
KRISLAI
Smetoniška Valdžia Ame

rikoje.
Turės Penkis Milijonus 

Dolerių!
Ar Įsileis Menševikus?
T. Dreiser ir Upton

Sinclair.
“Iš Manęs Kvailį Padarė...” 
Birželio 15 Diena.

Rašo R. Mizara
■ ■

“Keleivis” girdėjęs, kad kur 
tai Bačiūno farmoje “tikrojo
kraujo” smetonininkai turėję 
konferenciją. Joje nutarė: su
daryti “Lietuvos vyriausybę” 
Amerikoje su Smetona galvi- 
nyj.

Girdėjęs “Keleivis” ir dau
giau : Esą, Amerikoje yra apie 
penki milijonai dolerių Lietu
vos turto. Washingtono vy
riausybė sutikusi tuos penkis
milijonus dolerių pervesti 
“Lietuvos vyriausybei,” nes 
“Amerika, be abejo, greičiau 
leistų tuos kapitalus suvartoti
čia susidariusiai ‘Lietuvos vy
riausybei,’ negu atiduoti juos 
Rusijos bolševikams.”

“Keleivis” pareiškia, “kad 
tokiam tų kapitalų suvartoji
mui pritartų ir plačioji mūsų 
visuomenė, jei kalbamoji ‘Lie
tuvos vyriausybė’ būtų suda
ryta plačiais demokratiniais 
pagrindais, o ne vienų, fašis- 
tuojančių tautininkų, kurie vi
suomet buvo ir pasilieka Hit
lerio ir Mussolinio diktatūrų 
garbintojai.” (“Keleivis” iš 
birželio 4 d.).

Bet fašistai neketina savo 
valdžią sudaryti “demokrati
niais pagrindais.” Jie patys 
vieni nori “valdyti” ir milijo
nus dolerių šinkuoti.

Dėlto “Keleivis” apsiverkia:
“Bet jei tautininkai ištikrų- 

jų mėgintų tokią ‘Smetonos 
diktatūrą’ Amerikos lietu
viams uždėti, tai jie labai su
stiprintų bolševikus.”

Iš to, kas aukščiau pasaky
ta, išplaukia du dalykai:

1. “Keleivis” nieko nesaky
tų, jei į smetonišką valdžią 
būtų pakviesti ir socialistai. 
Jis nieko nesakytų, jei fašistai 
podraug su socialistais ir kle
rikalais tuos penkius milijonus 
iššinkuotų savo reikalams, ne
paisant, kad tie penki milijo
nai dolerių yra Lietuvos liau
dies turtas, ir jai turėtų būti, 
grąžintas. “Keleivis” tik todęl 
su Smetonos valdžia nesutin
ka, kad į ją nėra kviečiami jo 
vienminčiai!

2. “Keleiviui” smetoniškoji 
fašistinė “valdžia” Amerikoje 
būtų priimtina, tik jis apgai
lestauja, kad jos čia įsteigimas 
ir paminėtos sumos pinigų eik
vojimas, “sustiprintų bolševi
kus.”

šitaip sanprotauja menševi
kų laikraščio redaktorius. Jis 
dar kartą pasirodo, kad jam 
nerūpi kova prieš fašizmą; 
jam tik rūpi, kad fašistai eitų 
išvien su menševikais Lietuvos 
liaudies turtais dalintis, Lietu
vą plėšti.

Mums gi atrodo, kad per- 
anksti apsidžiaugia fašistai, 
peranksti laižo seilę ir menše
vikai. J

Theodoras Dreiseris ir Up
ton Sinclairis — du žymūs A- 
merikos rašytojai. Bendrai, 
Dreiseris buvo skaitomas “bur
žuaziniu” rašytoju, o Sinc
lairis — “darbininkišku.”

Bet kaipgi tiedu autoriai 
laikosi šiuo metu ?

Dreiseris išstojo griežtai 
prieš antrąjį pasaulinį impe
rialistinį karą. Dreiseris šiuo 
metu atvirai, drąsiai, be dve
jojimo eina su visa pažangią
ja žmonija; kovoja už taiką.

Upton Sinclairis užėmė kito
kią poziciją: jis remia šį karą!

Tuojau po pereito imperia
listinio pasaulinio karo Upton 
Sinclair rašė, teisindamasis, 
kad Wilsonas iš jo kvailį pa
darė. Jis tikėjo Wilsonui, jis 
rėmė pereitąjį karą; jis skel
bė, būk tasai karas vedamas 
už demokratiją.

Tik vėliau tam rašytojui te
ko didžiai nusivilti.

Šiandien istorija kartojasi.

Darbo žmonių 
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NAUJAUSIOS ŽINIOSVyriausybė Grasina 
Perimt Užstreikuotą 

Orlaivių Fabriką
Darbo Federacijos Vadai Stengiasi Sulaužyt CIO Darbininkų 

Streiką prieš Didžią Orlaivių Kompaniją
Inglewood, Calif. — Val- 

žia pasmerkė devynių tūks
tančių darbininkų streiką 
prieš North American orlai
vių kompaniją. Atsakyda
mas į pasmerkimą, Wm. P. 
Goodman, streikierių vadas, 
atstovas CIO Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos, pareiškė:

“Mes galėtume užbaigt 
streiką tuoj aus, jeigu kom
panija pridėtų algos, kaip 
mes teisėtai reikalaujame.”

Fabriką pikietuoja po tris 
tūkstančius streikierių vie
nu laiku. Nes Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
grūmoja laužyt streiką. '

Washington. — Aukšti 
valdininkai grąsina, jog val
džia yra pasiruošus užimti 
North American orlaivių 
fabriką Inglewooode, Cali- 
fornijoj, jeigu streikįeriai 
negrįš darban greitu laiku.

Los Angeles, Calif. — J. 
W. Buzzell, sekretorius Los 
Angeles Darbo Federacijos 
Unijų Tarybos, mušė tele
gramą į Washingtona val
diškiems direktoriams kari
nių darbų, kad jie priverstų 
grįžti darban streikierius 
North American orlaivių 
kompanijos. Streikieriai pri
klauso CIO unijai.

Tas pats Buzzell sušaukė 
neva masinį mitingą prie 
užstreikuoto fabriko; į mi
tingą atėjo tik 30 asmenų.

Sekmadienį vakare strei
kieriai šaukė savo masinį 
susirinkimą. CIO Automobi
lių Darbininkų Unijos orlai
vių skyriaus direktorius Ri
chard T. Frankensteen, va
žiuodamas į tą susirinkimą 
kalbėti, atmetė visus jam 
statomus klausimus apie 
streiko eigą.

Streikieriai reikalauja, 
kad kompanija visiem pri
dėtų po dešimtuką kiekvie
nai darbo valandai ir kad 
niekam nebūtų mažiau mo
kama kaip 75 centai už va
landą.

Streikas sustabdė karinių

London, birž. 5.—Anglai 
teigia, kad vokiečiai įsigalė
ję trijose didžiausiose or
laivių stovyklose francūzų 
Syrijoj ir Lebane.

Tas patą Upton Sinclair ir vėl 
įsikinko į imperialistų vežimą. 
Gal būt po keletos metų j(am 
ir vėl teks šauktiš “mea cul
pa” ir sakyti: Rooseveltas iš 
manęs kvailį padarė.

Susilaukėme tokios gadynės, 
kad kas tik šiandien nešioja 
socialisto vardą, tas yra impe
rialistų lakiejus, tas stoja už 
žmonių skerdynę!

Didžiojo* Niujorko lietuviai: 
Nepamirškite, kad birželio 15 
dieną įvyks puikus Pabalčio 
tautą suruoštas piknikas.

Dalyvaukite!

orlaivių užsakymus Anglijai 
ir Amerikai už 200 milionų 
dolerių. North American 
kompanijoj buvo pastatoma 
vidutiniai po 10 orlaivių 
kasdien; tai penkta dalis vi
sų Amerikoj pabūdavo j amų 
orlaivių per dieną.

Rooseveltas Pasirašė 
Bilių Svetimiem 
Laivam Užgrobti

Washington. — Prez. Ro
oseveltas pasirašė kongreso 
tarimą, kad Amerikos val
džia gali užgrobti visus sve
timų kraštų laivus stovin
čius Amerikos prieplaukose 
ir kad prezidentas gali tuos 
laivus taip panaudot, kaip 
jam atrodo geriausia (pa
vyzdžiui, perleist juos An
glijai).

Tokiu būdu prezidentas 
gali užgrobt 84-ris laivus, 
viso 459,140 tonų įtalpos, 
priklausančius sekamom ša
lim:

Danija—39 laivai.
Italija—28 laivai, 168,744 

tonai.
Vokietija—2 laivai, 8,999 

tonai.
• Lietuva—vienas laivas, 1,- 

255 tonai.
Franci ja 11 laivų (tarp 

jų ir milžiniškas “Norman
die”), 131,939 tonai.

Estonija—2 laivai, 3,837 
tonai.

Rumunija—vienas laivas, 
3,495 tonai.

Vokiečiai Reikalauja Pa- 
varyt Francūzų Gene

rolą Weyganda
Madrid. — Neoficialiai 

pranešama, jog Vokietija 
reikalauja pašalint generolą 
M. Weygandą, komandierių 
už jūrinių s Franci jos armijų. 
Tai esą todėl, kad Weygan- 
das priešinasi Vichy Fran- 
cijos valdovų intencijoms 
“plačiau bendradarbiaut” su 
Hitleriu.

Ankara, Turkija. — Čia 
sužinota, jog vokiečiai lai
vais perkėlė didelį skaičių 
savo kariuomenės į šiaurinę 
Afriką prieš anglus. Nužiū
rimą, kad jie pradės didžiulį 
žygį prieš, anglus Egipte.

8 VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NAI TIES SYRIJĄ

Ankara, Turkija. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
aštuoni vokiečių submarinai 
atplaukė į rytinę dalį Vi
duržemio Jūros, arti fran
cūzų kolonijų Syrijos ir Le- 
bano. Į tuos vandenis su
traukta daug Anglijos kari
nių laivų.

Prezidentas Jsake Kariuo
menei Laužyt Oriaivią

Darbininku Streiką
Washington, birž. 8. — 

Prez. Rooseveltas ir visas jo 
ministerių kabinetas pagrū
mojo, kad jeigu 11,300 CIO 
darbininkų streikuojančių 
prieš North American orlai
vių kompaniją Inglewoode, 
Calif., negrįš darban, tai 
valdžia šį pirmadienį užims 
tos kompanijos fabriką ir 
įsakys armijai varyt darbą 
pirmyn. — Prez. Roosevel
tas pavedė pulkininkui Chas 
Branshaw’ui atlikti tą “pa
reigą.”

Streikieriai Pasipiktinę
Los Angeles, Calif.—CIO 

unijistai streikuojantieji 
prieš North American orlai
vių kompaniją labai pasi
piktino, kad Rooseveltas ža
da panaudot armiją sulau
žyt jų streikui. Jie sako: 
Vis tiek streikuosime dėl 
algos pakėlimo, nežiūrint, 
ką valdžia darytų prieš 
mus.

Unijos direktorius R. P. 
Frankensteen ir tūli, kiti va
dai gąsdina 'štreikierius: 
Tu o j aus grįžkite dirbt, o jei 
ne, tai armija užims fabri
ką.

Ankara, Turkija. -Anglai 
torpedavb .ir nuskandino 
prekinį italų laivą, 7,000 to
nų įtalpos, arti Dardanellų 
jūrinės siaurumos.

PREZIDENTAS REIKALAUJA PERIMT 
FABRIKUS, KAD SLOPINT STREIKUS
Washington.—Prez. Roo

seveltas pasakė saviškiams 
kongresmanams ir senato
riams: užteks išleisti tokį 
įstatymą, kad prezidentas 
galėtų perimti bile dirbyk- 
lą svarbią karui, jeigu dar
bas joje trukdomas arba, 
jeigu gręsia darbo trukdy
mas per streiką ar per ko
kią kitą priežastį.

Šis Roosevelto sumany-

Sumanymas Uždaryti 
Amerikos Sienas Atei

viam ir Išeiviam
Washington. — Kongreso 

komisija užsieniniais reika
lais užgyrė sumanymą duot 
prezidentui galią uždraust 
bile žmogui atvykt į Jungti
nes Valstijas arba apleist 
jas. “Šis sumanymas yra 
vienas iš eilės 'tų, kuriais 
Amerika statoma .ant kari
nių pamatų,” kaip praneša 
N. Y. Times koresponden
tas iš Washingtono.

• Brooklyn, N. Y.—Laik* 
raštis “PM” tvirtina, kad 
vokiečiai tikraLminomis už- 
blokadavo anglam Suezo ka
nalą.

Anglai Per Iraąą Užpulsią 
Prancūzą Syriją

Adana, Turkija. — Ang
lai ruošiasi užpult francūzų 
Syriją per Iraqą, kaip teigia 
neoficialiai turkų praneši
mai.

(Turkija pasidarė toks 
paskalų malūnas, kaip andai 
buvo Jugoslavijos sostinė 
Belgradas.)

Anglija Esanti “Labai 
Pavojingoj Padėtyj”

Washington. — “Anglija 
randasi labai pavojingoj pa
dėtyj, nors jai ir negręsia 
greita pragaištis,” kaip pra
nešė prez. Rooseveltui John 
S. Winant, Amerikos amba
sadorius parlėkęs iš Angli
jos. Anglai tikisi gaut tiek 
orlaivių ir kitų karo pabūk
lų iš Amerikos, kad galėsią 
atlaikyt Gibraltarą ir Suezo 
kanalą prieš vokiečius ir 
italus.

Berlin. •— Valdiškos vo
kiečių žinios skelbia, kad 
prez. Rooseveltas tik laukia 
tinkamos priekabės pradėt 
karą prieš Vokietiją.

Ankara; — Turkija pri
versta praplatint savo pre
kybą su vokiečiais, nors 
Turkija ir skaitosi Anglijos 
sąjungininke.

Maskva, birž. 5.—Išvažia
vo namo Anglijos ambasa
dorius Cripps, nežinia kodėl.

mas pavaduoja pirmesnį 
įnešimą kongresui, kuris 
skelbė, jog prezidentas gali 
paimti bile privačią nuosa
vybę, kad ir virtuvės puo
dus. Prieš “visko” paėmimą 
sukilo didelė dalis kongres- 
manų ir senatorių; tai pre
zidentas ir nusileido; dabar 
jis bus patenkintas tik per
imt darbavietes į valdžios 
rankas, kad galėtų tiesiogi
niai laužyt streikus. .

Ne Tik Nazių, bet ir Ita
lų Orlaiviai Jau Syri

joj, Sako Anglai
Cairo, Egiptas. — Anglai 

skelbia:
Atskrido ir Italijos orlai

viai į Svarbiausias stovyklas 
Syrijoj, francūzų kolonijoj, 
kur jau nuo pirmiau buvo 
vokiečių orlaiviai.

Anglų lakūnai vėl bom
bardavo didžią orlaivių sto
vyklą Aleppoj, šiaurinėj Sy
rijoj. Tai jau septynioliktas 
anglų oro žygis prieš fran
cūzų orlaivių stovyklas ta
me krašte.

- Beruit, Lebanas. — An
glai sutraukė desėtkus tūk
stančių savo kariuomenės 
į Syrijos pasienį.

400,000 N. Y. CIO
Unijistų už Suva
žiavimą prieš Karą

Industrinių Unijų Taryba Ragina CIO Valdybą Šaukt Visą 
Amerikos Uniją Suvažiavimą prieš Karą

New York. — Didžiojo 
New Yorko CIO Unijų Ta
ryba, atstovaudama 400 
tūkstančių narių, užgyrė ta
rimą Nacionalės Marininkų 
Unijos šaukt prieškarinį su
važiavimą visų CIO, Darbo 
Federacijos ir nepriklauso-

Užginčija, kad Fran- 
cija Padėsianti 
Naziam Kariaut

Washington. — Franci jos 
ambasadorius Henry-Haye 
griežtai užginčijo įtarimą 
Amerikos valstybės minis- 
terio C. Hull’o, kuris sakė, 
jog Vichy Franci j os valdžia 
taip bendradarbiauja su vo
kiečiais, kad jinai gali bile 
valandą pradėt tiesiogiai 

I veikt su naziais “užpuoli
mui ir spaudimui” kitų kra
štų. \

Francūzų ambasadorius k judėjimui, kad tokie nu
teigė, kad Francija net ne- neininkai kaip Lindberghas
svhjoja užpult jokią sveti
mą šalį, bet ji pasirengus 
gint visas savo kolonijas. 
Amabasadorius atmetė kaip 
melus anglų pranešimus 
(daugiausia iš Turkijos),
kad vokiečiai orlaiviais ar 
kitais būdais jau atsiuntę 
tūkstančius savo kariuome
nės į Syriją, Franci jos ko
loniją.

Franci jos valdžia pirm 
keleto dienų pareiškė, jog 
Anglija tiksliai skleidžia to
kius paskalus apie nazių 
plaukimą, lėkimą ir važiavi
mą į Syriją; tais paskalais 
anglai, girdi, nori pateisin
ti savo planuojamą užpuoli
mą prieš Syriją bei kitas 
francūzų kolonijas.

Pranašavimas Pigus
Brooklyn, N. Y.—Nesvar

bus senatorius, bet prez. 
Roosevelto karinės politikos 
balkis Cl. Pepper’is šnekėjo 
čia Muzikos Akademijoj, 
kad, girdi, per tris arčiau
sius mėnesius būsiąs nulem
tas karas. Kalbėjo ir keli 
kiti vardu komiteto vadina
mo “Gint Ameriką Pade
dant Talkininkam.” Vienas 
jų, E. A. Mowrer tiesiogiai 
šaukė Ameriką tuojau į ka
rą už Angliją. Susirinko tik 
1,200 asmenų išgirst tuos 
politikierius, kurie labiau 
rūpinasi Anglija nekaip 
Amerika.

.. Addis Ababa. — Anglai 
paėmė į nelaisvę dar 2,000 
italų kariuomenės Ethiopi- 
joj.

ORAS. — • Šį pirmadienį 
giedra, vėsiau.

Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

mų unijų ir kitų organizaci
jų iš visos šalies. Suvažiavi
mo tikslas—“ištraukt Ame
riką iš karo ir palaikyti ją 
nuošaliai nuo karo.”

Newyorkine CIO Unijų 
Taryba pasiuntė paragini
mą generalei CIO unijų val
dybai . Washingtone, kad 
šauktų visų unijų suvažia
vimą prieš Amerikos kiši
mąsi į imperialistų karą. 
Taryba išrinko komitetą 
mobilizuot newyorkiečius 
tokiam suvažiavimui ir nu
sprendė pasamdyt milžiniš
ką Yankee Stadiumą did
žiausiam masiniam susirin
kimui. Į Stadiumą sutelpa 
bent 75 tūkstančiai žmonių.

Lindbergh Suvedžiotojas
Kalbėdamas prieš karą 

CIO unijų susirinkime, 
Fredrick N. Myers, Nacio
nalės Marininkų Unijos or
ganizatorius, tarp kitko pan 
reiškė:

“Tai baisi gėda darbiniu* 

gali užpildyt Madison Squa
re Garden svetainę ir suve
džiot žmones širdingai nu
sistačiusius prieš karą. Ne
apsigaukime—tas Lindber- 
ghas yra fašistas!”

Anglų Ambasadorius Važiuo
ja iš Maskvos Išduot Ra

portą Savo Valdžiai
London. — Anglijos val

džia skelbia, kad jos amba
sadorius Cripps parvyksta 
iš Maskvos tik gyvu žodžiu 
išduot jai raportą, ir jo par
važiavimas, girdi, neturė
siąs jokios kitos reikšmės.

Paskutiniu laiku jis netu
rėjo jokių pasikalbėjimų su 
komisarų pirmininku Stali
nu nei su užsienių reikalų 
komisaru Molotovu.

Tai Nazių Propaganda, 
Sako Rooseveltas

Washington. — Parlėkus 
Amerikos ambasadoriui Wi- 
nantui iš Anglijos, pasklido 
girdai, kad jis atvežęs An
glijos pasiūlymą taikytis su 
Vokietija, nes Anglija sto
vinti ant susmukimo kran
to. Prez. Rooseveltas sako, 
kad šie girdai yra nazių iš- 
mislyti ir tyčia paskleisti.

Paskutinėmis dienomis 
amerikonų spaudoj pasirodė 
ilgi rašymai, kad Hitleris 
neturi nei mažiausios inten
cijos užpult Ameriką. Pre
zidentas pareiškė, jog čia 
taipgi nazių propaganda.

Ankara. — Spėjama, kad 
5,000 nazių persikėlę į Sy
riją, Franci jos koloniją. — 
Francūzų komanda tatai už
ginčija.
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Francijos ir Anglijos karą. Tie “laisvi 
francūzai”, kurie tarnauja Anglijai, gi
riasi, kad jąu turį 250,000 kareivių ir 
100 karo laivų.

Jų karo laivyną sudaro tie Francijos 
karo laivai, kuriuos pavyko anglų laivy
nui sugaudyti jūroj arba prieplaukose. 
Jie turi šiuos Francijos laivus: šarvuotį 
“Courbcrt”, 23,000 tonų įtalpos, didžiausį 
pasaulyj submariną “Surcouf”, ir dar 8 
kitus submarinus. Greičiausį naikintoją 
“Triomphant”, minų šlavikus: “Com. Do- 
boc”, “Com. Domine”, “Vaillant”, “Vi
king”, “Savorgnan”, “Brazza”, “Tissier”, 
“Malpomene”, “Bouclier” ir kelis deset- 
kus torpedinių ir kitokių laivų. Visi tie 
laivai tarnauja Anglijai.

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

Act of March 3, 1879.

Kaizeriui Mirus
Wilhelmas II, buvęs Vokietijos kaize

ris, mirė. Jis išgyveno 82 metus. Jam mi
rus turčių spauda ir radio garsintojai 
labai daug rašė ir kalbėjo. Dabar jie nei 
neprisimena to, kad savo laiku garsiai 
šaukė: “Pakarti Wilhelmąl”, “Pakarti 
kaizerį!”

Wilhelmas daug atsakomingas už Pir
mą Pasaulinį imperialistinį karą, kuris 
tęsėsi per keturis metus ir keturis mė
nesius, kuris tiek daug pražudė žmonių 
gyvasčių ir atnešė masėms vargo. Jis 
kaltas, kaip kalti ir tų laikų kiti karaliai 
ir imperialistai. 1914-1918 metų karo 
laiku Amerikoj turčių spauda daug rašė 
prieš kaizerį, sakė, kad kaip tik baigsis 
karas, tai jį pakars.

Bet kada Vokietijoj įvyko revoliucija, 
kada kaizeris turėjo pabėgti į Holandiją, 
kada talkininkai galėjo jį lengvai paimti 
ir teisti, tada jie “užmiršo” kaizerį. Pa
saulyje prasidėjo darbo žmonių sukili
mai, o kaizeris pasirodė bjaurus priešas 
bolševikų. Buvę jo.priešai greitai jam 
“griekus atleido.”

Wilhelmas buvo reakcionierius. Jis 
daug kartų pasisakė už Romos popie
žiaus ir kitų reakcinius planus pulti So
vietų Sąjunga. Jis laike Finliandijos ka
ro provokacijos išvien su reakcionieriais 
kalbėjo, kad reikia baigti Antrą imperia
listinį pasaulinį karą, o visiems imperia
listams pulti Sovietus. Jo planai neišde
gė. Miršta išnaudotojų senas pasaulis, 
nyksta ir jo šulai.

Wilhelmas ir linkui jo pasaulio impe
rialistų atsinešimas parodė tą, kad, ne
paisant kaip turčių spauda dabar daug 
rašo prieš Hitlerį ir Mussolinį, bet jeigu 
tik imperialistų karas baigtųsi ir jeigu 
tie fašistų vadai atsisuktų prieš Sovie
tus, tai “demokratai” jiems tuojau visus 
“griekus” atleistų, ir juos tuojau “civili
zacijos gelbėtojais” paskelbtų.

Po Hitlerio ir Mussolinio 
Subėgimo

Fašistų diktatoriai, Hitleris ir Mussoli- 
nis, susivažiuoja į Brenner Perėjimą, ant 
Italijos ir Vokietijos sienos, ir pasitaria. 
Po kiekvieno fašistų diktatorių pasitari
mo vis sekė naujas užpuolimas, buvo pa
vergta nauji kraštai. Ką jie pastarajame 
susibėgime tarėsi ir planavo, tai 'tik 
jiems žinoma. Bet vienas aišku, kad, kai 
iš vienos pusės fašistiniai vilkai tariasi, 
o iš kitos Anglijos ir Wall Stryto impe
rialistai suokalbiau j a, tai galima laukti 
dar didesnio karo gaisro, dar žiauresnio 
miestų ir šalių naikinimo, dar daugiau 
aukų ir liaudies kančių.

Jau Jiems '‘Kreta Nesvarbi”
Didžiausias Anglijos imperializmui Už- 

duotas smūgis tai Kretoj. Per pusantrų 
metų anglai tvirtinosi toj saloj. Jie £en 
turėjo tankus, kanuoles, armiją ir salą' 
saugojo Anglijos karo laivynas. Vokie
tijos imperialistai užpuolė anglus iš oro, 
o vėliau ir italai. Anglai ten neteko daug 
karo laivų, Neteko strateginės salos. Bet 
savo pralaimėjimą jau teisina, būk “Kre
ta nebuvo taip svarbi”, kad Anglija už 
ją turėtų vesti žut-būtiną kovą. Jeigu 
jau tokia anglų logika, tai greitai jie tu
rės atsižadėti Cypruso, Suezo, Egipto ir 
Palestinos.

4nh-Senu’fiz/nas Kongrese
Kongresmanas M. Edelstein , is./New 

Yorko stipriai pakėlė protesto balsą 
prieš anti-semitizmą Jungt. Valstijų kon
grese. Po savo kalbos kongresmanas 
ant tiek susijaudino, kad staigiai mirė 
nuo širdies ligos. Jis protestavo prieš 
Roosevelto šalininko kongresmano Ran
king anti-semitinį išstojimą kongrese. 
Rankin, Dies ir kiti pietų valstijų baro
nų kongresmanai yra nuolatiniai Roo
sevelto politikos rėmėjai. Jie puola dar
bininkų organizacijas, išstoja prieš neg
rus, o dabar jau net kongreso p’bsėdyj 
parodė savo anti-semitinį veidą.

Francija Gauna Savo “Mediciną”
Franci j os buržuazija per metų metus 

varinėjo intrigas prieš Sovietų Sąjungą. 
Tai Francijoj buvo “Rusijos caro vald
žia,” tai ten gyveno “caras su ministe- 
riais”, generolais, turėjo net savo armi
ją, vis planavo nuo Sovietų atkariauti 
Rusiją. Tai Francija gelbėjo visokiems 
kontr-revoliucionieriams kovoj prieš So
vietus. Tai ji supūdė į Bizertą atgaben
tus per generolą Vrangelį Rusijos Juo
dųjų Jūrų karo laivus.

O dabar Francija gauna savo “medi
cinų” paragauti. Kada ją parbloškė Vo
kietijos fašistų karo jėga, tai Anglija 
ne vien paliko, bet kenkė ir kenkia jai 
kiek tik gali. Anglijos karo laivai bru- 
tališkai užpuolė Franci jos karo laivus 
Grano prieplaukoj, daug jų nuskandino, 
sudegino, sugadino ir tūkstančius fran- 
cūzų jūreivių užmušė ir sužeidė. Tai 
anglai užpuolė Dakare francūzus. Tai 
anglai gaudo jūroj francūzų laivus ir 
juos grobia. Tai anglų orlaiviai degina 
Francijoj miestus ir ten, kur vokiečių 
nėra.' Tai anglai daro viską, kad atė
mus nuo Francį jos jos dideles kolonijas.

Anglija pasekė Francijos pėdomis ir 
organizavo pas save “Free French” 
(“Laisvų Francūzų”) veiklą, kurių prie
šakyj stovi anglams ištikimas generolas 
De Gaulle. Tie francūzai įsigalėjo Ek- 
vatoriškoj Francijos Afrikoj, organiza
vo ten armiją ir tarnauja anglams karo 
provokacijoms prieš Franciją. “Laisvus 
francūzus” anglai žada panaudoti užpuo
limui ant Syrijos, kad išprovokavus

Kas Nori Karo?
Wall Stryto imperialistai veržiasi ka

ram “New York Times”, sekmadienį, 
birželio 1, 1941, įtalpino Charles M. Lin- 
colno straipsnį, kur tarpe kitko sako:

“Vokietija... džiaugsis, jeigu ji suras 
kokį kelią, kad išvengus ginkluoto susi
kirtimo su Jungtinėmis Valstijomis. Vo
kietija nenori karo su Amerika. Ji bijo 
jo... Ji pamena, kokią didelę rolę Jung
tinės Valstijos suvaidino pirmame pasau
liniame kare ir pasėjo 70,000 minų tarpe 
Škotijos ir Norvegijos. Ji vis dar su nu
siminimu prisimena, kad Amerikos divi
zijos 1918 metais buvo Vokietijoj ir 
1919 metais dar stovėjo už Rheino. Ji 
žino, kad, jeigu Amerika bus kare, tai 
Vokietijos “Ueber alles” (Vokietijos vir
šus) pasibaigs. Ji žino, kokius milžiniš
kus rezervus Amerika turi.”

Ir toliau Lincoln atvirai agituoja už 
paskelbimą karo Vokietijai. Jis deda vil
tį į Amerikos karo laivyną, nesuprasda
mas tų pamokų, kuriąs davė mūšiai prie 
Kretos, nesuprasdamas to, kad, jeigu 
Amerika stos karan prieš Vokietiją, tai 
prieš Ameriką išstos Japonija.

Toje pat laidoje Arthur Krockdš Wa-. 
shingtono rašo, kad Amerikos armijos, 
laivyno ir orlaivy no komandiėriai stoja 
už atvirą karą prieš Vokietiją—“Army 
and Navy Heads Favor Positive Action”.

Wall Stryto bankieriai, kitų šalių iš
naudotojai, militaristai ir visi tie, ku
riems karas rugiapjūtė, kurie už ginklus 
ir amuniciją kraunasi pelnus, stengiasi 
mūsų šalį įstumti į karo katastrofą ne
paisant, kad liaudis griežtai karui prie
šingą.

1 .. .. -‘V*11 " . T 1 1

Francūzų Šiaurinė Afrika
j' a---- •---------------------- - -----

' Bizertą, Oranąs, Meps-el- laivų bazė, čia yra požemi- 
Kebiras... šitie francūzų niai naftos sandėliai. Van- 
karo uostai šiaurės Afriko- dens stotimi gali naudotis 
j e vis dažniau minimi už-, 
sienio spaudoje ryšium su 
karo operacijų išsiplėtimu 
Viduržemio jūroje. Paskuti
nieji įvykiai Libijoje dar la
biau padidino susidomėjimą 
Francūzų šiaurės Afrika— 
Maroku, Alžiru, o ypatingai 
Tunisu. Priežastis—geogra
finė tų Francijos kolonijų 
padėtis, ir strateginė reikš
mė, kurią tos kolonijos įga
vo prie dabartinių karo 
apystovų.

Francijos Šiaurės Afrikos 
pakrantėje yra išdėstyta su
stiprintoji “Mare to linija” 
(Afrikos “Mažino linija”), 
kuri tęsiasi nuo Libijos iki 
Ispanų Maroko. Šios pa
krantės linijos ilgumas — 
apie 2300 kilometrų. Šalia 
francūzų kolonijų eina su
sisiekimo keliai iš Gibralta
ro į Maltą.

Tunisas ne tik ribojasi su 
Libija, bet yra labai arti 
Italijos. Tunisą nuo Sicili
jos skiria 145 kilometrų plo
čio Sicilijos sąsiauris. 233 
kilometrų atstume nuo Tu
niso krantų yra italų sala 
Sardinija su savo pirmaeile 
karine jūrų ir oro baze Ka-

Francija, lygiai kaip ir 
jos buvęs angliškasis są
jungininkas, daug reikšmės 
skyrė svarbiausiai Sicilijos 
sąsiaurio jūrų bazei Bizer- 
tai (Tunise). Bizertos uos
tas guli prie perkaso, jun
giančio to paties vardo eže
rą su .Viduržemio jūra. Šis 
ežeras gali sutalpinti visus 
Europos karo laivynus. Eže
ras tinka laivams su pačia 
didžiausia., gremzle. Bizertos 
ežere įrengta’ povandeninių

virš 100 hidroplanų. Iš abie
jų pusių galingais fortais 
ir pakrančių artilerija ap
saugotame uoste, yra ’sau
sumos ir plaukiojautieji lai
vų remonto dokai.

Kiek atsilieka Alžiro ir 
Grano uostai, nors pasku
tiniaisiais metais ir jie bu
vo smarkiai stiprinami ir 
modernizuojami. Netoli Gr
ano pastatytoji jūrų tvirto
vė Mers-el-Kebiras—vienas 
iš svarbiausių Francijos 
laivyno atramos taškų.

Francūzų šiaurės Afrikos 
uostai sujungti gelžkeliu, 
einančiu ligi Gąbeso.

Strateginė šių Francijos 
uostų reikšmė imama ne pa
skirai, o įskaitant ir Tolu- 
ną, jūrų tvirtovę Francijos 
pietuose, ir Bonifaco, susti
printą bazę Korsikos saloje. 
Toji šalis, kurios rankose 
dabar būtų “trikampis” Ta
lonas—Granas—Bizertą, vy
rautų vakarinėje Vidurže
mio jūros baseino dalyje.
FRANCŪZŲ LAIVYNAS

Kapituliacijos metu Fran
cija turėjo galingą jūrų ka
ro laivyną, ligi to laiko tu
rėjusi nedidelius nuostolius. 
Jo sudėtin, neskaitant pa
senusių laivų, įėjo 9 liniji
niai laivai (dar 3 buvo sta
tomi), 1 lėktuvnešis, 1 lėk
tuvų transporto laivas, 7 
sunkieji kreiseriai, 11 leng
vųjų kreiserių, (ir 3 buvo 
statomi), virš 80 ekskadri- 
nių mininkų, maždaug toks 
pats kiekis povandeninių 
laivų ir daug pagelbinių lai
vų.

Po kapituliacijos,, Franci
jos laivynas gavo smūgį po 
smūgio. Anglai pagrobė

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

pa- 
esu 
Šei-

aršyn. Kaip kada, 
ir sunku ant krūti-

turiu gerą, miegoti

Bronchito Kosulys

Gerb. daktare, norėčiau 
klausti apie savo ligą. Aš 
moteris ,40 metų amžiaus,
myną užauginau, bet visą savo 
amžių kosiu, ir man vis krūti
nę skauda.

Daktarai sakė, kad man yra 
broncitas. Aš norėčiau pa
klausti, ar nebūtų galima išsi
gydyti nuo to nelabojo bron
chito? Dabar einu senyn, tai 
vis darosi 
tai dusina 
nės.

Apetitą
miegu, kaip akmuo. Visa svei
ka, tik ta krūtinė ramumo ne
duoda. Malonėkite, daktare, 
duoti atsakymą per “Laisvę.” 
Iš kalno tariu labai dėkui.

Atsakymas
Kroniškas bronchitas yra 

be galo nuobodi liga. Įkiri, ne
siduoda gydyti. Dalykas toks. 
Kvėpavimo takų ’dūdėlės — 
bronchines dūdelės esti iš vi
daus pabrinkę. Plėvės iš sa
vęs išsunkia daug gleivių, gli
čių, kurios vietomis užkemša 
dūdeles, o jei ne, tai kirbiną, 
kutena, ir prisieina kosėti, kad 
pąšąlinus tą flegmą. Dalelę iš
košė j ai, išskrepliavai, o tep 
tau ir vėl susidaro.

Ilgainiui nuo pastangų, nuo 
kosėjimo tūlos dūdelės prasi
skleidžia, išsipučia. Pasidaro 
lyg kokie maišiukai, kur su
tirštėja ir riogso flegma, ir 
nelengva iš tokių užukaborių 
iškosėti.

Vis dėlto, bandant, galima 
daug padaryki. Ųabai gerai 
yra trunąpyjy' bangų diatermi- 
ją (Shprt wąvę diathermy). 
Gydytojas su diatermijos rųa- 
šina išmankštę, išmasažuoja

ligotus organus, įkaitina, įšil
do. Tatai padaro flegmą skys- 
tesnę ir lengvesnę iškosėti. Po
draug tatai išjudina geresnę 
kraujo apytaką ir padeda slo
gai eiti geryn.

Ultra - violetiniai spindu
liai, nuo tam tyčia lempos 
(carbon arc ultra-violet lamp) 
arba stačiai nuo saulės, irgi la
bai naudingas daiktas. Būkite 
ant saulės kuo dažniausia, jei 
nevisai nuoga, tai gerokai pus
nuogė.

Šiltos maudynės ir šilti ga
rai padeda flegmas atliuosuo- 
ti' ir iškosėt. Galėtute gauti 
aptiekoje Tincture benzoin 
Compound, 4 ounces. Į puodu
ką verdančio vandens įmaišy
kite šaukštuką tų t vaistų, tai 
garai pasidarys kvepianti ir 
malonūs. Užvoškite iš popierio 
susuktą dūdą ąnt to puoduko, 
o per kitą galą įkvėpuokite 
tuos garus keletą minučių. Ga
lite tai pakartoti kelis kartus 
per dieną. Pabūkite kojom 
aukštyn, o galva žemyn, nu- 
svyrusi nuo lovos, kad iš bron
chinių dūdelių flegma žemyn 
nutekėtų, kaip iš apverstos 
bonkos. Tąip darykite dažnai. 
Labai naudingu, i

Gaukite treskos kepenų 
aliejaus (žuvies taukų) — 
Cod liver oil. Imkite po porą 
šaukštų keletą kartų kas die
na. Jei to negalite, tai gaukite 
Vitamin A and D capsules. 
Imkite po 3, po 4 kapsulėj su 
maistų 3 kartus kasdien, išti
sai, mėnesių mėnesiais.

.Yra ir specifiškų vąįstų nuo 
bronchinių kosulio — bet tąįp 
sau, už akių, be asmeninio iš
tyrimo, negalima jų tiksliai 
pritaikyti. Dažniau būkite ore 
ir saulėj.

francūzų laivus, buvusius 
britų uostuose Plymute, 
Portsmute, Širnese, o taip
gi Aleksandrijoje: 3 liniji
nius laivus, 6 kreiserius, ke
letą povandeninių laivų, 12 
esmininkų ir apie 200 smul
kių laivų. Anglams užpuo
lus francūzų eskadrą prie 
Orano, žuvo lėktuvų trans
porto laivas “Kommandan 
Test”, linijinis “Bretan”, 
smarkiai sužaloti linijiniai 
laivai “Provans” ir “Diun- 
kerkas.” Vėliau anglai smar 
kiai apgadino linijinį laivą 
“Rišelje.”

“Lavoro Fašistą” rašo, 
kad vokiečiams atiteko visi 
francūzų laivai, likusieji 
statyklose tų sričių, kurias 
okupavo vokiečiai. Vokie
čiams atiteko 35 tūkstanč. 
tonų talpumo linijinis lai
vas, 11 povandeninių laivų, 
8 esmininkai, o be to, ir me
džiaga, paruošta 1 linijinio 
laivo, 1 lėktuvnešio ir 6 po
vandeninių laivų statybai. 
Be to, daug jau pabaigtų 
laivų atiteko Vokietijai.

“Hamburger Fremden- 
blatt” nurodo, kad Vichy 
vyriausybės žinioje teliko 
vienas tinkamas mūšiui lini
jinis laivas “Strasburg”. 
(Kasanblankoje yra dar vie
nas nebaigtas linijinis lai
vas 35 tūkst. tonų talpumo), 
1 lėktuvnešis, 17 kreiserių, 
54 minininkai, ir virš 70 po
vandeninių laivų. Čia, ma
tyt, įskaitomi ir nebaigti 
statyti laivai.

Taigi, francūzų rankose 
dar liko gana pajėgus lai
vynas, esantis dabar Tuni
se, Grane, Alžyre, Bizertoje. 
Atskiri laivai yra Kazablan- 
koje, Syrijos uostuose ir ki
tose kolonijose.

Pagal francūzų-vokiečių 
paliaubų sutartį kolonijų li
kimas numatytas spręst tai
kos sudarymo metu, gi lai
vynas turi būti surinktas 
nurodytuose uostuose ir nu
ginkluotas. Vis tik Franci- 
jai buvo leista nenuginkluo
ti laivyno reikalingo koloni
jų gynimui.

VEIGANG ARMIJA
Pereitų metų rugsėjo mė

nesį, reorganizavus Peteno 
vyriausybę, Veiganas, per
leidęs generolui Hiunzinge- 
riui gynimo ministerio pa
reigas, išskrido į Šiaurės 
Afriką, kur perėmė tenykš
tės Franėijos kariuomenės 
vadovavimą. Viso ten pris- 
kaitoma 155 tūkstančių 
žmonių kariuomenė (apy
tikriais duomenimis).

Bet, gali būti, kad kariuo
menės skaičius ten ir dides
nis. Amerikos spaudos ži
niomis 1938 metais tik prie 
“Mareto linijos” buvo 35 
tūkstančiai žmonių, gi po to 
kariuomenės buvo nuolat 
didinamos.

Be sausumos ir jūrinių jam atlyginti, ar ne?
jėgų, generolo Veigano ži-Į širdingai prašau paaiš- 
nioje yra ir aviacija. Apie kinti.
jos ^gausumą liudija ir tas 
faktas, kad 120 francūzų 
lėktuvų atsilygindami už 
anglų Dakaro bombardavi
mą, puolė Gibraltarą.

Frančūzų Šiaurės Afrika 
jau seniai yra žmonių pajė
gų šaltiniu metropolijos ka
riuomenei. 1914—1918 me
tais iš čia į Europos fron
tus buvo pasiųsta 250 tūkst. 
žmonių. Be to, čia daugelis 
francūzų karinių veikėjų at
liko stažą. Maršalo Liotje, 
generolų Veigano, Gamele- 
no ir kitų biografijos susi
jusios su karine tarnyba 
Šiaurės Afrikoje.

Esant reikalui, Veiganas 
gali apmokyti Senegalo, Da- 
goniejaus, Nigerio ir kitų 
Francūzų Vakarų Afrikos 
žmonių rezervus įr permesti 
juos į šiaurę. Jeigu gi jūros 
kelias iš Dakaro į Kasablan
ką būtų susijęs su pavojumi

karo transportams, tai ta
da kariuomenės permeti
mui būtų galima panaudoti 
vadinamąjį “imperijos ta
ką”, kurio statyba buvo 
baigta dabartinio karo iš
vakarėse. Tai paskubomis 
pastatytas automobilių ke
lias, perkertantis dykumų 
smiltynus ir uoluotas vie
toves. Kelias prasideda Da
kare ir eina nuo Rosso, Gu
ro fortu, pagal vakarinę is
panų kolonijos Rio-de-Oro 
sieną, pro Agadirą, Mara- 
kešą ir Kasablanką.

Tačiau kyla klausimas ar 
“imperijos Ūkas”, reikalau
jantis, dėl kalnų griūčių ar 
užpūstymo smėliu, nuolati
nio remonto, yra tinkama
me stovyje, o taip pat ar 
Veiganas turi pakankamai 
transporto priemonių, ku
riomis galėtų permesti iš 
Vakarų į Šiaurės Afriką di
delius kariuomenės kiekius 
su ginklais, karo medžiaga 
ir kitais karui būtinais reik
menimis?

NAKTINIAI SKANDINI
MAI ORO BOMBOMIS
Vien pirmadienį šią sa

vaitę naktį vokiečių orlai
viai sunaikino penkis preki
nius anglų laivus, 21,000 to
nų, antradienio naktį—du 
laivus, 8,000 tonų, ir tuo 
tarpu labai sužeidė šešis ki
tus anglų prekinius laivus.

Klausimai ir

kad jai

vesis, o 
jam vi-

Klausimas:
Gerb. Tamstos:
Širdingai prašau Tamistų 

atsakyti šiuos klausimus 
pel* “Laisvę”, kurie bus man 
labai svarbūs.

1937 metuose atvyko iš 
Lietuvos viena panelė nele- 
gališku būdu, tai be kvotos, 
metams, laikų, ir nekuriu as
menų proteguojama, pasili
ko net iki šio laiko. Jai at
vykus, jinai labai sirgo kone • 
du metus suviršum. Neturė
dama finansų, jinai susitarė 
su vienu vaikinu, 
gelbėtų finansiniai 
ji pasveiks, tai ji 
jei ne, tai grąžins
sas išlaidas. Tai jis ją rėmė 
per tris metus ir pasidarė 
išlaidų kelius tūkstančius 
dolerių. Bet jis vėliau pra
dėjo pajusti, kad čia kas to
kio netvarkoj, ir užklausė, 
ką ji mananti daryti: Ar ji 
mano grąžinti jam išlaidas, 
ar, ne? Jinai jam pasakė, 
kad jau ji žinanti labai ge
rai Amerikos sąlygas, ir ne
tik ką nemananti grąžinti, 
bet dar galinti net bylą iš
kelti, jei jis netylės. Štai ko
kia istorija.

Tad gi klausiu: Ar gali
ma ją paimti Imigracijos 
Biure, ir priversti jai viską

►

Skaitytojas.
Atsakymas:

Gaila, kad mes negalime 
šiame atsitikime jums pa
tarnauti. Kad išvengus ne
susipratimų arba suklaidini- 
mų, geriau kreipkitės pas 
pasitikimą advokatą ir pra
šykite patarimo.

Redakcijos Atsakymai
T. D., Scranton, Pa. — 

Draugo rašiniu apie Bagočiaus 
ir “Tėvynės” raudojimus ne
pasinaudosime. Fašistai ir jų 
talkininkai jau yra “suarešta
vę” ir “nužudę” daugybę Lie
tuvos veikėjų, bet tie veikėjai 
vis tebėra laisvi ir gyvi! Pa
našiai bus ir su jūsų rašinyj 
minėtu asmeniu. Todėl, užuot 
apie tai mums rašyti ir spėlio
ti, geriau palaukti — gyveni
mas viską parodys.

v
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Los Angeles, Calif Laiškas Iš
Latvijos

M. Pūkis.

Naudai Dienraščio “Laisves”

arba būti šaudomais Daka- 
Singapore poryt, arba kur 
arba Europoje, arba kur

ku- 
drg. 
prie

"S"*

Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

L

i*

Gelbėkite Savo Taiką, 
Gelbėkite Savo Sūnus!

Kongresmenas Marcantonio Atsako į Prezidento Roosevelto Karinę Prakalbą, Pasaky
tą Gegužės 27 Dieną. Marcantonio Kalbėjo Per Radiją Gegužės 30 d. Jis Šaukia Ame • 
rikos Liaudį Nepasiduoti Karo Kurstytoju Apgavystei ir Gelbėti Ši Kraštą nuo Impe

rialistinės Skerdynės. Marcantonio Prakalba Seka:

Mano Gerbiami Amerikiečiai:
Kaipo narys Jungtinių Valstijų Atstovų Bu

to aš kovojau prieš m’ūsų valdžios 'imperialis
tinę apsiginklavimo, konskripcijos, karo ir 
diktatūros programą iš pat pradžios. Kartais 
tekdavo tik man vienam balsuoti prieš tą 
programą. Aš tai programai priešinausi ne 
dalinai. Aš priešinausi jai visai, ištisai. Tuo 
būdu aš dabar duodu atsakymą į prezidento 
prakalbą, pasakytą pereitą antradienį (geg. 
27 d.), kurioje jis paskelbė apsišaudymo, krau
jo liejimo ir diktatoriškas Wall Stryto-Down
ing Stryto Ašies fazes plano dėl karo, im
perijos ir diktatūros.

Nežiūrint desperatiškų pastangų spaudos, 
radijo, klaidingų darbo vadų ir tų, kurie turi 
užėmę aukštas vietas, įgązdinti tuos Ameri
kos žmones į karo isteriją,—nežiūrint to, dau
giau, kaip 90 nuošimčių esate nusistatę prieš 
įsivėlimą į šį karą. Jūs atvejų atvejais esate 
pasakę NE dėl konvojų, dėl siuntimo Euro
pon armijos, dėl visko, kas reiškia karą. Kaip 
tik dėlei to, kad jūs milžiniškoj daugumoje 
esate priešingi karui, mūsų prezidentas pa
gelba šios savo prakalbos bandė atimti iš 
Jungtinių Valstijų Kongreso karo ir taikos 
klausimą ir atimti tą klausimą nuo jūsų, Ame
rikos. žmonių, tuomi stengiantis parodyti, jog 
karas; neišvengiamas ir karo klausimas yra 
užbaigtas. Betgi šis karas toli gražu nėra 
neišvengiamas ir šis klausimas toli gražu nėra 
užbaigtas. Jūs, Amerikos žmonės, galite mūsą 
kraštą ištraukti iŠ šio karo ir neleisti jį vėl 
įvelti. ’

Jieško Karui Pradėt Progos
Prezidentas savo prakalboje pakartojo, kad 

vienintelis dalykas, kurio reikia bijoti, tai yra 
baimė. Vienok jis pats panaudojo baimę, .bai
mę Hitlerio užpuolimo ant Amerikos, kad pa
teisinti sauvališką pasiėmimą teisės, kada, kur 
ir į ką pradėt šaudyti, teisės iš naujo ap- 
sklembti (apibudinti) apsigynimą, idant reikš
tų agresiją (užpuolimą), idant sunaikinti neu
trališkumo įstatymą ir tuomi sutverti tokią 
padėtį, kurioj karo pradėjimo įvykis pasidary
tų neišvengiamas. Jis panaudojo tą baimę pa
sikėsinimui čia įvesti diktatūrą ant kiekvieno 
amerikiečio pačios gyvybės. Jisai panaudojo 
šitą baimę, baimę Hitlerio užpuolimo ant Ame
rikos, šitam savo keturia-frončiui užpuolimui 
ant taikos ir žmonių laisvių, nežiūrint to fak
to, jog jis žinojo Senato Laivyno Reikalų Ko
misijos vienbalsį raportą, išduotą 1940 metų 
gegužės 16 dieną, po kelių metų gilaus išstu
dijavimo, kuriame nurodoma, kad ant šios ša
lies užpulti ir į šį ąausžemį negali padaryti 
pasekmingo įsiveržimo jokia šalis arba jokia 
kelių šalių sąjunga.

Kada šaudyti, į ką šaudyti ir kur šaudyti 
galia priklauso Amerikos žmonių atstovams, 
kurie sudaro Kongresą ir kurių yra pareiga 
pildyti žmonių valią. Šios teisės pasisavinimas 
per prezidentą yra ne tik priešingas Konsti
tucijai, bet taipgi reiškia diktatūrą, kuriai ly
gios niekur nesiranda ,neišskyrus net Adolfo 
Hitlerio diktatūros, šitos galios prezidentui 
nėra davę nei šios šalies tėvai, nei Amerikos 
žmonės per rinkimus. Nėra jokio skirtumo 
tarpe Hitlerio sistemos, kur vienas žmogus 
prisako savo žmonėms šaudyti arba būti šau
domais Lenkijoje arba Holandijoje, ir siste
mos, kurią išdėstė prezidentas savo prakalbo
je, kur vienas žmogus gali duoti įsakymą savo 
žmonėms šaudyti 
ro uoste rytoj, o 
Pietų Amerikoje, 
nors ant jūrų.

Nei demagogiškas panaudojimas žodžio “de
mokratija,” nei frazės “jūrų laisvė,” “keturios 
laisvės,” nei bauginimas Hitlerio įsiveržimu 
neprivers jus, Amerikos žmonės, priimti šitą 
prezidento paskelbtą naują tvarką.

Kaip Apsigynimas Pavirto Agresija
Prezidentas savo prakalboje taipgi naujai 

apibudino apsigynimą. Pagal prezidentą, ap
sigynimas dabar reiškia kariauti ant tolimų
jų jūrų, idant pristačius Anglijai pagelbą, 
arba kariauti už tūkstančio mylių nuo Bos
tono, Mass., arba Afrikos uoste Dakare, arba 
bet kur kitur, kur prezidentas parinks. Šis ap
sigynimo apibudinimas yra iškraipytas ir jūs 
privalote jį atmesti. Imperialistinės užmačios 
Dakare, arba Europoje, arba Pietų Amerikoje 
nėra gynimas mūsų šalies, arba mūsų gyveni
mo būdo. Tai yra imperijos keliai, keliai Wall 
Stryto-Downing Stryto Ašies.

Visa ši karo programa išmarginta suktybe 
ir apgavyste. Po priedanga apsigynimo, Ame
rika tapo įblokšta į apsiginklavimo programą, 
kuri yra pragaištinga visos šalies ekonominei 
ir socialinei gerovei. 1940 metų gegužės 16 
dieną prezidentas Rooseveltas prašė kongresą 
paskirti pinigų apsiginklavimui ir sakė, kad 
tas apsiginklavimas reikalingas apsigynimui 

nuo užpuolimo. Vienok gi po rinkimų kitoje 
savo prakalboje prezidentas atidengė tikrąjį 
to apsiginklavimo pobūdį, būtent, kad mūsų 
šalis padaroma ginklų arsenalu (sandėliu) vie
nos kariaujančios šalies prieš kitą kariaujan
čią šalį. Konskripcija buvo parduota Ameri
kos žmonėms kaipo vienų metų taikos laiku 
mūsų jaunimo išmuštravojimas. Dabar gi kon
skripcija pasirodo savo tikroje šviesoje kaipo 
paruošimas agresijos karui. Užtikrinimas, jog 
konskripcija tęsis tik vienus metus, tapo įmes
tas į abejonės ir neaiškumo gurbą.

Jūs, Amerikos žmonės, netgi buvote auka 
apgavingų prezidentinių rinkimų. Jums buvo 
atimta teisė balsuoti už ar prieš prezidento ka
rinę programą. Jus apgavo Wall Strytas, už
kardamas ant opozicijos (republikonų) par
tijos kandidatą, kuris susivienijo su savo opo
nentu (demokratų kandidatu) pardavimui šio 
karo Amerikos žmonėms, paslepiant savo tiks
lus tokiais taikos ir apsigynimo obalsiais, 
kaip “Pagelba be karo” ir pakartotinais pa
žadėjimais, kad jūsų vaikai niekados nebus 
siunčiami į jokį užsienio karą. “Pagelba be 
karo” obalsį nūnai visai pamiršo prezidentas 
ir jo oponentas (Willkie). Net Lend-Lease Bi- 
lius buvo įpirštas Amerikos žmonėms vardan 
apsigynimo ir taikos. Dabar gi mums yra pa
sakojama, kad mes turime, dėl pravedimo šio 
akto, daryti tai, kas buvo žadėta, jog nereikės 
daryti, būtent, pradėt šaudyti tada, ten ir į ką 
prezidentas nutars.

Traukia Karan Prieš žmonių Valią
Pagelba suktybės ir apgavystės jie sten

gėsi įtraukti jus į karą prieš jūsų valią. Da
bar pagelba naujai aiškinamo apsigynimo ir 
pasigrobimo galios jie siekia lieti jūsų sūnų 
kraują ant žemės ir vandens be jūsų sutikimo.

Savo prakalboje prezidentas reikalavo vie
nybės ir tą savo reikalavimą parėmė paskel
bimu neribotos nepaprastos padėties. Jums 
prisakyta liautis diskusuoti ir visiems susivie
nyti ir priimti karinę programą ir diktatūrą. 
Ir už ką? Už- demokratiją, mums sakoma. 
Betgi tas faktas, kad jūs, liaudis, esate bru
kami karan; tas faktas, kad prezidentas sau- 
vališkai pasisavino konstitucinę galią; tas fak
tas, kad per visą šį skymą ir suokalbį buvo 
vartojama suktybė ir apgavystė; tas faktas, 
kad visa tai padaryta be atsiklausimo jūsų ir 
be jūsų sutikimo, ir kad jums atimta teisė 
nuspręsti,—visa tai aiškiausiai parodo, kad šis 
karas nėra karas už demokratiją.

Jo prakalboje buvo paminėta ir Chinija, nes 
prezidentui nelabai paranku buvo kalbėti apie 
demokratiją, apie tas keturias laisves, arba 
apie minimum algas ir maksimum darbo va
landas dėl žmonių Indijoj, Afrikoj, Egipte, 
neigi apie algas Anglijos Vakarinių Indijų 
darbininkų, neigi apie Anglijos valdomų Hong 
Kong ir Singapore. Ne, nebūtų labai pritikę 
prie tų keturių laisvių, arba prie pasmerkimo 
naziško vergų darbo, kaipo pavojaus mūsų 
prekybai, jeigu jis būtų kalbėjęs apie ryžių 
porcijas, kurias gauna milionai ir milionai 
Anglijos išnaudojamų žmonių visam pasau
lyje, kaipo atlyginimą už jų darbą. Preziden
tas taipgi neprisiminė apie tai, kad tą patį 
gazoliną, kurį Japonija vartoja naikinimui 
žmonių Chinijoje, parūpina kaip tik tie patys 
ponai ir ponios, kurie reikalauja, kad jūsų 
sūnus užmušinėtų, žudytų kitus ir būtų žudo
mi kare už jų kišeninę demokratiją. Taip, 
gerbiamieji anferikiečiai, prezidentas nepasakė 
jums.tai, jog kai mes aprūpiname Japoniją ži
balu, tai Chiniją aprūpiname tuščiais žodžiais. 
Neigi jis mums pasakojo apie tai, kaip bado 
pagelba yra bandoma priversti, Airiją išsiža
dėti savo neutrališkumo ir savistovybės.

Karas už Grobimą
O kas liečia Pietų Ameriką, tai Pietų Ame

rikos žmonės žino, kad išnaudojimas yra iš
naudojimas ir kad imperializmas yra imperia
lizmas, ar tai jis būtų Berlyno, Londono ar 
Wall Stryto. Jie žino, jog kai prezidentas nu
statė ir padiktavo mūsų Pietų Amerikos kai
mynams užsienio politiką, kad tai yra uždė
jimas ant jų diktatūros. Toliau, jie niekad 
nepamirš mūsų priespaudos ant Puerto Rico.

Ne, šis karas nėra karas už demokratiją. 
Tai karas už grobimą. Tai karas nusprendi
mui, ar Wall Stryto-Downing Stryto Ašis, ar 
Romos-Berlyno-Tokio Ašis išnaudos žmoniją. 
Pažiūrėkite į rekordus tų žmonių, kurie rei
kalauja, kad jūsų sūnūs mirtų už taip vadi
namą jų demokratiją. Tai ta pati šaika, kuri 
padėjo sumušti Ispanijos Respubliką su mūsų 
valdžios pritarimu, kuri užkorė Hoare-Lavalle 
sutartį ant Ethiopijos žmonių be protesto iš 
mūsų valdžios pusės, kuri padarė galimu Mu
nich© sutartį su mūsų valdžios sutikimu,— 

* tai ta pati šaika, kuri nūnai šaukja .už karą 
ir kuriuos 1936 metais prezidentas pats pa
vadino ekonominiais rojalistais ir demokrati

LAISVE •brėžtas puslapi?

jos priešais. Jis reikalauja, kad jūs pasiau
kotumėte dėl jų rūšies demokratijos, dėl to
kios demokratijos, kuri reiškia karą, imperiją, 
penkiasdešimts du milionu tuščių pilvų, vis 
kylantį pragyvenimą, sumažinti WPA, dau
giau taksų dėl jūsų ir daugiau pelnų jiems, 
sunaikinimą Teisių Biliaus, persekiojimą sve- 
turgimių ir politinių mažumų, “poli taksus,” 
linčiavimą, diskriminaciją darbuose dėl rasės, 
spalvos ir tikėjimo, supančiotus darbininkus 
ir nualintus farmerius. Tai tokią jie turi min
tyje demokratiją, už kurią prezidentas sauva- 
liškai pasiėmė galią nuspręsti kada, kur ir į 
ką reikės pradėti šaudyti. Tai tokia yra de
mokratija, dėl kurios apsigynimas tapo pa
verstas užpuolimu. Tai tokia demokratija, 
dėl kurios jums diktuojama klaidinga tautos 
vienybė.

Hitlerizmas Bus Nušluotas
Ir kaip tik todėl, jog jūs žinote, kad šis 

karas yra karas tarpe dviejų Amerikos liau
dies priešų grupių; jog tai yra karas hitleriz- 
mo prieš hitlerizmą, kuris tereikš laimė
jimą vienos rūšies hitlerizmo prieš kitą rūšį; 
kaip tik todėl, jog žinote, kad nedaro skirtu
mo pavergtiems žmonėms ištisai pasaulį, kurių 
pavergėjų rankose nagaika randasi, kuri juos 
plaka, Adolf Hitlerio ar Wall Stryto-Down
ing Stryto viešpačių,—jūs atmetate klastingą 
tautos vienybę ir atsisakote išsižadėti savo tai
kos ir savo laisvių. Hitlerizmo negalima nu
galėti įsibloškimu į šį imperialistinį karą, 
idant užtikrinus Wall Stryto-Downing Stryto’ 
rūšies hitlerizmui laimėjimą. Vienintelis sėk
mingas įrankis prieš hitlerizmą yra tikra de
mokratija be jokių “jeigu” ir “bet” prie mūsų

Apie Prof. Bacevičiaus 
Vakarienę

Jau skaitytojai žino, kad 
gęgužės 18-tą prof. Bacevičiui 
buvo suruoštas koncertas, kur 
net didžiausio Los Angeles 
laikraščio “Examiner” repor
teris gražiai aprašė ir atidavė 
didžiausį kreditą tam Sovie
tiniam muzikos virtuozui.

Kadangi prof. Bacevičius 
nusprendė apleisti Los Angel
es ir važiuoti į Chicagą ir ki
tur, tai ant greitųjų jam buvo 
surengta išleistuvių vakarienė 
gegužės 29-tą. Nors tai buvo 
ketvirtadienio vakaras, bet 
žmonių su.ėjo virš šimto, kurie 
gerai pasivalgė, pasiklausė 
prof. Bacevičiaus labai įdo
mios kalbos apie Lietuvos 
muziką ir jos kūrėjus ir ant 
galo smagiai pasišoko prie 
Stanley West mažosios orkes- 
tros, kurie veltui pagrojo. 
Ačiū jiems už tai.

Kadangi rengiant koncertą 
pasidarė daug išlaidų, tai ge
ros valios dalyviai sumetė au
kų $20.33. Aukavo sekamai:

A. Nikūnas, kuris jau buvo 
išvažiavęs į rytus muziejaus 
reikalais, bet šiam tikslui pali
ko $5.00; M. O. Pūkiai $5.00; 
J. Oakvidienė $2; J. G. Sa
vis $1.50. Po $1.00: J. A. 
šmulkštis, A. Bušai, P. Repeč- 
kai, R. Savicky ir J. Pupis. Po 
50c.: G. A. Bernotai ir Ar- 
bach. A. Radnik 30c ir J. Zau- 
nis 25c. Smulkiais 28 centai.

Iš valgių aukavo U. Daivie- 
nė ir O. Pukienė.

Visiems aukotojams, kurie 
padarė šią vakarienę pasek
minga, varde komisijos, taria
me ačiū.

Reikia priminti, kad kaip 
dėlei koncerto ir vakarienės, 
daug pasidarbavo dd. Babi- 
čiai, Pūkiai, Levanai, Virbic
kas, Druskis ir kiti. Mūsų dai
nininkė drg. Levanienė viena 
išpardavė 55 tikietus dėl va
karienės, tai už tai ir turėjome 
geras pasekmes.

Taipgi reikia paačiuoti toms 
grakščioms moteriukėms, 
rios gražiai, po priežiūra 
Petrovičienės, patarnavo 
stalų.

Ant galo, tai ačiū prof. V. 
Bacevičiui, kuris savo atsilan
kymu supažindino mus su 
aukštos muzikos faze ir išgir
dome jo kilnų ir jausmingą 
skambinimą, kuris sužavi 
kiekvieną.
” Los Angeles Lietuvių L. 
Choras gabiai mokinasi per
statyti vietinio rašė j o drg. Le- 
vano parašytą dviejų aktų 
operetę “žalias Velnias”, ku
ri bus perstatyta birželio 28 
dieną švedų svetainėj, 7519 
So. Hoover St. Prašome visų 
atsilankyti ir išgirsti tą naują 
juokingą operetę.

Teisių Biliaus, nedarant jokių išimčių Nepri
klausomybės Paskelbimo nurodyme, jog visi 
žmonės yra sutverti lygiais, su užtikrinimu 
teisės dirbti, laisvai organizuotis, prašalinti 
“poll tax” sistemą ir visokias kitokias dis
kriminacijas ir aprūpinti darbu bedarbius. 
Prieš šitokią demokratiją, veikiančią su visais 
pasaulio demokratiją ir taiką mylinčiais žmo
nėmis, abiejų rūšių hitlerizmas neišvengiamai 
sutrupės. Todėl, rašykite prezidentui, savo 
kongresmenams ir senatoriams, reikalaudami, 
kad jie ištrauktų šį kraštą iš karo ir laikytų 
nuo karo, nes jūs nenorite ką nors bendro tu
rėti su šiuo karu.

Šioje valandoje, kritiškiausioje mūsų istori
jos valandoje, aš atsišaukiu į savo šalies žmo
nes, į Amerikos vyrus ir moteris visų rasių, 
spalvų ir pažiūrų, išblaškykite šitą karo ir 
diktatūros suokalbį! Konspiratoriai yra galin
gi ir užima aukštas vietas, bet jų yra nedaug. 
Jūsų gi yra milionai. Ši yra mūsų šalis. Mūsų 
gyvybė priklauso mums. Mūsų laisvės yra 
mums gamtos duotos.

Aš šaukiu jus, susivienykite ir laikykitės, 
kaip laisvi vyrai ir laisvos moterys, kaip drą
sūs vyrai ir drąsios moterys, ir lai visas pa
saulis žino, kad jūs atsisakote būti įgrūsti į ši
tą karą, kad jūs atsisakote per suktybes ir ap
gavystę būti įtraukti į šį karą, kad jūs atsi
sakote būti per apgavystes ir suktybes įvilioti 
į šį karą, kad jūs atsisakote priimti patvarky
mus arba proklamacijas už karą ir už įvedimą 
diktatūros šiose laisvose Jungtinėse Valstijo
se.

Amerikiečiai, gelbėkite savo taiką, gelbėkite 
savo sūnus, gelbėkite savo laisves—susivieny
kite ir kovokite!

buvęs kelyje. Nežinau ar šis 
laiškai nukeliaus pas jus. At
rodo, kad jūs pirmo mano 
laiško negavote.

Pas mus dabar yra nauja 
darbininkų valdžia. Jūs klau
sėt, kaip mums einasi ir kaip 
patinka mūsų naujoji valdžia. 
Galim pasakyti, mums eina
si gerai ir patinka nauja val
džia ir kožnam sąžiningam 
darbininkui patinka, nes dar
bininkais ir vaikais mūsų 
valdžia rūpinasi taip gerai, 
kaip niekur kitur pasaulyje.

Negaliu čia ant mažos po- 
pierėlės visko aprašyti. Pami
nėsiu tik kelis palengvinimus 
darbininkų būvio, kas anks
čiau mums buvo neprieinama. 
Visų pirma, Valytei už mo
kyklą nereikia mokėti. Vi
siems vaikams visos mokyklos 
yra už dyką. Gali mokytis ant 
ko tik nori. Nors ir biedni, bet 
jeigu gabūs, tai gauna dar ir 
iš valdžios piniginę pašalpą. 
Gydymas visiems žmonėms, 
neskiriant darbininkų nei bu
vusių ponų, už dyką. Reikia 
mokėti tik už liekarstas. AŠ 
pati pradėjau eiti pas dantis
tą. Nieko nereikia mokėti.

Bažnyčios irgi nėra uždary
tos. Kas tiki Dievui, gali eiti 
bažnyčion ir melstis. Pas mus 
moterys yra lygiateisės.

1 eiti j visokias mokyklas. Gali 
mokintis visokius amatus. Ga
li būti inžinierėmis, lakūnė
mis, mašinistėmis ir tt. Jau 
dabar daug atsakomingų vie
tų užima moterys, šią vasarą 
pas mus Latvijoj žemės plo
tus apdirbs su mašinomis. 
Daug mašinų, traktorių yra at
siųsta iš Tarybinių Respubli
kų. Tai dabar daug vyrų ir 
moterų mokosi vairuoti trak
torius. Mes gyvenam po seno
vei. Kožnas prie savo darbo. 
Brangiau pas mus viskas. Bet 
taipgi ir uždarbis didesnis. 
Pirkti galima viską ir visko 
yra ir iš valgomų daiktų ir 
drabužių.

Pasveikinkite Ignacą. Malo
nėkit greičiau atrašyti.

Su pagarba,
Stabinų Šeima.

Los Angelės ir apylinkės 
lietuviai, kurie susispietę prie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir choro, atlieka labai kultū
ringus dailės darbus. Pav., tik 
bėgyje dviejų savaičių buvo 
trys parengimai — koncertas, 
Pabaltijo valstybėlių piknikas, 
vakarienė su prof. Bacevičiaus 
prelekcija ir dabai’ neužilgo 
bus perstatoma operetė. Tai 
vis gražūs, kultūriški darbai, 
kurie kelia lietuvių vardą tar
pe svetimtaučių (kaip Bace
vičiaus koncertas) ir tuom sy
kiu palaiko lietuvių tarpe dai
lę ir kultūrą.

Tai garbė Liet. Lit. Drau
gijai ir chorui, kurie atlieka 
tokius kilnius darbus!

Prašome visų dėtis prie šių 
kultūros ir dailės budavotojų 
organizacijų.

Mrs. M. Misevičienė, nor- 
woodietė, šiomis dienomis ap- 
laikė laišką nuo savo giminai
tės, gyvenančios Rygoje. Laiš
ko autorė yra Igno Kubiliūno 
— komiko dainininko sesuo.

Sausis 31, 1941
Gerbiami Amerikiečiai!

Mes visi sveikiname jus su 
naujais metais ir linkime jums 
kuogeriausios sveikatos ir kad 
būtumėte apsaugoti nuo karo 
baisenybių . . . Brangus dėde 
ir teta, labai ačiū už laišką, 
kurį tiktai vakar, 30 sausio, 
gavom. Beveik du mėnesiu iš-

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 

juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS.
7 Vose Pavilion Park

S

BROOKLYN, N. Y. Liepos 6 July 
7 Klasciaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. •. F

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome 
nė privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienraštį “Laisvę 

’ moraliai ir materialiai.

PHILADELPHIA R“®- August* *1 11/1 Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa, Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. 'iSiiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.
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Greičiau Kupranugaris Lenda 
Pro Adatos Skylutę

Cleveland, Ohio

“Greičiau kupranugaris išlys pro 
adatos skylutę, negu didžturtis pateks į 
dangaus karalystę,”—perskaitė biblijoje 
kartą tūlas didžturtis ir susijaudinęs 
nuosavu lėktuvu nuskrido į fabriką, kur 
užsakė tokio dydžio adatą, pro kurios 
skylutę galėtų pralįsti kupranugaris. Gi 
to fabriko savininku buvo vyskupas, to
dėl jis anam didžturčiui šventuosius bi
blijos žodžius išaiškino tikrąja prasme:

—Kad ir išlys kupranugaris pro ada
tos skylutę, visvien nepateksi dangaus 
karalystėn, nesgi yra tiktai karalystė že
mėje. ..

Suprato didžturtis, kame reikalas ir 
nuo to karto dar labiau pamilo bibliją, 
nesgi jisai nuoširdžiai- įtikėjo, kad grei
čiau kupranugaris išlys pro adatos sky
lutę, negu vargšas prilygs didžturčiui že
mės karalystėje...

Daug yra parapijų, bet vargšų jose 
yra nesuskaitomai daugiau. Ir kiekvie
nos parapijos vargšams klebonai nuola
tos žada dangaus karalystę, nesgi grei
čiau kupranugaris išlys pro adatos sky
lutę, negu... Todėl visai nėra ko stebė
tis, jei Malėtų parapijos klebonas kuni
gas Gajauskas lygiai taip pat galvojo, 
kaip anas didžturtis, kuris norėjo fabri
ke adatą užsakyti. Ir ne tik galvojo, bet 
savo galvoseną veiksmais tvirtino.

Kai prireikdavo parapijos bažnyčią re
montuoti, tai kunigas Gajauskas iš sa
vo kišeniaus nė cento nepridėdavo, nesgi 
jis didžturtis buvo. Tą kilnią pareigą pa
vesdavo jis savo parapijos vargšams, nes
gi jų dangaus karalystė...

—Mieli parapijonys!,—šaukdavo per 
pamokslą Gajauskas. — Mūsų bažnyčia 
griūva, skubaus remonto reikalinga... 
Pamiršote dievo namus, parapijonys, ir 
išpažinties neinate... Tad eikite visi at
gailauti ir ta proga bažnyčios remontui 
bent po litą aukokite... Pinigų negailė
kite, nesgi Šventame Rašte pasakyta, kad 
greičiau kupranugaris išlys pro adatos 
skylutę, negu didžturtis pateks dangaus 
karalystėn!

Ir jei kuris iš parapijiečių išpažinties 
neidavo ar lito neduodavo, tą Gajauskas 
visomis pragaro baisybėmis pribaigdavo:

—Nusidėjėli, kai numirsi, tai tavo nuo
dėmingo kūno į kapus nepriimsiu!

Didžiai įbaugintas pomirtinėmis baus
mėmis, vargšas parapijietis savo vai
kams geriau cukraus nenupirkdavo, kad 
tik sunkiai pelnytą litą į kunigo Gajaus
ko delną įspaudus. Gi jei kuris parapi
jietis iš baimės duodavo daugiau už ki
tus, tai kunigas tokį paguosdavo:

—Gerai darai, parapijieti! Žinok, kad 
penktasis bažnyčios įsakymas skamba 
tąip: “Savo bažnyčią ir jos tarnus laiky
ti padėk...” Padedi bažnyčiai ir jos tar
nams, tai ir žinok, kad artėji prie dan
gaus karalystės...

Per pamokslus kunigas Gajauskas daž
nai savo parapijiečiams sakydavo:

—Yra trys evangelijos patarimai, ku
rių visuomet reikia laikytis. Pirmasis 
evangelijos patarimas yra neturtas, an
trasis—-dorumas ir trečiasis—paklusnu
mas.

Gajauskas turtų daug neturėjo, bet 
dvarelio visa apylinkė jam pavydėjo. Do
rumas pas kunigą taip pat buvo aukšta
me laipsnyje, nes jis baisiai mėgo pa
klusnumą.
nutė per kunigo Gajausko dvarą ir, ma
tyt, alkana buvo, kad pritūpusi ėmė raš
kyti žirnių ankštis ir valgyti. Užklupo 
senutę klebonas nusikaltimo vietoje ir 
čia pat teismą padarė: jis, mat, evange
lijos patarimo laikėsi—dorumo. Sumušė 
senutę, mėlynių porą ant kūno užant
spaudavo. O senutė nuėjo pas gydytoją.ir 
paprašė išduoti abdukciją. Bet gydyto
jas su klebonu proferansą sulošdavo, 
vienas pas kitą į svečius atsilankydavo... 
Taip ir negavo senutė abdukcijos. Iš 
didžio sielvarto vargšė senutė nuėjo baž
nyčion ir ten graudžiai apsiverkė.

O kunigas Gajauskas per atlaidus pa
mokslą sakydamas pabrėžė:

—Negeisk nė vieno daikto, kuris yra 
tavo artimo!

Bet tuos žodžius jis sakė savo parapi
jiečiams, o ne sau. Sau jis, mat, geidė di

džių turtų, nesgi jis tikėjo, kad jam pri
klauso karalystė žemėje... Ir didžiai pa
vydėjo kunigas Gajauskas sklypelininkui 
Mazirskiui, kuris prie pat bažnyčios že
mės kuklų namelį pasistatęs buvo, jaukų 
sodelį užsiauginęs, dukters prižiūrimas, 
savo senatvės dieneles ramiai leido. Ir iš 
kažkur tai iškasė kunigas Gajauskas, 
kad toji Mazirsko valdoma žemė seniau 
bažnyčiai priklausė, kad ji ir dabar pri
valo jai priklausyti. Padavė Gajauskas 
savo parapijietį Mazirską į teismą ir pa
reikalavo nuo sklypo namelį nugriauti, 
sodą iškirsti, o pačiam Mazirskui kuo 
skubiausiai iš ten išsinešdint. O kad ku
nigo reikalavimas teisme būt patvirtin
tas, prieš bylą klebonijoj įvyko bankietas, 
kuriame dalyvavo ponas teisėjas, ponas 
nuovados viršininkas ir visi kiti ponai, 
kurių rankose visa parapijos valdžia bu
vo, o tuo metu senukas Mazirskas su sa
vo dukterimi vienu du grįtelėje ašaras 
liejo, nes matė, kad byla pirm teismo 
pralaimėta... Po bylos sprendimo kuni
gas Gajauskas atsivedė policiją, išmetė 
septynių dešimčių metu amžiaus senuką 
Mazirską į gatvę ir pasiūlė jo dukteriai 
tėvą vesti ten, kur akys mato, kur kojos 
neša... Magaryčioms dar paskelbė var
žytines Mazirsko grįtelei parduoti pra
laimėtos bylos išlaidoms padengti. Už 56 
litus visiems parapijiečiams siūlė Gajaus
kas pirkti senuko Mazirsko grįtelę, bet 
niekas, deja, nepirko. Klebonas manė, 
kad vargšai parapijiečiai tiek pinigų ne
turėjo, o parapijiečiai gi iš tikro netu
rėjo tokios žiaurios širdies, kad veltui se
nuko namelį paimti. Parapijiečiai dargi 
priglaudė senelį Mazirską pas save ir ap
saugojo nuo šalčio. Kur gi nepriglaus pa
rapijiečiai gatvėje atsidūrusį'senelį, jei 
lauke 30 laipsnių šalčio, jei tvoros pyška, 
medžiai plyšta...

Kunigas Gajauskas, atėmęs iš senuko 
Mazirsko sklypelį, sodą ir namą, prisimi
nė, kad šis nelaimingas senelis turi jau
ną dukterį, kuri užaugusi dar ko gero 
galėsianti pretenzijas į užgrobtą turtą 
pareikšti. Pasikvietė kartą kunigas Ga
jauskas Mazirsko dukterį pas save į kle
boniją ir pasakė:
Važiuok, mažyte, į Kanadą laimės pa- 
jieškoti. Ten gal vyrą gerą rasi ir tur
tingai gyvensi...

—Betgi kaip aš važiuosiu?—nustebo 
Mazirskaitė.

—O ką, ar tėvo gaila? Juk jis senas, 
po dienos kitos mirs, o tau dar gražiau
sios dienelės prieš akis... Palik jį čia pas 
gerus žmones, o pati keliauk sau svei
ka...

—Dabar matau, kad Dievo nėra, jei 
kunigai gali taip skriausti...,—su aša
romis akyse pasakojo senutė.

—Kaip aš keliausiu, kad nei pinigo ne
turiu, nei metai dar nesuėję pasui gauti?

—Sakai, dar per jauna esi?—pasakė 
klebonas.—Bet tai menknieiks. Ot tuo- 
jaus imsiu ir ištaisysiu metrikus. Kuriais 
metais esi gimusi?

—1913 metais, kunigėli.
—Na, tai parašysiu, kad gimė 1911 

metais. Tau, mat, kaip tik dviejų metų / 
trūksta.

—Betgi pinigų aš neturiu...
—Duosiu tūkstantį litų, jei važiuosi... 

Esu, mat, aš geros širdies žmogus ir no
riu atlyginti už skriaudą, už sklypelį, už 
sodą, už grįtelę...

Kunigo Gajausko suviliota, nepilname
tė Mazirskaitė, pasinaudodama suklasto
tais metrikais, išsiėmė pasą ir atėjo pas 
kleboną žadėtojo tūkstančio litų gauti.

—Už ką aš tau duosiu tą tūkstantį?... 
—piktai pareiškė Gajauskas.—Juk teis
me bylą laimėjau ir, reiškia, viskas baig
ta. Džiaugkis, kad dar metrikus veltui iš
taisiau... Juk aš, mat, geros širdies 
žmogus... bene man»gaila...

Didžiai suviliota klebono, baisaus siel
varto perimta, senuko Mazirsko duktė 
išvažiavo ne į Kanadą, bet į. Kauną, kad 
ten duonos kąsnelį galėtų pelnyti sau ir 
savo vargšui tėveliui.

O kunigas Gajauskas, patenkintas ir 
ramus, per pamokslą sakė savo parapi
jiečiams:

—Greičiau kupranugaris išlys pro ada
tos skylutę, negu didžturtis pateks į dan
gaus karalystę... Kipšelis

(Iš “G. M.”)

Praeitą mėnesį dešimtį die
nų teko svečiuotis Clevelande 
pas drg. Gendrėnus. Gendrė- 
nad kaip ir jų du sūnūs yra 
darbininkų judėjimo darbuo
tojai ir labai draugiški žmo
nės. Jie atjaučia biednų žmo
nių vargus. Jie nekartą parsi
vežė mane iš prieglaudos na
mų pas save pasisvečiuoti. Tas 
sudarė man linksmą progą 
dalyvauti keliuose parengi
muose. Teko būti ir keliuose 
LLD 22 kp. susirinkimuose it 
Amerikos [Lietuviui Moterų 
Kliubo choro dainų pamokose 
ir Lyros Choro dainų pamoko
se. Už tai drg. Gendrėnam ta
riu širdingą ačiū. Nes darbi
ninkiški parengimai man la
bai arti prie širdies ir juose 
labai linksma dalyvauti ir 
matyti darbininkiškų 
draugus darbuojantis 
jos labui.

Teko patėmyti, kad 
Clevelande lietuvių 
niarn darbe moterys ima pra
lenkti vyrus. Jos turi savo mo
terų chorą, LDS moterų kuo
pą ir LDS jaunų merginų kliu- 
bą. Jų kliubai, choras auga 
bujoja ir gerai veikia. Moterys 
veiklios ir kitose organizacijo
se. Moterų kliubo chorą mo
kina dainuoti gabus mokyto
jas A. Jankauskas, o. jam 
akompanuoja pijanistė jau
nuolė Rūtė Mačioniūtė. Jos 
motina taipgi dainuoja tame 
choro. Ji turi gerą altą.

Prie moterų choro patariu 
visoms moterims, kurios nors 
kiek moka dainuoti, prisirašyt. 
Mokytis dainuoti, veikti ir kel
ti lietuvių kultūrinį dailės 
darbą yra gražu, prakilnu ir 
naudinga, ne tik dainininkėm, 
bot ir visai žmonijai. Nors mo
terų choras vasaros laike per 
porą mėnesių žada pertrauk
ti pamokas, bet patariu prie 
choro rašytis dabar, kad kuo
met prasidės pamokos iš sy
kio būtų skaitlingas būrys dai
nininkių. Tuomet choras gerai 
gyvuos ir Clevelendo moterų 
darbai dailės srityje kils.

Gegužės 11 d. teko matyt 
motinų dienos paminėjimą*. 
Lietuvių moterų nedaug mar
gavo, bet po maršavimui į Lie
tuvių Darbininkų Svetainę, 
920 E. 79 St., paminėjimui mo
tinų dienos, publikos susirinko 
nepaprastai daug. Buvo daug 
ir jaunuomenės. Drg. E. Simo- 
ųauskienė pasakė trumpą pra
kalbą. Iš jos kalbos visiems 
buvo suprantama, kad motinų 
dienos apvaikščiojimas buvo 
pagerbimui motinų sykiu ir 
prieškarinis. Po prakalbos mo
terų kliubo choras, vadovau
jamas A. Jankausko, pusėtinai 
gražiai sudainavo keletą dai
nų. Geriau ir negalima norė
ti, nes dar jaunas ir pirmą 
kartą dainavo. Vakaras visais 
atžvilgiais buvo gražus ir 
linksmas. Girdėjau, kad mote
rys nuo to vakaro turės ir gra
žaus pelno.

Philadelphia, Pa.

idėjų 
žmoni-

I dabar 
kultūri-

teko daly- 
parengtam 
Darbininkų 
79 St. šia-

Padėkos Žodis
Draugės ir draugai, mes šir

dingai ačiuojame jums už 
nuoširdų prijautimą man, 
skaitlingą atsilankymą ir ati
davimą paskutinės pagarbos 
mano moterei. Ačiū visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
palydėjot į kapus, o ypatingai 
lydėjusiems su savo mašino
mis. Taipgi dėkavojame drg. 
Senam Vincui, kuris atvažiavo 
ir gyvais žodžiais visų draugų 
vardu pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Kai kurie draugai ir 
draugės net iš darbo išliko ir 
padėjo man palydėti mano 
draugę Marijoną į kapus. Aš 
jaučiu, draugės ir draugai, 
kad aš nebuvau užsitarnavęs 
nuo jūsų tokios didelės pagal
bos ir užuojautos, kokią aš ga
vau nuo jūsų, draugės ir drau
gai. Dar kartą tariu širdingą 
ačiū.

J. Bulauka ir Šeima.

nus Joachimas nusižudė 
1920 m.

Vienuolika kaizerio anū
kų, jo sūnų vaikų, tarnauja 
Hitlerio armijoj, orlaivyne 
bei laivyne.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

baltimo're, md.
ALDLD 25 kp.“ susirinkimas įvyks 

birželio 9 d., 7:30 v. v. Liet. Svet., 
853 Hollins St. Malonėkite nariai 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turėsime svarbių reikalų aptarti, 
taipgi bus išduotas raportas iš “Lai
svės” pikniko. Prašome atsiteisti su 
duoklėmis, kurie esate nemokėję. ■— 
A. Žemaitis, Sekr. (134-135)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks birželio 9 d., 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti, nes reikės prisireng
ti prie pikniko su rankų darbo paro
da. — A. W. (133-135)

Tėmijant tūlų kuopų susi
rinkimus, ypač LLD 22 kp., 
kur seniau atsilankydavo į su
sirinkimą apie porą šimtų na
rių, dabar atsilanko apie 20 ir 
čia moterų atsilanko didžiu
ma. O kuopa nariais skaitlin
ga. Tai ką veikia kiti nariai, 
kad sykį į mėnesį negali at
silankyti į tokius svarbius or
ganizacijos susirinkimus? Tė
mijant ir šnekant su draugais 
pasirodo, kad kai kuriuos bu
vusius veiklius žmones reikė
tų smarkiai kritikuoti. Tūli iš 
jų perdaug ima užsidaryti na
mie, kuomet šiuo tarpu rei
kia kuodaugiausia veikti, kelti 
prieškarinis 
sentimentas, 
šių veiklių 
m as namie,
nesnius pradinius 
Man gerai žinoma, 
draugai, buvę veiklūs nariai, 
dar nesat ant tiek nusenę, kad 
negalėtumėt atsilankyti į kuo
pų susirinkimus ir padėti pra
diniams darbuotojams dirbti 
apšvietos darbą. Jūs patys la
bai gerai žinote, kad darbinin
kų apšvietos darbas ir abelna 
darbuotė už savos klasės rei
kalus neturi silpnėti, turi kilti 
ir atsiekti tikslą.

ir priešfašistinis 
Tas seniau buvu- 
draugų užsidary- 
apsargdina silp- 

veikejus. 
kad jūs,

NOTARY
PUBLIC

Gegužės 17 d. 
vauti Lyros Choro 
vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 920 E.
me vakare pastebėjau, kad tas 
parengimas Lyros Chorui šį 
sykį pelno neduos. Patys ly- 
riečiaį nevisi dalyvavo ir šiaip 
publikos mažai atsilankė. Gir
dėjau nuo pačių lyriečių ir ki
tų draugų, kad Lyros Choras 
šiuo tarpu silpnas dainininkų 
skaičiumi. Viena priežastis, tai 
daug dainininkų šiuo tarpu 
dirba naktimis ir negali chore 
dalyvauti. O antra, tai kelia- 
tas nuo choro atsisakė ir nori 
tverti LDS chorą. Katrie dir
ba naktimis, tų negalima kal
tinti, bet tie, kurie atsisakė 
darbuotis Lyros Chore ir ban
do steigti kitą LDS Chorą, ne
gerai daro. Tas gal ir kenkia 
ir marina Lyros Chorą, kuris 
prieš 20 metų laiko buvo viso 
Cleveland© progresyviškos vi
suomenės pažiba. Nesu prie
šingas, jei Lyros Choro var
das ir būtų pakeistas ir va
dintus LDS Choras. Bet tiem 
draugam nuo Lyros Choro ne
reikėjo atsisakyti. Jiems dar 
labiau reikėjo darbuotis ir šal
tai kelti klausimą ar nege-1 
riau būtų pakeisti vardą ir Šal
tai tą klausimą diskusuoti tol, 
kol didžiuma narių su tuo su- 

išeiti iš 
nedavė

tiks. Bet karščiuotis ir 
choro, niekam naudos 
ir neduos.

Negirtina, kad tūli ir iš se
nųjų veikėjų bando jaunuo
lius demoralizuoti ir pataria 
griebtis organizuoti kitą cho
rą. Nuo savęs patariu 
jaunuoliam darbuotis 
Chore,
didžiuma sutiks Lyros 
vardą pakeisti į LDS Chorą, 
tai pakeisit ir neturėsit na- 
bašninko. Tiktai taip dirbant 
atliksit darbą sumaningai ir 
pagirtinai. A. M. B.

visiem 
Lyros 

o kuomet jūsų didelė 
Choro

Vichy, Francija. — Pran
cūzų ir vokiečių valdovai 
veda slaptas derybas. —An
glija nužiūri, kad jie tariasi 
bendrai kaijaut prieš An- 
gliją.

given that License No. 
issued to the undersigned

Alcohlic Beverage Con-
Avc., Borough or

NOTICE is hereby 
RL 7566 has been 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the 
trol Law at 105 Norman 
Brooklyn, County qf Kings, to be consumed 
on the premises.

ALVIE 
105 Norman Ave.,
NOTICE is hereby 
ILL 7565 has been . 
to sell beer, wine »nd liquor at retail under 
Section 107 of the 
trol Law at 231 So. 
Brooklyn, County o 
on the premises.

M. MŲTTER
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned

231 So. 4th St.,

Alcoholic Beverage Con- 
... 4th St., Borough of 
f Kings, to be consumed

WILLIAM AUMANN 
A imann's

Brooklyn, N. Y.

Telephone
Stagg 2-5043

MATTHEW P. BAGLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORlbs 
t * *• t • ‘ , * ., * • I

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 
bus užtikrintas ir už prieinamą

Puikiai įrengtos dvi koplyčios

’atarnavimas' 
cainą.

duo- .
damos mylimiems pašarvoti dovanai .

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

• Padėkos Žodis Graboriui 
J. Ramanauskui

Mes labai ačiuojame grabo
riui J. Ramanauskui už taip 
gražų patarnavimą ir aprody
mą velionės Marijonos.

Turiu pasakyti, kad kurie 
tik atlankė velionę, stebėjosi 
puošniu jos parėdmu. Visi pri
pažino, kad jie pirmą kartą 
mato taip gražiai parengtą nu
mirėlį. Už tai didelis kreditas 
ir padėkos žodis priklauso 
graboriui J. Ramanauskui. At
sitikime nelaimės, kreipkitės 
pas jį. Užtikrinu, būsite pa
tenkinti. Pas jį yra graži sa- 
liukė priėmimui svečių su vi
sokiais parankumais, kurią jis 
suteikia veltui.

J. Bulauka.

Ex-Kaizerio Sūnūs ir 
Anūkai Hitlerininkai 
Buvęs Vokietijos kaizeris 

Wilhelmas, mirdamas, pali
ko penkis sūnus Vokietijoj. 
Vienas jų, Adalbertas tar
nauja Hitlerio laiyne; ketu
ri kiti gyvena savo dvaruo
se bei linksminasi miestuo
se. Visi penki remia nazių 
valdžią.

Vienas jų, Augustas Wil
helmas buvo net narys Hit
lerio smogikų-šturmininkų, 
bet tapo, išmestas iš šturmi- 
ninkų eilių už perdidelį 
trukšmavimą ir vyresniųjų 
neklausymą.

Jauniausias kaizerio sū

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 10 d., 7:30 v. v. Malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes rei
kės išrinkti delegatą į pusmetinę 
ALDLD 15 Apskr. konferenciją, kuri 
įvyks 20 d. liepos pas Grinius, ūkėje. 
Taipgi toj pačioj dienoj ir vietoj 
įvyks Apskričio piknikas, reikės dar
bininkus išrinkti. Prašome už šiuos 
metus užsimokėti už duokles, atsi
veskite naujų narių j susirinkimą. 
Pasirodykite, kad esate Literatūros 
Draugijos nariai, dalyvaukite šiame 
svarbiame susirinkime. — M. Valen
tą. (134-136)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 11 d 8 v. v. 
LDP Kliubo, 408 Court St. Draugai 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kimo, nes bus daug svarbių dalykų 
apkalbėjimui.

V. K. Shcralis, Sekr.
(135-137)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų Šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... *60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
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 pageibos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

o »

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Chroniškos Ligos Gydomos
« KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir .

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- 
VjK I LIAI Skynęs ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 

/ nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiopų, f
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri- 
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00. f į VkA
DR. LOUIS ZJNS

(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos) 0 H|
110 Eąst 16 St., N. Y. RfŠMįįH

Tarp Union Sq. Ir Irving Pi.
Šiokiom Dienom 9 A. M—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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PITTSBURGH© IR APIEUNKES ŽINIOS
LDS 160 kuopos susirinki

mas įvyko pirmą dieną birže
lio, savam name. Kuopa su
manė kreiptis į visas LDS kuo
pas ir 8-tą apskritį ir surengti 
bendromis spėkomis didelį. iš
važiavimų. Taipgi nutarta 
kviesti ir LLD kuopas ir aps
kriti ir padaryti Pittsburgho ir 
apylinkės darbo žmonių viena 
didelį išvažiavimą. Išrinkta 
komisija tam darbui. Toks iš
važiavimas turėtų įvykti ne 
vėliau kaip liepos mėnesį. Ku
rios kuopos manote prisidėti 
prie to parengimo, kreipkitės 
į LDS 160 kuopos komisiją J. 
Daimontas, 1320 Medley St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Komisijos Narė.

minėjimui

Publikos

Gegužėc 31 dieną jvyko pui
kus bankietas, suruoštas Ko
munistų Partijos
Earl Browderio 50 metų gim
tadienio sukakties.
dalyvavo suvirs 300. Buvo pui
ki muzikališka programa. Dai
nininkams pianu akompanavo 
Leo Kesheroff. Jis taipgi da
vė ir piano solo. Čia dalyvavo 
International Art Trupė ir Ru-

sų Symphonic Ensamble (Na
poleono laikų kostiumais ap
sirengę). Jie puikiai sudaina
vo keletu tautiškų dainų. Pas
kui sekė visa eilė kalbų. Visi 
kalbėtojai kalbėjo prieš karų 
ir už paliuosavima politinių 
kalinių. Laike vakarienės jau
nuoliai dainavo prieškarines 
dainas. Vyriausiu kalbėtoju 
buvo Suvienytų Valstijų Ko
munistų Partijos sekretorius 
Bob Minor. Jis pasakė karštų 
kalbų. Jis kvietė susirinkusius 
siųst protestus Suvienytų Vals
tijų prezidentui Rooseveltui 
prieš traukimų mūsų šalies 
karam Kritikavo prez. Roose- 
velto pasakyta kalbų. Jis pri
minė Roosevelto prižadus lai
ke rinkimų, kuriuose jis žadė
jo saugoti šalį nuo karo, o da
bar jis rėkdamas velka šalį į 
karų. Bob nurodė, kad šis ka
ras nėra vedamas už demo
kratija, 
reikalus.

Šiame 
lietuvių,
ta $387.35.

Tai yra puiki parama poli
tiniams kaliniams.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiuojame.

Dabartiniu laiku 
reikalinga parama 
kalinių šeimoms.

pu laiku tas draugas surinko 
virš šimto dolerių. Pinigai pri
duoti tiems, kurių reikalui bu
vo renkami.

Aš nuo savęs patarčiau pa
remti tuos biznierius, kurie 
taip garsiai aukoja darbininkų 
judėjimui. Nuo savęs jiems ta
riu širdingą ačiū, kurio auko
jo.

žiai laikų praleisti. Mūsų ga
bios gaspadinės pagamins gar
džius vištienos pietus. Visų 
maistų gausime nuo Mikalaus
ko farmos. Turėsime ir gėri
mų. Komisija.

Drauge A. Jamisonienė 
Sveiksta

bet už Wall Stryto

bankiete dalyvavo ir 
Aukų buvo surink-

Easton, Pa yra labai 
politinių

Rep.

27 dieną gegužės įvyko pra
kalbos, kurias rengė LLD 87 
kuopa. Kalbėjo V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, žmonių 
prakalbose dalyvavo mažai, 
nežinia kodėl, bet drg. Andru
lis pasakė gerą kalbą apie da
bartinę padėtį. Po prakalbos 
buvo duota keletas klausimų, į 
kuriuos kalbėtojas teisingai 
atsakė. Aukų surinkta trys do
leriai. Sekanti draugai auko
jo : J. Baltrušaitis, Kairys ir 
Kauševičius po 50c., Lekavi
čius, Martens po 25c; J. Sta- 
sevičius $1.00. Du dol. perduo
ta kalbėtojui, vienas svetainei.

Aukavusiems tariame šir
dingą ačiū.

Draugiškas Išvažiavimas
LLD 87 kuopa rengia drau

gišką išvažiavimą birželio 22 
dieną, visiems gerai žinomoje 
vietoje, Mikolausko ūkyje, ne
toli Even City, Pa.

Gerbiami šios apylinkės lie
tuviai kviečiami tą dieną su
sirinkti minėtoj vietoj ir gra-

Nuo vidurio kovo 
drg. A. Jamisonienė 
Jamisono, “Laisves“ 
darbio žmona) sunkokai sirgo
iki pastarųjų dienų. šiomis 
dienomis jau pradeda po bis
kį vaikščioti ir yra vilties, kad 
greitu laiku sutvirtės.

Draugai Jamisonai gyvena 
Livingston, N. J. P.

VOKIEČIAI PADĖSIĄ
PRANCŪZAMS GINTIS

Berlin, birž. 5.—Valdiškos 
vokiečių žinios su pritari
mu teigia, kad Franci ja 
gins Syriją.

Vokiečiai leido Franci jai 
apginkluot tam tikrą daugį 
jos orlaivių, kad galėtų gint 
savo kolonijas nuo Anglijos.

Darbai Pagerėjo, Nelaimės 
Padidėjo

Bedarbių nematyt nei vieno. 
Darbų pas mus yra visokių, 
kaip tai, geležies liejyklų, ka
ro pabūklų išdirbystė, dažų 
fabrikas, kriaučių šapos, šilkų 
ir pliušo audinyčios ir gėri
mui popierinių dėžučių (Dix
ies) išdirbystės. O kiek už 
miesto toliaus dirba paraka 
ir kitoniška eksplioduojančia 
medžiaga. Paprastai darbinin
kai sunkiai dirba, bet uždirba 
mažai, tiktai po 50 centų į 
valanda; kiek padirbėjus, cen
tų kitų pakelia. O kurie dirba 
prie pavojingo darbo: parako 
ir kitokių eksplioduojančių 
medžiagų, gauna po 75 cen
tus į valandų. Tas darbas ne
sveikas, nes kompanija pata
ria kožnam darbininkui išgert 
po dvi tris kvortas saldaus 
pieno kas diena. Kurie gauna 
viršlaikius ir šventas dienas 
padirbėt, tai algos dasivaro iki 
$45.00 į savaitę. Pragyvenimo 
produktai dabar pabrango vie
nu trečdaliu. Darbininkai, at
važiavusieji iš kitų miestų, ga
li darbus gauti, bile tiktai 
sveiki ir drūti vyrai ir mote
rys.

Darbininkai urmu perkasi 
automobilius, o senus maino 
ant naujų, žinoma, biedniokai 
leiberiai išperka tas senas ma
šinas. Girtuokliauja per nak
tis ir galvatrūkčiais važinėja 
su mašinom, kaip kokie patra- 
kėliai. Tokiu būdu įvyksta ne
laimių. Na ir kaikada mirtinai 
užsimuša. Skaitant vietinius 
dienraščius pastebi, niekad 
tiek gyvasčių nežūdavo, kiek 
pastaruoju laiku. Ot, vairuoji 
mašina su atsarga ir blaiviu 
protu, galvodamas kaip grei
tai koks girtuoklis smogs į ta
vo auto-mašinų, o betgi atsar
ga turi būt ant kožno sprin
džio, jeigu nori su galva par
važiuot sveikas į savo bakūžę.

Angliakasyklos Eina Prastai
Pereitą sekmadienį važiavo

me per Pittston ir Wilkes - 
Barre, Pa. Teko pasikalbėt su 
tūlais vertelgom. Jie nusiskun
dė, kad biznis eina prastai, 
ypač Pittstone, nes angliaka
syklos nedirba kaip reikia, o 
kurios dirba, tai anglis kasa 
moderniškais pabūklais, su 
mažai darbininkų, ir iškasa jų 
daugiaus kaip kad jiems rei
kėtų. Mes pastebėjome, kad ir 
naujų automobilių pas juos 
mažiau matyt, negu mūsų te
ritorijoj ir apie Philadelphia.

Mirė
Dar vienas lietuvis prisieina 

išbraukt iš gyvųjų tarpo. Ge
gužės 24 dienų, antroj pusėj 
Delaware upės, Phillipsburg, 
N. J., numirė Mykolas Rut
kauskas, 53 metų; palaidotas 
ant slovakų parapijos kapų, 
su religiškom apeigom. Rut-

Literatūros Drau- 
apskritys šaukia 
konferenciją, kuri VYRAMS 

DALYKUS

Lietuvių 
gijos 4-tas 
pusmetinę 
įvyks 29 dienų birželio, 1 vai.
po pietų, LDS 160 kuopos na
me.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos, kurios priklauso
te prie 4-to apskričio ir kurios 
nepriklausote, išrinkite ir siųs
kite delegatus į konferencijų. 
Kožna kuopa turi teisę siųsti 
delegatų, kurios kuopos turi 
daugiau kaip dešimts narių, 
tai nuo kiekvienos dešimties 
gali siųsti viena atstovų.

Draugai,
4-to apskričio 
skaitlinga.

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytine higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

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

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Duodame ant lengvų išmokėjimų bd jokių nuošimčių I
■ ■■■■................................— ■1 " ■ ■   ................................................  ■ > ■ ■■■ . ■■ ■■ I

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

mėnesio

bendra-

SKELBKITES “LAISVĖJE50c

35c

25c
60c

$1.50

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

$3.00 
35c 
25c 
15c

ANGLAI ATMETA PRAN
CŪZŲ UŽGINČIJIMĄ
Anglų vyriausybė atmeta 

Vichy Franci j os pranešimą, 
kad “nei vienas vokiečių 
tankas, nei vienas jų karei
vis” neatvyko į Syriją.

Prancūzų valdžia sakė, 
jog tai tik Anglijos išmis- 
lai, kuriuos ji naudoja kaip 
pasiteisinimą užpult Syriją 
ir Lebaną.

JAPONAI UŽMUŠĘ 700 
CHINŲ SLĖPTUVĖJE
Tokio, birž. 5. — Japonai 

skelbia, būk 700 chinų už
mušta vien didžioje slėptu
vėje Chungkinge, kai 72 Ja
ponijos orlaiviai per 5 va
landas bombardavo tą mies
tą, laikinąją Chinijos sosti
nę. Be to, žuvę daug kitų 
Chungkingo gyventojų.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ..................................
Tar pati knyga' minkštais, tvir
tais viršais ................................. $1.35

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

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

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

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

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

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už .............

M. žukaitls,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

Penktu puiUpM

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrccn 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

301

įsigykite Šias Knygas

Komitetas. O

Lietuvių Kalbos Gramatika

lietu-

■V

ir sėdintiesiems kalėji- 
eimoms. Jiems reikia 
literatūros, tabako ir 
reikmenų.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Mūsų Inžinieriai išmlcruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokaviinus be jokio mokesčio.

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

padarykime šią 
konferenciją

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
300 puskapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.0^.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

■■MHM

3-DIAMONDS
3 dlam 
••t In a 
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Visko Po Biskį
Dabartiniu laiku Pittsburghe 

liaudies darbuotojai turi daug 
veikti. Jie turi daug ir išlai
dų. Kaip jau žinoma, šiuo me
tu yra susodinta kalėjiman 29 
asmenys už pereitų metų pa
rašų rinkimą uždėjimui savo 
kandidatų ant balotų. Mūsų 
reakcionieriai už tai pasiuto ir 
tuos parašų rinkėjus sukišo 
kalėjiman. Dabar pitts- 
burghiečiai turi finansiniai pa
gelbėti 
me ir 
suteikti 
kitokių

Veikla
Gavus atsišaukimų, kad la

bai yra reikalinga parama 
darbo žmonių darbuotojams, 
North Sides lietuviai paskyrė 
gerų darbuotojų parinkimui 
aukų iš tų žmonių, kurie pri
taria darbininkų judėjimui. Jis 
surinko gražių auka. Jis ga
vo aukų ne tik nuo darbinin
kų, bet ir nuo geros širdies 
biznierių. Keletas biznierių 
aukojo net po penkinę. Trum-

kauskas buvo draugiškas žmo
gus, taip sakant, buvo lietu
viškas bajoras. Iš Lietuvos bu
vo aukštaitis, Kruvandų kai
mo, Čekiškės parapijos, Kau
no apskr. Paliko nuliūdime 
moterį Alverų, keturias duk
teris ir du sūnus, vieną žentą, 
tris seseris Lietuvoj ir pusbro
lį Jonų Rutkauskų, Eastone.

Laidotuvėse dalyvavo visi 
giminės, jo draugai ir šiaip 
pažįstami.

Lai būna jam lengva Dėdės 
Šamo žemelė.

Nauji U. S. Piliečiai
Gegužės 27 dienų North

ampton apskričio teismabutyj 
teisėjas Frank McClusky išda
vė dėl 115 ateivių pilietiškas 
popieras, kurių tarpe ir vie
na lietuvė gavo pilietiškas po
pieras — Julijana Gedvilienė.

V. J. Stankus.

A?

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661^joe=30l:
O, Tai Proga!

*1 APDOVANOT w
LAIKRODĖLIU: VI JK U £9

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
MCRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

sį

3

MODELS
STARTING ~ „1 s24

There’s fl GRUEN 
fit fl Price For Every 

farse

Robert Lipton
JEWELER

LADIES' GRUEN

“IGNE”
15 Jewell, yellow 
gold filled caae, 
Ouildlt* back.

GENT'S GRUEN
“STUART”

pas
LIPTON

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN

“CHARLOTTE" “SHERMAH"
15 Jewelfl yellow 15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
£old filled case, yellow gold filled yellow gold filled 
„."J:" :—L, .case. Guildite back. case. Guildite back.

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių* krautuvė

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

3
5

I Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duodą daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

I’amatyldte 
Pasirinkite

gol' - . .
Guildite back. .case

M

NEWCREATION BIRTHSTONE RING
S t u n n i ng- Choice of ap-
1 y deelgned ne p r o p H a fe
with 6 •c'"»1'- w oi rthstonee

month.

CAMEO RING
Genuine cam- 
00 'sot in a eV A|nc 
massivo gold Į /| UJ 
punting.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informartijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos Istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y



NewYoilo^^fcfZIiitov

Rašytojų ir Artistu Kongresas 
ir Susirinkimas

Pereitą penktadienį, birže
lio 6 d., vakare, New Yorke 
buvo labai didelis ir svarbus 
susirinkimas atidarymui Ket
virtojo Amerikos Rašytojų ir 
Artistų Kongreso. Susirinki
mas įvyko didžiulėje ir puoš
nioje Manhattan Center sve
tainėje ant 34 th St. ir 8th Avė. 
Susirinkę buvo gal apie keturi 
tūkstančiai žmonių.

Tai buvo rašytojų ir artistų 
sušauktas prieškarinis mitin
gas. Tai buvo lyg ir naujos rū
šies mitingas. Mat, beveik vi
sa mitingo programa buvo 
dramatizuota kovingomis pra
kalbomis ir dainomis. Dainavo 
American Choras protarpiais. 
Dainos pritaikytos kalboms,

prieškarinėms liaudies kovoms 
ir dabartiniam momentui.'

Kalbėjo žymūs rašytojai ir 
artistai, kaip tai: Richard 
Wright, Edgar Snow, Dashiell 
Hammett, Samuel Putnam, 
Rockwell Kent, Robert Speer, 
John Lawson ir kiti. Visi pa
sakė ugningas prieškarines 
prakalbas. Jie išdėstė šio ka
ro imperialistinį pobūdį, šau
kė liaudį kovoti prieš Ameri
kos traukimą į karą. Kalbėto
jai pabrėžė tą faktą, jog visi 
nuoširdūs rašytojai ir artistai 
priešingi imperialistinei sker- 
dynei. Jų neprigaus jokie 
Rooseveltai. Jie savo idėjų 
niekam nepardavė ir nepar
duos. Rep.

Mokytojai Atmuša Rapp - Coudert 
Atakas; Smerkia “Terorą”

Pereitą ketvirtadienį Rapp- 
Coudert komitetas norėjo ka
mantinėti ir bandė įkaitinti 
komunistais 7 mokytojus, Mo
kytojų Unijos narius. Bet mo
kytojai griežtai laikėsi savo 
teisių. Jie savo pareiškimuose 
kaltino Rapp-Coudert komite
tą “įvedime teroro” ir atsisa
kė jam liudyti, kol nebus teis
me užvestoje byloje išspręsta 
jų klausimas.

Tie 7 mokytojai prašė Vy
riausio Teismo jų iššaukimus 
kamantinėjimui pan aikinti, 
bet teisėjas Samuel Rosenman, 
buvęs žymus naujadalybinin- 
kas ir prez. Rooseveltui pra
kalbų rašytojas, atsisakė iš
šaukimus panaikinti". Mokyto
jai tuojau padavė apeliaciją į 
aukštesnį teismą.

Pašauktais kamantinėjimui 
ir atsisakiusiais liudyti, kol 
nebus teismo išspręsta jų by
los, buvo Alfred J. Brooks, 
Bronxo Liaudies Mokyklos 61 
mokytojas; Dr. Howard Sel- 
sam, Dr. Herbert Morais ir 
Samuel Kaiser, Brooklyno Ko
legijos profesoriai; William J. 
Withrow, Miesto Kolegijos 
chemijos instruktorius; Henry 
Klein, Broklyno L. M. 163 mo
kytojas, ir Dale Zysman, L. 
M. mokytojas ir Mokytojų Lo- 
kalo 5-to vice-prezidentas.

Brooks pirmuoju pašauktas 
liudininko kėdėn, sakė Cou
dert komiteto adresu:

“Jis imasi pareigas Švieti
mo Tarybos ir Aukštesniojo 
Švietimo Tarybos, ir siekia 
teisti be apsaugomosios prieš- 
egzaminacijos ir teisės iššauk
ti liudininkus atmušimui už
metimų. Jis įveda teroro vieš
patavimą,” pareiškė mokyto
jas.

Atsakymui į kiekvieną klau
simą jis pakartojo savo pareiš
kimą ir atsisakinėjo daugiau 
ką sakyti kol teisme nebus iš
spręsta jo byla. Pagaliau Mo
kytojų Unijos advokatas Wil
liam G. Mulligan pakilęs ga
le kambario garsiai pasakė:

“Aš patariu Mr. Brooks ap
leisti liudininko kėdę bile ka
da jisai nori.” Nežiūrint se
natoriaus Coudert, kuris pir
mininkavo posėdžiui, išmeti
nėjimo, Brooks apleido liudi
ninko kėdę.

Panašiai pasielgė ir visi kiti 
virš minėti mokytojai.

Dr. Selsam, pašauktas liu
dyt, priminė 17-to šimtmečio 
raganų gaudymą ir palygino 
prie šių kamantinėjimų. Jis pa

kartojo 1692 metais Salem, 
Mass., teisto Giles Gorey, 
kaltinimu praktikuojant raga
nystę, pasakytus žodžius:

“Aš neliūdysiu, kadangi 
jeigu aš pasisakysiu nekaltu, 
aš jau būsiu pasmerktu šmėk
lų teisme ir praliūdysiu žmo
nių gyvastis. O jeigu aš saky- 
siuos kaltu, aš pasisakysiu už 
melą, kad nusipirkt gyvenimą, 
kuris nėra gyvenimu, bet lavo
no buitimi gyvam esant.”

Klein ne tik kad atsisakė 
liudyt iki bus teisme išspręs
tas jo klausimas, bet dar pa
klausė Coudert komiteto ad
vokatą Windels sekamai:

“Pone Windels, ar jūs ne- 
grąsinote man įkaltinimu krei
vam liūdyme, jeigu aš čia atei
siu' ir pasakysiu teisybę taip, 
kaip aš žinau?”

“Tai yra tikra netiesa,” at
sikirto Windels.

Po to komitetas pasišaukė, 
liūdyt jau seniai iš Komunis
tų Partijos išmestus, užmirš
tus ir apdulkėjusius, Benja
min Mandel, kuris sakėsi, kad 
jo vardas partijoj buvęs Bert 
Miller, taipgi William Levich 
ir Sylvan A. Pollock. Du iš jų 
buvę išmesti su Lovestonu, o 
trečias su trockistais. Toki 
žmonės pašaukti “liūdyt” apie 
K. P. politiką ir kas kuomi 
esąs toj partijoj.

Taipgi buvo . pašaukti dar 
du Miesto Kolegijos instrukto
riai Edward N. Saveth ir 
Francis J. Thompson, kuriedu 
bandė įsipiršti. Coudert malo- 
nėn plepėjimu įkaltinimų ant 
K. P. ir Mokytojų Unijos.

Patsai senatorius Coudert 
savo kalbose bandė atsikalbėti 
nuo kritikos už kurstymą ata
kų prieš progresyvius mokyto
jus, sakydamas, kad “tūlas ry
tinis laikraštis” neteisingai pa
davęs jo kalbą.

Tuo rytiniu ląikraščiu buvo 
“New York Times,” kuris ap
rašyme sen. Couderto kalbos 
Republikonų Biznierių Mote
rų Kliubui, buvo padavęs kai
po Couderto prakalbos dalį se
kamą :

“Jeigu jūsų šuo būt pasiu
tęs, jūs nemestumėt jo kalėji- 
man po to, kaip jis įkando 
skaičių žmonių — jūs paleis
tumėt jo galvon kulką, jeigu 
jūs turėtumėt atatinkamos ge
ležies savo sieloje.

“Reikės brutališko apsiėji
mo sutvarkymui tų mokytojų...

“Mes negalime gyventi su 
jais, .neigi jie su mumis.”

Daily News—♦** 
“Stipriai-smagus, tikrai geras pasilinksminimas.”—N. Y. Times

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITE — Artklno Perstato

"Volga - Volga”
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova 

Kutenančiai smagi, Aauni komedija, {kandi pašaipa ir žavinti muzika.
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c. iki 1 P. M. Šiokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE S'į

Tas buvo paduota “Times” 
kaipo Couderto žodžiai. Sen. 
Coudert nepasiskubino apie 
tai daryti pastabų kol angliš
kas progresyvių žmonių dien
raštis “Daily Worker” savo 
redakciniuose straipsniuose to 
neiškritikavo. O ir kalbėdamas 
apie “Times’ą”, sen. Coudert 
vengė minėti jf vardu, tik pa
sakė, kad “tūlas rytinis laik
raštis.”

Dėl tokio sen. Coudert kurs
tymo prieš mokytojus pasipik
tino visi bent kiek demokrati
jos pripažįstantieji žmonės. 
Viena iš pareiškusių protestą 
žymių organizacijų yra ir Am. 
Advokatų Gildija. R.

Reikalavo Amnestijos 
Ispanijoj

Birželio 4-tos vakarą Ispa
nijai Gelbėt Komiteto suruoš
tame masiniame susirinkime, 
Brooklyno Academy of Music, 
skaitlinga publika vienbalsiai 
pasisakė už reikalavimą am
nestijos Ispanijoj. Taipgi rei
kalauta paliuosavimo Ameri
kos piliečių ir kitų Tarptauti
nės Brigados kovotojų. Ir pa
sižadėta stipriau remti finan
siniai.

Amnestijos ir amerikiečių 
dėlei priimtos atatinkamos re
zoliucijos pasiųsti J. V. įstai
goms ir spaudai, taipgi Franco 
valdžiai. Paramai demokrati
jos gynėjų surinkta apie pus
ketvirto šimto dolerių, nors 
jau įžangai buvo pasimokėta 
po 25 centus.

Kalbėjo ispanė Ernestina 
Gonzalez, artistas Rockwell 
Kent ir rabinas Miller. Rink
liavą pravedė autorė Ruth 
McKenney. Pirmininkavo kun. 
Sprague. Taipgi buvo įdomi 
dainų programa.

Ernestina Gonzalez, buvusi 
Madrido Meno Knygyno vedė
ja, aiškino dabartines d i vyriš
kas Ispanijos liaudies kovas 
už laisvę. Ispanijos žmonės, 
sakė kalbėtoja, įsitikinę, jog 
laisvė turės būti sugrąžinta, 
kad fašizmas nėra amžinas. 
Be tos vilties jie neturėtų jėgos 
gyventi esamoje baisioje padė
tyje.

Nors po fašisto Franco įsi
galėjimo virš milionas ispanų 
liaudiečių buvo išžudyta, nors 
du milionai demokratijos gy
nėjų įkalinta, apie pusantro 
miliono ispanų ištrėmime, ta
čiau jie nenusilenkia terorui. 
Savo pasiryžime išsilaisvinti 
jie yra taip drąsūs, jog Mad
rido ir kitų miestų šapose dar
bininkai atvirai renka aukas 
bei aukauja skatikus iš savo 
menkų uždarbių įkalintiems 
kovotojams ir jų šeimynoms 
šelpti. Jie leidžia lapelius ir 
laikraščius.

Artistas Rockwell Kent stip
riai įkaitino Washington© ad
ministraciją už fašizmo įsiga
lėjimą Ispanijoj ir apleidimą 
kovotojų už demokratiją. Jis 
nušvietė valdžios vestąją Ispa
nijos demkoratijos išdavystę 
po priedanga neutralumo. 
Baigdamas, įspūdingai pareiš
kė, kad Amerika visgi yra de
mokratija ir kad už savo ad
ministracijos žygius neša at
sakomybę kiekvienas pilietis. 
Kaipo Am. pilietis, sakė kal
bėtojai, dėsiu visas savo jėgas 
prašalinti tą administracijos 
užtrauktą gėdą, dirbsiu su Is
panijos liaudimi iki ji vėl taps 
laisva. Dirbsime visi, kurie 
esame tikrais demokratais.

Audringa ovacija palydėjo 
artisto kalbą.

Stipriom ovacijom buvo su
tiktas Ispanijos demokratijos 
gynėjas Maseta, kuris po po
ros metų gynimo demokrati
jos, sugrįžę? dirbdamas ir pa
doriu būdu išlaikąs šeimyną, 
pastarosiose ablavose ant sve- 
turgimių buvo areštuotas ir 
nugabentas į Kilis Salą. Jis 
tik prieš 3 valandas buvo iš
laisvintas per Ispanijai Gel
bėt Komitetą, kuris ir toliau

rūpinasi jį gint nuo deporta
cijos demokratijos gynimą.

Publika klausinėjo viens ki
to, kaip suderinti administraci
jos bandymą prievarta išsiųsti 
Amerikos jaunimą Europon 
neva “ginti demokratijos,” 
kuomet tiek daug paaukoju
sius gynime demokratijos per
sekioja, nori deportuoti fašis
tams sušaudyti už kovojimą 
prieš juos.

Pirmu kartu toko girdėti 
Almanac Singers, apie kuriuos 
lig šiol žinojau tik iš spaudos. 
Jie nėra griausmingi, bet labai 
įspūdingi, publikos mylimi. 
Tik dabar man aišku ir jų 
ypatingas p a s i v a d inirnas. 
Kiekviena jų dama yra gyve
nimiška, surišta su bėgamais 
įvykiais. Ir ‘tau) tikroviškai 
tuos įvykius perstato, kad ma
tai gyvus vaizdus darbininkų 
streikų, kovos už taiką, už ci- 
viles teises. Daina, satyra, mi
mika ir muzika jie perduoda 
- parodo masėms jų pačių kas
dieninio gyvenimo dramą.

Rep.

Kafeterijy Unija 
Skelbs Streiką

Lietuviai Platina 
Browderio Knygą

Teko nugirsti, kad lietuviai 
komunistai ir jų rėmėjai pasiė
mę išplatinti lietuvių jaunime 
ir suaugusiuose didelį skaičių 
kopijų naujausios Browderio 
knygos “The Way Out” ir jau 
daugelį pardavę. Mat, ta kny
ga,' nors kalba nepaprastai 
svarbiais — Amerikos ištrau
kimo iš karo ir išlaikymo de
mokratijos — klausimais, ta
čiau yra parašyta taip lengva 
ir gražia kalba, jog ir mažiau
sia mokantis angliškai gali su
prasti. Komunistai tikisi, kad 
visi norinti žinoti teisybę lie
tuviai įsigys per juos tą kny
gą.

Platinimui pagelbsti ir spe- 
cialė masiniam platinimui pri
taikyta kaina, 35 centai kopi
ja. šios laidos išleista šimtas 
tūkstančių kopijų. Pirmesnės 
laidos knyga lėšavo $1 už ko
piją.

New Yorko ir apylinkių 
jaunieji komunistai pasižadė
ję išplatint tos knygos dešimt 
tūkstančių kopijų. Tas rodo, 
kad jaunimas knygą yra pa
mylėjęs. Jis joje bus radęs 
savo mintis, savo siekius, jeigu 
su tokiu entuziazmu imasi ją 
platint. L. K. N.

Ruošia Marcantonio Radio 
Kalbos Klausymo Vakarus
Eilė IWO kuopų, taipgi į- 

vairių kliubų ir ypatingai atei
vių organizacijos ruošia kong- 
resmano Vito Marcantonio 
per radio duosimos prakalbos 
klausymo vakarus salėse. Ji 
bus birželio 12-tą, 11:15 va
karo (rytiniu dienos 
taupymo laiku) 
Broadcasting ryšiais.

Ta jo p?’akalba yra
ma per Amerikinį Ateiviams 
Gint Komitetą. Jis aiškins 
Hobbs koncentracijų bilių, 
taipgi kas yra kurstytojai tų 
ablavų ir kokios to pasekmės 
ant nepiliečių ir piliečių, kaip 
tie areštai atrodo Amerikos 
Konstitucijos ir Teisių Biliaus 
šviesoje.

šviesos
Mutual

rengia-

Ligoninės Darbininkai 
Blogai Maitinami

Priminimas

Virš penki šimtai Sea View 
Hospital darbininkų pereitą 
antradienį atsisakė valgyt pie
tus protestui prieš prastą 
maistą, kaltindami adminis
traciją, kad ji naudojanti ir 
džiovininkų 
dota maista 
bininkų.

Sea View 
tava, Staten
kai yra organizuoti, 
Valstijos, Apskričio 
Darb. Unijoj, CIO.

Apart vartojimo iš Ward’u 
grąžinto valgio, unijistai sako, 
jie tik geg. 27-tą pirmu kartu

ligonių nesunau- 
valgydinimui dar-

ligoninė yra mies- 
Islande.

po kelių mėnesių gavo pusry
čiams šviežių vaisių. Jie rei
kalavo nuolat duoti šviežių 
vaisių ir daržovių apart laiks 
nuo laiko duodamų salotų ir 
apart celerių, kurių gauną du 
syk per metus — Padėkų Die
na ir Kalėdoms. Jie dar rei
kalavo nenupilstyto pieno. Ne
taisytu darbininkų valgį sykiu 
su ligonių, taipgi duot valgį 
darbo valandų pertraukose, o 
ne verst dirbt ištisas 8 valan
das nevalgius, kaip dabar da
roma.

Claire Marquis, 39 m., bu
vusi burleskų artistė-šokėja, 
rasta nusinuodijus savo apart- 
mente, 2 Marble Hill Ave., 
sakoma, dėl nesveikatos.

Organizacijų Veikėjams
Šį vakarą, pirmadienį, bir

želio 9-tą, 8 vai. vak., “Lais
ves” salėj, įvyks pažangiųjų 
organizacijų valdybų narių ir 
veikėjų susirinkimas. Visi pra
šomi dalyvauti. Dienotvarkyje 
Pabaltės Kultūrinės Tarybos 
piknikas (birželio 15-tą) ir 
Draugijų Sąryšio klausimas.

Komisija.

v
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: Humboldt 2-7964

Kafeterijų savininkams per 
du mėnesiu nu vilkinus unijis- 
tų reikalaujamą algų pakėli
mą, kad pasivyti brangstantį 
pragyvenimą, virš 8,000 kafe
terijų darbininkų pasiruošė 
streikui. šapų pirmininkų 
(čermanų) susirinkime perei
to antradienio vakarą, 701 
8th Avė., N. Y., įsteigta strei
ko vedimui mašinerija ir tik 
laukiama žodžio iš unijos.

Kafeterijų darbininkai pri
klauso Lokale 302, AFL. Apie 
5,000 darbininkų, dirbančių 
140-tyje šapų, priklausančių 
prie Affiliated Restaurateurs, 
Inc., veda derybas su ta savi
ninkų organizacija. O kiti dar
bininkai, dirbanti apie trijuose 
šimtuose nepriklausomų kafe
terijų, veda atskiras derybas 
su jų savininkais.

Darbminkits visose ’derybose 
atstovauja 302 Lok al as.

Keturių tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir suomių bendras 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, birželio 15-tą, Rikers 
Parke, Astorijoj.

Lietuviai turime dikčiai bi
lietų, kuriuos prašome įsigyti 
iš anksto. Kaina 35 centai. 
Gaunami “Laisvės” raštinėj ir 
pas platintojus. L. K.

New Yorko mieste nelaimin
guose atsitikimuose sužeidimų 
tiesioginės lėšos siekia $100,- 
000,000, o netiesioginiai nuo
stoliai dar $400,000,000 per 
metus.

Darbinin- 
priklauso 
ir Miestų

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

si

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vidutinio amžiaus mo

teris pagelbėti prie namų darbo. 
Kuomet kreipsitės, malonėkite pra
nešti amžių ir kiek atlyginimo norė
site. Adresuokite: Miss Agnes Dani
sovich, Hubbardsville, N. Y.

(135-137)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieeškau gyvenimo draugės, tarp 
45 ir 55 m. amžiaus. Prašau kreiptis 
pas: W. Barkauskas, 309 South 4th 
St., Philadelphia, Pa. (133-135)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražus šviesus 

kambarys. Žiemą garu šildomas. Ga
li atsikreipti vedusi pora arba pa
vieniai. Užeikite vakarais nuo 5 vai. 
Antrašas: 366 So. 2nd St., (Apt. 31) 
Brooklyn, N. Y. * (133-135)

H----------------- ------------------------------- O
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
d]—- ----------------------------------------

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

>
Prielankus Patarnavimas

306 UNION AVENUE
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Brooklyn, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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 į
FUNERAL PARLORS

Incorporated
; J. LeVANDA—E. LeVANDA
> Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

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

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti

• su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

^tai 
adre8a8.

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE

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

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

JONAS STOKES
512 Marioj St., Brooklyn 

Kamp. Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

36-40 Stagg St. Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems <

i UNION LASEI

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kal'ias

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

bell baking co^

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKUS*

«

A




