
KRISLAI
Kas tie sutvėrimai?
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Dabar pasiskaitykit: “Pa
bėgėlių dauguma yra buvu
sio smetoninio režimo šali
ninkai ir ramsčiai, kurie 
gimtajam krašte priklausė 
valdančiajai kastai.”

Kas taip negražiai kalba 
apie tuos vargšus pabėgė
lius? Ogi tūlas Berlyno ko
respondentas Chicagos men
ševikų “Naujienose.”

Bet tos pačios “Naujie
nos” prisispyrusios reika
lauja aukų šitiems smetoni
nio režimo palaikams šelpti.

No. 71

Klerikalu menševiku ir 
tautininkų bendram frontui 
užėjo smūtnos dienos. Jiems 
visą orą baisiai sugadino 
atvažiavęs Smetona.

Atsimenate, jie rašė ir 
kalbėjo, kad jie čia sutvers 
“Lietuvos valdžią.” Ir vie
tomis jaif buvo besidaliną.

Bet Smetona atvažiavęs 
pareiškė: Aš buvau, esu ir 
visuomet būsiu Lietuvos ir 
jūsų prezidentu.

O Clevelando “Dirva” 
praneša dar, kad Smetona 
pareiškęs ir sekamą:

“Lietuvos valdžia yra kad 
ir ne Lietuvoje ir mums vi
siems reikia tik vieningai su 
ja dirbti. Pasitikėjimas val
džia reikalingas.”

O toje valdžioje nesimato 
nei Grigaičio, nei Laučkos, 
nei kito kurio bendro fron-

Smetonininkai bendra- 
frontininkus gražiai apskri
to!

Dar blogiau: Dabar visi, 
kurie nepripažįsta Smeto
nos valdžios, yra maištinin
kai ir verti sušaudymo. Tad 
lai mūsų broliai iš Lietuvių 
Socialistų Sąjungos nustoja 
plepėję apie nepripažinimą 
Smetonos Lietuvos prezi
dentu.

Kaip tos pasakiškos raga
nos, klerikalų, tautininkų ir 
menševikų laikraščiai ne
duoda ramybės prof. Vytau
tui Bacevičiui. Kur tik jis 
pasisuks su koncertais, jie 
jį bjauriai išplūsta.

Ir kuomi jis jiems nusi
dėjo? Prof. Bacevičius poli- 
tikon nesikiša. Nei vieno iš 
tų redaktorių niekados nėra 
užgavęs.

Kaipo muzikas, prof. Ba
cevičius stovi vienoje kate
gorijoje su pačiais žymiau
siais pasaulio muzikais.

Tai kodėl tie redaktoriai 
taip suniekšėjo, jog jo ne
palieka ramybėje?
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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

0

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALAIS

pir-

pirmininkas CIO Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos lo- 
kalo, vedančios tą streiką.

sutarties su Vokietija ir Ita
lija kaipo įvykusio fakto.

ANGLIJA ŽADA PIL
NIAUSIĄ PARAMĄ 

JUGOSLAVIJAI
London, kovo 27.—Angli

jos ministeris pirmininkas 
Churchill karštai sveikino 
jugoslavų sukilimą, nuver
tus! senąją valdžią, ir pri
žadėjo, kad ne tik Anglija,
bet ir Jungtinės Valstijos 
duos Jugoslavijai pilniau
sios paramos kovai prieš vo
kiečių viešpatavimą.
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ARMIJOS VADAI NUVERTĖ JUGOSLAVIJOS VALDŽIĄ
Valdžia Paliepė Al

lis Streikieriam 
Grįžt Dirbt

Laivyno Ministeris ir Karines Gamybos Direktorius Sako, 
Galesite Bedirbdami Derėtis su Fabrikantais

Washington. — Amerikos 
karo laivyno ministeris 
Frank Knox ir generalis ka
rinių darbų direktorius 
Wm. S. Knudsen kovo 26 
d. pasakė Maxui 
ui pirmininkui 
mers fabrikantų 
jos, Milwaukee):

“Praneškite visiem savo 
darbininkam - tarnautojam, 
kad ateitų darban ir tuojau 
pradėtų dirbti.”

Ministeris Knox ir direk
torius Knudsen mušė tele
gramas Babb’ui ir Haroldui 
Christoffel’iui, pirmininkui 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos skyriaus 248 
-to, kuris vadovauja tam 
streikui:

“Mes negalime ilgiau 
laukti, iki streikas bus už
baigtas paprastais būdais.”

Telegramoj 
vadui dar buvo 
staba: '

“Mes tikimės,

W. Babb’- 
Allis-Chal-

tam unijos 
pridėta pa-

Vokiečių Orlaiviai 
Sunaikinę Keturis 

Anglijos Laivus

Šiandien gavome daugiau pasveikinimų nuo organiza
cijų ir pavienių.:

Iš Gardner, Mass., laike Moterų Kliubo vakarienės, su
rinkta nuo dalyvavusių draugų $4.00. Pavardės bus pa
skelbtos Jubilėjinėj laidoj.

Per Drg. Danisevičių iš Waterbury gavome $32.00; su
rinkta nuo “Laisvės” gerų simpatikų, kurių pavardės 
taipgi bus paskelbtos Jubilėjinėj laidoj.

LDS 167 kuopa, E. Rochester, N. Y., $3.00.
ALDLD 7 kuopa, Springfield, Ill., $3.00.
Ig. Liužinas, Johnson City, N. Y., $1.00.
A. Dagis, New York City, N. Y., $2.00.
Paulina Grinevičienė, Spencer, Mass., $1.00.
F. Zikas, Waterbury, Conn., $2.00.
Širdingai tariame ačiū visiems aukotojams. Lauksime 

daugiau sveikintojų pasekti juos. “L.” Adm.

Buvę Draugiški 
Naziam Ministe

rial Suimti

Earl Browderis išsiųstas 
keturiems metams kalėji- 
man. Jo nusidėjimas: kam 
jis yra nepermaldaujamas 
karo priešas ir vadas revo
liucinės partijos.

Man atrodo, kad šis val
džios žygis nepasieks savo 
tikslo. Browderis ir už gro
tų būdamas ir tylėdamas, 
garsiai kalbės į Amerikos 
žmones.

Visi žino, kad jis buvo ne
teisingai nubaustas. Ne visi 
tylės ir leis tą žmogų kalėji
me pūdyti. Jau prasidėjo 
platus sąjūdis už Browderio 
išlaisvinimą. Tas sąjūdis 
augs. To negali nematyti 
ypač tie, kurie taip garsiai 
šneka apie visos tautos vie
nybę.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

kad tamsta 
mums pilnai padėsi įvykdyt 
šį mūsų planą.”

Karinių darbų direktoria- 
tas buvo pašaukęs vasario 
10 d. Allis-Chalmers fabri
kantų ir darbininkų atsto
vus į derybas Washingtone. 
Paskui vieni ir kiti sutiko 
apsvarstyt to direktoriato 
pasiūlymą dėlei streiko bai
gimo, su pagalba “bepusiš- 
ko” tarpininko.

KOMPANIJA ATMETĖ 
DERYBAS

Kovo 1 d. unija besąlygi
niai priėmė tą pasiūlymą. 
Bet kompanija atmetė jį.

Streikas prieš Allis-Chal- 
mers fabriką tęsiasi jau de
šimtą savaitę.

Laivyno ministeris Knox ir 
karinės gamybos direkto
rius Knudsen dabar siūlo, 
kad darbininkai tuojau su
grįžtų darban ir sako: “Ga
lima bus toliau vest derybas 
tuo laiku, > kai darbininkai 
jau dirbs.”

CIO vadai W ashingtone 
laiko tą įsakymą valdžios 
grūmojimu per prievartą 
slopinti streikus.

Streike prieš Allis-Chal
mers fabriką dalyvauja apie 
6,000 darbininkų. Fabrikas 
turi milionus dolerių vertės 
karinių valdžios užsakymų.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečiu orlai

viai bombomis per dieną nu
skandino keturis stambius 
prekinius anglų laivus, viso 
31,500 tonų įtalpos. Be to, 
jie dar sužeidė vieną, anglų 
laiva, 6,000 tonu, v z 7 C

Vienas vokiečiu orlaivis 
sėkmingai bombardavo geso 
dirbyklą viename mieste 
Pietinėje Anglijoje. Vokie
čių lakūnai per dieną nušo
vė keturis priešo orlaivius 
Anglijoje.

Šiuo tarpu nei vienas an
glų orlaivis neatskrido į 
Vokietiją nei į jokią vokie
čių užimtą žemę.

Apie Pusę Svaro Mėsos 
Teleidžiama Anglui 
Pirkt per Savaitę

suaugu- 
nevalia

London. — Anglijos mais
to ministerija išleido įsaky
mą, kad “jokiam” 
šiam gyventojui 
pirkt daugiau kaip 20 cen
tų vertės mėsos per savaitę, 
o nepilnamečiui bei vaikui 
tik iki 10 centų vertės. Tuo 
būdu suaugęs Anglijos gy
ventojas tegalės gaut per 
savaitę pirkt tik 6 uncijas 
steiko arba 8 uncijas avie
nos. — Svaras yra 16 un
cijų.

ANGLAI NUSKANDINĘ DU 
VOKIEČIŲ LAIVUS

Anglai Praneša:
London. — Anglų subma- 

rinas ties Norvegija nus
kandino žibalinį 
laivą, 8,000 ‘ tonų, 
orlaivis bombomis 
landija sunaikino
vokiečių laivą, 6,000 tonų.

vokiečių 
o anglų 
ties Ho- 

prekinį

■H

CHICAGOS POLICIJA VIS KRUVINAI TERORI
ZUOJA STREIKIERIUS; KOMPANIJA 
ATMETA DERYBAS SU CIO UNIJA

Chicago. — Miesto ma
joras Ed. J. Kelly pareiškė, 
jog jis kreipsis į Washing- 
tono valdžią, kad jinai įsi
kištų į darbininkų streiką 
prieš McCormick Harvester 
fabriką.

Majoras Kęlly siūlė fab
rikantam eiti į derybas su 
CIO unija kaif> streikierių 
atstove. Fabrikantai atme
tė pasiūlymą.

Kompanijos viršininkai 
taipgi atmetė unijos siū
lymą pavest streiko klausi
mus spręst naujai valdiškai 
tarpininkystės komisijai 
Washingtone.

Keli tūkstančiai darbinin
kų demonstravo prie... City 
Hali, šaukdami, kad majo
ras Kelly sustabdytų polici-'jau 
jos žiaurumus prieš strei
kierius. Demonstrantai pa
siuntė savo atstovus pas 
majorą, bet majoras pasiro
dė prievartos rėmėjas prieš 
s t r e i k uojančius darbinin-

Kaimiečiai su Šakėmis ir Kirviais Maršavo i Miestus;
Vokiečių Karininkai Grūmoja Suvaldyt Jugoslavus

London, kovo 27.—Prane
šama, kad Jugoslavijos ar
mijos komandieriai nuvertė 
valdžią, kurios valdantysis 
kunigaikštis buvo Paulius, o 
ministeris pirmininkas D. 
Cvetkovič. K u n i g a i k štiš 
Paulius pabėgęs.

Armijos vadai pastatė ka
ralaitį, 17 metų berniuką, 
pilnateisiu karalium Petru 
Antruoju. O jis paskyrė ge
nerolą R. Dusaną-Simovičių, 
Anglijos draugą, ministeriu 
pirmininku.

Užsienių reikalų ministe
riu tapo Sr. Budislavovič, 
kuris buvo pasitraukęs iš 
senosios valdžios todėl, kad 
jinai pasirašė draugiškumo 
sutartį su Vokietija. O tie 
buvusieji ministerial, kurie 
padarė sutartį su vokiečiais, 
esą areštuoti.

STREIKAS BUS TOLIAU 
VEDAMAS, SAKO CIO 

VADAS
Milwaukee, Wis.—Nepai

sant valdžios įsakymo Allis 
Chalmers darbininkams tuo- 
jaus grįžti darban, streikas 
ir toliau bus vedamas tol, 
kol fabrikantai patenkins 
darbininkų reikalavimus bei 
kol patys darbininkai nu
balsuos grįžti dirbti,—parei
škė Haroldas Christoffel,

SYRIJOS SUKILIME UŽ
MUŠTA 12 ŽMONIŲ

kus, kaip sako unijos 
mininkas Grant Oakes:

“Majoras Kelly faktinai 
mums tik tiek pasakė, ‘jūs 
galite eit sau po velniais,’ 
kada mes pareikalavome, 
kad jis stabdytų policijos 
žvėriškumus prieš streikie
rius.”

Tuo tarpu policininkai vi
su pašėlimu buožėmis daužo 
streiko pikietininkus, daž
nai po tuziną policininkų 
užpuldami vieną streikierį. 
Keli tuzinai sužeistų strei
kierių jau guli ligoninėse.

Vėl keli tūkstančiai dar
bininkų ir darbininkių pi- 
kietavo McCormick fabriko 
vartus.

Kompanija pasakoja, būk 
“tūkstančiai” darbinin

kų dirbą tame fabrike. O 
streiko pikietininkai suskai
tė viso tik kelis šimtus 
streiklaužių. Pirm streiko draugiškumo sutartį su Vo
tume fabrike dirbo 6,4001 kieti j a. x
darbininkų. 1 --------

Budapest, Vengrija, kovo 
27.—Atėjo žinių, jog Bel
grade, Jugoslavijos sostinėj, 
per naktį siautė kruvinos 
riaušės pirma, negu liko nu
versta senoji Jugoslavijos 
valdžia su ministeriu pirmi
ninku Cvetkovičiu priekyje. 
Daug žmonių buvę užmušta 
bei sužeista. Vien Benjaluka 
miestelyj užmušta 14.

London, kovo 27.—Paskli
do girdai, jog naujoji Jugo
slavijos valdžia panaikino

BETHLEHEM PLIENO KOMPANIJOS DARBININ
KAI VĖL TŪKSTANČIAIS PIK1ETU0JA UZ- 

STREIKUOTĄ DIDĮJĮ FABRIKĄ
Bethlehem, Pa.—16 tūks

tančių streikuojančių darbi
ninkų prieš Bethlehem Plie
no kompanijos fabriką pa
sirodė taip vieningi ir galin
gi, kad valstijinė policija 
jau leido streikieriam daug- 
meniškai pikietuoti. O pir
miau tie policininkai įnirtu
siai atakavo streikierius 
buožėmis ir ašarinėmis bom
bomis ir sužeidė keturiolika 
pikietininkų taip, kad šie 
atsidūrė ligoninėse.

Dabar vėl po pustrečio 
tūkstančio streikierių pikie- 
tuoja fabriką, nors keli šim
tai policijos stovi kaipo 
streiklaužių sargai ir gynė-Vichy, Francija. — Per; u

Syrijos gyventojų sukilimą jai* 
prieš francūzų valdžią tapo py 2 “ ’ ‘
užmušta bent 12 asmenų j ganizatorius John V. Riffe

CIO plieno darbininkų or-

Damaske ir Aleppo j. - pareiškė: 
.•Sukilimas išsiveržė dėl “Klysta , Pennsylvanijos

maisto stokos ir dėl tautinės gubernatorius James, jeigu 
priespaudos iš francūzų pu- jis tikisi su savo valstiji- 
sės, kaip teigia Associated |niais policininkais sulaužyti 
Press

nijos fabrikų darbininkus 
šioje valstijoj.”

PROVOKATORIAI
Kapitalistų spauda skel

bė, būk streikieriai užpuldi- 
nėję ir vartę policijos auto
mobilius; dėl to darbininkų 
organizatorius Riffe štai ką 
sako: 

t

“Mes žinome, jog tai sam
dyti Bethlehem Plieno kom
panijos agentai suardė dau
gumą tokių automobilių. Jie 
patys jau prisipažino, kad 
tai jų darbas. Taip kompa
nijos apmokami agentai da
rė, idant gubernatorius at
siųstų valstijinę policiją 
prieš streikierius.”

Gubernatorius James pa
siuntė telegramą, prez. Roo- 
seveltui ir kitiem atitinka
miem valdininkam, kad pri
verstų kompaniją ir strei
kierius eit į derybas.

ORAS. Šiltoka.

šį streiką. Jei reikės, tai 
mes iššauksime streikan vi
sų Bethlehem plieno kompa-

Berlin. — Vokiečių vald
žia “karališkai” pasitiko at
vykusį Japonijos užsienių 
reikalų ministėrį Matsuoką.

Roma, kovo 27.—Jugosla
vų politikai čionai sako, kad 
nors naujojoj Jugoslavijos 
valdžioj yra daug demokra
tinių vadų ir Anglijos drau
gų, bet jie, girdi, laikysis

Berne, Šveicarija. — Pra 
nešama, jog Jugoslavijos 
valstiečiai maištingai de
monstravo prieš seną vald
žią, kad jinai padarė drau
giškumo sutartį su Vokieti
ja ir Italija. Jugoslavijos 
dalyse Serbijoj ir Juodkal
nijoj žmonės su senais sau- 
tuvais, revolveriais, šakė
mis, kirviais ir kitais na
miniais įrankiais maršuojaį 
artimiausius miestus; šau
kia panaikinti sutartį su vo
kiečiais, pasiryžę kariauti, 
jeigu vokiečiai užpultų Ju
goslaviją. Kragujevac ir 
Cetinje miestuose toks žmo
nių sujudimas, kad panašu į 
sukilimą. Žmonės tuose ir 
kituose miestuose reikalau
ja ginklų kovai prieš vokie
čius.

Pačioje Jugoslavijos sos
tinėje Belgrade įvyko septy
nios smarkios demonstraci
jos darbininkų, studentų ir 
a t m a r š a vusių kaimiečių. 
Buvo girdėt šauksmų: “Ša
lin išdaviką Cvetkovičiu!” 
(ministėrį pirmininką).

Earl Browder Jau Atlantos Kalėjime
New York. — Generalis. 

Komunistų Partijos sekre-; 
torius Earl Browder trečia
dienį prieš pietus buvo at
gabentas į Pennsylvanijos 
stotį New Yorke, o iš čia 
traukiniu išvežtas į federalį 
Atlantos kalėjimą. Jis nu
teistas ketverius metus ka
lėti ir $2,000 baudos sumo-- 
keti už'tai, kad jis kovojo!
prieš traukimą Amerikos į briko. “Gausiai liejosi krau- 
karą, nors dėl svieto akių! jas,” sako pranešimas ben- 
Browderis buvo 1 
neva už tai, kad jis netei
singai atsakęs į kokį ten, užklupo centrą CIO unijos 
klausimą, kada jis ėmėsi pa- vadovaujančios streikui ir

leuv CVIVlVA ! jCAOy 0C11\V j-7 JI V41 LVŪl A1KzV/JLl 

teisiamas drajai amerikinei spaudą).
Policija taipgi žvėriškai

sportą važiavimui į užsienį.
Valdžia aklinai slėpė lai

ką, kada Browderis bus ve
žamas iš New Yorko į At
lantą, Ga. Kai kurie praei
viai sako, kad jie matė ve
damą per Pennsylvanijos 
stotį Browderį su geleži
niais pančiais prirakintomis. amerikonių ir anglių.

i

■-.i

Richmond, Ind., kovo 27. 
—Policija padarė kruviną 
užpuolimą ant 100 pikieti- 
ninkų prie užstreikuoto čia 
International Harvester fa-

Korėjoj, japonų kolonijoj, 
areštuota 15 misionierkų,

jo rankomis prie kitų dvie
jų kalinių.

NAUJAS KRUVINAS PO
LICIJOS UŽPUOLIMAS 

STREIKIERIŲ

areštavo visus, kuriuos tik 
rado toje patalpoje.

Sumobilizuota policija 
stengiasi pravest streiklau 
žius į fabriką.
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“Pirmutinis Politinis Kalinys...”
Vienas Niujorko angliškas dienraštis, 

rašydamas apie Earl Browderio įkalini
mą, pažymi, kad tai yra pirmutinis Ame
rikoje politinis kalinys antrojo imperija- 
listinio pasaulinio kąro metu. Ir tai yra 
tiesa. Browderis tokiu yra. Visokios zau
nos apie jo nusikaltimą dėl pasporto ire- 
guliacijos yra nonsensas. Jis tapo įkalin
tas vyriausiai todėl, kad mūsų kraštas 
įtraukiamas į -Antrąjį Imperijalistinį Pa
saulinį Karą.

Browderiui kalėjimas, aišku, ne nau
jiena. Jis jau yra kalėjęs du metus per 
pereitą—Pirmąjį — imperijalistinį karą. 
Bet jo įkalinimas negalės neatsiliepti į 
tą judėjimą, kurį jis nuoširdžiai, sąži
ningai ir gabiai vadovavo ir kuriam jis 
atidavė savo visas jėgas.

Iš kitos pusės, Amerikos darbo žmonė
se vis kils daugiau ir daugiau balsų, rei
kalaujančių Browderį išlaisvinti,—pana
šiai, kaip buvo tuomet, kada kalėjime sė
dėjo Eugenijus Debsas. Tasai judėjimas 
vis augs ir didės. Jo niekas sulaikyti ne
galės.

Mes galime pranašauti, kad net dau
gelis tų žmonių, kurie šiandien yra karo 
isterijos apjakinti ir pritaria Browderio 
įkalinimui, neužilgo atsikvoš, paragavę 
karo sunkumų, prablaivės ir prisidės prie 
vis augančio judėjimo, kad Browderis tu
ri būti išlaisvintas!

sienos, kad ji visas jėgas galėtų ten per
mesti, kur jos gali būti reikalingos. Tie
sa, Sovietų Sąjunga nedrąsina Turkijos 
į bent kokį agresorišką karą arba tam, 
kad ji pildytų karo sutartį su Anglija. 
Kada Turkija tą sutartį pasirašę SU An-. 
glija, tai Sovietų spauda aiškiai; pareiš
kė, kad Turkija padarė, nedovanotiną 
klaidą ir save pastatė į karo;pavoją. D^-| 
bar ji yra tame pavojuj. ‘Šbfietajjdrąšiha į 
Turkiją tik tada, jeigu ją 'kas > užpuls,; ‘ 
jeigu ji bus priversta vesti apsigynimo 
karą. Tokis Sovietų nusistatymas Juoda 
suprasti, kad jie gelbėtų Turkijai" nelai
mėje, kaip jie ją išgelbėjo 1921 metais. •.

Dabar vėl kyla turčių spaudoj spėlioji
mų, būk Sovietų Sąjunga jau pradedanti;. 
išstoti prieš Vokietijos fašistus ir artė
janti su Anglija. Nieko panašaus. Sovie
tų Sąjunga niekados nerėmė Vokietijos 
ar Italijos fašistų ir neremia. Bet ji tuo 
pačiu kartu neremia ir Anglijos imperia
listų. Jos politika yra aiški—taikos politi
ka ir karo agresorių nepalaiko.

Washingtone didelis susidomėjimas. 
Valstybės sekretoriaus pagelbininkas 
Sumner Welles išreiškė didelį pasitenki
nimą, kada Turkiją padrąsino “tokia di
delė ir galinga valstybe, kaip Sovietų Są
junga.’ Jis sakė, kad tai labai svarbu ka
ro krizio metu ne vien Balkanuose, bet ir 
Tolimuose Rytuose, nes Sovietai tuo pat 
kartu padrąsino ne vien Turkija, bet 
ir Iraną (Persiją), kad jie mažina karo 
pavojų Ramiajame Vandenyne.

Faktas yra senai žinomas, kad Sovietų 
Sąjunga visada buvo stipriausias taikos 
palaikytojas. Ir dabar ji dedą pastangas, 
kad neleisti karui plėstis, kad jo liepsną 
suvaldyti. Būtų. didelė nąuda mūsų ša
lies tarptautinei politikai, jeigu vadovau
janti žmonės supras Sovietų Sąjungos 
tikrus taikos troškimus, jeigu bus sie
kiama Amerikos ir SSSR glaudesnio ben
dradarbiavimo.

Penkiadienis, Kovo 28, f941
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Parlamentą Lietuvos Atstovus

(Pabaiga)
Bet partija, darbininkų 

klasė dar labiau didžiuoda
vosi, matydama, kad jos sū
nus ir kovotojąą Viską- auko
ja darbo žmęnėms ir jis nie-1 
kad nesudreba klasinio prie
šo akivaizdoj!. Be galo 
darbštus, giltas, bet tuo 
pat laiku giliai žmoniškas 
draugui ’irį] bfehdradarbiui,. 
kietas, nepalaužiamas revo
liucijos kary&^okš. jisi yra, 
tokį jį išauklėjo’ partija.

• J Hlj! i i -H i i ■ 1 !
- i J. Stimburys* į?
i;’. . n ■' !i i I

daĄininkai. Jis nupieš sūri 
kų Jrj i^HM^W d#bininkų 
g^y^iįrąėl^ld^;^. Bet štai 
darbihihkąi|p^ihažu, > pama
žu, 1 suvokia' savo. jėgą. Jie 
griebiasi kovos. Tada jau 
nėr beviltiškumo.: pasilieka 
ne al^oiUip^^Osgr tačiau 
tikra kelias į laimėjimą. J. 
Stimburys pats būdamas 
darbininkas daugelį metų

; J j į i f 1 JLJ •’* » r i- ' 

< į J. Stimburys^ —• iPąkląus- 
■kitį jfį) lįaip: gj^ehoį^ kovojo

pa ir panieka žiūrėdavo į 
berną. Bernas, jų nuomone, 
tinka tik nešvankų šposą iš
krėsti, kvailą žodį leptelti. 
Bet, kad bernas yra kaimo 
proletaras, neretai parodąs 
daug klasinio sąmoningu
mo, to buržuaziniai ideolo
gai nematė — jiems tai ne
naudinga buvo matyti. Ber
nas L. Suopis su pasididžia
vimu gali tarti, apie savo 
tarybinę šalį: “Štai, kur 
darbo žmogaus tėvynė”.

K. Trečiokienė. — Į bur
žuazinį parlamentą kartais 
pakliūdavo ir mokytojas, bet 
galima įsivaizduoti, kaip jis 
tenai jautėsi sėdėdamas 
tarp pirklių, dvarininkų ir 
fabrikantų. Ir jeigu jis tik
rai norėjo ginti liaudies rei- 

i kalus, jo balsas pražūdavo
, L. Suopis. — Ne tik sme- storakaklių erzėjime. K. 
toniniai, bet dargi taip va- Trečiokienė sėdės tarybi- 
dinami demokratiniai bur- niam parlamente tarp dar- 
žuaziniai ideologai su pašai- bininkų ir valstiečių, pilnu

paaukojo kovai dėl darbi
ninkų reikalų. Nei kalėjimai 
nei darbo stovyklos nepri
vertė jį atsižadėti Lenino- 
Stalino idėjos. Ir tuo jis pil
dė darbininkų klasės valią.
- D. šupikovas. — D. Šupi

kovas — bolševikas, išaugęs 
ir subrendęs kovoje už so
cializmo laimėjimą vienoj 
šeštoj pasąujio >ddly. Lietu
va dvidešimčia < metų atsili
kę. nuo kitų: Tarybų Sąjun
gos- . .ręspūblikų. Už tai 
mums (Teikia, y patingai sku
bią} j dirbti.; T).; ŠUpikovas 
JaūgMfrbą febclali^mo reali
zavimo musų respublikoj la
bui, '■ jisį simbolizuoja broliš
ką tarybini^' respublikų pa
ramą mūsų .kraštui, branj 
giausią paramos pavidalą 
kadrais ir žmonėmis.

tai 
atingai sku

ŠYPSENOS

■?

Šviesti

Was/iingfonui Patinka Sovietų- 
Turkijos Santykiai

Tarpe Sovietų Sąjungos ir Turkijos 
respublikos buvo geri santykiai. Juk So
vietai padėjo Turkijai apsiginti nuo 
Graikijos, Francijos ir Anglijos imperia
listų 1921 metais. Dėka Sovietams, Tur
kija išsigelbėjo. Kol gyvas buvo Ataturk 
(Kemal-Paša) tol santykiai buvo geri. 
Pasirašyta nekariavimo, draugiškumo 
abiejų šalių sutartis. Raudonosios Armi
jos vadai Vorošilovas ir Buddionis ne 
kartą važiavo į Turkiją į jubilėjus ir su 
militariniais patarimais.

Bet štai Ataturk numirė. Nauji valdo
nai užėmė vietą. Iš pradžių jie pradėjo 
sėbrauti su Vokietijos fašistais, kol tie 
rengėsi pulti Sovietus. Paskui, kada kilo 
Antras Pasaulinis Imperialistinis Karas, 
tai Turkija pasirašė su Anglija bendro 
kariavimo sutartį. Tiesa, toj sutartyj įdė
jo punktą, kad Turkija taip veiks, kad 
neiššaukus jos ir Sovietų Sąjungos karą.

Bet punktas yra punktu, o laike Fin- 
liandijos karo provokacijos, pabaigoj 
1939 ir pradžioj 1940 metų, Turkija pra
dėjo sėbrauti su Anglijos ir Francijos 
imperialistais, kurie ruošėsi užpulti ant 
Sovietų Sąjungos iš Finliandijos ir Tur
kijos. Turkija leido Anglijos ir Franci
jos karo orlaiviams apsistoti jos orlaivių 
laukuose ir skraidyti žvalgybiniais su
metimais į Sovietų Užkaukaziją, ypatin
gai link Baku žibalo šaltinių. Tokis Tur
kijos elgimasis buvo provokacija. Ir ko
vo mėnesį, 1940 metais, po užbaigimui 
Finliandijos karo, Molotovas, kalbėda
mas Sovietų Suvažiavime, kietai įspėjo 
Turkiją, kad jeigu toki “žvalgai” vėl iš 
Turkijos pradės skraidyti į Sovietų že
mę, tai Raudonoji Armija apsaugos So
vietų sienų nepaliečiamybę.

Po to sklido pasaulyje girdai, būk So
vietai rengiąsi apkulti Turkiją, jeigu pa
staroji įsivels į karą. Tuos girdus leido 
Sovietų Sąjungos priešai, o dabar viso
kių girdų gadynė.

Dabar Sovietų Sąjunga panaujino su 
Turkija tą nepuolimo, draugiškumo su
tartį ant 15-kos metų ir pareiškė, kad

12,000 Lietuvių Parvyko ,iš 
Vokietijos

Iš Maskvos praneša, kad iki kovo 25 
dienos, 1941 metų, iš Suvalkų ir Klaipė
dos krašto į Lietuvą grįžo 21,343 asme
nys. Jų tarpe yra 11,995 lietuviai ir 9,- 
228 rusai, kurie išsikraustė iš fašistų 
valdomų plotų.

Iš Pabalti jos valstybių į Vokietiją per 
tą laiką išvažiavo 67,805 vokiečiai. Tarpe 
persikraustančių žmonių yra didelis skir
tumas. Lietuviai ir kitų tautų žmonėsį 
grįžtanti iš Vokietijos, yra darbininkai, 
darbo valstiečiai ir inteligentai. Jie grįž
ta į šalį, kur galės kurti socialistinę tvar
ką, kur nebus žmogus žmogumi išnaudo
jamas.

Į Vokietiją grįžta iš Pabalti jos dau
giausiai dvarponiai, buržujai, visoki ba
ronai. Dar kryžeivių laikais ten apsigy
veno daug turtingų vokiškų baronų, ku
rie per šimtmečius išnaudojo darbo žmo
nes. Dabar, prie tarybinės tvarkos, jie to 
negalės daryti, tad ir važiuoja pas Hit
lerį.

Anglija Reikalauja Amerikos Lai
vų, Kapitonų, Inžinierių, Jūreivių..

Kovo 24 praneša iš Londono, kad An
glijos “Daily Sketch” ir kiti laikraščiai 
griežtai reikalauja Amerikos karo pagal
bos. Įvardintas laikraštis rašė:

“Anglijai reikalingas kiekvienas laivas, 
kuris stovi Amerikos prieplaukose be už
siėmimo. Mums reikalinga kiekvienas 
Amerikos laivas, kurių nereikia Ameri
kai. Mums reikalinga kiekvienas Ame
rikos kapitonas, inžinierių^ ir jūreivis. 
Mes negalime ilgiau laukti ir negalime 
Amerikai užmokėti... Ir jeigu Amerika 
nesuteiks greitos pagalbos ir nepakels 
karo produkcijos, tai gali būti viskas 
perniek.” .>

Taip Anglijos laikraščiai rašo. Jie at
virai reikalauja jdu ne vien ginklų, amu
nicijos, laivų/ bėt kapitonų, inžinierių ir 
jūreivių! Reikalauja Amerikos žmonių, 
Amerikos tėvų vaikų. Pildosi padaryti 
karo priešininkų nurodymai, kad pas
kui ginklus turės-sekti žmonės.

PONIA JADVYGA IŠDUODA PONUI 
LIEŽUVINSKUI RAPORTĄ

Andai Jūs korbšpondentas 
Vyko pamatyt tą ponią, 
Kurios bijo “prezidentas,” 
Turėjęs keistą kelionę.
—Jadvygoje, aukšta ponia, >
Pasakyk man, tavo frontui, 
Kaip tauta,Jūsų malonė,— 
Pasakyk korespondentui!

< * • ■ .

Iš miestelio į miestelį 
Tu važiuo j i (limozinąis.

- Sakai spyčius po biskelį— 
Bąrstaisi žodžiais auksiniais.
Kaip traktUbjW tave žmonės, 
Kaip tau sekasi tie cirkai ? 
Ar negauni į pašones?
Ar surenki nors zacirkai?...
Pasakyki, miela ponia, 
Kaip gi vadas tau atrodo? 
Kaip gi mūs, tautos dorovė? 
Ar tau čia dar nenubodo ?...
—Ak, neklauski, ponas Mikai,— 
Verkė poniute Jadvyga, 
—Jei ne tieji bolševikai,— 
Ot, jei čia būt mūs žvalgyba!...
Darbo dirbti aš nemoku, 
Ponia buvau visą vieką, 
Dabar vargstu,—geriu, šoku— 
Už kieno gi čia tas grieką?!...
Gal už Zosės, gal už vado, 
Gal už Tūbelio, ką mirė, 
Gal daugiau kas atsirado,— 
Gal už išmauktą degtinę?...
Aną kart buvau nuvykus 
Sakyt prakalbą griaudingą 
Pas dzūkus ir zanavykus 
Apie likimą tragingą...
Tariau: “Ponai darbininkai, 
Matot, kaip yra tėvynėj: 
Vadas ir žvalgybininkai 
Gavo spirti į sėdynę...
Fabrikai, ir; puošnūs centrai t 
Teko mužikams,. tamsuoliams, 
Vadas, aš ir mūsų f rentai 
Nešemės iš ten mes šuoliais...
Kunigams algas nukirto, 
Bankus paėmė tarybos, 
Chamai šeimininkais virto,— 
Eina prie rikli jos kūrybos.
Jei netikit, kad taip yra, 
“Laisvę” savo paskaitykit,— • 
Man jau visi galai įra,— 
Darykit ką nors, darykit!...
Ponai, ponai darbininkai, 
Duokit aukų, savo donį; 
Reik grąžinti dvarininkai, 
Reik grąžint seni .valdovai...”
Ar tu žinai, ponas Mikai, 
Kokių gavau magaryčių, 
Net ir iš tų katalikų,- 
Ką ,ein’ dažnai į bažnyčią?..., 
“Ponia,” tarė vienas kapsas, 
“Koks čia velnias tave nešė?
Jums tik rūpi vynas, šnapsas,— 
Nieks jus - Nekvietė, neprašė F

Jūs vieta Under de Linde, 
Berlyne, pas tą šėtoną, 
Ūžkit sau ten kur sulindę, 
Su Zose ir su Smetona!
Andai mačiau mūs klebonas 
Pataikauja tau ir laižos, 
Eis ir jis pats pas Smetoną, 
Tada žinos, kokios gaidos!.^ .
Bulves skusti, gatves šluoti, 
O ne spyčius čia mums drožti, 
Apie tai, kaip jūs, frakuoti, 
Norit iš vargšų pralobti!
Lietuva jau tarė žodį, 
Ponus varo darbą dirbti, 
Eik.irtu, sena ragože,— 
Eik sau buizos išsivirti.
Fašistėliai ilgai smaugė 
Lietuvą ir josios žmones 
Dabar ir jie susilaukė 
Eiti velniop, eit į šoną.
Tegu mano tėvų kraštas 
Nors kartą ragauna laimės, 
Tegu plečias mokslas, raštas, 
Tegyvena jis be baimės!
Tu, Antano švogerkėle, 
Negausi iš mūs nei cento.
Gali melstis, Jadvygėle, 
Net ir prie Vincento švento!...”
Šitaip sakė katalikas, 
Iškėlęs kumštį, grūmojo, 
Kaip raudonas bolševikas, 
Grasinimais turą vo j o, 
T&gi matai, ponas Mikai, 
Kaip mane jie respektavo, 
Tieji chlopai, tie mužikai,— 
Man net prakaitas garavo!...
Bet ateis jiems teismo metas,— 
Jadvyga, Zosė ir Vadas 
Čiups ne vieną, suksis ratas,— 
Kai kam iš jų bus ir grabas!...
Remia mumis, ponas Mikai, 
Tik nedidelė grupelė— 
Fašistai ir cicilikai 
Ir viena-kita avelė... •>
Šitiems ponams ir avelėms 
Atiduosim mes, ką galim,— 
Vadas, aš ir mūs Zoselė 
Jiems prisegsim po medalį!
Dabar sakyk, ponas Mikai, 
Ką mes galime daryti, 
Tie bedieviai, bolševikai 
Nor’ mus vargšais padaryti...”
—Jadvygėle, ponia miela,— 
Tarė Mikas Liežuvinskas,— 
Duočiau tau aš save čielą, 
Duočiau paskutinį drinksą.
Žinai, esu tavo frentas, 
Noriu tau daug ir padėti, 
Kaip “Laisvės” korespondentas, 
Nėvgaliu!#s; Nutylėti.
..■•'‘‘.i .Ujp’ • 4- n
Parašysiu 1 “Laisvutę” 
Tąyp .sięlyartą ir bėdą, 
Gaj Tuomet, brangi poniute, 
Aprims tie, ką tave ėda.

Liežuvinskas.

balsu atstovaudama liaudį, 
kurią ji nesigailėdama jėgų 
švietė.

L. Tomkytė.
liaudį, — perdėm dėkingas
darbas. Bet koks buvo nedė
kingas mokytojo darbas 
smetoniniais laikais. Moky
tojas buvo pašaipos objektu 
ir jį vertino tiek, kiek jis 
sugebėdavo o r g ą n i z uoti 
“ jaunalietuvius”, kiek jis 
sutikdavo šnipinėti. Ir var
gas mokytojui, nenorinčiam 
lankstytis prieš bukaprotį 
viršininką, norinčiam tikrą 
šviesą nešti į liaudį. Jam 
nėr ko svajoti apie padores- A
nę mokyklą, jis kiekvieną 
dieną laukia atleidimo raš
to. Tomkytė nesilankstė 
prieš buržuaziją ir todėl už
sitarnavo liaudies meilę ir 
pasitikėjimą.

V. Vitkauskas. — Buržu
azija dvidešimt metų .mul
kino liaudį, bet apgauti jos 
nepasisekė. Liaudis nepap
rastai jautriai vertina rei
kalus ir moka atskirti, kaip 
sakoma, grūdus nuo kūka
lių. Dauguma aukštųjų ka
rininkų buvo reakcionieriai. 
Vitkauskas ėjo su liaudimi. 
Todėl liaudis tik iš geriau
siųjų išskyrė geriausiąjį ir / 
išstatė savo kandidatu.

<

M. Vasiliauskaite. — Kai
mo proletaro dukra, tikras 
vargo vaikas. Gal stebėtu- 
meisi, kaip žmogus gali tiek 
vargo iškęsti, jeigu tai bū
tų tik atskirų žmonių liki
mas. Bet juk tokiu gyveni
mu gyveno milionai Lietu
vos darbo žmonių. O čia 
jau skundais nieko nelaimė
si. Reikalinga kova. 10 me
tų kalėjimo, nuolatinės 
grumtynės su išnaudotojais. 

I Negi susipratusi moteris 
gali nusileisti? To atkaklu
mo ir pasiryžimo jas mokė 1 
Komunistų Partija. ‘ ’

' A. Venclova. šis iš dar- j * 
bo liaudies kilęs, per vargą 4 
mokslų pasiekęs, inteligen
tas, niekad nebuvo pamiršęs 
savo liaudies. Jo literatūros 
kūriniuose tie liaudies žmo
nės nekartą pranašavo atei
nančią laisvės dieną. Svajo
nės išsipildė: kiekvienas 
darbo inteligentas gauna 
garbingą progą kurti su vi
sa liaudimi komunistinę a- 
teitį.

Skaitytojy Balsai
Kodėl žmonės Remia 

“Laisvę”
“Laisvėje” kovo 6-tą, drg. 

Gilmanas, savo straipsny j 
“Laisvės Draugai” džiau- w 
giasi savo laimikiu “Lais
vės” bazare ir įvertina jos 
padirbę jos triūsą. Gerai, 
kad “Laisvė” turi daug ge- j 
rų draugų aukotojų. Taip 
pat gerai, kad ji turi ir to- 
kių draugų, kurie supranta 
ir nuoširdžiai įvertina anų j 
pasišyentimą “Laisvei”.

Visų pirmiausia, drauge, 
labai dėkoju už komplimen
tus ir labai patenkinta, kad 
ta staltiesė teko tokiam 
draugui, kuris taip gražiai, 
taip rūpestingai įvertino. 
Aš ją dirbdama maniau, 
kad nei laputė nesulos, kas 4 
ją gaus. Bet jei draugas * 
taip įvertinate ir jei sveiki 
sulauksime kitų metų baza- 
ro, tai dar puikesnę dovąnė- 
lę padirbsiu. Jūs, draugai, i 
žinote, kad “Laisvės” patri- 
jotai nieko jai negaili, nei 
materijolo, nei sugaišto lai
ko. Ko mes norime, tai kad 
“Laisvė” puikiausiai gyvuo
tų ir negręstų jai joki trū- ( 
kūmai, kad prie jos dir- 
bantiej draugai nepavargtų. 
Štai ko “Laisvės” patrijotai 
trokšta. Vis tai pačios “Lai
svės” nuopelnas—nuopelnas 
už jos gerus, turiningus 
raštus ir už jos tarnavimą * 
darbo liaudžiai. J. žilins. i
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(a) PORTRAIT: Genuine is lifelike; stands out from oval background 
which is a fine screen of regular lines; notice particularly the eyes. The 
counterfeit is dull, smudgy, or unnaturally white; scratchy; background 
is dark with Irregular and broken lines.

(b) SEAL: On genuine, sawtooth points around rim are identical and sharp. 
On counterfeit, sawtooth points are usually different; uneven; broken off.

(c) SERIAL NUMBERS: Genuine have distinctive style; firmly and evenly 
printed; same color as seal. Counterfeit, style different; poorly printed; 
badly spaced; uneven in appearance.

(d) PAPER: Genuine bills are printed on distinctive paper containing very 
small red and blue silk threads.

arc now
use of the

asked for the British Empire 
the “lend-lease” act, were

As the 
bones to 
things.—Southey.

can say for us Lithuanians 
culturally inclined and I 
that in the future we will 
to bo able to hear com- 
pcrformances. Certainly'A?

its share in the effort needed';
propose the following three ways 
of raising funds, all based on going 
directly to the people for contri
butions:

war 
leav- 
ones

TYPES OF CURRENCY
The only three types of currency printed by the United States 
Government for circulation are:

1. FEDERAL RESERVE NOTES, which bear GREEN serial numbers'and seal.
2. UNITED STATES NOTES, which boar RED numbers and seat
3. SILVER CERTIFICATES, which bear BLUE numbers and seaL

cannot enter a 
giving serious 
for standard
protect . work- 
the efficient

he declared.

PORTRAITS
Denominations of bills may be identified by portraits, as 
follows:

Hannibal used 37 elephants 
crossing the Alps.* * * . ,

Know ’Em by Sljflit
“Peąrls have been known to 

human race for 3,000 years.”
yef to most of us thęy stijl main
tain a certain alloofness.

The Truth About Smetona 
Story of His Rise and Fall

- ____________ El-----------------------------------------------

Who Are People Who Backed 
Him in Lith., and Now U. S.?

(Reprinted from a newspaper article by Margaret Cowl)
NTANAS SMETONA, former head of the fascist government 
of Lithuania who was kicked out last June by the Lith

uanian people, and was given an immediate welcome by Adolph 
Hitler’s Germany, has now been welcomed also by Franklin 
Roosevelt’s United States.

Smetona, jailer and butcher of his own people, got the “pre
sidency” of Lithuania after a coup d’etat on December 17, 1926, 
and was able to maintain himself in power until June 15, 1940, 
nearly fourteen years, when the people’s anger boiled over. His 
expulsion by the Lithuanian people and his friendly reception by 
the German and United States®-------
governments (both persecutors 
of the fighters for Loyalist 
Spain) are a revealing commentary 
on the unexpressed “war aims” of 
both the Anglo-American and Axis 
imperialist camps.

Escape to Nazis
In his headlong flight to Germany 

June, Smetona was accompan- 
by several hundred capitalists 
big landowners, and by a polit- 
retinue of top officials, police

that Great Britain was getting ready 
to launch an attack on the Soviet 
Union, and that its first line of 
operations would be Finland, Eston
ia, Lithuania, Poland, Rumania, and 
Turkey, with Poland as the center 
of this front.
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last 
led 
and 
leal 
heads, and army leaders. None of
them cared to stand trial before the 
peoples tribunals and render an ac
count for their crimes and violence 
against the masses.

These runaways had all along ties 
with one or another group of imper
ialists. In 1918, German imperial- 
ims came to the aid of the Lithuan
ian bourgeoisie 
junker 
throw 
there, 
ialism
Lithuanian reactionaries in setting 
up the autocratic Smetona regime, 
in order to prepare to use the Bal
tic states as a place for operation 
against the Soviet Union. The Lith
uanian landlord class even cooper
ated in those years with Polish im
perialism, Lithuania’s,deadly enemy, 
which forcibly seized Vilna, Lithuan
ia’s ancient capital city.

Rise to Power'

The Social Democrat deputies in 
the 3rd Seimas did not oppose the 
open activity of the reactionaries. 
They themselves made speeches in 
favor of the instructions of British 
imperialism.

To carry out the British imper
ialist designs against the wishes of 
the Lithuanian people, a fascist dic
tatorship was necessary. The So
cial Democrats and Liberals there
fore deliberately turned over the 
control of the government to the 
Tautininkai (National Smetonaites) 
who had only three deputies in the 
3rd Seimas. Thus came about Sme- 
tona’s fascist coup d’etat and his 
rise to the presidency, with gun and 
bayonet and the treasonable help 
of Social Democracy.

The Smetona dictatorship drowned 
the workers and peasants movement 
in blood. Its prisons were chambers 
of horror where young men and 
women workers were driven to in
sanity by torture at the hands of

Smetona henchmen. Smetona and 
his men plundered the state treas
ury, and burdened the people, espe
cially the peasants, with heavy tax
ation to pay the deficit. The country 
was given over to foreign imper
ialism. Foreign capital unmercifully 
exploited the Lithuanian masses.

The Communist Party had 
throughout this period led the peo
ple’s struggles for bread, land, and 
liberty, and against the rising threat 
of fascism. The Party’s influence 
had more and more increased. To 
beat it down, the Smetona reaction
aries executed four Communist lead
ers, and jailed and tortured scores 
and hundreds ...

"Refugees,” So-Called
This is- the revealing story of the 

“refugees” who hot-footed it to Ber
lin—the dregs the Lithuanian masses 
threw off in once more reorganizing 
their economic and social life under 
a Soviet government. The healthy 
elements did not run away from 
their fatherland when the people 
moved to govern the country for 
themselves. Intellectuals, adherents 
of various political groupings of the 
past, including Catholics and Social 
Democrats, are helping to build the 
new life; numbers of these have 
been placed on the faculty and gov
erning bodies of universities and 
have been given other positions of 
responsibility. A military leader 
such as General Vitkauskas was 
elected to the Supremo Soviet of 
Lithuania and given a high rank in 
the Red Army.

In Berlin the Smetona hand 
organized a pro-Nazi, and anti- 
viet, anti-Semitic organization 
the restoration of their bloody
in Lithuania. The Nazi Propaganda 
Department provided them with free 
radio time in Breslau. Berlin is their 
work-shop for counter-revolutionary 
activities, where they publish their 
reactionary sheet, the "Trimitas.” 
There they have gathered around 
them the scum of the counter-re
volution, all the anti-working class 
anti-Soviet enemies of Lithuania, in
cluding Lithuanian Social Democrat
ic leaders.

(To be concluded).

LDSers Prepare 
For Tourney 
In Cleveland

ADMINISTRATION MOVING IN TO CON 
TROL AMER. LABOR; THUS SPEED

ING THE RACE TOWARDS WAR
WASHINGTON, D, C. — The Roosevelt Administration is 

moving rapidly toward the imposition of war-time government 
control 4over all workers in industry and over the entire labor 
movement.

There have been a number of indications in the last few days 
that the ultimate objective of®----------------------- ----------------
this trend in administration po
licies is the conscription of labor 
as part of the war program.

Recent developments which point 
in this direction include the fol
lowing:

1. Stops toward government fix
ing of wages in the shipbuilding in
dustry, with serious consideration 
being given toward extending this 
policy.-

2. Announcement of a national 
campaign under the direction of Sid
ney Hillman for the registration of 
unemployed workers and of skilled 
workers not engaged in “defense” 
production.

3. The executive order of the 
President establishing his no-strike 
National Defense Mediation Board, 
with draft Director Clarence A. 
Dykstra as chairman.

These arc straws in the wind 
which arc beginning to cause grave 
concern to careful observers of ad
ministration policies in Washington 
Labor circles.

The Department 
cys deplored the 
conscription had 
•thet rather than
and took the position that constitu
tional objections to a labor draft 
were “quixotic” in view of the fact 
that World War 1 experiences made 
it plain that “slight notice is given 
to constitutional ~ technicalities in 
time of stress.” ,

Hobbs’ wire-tapping and concen
tration camp bills, which only a 
short while ago seemed too extreme 
to receive serious attention, have 
been endorsed with only minor mo
difications by Attorney General Ro
bert Jackson.

The fact is that actual develop
ments in the last few weeks in
dicate that there is a genuine and 
immediate threat in the forced labor 
proposals thrown out by Hobbs and 
the Department of Justice attorn
eys. Certainly, there can no longer 
be any doubt that the administra
tion is moving toward government 
regulation of labor.

One of the most significant de
velopments in this direction is the 
trend toward government wage-fix
ing.

General Philip B. Fleming, wage 
and hour administration, threw out 
an ominous hint of government 
wage-fixing in his recent report to 
Congress.

“The United States 
future war without 
thought to the need 
izing wages, both to 
ers and to promote 
use of their time,

In the shipbuilding industry, Sid
ney Hillman has put this policiy 
into effect by calling a conference 
of employers, unions and Navy De
partment and Maritime Commission 
representatives to determine stand
ard wages.

Secretary of the Navy Knox indi
cated the attitude of his department 
on this issue when he sent a letter 
to all Navy Yards opposing wage 
increases and urging 
present wage levels.

•The entire trend 
ernment wage-fixing 
seen here as an attempt by the 
administration to combat the -drive 
of the labor movement for higher 
wages.

Equally significant is the cam
paign of the administration to re
gister unemployed workers and 
skilled workers employed on jobs 
where their skills are not 
for “defense.”

The official announcement 
campaign stated that one 
primary objectives is “to

KEEP |
U.S. ’

OUTOF 
WAR/

liths Coming 
For Peace Meet

NEW YORK, N. Y. — Lithuanian 
delegates from all parts of r 
country will be coming here on Ap
ril 5th for the People’s Meeting, ac
cording

Frpm 
Illinois, 
pected. 
Lane, Frank Burnetsky and 
Solomon, all active in LDS 
circles.

to reports reaching here.
L.D.S. branches in Chicago, 
a number of youth are ex-
Among them are

Harlem Life Tragic, 
Report Says

BROOKLYN, N. Y. 
heard of the old barber shop quar
tet, haven’t you? Then you also 
must have heard of the Bowling 
Ball’s Sextet. But if you haven’t, 
that’s what you will hear on the 
evening of April Fifth when the 
B’klyn Builders are holding 
Bowling Ball.

For your information, the 
ing Ball’s Sextet is a group of 
fellows for whom this dance 
ing arranged. Money is being 
to send them to Cleveland, 
for the LDS National Bowling 
Tournament to be held there in 
May. Support the Dance, and you 
Support the Team! Just to show 
you their new uniforms, the team 
will get up to sing a number of 
Lithuanian and American songs — 
that’s where the sextet business 
comes in.

Anyway, the dance is being held 
at 419 Lorimer Street, the club’s 
headquarters and all are invited to 
attend. The admission is 35c and the 

the ‘ dance music will be supplied by 
Georgie Kaye and his boys. Mark 
that day on your calendar.

—Comm.

Army Tightens 
Grip on WPA

The Smetona regime arose to 
power against the will of the people.

Here is how it happened:
# In 1926 there was an upswing of 
revolutionary feeling, and the elec
tions to the Seimas (Parliament) 
gave the Social Democrats and 
Liaudininkai (Liberals) a clear ma
jority. As usual, the Social Demo
crats forgot their promises, turned 
against the people, expressed fear of 
the leftward trend of the masses, 
and were among the first to sup
press the organizations and activi
ties of the workers.

Already on October 2, 1926, a 
workers’ paper, "Darbininkų Atsto
vas,” had warned that the “black 
hundreds” would launch a fascist 
putsh. The reaction, led by the So
cial Democrat, V. Požėla, suppressed 
the trade unions, and threw the 
labor leaders into prison and kept 
them there without trial. The So
cial Democratic leaders paved the 
way for Smetona’s reactionary 
crowd.

While the workers’ organizations 
and publications were being closed 
down, the “black hundreds” carried 
on an open campaign for a dicta
torship. Their reactionary paper 
‘^Tautos Valla,” without cover of 
diplomacy, carried articles saying

Bacevičius Makes hit at Detroit .. 
Recital.

Ah la la, it was truly a journey 
into the best that the music world 
has to offer. One of the most com
prehensive critics interviewed com
pared our own Vytautas Bacevicius 
with the masters of the day.

The audience, even though they 
were ordinary people, were highly 
appreciative of his electric musical 
personality. After his second en
core no one got up to leave and 
the continuous applause compelled 
him to give a third additional num
ber.

Yes, I 
we are 
do hope 
continue 
parable ■ 
now with the new perspectives of 
the Lithuanian government, we 
should be justified in expecting a 
great variety of real Lithuanian mu
sic and masters visiting America.

Amongst the budding pianists, the 
concensus was, ‘truly a wonderful 
technique!” His style baffled some 
of the younger pianists, whereas the 
mature pianists were high in praise 
of his lifely originality. After talk
ing with many people, I want to say 
for those who were at the concert 
that a return appearance in 
near future would be greatly 
predated.

And now the big push (our 
retta) has got a clear road, 
soloists have been practicing 
the chorus has two songs under the 
belt. The polishing will begin soon*, 
go if you have any intentions of 
getting with the olde gang this sea
son, now is the time. Come down 
Sunday, 10.30 a. m. at Porter Hall.

How’s Californee-i-a, Tony? No 
letters yet. —Kid Kong.

New York to Play Host to Thousands 
Coming for Peoples Meeting

Signaling its determination to 
take every step necessary to make 
the American People’s Meeting, op
ening at Randall’s Island Stadium 
on April 5th, an achievement of the 

andgreatest national importance 
breath, the New York APM’s Ex
ecutive Board resolved to raise the 
registration fee for New York City 
delegates to $5.00 from the origin
al fee of $1.00. The Board 
this decision in view of the 
lowing facts:

APM’s National Staff will 
had to raise and spend $18,000 
which the $5.00 fee will guarantee. 
This full sum is necessary in order 
to build the kind of convention ne
cessary to the fulfillment of our 
common objectives. A good part of 
this sum has been invested in or-, 
ganization expense in backward or 
poorly organized sections of the 
country, c.g., the South, and certain 
rural areas.

The total cost from elsewhere in 
the nation—the Mid-west, the South, 
the Far West—ranges up to $150.00 
per delegate for transportation and 
living expenses en route. This means 
that the cost foi> delegations to or
ganizations from many cities and 
states will range from $5,000 to $30,- 
000; it is therefore obvious that or
ganizations from other states can
not contribute additionally to the 
expense of the convention itself.

New York City, whose responsi
bility it is to play host to this 
historic convention, must share part 
of the financial requirements of the 
American People’s Meeting, which 
other cities and states find prohibit
ive because of the great cost to 
their -delegations. The $5.00 fee 
fee represents only a fraction of 
the cost for each New York City 
delegate in the event that the con
vention had been situated in some 
other city.

The New York Council staff, con
fident of the fullest support from 
the people of New York, is proud 
to assume this responsibility to the 
national peace movement. To carry 
It out fully, your membership’s full 
energy is needed behind a whirl
wind financial campaign in the re
maining two weeks. In order to 
enable your delegation to assume

WASHINGTON.—The Works Pro
gress Administration this week or
dered a 48-hour week for defense 
construction projects, consisting 
mainly of airports, access roads and 
building construction at Army and 
Navy posts.

Modern Child
Little Tommy had spent his first 

day at school. Mother was anxious 
to know how he had got on.

“What did you learn, dear?” she 
asked.

“Didn’t learn nothin',” came the 
discouraging reply.

“Well, then, what did you do?” 
mother persisted.

"Didin’t do nothin’. A woman 
wanted to know how to spell ‘dog,’ 
an’ I told her. That’s all.”

1. Pocket-sized collection cards, 
with room for 13 contributions;

2. Full length collection lists with 
room for 20 contributions;

3. Organization of special parties, 
socials, etc., 
delegates.

The cards 
be sent to
questing them, in any quantity de
sired. The staff is ready to give 
you every co-operation in helping 
to make the American People’s 
Meeting an historic turning point 
toward our major objective:

NO A. E. F.!
GET OUT AND STAY OUT

WORLD WAR No. 2.
Sincerely yours,

Dr. Walter Scott Neff,
Executive Secretary,
American Peace Mobilization.

As three attorneys pointed out m 
a recent article, the selective 
service act gave the President a 
club which ho could use over the 
head of striking workers.

President Wilson used this club 
during the last war when ho sent 
his infamous letter to the striking 
members of the International Asso
ciation of Machinists in Bridgeport 
warning them that if they, did not 
go back to work “draft boards will 
be introduced to reject any of ex
emption on your alleged

j on war production.”
Administration officials 

beginning to think of the
draft to require forced labor on a' 
far larger scale than was even en-| 
visioned in the first World War.

It is against this background that 
the choice of the President in pick
ing Director Dykstra to head 
new defense mediation board is 
ticularly important.

Although the White House
announced that Dykstra will resign 
as head of the draft, the pointed 
implication of the President’s 
pointment will not be lost on 
labor movement.

Rep. Sam Hobbs of Alabama 
repeatedly and quite openly in
cent weeks advocated a draft of Į 
labor. The significance of these' 
statements by Hobbs can best, be;

HOW TO DĘfECT COUNTERFEIT BILLS
1. KNOW YOUR MONEYI
2. COMPARE the suspected bill with a genuine of the same 
type and denomination. Observe carefully the following 
features:

3. RUBBING a bill will NOT prove whether it is genuine or 
counterfeit; ink will rub off of either.
4. REMEMBER—NOT ALL STRANGERS ARE COUNTER
FEITERS, BUT ALL COUNTERFEITERS ARE LIKELY TO BE 
STRANGERS.

WASHINGTON on all $1.00 bills
JEFFERSON on all $2.00 bills
LINCOLN on all $5.00 bills
HAMILTON on all $10.00 bills
JACKSON on all $20.00 bills
GRANT on all $50.00 bills
FRANKLIN on all ;$100.00 bills

NEW YORK. — New York City is 
the richest city in the world, but 
the position of Negroes in this city 
was described this week as “tragic” 
in an article in the annual report 
of the New York Urban League 
which attributed their condition to 
prejudice, unemployment and result
ant poverty and the fact that many 
came from rural sections.

In another article James H. Hub
ert, executive director of the league, 
reported that at the end of 1940 
“it was estimated that at least 40 
per cent of New York’s 
pulation were receiving 
lief or were dependent 
porary jobs supplied out 
grants or subsidy.

Labor to Bear 
War Aid Burden

WASHINGTON. — Additional in
dications of the. growing army grip 
on WPA were seen this week in 
a report by Acting Commisioner of 
the Works Project Administration 
that* WPA funds allotcd to national 
defense in this fiscal year passed 
the quarter-billion dollar mark by 
March 1.

While the army received most of 
the money earmarked for military 
purposes, it was disclosed that size
able sums have been given to the 
navy, marine, and air corps.

Most of the funds have been spent 
at Army and Navy air bases at the 
four “strategic corners of continent
al America,” Hunter declared. He 
added that since the inclusion of the 
WPA in the national defense pro
gram last July, a total of $226,- 
323,350 had been shifted to military 
and naval purposes.

Swallowing up of the work-re
lief agency by the military chiefs 
was reported to be serious affecting 
WPA workers,
collar employees, Research and other 
professional projects pn which they 
arc engaged arc said to be folding 
up rapidly, with no provision made 
for placing them in other occupa
tions. In some cities these projects 
are being closeed even before their 
work is completed.

Meanwhile slicing the meager job
less aid continues as many states 
following the national administration 
called for huge defense outlays at 
the expense of the unemployed and 
urgent social needs.

Indications of this trend were re
ported from New York where Gov
ernor Lehman assailed a slight le
gislative reduction in defense appro
priations while championing a sub
stantial cut in the state’s aid to the 
needy.

Brushing aside wide public 
tests against the relief cuts, 
Governor declared that “our 
tional defense program must be
ried out because of the alarming 
situation.”

of this 
of its 

prevent 
needless migration of workers 
one place to another.”

This smacks of the British 
laws prohibiting workers from 
ing their jobs or taking new 
without government sanction.

Hillman’s new campaign may be 
a first step toward the registration 
of all workers and control of their 
movements by the government.

While the President’s new media
tion board has been widely public
ized as an attempt to prevent strikes 
by “voluntary” methods, there is a 
definitely coercive feature to the 
whole plan.

For one thing, the board has the 
power to investigate strike situa
tions and issue public reports. Strik
ers thus have the threat of govern
ment condemnation hanging over 
them if they do not go back to 
work.

Pėrhaps even more important is 
the declaration of policy at the con
clusion of the President’s executive 
order stating that it shall "be the 
duty of employers and employees 
engaged in the production or trans
portation of materials essential to 
National Defense to exert every pos
sible effort to settle all their dis
putes without any interruption of 
production or transportation.”

In ' addition, workers were told 
by the President that they “should 
give advance notice of strikes to 
the OPM and the Conciliation Serv
ice of the Department of Labor.”

Just how this policy will be en
forced remains to be seen. Certainly 
it amounts to a declaration of gov
ernment policy in favor of a “cool
ing-off” period before strikes can 
be called.

All of these recent administration 
moves take their place in a pattern 
that is alarming to students of the 
labor scene here, and indicate that 
opposition to the administration’s 
war program is essential to the la
bor movement if it is to retain its 
independence from government con
trol.

WASHINGTON. — Plans to make 
America’s wage-earners pay for the 
seven 
ships, guns, bombs, poison gas and 
tanks 
under 
made public here this week by mem
bers of the Senate finance commit
tee.

Committee members 
were considering a plan 
direct “defense” tax of 
cent on all wages of 
$30 a week, estimated 
per cent it would raise 
000 annually—just half 
credits asked by President Roosevelt. 
The tax would be collected at its 
source, with employers deducting 5 
per cent each week from the wages 
of their workers.

The plan was recently proposed i 
by the National Economy League, 
big business “front” organization.
• Other Senators predicted that 
basic income rate.'? would be jacked 
up from 4 to 5 per cent, a 50 per 
cent increase, striking heaviest on 
the lower brackets, and that the 
corporate income tax now averaging 
24 per cent, would be increased to 
30 percent, a 25 per cent increase.

said they 
to make a 

1 to 5 per 
more than 
that at 5 
$3,500,000,- 

of the war

DETROIT, Mich.—Ten thousand 
Ford workers in 29 departments in 
the B Biuldlng of the River Rouge 
plant this week staged a work stop
page and won the reinstatement of 
15 unionists fired for union activity.

Life Is a flower of which love is 
the honey.—Victor Hugo.

* * *
Prescience

“So you’ve left your job, Pat.”
“Yes.”
“Was the boss surprised when ho 

knew you were leaving?”
“No; he knew before I did.”

* * *
Quick Work

An American in an English
way carriage had been drawing the 
long bow for some time, and re
marked: “Over there, we can start 
a 12-story hotel one month and have 
it finished by the next.”

This was too much for the burly 
Yorkshireman who sat next to him.

“Man, that’s nowt,” he replied. 
“I’ve seen ’em- in Yorkshire when 
I’ve been going to work, just lay
ing the foundation stone, an’ when 
I’ve been coming home at night 
they’ve been putting’ 
for back rent!” * * *
i Passion often makes 
ablest men* an4 able 
most foolish.—Rochefoucauld.

* * *
Study the past, if you would 

vine the future.—Confucius.♦ * *
nyu heads bar negro track stars 
from meet

WASHINGTON. — Strengthened 
by an appropriation of $150,000 and 
fully" backed by the administration, 
the Dies Committee was reported 
this week to be preparing its new 
heresy drive against labor and pro
gressive groups and individuals.

The reconstituted committee* has 
one new member — Representative 
Beam, Democrat of Illinois, who 
succeeds Representative Dempsey of 
New Mexico. The new recruit is 
an arch red-baiter, having been one 
of the champions of the inquisition 
body in the House.

An immediate task of the commit
tee, it was revealed will be the pre
paration of reports on Bund and 
Italian fascist organizations in the 
country. Recalling past perform
ances of Dies in this field, progres
sives here are doubtful that the poll- 
tax Congressman will disclose any
thing not already known about these 
groups.

The perfect working agreement 
between Dies and the administration 
was seen in the assigning of three 
Federal Bureau of Investigation men 
to work with the committee. It was 
also revealed that former employees 
of other government agencies have 
been assigned to the body.

Fino Off
Rural Magistrate—I’M. have 

ye a dollar, Jeff.
Jeff—I’ll have to borry it 

Jedge.
Magistrate—Great snakes! 

only to git the dollar that 
finin’ ye. 
anyway.
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Pastabos

(Tąsa)
Netrukus vienas drąsuolių išlindo iš 

dūmų čiaudėdamas ir kosėdamas, o ant
rojo nebuvo. Po geros valandėlės šmurkš
telėjo ir antrasis. Juras net krūptelėjo, 
pamatęs variniu žalčitt apsirietusią lieps
ną aplink pusbernio kaklą. Nelaiminga
sis gaudėsi, mėtėsi, o liepsna kaip rau
donas gaidys pešė jo nugarą. Juras pri
puolė vienas iš pirmųjų ir ėmė plėšti nuo 
degančiojo kailinius. Gerai, kad tuo pa
čiu laiku pasipainiojo praeinantis su 
vandeniu, iš kurio kažkas išplėšė kibirą 
ir suvertė rūkstančiam ant galvos. Ugnis 
užgęso. Tada kvailai šypsodamosiš, su
šlapęs, nutriušusiu perkakliu, suodinas, 
apdegėlis pasitraukė.

— Šaiposi dar, nusvilęs kaip paršas. 
Iškepęs būtum, jei ne dėdė. Bučiuok ran
ką!

— Sportininkas, tfu! — nusispjovė Ju
ras ir, palikęs kvatojančius, nuėjo prie 
naujo būrio, į gyvenamo namo pusę.1 — 
Nereikia pykint ugnies, nereikia jos liest,
— kažkodėl pusgarsiai išsitarė Juras.

Ir jis, kaip daugelis, ėjo lyg girtas, 
net saviškių, kaimynų nepažino. Bažny
čios varpas nesiliovė mušęs, nors gaisro 
vietoje jo nieks negirdėjo. Vėjui pasiau
tus iš vakarų, sukritusi liepsna ėmė įsi
gauti ir apibėrė kibirkštimis namus, kie
mą, sodą.

Kažkieno vadovaujamas talkininkų 
būrys, pagal komandą, laužė verandos 
duris. Pro langus virto visokia manta,
— patalinės, spintos, dėžės, skambėjo in
dai, buvo girdėt, kaip pro liepsnos 
šniokštimą išneštas sodan laikrodis mu
šė valandas.

Tarp žiopsotojų, gesintojų, išvilktoje į 
kiemą sofoje, prie paversto fortepijono, 
kurio balti klavišiai keksnojo iš po atkri- 
tusio antvožo, lyg milžino žvėries dan
tys, sėdėjo su mergaite Jarmalienė ir, 
sukryžiavusi ant krūtinės rankas, žiūrė
jo į gaisrą. Aplink ją tebekrovė daiktus, 
stumdėsi, šūkavo. Pono niekur nebuvo 
matyt.

Juras keisto smalsumo gainiojamas 
šliundrinėjo, painiojosi kitiems tarp ko
jų ir vos neužgriuvo ant ponios. Jam pa
sirodė, kad Jarmalienė jį pastebėjo ir il
gai neišleido iš akių. Jis greitai perbėgo 
į kitą degančio namo pusę, įsimaišė į di
džiąją žmonių juodymę.

Kai vėjas nurimo, iš dangaus pradėjo 
kristi karšti pelenai. Jų buvo tokia galy
bė, kad netrukus nuklojo kiemą, vos iš
sprogusių medžių šakas, apibėrė žmones. 
Buvo aišku, kad ugnis eina į viršų, ir 
pavojus kitiems namams praėjo. Čia Ju
ras pamatė laukan išvarytus gyvulius, 
kurie grūdosi ir glaudėsi vienas prie ki
to. Tik arkliai kiekvienu metu, trekšte- 
lėjus balkiui arba ūmai pūstelėjus lieps
nai, nenulaikomi už pavadžių, šoko pies
tu.

Jurą kažkas timptelėjo už skverno:
— Būk, žmogau, galvočius! Niekad 

aukštai nekilk... — pasakė pažįstamas 
balsas, ir Juras ne iškart pažino kaimy
ną, kurio akys juokėsi, mirkčiojo, ro
dydamos liepšną.

Kaimynas susisuko papirosą, liežuviu 
paseilino jį ir vėl mirktelėjo:

— Sako, iš šalinės prasidėjo. Dievas 
tėvas žino. Chi!

Kai ugnis visai sukrito į pamatus, ir 
dienos šviesa, tarytum naujas gaisras, 
iškilo toli už girių, atvyko keliomis va
landomis pasivėlavę miestelio gaisrinin
kai. Kol .jie pastatė siurblį, nuleido į šu
linį žarną, — iš daržinės maža kas beli
ko. Ugnis dar kartą pakilo grumtis su 
vandeniu, sušniokštė ir bejėgė, troškiais, 
karčiais dūmais užteršusi apylinkę, su
smuko.

Aukštai pakilę rausvėjo debesys, lyg 
ką tik nulupti, padžiauti kailiai, tik j’au 
ne nuo gaisro, o nuo besiartinančios švi- 
tės.

Rytmetį varnos grįžusios į jovarus 
lizdų neberado.

Įvairiai žmonės kalbėjo apie įvykį dva
re. Įtarė, kad pats Jarmala tai padarė, 
nes visai neseniai liepęs iš sudegusios 
daržinės pervežti geresnius ūkio padar
gus ir mašinas į naująjį klojimą. Gais
rui ponas galėjo ryžtis, — sudegęs tro
besys stovėjo gerokai šalymiau nuo ki

tų namų, vos laikęsis iš senatvės, o ap
draudimo pinigai jo bizniams reikalingi.

Kiti pasakojo, kad Jarmala grįžęs iš 
Kauno, kur jis važinėjęs gaisro metu, 
prie kumečių pasakęs: — Žinau, kas čia 
man pakūrė. Supūdysiu tą paukštį kalė
jime!

Esą, jo paties išvyti bernai pasvili
nę. Nesužiūrėsi — daug tokių buvo, ku
rie Jarmalai šio ir to žadėjo ...

— O ką manai! — pritarė tai minčiai 
valstiečiai, — Mūsiškis ponas ne vieną 
nugriebė. Ve, pernai sučirškėjo Paliesiu 
palivarkas, ir nesurado, kas padegė. Šei
mininkas su samdininkais pjovėsi. Kai 
tik bernui reikia algos, tuojau paliesiš- 
kis tą — policijai, neva už politiką.

Antri metai Sarmantų valsčiuje ugnis 
dažna viešnia pasidarė. Kai tik ateis ru
duo, ypač pokalėdinis metas, ir dairosi 
visi į kiekvieną šviesą, pašvaistę, iškilu
sią kur nors už girių, stovinčią ruožu 
danguje. Seniai nesusilaikė be pranašys
tės apie karą, maro metus. Niuksą tolu
moje ugnies stulpai buvo ne kas kita, 
kaip degą dvarai, sodybos ...

Ir turguje trečią dieną po Višinskynės 
gaisro susirinkę traktyriuje ūkininkai
čiai apsvarstė:

— Raudonųjų darbas.
— Aš manau ir tų pačių, vietinių. Ko

kie čia raudonieji!
— Nesakyk, o kodėl turtingus degina, 

o naujakurių nejudina. Jau čia yra koks 
planas.

— Tai saugokis, Milkelkevičia, ir tave 
pasvilins. Juk pilvūzas esi.

— Oje, gali. Aš darbininko neskriau
džiu. Dievui dėkui, pabūna pas mane po 
kelius metus. Suderu — atlyginu. Jų po
litika — man ne galvoj.

— Man — šnypšt. Šuns būdoje gyvenu 
— tegul svilina.

— Girdėjote naujieną? — įėjo naujas 
ir sviedė kepurę ant stalo. — Štai, Ta- 
rutuką iš Kįangių suimtą nuvežė. Sako 
Jarmalą jis ...

— Ką? Padegė? Eik jau!
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Vieną pavakarį į Taručių namus įėjo 
nedidelis, kresnas, ruda barzda apžėlęs 
vyriškis. Kai jis kertėn numetė lazdą ir 
išskėtė rankas prie ugnies atsitūpusiam 
vaikui, kviesdamas jį glėbin, berniukas, 
nepažinęs svečio, puolė pro duris. Tik 
grįžus iš tvarto motinai ir pakeleiviui su
šnekus, sūnus iš balso suprato tėvą, ku
rį prieš keletą savaičių išvežė mėlynai 
apsirengę paštininkai, kaip jam tada aiš
kino motina.

Monika atrado vyrą gerokai suvargu
sį, senstelėjusį. Visą vakarą Juras sėdė
jo prie židinio apkabinęs Jonuko galvą ir 
atkišęs į ugnį kojų padus. Pasakojo to
kius daiktus, kad pati nenustojo dejavu
si : tu, vargše, tu mano vyreli...

— Girdi, ar sakei Jarmalai, kad juok
sis tas, kas juoksis paskutinis? Ko man 
gintis! Sakiau, ponas tardytojas! Sa
kiau! Tai ką, girdi, turėjai mintyse taip 
kalbėdamas — kerštą? Norėjai blogo 
Jarmalai? Taip, ponas, norėjau, kad jis 
sprandą nusisuktų, ar velnias jį pagrieb
tų, bet deginti jį, pačiam ką daryt — nie
kados. Aš žmogelis ramus, kaip ir visi 
mūs biedni žmonės, — galvą kirs, o ken
tės. Tiesa, Jarmala pražudė mano vaiką, 
suardė gyvenimą, bet dėl to būsiu tiek 
kvailas, kad ugnį pakurčiau... Na, kitą 
dieną — kitas tardytojas. Tas smarkus 
buvo. Girdi, mes tave uždarysim iki gy
vos galvos, — susmirsi, jei neprisipažinsi. 
Ponuli, sakau, uždarykit, jūsų valia. Šir
dies išėmęs negaliu parodyti, betgi esu 
nekaltas. Ką jie nedarė, aš vis savo: ne
kaltas, nepadegiau — kirskite galvą. Ir 
turėjo paleisti. Girdi, jeigu ne savanoris 
būtum, kitaip su tavim šnekėtumėm.

Taip pasakojo Juras. Kai tik jam tek
davo paminėti dvarininką, akyse užsi
degdavo mažos liepsnelės.

Vyrui nesant namie, kaime taip pat šis 
tas įvykę. Linkui priteisę du mėnesius sė
dėti už medelio nukirtimą valdiškoje gi
rioje. Vieškely iš nakties radę primėtytą 
popieriukų, kur buvo prirašyta nesma
giai apie ministerius. Didžiausia naujie
na ta, kad’ Paryžiaus vėl atvykęs gra
fo brolėnas, Bogumilas Višinskis, ir ga
vęs išsikirtimui keliolika hektarų girios, 
už Letuvos nusavintą dvarą.

(Bus daugiau)

šiandien yra labai daug 
skirtingų, nuomonių link da
bartinės pasaulinės situacijos. 
Tų skirtumą pasireiškiant ma
tome visur: tarpe aukšto luo
mo ir tarpe darbininkijos luo
mo. Nėra- bendros sąvokos 
apie dabartinį karą. Tad ge
ma klausimas, koks turi būti 
mūsų darbininkų link karo nu
sistatymas? Kaip mes turime 
atsinešti karo klausimu link 
savo draugo, kaimyno ir prie
šo, prisilaikančio visiškai skir
tingų idėjų? Tarpe lietuvių 
skirtumas idėjų, karo ir nau
jos Lietuvos klausimas, laiki
nai labai paaštrėjo, ypatingai 
kalbant apie Socijalistinę Ta
rybų Lietuvą. Tarp Amerikos 
piliečių anglų, vokiečių ir ita
lų kartais pasireiškia gana aš
trių ginčų, apie šį imperijalis- 
tinį karą, kuri pusė turėtų lai
mėti ar pralaimėti ir kurioj 
pusėj būtų geresnė nauda-at- 
eitis tai bei kitai klasei-grupei. 
Tokis skirtingų idėjų grumi- 
masis pasireiškė tarpe papras
tų luomo elementų, kurie da
aklai tiki į kapitalistinę bei 
i m p e r i j a 1 i st i n ę s ant vark ą-siste - 
mą. Dirbtinos propagandos 
patrijotai sako, jeigu tu įžei
di mane, tai tu įžeidi mano ša
lį. Jeigu tu įžeidi mano šalį, 
tai tu įžeidi mane ir mano šei
mą, kuri tau duoda darbą ir 
tu iš to padarai pragyvenimą. 
Mūsų dienų dvasiški j a sako, 
jeigu tu neini į bažnyčią ir ne
duodi afieros, tu esi bedievis, 
eisi į peklą. Jeigu tu eini į 
bažnyčią ir atiduoti dešimti
nę, eisi į dangaus karalystę. 
Na, o būnant nei pakartas, nei 
paleistas, eisi čyščiun.

Išvada mums rodo, kad mes 
turime turėti aiškų nusistaty
mą tarpe dienos ir nakties. 
Užnuodintu protu negalima il
giau gyventi. Turime pasirink
ti vieną, kad galėtume atskir
ti blogą nuo gero, gerą nuo 
blogo. Mokintis suprasti to 
jungo sunkumą, kuris tave ir 
mane lygiai lenkia pamažu 
prie žemes.

šiandien Jungtinės Valsti
jos stovi toj pat padėtyj, kaip 
kad balandžio antrą dieną 
1917 metais. Neutrališkumas 
pasiliko absoliutiškai bereikš
mis. Kur akį nemesi, visur 
matosi karo prisirengimas 
varde apsaugojimo Anglijos ir 
Amerikos demokratijos. Kaip 
veidmainingai suprantama ir 
ant pagiežos laikoma ta de
mokratija !

Biblijos pasakiška Nojaus 
arka “patapo” metu siuntė 
balandėlį surasti sausos žemės. 
Tas gyvūnėlis suradęs žemės 
sugrįžo su pražydusia medžio 
šakele. Tas arkos įnamiams 
pridavė daugiau ištvermės ir 
vilties, šiandien Washingtono 
Kapitolius irgi siunčia savo 
balandėlius į užjūrį su misija 
gauti informacijų ir patirti ap
linkybes apie ten gyvenančios 
liaudies ūpą. Tie balandėliai 
grįždami, vieton geresnės vil
ties, parsineša virvagalius 
smaugimui čja gyvenančios 
liaudies.

tymą gali čia įvažiuoti 153,- 
774 imigrantai ųpr metus. Iš 
virš paminėto skaičiaus 83,- 
574 leidžiama atvažiuoti iš Di
džiosios Britanijos ir Airijos.

1940 metų gyventojų sąra
šo prieaugis per dešimts metų 
yra tik apie septintas procen
tas. Tokia tauta, kaip ši šalis 
turinti visko pertekliuje tokiu 
prieaugliu nerodo progreso. 

| Jeigu valdžia ir ant toliau tik 
įtiek rūpinsis žmonių gerove, 
kiek rūpinosi iki šiol, tai 
ateinančiam gyventojų surašė 
mes prigyvensime da didesnį 
ekonominį regresą — tautos 
augimo sumažėjimą.

Dabartinis jaunuolių versti
nas kariuomenėn ėmimas pa
gal medikališko komiteto eg- 
zaminierių, padavimą rodo, 
kad dėl vienokio ar kitokio ne
sveikumo 65 procentai netin
ka karinei tarnybai. Daugu

moje jaunuoliai yra pažeisti 
dantų ligomis, akių ligomis ir 
silpno kūno sudėjimu, raume
nų ir kaulų neišsivystymo trū
kumai. Bandoma įkalbėti, kad 
dabar gyventojai visoko daug 
daugiau suvartoja, negu kad 
keletas metų tam atgal. Pa
vyzdžiai, pieno 9 proc. suvar
toja daugįau. Vaisių ir daržo
vių 33 proc. suvartoja dau
giau. Sviesto 46 proc. suvarto
ja daugiau. Abelnai, viską pa
ėmus, atrodo, kad viskas tvar
koje. Bet ar taip yra? Jaunuo
liai, priaugę į metus pražysta 
jaunystės žiedais, kaip tas pa
vasario medelis, ir pirm laiko 
suvysta. Dar pirm dvidešimt 
metų didelis procentas praran-- 
da plaukus, dantis ir akis. Oda 
kaip korys iššašojusi, sausa 
ant apgimimo, raukšlės lizdus 
kraunasi apie akis. Visi ženk
lai rodo senatvės žymes. Karo 
dievaičiui bilijonais aukojama, 
o augančios ii’ priaugančios 
kartos sveikatos palaikymui 
“valdžios iždas tuščias” ir tuo 
nesirūpinama.

Pacific.

South Bostono ir Apylinkės Lietuvių Žiniai

Prof. V. Bacevičiaus koncer
tas jau artinasi, taigi šiomis 
dienomis Bostone ir apielinkSj 
visi tikri lietuviai, kuriems lie
tuvybė yra prie širdies, kalbar 
si ir laukia 20 d. balandžio, 
kuomet turės progą išgirsti 
visos lietuvių liaudies mylimą 
sūnų, atsižymėjusį savo talen
tu visam lietuviškam pasau
lyje prof. V. Bacevičių.

Visi geri žmonės trokšta jį 
išgirsti ir pamatyti, taip pat 
sykiu programoje dalyvaus ir 
mūsų Amerikoje gimęs ir au
gęs kitas lietuvių sūnus ir žy
miausias dainininkas tenoras 
A. Vasiliauskas.

Trumpoje ateityjė mes su
teiksime daugiau informacijų 
apie šio koncerto visą progra
mą, taipgi iš kalno prašome 
visų gerų žmonių 20 d. balan
džio “užsimarkiuoti” ant sa
vo kalendorių, kad tai yra die
na, kuri bus visiems įdomi ir 
naudinga atgaivinti savo sie
las su puikia muzika ir dai
nomis.

Visiems pasidarys malones
nis gyvenimas, nes muzika ir 
dainos taip lygiai yra reika
linga, kaip maistas dėl kūno; 
Taigi visi rūpinkimės būti

1918 metais ant 75 kareivių 
žuvo tik vienas civilis žmogus. 
Šiandien ant 3 kareivių žūsta 
vienas civilis nieko nekaltas 
žmogus. Palyginamai labai 
didelis skirtumas tarpe ano ir 
šio pasaulinio karo žudynių. 
Kur ta mūsų garbingoji dva
siškų a, kuri taip mėgsta tan-
kiai kalbėti apie artimo meilę, 
“šventą sakramentą ir penk
tą prisakymą neužmušk!”

A. Vasiliauskas, Žymiausias 
Lietuvių Tenoras Apsigyve
no Bostone. Jis Tapo Pa
skirtas Progresyvių Lietu
vių Tarybos Vedėjas. South 
Bostono Skyriaus Progresy
vių Lietuvių Entuziastiškas 
Susirinkimas. Dešimties Me
tų Gyvavimo LDS 62 kuopos 
Bankietas. Prof. Vytauto 
Bacevičiaus Koncertas Stei
nert Hali 162 Boylston, St., 
Boston, Mass.

Pastaromis dienomis apsigy
veno Bostone žymiausias lie
tuvių tenoras A. Vasiliauskas. 
Jis yra gimęs ir mokslus ėjęs 
Amerikoje. Pildomoji Progre
syvių Lietuvių Taryba tuojau 
įvertino jo talentus ir pakvie
tė užimti atsakomingą vietą 
prie WIIDH Radio Stoties. 
Dainininkas A. Vasiliauskas 
pašvęs savo laiką organizuo
damas radio programos daly
vius ir pats tankiai pasirodys 
programose. Visuomenė, kuri 
klausys WHDH Progresyvių 
Lietuvių Tarybos Programų 
tikrai džiaugsis išgirdus juos. 
Iki šiol draugė Izabelė Kuge- 
lienė iš Norwood, Mass., buvo 
muzikos programos vedėja, 
kuri pagirtinai darbavosi ir 
mes tikime, kad pagal savo 
išgalę, ji darbuosis ir ateityje. 
Kadangi šis sunkus darbas ją 
labai vargino (iš priežasties, 
kad ji gyvena toliau nuo Bos
tono, ir turėdama daug dar
bo savo profesijoje ant vietos 
Norwoode, taipgi daug darbų, 
kurie reikalauja daug energi
jos ir spėkos.), mes, Progre
syvių Lietuvių Tarybos vardu, 
Išreiškiame gilią pagarbą už 
josios pasidarbavimą dėl mū
sų organizacijos.

16 d. kovo po pietų įvyko 
entuziastiškas, susirinkimas S. 
Bostono skyriaus PLT, po nu
meriu 376 Broadway, So. Bos
tone. Buvo plačiai svarstyta 
organizacijos reikalai, taipgi 
paliesta ir radio programa. 
Daug buvo kalbėta apie atei
nantį prof. Vytauto Bacevi
čiaus koncertą. Visi nariai en
tuziastiškai sutiko stoti dar
ban dėl platinimo tikietų ir 
abelno garsinimo paties kon
certo. Taipgi nutarė laikyti 
sekantį susirinkimą savaitę 
laiko prieš prof. V. Bacevi
čiaus koncertą, kad išgirsti na
rių raportus ir susitarti, kaip 
pasekmingiau pasidarbuoti dėl 
koncerto naudos.

16 d. kovo vakare, 376

Amerikai nėra ko didžiuo
tis. Paskutiniais aštuoniais 
metais skirta kvota galėjo at
važiuoti į šią šalį 1,230,192 
ateiviai. O atvažiavo tik 395,- 
716 imigrantų. (Čia priskaito- 
ma ir hitleriniai lietuviai, ku
rie pabėgo iš Lietuvos laike 
perversmo ir atsibaladojo į šią 
šalį prieš 1940 ipetus.—Paci
fic). Laike tų pat metų veik 
tiek pat Jungtines Valstijas 
apleido. Pagal dabartinį įsta-

Cambridge, Mass.; dr. J. F. 
Borisą; V. K. Rymkų; M..
Kazlauską; M. K. Bolį; J.'Pe
truškevičių ; Goodwin; J. Ba- 
lukevičių iš Brighton, Mass.; 
J. Sventkauską iš Dorchester, 
Mass.; A. Barčių; Elizabeth 
Ceikienę; A. Jankų; taipgi ir 
mūsų dėdę Petrą, advokatą 
Petrą Shimonį, kuris kaip ir 
nedėldiėnių rytais, taip ir va
kare, pasakė geras vakaras 
visiems. Prieš užsibaigimą 
programos prezidentas Anta
nas J. Kupstys paprašė publi
kos, kad sulyg išgalės, sumes
tų kiek nors pinigų padengi
mui kelionės lėšų į New Yor- 
ką kuopos delegatui U. S. 
Taikos Gynimo Konferencijo
je, kuri įvyks 5-6 bal., New 
Yorke. Delegatu išrinkta prof. 
B. F. Kubilius. Surinkta pinigų 
viršminėtam tikslui1-$9 ir 13 
centų. Po programai publika 
pasišoko, draugiškai pasikal
bėjo ir vėliaus išsiskirstė su 
maloniais veidais. Tai buvo 
rūpestingas bankietas, kuris 
vertas pagarbos. Mūsų drau
gės gaspadinės labai rūpestin
gai darbavosi, kuopa ir kuopos 
valdyba, taipgi ir svečiai taria 
didelį ir širdingą ačiū mūsų 
draugėms gaspadinėms.

šių žodžių rašytojas, neži
nodamas gaspadinių vardų, 
negali paminėti, už tad prašo 
atleisti už šį grieką.

prof. V. Bacevičiaus koncerte. 
Ten bus jūsų ir mano dėdė 
Petras, bus jūsų Yours Truly, 
bus Tėvas, bus Progresyvių 
Tarybos Prezidentas ir finansų 
ministeris. Bus visi mūsų drau
gai ir jūsų draugai. Tai bus 
šventė dėl visų gerų lietuvių.

Tėvas ir Merkinės Draugas.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

' LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir, 
kainomis l'ūsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Lietuviui Kalbos Gramatika
Broadway, So. Bostone, įvyko 
LDS 62- kuopos dešimties me
tų, jubilėjinis apvaikščiojimo 
bankietas. Publikos buvo tiek 
daug, kad negalėjo bankieto 
komitetas visus svečius priiin-. 
ti. Labai apgailestauja komi
tetas ir žada ateityje, kai 
kada rengs bankietus, tai pa
ims didelę salę-svetainę, kad 
visus svečius pavaišinus gerai. 
Po vakarienės buvo programa. 
Kuopos prezidentas Antanas 
J. Kupstys- pakvietė prof. B. 
F. Kubilių vesti vakaro pro
gramą. Prof. Kubilius pakvie
tė pakalbėti dr. John Rapšį iš

SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 
AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisę DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymą“ ir apie 

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

• •
Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
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Laisvoji Sakykla
įdeda Peilį J Ranką

Skaičiau “Tėvynės” num. 2 
š. m. “Pažymėjimai iš Redak
cijos Krepšio.” Ten plačiai 
kalbama apie SLA 54 kuopa 
ir McAdoo, Pa., sekretorių J. 
Kreipavičiu.

Čia paduodu ištraukas iš 
“Tėvynės” num 2, š. m.

“SLA negali augti, jeigu 
jūs ištisus puslapius užimat 
agitacijai tik apie Lietuvą. 
Lietuva SLA nesutvėrė, Lietu
va Susivienijimo neužaugino, 
Lietuva »ir šiandien Susivieni
jimui negelbsti. . .” Toliau : 
“Mes Amerikos lietuviai esam 
visi šios šalies piliečiai ir at
sisakom Lietuvai sl.ūžyt. . . 
Mūsų kuopos nariai pataria, 
kad SLA netalpintų tokių agi
tacijų apie lietuvių tautos rei
kalus, kurios neneša SLA nau
dos. Rašykite tik tokias agita
cijas, kad jos neštų SLA nau
dą ir kad neturėtų skirtumo 
tarpe narių, kokios jis yra 
minties . . . Tai būtų didesnė 
naudai Susivienijimui, kad 
mūsų ‘Tėvynė’ organas nieko 
netalpintų apie svetimus rei
kalus, o tik apie savo reika
lus.”

Pažiūrėkim, ką K. Jurge
lionis atsakė SLA 54 kuopos 
sekretoriui:

“Veidmainingi ir išpasalų su 
begėdiškais melais lietuvių 
tautos išgamos.”

Mat, atsisako p. Jurgelio- 
niui ir jo plepalams tikėti. 
Juk kuris šuva tarnauja dviem 
gaspadoriam, niekad nėra ge
ras. Bet Jurgelionis tokius 
myli.

Kiekvienas atkeliavęs į Su
vienytas Valstijas ir imdamas 
pilietiškas popieras turi atsi
žadėti tarnauti kitai valstybei 
ir prisiekia būti ištikimas šiai 
valstybe? ir šios šalies konsti
tucijai. Matyt, kad tokiais ir 
nori likt? SLA 54 kuopos na
riai. • i ‘ .

Ponas Jurgelionis pasidarė 
nuobodus ne tik SLA 54-tai 
kuopai, .bet ir kitiems.

Mes lietuviai buvome, esa
me ir liksime. Iš mūs lietuvy
bės neatims nei Jurgelionis, 
nei kitas kas. Mes turime rū
pintis J. V. gyvenimo reika
lais ir politika, o lietuviam, 
gyvenantiem Lietuvoj, palikit 
teisę tvarkytis, kaip jiem pa
tinka. Nes kaip jie savo gyve
nimą pasitaisys, tokiame jie 
ten ir gyvens.

Mums tik rūpi žinios iš 
Lietuvos, o ne kaip ten jiem 
tvarkytis. Brolis J. Kreipavi- 
čius tik varde SLA 54 kuopos, 
savo Susivienijimo organo re
daktoriui mėgino patarti, kaip 
būtų geriau tvarkoj gyventi, ir 
gavo išgamos vardą, o pats 
redaktorius, būdamas Jungti
nių Valstijų pilietis ir gyven
damas čia, mėgina tvarką da
ryti lietuviams, gyvenantiems 
Lietuvoj. Kažin kaip jį Lietu
voj vadintų?

Toliau p.- Jurgelionis Krei- 
pavičiui sako: “Bes mes nie
kad netoleravom, netoleruo- 
jam ir niekad netoleruosime 
tokios minties, kuri broliui į- 
deda peilį į ranką, kad jis juo 
savo brolį papjautų.”

Mum nereikia žiūrėti, ką 
Stalinas padarė, mum užten
ka tik to, kad p. Jurgelionis 
apsiundė brolį Kreipavičiu ne 
vien su tamsesniais broliais iš 
McAdoo, Pa., bet nori peilius 
į rankas sudėti visiem tamses- 
niem broliam Susivienijime, 
kad brolį Kreipavičiu subady
tų, nes jis nepageidaujamas 
SLA narys!

Dar neužteko vieno krepšio. 
Pažiūrėkime, ką ištraukė iš to 
krepšio “Tėvynės” num. 3. 
“Iš to matome, kad trys ko
munistai drįsta kalbėti už visą 
kuopą, kuri su komunizmu 
nieko bendro neturi.” j

Tam gali tikėti tik tokio 
plauko žmogus, kaip pats Jur
gelionis.

Gerai yra žinoma, kad 54 
SLA kuopa yra skaitlinga na
riais ir kad J. Kreipavičius 
nėra “samozvancas”, bet iš
rinktas kuopos didžiumos na
rių, kaipo geras ir teisingas

SLA 54 kuopos narys tam dar
bui atlikti. O Jurgelionis mum 
nori pasakyti kitaip.

O kas link Darbininku Su
sivienijimo, reikia pasakyti 
tiek :
, Jeigu tokių gaivalų n esi ras
tų kaip Jurgelionis, tąi Jung
tinėse Valstijose trijų Susivie
nijimų nereikėtų. O dabar Jur
gelionis darbuojasi, kad pada
rius du Susivienijimus iš SLA. 
Kažin ar pasiseks?

Lai sau Jurgelionis kursto 
narį prieš narį, bet mums bro
lis J. Kreipavičius yra geriau 
žinomas ir mylimas, negu kad 
p. Jurgelionis,, kad buvo 
žmonėm žinomas, kada rašė 
savo pasaką apie “Martą”, 
kuri tilpo “Naujojoj Gadynėj” 
pirmam numery, birž. mėn. 
1916 m. Ach, kaip mainos 
laikai ?

Mat, p. Jurgelionis neišken
čia nestaugęs. Pirma užsikabi
no biznierius, o dabar kursto 
SLA narius prieš narį.

Nesvarbu, kas kuo galima 
pavadinti, svarbu, ar galima 
įrodyti. Geriausio pasisekimo 
broliui J. Kreipavičiui veikti 
teisingai ir ant toliau.

Senas SLA Narys.

Red. Pastaba. — Jurgelio- 
nio “Tėvynėje” jau nebėra. 
Dabar SLA nariai turi daboti, 
kad naujas “T.” redaktorius 
padoriai redaguotų “Tėvynę.”

So. Boston, Mass.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 

WHDH Programa 9 vai.
Ryte ^Sekmadieny]

1. Alexandra Vasiliauskas 
— muzikos direktorius.

2. Adv. Petras Šimonis — 
anaunceris.

3. Mišrus Harmonijos Ok
tetas — ved. Helen Žu
kauskaitės. \

4. Duetas Žiūkas ir žemaitis 
dainuos.

5. B. • F. Kubilius — prog
ramos direktorius, 2 At

lantic St., So. Boston, Mass.

Lietuvių Radio Korp.
Programos:

šeštadienį, kovo (March)
29 d. radio programa per sto
tį WORL, 950 klc., 8:30 iki 
9:00 vai. ryte bus sekanti:

1— Kalbės Caroline Casper 
ir Valentina Minkienė iš 
So. Bostono reikale gro
žio.

2— Muzika ir Dainos.
3— žinios.
Sekmadienį, kovoi (March)

30 dieną programa per stotį 
WORL, 950 klc., 9:30 iki 
10:30 vai. ryte bus sekanti:

1— Joe Venner orkestrą iš 
So. Bostono.

2— Dainininkas Jonas Ta- 
mulionis iš Nashua, N. H.

Steponas Minkus.

James B. McNamara, iš
kalėjęs 30 metų Kalifor
nijos kalėjimuose darbi
ninkas unijistas, mirė ko
vo 8 dieną Folsom kalėji
mo ligoninėje.

dėl turint savo tarpe tokius 
daktarus, kaip Borisas, Repšys 
ir1 kiti mūsų artimoj apylinkėj 
daktarai, reikia rengti pas
kaitų daugiau ir daugiau. Rei
kia rengti prakalbas ir politL 
niais klausimais, nes ir politi
kos klausimas šiandien yra la
bai svarbus.

J. M. Karsonas.

Hudson, Mass.

DETROITO ŽINIOS
ŠIŲ DIENŲ ĮVYKIAI 
Palaidojom Du Draugu

Kovo 20 d. palaidojom bu
vusį gerą draugą ir nenuils
tantį darbininkų klasės veikė
ją draugą Joną Baroną, kuris 
gyveno 7747 Navy St.

Palaidojom Woodmere ka
pinėse, dalyvaujant skaitlingai 
miniai žmonių. Netik lietuviai 
atvyko atiduoti paskutinį pa
tarnavimą savo mylimam drau
gui, bet ir didelis skaičius sve
timtaučių, nes gyvas būdamas 
Jonas Baronas plačiai veikda
vo tarptautiniam darbininkų 
judėjime ir nenuilstančiai 
darbavosi Fordo unijos orga
nizavime, ir turėjo įrašęs šim
tus darbininkų į Fordo unijos 
lokalą 600. Todėl kiekvienas 
sąmoningas darbininkas jautė 
pareigą atiduoti paskutinį pa
tarnavimą' mūsų darbuotojui. 
Namuose ir ant kapinyno pa
sakė jausmingas kalbas drau
gas F. Abekas iš “Vilnies” re
dakcijos ir keletą kitų unijos 
veikėjų. Paliko savo mylimą 
žmoną Oną, dvi dukreles: 
Oną ir Nellie ir žentus, nes 
abi yra vedę.

Mirė Juozas Dargis
Kovo 22 d. palaidojome 

mūsų mylimą draugą Juozą 
Dargį. Jis gyveno 10279 Rus
sell St. Kadangi Juozas Dar-’ 
gis buvo jau senas detroitietis

ir kada sveikas būdamas veikė 
ALDLD 188 kuopoj, nes jis 
buvo ir tvėrėjas šios kuopos, 
todėl jis buvo plačiai žino
mas ir laidotuvėse buvo skait
linga minia žmonių ir gailes
tingai palaidotas per jo myli
mą žmoną Apalioniją Dargie
nę ir jo dukrelę. Namuose 
jausmingą kalbą pasakė M. L. 
Balčiūnas, o ant kapinyno d. 
N. Beliūnienė. Laidotuvėse pa
tarnavo labai mandagiai gra- 
borius D. B. Brazis su Jaido- 
tuvių muzika, tas darė jaus
mingą įspūdį.

Kaip d. Barono taip ir d. 
Dargio šeimynoms reiškiu gi-, 
lią užuojautą nuliūdimo va
landoje.

Tai tik į keletą dienų nete
kome dviejų įžymių draugų 
mūsų darbo judėjimo veikėjų.

Praleidom V. Bacevičiaus 
Koncertą

Kovo 23 d. buvo laukiama 
diena, susipažinimui su juo ir 
su jo talentingu piano skam
binimu. Koncertas jau praėjo, 
žmonių buvo dikčiai, bet sve
tainė buvo nepaprastai didelė, 
tai atrodė žmonių nedaug. 
Apie koncerto svarbumą pa
kalbėsime vėliaus.

Alvinas.

Lowell, Mass.
‘ f

Daktaro Boriso Paskaita Su
teikė Žmonėms Naujo 

Žinojimo

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 110 kuopa buvo su
rengus paskaitą, kovo 23 d. 
Paskaitą skaitė daktaras J. F. 
Borisas iš So. Boston, Mass, 
temoje: “žmogaus kūnas, ner
vai ir sveikata.”

Matyt dak. Borisas,' rašyda
mas ir gamindamas šią pa
skaitą, matė didelį reikalą ta
me, kad suteikti žmonėms kuo 
plačiausi žinojimą apie svei
kata.

Paskaitos turinys nepapras
tai svarbus. Joje sutraukti ge
riausi moksliški ir eksperimen
tiški dalykai, kokius iki vė
liausiam laikui m e d i k alis 
mokslas sugebėjo pasiekti. 
Dak. Borisas savo nuosekliu 
aiškinimu labai užinteresavo 
klausytojus.

Nedaug tokių daktarų turi
me, kurie taip susirūpinę žmo
nių sveikata ir pasiryžę suteik
ti supratimą, kaip gyventi, 
kuomi maitintis, kaip užsilai
kyti, kaip ilsėtis, kaip miegoti, 
ką reiškia nervai, kaip jie vei
kia žmoguje ir abelnai gyvū
nuose ir kaip juos nuraminti, 
kuomet nervai pas žmogų su
kyla ir dega. Taipgi
aiškino apie alkoholinius gėri
mus, kavą iri.rūkymą tabako.

Rodė įvairius paveikslus, 
nutrauktus paties daktaro 
Boriso jo eksperimentiškų ti- 
rinėjimų laboratorijose Bosto
no “State Hospital.” Tas vis
kas sudaro didelį žingeidumą. 
Paskaita su platesniais paaiš
kinimais užima virš valandos 
laiko, bet yra taip svarbi ir 
žingeidi. Vėliaus, žinoma, 
žmonės taip giliai užinteresuo- 
ti užpylė įvairiais klausimais, 
į kuriuos gerbiamas daktaras 
puikiai atsakinėjo ir vėl aiški
no su naujais dapildymais, kas

Kovo 8 d. ALDLD 103 kuo
pos moterų grupė buvo suren
gus vakarienę-šokius paminė
jimui Tarptautinės Moterų 
Dienos, bet parengimas neišė
jo, kaip tikėtasi, iš priežasties 
blogo oro, kuris sulaikė dau
gelį nuo dalyvavimo, bet tie, 
kurie nepaisė blogo• oro daly
vavo. Bevakarieniaujant, prie 
skanių valgių, neužmiršta ir 
dienraštis “Laisvė”, kuris ren
giasi minėti 30 metij jubilė- 
jaus sukaktį. Pakviesta kele
tas “Laisvės” senų ' skaitytojų 
išreikšti savo mintis, ką jie 
mano apie dabartinę “Lais
vės” vedamą liniją. Visi užgy
nė dabartinį “Laisvės” atsine- 
šimą į Lietuvos reikalus ir ve
dimą kovos prieš karą ir fa
šizmą.

Ant pabaigos Jaskevicius 
prisiminė, kad dienraščio “L.” 
vedėjai ruošiasi prie išleidimo 
specialės laidos atžymėjimui 
“Laisvės” darbuotės per jos 
30 metų gyvavimą tarpe Ame
rikos lietuvių išeivijos. Tat ir 
mes, hudsoniečiai, prisideda
me su visais Amerikos lie
tuviais atžymėdami savo bran
gaus laikraščio 30 metų su
kaktį su pasveikinimu ir au
ka $11.70.

Vakarienės komisija taria 
visiems aukojusiems širdingai 
ačiū.

mą pasiųstų, o jeigu negaus 
tinkamo atsakymo, tai imtis 
legališkų priemonių reikale 
aukų atgavimo, kurios nepa
siekė tikslo.

Pažangiųjų Liet. Tarybos 
Komitetas raportavo, kad yra 
ruošiamas prof. V. Bacevi
čiui koncertas, kuris įvyks ba
landžio 20 d., Bostone.

Nutarta masiniai dalyvauti 
koncerto ir tam tikslui išrinkta 
buso kom. Jaskevicius ir kliu
bo gaspadorius Jankauskas. 
Todėl, kurie nori gauti vietą 
ant buso- nesivėluokite užsisa
kyki! vietas iš anksto, kad 
paskui nekaltintumėt komisi
jos už negavimą vietos ant 
buso.

Mirė

Kovo 2 d. pasimirė jaunuo
lė H. Grigiūtė, vos tik sulau
kus 20 m. amžiaus, išsirgus 14 
mėnesių. Paliko nuliūdime tė
velį, motinėlę, 3 brolius ir 2 
sesutes. Tapo palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

Dzūkų Dėdė.

GAVO LA1D0T0JAUS 
LEIDIMĄ

Jono C. Katinio draugams 
bus smagu sužinot, kad jis pa
skutiniu laiku gavo leidimą 
kaipo Laidotojas Pennsylvani- 
joj.

Jonas Katinis yra baigęs 
Wilson High School, Easton,

Newark, N. J.
Sietyniečių Gražus 

Parengimas
Sekmadienį, kovo 16 dieną 

sietyniečiai turėjo smagų pa- 
rengimėlį, į kurį prisirinko 
choro simpatikų veik pilna šv. 
Jurgio Draugijos salė; kas 
smagu priminti, tai, kad siety
niečių buvo smagus ūpas ir 
gražus darbingumas surengime 
užkandžių ir kavos. Draugės 
Juodeškienė, Paukštaičių Ma
riutė ir kitos, dirbo, gamino 
virtuvėje, o jaunuolės: Vanda 
Stočkiūtė, Elma želioniūtė, 
jaunoji Vinikaitienė, draugų 
Pučių dukraitė ir kitos, tik ne
šė prie stalų ir vaišino savo 
mylimus svečius skania kavu
te ir gerbiamos žūgždienės di
deliu skaniu pyragu-keiku, ku
rį pati pagamino ir sietynie- 
čiams paaukojo. Sietyniečiai 
labai dėkingi poniai žūgždie- 
nei už skanų pyragą.

Norisi , porą žodžių tarti ir 
link choro naujos organizato
rės draugės Šimkienės.

Tai nepadarė sietyniečiai 
klaidos išsirinkdami ją savo 
organizatore. Drg. Šimkienė, 
jauna, graži moteris, pilna 
energijos, labai simpatinga ir 
draugiška linkui kiekvieno, se
no ar jauno. Jai besidarbuo
jant jau daug paaugo choras 
naujais ir senais nariais. Va
lio, draugute, už gražų, ener
gingą veikimą pažangos judė
jime.

Albinas.

Pa., Allentown’o Priruošiamą-

¥

plačiai

Trenton, N. J.
Visi lietuviai eikite pamaty

ti svarbaus ir įdomaus judžio 
“Mannerheim Line,” kuris bus 
rodomas (Hungarian Hall, 
Hudson and Genesse Sts.) ko
vo (March) 30 d., sekmadie
nį. Filmą bus rodoma nuo 2 
vai. po pietų iki vidurnakčio. 
Įžanga sykiu su taksais 40c.

Tai tikras rekordas origina
liškai nufotografuotas ant ko
vos laukų su angliškais paaiš
kinimais.

Ši filmą yra padaryta rusų 
kalboj, Sovietijoje. šioje fil- 
moje parodoma, kaip Sovietų 
Raudonoji Armija herojiškai. 
su savo armotomis supliekė, 
sugriovė ir suardė Finliandijos 
imperialistų tvirtumas, išbuda- 
votas Anglijos ir Francijos.

Sovietai laiku apsižiūrėjo ir 
i išrausė jų tvirtoves iš pamatų 
ant visados; sunaikino jų ga
lią.

Amerikos žmonės turės ge
rą progą pamatyti šioje filmo- 
je, kaip tikrai herojiškai Rau
donoji Armija kariavo, ginda
ma pasekmingai darbo klasės 
gerbūvį.

Petras Motuzas.

KRISLAI
(Tąsa nuo ,1-mo pusi.)

Su kovo 25 diena pasibai
gė laikas pasikeitimui gy
ventojų tarpe Vokietijos iš 
vienos pusės ir Lietuvos, 
Latvijos ir Eštonijos—iš ki
tos pusės.

11,995 lietuviai persikėlė 
gyventi Naujon Lietuvon. 
Nepatiko jiems Vokietijos 
fašizmas. Mes juos visus 
karščiausiai sveikiname. So
cialistinė Lietuva visus juos 
gražiai pasitiko ir aprūpino 
pragyvenimo šaltiniais.

Jau čia pat ir Pirmoji Ge
gužės—truputį daugiau kai 
mėnesis laiko bepaliko. Pa
žangioji liaudis jau rūpinasi 
Gegužinės demonstracijo
mis. O šiemet tos demons
tracijos turi būti garsios ir 
skaitlingos.

Mes nenorime karo, mes 
trokštame taikos! štai šū
kis, kuris visose demonstra
cijose vyraus ir apie kurį, 
susivienys visa padorioji 
žmonija.

Lietuviai irgi ruoškimės 
prie tos didžiosios darbo 
žmonių šventės.

London. — Anglai sako, 
kad jie oro bombomis pas
kandinę vieną prekinį vo
kiečių laivą.

į kad

Kovo 16 d. HLP Kliubo į- 
vyko mėnesinis susirinkimas. 
Komisija raportavo, kad rašė 
laišką Liet, generaliniam kon
sulatui, J. Budriui, reikale au
kų, kurias kliubas aukojo su- 
šelpimui vilniečių ir Klaipė
dos pabėgėlių, sumoje $82.10. 
Per keturis kartus aukojo ir 
tik vieną paliudijimą gavo, 

aukos sumoj 25 dol. pa
siekė tikslą ir gavo paliudiji
mą iš Draugijos Vilniaus 
Kraštui Remti ant kurio pasi
rašo iždininkė M. Kubiliūtė, 
bet už kitas aukas negavo. 
Kadangi jos nebuvo pasiųstos, 
kur jos turėtų būti pasiųstos, 
bet randasi J. Budrio žinioj ir 
prie kurių jau seniai Jadvyga 
laižosi, kad tas aukas ji ga
lėtų paimti savo žinion ir su 
kuriom galėtų šelpti savo bi
čiulius, kurie dabar randasi 
pabėgę pas Adolfą ant bur- 
do.

Kliubas instruktavo komi
siją, kad dar vieną reikalavi-

John C. Katinis

ją Mokyklą, Amerikos Balza- 
mavimo Akademiją New Yor- 
ko Mieste ir po to studijavęs 
aukštesnįjį Derma (odos) Chi
rurgijos ir Panaujinimo Meną 
(Restorative Art) Amerikinė
je Akademijoje.

Jis dvejus metus dirbo pas 
Juozą Garšvą, Brooklyn, N. 
Y., Garšvos šermeninėje Įstai
goje. Gavęs iš New York o 
valstijos Laidotojo Leidimą, 
jis darbavosi J. S. Burkholder 
Šermeninėje Allentown, Pa. 
Iš ten jis nuvyko į New Yorko 
miestą ir dirbo Waltei'io B. 
Cooke, Inc. šermeninėse, pas 
didžiausius Pasaulyje Laidotu-

vių Direktorius.
Besidarbuodamas pastarojo

je vietoje, jis gavo Pennsylva- 
nijos Valstijos Leidimą kaipo 
Laidotojas.

Jonas C. Katinis yra gimęs 
Eastone, sūnus Jono ir Elzbie
tos Katinių, ir visada gyveno 
Eastone, apart kelių paskuti
nių metų, kada jis studijavo 
laidojimo profesiją. Pirm to jis 
dirbo pas savo tėvus, kurie tu
ri biznį Eastone nuo 1921 m. 
Jo tėvai priklauso įvairiom 
organizacijom, tarp kurių 
yra: Lietuvių Piliečių Kliubas, 
ALDLD ir Susivienijimas. Jie 
taipgi yra kasdieniniai “Lais
vės” skaitytojai ir rėmėjai pa
žangiųjų organizacijų.

Jonas Katinis turi daug 
draugų-pažįstamų tarp lietu
vių ir kitų tautų Eastone, 
Bethleheme, Brooklyne ir 
daugelyje kitų miestų.

Kas tik norėtų pasitart su 
Jonu Ratiniu bile klausimu 
dėlei laidotuvių, gali pasiekt ji 
jo tėvų namuose, pašaukiant jį 
šiuom telefonu: Easton 2-9074 
ar 4474.

Draugė.

sudaro kitą labai žingeidžią 
dalį klausytojams.

Pabaigoje daktaras suteikė 
raštiškus .patarimus tiems, ku
rie jo prašė ir kuriems dak
taras matė reikalą — visiems 
veltui. Visi dalyvavę šioje pa
skaitoje džiaugiasi įgavę tiek 
naujo žinojimo apie sveikatą. 
Didelis ačiū daktarui Borisui.

Čia dar reikia priminti, kad 
prieš p r a dedant paskaitą 
Lowellio Lietuvių Balso Cho
ras, vadovybėje gerbiamo cho
ro mokytojo B. Petrikos su
dainavo keturias gražias dai
nas. Ypatingai gerai išėjo “Pa
vasario Daina.” Čia kaip tik ir 
tiko ši daina, kuomet pava
saris jau prasidėjo ir saulutė 
kaitriai tirpdė sniego storas 
suverstas krūvas užsilikusias 
nuo tik neseniai siautusių 
žiauriai įnirtusių pusnių.

Už suteiktą dainų progra- 
ma labai ačiū Balso Chorui ir 
mokytojui Bolesiui Petrikai.

LDS vietinė kuopa atliko 
garbingą darbą surengdama 
šias paskaitas, suteikdama 
žmonėms progą daug ko pasi
mokinti geresniam sveikatin
gumui. Dabar lietuvių tarpe 
yra daug jau senyvo amžiaus 
žmonių, tokiame amžiuje dau
giau ir visokių nedagalejimų, 
bęt žinant, kaip užsilaikyti — 
kaip sau pagelbėti, galima 
daug nesmagumų išvengti. To-
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Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 

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

Knygoj yra: ___
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

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

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

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

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

A.L.D.L.D.
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
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SKELBKITES “LAISVĖJE

Open Day and Night

OE3OI IOI

I UNION LABEL

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Varpo 
keptuvė

yra 
unijinė

Mūsų inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir {dės tinkamą “burner*’ 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

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

Sun. all day and night.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

HOMOGENIZED VITAMIN D
JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BUT GERAS!

Copyright 1941—The Borden Company.

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

Penkiadienis, Kovo 28, 1941

Pittsburgh, Pa. Binghamton, N. Y

Nashua, N. H
k at-

Worcester, Mass.
OC.

HAVEN, CONN.

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

)

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

VALANDINIAI STREIKAI 
FORDO FABRIKUOSE

Soho daly, Mokslo Draugys
tė nedavė svetainės, o kitur 
nebuvo galima susisiekti.

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

po 
iš

. 85c
60c 

. 60c 

. 60c 
. 60c

šo-
v.,

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jų lakūnai bombo
mis sužeidę vieną anglų ka
ro laivą ir du prekinius lai
vus Viduržemio Jūroj.

W. Zidelis (Zigler) mote
ris susilaukė sūnaus sekma
dienio naktį; Sveria 8 svarus.

4 •

čiąją liaudį pavergė ginklais 
ir pagalba karo sijojo ripgso- 
jo ant liaudies nugaros, kaip 
parazitas.

ir Pitts- 
komitetams 
kalėjimas, 
apgynėją,

Motina jaučiasi gerai. Zigle- 
riai užlaiko restorantą ant 
Beaver Ave.

160 
va- 
dis- 
su-

naudai svetaines. Malo- 
dalyvaliti. įžanga tik 3!

• ••» <(74-775)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošia šokius šeš

tadienį, kovo 29 d., 7:30 v. v., Labor 
Lyceum Svct., 15-17 Ann St. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkes daly
vauti, linksmai laiką praleisti. įžan
ga 15c. — Kom. (73-75)

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CLEVELAND, OHIO
Farmcrių LDS kuopa ruošia 

kius Šcštadienj, kovo 29 d., 8 v. 
LDS Svetainėje, 920 E. 79th St. Ga
lėsime pasišokti prie Viktoro Gri
niaus orkestros. Turėsime užkandžių 
ir įvairių gėrimų. įžanga bus tik 20c 
asmeniui. Komitetas nuoširdžiai vi
sus kviečia dalyvauti šiame paren
gime. (73-75)

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokite 

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

jis aiškino, 
rubežių ir 
deklaraciją 
perėjo ru-

25 dieną šio mėnesio ka
riuomenėn išvažiavo A. Gai- 
luks ir J. Tamošauskutis.

WORCESTER, MASS.
Silkių Pare — Vakarienė, jvyks 

30 d. kovo, 5 v. vakare, 29 Endi
cott St. Rengia Suvienytų . Draugijų 
Komitetas 
nekito visi 
asmeniui.

NEW
Sekmadieni, kovo 30 d., 2 vai. 

pietų, kalbės D. M. Šolomskas 
Brooklyn, N. Y. Kiekvienas iš jū
sų esate girdėję įvairiausių nuomo
nių apie Lietuvą, jūs taip pat gir
dite vienus peršant karą, kitus gi
nant taiką. Prakalba jvyks Liet. 
Svct., 243 Front St. Kviečiame daly
vauti. — ALDLD 32 kp. (74-75)

turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie-

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiodai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

Taipgi aš

tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas jvyks 

28 d. kovo, 7:£0 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi draugai bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų 
svarstymui. — Sekr. (73-74)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Jvairios Žinios
Kovo 9 įvyko susirinkimas 

LDS 87 kuopos. Susirinko 
apie pusė tuzino narių. Pasi- 
mokėjo duokles. Diskusavo, 
kaip pagerinti kuopos veiki
mą, kad nariai lankytųsi į su
sirinkimus ir interesuotus vei
kimu.

Nutarta surengti vištų vaka
rienė balandžio 6 d., LDS 
kuopos svetainėje, 7 vai. 
karo. Po vakarienės bus 
kusijos. Taipgi nutarta
rengti prakalbas drg. H. Jag
minui kovo 31 d., pirmadienio 
vakare, 7 vai., 1320 Medley 
Street.

Tą pačią dieną, prieš susi
rinkimą, įvyko ALDLD 4 Ap
skričio posėdis. Posėdis buvo 
svarbus. Daug padaryta tari
mų. Komiteto pasidarbavimu 
surinkta $18.70 ispanų pabė
gėlių gelbėjimui aukų. Svars
tyta laiškai “Laisvės” ir “Vil
nies”. Nutarta iš apskričio iž
do paaukoti tris dolerius ir pa
rinkti iš draugų. Aukų rinki
mui blankas pasiėmė K. Kai- 
ris ir P. Martinkus.

Nutarta išsiuntinėti laiškus 
kuopoms, raginant prie veiki
mo ir kad pasimokėtų savo 
duokles, taipgi kad ruoštųsi 
prie H. Jagmino maršruto.

J. Diamond ir P. Martinkus 
apsiėmė atspausti plakatus ir 
paraginti kuopas rengtis prie 
prakalbų. McKees Rocks turės 
prakalbas sekmadienį, kovo 
30 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Pašaipinės Draugystės Svetai
nėj, Locust Street, North Side.

Pirmą balandžio Ambridge,

Kovo 16 d. įvyko mažas K. 
P. narių susirinkimas. Pribu
vo iš distrikto vienas iš pa
smerktųjų eiti kalėjimam Ra
portavo, kad kovo 19 d. teis
mas paskirs bausmes 30-čiai 
jų, kiek kuris turės kalėti. 
Apeliacija naujam teismui bu
vo atmesta. Iš trisdešimties 
vienas jau yra miręs. O 29 rin
kėjams parašų ant Komunistų 
Partijos peticijos 
burgh o distrikto 
gręsia ilgų metų 
Jie pasiėmė gerą
kuris kreipsis į aukštesnį teis
mą, tai kaštuos daug pinigų. 
Prašė paaukoti dienos darbą. 
Pranešta, kad Pennsylvanijos 
valstija dirba išsijuosus, kad 
panaikinti mažąsias partijas, 
kad jos daugiau negalėtų sta
tyti savo kandidatų rinkimuo
se. Ant vietos surinkta 15 dol. 
Taipgi draugai storosis paau
koti kiek galima.

Kovo 16 d., 2 vai. po pietų 
įvyko Rusų Distrikto Komiteto 
paskaita, 1312 Carson St. 
Prelegentas Al. Markovich 
davė paskaitą apie tai, kaip 
žmonės žiūri į Hitlerio žygius 
Balkanuose. Jis įrodinėjo, kad 
karas bus ilgas ir žmonės bus 

‘ nualinti. Jis kalbėjo rusiškai. 
Žmonių susirinko apie du šim
tai. Rinkta aukos teisiamiems 

' už rinkimą parašų ant K. P. 
peticijų. Surinkta apie 12 dol. 
su centais.

West Sides plieno išdirbys- 
tė Labela Steel Works buvo 
sustreikavę dėl mokesties ir 
kitų dalykų, kovo 11 d. Pri
buvus valdžios taikytojams 
turėjo pradėti dirbti kovo 17. 
Atstovai taikys dirbant.

Serga Pranas Račkauskas, 
Bucnienės žentas. Turėjo ope
raciją ant aklosios žarnos, 
Marcy Hospital. Jaučiasi ge
riau. Taipgi serga Jankienė, 
Dr. Jankaus motina. Turėjo 
operaciją.

J. Stanislovaičio moteris 
taipgi turėjo operaciją. Jos 
guli Migi Hospital. Jaučiasi 
geriau. Vėliname greito pa
sveikimo.

Septintas puslapi/

Moterų North Sides kliubas 
išrinko delegatus į New Yor- 
ko Taikos Konferenciją. Tai 
vienintelis pasiuntinys nuo 
draugų lietuvių North Sidėj. 
Kaip girdėt, iš Pittsburgh© iš
važiuos apie 100 delegatų.

Mirė senas “singelis” Alex 
Jurgaitis, Crook Ham, Pa. Pa
ėjo iš Vilniaus rėdybos, nuo 
Alytaus. Palaidotas Mononge- 
lio kapinėse. Jis buvo ant se
natvės pensijos. Senas Court- 
nės gyventojas.

Pasimirė Vincas Marazas iš 
Charleroi, Pa. Senas gyvento-1 
jas. Paėjo iš Suvalkų redy- 
bos, nuo Balbieriškio. Paliko 
moterį, du sūnus ir dvi duk
teris. Jis ilgą laiką buvo gas- 
padorium Charleroi Lietuvių 
Piliečių Kliubo. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis Char
leroi kapinėse. Ilsėkis, drauge.

D. P. Lekavičius.

šiame mieste yra dvi 
'milinės. Abidvi jos priklauso 
vienai kompanijai.
bininkų išnaudojimas didelis. 
Šiuo laiku darbai smarkiai čia 
eina. Per visą parą darbas ne
sustoja. Algos čia mažos. Pa
skuba neapsakomai didelė. 
Darbininkai skubiai dirba, 
kad kaip nors užsidirbus di
desnę algą pragyvenimui. O 
paskuba daug blėdės neša 
darbininkams, nes jie besisku
bindami labai dažnai susižei
džia, daug visokių nelaimių 
įvyksta. Už tas nelaimes bo
sai kaltina darbininkus, kad 
jie nesisaugo j a. Pastaruoju 
laiku tiek daug ten nelaimių 
įvyksta, kad jau net “insu
rance” kompanijos pradėjo 
tuo rūpintis ir spirti kompani
ją apsaugot darbininkus nuo 
nelaimių. Bet bosai to nepaiso. 
Jie susišaukia darbinikus ir 
duoda jiems pamokslus, kaip 
reikia saugotis. Jie gązdina 
susižeidusius išmetimu iš dar
bo. Jeigu, sako, atsitiks nelai
mė iš paties darbininko prie
žasties, tai jam duos vieną sa
vaitę pabūt namie be darbo. 
Kitą sykį ilgiau, o jei dar tre
čią sykį atsitiks jam nelaimė, 
tai grąsina visai pravaryt iš 
darbo. Darbininkai taip įbau
ginti, kad nežino, nei ką da
ryti.

Tos nelaimės dažniausia į- 
vyksta todėl, kad mašinos nė
ra apsaugotos kaip reikia, ar
ba sugedę arba įrankiai, ku
riais dirbama, nėra tinkamai 
apsaugoti. Dažnai, sugedus 
mašinai, darbininkas pasišau
kia užveizdą ir nurodo, kad 
čia reikia taisyti, nes gali ne
laimė įvykti. Bet užveizdą 
jam paaiškina, kad dabar nė
ra laiko, kitą sykį. Ir taip 
labai dažnai yra dirbama, kol 
nelaimė įvyksta. Įvykus nelai
mei, bosai susišaukia savo pa
stumdėlius, kad šie paliudytų, 
kad susižeidimo priežastis 
glūdi ne mašinos netvarkoje, 
bet paties darbininko neatsar
gume. Dažniausiai darbinin
kas apkaltinamas.

Man rodos, kad mes, darbi
ninkai, turime pabusti. Gana 
miegot ir kentėt visokius juo
kus, daromus iš mūsų. Mes tu
rėtume organizuotis į unijas ir 
kovoti prieš tokias nepaken
čiamas sąlygas.

‘ Teko girdėti, kad Jackson 
kompanijos darbininkai rašo
si į uniją. Sakoma jau apie 85 
nuoš. darbininkų susirašė. Da
bar dedamos pastangos suor
ganizuoti Nashua Manufactu
ring Company, šios abi kat- 
milinės priklauso vienai kom
panijai, bet pastaroji daug di
desnė už pirmąją. Unija nė* 
ri, kad abi katmilinės būtų 
suorganizuotos kartu. Jau ir 
šioj katmilinėj susirašė apie 
65 nuoš. darbininkų. Bet de
dama pastangos’ kad įrašyti 
daugiau. Juo. .didesnis skaičiui

Ligoniai Mūsų Mieste
Sirginėja drg. O. Mikolajū- 

nienė, mūsų moterų skyriaus 
iždininkė. Teko atlankyti ją. 
Sakosi paslydusi ir pusėtinai 
susitrenkusi. Skundžiasi skau
dėjimu rankos ir šono. Gaila 
draugės. Jos visa šeima yra 
geri organizacijos darbuotojai 
ir veikėjai, kaip ir pati d. Mi- 
kolajūnienė. * .

Serga d. O. Zidulionienė. Ji 
yra LDS 6 kuopos narė.

Serga šigelskienė. Susižei
dė ranką paslydusi ant ledo.

Sveiksta Ch. Keršis, kuris 
jau kelintas mėnuo sunkiai 
sirgo.

Eina sveikyn mot. skyr. pir
mininkė d. A. Maldaikienė. 
Man teko ją atlankyti kovo 15 
ir nunešiau gražią dovaną. Lo- 
vai užtiesalą. Ta dovana nuo 
17 draugių, kurios norėjo pa
guosti draugę ligoje..

Čia jų vardai: po 50 centų 
aukojo: S. Sedonienė, J. K. 
Navalinskienė, M. žvirblienė, 
O. Mikolajūnienė, O. Girnie- 
nė, V. Kapičiauskienė; po 25 
.centus: M. Bekerienė, A. Že
maitienė, A. Tvarijonienė, K. 
Vaičikauskienė, E. Tinkūnie- 
nė; po 10 centų: R. Palionie
nė, B. Kulisienė, Okulevičie- 
nė, M. Sedleckienė, Vieženė, 
N. Mačiukūnė. Viso $4.85.

Kada draugei Maldaikienei

Na, Jadvygėlė, ar nebūtų 
geriau, kad tų pasakytum tie
są, kad ten viskas negera ir 
ne lietuviška todėl, kad ten 
darbo žmonės sunaikino jūsų 
režimą ir išardė jūsų širšiškus 
lizdus, todėl jūs dabar išsi- 
sklaidėt po visą pasaulį ir 
maldaujate centų.

Vėliau pirmininkas persta
tė kitą kalbėtoją, Daužvardį. 
Gamta jį apdovanojo liežuviu 
dar ir su magaryčioms, bet už 
taigi protu visai jį nuskriau
dė. Liejo tulžį prieš Staliną 
ir Lietuvą. Jo kalba nei kiek 
nesiskiria nuo Fortunato Ba- 
gočiaus. Įdomu tas, kad au
kas renkant perėjo pusę sve
tainės ir tik dvi ar tris pa
vardes užrašė, kurie aukojo 
daugiau kaip 25c.

Kacapas.

Nežinau, kodėl ine1wdrkie- 
čiai nesurengė d Abekienei 
prakalbų ? Toks svarbus mo
mentas, tiek daug yra kas pa
sakyt visuomenei, ir nebuvo 
pasinaudota taip gera proga.

Toks apsileidimas nieku nė
ra pateisinamas.

Smetonos Priešas.

Čilė Priima Rumunijos 
Ex-Karaliy ir Jo Magdą

Jose dar-1 nunešiau tą dovaną, iš džiaug
smo net apsiverkė, kad drau
gės jos nepamiršo už gerą pa
sidarbavimą organizacijose, o 
ypač moterų skyriuje.

Drg. Maldaikienė širdingai 
ačiuoja visoms draugėms. 
Taigi d. Maldaikienės prašy
mą išpildžiau.

Nuo savęs prašau, kurios 
dar nepriklausote . prie mo
terų skyriaus — prisirašykite.

J. K. Navalinskienė.

Newark, N. J.
—r—— ' : 

Atsibeldė Čia “Tautos Vadas”
“Newark Evening News”, 

veikiausia Albino Trečioko pa
sidarbavimu, įdėta Smetonos 
ir jo žmonos paveikslai ir ap
rašymas, kad “Tautos Vadas” 
“net” keturis kartus buvo 
“išrinktas” prezidentu lietu
vių tautos. Pasirodo, kad mū
sų smetoniniai fašistai niekur, 
nei kojos pakelt negali be 
melo.

Smetonos niekas nėra rin
kęs jokiu prezidentu, apart jo 
tuzino bičiulių į “tautos” ta
rybą. O 1926 metais naktį jis 
įsiveržė į parlamento salės po
sėdį su ginklų pagelba ir pa
siėmęs smurtu sau valdžią, 
plėšė ir žudė geriausius Lietu
vos sūnus ir dukteris, o pla-

Santiago, Chile. — šio 
krašto valdžia davė leidimą 
buvusiam Rumunijos kara
liui Karoliui ir jo mylėtinei 
Magdai Lupescu atvažiuoti 
ir neribotam laikini apsigy
venti Čilėje.'

Detroit, Mich.—Viena va
landą sustojo dirbę 15,000 
darbininkų (CIO) dviejuose 
Fordo automobilių fabri
kuose, kad fabrikantai ne
klausė jų skundų. Kai bo
sai prižadėjo išgirsti juos, 
darbininkai vėl pradėjo 
dirbti.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Aha-a-a-a! Mes sudarėme “Smetonos 
liniją” ir dugne butelio!

• GERBIAMOJI... gerbiamoji... gerbiamoji... mes 
susprogdinome smetoną naujame įstabiame mano piene!

Mes suskaldėme kiekvieną Smetonos lašą j 200 mažų 
lašelių ... privertėme ją laikytis visame piene ištisai! Ne 
tik viršuj!

Tai mūsų naujas Golden Crest Išlygintas Pienas—visų 
puikiausias, skaniausias iš visų bet kada buvusių... 
Vaikai ji myli! (Suaugusieji taip pat!) 400 vienetų Vi
tamino D—saulinio vitamįno—kiekvienoj kvortoj!

Pristatomas prie jūsų durų. Užsisakykit naująją Eco- 
no-vvay 2-kvortinę dėžę ir sutaupykite po 114 c kvortai.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Kovo 16 dieną L. U. Kliu
bas surengė p. Jadvygai Tu- 
belienei prakalbas. Liuosląi- 
kio pagavęs ir aš nusiskubi
nau pasiklausyti, ką mūsų pa
bėgėlė grinorka pasakys apie 
Lietuvą.

Netrukus jaunas pirminin
kas pradėjo aiškinti, kad Jad
vyga jau pribuvo, 
kaip ji bėgo per 
kaip ji paslėpus 
čeveryke po padu

Tuoj pasirodė ir Jad- 
Matyti, kad tai buvo 

publika, nes rankų plo- 
buvo silpnas. Kai kū

I0E30

bežių. 
vyga. 
ne jų 
j imas
rie kavalieriai manė, kad pu
blika paseks juos, bet nusivy
lė... Kalbėtoja net per du 
kartu susirietė ir išsitiesė. Pa- 
mislinau sau, mat, ko jums 
reikia, kai Lietuvoj viešpata
vo Smetonos režimas, tai jūs 
tada nesilankstėte prieš suvar
gusius darbo lietuvius, bet dar 
didesnę naštą krovėt ant jų 
pečių. Bet kada Lietuvos liau
dis jus numetė nuo savo’ 
sprando, tai jūs čia subėgę 
raitotės, kaip driežai, kad kas 
centą išriestų.

Prakalbą Jadvygėlė pradė
jo sekamais žodžiais: Brangus 
Worcester!© lietuvi! Pasiklau- 
sykit, ką aš jums papasako
siu. Man vienas asmuo sakė, 
kaip dabar Lietuvoj Stalinas 
ir komunistai vykdo terorą.

Matot, draugai ir draugės, 
Jadvygėlė prakalbas sako iš 
kito posakių, ji pati nieko ne
žino. Toliaus ji tęsė, “nuvykus 
Klaipėdos kraštan man vienas 
pabėgėlis vaikinukas pasako
jo, kaip komunistai šaudo, ve
ža žmones į gilumą „ Rusi
jos”... ir minėto vaikinuko 
posakį ji atkartojo worceste- 
rieČiams.

Taip ir kalbėjo visą laiką 
nesąmones, kad Lietuvos val
džia niekam netikus, nemoky
ta, akla, nieko nesupranta ir

PITTSBURGH IR APY
LINKĖJ

LLD 4-tas Apskritys ruošia pra
kalbas. Kalbėtojas bus H. Jagminas 
iš Chicagos. Sekmadieni, kovo 30 d., 
1 vai. po pietų, Am. Liet. Pašalp. 
Drg. Svct., 424 Locust St., McKees 
Rocks, Pa. Pirmadieni, kovo 31 d., 
7:30 vai. vak. LDS Svetainėj, 1320 
Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Antradieni, balandžio 1 d., 7:30 v. v., 
LDS Svetainėje, 798 Pine St., Am
bridge, Pa. Įžanga nemokama i pra
kalbas. Kviečiame dalyvauti, išgirsti 
drg. Jagminą kalbant apie šių die
nų svarbius klausimus. — Rengėjai.

(73-75)

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

«

Telefonas EVergreen 7-1661

=301—VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

įsirašys į Uniją, tuo greičiau 
kompanijos bus priverstos 
skaitytis su unijomis.

« Broliai darbininkai, rašyki- 
mes patys į unijas ir kitus ra
ginkime stoti. ......

... .... 2 ------Viską -Patyręs.

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

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

Laukiame Jūsų 
Užsakymo

P a tarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Sit**/?

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskira^ kambarys, 
užčjimui su mote- 
yimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1. yal., 
dieną iki vė|ąi, { } i

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

THE BAKERS*

( mcohmhu)

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

'X j '

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

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