, lWf Penktas puslaph

Pittston, Pa.
Iš Pobažnytinių Prakalbų 
Išgelbėjimui Lietuvos iš 

Komunizmo
įėjus į svetainę prakalbos 

jau buvo pradėtos. Kalbėjo 
Stasys Gabaliauskas. Iš kalbos 
matyt, kad Stasys yra kiek pa
simokinęs, nes lietuvių kalbą 
gerai vartoja. Negalima ly
ginti jo kalbos prie Jurgėlos. 
Jo kalba šiek tiek apdirbta. 
Jis darė ištraukas iš istorijos 
ir lygino su dabartiniu laiku. 
Prisiminė pasidalinimą Lietu
vos ir Lenkijos tarpe Rusijos 
ir Vokietijos, ir tuojau grįžo 
prie pasaulinio karo. Jis sakė, 
kad Rusijai ir kaizeriui su
smukus Lietuva atgavo nepri
klausomybę. Pabaigęs aiškin
ti, pridūrė, kad Stalinas ir 
Hitleris susmuks, o Lietuva 
vėl pataps laisva. Blogumas 
tame, kad Stasys neįrodė fak
tais, kas privers tas abi šalis 
susmukti ?

Ar šitokios prakalbos ir 
kalbėtojai Staliną ir Hitlerį 
paklupdys? Jis pareiškė, kad 
tai viena pusė medalio ir atsu
ko antrą pusę medalio, bet ne
buvo skirtumo. Jis bandė nu
rodyti žiaurumą komunizmo, 
ir kad komunizmas greit žlug- 
siantis. Kas skaitė amerikoniš
ką spaudą, tas atmintinai žino 
tuos plepalus, nes per dvide
šimt metų visoj šalies spaudoj 
buvo kartojama, kad Rusijoj 
komunizmas grius už mėnesio, 
už dviejų, už metų. Suminėjo 
keletą vardų, kurie pagal jo 
aiškinimą jau yra sušaudyti.

Kada aš jo ypatiškai už
klausiau, kodėl netilpo tokie 
dalykai didžiojoj Amerikos 
spaudoj? Tuomet jis atsakė, 
kad tos valstybės neišleidžia 
per rubežių žinių.

Tai, kaip gi jūs, Stasy, su
žinojote ?

Tame ir yra silpnumas pro
pagandistų, kad jie nesiskai
to su faktais. Jie kaip tos da
vatkos pamatuoja nuo au
sies: buvo, girdėjo.

Tos prakalbos tikslas, kau
linti pinigus, varyti propagan
dą prieš Lietuvos liaudį, skleis
ti čia nepaykantą tarpe žmo
nių. Tik dėl to, kad keletas 
dvarponių ir šiaip Smetonos 
balt.laižių, tautos smaugėjų, 
neteko savo titulų ir šiltų vie
telių, dabar čia suvažiavę ban
do prisišlieti prie žmonių vi
liodami dolerius, kad tik be 
darbo gyventi. Tas pats kalbė
tojas šūkavo, kad Bimba par- 
sisamdęs Maskvai, veikia prieš 
lietuvių tautą.

Tai matote, kokis veidmai
nys.

Stasy, įrodyk mums, kada 
tu matei Bimbą gaunant pini
gus iš Maskvos?

• Tu bandai įkalbėti mums, 
kad bolševikai Lietuvoje bai
siai prasižengė uždarydami 
mažas dirbtuvėles, varydami 
žmones į dideles dirbtuves ir 
agituodami valstiečius eiti į 
kolchozus. Ir pats tą faktą su
mušei, sakydamas, kad bū
tent mažose dirbtuvėlėse reik 
statyti komisaras ir tas bran
giau atsieina kaip dideliuose 
fabrikuose.

Kaip pabūsi Suvienytose 
Valstijose ilgiau, tuomet pa
tirsi, kad Amerika jau senai 
paliko šešiolikto šimtmečio 
papročius ir vykdo tą pačią 
metodą kaip Sovietai. Todėl, 
kad mažos dirbtuvės turi pa
nešti dideles išlaidas ir pačios 
per save pradeda nykti neatsi- 
laikydamos prieš didžiąsias. 
Tai mat, ant kiek kalbėtojas 
supranta šalies ekonomiją.

Kalbėtojas užkliudė ir Lie
tuvos darbininkiją. Jis pareiš
kė: buvo manyta, kad už (V 
mus komunizmui darbinin
kams bus labai gerai gyventi, 
bet kada prisiuntė iš Maskvos 
vadovus-komisarus, vadovauti 
Lietuvos komisarus, tuomet 
pasireiškė baisus nuliūdimas 
tarpe darbininkų. Maskvos ko
misarai pavarė lietuvius komi
sarus ir patvarkė savotiškai. 
Tada darbininkai pasijuto esą 
vergijoj, štai jo faktas. Tuo- 
jaus bažnyčios prisipildė žmo
nėmis, žmonės meldėsi, nes 
manė maldomis atsikratyti

nuo komunizmo, o Kauno ka
pinės buvo apstatytos degan
čiomis žvakutėmis, žmonės 
prikibę prie kryžių baisiai ver
kė. Chicagietis Tranauskas iš
vydęs tai, šoko per tvorą ir pa
bėgo.

Tai bent faktas!.. (Tra
nauskas philadelphietis).

Aš padarysiu vieną ištrau
ką iš prakalbos, sakytos žydų 
YJVLC.A. Wilkes-Barre, Pa.

Po prof. Scott Nearing kal
bos, tapo užklausta, kas atsi
tiks su bažnyčiom? Kalbėto
jas atsakė: kada žmonių bū
vis gerės, pakils į normališką 
aukštį ir rytojus bus pilnai 
jiems užtikrintas, tuomet žmo
nės paliaus bažnyčias lankę. 
Amerikoje gerais laikais jau
nuomenė mažai besilankė į 
bažnyčias, bet kada laikai pa
blogėjo, tuomet skaitlius baž
nyčios lankytojų padaugėjo.

Iš visko atrodo, kad Stasys 
nėra susipažinęs su politine 
ekonomija. Jo pasakojimai 
tiktų karčiamoje, nes tie nuo
tykiai kartojosi Smetonos lai
kuose, bet ne dabar. Kaip 
žmonių valdžia pagyvens ko
kius penkis metus, tuomet ga
lėsite pasakyt, kiek rasis to
kių žmonių, kurie kryžius ap
sikabinę verks.

Besikalbant su Stasiu pasta
čiau jam klausimą, ką reiškia 
žodis komunizmas. Jis atsakė: 
“Tu žinai ir aš žinau“. Tada 
aš jam paaiškinau. Pasirodo, 
kad jis, visą laiką spjaudęs 
komunizmą, visai jo nesupran
ta. Kada aš jam pasakiau, 
kad Amerikos garsusis ekono
mistas prf. Scott Nearing tvir
tino, kad komunizmas panai
kins bedarbę ir išgelbės dvi
dešimtojo amžiaus pasaulio 
civilizaciją, tai Stasys, bėgda
mas, sušuko:

— Spjaunu ant tokio Nea
ri n go.

Dalyvis.

Cliffside, N. J.
Apie Darbininkų Gyvenimą

Cliffsidės darbininkai dau
giausiai dirba Edgewater, N. 
J. Ten yra visokių išdirbysčių. 
Pačiam Cliffside nėra jokių iš
dirbysčių. čia tik gyvenimo 
vietos ir bizniai. Apie Edge
water randasi daug išdirbys
čių netoli Hudson upės. Di
džiausia dirbtuvė yra Fordo 
automobilių. Antra, tai alu
minum išdirbystė. Aluminum 
išdirbystė dabar dirba orlai
viam ir kt. reikalingus dirbi
nius. Dirba dieną ir naktį ir 
šventadieniais. Turi didelius 
karinius užsakymus. Čia dar
bininkai susiorganizavę į CIO 
uniją. Darbininkai pareikala
vo daugiau algos. Jie nori 10c 
per valandą algos pakėlimo. 
Taipgi reikalauja viršlaikius 
dirbantiems mokėti daugiaus. 
Bet kompanija nenori tų dar
bininkų reikalavimų priimti. 
Darbininkai nubalsavo (1,661 
prieš 65) streikuot. Dabar ei
na tarpe kompanijos ir darbi
ninkų derybos. Aluminum iš- 
dirbystėj dirba apie 3,000 
darbininkų, bet kiti depart
mental dar nepriklauso prie 
unijos.

Čia randasi ir cukraus iš
dirbystė. Jos darbininkai taip
gi priklauso CIO unijai. Kom
panija turi didelius užsaky
mus. Dirba po šešias dienas į 
savaitę. Už valandą moka po 
70c. Dabar darbininkam ge
ra proga reikalauti algų pakė
limo, nes kompanijos karo me
tu pasidaro milionus dol. pel
no. Karui pasibaigus kompani
jos numuša algas ant žemiau
sio laipsnio.

Čia yra ir aliejaus išdirbys
tė. Jos darbininkai, taipgi pri
klauso CIO unijai, čia ir ki
tos išdirbystės dabar dirba pil
ną laiką.

G. S.

SLAPTAS ANGLŲ SEIMO 
POSĖDIS

London. — Anglijos sei
mas slapta, prie uždarų du
rų svarsto reikalus savo 
prekinių laivų akivaizdoj to, 
kad vokiečiai taip daug jų 
nuskandina.

Scranton, Pa,
Smetonininkų Graudūs 

Verksmai
Kovo 9 d., šių metų, mūsų 

miesto smetonininkai apvaikš
čiojo Lietuvos liaudies buvusių 
budelių liūdno likimo valandą. 
Šiandien jie randasi Hitlerio 
globoj ir dirba gestapo naudai 
prieš Lietuvą ir Lietuvos liau
dį. O kad geriau sugraudinti 
Scrantono lietuvius, dėlei Sme
tonos ir visos šai.kos bėgimo 
“per beržyną į Berlyną“, tai 
parsigabeno ponią Tubelienę. 
Na ir verkė, ašarojo, bet pu
blika net ir rankomis už tai 
nepaplojo.

Apie Jadvygos kalbą nėra 
ką nei kalbėti, nes iš pirmes
nių aprašymų spaudoj mato
si, kad ta ponia visur tas pa
čias nesąmones kliedžia. Taip 
ir pas mus kliede apie tūks
tančius sušaudytų, bet anei 
vieną neįvardijo. Skaitė iš Lie
tuvos laiškus, tilpusius “Lais
vėje“ neva ištraukas, bet tik 
dalis sakinių taip, kad klausy
tojai gautų klaidingą suprati
mą apie darbo žmonių padėtį 
dabar Lietuvoje. Tačiaus net 
ir tokios falsifikacijos nieko 
negelbėjo ir nesukėlė žmonėse 
ūpo, nes per visą Jadvygos 
kalbą nieks nei nesuplojo ran
komis, tik užbaigus kalbą ke
lios rankos suplojo. O žmonių, 
visgi, prisirinko apie 500 pa
matyti Jadvygutės. Nors po
nia Tubelienė pripasakojo vi
sokių nesąmonių apie Lietuvą, 
bet vistiek nevartojo piktų žo
džių. Bet kada kalbėjo ištiki
miausias Hitlerio garbintojas, 
Mikas Valadka, tai šis pralen
kė net ir patį Jurgelionį savo 
nešvariu burnojimu. Jurgelio
nis tik šunimis išvadino Lietu
vos darbo žmones, o šis ne
praustaburnis rupūžėmis. Tai 
tikrai kunigiškai.

šis gaivalas, išperėtas rus- 
kio popo Brazilijoj, neva į 
tautiškų katalikų kunigą. Na 
ir kunigauja garbindamas fa
šizmą; o ne dievą; nes-į dievą 
tik tiek tiki, kiek gauna dole
rių. Tačiaus tokis hitleriškas 
smetonacio elgesys ir aklas 
garbinimas smetoniško fašiz
mo po priedanga, demokratiz
mo, nedaro pačiai tautiškai 
bažnyčiai garbės. O ypatingai 
tautiškiems doriems parapijo- 
nams daro tik didelį pažemini
mą, kuris iš tų pačių sunkaus 
darbo žmonių turi parazitišką 
gyvenimą, ir tokius pačius 
darbo žmones Lietuvoje, kurie 
nutrenkė ponų ir smetonišką 
fašistų jungą, vadina rupūžė
mis. Ar gi ne laikas jums, bro
liai, tautiški katalikai, paro
dyti tokiam nemazgotaburniui 
duris ?

Kada tik jis atsistoja kalbė
ti prieš publiką, tai išsipučia, 
užriečia galvą, kaip bulius . . . 
ir nuduodamas labai mokytu, 
pradeda labai išdidžiai savo 
kunigiškas blevyzgas. Ir kaip 
jis pradeda labai išdidžiai ir 
labai “mokytai“, taip visados 
jis užbaigia kvailai.. .

Taip ir šį kartą pradėjo su 
tokiu išdidumu “aiškinti“ vals
tybės atgimimą ir susitvėrimą 
ir vis girdamas “didelius tau
tos vyrus“, o ant galo pradėjo 
šaukti, kaip tikras beprotis, 
kad net ir ant Providence 
Square (miesto dalis) šviečia

Stalino saulė. Tai idijotiška ne
sąmonė. O kiek jau tų “kaca- 
pų“, “ruskių“, “burliokų“, 
“mongolų“ ir “žydų“, tai ei
lių eiles pakartotinai žiovalo- 
jo.

Bet čionai jam galima pasa
kyti štai ką:

Susitikęs žydą ar rusą turi 
žemai nusilenkti ir kepurę nu
siimti, nes pirmiausia, tai pats 
garbini Palestinos buvusį pi
lietį Kristų ir iš to garbinimo 
darai gyvenimą. O antra, ru
sas popas jumi privilegijavo 
garbinti Kristų. Na, o kaslink 
mongolų, tai aš tikras esu, kad 
toks pliuškis, daug galėtų kul- 
tūriškumo pasimokinti iš mon
golų.

Dar toliau, šis neva dūšių 
ganytojas jaučiasi labai dide
liu išminčium ir mokytu, ir 
kad jis gali savo seilėmis 
purkštauti ant viso svieto. Ta
čiaus tas ponas turėtų labai 
giliai įsidėti į savo “mokytą“ 
galvą nors šiuos du paskuti-! 
nius gyvenime įvykius, iš ku-| 
rių jis galėtų ir turėtų pasi
mokinti, tai: Smetona irgi 
taip galvojo, kad jis galingas 
ir amžinas “prezidentas“ ant 
Lietuvos liaudies, bet nei neju
to, kaip velnias griebė ir tu
rėjo, nusiskutęs barzdą ir pa
siraitojęs kelines nešdintis 
pas savo globėją Hitlerį. Jur
gelionis taip pat spjaudėsi pū
liais ir grasino visam svietui, 
kas tik pritaria Lietuvos liau
džiai ir jos tarybinei valdžiai, 
bet šiandien tas ponas jau pas 
kiaules gaspadoriauja. Tai ir 
ponas besispjaudydamas ru
pūžėmis ant darbo žmonių 
patsai pasprings tomis pačio
mis britkybėmis- Priedui, pa
vapi jonys išdrėbs už tvoros į 
sąšlavyną. Nes tinkamesnės 
vietos tokiam “fruktui“ ir ne
gali būti. Nes, ištikro, dorai ti
kintis parapijonas, nuėjęs į 
bažnyčią ir imdamas į savo 
burną sakramėntą, negali ne
prisiminti tų šlykščių rupūžių, 
plaukiančių iš to “dvasiško tė
vo“ burnos.

No»'s publikos ir buvo prisi
rinkę apsčiai, bet didėlio pri
tarimo negavo, kaip kad jie 
manė, nes aukų vos surinko 
apie 30 dol. žmonės tik dau
giau šaipėsi bęsiklausydami, o 
išėję laukan melagiais vadino. 
Nuo kelių teko girdėti išsireiš
kimai: “Ką čia jie meluoja? 
Aš gavau laišką nuo savųjų ir 
jie džiaugiasi, kad jiems da
bar daug geriau, negu buvo 
pirma; gavo žemės, gavo dar
bų, o ponai išbėgiojo, tai da-

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' ...............................$3.00

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

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

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

M. Žukaltis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. .

Telefonas Poplar 4110

bar visi liko lygūs ir visi turi 
dirbti. O jie čia pasakoja, kad 
negerai. Tik ponams negerai”.

O dar vienas išsitarė: &
“Ir aš gavau laišką nuo savo 

švogerio, tai rašo, kad jo du 
vaikai Kaune eina mokslą. Tai 
rašo, kad gauna mokslą ir dar 
po penkiasdešimtis litų dykai 
kas mėnesis. O pirmiau nieko 
negavo“.

Na ir akyvaizdoje tokių da
lykų, tokių faktų, tie Smeto
nos garbintojai mano gauti 
pritarimą jųjų purvinimui ant 
Lietuvos Tarybinės Valdžios 
ir Lietuvos darbo žmonių, kad 
pastarieji nusikratė fašistų 
jungą. O kvailiausia, tai kad 
tie gaivalai dar vis tikisi susi
laukti fašizmo sugrįžtant į 
Lietuvą, kad dar jie galės 
pjaustyti galvas darbo žmo
nėms kaip kad jie darė per 14 
beveik metų. Tik tada jūs, po
nai, tą sulauksite, kada saulė 
užtekės iš vakarų pusės.

Prakalbose Buvęs.

Athenai. — Graikų ko
manda skelbia, jog per ke
lias paskutines dienas jie 
užmušę daugiau kaip 10,- 
000 italu ir paėmę į nelais
vę 3,000^

South Plainfield, N. J.— 
Streikuoja 2,400 Amerikos 
Darbo Federacijos unijistų 
prieš Cornell Dubilur Elek
tros kompaniją.

Washington. — Amerikos 
valdžia ragina savo pilie
čius išsikraustyt iš Frani- 
jos nepriklausomos dalies.

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

ęis.lT’S JUST LIKE
■’F I ND I N G M O N E Y!

/įlOVA y A LIBERAL
ALLOWANCE HHk FOR YOUR 
OLD WATCHi

MISS AMERICA
17 Jewels

33'5

AMBASSADOR
.21 Jewels 

$3975

ROBERT LIPTON 1
Jeweler : : Įsteigta 1802 9

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avė*, j

BROOKLYN, N. Y. f
Tel. Stagg 2-2173 l-~

Duodame ant Išmokėjimų j

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622 , 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Springfield, Ill
Anglies kasyklos dabar 

dirba gerai. Veik visos pilną 
laiką (5 dienas į savaitę) dir
ba. Kas turi gerą darbą ir 
sveikatą, uždirba neprastai. Į 
pusę mėnesio galima uždirbt 
šimtinę. Bet tokių mažai esti. 
Didesnė dalis angliakasių per 
tą laiką uždirbą 50 arba 60 
dolerių. O dar po mažiau už
dirbančių tai bus didžiausia 
skaitlinė. Mat, randasi daug 
senelių, praradusių sveikatą 
kasyklose, bet ir jiem reikia 
dirbti, nes norisi gyventi. Tai 
kol išvaro — dirba. Mat, 
esant silpniems — darbas ne
siseka. O taupmenų taipgi ne
turi, neturi nei trobų, nei že
mės kavalko, tai taip ir turi 
vargt. Pensiją seniam moka 
tik 65 metų amžiaus, o galy
bės randasi netoli to amžiaus.

Ką padarysi, čia mat, jau 
toks sutvarkymas, čia viskas 
priklauso kapitalistams, o ne 
valdžiai. Jeigu būtų kasyklos 
ir fabrikai valdžios, tai ir dar
bą pritaikytų pagal žmonių 
sveikatą ir amžių.

Angliakasiai gal eis į strei
ką nuo balandžio pirmos die
nos.

Ateitis parodys.
žiema šiemet pas mus nebu

vo prasta. Sniego nedaug, šal
tis ir pakenčiamas. O šiaip pas 
mus darbai eina neblogai.

A. Čekanauskas.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europi ško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tek 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

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS*

UNtbN LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiarilĄ 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 4 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUty

V g Vapor Room, Turkish Room, Russian |
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- /

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, Ja
Sleeping Accomodations. "

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

hft į, 9* k*!

J! I
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NewYorko^zžy/^zfe?7inhn Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą pirmadienį lankėsi 

“Laisves” įstaigoje L. Beke- 
šicnė, rochesterietė, lydima

Marcantonio Pasižadėjęs 
Kalbėt Taikos Mitinge

Amerikinė Taikos Mobiliza
cija šaukia masinį mitingą at-

Schappes Pareiškė Kovosiąs 
Prieš Paneigimą Laisvių

virame ore — Madison Square 
Parke, New Yorke, ateinantį 
šeštadienį, kovo 22-rą.

Pakviestas tame mitingo sa
kyt prakalbas, kongresmanas 
Vito Marcantonio pareiškė, 
kad jis mielu noru apsiima

Miesto Kolegijos mokytojas 
Morris U. Schappes, suspen
duotas iš darbo už prisipaži
nimą per penkis metus buvus 
Komunistų Partijos nariu, pa
reiškė, kad jis kovos prieš 
Aukštesniojo švietimo Tarybos

kalbėt tokios svarbos mitingui 
ir pažymėjo, kad jis specialiai 
kalbės prieš diskriminaciją ne
grų ir kitų mažumų karo in
dustrijose ir kituose darbuose.

Marcantonio yra įteikęs kon- 
gresui bilių prieš diskrimina
ciją ir jis yra pasiryžęs kovo
ti, taipgi gauti masių paramą

patvarkymą. Jis pareiškė, kad 
toji taryba praktikuoja “po
litinį netolerantiškumą” ir 
“paneigia akademinę laisvę.”

Schappes’o suspendavimas 
buvo paskelbtas pereitą šešta
dienį per Harry N. Wright, 
Miesto Kolegijos ’ veikiantį 
prezidentą, po to, kaip buvo

už pravedimą to biliaus. Bus 
įdomu ir svarbu išgirsti to ko
vingo kongresmano prakalbą.

Thompson Restauramiose 
Tikimasi Streiko

Thompsono 10-ties kafeteri- 
jų darbininkai yra nusitarę bi-

įteikti kaltinimai prisipažini
mo komunistu per Tarybos ko
misiją, susidedančią iš Lauson 
H. Stone, Ira H. Hirschmann 

; ir Mrs. Ruth Shoup, paskirtą 
majoro nustatyti mokytojų pa
sivedimą.

Komisija išnešė savo spren
dimą po Schappes liūdymo 
Rapp-Coudert komitetui, kad

jisai buvęs komunistu per 5 
metus ir pasitraukęs iš parti
jos tikslu baigt darbą antho- 
logijoj. Jisai išbuvęs kolegijoj 
mokytoju nuo 1931 metų.

Dr. Wright savo raporte 
kaltino Schappes esant' “visai 
netinkamu” toliau pasilikti 
mokytoju kolegijoj. Bet jokio 
kaltinimo netinkamume mokyt 
prieš jį nebuvo iškelta pirm 
prisipažinimo buvus komunis
tu.

Schappes klausimas, mena
ma, dar bus perkeltas į visą 
Aukštojo švietimo Tarybą ir 
gal dai’ teisman, kadangi 
Schappes pareiškė visomis iš
galėmis kovosiąs prieš spen- 
davimą, kaipo prieš “politinį 
netolerantingumą ir neigimą 
intelektualės laisvės.” Jis sa
ko, kad Pasivedimo Komisijos 
veikla buvo padiktuota paten
kinimui kovojančių prieš švie
timo laisvę.

le dieną šią savaitę išeiti strei- 
kan, jei paskutinę minutą ne
bus susitarta su darbdaviais.

Darbininkų derybos su bo
sais nutrūko prieš apie dešimt 
dienų ir po to darbininkai en
ergingai veikia pasiruošti 
streikui, kuriame mato vienin
telę galimybę priversti bosus 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus, pasirašyt darbininkus pa
tenkinančią sutartį.

Senoji sutartis pasibaigė ko
vo 1-mą. Bosų prašymu, ji bu
vo pratęsta vienai savaitei, bet 
po to unija nieko daugiau ne
girdėjo iš kompanijos. Darbi
ninkai priklauso Kafeterijų 
Darb. Lokale 302, AF of L.

Šnipas Pozavęs CIO 
Unijisfu

CIO leidžiamas buletinas 
“CIO News” iškelia aikštėn, 
kad Eugene Epstein, buvęs 
narys Architektų, Inžinierių, 
Chemikų ir Technikų Federa
cijos, CIO, neseniai iškeltas 
esant paparstu darbininkų šni- 
pinėtoju. Jis tokiu esant bu
vęs parodytas tos unijos viso 
miesto narių mitinge vasario 
26-tą, kuriame jo teismas bu
vo vienu iš svarbiausių punk
tų mitingo dienotvarkyje.

Birželio 5, 1940 m., kaip 
rašo “CIO News”, Epsteinas 
buvęs paskirtas į New Yorko 
Policijos Dep-tą. O to pat mė
nesio 20-tą jis įstojęs į minė
tą uniją, kaipo chemijos in
žinierius. Rugpjūčio mėnesį, 
be egzaminų, jis buvęs paskir- 
tas’draftsman u Brooklyn© Na
vy Yarde.

Kada buvęs pašauktas uni
jos pasiaiškinti dėl įtartinų 
žingsnių, jis sakęsis dirbąs pri- 

? vatinei firmai, bet ištyrus uni
ja suradus, kad tai prasimany
mas. Tuojau po iškėlimo aikš
tėn tų dalykų per uniją jisai 
dingęs ir vėliau pasirodęs jau 
reguliariu žvalgybos nariu Na
vy Yarde ir pradėjęs gręsmin- 
gai kamantinėti - egzaminuoti 
tos unijos narius.

Unijos laikraštis nurodo, 
kad Epstein yra apie 26 m., 5 
pėdų ir 11 colių aukščio, apie 
200 svarų. Tamsių plaukų ir 
veido.

Busy Streikieriai Pasiryžę 
Vieningumu Laimėti Kovą
Pereitą sekmadienį, Royal 

Windsor auditorijoj, New Yor
ke, įvyko streikuojančių bus- 
manų susirinkimas, kuriame 
streiko vadai raportavo iš bu
vusių su kompanijų atstovais 
pasitarimų, jiems tarpininkau
jant Darbo Santykių 'Tarybos 
atstovui Meyer, taipgi majorui 
LaGuardia.

Jeigu lig šiol kompanijų bei 
miesto viršininkai būtų turėję

tingas, dalyvaujant atstovams 
CIO ir AF of L unijų ir įvai
rių kitų organizacijų, kurios 
yra pasisakiusios už rėmimą 
streiko.

Streikieriai, su savo vadu 
Quill, taip pat nusitarė mar- 
šuoti priešakyje transportinin
kų būrio šv. Patricko dienos 
parade. Antradienio vakarą 
Transporto Unijos Taryba su
sirenka specialiai svarstyt

Sugrįžo iš Ispanams Gelbėti 
Konferencijos

Newyorkieciu delegacija iš 
Ispanijos Karo Pabėgėliams 
Gelbėt nacionalės konferenci
jos, įvykusios kovo 15-tą ir Ki
tą dienomis, Washingtone, su
grįžo kovo 17-tos rytą.

Ispanus karo pabėgėlius 
gelbstint} lietuvių liaudies ju
dėjimą toj konferencijoj at
stovavo Pranas Pakalniškis, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro pirmininkas.

Drg. P. Beeis Grįžta 
Iš Floridos

D. M. šolomskas g\vo ilgo
ką laišką nuo Povilo Bečio, 
greatneckiečio, iš Fort Lau
derdale, Floridos, kuris ten iš
gyveno apie tris mėnesius svei
katos pataisymo reikalais.

Drg. Beeis rašo, kad abel- 
nai sveikatą kiek pataisė, bet 
galutinai ligos dar neišsigydė. 
Jis labai apgailestauja, kad 
yra atitrauktas nuo šeimos, 
draugų ii’ abelno darbininkiš
ko judėjimo, kuriame per il
gus metus taip aktyviai daly
vavo. Drg. Bečys dėkingas M. 
A. Valiulioniams ir V. J. Ju
revičiui už suteiktą pagelbą ir 
didelį jų draugiškumą Flori
doj. Jis rašo, kad Floridoj jau 
prasidėjo pavasaris, kuris dar 
daugiau padabino gamtą. Ko
vo 22-rą dieną išvažiuoja iš 
Floridos atgal į namus. Siun
čia visiems draugams ir drau
gėms geriausius linkėjimus.

Rep. 
i •

MIRĖ

brooklynietės d. Bekešienės. Ji 
atvykusi New York an daly
vauti William Z. Fosterio 60 
metų amžiaus ir 40 metų dar
bininkų judėjime sukaktims 
minėti mitinge kovo 17-tos va
karą, didžiajame Madison Sq. 
Gardene, New Yorke. Roches
terio darbininkų organizacijos 
ją atsiuntė savo atstove.

Atvykdama, d. Bekešienė 
atvežė “Laisvei” jubiliejinių 
sveikinimų raštais, paveikslais 
ir pinigais nuo organizacijų ir 
atskirų rochesteriečių.

lijoj, kur jis praleido apie po
rą savaičių. Pasekmėmis ga
na pasitenkinęs. Drg. Orma
nas sako, kad LDS visur turi 
lietuviuose geros įtakos, sutar
tis kuopose gera, tik reikia pa
sispirti ir LDS turi galimybių 
daug paaugti nariais visoje 
Naujoje Anglijoje. Ir jis įsi
tikinęs, kad draugai visomis 
išgalėmis padirbės LDS auk
lėjimui.

SUSIRINKIMAI

PADĖKOS ŽODIS

Markūnams Gimė Duktė
Praeitą šeštadienį, kovo 15- 

tą d., šv.' Katarinos ligoninėj 
Leona Markūnienė susilaukė 
pirmąjį kūdikį — dukrelę. 
Motina ir duktė jaučiasi gerai.

Antanas ir Leona Markūnai 
gyvena 312 So. 4th St. Brook
lyn, N. Y. J. B.

Šiuomi noriu išreikšti savo 
dėkingumą svečiams ir gimi
nėms, kurie dalyvavo mano 
gimtadienio sueigoje, suruoš
toj per dvi dienas, kovo 14 ir 
15, mano vyro Jono Jurevi
čiaus pastangomis. Taipgi ta
riu ačiū ir tiems draugams, 
kurie prisidėjo prie suruošimo 
šios parės.

Lee Jurevičiene, 234 Cleve
land St., Brooklyn, N. Y.

Independent požeminis ma
noma sujungi su Culver linija 
prie Church Ave.

E. N. Y. ir RICH. HILL
ALDLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks 19 d. kovo, 8 v. v.,_ Buzelio 
Patalpoj, kampas Crescent St. ir At
lantic Avė. Nariai kurie galite daly
vaukite. — V. P . (64-66)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Kazimie

ro Mažeikio. Pirmiau gyveno Lewis
ton, Me. Vėliau nuvažiavo gyventi 
Massachusetts valstijoj. Iš Lietuvos 
paeina Solų Parapijos, Tarardžių So
džiaus, Kauno rėdybos. Prašau pra
nešti man apie jį arba tegul jis 
pats atsišaukia. Iš anksto tariu ačiū. 
Kaz. Kalvelis, 49 Howard St., Lew
iston, Me . (65-66)

Pabaigta statyba Fulton St. 
požeminio kelio linijos nuo 
Rockaway .Avė. iki Crystal St. 
Planai pratęsti liniją iki 106th 
St. ir Linden Blvd, būsią pa
keisti dėl pabrangimo plieno iš 
priežasties jo naudojimo pasi
ruošti karui.

IOI IOI

NOTARY
PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

i

Sugrįžo iš Maršruto
Jonas Ormanas sugrįžo iš 

organizacinių mitingų ir pra
kalbų maršruto Naujojoj Ang-

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

vilties raudoninimu str. vadų 
atbauginti darbininkus nuo 
vienybės ir kovos iki laimėji
mo streiko, tai šiame mitinge, 
jei turėjo savo reporterį, jie 
galėjo įsitikinti, kaip bergž
džia jų viltis raudonąja silke 
suskaldyti ir nugalėti streikie- 
rius. Visi streiko vadai tūks
tančių streikierių ir jų drau
gų transportininkų buvo su
tikti audringais aplodismen
tais o Michael Quill, prieš kurį 
daugiausia darbininkų priešai 
ūžia, buvo pasveikintas stovin
čia ovacija, kuri nusitęsė apie 
8-10 minučių.

Audringai ir atsistojimu 
taip pat sutikta John L. Lewis, 
Nacionalės Mainierių Unijos 
prezidento sveikinimas strei- 
kieriams, kuriame sakoma:

“Streikuojanti T r a n sporto 
Darbininkų Unijos nariai: 
Siunčiu jums geriausius linkė
jimus sėkmingam streikui 
prieš Fifth Avenue Coach 
Kompaniją ir prieš New Yor
ko Miesto Omnibus Korpora
ciją.

“Jūsų tolimesnis laikymąsis 
vienybėje turi atnešt ir atneš 
laimėjimą”

Lewiso minėtos vienybės, o 
priedams ir entuziazmo strei
ką laimėti matėsi gana tūks
tančiuose susirinkusių trans
portininkų, senų ir jaunų busų 
vairuotojų ir konduktorių.

Mitinge streikieriai nusitarė 
pasmarkint veiklą. Kasdieną 
bus laikomi mitingai, demons
tracijos. Savaitės užbaigai 
ruošiama didžiulis masinis mi-

streiko reikalus. Trečiadienį 
bus moterų pagelbinės masinis 
mitingas Transporto Salėj, 
153 W. 64th St., N. Y. Ketvir
tadienį susirinks įvairių CIO 
unijų veikėjai, atstovaujanti 
400,000 organizuotų darbinin
ku.

Mitingas gavo daug sveiki
nimų ir pažadų remti streiką 
nuo daugelio CIO ir AF of L 
unijų. S. D.

Gegužinės Konferencija 
Įvyks Kovo 29-tą

šešiolikos AF of L ir CIO 
žymesniųjų unijų viršininkai, 
savo bendrame posėdyje, įvy
kusiame kovo 16-tą, nutarė 
šaukti viso miesto unijų ir ki
tų organizacijų atstovų kon
ferenciją šeštadienį, kovo 29- 
tą, 1 vai. po pietų, Webster 
Hall, 119 E. 11th St., New Y.

Atsišaukia į darbo unijas, 
broliškas, kultūrines, jaunimo, 
taikos, nacionalės grupes ir ki
tas organizacijas susivienyti 
šią gegužės 1-mą ir demons
truoti tiž taiką ir ciyiles lais
ves. Atsišaukimas sako:

“Pirmoji Gegužės yra dar
bininkų tradicinė šventė. Gi
musi Amerikos darbininkų ko
vose, ji kas metai pašvenčiama 
demonstracijoms solidarumo ir 
pasiryžimo darbininkų vieny
tis ir kovoti , už sau priklauso
mas teises ir atmušti reakcio
nierių atakas.”

Jau paduota aplikacija gau
ti iš Parkų ir Policijos De-

Peter Skrinsky, 65 m. am
žiaus, 37 Ten Eyck St., Brook
lyne, mirė kovo 12 d., St. Ca
therine’s ligoninėj. Laidotuvės 
įvyks kovo 18 d., šv. Jono ka
pinėse. Kūnaą pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius Garšva.

John Stasiūnas, 26 m. am
žiaus, gyveno 284 Cooper St., 
Brooklyne, mirė 14 d. kovo. 
Laidotuvės įvyko 17 d. kovo.

Eva Saimauski, 56 m. am
žiaus, 1336 Hancock St., 
Brooklyne, mirė 14 d. kovo, 
pašarvota savo namuose. Bus 
palaidota antradienį, kovo 18 
d., Mt. Everett kapinėse. Lai
dotuvių vedėjo pareigas eina 
graborius J. Garšva.

Paskelbta, varžytinės ati
duot firmoms Fulton Linijos 
nugriovimo darbus.

Atsišaukta vartotų knygų 
naujos Triboro Ligoninės kny
gynui.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. Le VANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS

Rengia ‘^Laisvės” Bendroves Direktoriai 'Ą

Šeštadienį, Kovo 22 March
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

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

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

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

partmentų leidimus.
Konferencijos šaukėjų sąra

še randama: Louis Basis iš
Pardavinėtojų Unijos Lokalo 
104, CIO; Henry Beckman iš 
Kepėjų Lokalo 3. AF of L; 
Sam Burt iš Kailių Išdirbėjų 
ir Dažytojų Jungtinės Tary
bos, CIO, taipgi veikėjai bat
siuvių, maliorių, sandėlių, ra
dio, restąuranų, jūrininkų, ra
kandų ‘^dirbėjų, laikrodininkų 
ir ęjlės kitų amatų darbinin
kų unij'tj., 

» • —   ——
Irving Place Teatre dabar 

rodoma “Tie Trylika,” “Pabai
ga Dienos” ir Chaplino “Ban
ke.”

r

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

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES’
^UP-TO-DATE

BĄRBĘR SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŲ RESTAURANAS 
įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo-. 
k tos degtinės ir vy

nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius.
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

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

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

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Štai 
adresas:

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

OEJQ1====IOI=JOI .. ""IOE3O

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Q J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

D
 Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” I I 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiamė H
O aprokavimus be jokio mokesčio. O
H TRU-EMBER FUEL CO., INC.
JI 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
į I Telefonas EVergreen 7-1661

01=10^=0=301------- TO1=1O

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o nė už išrėdymą




