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ANGLAI ATAKUOJA FRANCOZUS SYRIJOJ IR LEBANE

prieš juos

aiškų vie- 
ir veikimo

viais bombarduoja Beirutą, 
Mezze, Nerab ir Rayak ir 
kitus karinius punktus tuo
se kraštuose.

iškėlė daugiau savo kariuo
menės į Lebaną - Syriją. 
Prancūzai teigia, kad šie 
anglai tapo greitai paimti į 
nelaisvę.

Vichy, Francija. — Fran
cūzų vyriausybė skelbia, 
kad jos armija Syrijoj “pui
kai ginasi” nuo anglų.
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Gyvena ir Nesimokina.
Ne Visi Sugedę. 
“Gyveninio Saulėleidis”. 
Patys Save Pliekia.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visu “Lais 
ves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

“Woodrow Wilson padarė 
mane durnium!” šaukė Up
ton Sinclair, garsus rašyto
jas, autorius tokių veikalų, 
kaip “Raistas,” “Karalius 
Anglis” ir tt. Tai buvo po 
pereito, pirmojo pasaulinio 
karo.

Tame kare Sinclair suši
lęs dalyvavo: ne mūšių lau
ke, žinoma, bet su liežuviu 
ir plunksna. Rašė už karą, 
“kad išgelbėti demokratiją,” 
važinėjo po visą kraštą ir 
sakė prakalbas už karą. Ba
rė visus, kurie karui prieši- 
nos.

Paskui “pamate” klaidą 
ir garsiai gailėjosi. Keikė 
tuos, kurie jį padarė dur
nium ir Ameriką įtraukė į 
skerdynę.

SIUNČIA KAREIVIUS
PRIEŠ ORLAIVIŲ

STREIKIERIUS
Streikieriai Nubaubė Frankensteeną ir 

Kitus, Kurie Ragino Grįžt Darban
Inglewood, Calif. — Masi

nis susirinkimas darbininkų 
streikuojančių prieš North 
American orlaivių kompani
ją nubalsavo tęsti streiką ir 
pasmerkė tuos viršininkus, 
kurie liepia grįžt darban ir 
atsiduot ant valdiškų tarpi
ninkų valios. Streiko vadai 
ragino darbininkus laikytis 
tvirtai, nepaisant preziden
to Roosevelto įsakymo tuo- 

ijau grįžt ir dirbt. Streikie- 
Iriai priėmė rezoliuciją, kad 
jie tol neis darban, kol kom
panija pridės jiem algos.

Masinis streikierių susi
rinkimas n i e k i n a n čiais 
šauksmais ir baubimais nu
vijo nuo pagrindų Richardą 
T. Frankensteeną, kuris ra
gino juos grįžt darban. 
Frankensteen yra direkto
rius Jungtinės Automobilių 
Darbininkų unijos orlaivi
ui© skyriaus, CIO.

Streikieriai taipgi su. pa
nieka atmetė telegramą tos 

Tiktai laimė, kad ne visi unijos pirmininko R. J. 
rašytojai duoda save pada- Thomaso, kur jis šaukė 

streikierius grįžt dirbt. Jie 
visai neleido skaityt telegra
mos iš Washington© nuo 
Ph. Murray’o, CIO unijų ge- 
neralio pirmininko. Strei
kieriai pasmerkė Frankens
teeną ir kitus panašius kai
po “unijų ardytojus.”

Kuomet streikieriai turė
jo šį savo susirinkimą, tuo 
pačiu laiku jau buvo siun
čiami du batalionai kariuo
menes iš Hunter Liggett 
stovyklos į streiko vietą. Ta 
kariuomenė buvo tam tyčia 
lavinama atlikt “pareigas 
streikuose.”

Atrodė, kad rašytojas 
• Sinclair tada taip pasimoki

no, jog užteks visam jo gy
venimui. Bet atėjo naujas 
krizis ir, kiek girdėtis, tas 
Sinclair vėl jau ragina “gel
bėti demokratiją,” einant į 
naują pasaulinę skerdynę!

Sinclair sušilęs giria 
Churchill ir Anglijos darbi
ninkų suvedžiotojus Morri
son ir Bevin.

O tas tik parodo, kad 
Sinclair viską pamiršo, o 
nieko neišmoko. Pamiršo 
pereito karo pamokas, o ne
išmoko apie šio imperialis
tinio karo pobūdį.

Pagyvensime ir gal vėl 
sulauksime, kada Sinclair 
mušis į krūtinę prieš darbi- 

' ninkus ir sakys: “Preziden
tas Rooseveltas padarė ma
ne durnium.”

taipgi pasižada remt strei
kierius.

Streikierius pasveikino te
legrama O. M. Orton, pir
mininkas CIO Medžio Dar
bininkų Unijos, vadas miš/ 
kų darbininkų streiko. Sa
ko: “Mes, visi 20,000 strei
kuojančių miškų darbinin
kų, pritariame jums.”

Streikas prieš North 
American orlaivių kompani
ją sulaikė statymą Anglijai
ir Amerikai orlaiviu už 200J^davystę.
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milionų dolerių.

Vokiečiai yra Dalininkai
Amerikinės Žibalo

Kompanijos

Amerikos Rašytojų Su 
važiavimas Aštriai

Pasmerkė Karą

SMARKIAI ŽYGIUOJA 
PRIEŠ FRANCŪZUS 

IŠ TRIJŲ PUSIU

ryti durniais didžiųjų krizių 
valandose. Štai tik praėjo 
New Yorke Ketvirtasis A- 
merikos Rašytojų Kongre
sas. Buvo suvažiavę keli 
šimtai tų “sielos inžinierių” 
ir diskusavo ir planavo, 
kaip neleisti Ameriką į- 
traukti į karą. Jie nuošir
dūs, jie savo idėjų nepar
duoda.

New Jersey Standard Ži- 
bajo kompanija atidengė, 
kad vokiečiai turi tris penk
tadalius procento šėrų tos 
amerikinės žibalo kompani
jos, tai 163,704 šėrus iš viso. 
Pirmiau vokiečiai buvo sa
vininkai net pusės visų šios 
kompanijos šėrų ir turėjo 
penktadalį Standard Oil 
kompanijos šėrų kitoje vals
tijoje. Bet paskutiniais me
tais vokiečiai pardavė ki
tiem daugumą tų savo šėrų.

Tik ką perskaičiau kny
gą “Gyvenimo Saulėleidis.” 
Ją parašė ir išleido laidoto- 
jas Juozas LeVanda (Le- 
vandauskas). Pasisakysiu, 
kad knygą perskaičiau su 
didele nauda. Daug kas pa
aiškėjo, kas nebuvo aišku 
ryšyje su mirusių laidojimu 
ir su graborių verslu.

Naziy-Italy Bombininkai 
Užmušė 200 Žmonių 

Alexandrijoje

Frankensteen Suspendavo 
Unijos Viršininkus Einan

čius su Streikieriais
Inglewood, Calif. — Ri

chard T. Frankensteen, CIO 
orlaivinių darbininkų direk
torius, suspendavo savo pa
galbininką Wyndhama Mor- 

davojimą dėl to verslo “bė- timerį ir tris unijos organi- 
dų,” daugelio dalykų pakar- zatorius; tai todėl, kad jie 
toj imą, nereikalingą ištęsi- išvien su streikuo-
mą ir tt., bet informaciniai j^ričiais darbininkais ir at-

Tiesa, autoriui galima 
primesti per daug didelį bė-

Alexandria, Egiptas. — 
Keli tuzinai vokiečių - italų 
orlaivių sunaikino ištisą blo
ką namų Alexandrijoj ir už
mušė du iki trijų šimtų 
žmonių. Alexandria yra 
svarbioji anglų karo laivyno 
stovykla Egipte.

Tai antras nazių oro žy
gis* prieš Alexandria. Pir
muoju žygiu jie užmušė 150 
nekariškių to miesto gyven
tojų.

knygos bruožai pasilieka sa
vo vietoje ir daug ko žmo
gų pamokina.

Mirti turėsime visi. Be
veik kievienam savo gyveni
me prisieina susidurti su ki- 

' tų laidojimu. Tad verta su
sipažinti su tomis “ceremo
nijomis” ir daugybe kitų 
problemų, surištų su mirti
mi ir laidojimu.

metė Frankensteeno įsaky
mą grįžt darban.

i Ir Michelsonas atrado ge
ležėlę ir ja be galo džiau
giasi. “Keleivyje” (birž. 4 
d.) skaitome “įdomų laišką 
iš Lietuvos.” Autorius, išlie
jęs visą savo piktą tulžį 
ant Lietuvos, pabaigoje sa
ko: . *

“Iš politikos mums nega-

Bridges su Orlaivių 
Streikieriais

Harry Bridges, pirminin
kas CIO Laivakrovių Unijos 
vakariniame Amerikos pa
jūryje, atsiuntė streikie- 
riams telegramą, kur pasi
žadėjo visomis galimybėmis 
padėt jiem kovot ir laimėt. 
Californijos valstijos CIO 
pirmininkas Philip Connelly
Laiškai yra cenzūruoja- 
nu...

Melagius melavo ir nemo
kėjo melo galą paslėpti. Aiš
ku, kad laiškai nėra cenzū
ruojami, jeigu šitokius me
lus gali Lietuvos smetoni- 

lima nieko rašyti, bet mes'ninkai rašyti ir jų laiškai 
vis tiek šį tą parašome. | pasiekia Ameriką.

ANGLAI JAU GILIAI ĮSI
VERŽĖ I SYRIJĄ

Londųn, birž. 9. — Ang
lai praneša,* kad jie nugali 
francūzų p a s i priešinimus 
Syrijoj ir Lebane, Francijos 
kolonijose. Sako, jog fran
cūzų armija neveikia sutar
tinai, pagal bendrą planą, o 
tik pripuolamai. Antrą die
ną nuo anglų karo pradžios 
prieš Syriją ir Lebaną ang
lai užėmė dar tris miestus.

Anglų komanda teigia, 
kad anglai “šluote šluoją 
francūzus.”

Anglai užėmė Dera, Merd- 
jayoum ir Tyre (Sur). Da
bar jie randasi tik už 30 
mylių nuo svarbiausio Syri
jos miesto Damasko. Anglų 
karo laivai bombarduoja 
francūzų pozicijas Lebane.

New York. — Amerikos 
Rašytojų S it v a ž i a vimas 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją “Gint Kultūrai ir Tai
kai,” kur pareiškė:

“Mes kalbėsime tiesą apie 
šį piktadarišką karą.

“Mes matome, jog dabar
tinis karas yra žvėriška ir 
begėdiška kova dėl imperi
jos persidalinimo — dėl pel
nų, žemių ir rinkų. Mes 
smerkiame bandymą įtempt 
mus į karą kaipo pasityčio
jimą iš Amerikos žmonių ir 
kaipo atliekamą

“Mes matome 
nodumą tikslų 
būdų tarp Anglijos - Ame
rikos karo meisterių ir vo
kiškų jų priešininkų.

“Mes giliai jaučiame savo 
pareigas kaipo rašytojai... 
mes su pasididžiavimu už- 
reiškiame, kad mūsų menas 
negali būt perkamas ir par
duodamas.”

Rašytojai savo rezoliuci
joj pasižada tvirtai gint 
darbininkų teisę, streikuoti; 
pasmerkia valdžią už perse
kiojimą CIO vado Harry 
Bridges; reikalauja visiškos 
lygybės negram su baltai
siais visoje šalyje; griežtai

pasmerkia negrų lynčiuoto- 
jus; reikalauja sugrąžint pi
lietines teises Ame r ikos 
žmonėms ir prisimena, kaip 
persekiojamas Earl Brow
der, Amerikos Komunistų 
Partijos generalis sekreto
rius :

“Tokie veikėjai del taikos 
ir demokratijos kaip Earl 
Browder dabar yra saugiai 
užrakinti federaliame kalė
jime panaudojant prieš juos 
pasportinį techniškumą.”

Rašytojų s u v ažiavimas 
pareiškė tvirtą pasiryžimą 
gint Pietinės ir Centralinės 
Amerikos respublikų kultū
rą ir nepriklausomybę nuo 
Jungtinių Valstijų imperia
lizmo.

Suvažiavę rašytojai ir 
artistai išrinko Dashiell 
Hammettą pirmininku, o 
Theodorą Dreiserį garbės 
pirmininku. Dreiser yra vie
nas ugningas k o v o t ojas 
prieš valdžios bandymus į- 
vilkt Ameriką į karą.

Suvažiavime dalyvavo ge
riausi ir drąsiausi Amerikos 
rašytojai ir artistai, tarp jų 
ir J. Howard Lawson, Do
nald Ogden Stewart, Erskin 
Caldwell, Richard. Wright, 
George Seldes ir kt.

“Laisvieji Prancūzai” Kariauja Išvien su 
Anglais prieš Vichy Francijos Armijas

London. — Anglai ata
kuoja francūzus Syrijoj - 
Lebane, smarkiai grumiasi 
pirmyn iš Palestinos, Trans- 
jordanijos ir Iraqo linkui 
svarbiųjų miestų: Damasko, 
Beiruto ir kitų. - Išvien su 
anglais kariauja vadinami 
“laisvieji francūzai,” priešai 
Vichy Francijos valdžios.

“Laisvieji francūzai” pa- Ankara, Turkija. — Aš- 
skelbė Lebaną ir Syriją tuoni anglų kariniai laivai 
“laisvomis ir nepriklauso
momis valstybėmis.”

Anglai amerikiniais orlai-

Sovietai Siunčia Daug 
Grūdų Aikanajai 

Suomijai

Amerikos Ministeris 
Sako, Artinasi Ka
ras Su Vokiečiais
Brunswick, N. J. — Ame

rikos karo vice-ministeris 
Robertas P. Patterson čia 
viešai kalbėjo:

“Gal Amerikos karas su 
Vokietija jau tik už kampo. 
Amerika dabar reikalauja 
pilno pasiaukojimo, kad ir 
mes pripildytume savo mie- 
ra kraujo ir prakaito ir aša
rų.”

ROOSEVELTO VALDI
NINKAS ŠAUKIA PA- 

SIAUKOT KARUI
Washington. — Harold 

Smith, direktorius Ameri
kos sąmatos (pajamų - iš
laidų) sakė sekma denį: 
“Mes turime pasiaukot,” 
nes, girdi, ši šalis “susidu
ria su didžiausiais pavojais 
savo istorijoj — kariniais, 
dvasiniais ir ekonominiais.”

ANGLŲ BOMBININKAI 
VOKIETIJOJ

Berlin, birž. 9. — Vokie
čiai praneša, kad anglų or
laiviai numetė kelias bom
bas Vokietijoj ir užmušė 
kiek nekariškių žmonių, bet 
jokių karinių nuostolių ne
padarė.

Zurich, birž. 9. — Šveica
rų spauda tvirtina, kad 
Francija padarys glaudžią 
politiniai-karinę sąjungą su 
Vokietija.

Amerika Išleidžia Po 
Bilioną j Mėnesį 

Karo Tikslams

Maskva. — Sovietų Są
junga neseniai nusiuntė 
Suomijai-Finijai 15,578 to
nus grūdų, o dabar kaip ga
lint greičiau nusiųs dar 20,- 
000 tonų grūdų. Suomija 
blogai tepildo prekybos su
tartį, pagal kurią turėtų pri
statyt Sovietam tam tikrą 
daugį savo prekių už sovie
tinius produktus. Bet kad 
Suomijai trūksta maisto ir 
gręsia alkis, tai Sovietai 
skubiai siunčia jai grūdus.

Washington. — Dabar A- 
merikos valdžia kas mėnesį 
vidutiniai išleidžia po bilio- 
ną dolerių beginkluodama 
Angliją ir pati besiruošda
ma “gint” Ameriką.

Bet nuo šios vasaros iki 
kitos, skiriama tam išleist 
virš 30 bilionų dolerių, net 
jeigu Amerika nekariautų.

Angly Komunistas Rei
kalaus Pristatyti 

Hessą Teisman

London. — Anglai sten
giasi iššluot vokiečius iš 
francūzų kolonijų Syrijos ir 
Lebano, idant naziai nega
lėtų per jas užpult Palesti
nos, Iraqo ir Egipto.

Pranešama, kad vokiečiai 
Graikijoj priruošė dideli 
laivą su tūkstančiais ka
riuomenės siųst į Syriją. ■>

Anglai išvien su “laisvai
siais francūzais” paskelbė 
Syriją ir Lebaną “nepriklau
somomis šalimis” ir gauna 
daug pasekėjų iš tenbuYių 
arabų gyventojų. “Laisvie
siems francūzams” vado
vauja generolas Georges 
Catroux.

F

1

ATVYKSTA ARMIJA LAU
ŽYT ORLAIVIU DARBI

NINKŲ STREIKĄ
Los Angeles, birž. 9. — 

Daugiau kaip du tūkstan
čiai armijos su šimtu dide
lių trokų ir šarvuotų auto
mobilių, ir su visais kari
niais įrengimais atvyksta į 
Inglewoodą-, Calif., užimt 
North American orlaivių 
kompanijos fabriką ir nu- 
slopint streiką 12,000 darbi
ninkų. Siunčiama į Ingle
wood kariuomene vežasi ka
ro lauko virtuves ir medika- 
lius reikmenis 
tapt sužeistais.

šiuos žodžius 
kompanija ketina
daryt savo fabriką darbui.

Streikierių derybų komi
teto narys Wm. P. Goodman 
užreįške:.

“Jeigu bent vienas streik- 
laužis eis per pikietininkų kad prezidentas užimtų bile 
eilę, jis pats bus kaltas už fabriką, prieš kurį darbinin- 
tai, kas jam atsitiks.” kai streikuoja.

London. — Anglas kuni
gaikštis Hamilton įteikė 
teismui skundą prieš anglų 
komunistų vadą Harry Pol- 
littą ir Tedą Bramely. 
Skundžia juos už tai, kad 
komunistai Londone išleido 
ir paskleidė lapelius pavar
dintus “Kodėl Hess Čia At
vyko?”

Hess, trečias didžiausias 
nazių vadas (po Hitlerio ir 
Goeringo) neseniai i____
orlaiviu ir nusileido para
šiutu į kunigaikščio Hamil
tono dvaro žemę.

Harry Pollitt sako: Jeigu 
aš būsiu patrauktas teis- 

' man, tai stengsiuos, kad bū
tų atvestas Hess kaipo liu
dininkas.”

Vichy, Franci j a.
šalo Petaino valdžia atsišau
kė į francūzus Artimuose 
Rytuose, kad visomis jėgo
mis gintų Syriją ir Lebaną 
nuo anglų.

Vokiečiai Kaltina Anglus 
Kaip Užpuolikus

Berlin. — Vokiečiai neofi
cialiai tvirtina, kad Syrijoj 
-Lebane dar visai nėra na- 
zių kariuomenės. Jie kaltina 
Angliją, kaipo francūzų už- 
puolikę tenai.

atlėkei Amerikiečio Išradimas Su-
mušiąs Submarimis

galintiem

berašant, 
tuoj ati-

VOKIEČIAI NUSKANDI
NĘ 42,000 TONŲ ANG

LIJOS LAIVŲ
Berlin. — Vokiečiai tei

gia, kad vienas jų submari- 
nas paskandino 21,250 tonų 
Anglijos laivų, o orlaiviai 
— tris anglų prekinius lai
vus 21,000 tonų.

Washington, birž. 9. — 
Rooseveltiniai kongreso na
riai 'ąpdirbinėja sumanymą.

Detroit, Mich. — Charles 
F. Kettering, General Mo
tors automobilių korporaci
jos inžinierius, paskelbė, 
kad yra tobulinamas išradi
mas užklupt vokiečių sub- 
marinus naktį. O kai išradi
mas bus pavartotas, tai “ne- 
persunku būsią sumušt” 
nazių submarinus, kurie da
bar skandina prekinius ang
lų laivus plaukiančius su ka
riniais kroviniais iš Ameri
kos.

Vichy. — Skaičiuojama, 
jog 20 tūkstančių anglų ir 
“laisvųjų francūzų” iš Pa
lestinos įsiveržę į Francijos 
koloniją Syriją.

kai streikuoja. ORAS. — Giedra ir vešu

j

Mar-
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Niujorko Mokytojai Tebe- 
inkvizuojami!

Raganų gaudymas ir Niujorko miesto 
mokyklų mokytojų persekiojimas tebeva
romas. Visos reakcijos jėgos, visi karo 
šalininkai, visi demokratijos priešai šian
dien susibūrė vienon govėdon ir šaukia: 
išnaikinti pažangesnės minties mokyto
jus, surakinti švietimą.

Ryškiausiai (ir tuo pačiu sykiu bjau
riausiai ir begėdiškiausiai) pasireiškė 
Niujorko valstijos senatorius Frederic R. 
Couder, Jr., kuris vadovauja raganų 
gaudymo komisijai. Pereitą savaitę jis 
viename mitinge atvirai pasakė:

“Jei jūsų šuva pasiunta, tai jūs netal- 
pintumėt jo kalėjiman po to, kai jis ap
kramtė eilę žmonių — jūs suvarytume! 
keletą šūvių jam į galvą, jei jūsų sieloje 
būtų užtenkamai drąsos.

“Prisieis žiauriai pasielgti su tais mo
kytojais ..

Šitaip kalba valstijos senatorius! Šitaip 
kalba Niujorko mokyklų tyrinėtojas! Ši
taip kalba “demokratijos gynėjas!”

Ir todėl visai teisingai pasielgė septy
ni Niujorko mokyklų — pradžios ir aukš
tųjų mokyklų — mokytojai, atsisakydami 
Couderto komitetui liudyti pirmiau, ne
gu teismas tąjį reikalą išspręs!

Coudert’as susikvietė visokius padau
žas, šnipus ir skundėjus, dirbančius 
Dieso komitetui, “liudyti” prieš šiuos mo
kytojus. Visoki Gitlowai, Zackai, Mille- 
riai, — visoki išmatos darbininkų judėji
mo yra liudytojai, yra pavyzdingiausių 
mokytojų “numaskuotojai!”

Vienas mokytojas parašė knygą iš 
Amerikos Revoliucinio Karo, — knygą, 
kuri susilaukė daug pagarbos iš kritikų. 
Tas mokytojas — nekošer; jis komunis
tas! Vienas mokytojas kadaise buvo nu
vykęs Maskvon pasižiūrėti, kaip pastaty
tas mokslas Sovietų Sąjungoje (tūkstan
čiai amerikiečių yra apsilankę Maskvo
je), — tasai mokytojas negeras, komu
nistas. Jie iš darbo metami. Jie«persekio- • 
jami. Prieš tokius mokytojus bandoma 
šiandien sukelti visos “pragaro galybės!”

Labai gerai p. senatoriui atsakė 
Brooklyno Kolegijos prof.-asistentas, Dr. 
Howard Selsam. Jis pareiškė, kad šiuose 
tyrinėjimuose nėra teisėtumo^ neduoda
ma mokytojams teisės apsiginti. Jie pa
statomi tokioje pozicijoje, kaip 1692 me
tais puritonai pastatė Salem, Mass., mies
telyj tūlą Giles Corey, kaltinamą raga
nystėje. Tuomet Corey pasakė savo ink
vizitoriams:

“Aš nepasireikšiu, nes jei aš pareikšiu 
esąs nekaltas, tai tuojau būsiu pasmerk
tas teismabutyj, kur šmėklos rodosi ir gro 
bia žmonių gyvybes. O jei aš pareikšiu 
esąs kaltas, tai prisipažinsiu prie melo, 
kuriuo galėčiau savo gyvenimą atpirkti, 
bet tai nebūtų gyvenimas, o mirtis gyve
nime.”

Didelis kreditas priklauso mokytojams, 
kurie drąsiai gina laisvąją mokyklą, ku
rie kovoja už savo ir kitų mokytojų rei
kalus, kurie kovoja prieš raganų ugdy
tojus, kurie kovoja prieš reakciją.

Bet to neužtenka: visuomenė privalo 
susirūpinti ir veikti prieš tuos, kurie, 
kalbėdami demokratijos vardu, neša į 
mūsų gyvenimą fašizmą, stiprina reakci
ją, varžo švietimo įstaigas!

Gelžkelių Pelnai Auga
Per keturis šių metų mėnesius gelž- 

kelių kompanijos turėjo $254,072,100 
pelnų, arba ant $54,000,000 daugiau, 
kaip pereitais metais. Gelžkelių darbinin

kai reikalauja pakelti algos ant 30%, kas 
reikštų jų gyvenimo pagerinimą. Įdomu 
tas, kad “New York Times”, kuris nuo
latos skelbia turčių korporacijų pelnus, 
šią žinią įdėjo ant 28 puslapio ir tik 2 
colių dydžio. Matyt, tuomi redaktoriai 
norėjo gelžkelių kompanijų pelnus pri- 
dengti- .

Ir vėl Anglija Giriasi
Prieš kiekvieną Anglijos imperialistų 

pralaimėjimą jie pradeda girtis. Kada 
per kelis mėnesius armijos sėdėjo už 
tvirtumų, tai Anglijos vadai sake, kad 
“Hitleris pavėlavo busą.” Kada anglai iš
lipo Norvegijoj, tai jie tvirtino, kad prie
šą suvarys į ožio ragą. Tas patsai buvo 
Graikijoj, Jugoslavijoj, Kretoj, Libijoj, 
o dabar jie pradėjo girtis, kad labai ga
lingi Singapore prieplaukoj...

“Tėvynes Balsas”
Tokiu pavadinimu Kl. Jurgelionis iš-' 

lęido “teisybės, meilės ir žmoniškumo 
mėnesinį laikraštį!” Kaip žinia, Jurgelio
nis — pavarytas “Tėvynės” redaktorius. 
Dabar jis bando leisti SLA nariams laik
raštį ir pasakyti “visą tiesą” apie SLA 
vidujinę padėtį.

Pirmajame “T. B.” numeryj (už birž. 
mėnesį) Jurgelionis paaukoja daug vietos 
aiškinimui savo pozicijos, savo nusistaty
mo ir iškėlimui Bagočiaus, Viniko, Gri
gaičio, Gugio nuodėmių. Nereikia nei 
aiškinti, kad jis buvusių savo kolegų nu
sižengimų organizacijai žino daug ir jų 
nemažai pasako. Galimas daiktas, jis jų 
dar ir pasakys ateityje. Bet nesišykšti 
Jurgelionis savo laikraštyj vietos pasa
kyti ir apie save — išsigarbinti, išsišlo- 
vinti, pasistatyti save aniuolu, kuriuo jis 
niekad nebuvo ir nėra. Visi gerai žinome, 
kokia šlykščia mazgote, kokiu nešvariu 
fašistinį chuliganizmą skelbiančiu laik
raščiu jis buvo padaręs “Tėvynę!” Visi 
atsimena, kaip jis plūdo naująją Lietu
vą, josios liaudį ir tuos, kurie Amerikoje 
džiaugiasi Lietuvos liaudies išsilaisvini
mu iš bestijiško smetonizmo ir žiaurio
sios išnaudojimo santvarkos.

Kada pats p. Jurgelionis leidžia savo 
“Balsą,” aišku, jis turi teisę jame rašy
ti, ką jis nori, bet kai jis svaidėsi pur
vais per SLA organą “Tėvynę,” SLA na
rių pinigais leidžiamą laikraštį, tai jau 
buvo perdaug. To negalėjo toleruoti jo- 
kis padoresnis žmogus.

Tiesa, Bagočiai, Vinikai, Grigaičiai ir 
kompanija Jurgelionį išėdė iš “Tėvynės” 
ne dėlto, kad jis bjauriai spjaudėsi per 
“Tėvynę” į pažangiuosius SLA narius, į 
naująją Lietuvą! Toli to! Tie ponai ne
mažiau spjaudo pažangiąją lietuvių vi
suomenę, kaip Jurgelionis. Jie Jurgelionį 
išėdė už tai, kad pastarasis kai kada už
duodavo per jų kišenius; kad jis -kai 
kada bandydavo suimti jiems už nagų, 
kišamų perdaug giliai “kur nereikia.”

Įdomu, kad p. Jurgelionis patapo “Jė
zaus Kristaus” pasekėjas. Savo laikraš
tyj jis sako: “Aš tiktai seku Jėzų Kristų, 
ir jį sekti kitus raginu.”

Dėlto mes neprotestuojame. Jis gali 
garbinti, gali sekti, ką tik nori. Vieną ži
nome: tokis pasisakymas dar nepadaro 
žmogaus doru žmogumi. Nemažai yra 
atsitikimų, kad vagis, eidamas vogti, ar
ba žmogžudys, eidamas žudyti žmogų, 
persižegnoja ir prašo Jėzaus Kristaus 
jam padėti! Daugiau: šiandien pasaulyje 
verda baisi žmonių skerdynė — antrasis 
imperialistinis pasaulinis karas. Tiek Vo
kietijos, tiek Anglijos, tiek Italijos impe
rialistai skelbiasi esą tikrais krikščioni
mis ir pasakoja savo kraštų žmonėms, 
kad jie eina kariauti su Dievo pagalba; 
jie šaukiasi Dievo pagalbos. Amerikos im
perialistai, traukdami mūsų kraštą į ka
rą, taipgi skelbiasi tai darą varde Jėzaus 
Kristaus — traukia milijonus žmonių į 
pragarišką žudynę varde Kristaus!

Paimkim lietuvišką dvasiški ją. Daugy
bė sufašistėjusių lietuvių kunigų, kurie 
kasdien Kristaus vardą mini, kasdien ge
ria ir valgo “Kristaus kraują ir kūną,” 
tuo pačiu sykiu šaukia savo pasekėjus 
prie fašistiško chuliganizmo prieš tuos, 
kurie stovi su išlaisvintąja Lietuvos liau
dimi!

Šiandien Kristaus vardu yra atlieka
mos didžiausios niekšybės!

Bet užteks. Sekamuose “L.” numeriuo
se mes paduosime tuos “griekus,” ku
riuos p* Jurgelionis primeta prie Bago
čiaus, Gugio, Grigaičio, Viniko ir Ko. 
durų.

Vaizdas iš Holandijos didmiesčio Rotterdam©: matosi griuvėsių krūvos, kur se
niau buvo gražūs budinkai-pastatai . . . Tai orlaivių bombų darbeliai . . .

Kokių Dorybių Moko 
Religija

Kai tikintis žmogus susi
tinka su ateistu, pirmasis 
dažnai klausia:—Tamsta esi 
nusistatęs prieš religiją, ta
čiau kas atsitiks, jei religija 
žlugs? Ar neprasidės skel
biamų dorybių žlugimas?

Tenka pasakyti, kad per
dėm neteisinga ir klaidinga 
yra pažiūra, esą, religija 
yra susijusi su kažkokiu 
“antžmogišku”, “amžinu” 
dorovės supratimu ir tar
tum ji, kaip paprastai tvir
tinama, moko viską, kas ge
ra. Visos religijos išsivys
čiusios klasinėje visuomenė
je, ir dėl to jos visos dievino 
tik tokio elgesio dėsnius, ko
kiais galėjo naudotis eksplo
atatorių klasė. Didysis pro
letariato mokytojas Karolis 
Marksas apie krikščionybę 
rašė, kad per savo 2,000 m. 
viešpatavimą krikščionybė 
pateisino senovinę vergiją, 
viduramžių feodalizmą, o 
dabar gina kapitalistinę 
eksploataciją.

Atitinkamai išsivysčiusi 
ir krikščionių moralė—mok
slas apie “piktą ir gerą”. 
Bažnyčios tėvai vergus mo
kė klausyti ponų. Vergų pa
klusnume bažnyčia įžiūrėjo 
aukščiausią dorovę. Vėles
niais laikais dvasininkai rei
kalavo, kad valstietis, dirb
damas dvarponių laukuose, 
nerūgodamas lankstytų sa
vo nugarą.

Tai galima pasakyti apie 
visas religijas. Kaip krikš
čionybė (su visais savo atsi
šakojimais), taip mochame- 
donizmas, judizmas, budiz
mas ir visos kitos religijos 
buržuazinėse valstybėse 
darbo liaudžiai skelbia vie
ną ir tą patį: paklusnumą 
kapitalo galiai, meilę savo

stiprinti neteisybę ir eks
ploataciją. Krikščionybė bu
joja 2000.m. ir valdo did
žiausią Europ. ir Amerikos 
kraštų dalį. Vis dėl to tai 
netrukdė “gerųjų krikščio
nių” pirmojo imperialistinio 
karo metu, nužudyti milijo
nus žmonių ir sunaikinti 
daugelio kartų sukrautus 
milžiniškus turtus.

Taip pat ir dabartiniu lai
ku religinė dorovė “gerųjų 
krikščionių žmonių” ne
trukdo griauti miestus, 
skandinti laivus ir be pasi
gailėjimo žudyti šimtus tūk
stančių žmonių. O ką daro 
Jehovos, Mahomedo, Budos 
ir kitų dievų garbintojai? 
Jie taip pat yra karo šali
ninkai.

“Vis dėlto religija moko 
mylėti savo artimą, atleisti 
už visą piktą. Ar tai blo
gas mokslas?” klausia tikin
tieji. Mes atsakome: “Tokie 
dievo įsakymai, tik atiden
gia religinės dorovės veid
mainiavimą. Vergams saky
ti, kad jie mylėtų artimą, o 
ponui leisti, kad jis tuos 
vergus išnaudotų—ar gi tai 
ne šlykščiausią religinės 
moralės praktika. Tiktai so
cialistinėje visuomenėj įma
noma tikra artimo meilė, 
tikras susirūpinimas žmo
gumi. Tokią socialistinę vi
suomenę sukūrė komunistai 
—bedieviai. Kaip tik mūsų 
krašte, Tarybų Sąjungoje, 
kalbant draugo Stalino žo
džiais, vertingiausias kapi
talas yra žmogus.

Aukščiausioji dorovė yra 
ne ta, kurią skelbia religija, 
bet ta, kurios moko komu
nistai. Aukščiausioji dorovė

transportacijai.
“Nauj. ,Gad.” įėfai rūpi

nasi, kad Dėdė Samas stotų 
karan už Angliją ir nevil
kinant išleistų Obey The 
Law-Keep Your Mouth Shut 
įstatymą prieš visus tuos, 
kurie stoja už taiką. Tuomi 
įstatymu pažangūs laikraš
čiai būtų pasmaugti, tai 
Juozas su Stepu galėtų 
įvykdinti gyveniman savo 
troškimą—išleist “Gadzin- 
ka” dienraščiu.

Tysliavos rūpesčiai lygiai 
toki pat, kaip ir “N. G.” še
fų. Skirtumėlis tik tame, 
kad jis dienraščiu nori ma
tyt ne “Gadzinką”, o jo pa
ties “Vienybę”.

Didžiūnas rūpinasi aklai 
sekti savo šefą, kad algos 
daugiau gauti.

Dr. Matas Vinikas rūpi- 
|nasi Es-El-A ronų dangsty
mu ir smetonizmo atsteigi- 
mu Lietuvoje.

P. Bajoras rūpinasi tuom 
ir taip, kaip jam įsako jo 
šefas.

Anicetas Strimaitis rūpi
nasi Lietuvos reikalais taip 
ščyrai, kaip jis rūpinosi bu
vusia Lietuvos Atstatymo 
Bendrove.

KAS KUOM RŪPINASI?
(Brūkly no ir Niujorko 

Aktualijos)
Šiais didžių pasimojimų ir 

pasišventimų už žmonišku
mą ir demokratiją laikais, 
pas mus, kas tik gyvas,—rū
pinasi.

Norite pavyzdžių?—Pra
šau!

Meras La .Gvardija rūpi
nasi, kad laike būsimo karo, 
kai iš oro ‘bus bombarduo
jamas Niujorkas, piliečiai 
nebėgtų slėptis į tunelius ir 
tuomi nepakenktų miesto

Kliaklia—Kleofas Jurge
lionis rūpinasi išlaikyti sa
vo redaktorystę iki SLA 
suvažiavimo.

Jonas Buivydas rūpina
si, kad lietuviai kriaučiai 
kuo mažiausiai rūpintųsi sa
vimi ir savo unijos reika
lais, o visą dėmesį kreiptų į 
(prieš) tarybinę Lietuvą.

Domas Klinga rūpinasi 
Voldemaro likimu ir “Algir
do” cigarais.

Tai toki, gerbiamieji, 
stambių asmenybių rūpes
čiai ir troškimai.

Gi mažesnių žmogiškų bei 
(Tąsa ant 4 puslapio)

—tai mūsų bolševikiškoji 
klasės priešui, atsisakymą'dorovė, nes ji palengvina 
nuo sukilimo prieš kapita-j naujo pasaulio statymą— 
lizmą ir susilaikymą nuo laimės, džiaugsmo ir visų 
privatiškos eksploatatoriaus žmonių brolybės pasaulio 
nuosavybės puolimo. statymą.

Tokia yra tikroji religijos 
moralu. Dėl to Leninas laiš
ke Maksimai Gorkiui 1913 
m. griežtai pasisako prieš 
pažiūrą, kad dievo idėją 
“apriboja zoologinį indivi
dualizmą.” Jei kalbama, kad 
religija moko visko gera ir 
sutramdo “ž v ė r i š kuosius 
jausmus,” tai tas yra netie
sa. Anot Lenino, “Dievas... 
pirmon eilėn yra žmogaus 
bukaprotiškumo, išorinės 
gamtos ir klasių nesantai
kos idėjų kompleksas—tų 
idėjų, kurios remia pavergi
mą ir stengiasi nuslopinti 
klasių kovą.”

Kai religijos šalininkai 
sako: “Jūs paneigiate religi
ją, bet jūk ji skelbia tik do
rovės mokslą”—mes atsako
me: “kokios dorovės moko 
religija?” Visos tos dorovės 
tikslas—amžių amžiams su-

Klausimai ir 
Atsakymai 

Klausimas:
Gerbiama Redakcija: Pra

šau atsakyti man į seka
mą klausimą: Ar preziden
tas Rooseveltas buvo kur iš
važiavęs už gronyčios per 
savo službą, ar ne? Jei bu
vo, tai kur? Iš kalno tariu 
ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas:

Taip, Rooseveltas buvo iš
vykęs užsienin. Jis lankėsi 
Kanadoje ir Pietų Ameri
koje. •

Cairo, Egiptas. — Anglai 
sako, kad francūzų generp- 
las M. Weygand turi “bai
siai galingą armiją” pieti
nėje Syrijoje prieš anglus.

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

Tel.: Humooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Viduriai Nedirba, Nesivalo iii’ priešgamtiška vartoti liuo-
Drauge gydytojau, mano 

draugė prašė manęs parašyti
jums tokį klausimą, per “Lais
vę.

Ką man daryti, kad tie vi
duriai nedirba, jeigu nevarto
ju kokių liuosuojamų vaistų?

Esu virš 60 metų amžiaus 
moteris. Prisilaikau maisto pa
gal jūsų pirmesnius patarimus. 
Negaliu ir gerai miegoti. Dak
tarai sako, turiu kokią tulžia- 
pūslčs ligą. Dabar einu pas 
tokį masažistą, kuris masažuo
ja, brauko vidurius ir dar vi
durius plauja tris sykius į sa
vaitę. Jis sako, kad pagydys 
man tą vidurių užkietėjimą, 
jeigu eisiu pas jį 15 sykių. Aš 
jam netikiu ir bijau, kad ne
būtų blogo su manim.

Esu labai nervuota ir dar 
turiu tokią negerą madą. Dir
bu persunkiai, nors man ir ne
reikia dirbti, bet va ima toks 
neramumas, kad, rodos, kas 
verčia dirbti. Skalbiu drabu
žius ir tą pačią dieną suprosa- 
voju. Tadči jaučiu didelį nuo
vargį ir negaliu miegoti. Ro
dos, visos mano gyslos plaka, 
muša į galvą, į ausis, į viršu
galvį.

Argi persidirbimas žmogui 
taip jau kenktų ? Kas man 
daryti ir kaip man prisilaiky
ti? Iš anksto dėkui.

Atsakymas
Žinoma, persidirbimas dide

lis nuovargis žalos daro visam 
organizmui, ypač žmogui ne
bejaunam. Bandykite susival
dyti su darbais, neperdėkite 
perdaug.

Jums gyslos plaka. Eikite 
pas gydytoją patirti savo 
kraujo slėgimą, kad kartais 
nebūtų jums aukštas kraujo 
slėgimas. ♦

Kad jums vidurius masažuo
ja, brauko, tai gerai, bet vi
durius dažnai plauti negerai, 
priešgamtiška. Taipgi negerai

suojamus, draskančius vais
tus. Tokie vaistai vidurių su
kietėjimo niekad nepagydo, 
bet dar labiau subaladoja, su
erzina, išdrasko, ir nuo to vi
duriai dar labiau užsispau- 
džia, užsiraukia.

Gal jums ir tulžies pūslė 
neveikia taip gerai. Tai gali
mas daiktas pagyvenusiam 
žmogui, čia vidurių plovimas 
irgi nieko gera nepadarys. Tik 
dar labiau išplaus gamtines 
žarnų glites ir tuo būdu didins 
sukietėjimą.

žinote ką? Vidurių sukietė
jimo, nrvingumo ir daugiario- 
po sutrikimo pamate visų daž
niausia esti mitimo trūkumai: 
stoka vitaminų, ypač vitamino 
B mišinio (komplekso), šito 
vitamino B visi mes gauname 
permažai su mūsų kasdieniniu 
maistu, kad ir gan rūpestin
gai pasirenkamu. Tai šitą ge
rai žinokit. Ir gaukit džiovintų 
bravoro mielių — Brewers 
yeast tablets 1,000. Imkite su 
maistu po 15 tablečių 3 kar
tus per dieną, tai bent po 45 
kasdiena. Tai ne vaistas. Tai 
maistas, dapildomasis maistas, 
turtingas vitamino B mišinių. 
Nuo vitamino B, tarp kitų ge
rumų, daugiau viduriuose atsi
randa sunkos,“tvirčiau trūkčio
ja raumenis ir geriau viduriai 
valosi. Kas rytas išgerkite po 
puskvortę šilto vandens su vie
nos citrinos sunka. Ir šiaip 
daugiau vaisių ir daržovių. 
Juodą duoną, kruopas, rupesnį 
javinį maistą. Reikia ir rudo
jo cukraus, medaus, senybinio 
siropo (molasses unsulphur- 
ed) be sieros. Jokių liuosuo
jamų vaistų nebevartokite. Jei 
kokią dieną-kitą viduriai ir 
nesivalytų, nebijokite', neeks- 
plioduosite. Palūkėkite, kol 
gamta pati savo jėgomis išva
lys, be botago. Ir tegul vidu
riai pripranta patys valytis.
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B'lieve Me! FRANK STULGIS

The “John Does” and the Peace Movement
many of you have seen the 
picture ‘‘Meet John Doe?” 
picture we see a “nobody” 
built up to fight for the

just

Re- 
who

the 
that 
will 
for 
the

was his name) gave to

a parallel here in Am
us compare two peace 
Take the America First

How 
motion 
In this 
that is 
rights of the ocmmon people and
an attempt made to'use this move
ment for political advancement of 
the sinister person or persons who 
have been financing the movement.

Although the motion picture is a 
slam at any People’s Movement 
against the politicians and reaction
aries it nevertheless shows a clear 
picture of certain instances in our 
modern life here in America. A 
good example is the Willkie nomi
nation at the Republican conven
tion in Philadelphia where both 
Willkie and Roosevet had practically 
the same platform when running for 
President. This, it is public gossip, 
was engineered by Thomas Lamont j 
of the J. P. Morgans so that since | 
either Willkie or Roosevelt would 
win, the profits would roll in 
the same from this war.

The logical candidate for the 
publicans was Taft of Ohio,
even voted against the conscription 
act. But a man like Taft would 
have registered the people’s protest 
to conscription and to the trend to
ward war—the money bags of Wall 
Street would not have this, and put 
up a stooge to run against Roose
velt, thus making the choice of pre
sidential candidates a “heads I win, 
tails you loose” proposition. Many 
of those who supported Willkie, 
who worked and voted for him are 
disgusted with the way they were 
fooled. And to promise one thing 
these days and later to betray that 
promise is to “Pull a Willkie.”

Money bags backed Willkie ,as 
the “people’s savior.” They organ
ized Willkie Clubs all over the na
tion and spread their “doctrines” 
widely. The reason for the failure 
of the Willkie Clubs, which were to 
exist after the election (remem
ber?) was because Wendell "pulled 
a Willkie” on them and came out 
100% for entering the war. The 
members were disappointed in him.

But that leads us up to a point. 
You remember, in one part of 
picture where John Doe says 
the money bags and politicos 
not use the John Doe Clubs 
any shady political ends, and 
big boss said:

“Where will you go? I brought 
you out of the gutter and I can 
put you right back there! Why 
with the radio stations and net
works these men control, with the 
newspapers and motion pictures 
they control, you will not be able 
to move.”

This is not an exact quotation, so 
don’t clip it out and go to the 
movies to see if I am quoting him 
correctly, but that IS the essence 
of the speech which Mr. Norton (I 
think that 
John Doe.

There is 
erica. Let 
movements.
Committee and the American Peace 
Mobilization. The first committee 
was organized by Henry Ford, 
Charles Lindbergh z and goodness 
knows who else on the committee 
who had Hitler medals in their 
pockets. The America First move
ment is very well financed—can 
place big advertisements into the 
papers, can hire the biggest halls 
and pay for them, etc. In a word, 
there is a lot of big money behind 
it.

Now. let us take the American 
Peace Mobilization. Or let us take 
the American 
which .faces an 
than the APM.

The APM is 
and by the common people, 
progressive liberals, 
zations and groups of the common 
people. It has to depend upon the 
nickels and dimes collected by the 
common people for its work. For 
several months, now the White 
House is being picketed by a per
petual picket line. It is being pick
eted 24 hours a day. It, the APM, 
has done many other things which 
merit the front page of the papers, 
much .more than the utterances of 
appeasers who hold Hitler medals. 
But you see, no one on the APM 
controls the newspapers, the movies 
nor the radio, and any news that 
we do hear about the White House 
picket line, for example either 
comes from the progressive press, 
or you will find an inch about the 
Dies Committee "investigating” it 
somewhere on page 34 of your local 
paper.! No newsreels, no radio sto
ries. It is a John Doe group with
out an “angel” financing it. The 
other group, America First ,is using 
anti-war slogans to draw the people 
about themselves and what will hap
pen later?... remember John Doe!

The American Youth Congress is 
also a group of honest young John 
Does. As long as it was in 100% 
agreement with the Administration, 
it was petted and had the bless
ings not only of Eleanor, but of the 
great Franklin himself. Newspapers 
were sympathetic toward it. But 
as soon as it began to oppose the 
pro-war program of the Administra
tion, radio, press and the movies 
were closed to this movement of 
John Does. The money bags could 
not use the movement to help herd 
the young people of America into 
war, so they closed down the radio, 
the newspapers and the movies to 
those who refused to be the billy 
goats that lead the sheep to slaugh
ter in the stockyards. Frances Wil
liams, Joe Cadden and other coura-

Youth Congress, 
even worse situation

a movement of, for
The

local organi-

A
America’s Youth To Meet in
Congress July 3-6, Voicing their
Opposition to Entering War

geous leaders of the American 
Youth Congress are standing up 
against the great current and they 
still have faith in 
as John 
picture.

But let 
who are 
Youth Congress. Let us fake a look 
at the Gene Tunneys and the Mur
ray Plavners. Gene Tunney, who 
is connected with some large whis
key companies and has the sayso 
about which papers will get its 
advertising, gets a lot of publicity 
for every move he makes. Any 
peanut organiaztion which passes a 
resolution against the American 
Youth Congress gets a headline on 
the front page of the New York 
Times and if it takes no action, is 
completely boycotted, no matter how 
much larger it is than the one 
which voted* against the AYC. Here 
is John Doe movement, here are 
John Does. Here are the Mr. Nor
tons and the politicians who con
trol the press, radio and the mo
vies, who wanted to capitalize on 
the movement.

Take the now defunct American 
League for Peace and Democracy 
—when its leaders refused to sup
port the administration’s policy of 
going to war and to state that 
it was a 
mocracy,” 
administration with the aid of the 
Dies Committee which is today a 
part of the Administration.

These are facts, and these are 
names. After all, a lot of us have 
seen the picture “Meet John Doe” 
which is not a very good picture, 
because the trend is turned in the 
wrong direction and it does not real
ly expose the things that have been 
done, saying that every large po
pular movement has big money bags 
behind it. No, not every popular 
movement has ... but we must look 
to see who is behind which orga
nization before we get into it, speak 
for it, or help it in any way. We 
must see what is behind it and 
who pays the bills and what the 
sources of income are. We must 
look to see whether the sponsors 
are men like Ford and Lindbergh 
who have Hitler medals that they 
are now keeping deep 
pockets.

How can 
out ? Very 
with facts, 
the correct 
which are not corruptable.

In my last column, I mentioned 
the bi-monthly picture magazine 
"Friday.” The address of “Friday” 
is 114 East 32nd Street, New York 
City, and the subscription is $2.50 
per year. Ten cents a copy and 
you can get it at nearly 
stand.

Subscribe to George 
blication “In Fact,” a 
weekly commentary on 
The address is 19 University 
New York City. Send them a 
ter and you will receive the 
cation for 20 weeks.

Subscribe to "U. S. Week,” a 
weekly (24 pages)' published by the 
Wm Dodd Foundation. Address, 623 
N. 2nd Street, Milwaukee Wiscon
sin. The subscribtion is 25 cents for 
8 weeks, $1.00 for 40 weeks.

Subscribe to the “New Masses,” 
461 Fourth Avenue, New York City. 
It is a 32 page weekly 
and you can get it for 
for $1.00.

These publications will 
with the news behind the news... 
they will give you the facts which 
other publications will not publish.
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Doe did

us take 
opposed

the people just 
in that motion

a look at those 
to the American

war for “peace and de- 
it was smashed by the

down in their

these things 
Arm yourself

we find 
simply.
Get these facts from 
sources, from sources

every news

Seldes pu- 
four 
the

page 
news. 
Place, 
quar- 
publi-

magazine
13 weeks

arm you

Every Lithuanian 
Must Meet This 

Danger
Aliens in U. S. Rounded Up and Arrested

ofYour civil rights are jeopardized by these mass round-ups 
non-citizens. Hysteria and discrimination against the foreign 
born is being provoked by these arrests—which the newspapers 
think is- “fun.”

These arrests are a 1941 version of the Palmer raids of 1920. 
They are being used by the Roosevelt administration in an at
tempt to stimulate war hysteria, to destroy the democratic and 
constitutional rights of all Americans, native and foreign born, 
citizen

These >r ____ ____ _________ , ,
for the enactment of a concentration camp bill by the United 
States Congress.

This threatens every Lithuanian and every son and daughter 
of a Lithuanian immigrant.

SPEAK OUT TODAY. Protest to the Attorney General. 
Write your Congressmen.

1. Send a letter to the Hon. Robert H. Jackson, Attorney Gen
eral of the United States, Washington, D. C., protesting these 
mass arrests of non- citizens.

2. Send a letter to your Representative in the House 
the two Senators from your State demanding the defeat 
Hobbs-Russell Concentration Camp Bills.

3. Send copies of your letters,- and all correspondence, 
American (Committee for Protection of Foreign Born, 79 Fifth 
Avenue, New York City.

ck non-citizen.
ts are being’ conducted, also, to create justification

and to 
of the

to the

Pickets Remind Frankie that 
America isn’t Falling Asleep

The Perpetual Peace Vigil in front 
of the White House is becoming an 
organizational part of the activity 
of New York’s trade unions, the 
National Office of 
Peace Mobilization 
week.

the American 
announced this

are phoning the

Warehouse 
four mem- 
pledged to 
more this

New York unions
Vigil, now in its 28th day. Funds 
are also beginning to come in and 
activity has been spurred on by 
Robert Raven, blind veteran of the 
Spanish war, who spent the past 
three days contacting the unions by 
telephone.

Raven reported that Local 65 of 
the United Wholesale & 
Workers, \vhich now has 
bers on the Vigil line, 
send at least thirteen 
week-end.

A Local 65 member who appeared 
at the National APM Office to ob
tain new Vigil collection lists said 
that he felt many more than thir
teen of his fellow-unionists would 
go. He told the story of what oc
curred in the Local 65 special bus 
when it was returning from Wash
ington last Sunday night, with a 
full load of picketers.

“The driver asked us whether 
we’d like to save an hour of riding 
time,” he said. “We told him ‘Yes,’ 
and then he asked if we’d get up 
a dime apiece, so that he could pay 
the bus toll over the new Havre 
De Grace bridge.

An Open Leiter
■

Dear Friend:— j
Response to our original call to help finance the Peace Vigil | 

in Washington has been fa,r from disappointing. Yet the de-] 
mands on the peace forces are so great that even more funds] 
are needed. |

In addition to the Vigil, money is vital to the conduct o/J 
our day-to-day activities. Getting the A.P.M. program to the] 
people is a Herculean task, the successful completion of which] 
depends to a large degree on finances. j

The people of our country see clearly the path to war illu
minated by the President’s address; they saw in the Lend- 
Lease Bill, in conscription, in the Labor Mediation Board, in 
the setting up of a super Production Office and in the newly 
proposed tax program the mechanism of open dictatorship in 
the fascist pattern. They are bitterly opposed to war—and 
to each and every step to war.

Yet, tens of thousands of them are misled, in their honest 
peace sentiment, into supporting the leadership of appeasers, 
whose sole desire is not to keeep the United States out of 
war, but to put and keep United States troops in South Am
erica.

The A.P.M. is the only organization in America today 
which represents the people’s desire for peace and which 
offers a people’s program—defense of labor’s rights, defense 
of minorities, defense of the consumer and the farmer, defense 
of South America against ALL imperialisms.

To carry out these objectives, the American Peace Mobili
zation must have the help of every peace-loving American. 
Members and funds to obtain more members—that is the need 
of the people’s peace movement today.

American Peace Mobilization
1133 Broadway,
New York City.

“So we dug 
a half bucks, 
someone piped 
for an extra
lose? Aand let’s send the dough 
back to 
need it!

it up—over 
But all of 
up: ‘Listen, 
hour—what

andfour
a sudden 
let’s ripe 
can we

Washington—those pickets 
So that’s what we did.”
said that 

Vigil was
steadiest support 
coming from 
Union, which 

constant crew

the 
has

in 
the 
he

Raven 
for the 
National Maritime 
maintained a 
Washington. NMU members are
backbone of the picket line, 
added.

Two locals of the United Shoe 
Workers, Local 129 and the slipper 
makers, Local 54, after hearing 
APM speakers at their regular 
meetings, voted to send two pickets 
each to Washington. 
Local 129 contributed 
support the line.

The United Office & 
Workers now have six
the line, Raven declared. Several 
more are expected this week-end, 
along with delegates from Local 89 
of the Cooks Union, the Dental Hy
gienists Union, and the College 
Teachers Local 537.

One of the college teachers who 
is now marching in front of the 
White 
weeks 
vealed.

The
Against War, an 
mailing out pledge cards this week 
to all city unions. The cards are 
designed for both picketers and fi
nancial supporters of the Perpetual 
Vigil.

In addition, 
$20 to help

Professional 
members on

House is 
vacation

National

spending his two- 
there Raven re-

Labor
APM

Committee 
affiliate, is

Prices Going 
Way The ‘L Vp

Pirmyn to Re 
cord Own

As Great Neck Goes:—
Well, I want it said I’m 

again with news and views of Great 
Neck—

I reckon I should start from 
23 and tell what has been 
pening:—

Our chorus is starting on a 
venture: we are going to make re
corings of our songs.
think we should record “Dark Eyes” 
first. We are the first to learn the 
song and if I may say so, we have 
an interesting arrangement.

The girls who didn’t 
to rehearsals on May 
make an apology. You 
everyday we have the 
of meeting handsome

here

May 
hap-

new

George, I

come down 
22 wish to 
see, it isn’t 
opportunity 
men from 

Mitchell Field Air Corps. Girls, what 
would you do in our case ?

One of the boys from the 
cal Corps insists on inquiring 
a blond. Specifications: about 
110 lbs, lives on Stagg Street. No— 
it couldn’t be Valerie? Or could it?

On May 25 the gang was seen 
heading for Jones Beach. The water 
was too cold to they didn’t go in— 
instead they went roller skating.

Confidentially, Abbie has the fall
ing disease—she didn’t skate more 
than five minutes and her knees 

But then, Olga Lu- 
Naomi thought 
they 
too.

were bruised, 
kauskas and 
were good, 
bruised knees

Jeanie Bechis is 
be long before you 
have some fun.

ended up

Medi
about 
5’ 3”,

they 
with

won’thome. It 
can pitch in and

PHILADELPHIA, P. — On July; Cairo, Buenos Aires, Borneo and all 
3rd in this city the 7th American 
Youth Congress will open. The 
Youth Congress, largest youth em
bodying organization in the United 
States will open with the accusation 
that: “President' Roosevelt is plan
ning ‘Free Trips Abroad’ and ‘See
ing the World Through a Gunsight’ 
for thousands of young Americans.” 

Recently, following President 
Roosevelt’s speech, the congress 
urged action against -any maneu
ver on the part of the White House 
to enforce the use of convoys and an 
AEF.

Voicing the sentiments of Amer
ican youth, the American Youth 
Congress stands opposed to entrance 
into the European bloody mess and 
is mobilizing for the largest repre
sentation of youth to the congress.

“Roosevelt,” the congress claims, 
“is planning excursions to Dakar,

corners of the earth with all ex
penses 
bayonet, 
Pont grenades, hospitalization, knot
ty pine coffins .dignified white cross, 
and gold star for mothers.”

Calls to the forthcoming congress 
have been issued to thousands of 
organizations. Every conceivable ty
pe of group and organization will be 
represented. It is to be the most 
historical gathering ever witnessed.

Among the youth to be present, 
will be many young Lithuanian- 
Americans from all parts of the 
United States. Countless Lithuanian 
youth groups are actively discussing 
and preparing for the event. Being 
part and parcel of the American 
people it is only natural that Lith
uanian-American youth are most in
terested in what they are to live 
or die for.

paid—including Bethlehem 
Goodyear gas mask, du-

Discussion on a Proposed 
Monument to Darius-Girenas

by
JUOZAS STELMOKAS

I read an article in the “Vie- 
7th about my work 
word from the de- 
would clear up a

I find, contains lit- 
but is more of a

the Lithuanian peo-

May 30:—
The Memorial Day Parade in G. j 

N. was very nice. The surprise of 
the day came when Abbie an
nounced that she was going to Sun
derland, Mass, for the holiday. Well, 
she had a grand time!

Zene and five 
to Newark. The 
DeStars’ Sports 
a grand time, 
wonder if anybody can 
Brooklyn’s dead freight, 
practically all the boys in 
ders branch have cars and yet only 
the old faithfuls of the branch 
showed up. I’m referring to Tony 
Navick, Georgie, Vince, Al Dobinis ’ 
and Ann Wagnis.
Hi-Lites of the LoDeStars Dance:—

Larry “Beany 
corny jokes ... Johnny S. drowning 
his sorrows fifteen minutes before 
he went to work ...

Ann Stellman and the pep we 
never thought she had ... Georgie 
Kaye and his jitterbugging... ha! 
ha!... Frances L. and her new 
piano-playing boy friend ... Wonder 
why Bob Žukauskas wanted sweet 
soft music when he can do the 
Lindy so well? ...

Al Dobinis and his manners before 
women—tee! hėe!... Tony Navick 
with a new version of tap dancing: 
“Soft shoe Tap.” Wow!...

Naomi asking and telling every
body to drink to Abbie... Rita and 
Frappie doing the number very well. 
The girl in the red dress and Tony 
make a nice couple.,. Pete, you 
never did go fishing, did you?...
Softball:—

On June 15, 1941, at 11 a.m.,the 
girls of the Great Neck IsLanDerS 
are going to play the Newark Lo
DeStars (boys) in softball. Come 
out and see the girls whip the boys 
to kingdom come!

We will play at Steamboat Rd. 
Park. Everyone meet at Steamboat 
Inn, 91 Steamboat Rd., at 10:30 
A.M.

Bye now—

girls journeyed in
event was the Lo- 
Hop and 
I know

we had 
I did. I 
liven up 
Honestly, 
the Buil-

nybe” on the 
and, I feel a 
signer himself 
few things.

The criticism, 
tie as tQ art 
political nature.

I can assure
pie that the thought on which the 
present monument is based on had 
no political motive.

How I come to design the monu
ment can best be told through a 
story.

Six weeks before the Darius-Gire
nas Monument Fund Ball my dad 
came to me and said:

“Son, you have designed many 
things for other nationalities and I 
think it is time you tried something 
for your own.”

I was then 
ject.

He told me 
had the idea
might be erected on the World’s 
Fair Grounds and with this idea in 
mind I work up 
del.

The model was 
long 
steps 
long 
each 
G. in

the thought I put into

political

to sub
parents 

the pro-

Lithuanians have claim of hav- 
descended from the Goths a

told about the pro-

what was done and 
that the monument

a sketch and mo

a platform 28 feet 
wide with three 
to a wall 18 feet 
high. A niche on

by 9 feet 
leading up 
by 10 feet 
side for foot figures of D. & 
bronze mounted on bases with 

underneath, se- 
a 7 foot by 9 

projected flight 
another bronze 
story. On top

The newspaper comment was the 
same. I then went to the Fifth Ave. 
Library. There under the file of 
Lithuania I found about 200 books 
About 100 were in German, others 
in French, Russian, Polish, few in 
Lithuanian and about 5 books in 
English. One of these was a Danish 
Translation and the other by Rac- 
kus on Guthones proved to be of 
some interest while the others to 
me were confusing or of 
issue after the war.

There I found material 
stantiate the words of my 
and 
ject.

1. 
ing
race.that many nationalities try to 
claim as their origin. The Goths 
were a race that conquered most of 
present Europe also Rome and 
Greece. They were righteous and 
welcomed by all. This is according 
to text of Alex. M. Rackus, (a 
Lithuanian writer from Chicago) 
on Guthones. I wish Lithuanians 
would read it to justify themselves. s 
One side is in English the 
the Lithuanian translation.

2. It is also writen that 
uanians were farming while 
nationalities were still hunting 
to subsist on and tools 3,000 
old were found.

3. Lithuanians have the distinc
tion of having pure thoughts and 
unmixed breeding (a trait that Hit
ler tries to claim for the nazis from 
the

other

Lith- 
other 
game 
years

each 
was 
the 
was 
the

Dobinis and his the history of 
. para ting them 
foot map of 
under 
tablet 
was to 
eternal 
in a landscaped background. This 
geometrical design was very artis
tic and entirely devoted to D. & G.

My father approved of the idea 
and it was then shown to the com
mittee who liked it but 
it was conventional and I 
Although the men professed 
no knowledge of art they 
something extra-ordinary should be 
attempted, and I thought I could 
do it.

which
telling
be a sacrifical urn with an
light. All this was to be set

Goths).

—Just a Hick.

War prices for pork, beef and 
lamb are a scandal. The United 
States has more meat today than 
it has had since 1934. Yet Armour, 
Swifts and the other units of the 
meat trust continue boosting prices.

And the Roosevelt Administration 
encourages the gouge.

While pork prices climbed about 
30 per cent since last June, cold 
storage stocks kept climbing, too,

The United States Department of
Agriculture reported nearly 800,000,-! also reaching new war heights 
000 pounds of pork in storage May 1 spring.
compared to slightly over 600,000,- 
000 pounds a year before.

That’s ,the highest cold storage 
figure since 1934.

The rise in pork prices can’t be 
laid to "Aid for England.’ The gov
ernment reports that exports are 
much smaller than last year.

Prices are boosted by the meat 
trust, which has cornered much of 
the supply.

AIDED TRUST
United States Government 
the trust keep up 
large quantities of

But pie requires lard. And lard 
prices are rising without any ex
cuse. The Department of Agricul
ture reports 320,000,000 pounds - of 
lard in storage, the largest quantity 
since 1934.

Lard stocks increased 53,000,000 
pounds in one year. They climbed 
with the prices.

Beef cattle and beef prices are 
this

that 
cost 
last

While housewifes complain 
roasts, steaks and hamburger 
nearly 20 per cent more than 

Department of Agriculture 
us with zooming cattle 
at the same time.

slaughter supplies of cattle

thought 
agreed, 
to have 
thought

people
the 
and

andfather 
Lithuanians

4. Nothing is written of the arts 
but I can interpret one thing, and 
that our true art is and was the 
ability of each Lithuanian to create 
for himself his house, farming im
plements, carriages, carts, sleighs, 
household articles and comforts, 
shoes, clothes and many other neces
sities. This left little time in which 
to make a name in art, but I might 
add that in relaxing the Lithuanians 
composed more songs and folk-lore 
than any other nationality. 
Lithuanian started to record 
and in an area of 10 square 
he found over 5,000 different 
without repetition and one 
fact—not 
nature.

one was of a

One 
them 
miles 
ones 

unusual 
immoral

prices by 
pork dur- 
it off the

the farms

The 
helped 
buying 
ing the year and keeping 
market.

The number of pigs on
is somewhat less than last year as a 
result of the government’s crop'* re
striction program, but the farmers 
are ready to raise a record pig crop 
again if the government gives them 
as much incentive to produce as it 
gives them to curtail.

Some folks like to top off their 
dinner with home-made apple pie. 
It’s an old American custom.

year the 
presents 
statistics

“Total
and calves in 1941 are expected to 
be around 5 per cent larger than in 
1940,” says the Department’s May 
bulletin on “The Livestock Situa
tion.”

“The number of cattle on feed 
in the corn belt on April 1 was 16 
per cent larger than one year ago,” 
the bulletin adds.

PLENTY OF BEEF
Sixteen per cent more corn fed 

cattle would take many wrinkles out 
of the 52,000,000 shrunken bellies of 
the United States if the hungry 
could eat them.

There is lots of beef in the coun
try. The Department reports that 
there are more thęn 71 million 
cattle and calves on the farms and 
ranches of the country, the highest 
number since 1934.

she

we 
soil.

must

were
Rye,

The quest then was to show 
spirit of the Lithuanian 
the flyers.

I asked myself, my 
about a dozen other
about their history, art, and origin 
and no one could answer. The local 
libraries had nothing and I had only 
10 days to complete the project. 
What to do?

The best idea I could get was to 
talk to my father and mother and 
I spent the evening talking about 
customs, work, art, songs and with 
what questions they could answer 
me I formed a picture:—

1. The history of Lithuania is 
vague and the only reason we ex
ist is because of our mothers who 
come down through the ages 
through war, pestilence, oppression 
and suppression—therefore 
be our spirit.

2. Throughout the ages 
farmers and we tilled the
wheat and barley were the staffs 
of life. These I put in her arm 
and in the other I put the tool 
with which she worked and as a 
symbol of life and death.

3. The emblem I found was Vy
tautas and his shield and this I 
placed around the monument as a 
valance and to show our mark.

4. Around it I placed the three 
tablets of the sons of the spirit 
to whom the Lithuanian people 
would erect a monument.

5. FromK the Lithuanian Anthem 
I took the Sun which has always 
rose and set on the people no mat
ter how others tried to suppress 
them, to illuminate it all.

All this I fashioned into a scale 
model that was presented at the 
ball.

This was the reaction:
1. Not one could see that if the 

model were full size how much 
more impressive it would have been.

2. Most people poked their fingers 
at it to see what it was made of 
instead of looking at it and getting 
a thought. •

3. All could see but one thing 
and' that was a sickle and that is 
was meant to be Communistic.

4 Why was no airplane mounted 
on top?

go on and on, 
article to the

but 
point,

to

in

than a hundred years old. As 
as interpretations go, let us 
the Statue of Liberty and say 
the torch she holds is a symbol 

Socialist Party and the

I could 
bring this 
shall summarize:

The thoughts my parents put 
my mind were exact as to the facts
I found written which leaves only 
“why the sickle?”

Well, it seems that the Lithuan
ians have been giving everything 
away. . On page 63 in the “Awaken
ing of a Nation” I found the swas
tika on an early Lithuanian altar, 
and the nazis now use it as a sign 
of their breeding and culture. The 
sickle was found to be used by 
Lithuanians several thousand years 
before Soviets and this implement 
we now want to interprete as being 
solely communistic, an order that is 
less 
far 
take 
that
of the 
wreath she wears is war-like be
cause of the steel prongs and before 
you get through with her there 
would be no symbol of liberty and 
freedom but another meaning—so 
tear her down! No, because we 
know what she means to us just as 
we should honor the symbol of our 
mothers who preserved our natio
nality and gave sons to do deeds 
for her and call her Lithuania.

An article mentions that the Sun 
we Lithuanians have in our songs 
lights Stalin. So. I guess the Lith
uanians wish to remain in the dark 
as they have been for hundreds of 
years and be content with unknown 
marks and symbols. Many of her 
sons and daughters have renounced 
theeir nationality because of this.

In conclusion I state that unless 
Lithuanian remain as pure as 
their mothers and forget other ord
ers and creeds, regaining xwhat 
others have taken to claim, 
and let the world know that the 
others are imposters and are not 
giving the true meaning — we may 
as well erect a tombstone for Lith
uania, her sons and daughters and 
ourselves.
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Revoliucija prieš 4,000 Metų
pameni artojo sąlygų, kokiais mokesčiais 
apdedamas jo derlius? Štai sunaikino 
kirminai pusę derliaus, o likusį—hipopo
tamas. Sodžiuje gausybė žiurkių ir žio
gų, javus ir gyvuliai nuėda, ir paukščiu
kai nulesa... koks vargas artojui!... Ir 
vežimai susinaudoja, ir gyvuliai, kurie 
traukia plūgą... O mokesčių rinkėjas vis 
tiek ateina prie durų ir uždeda mokes
čius... Atsivelka ir tarnai su vėzdais, 
ir negrai su palmių lazdomis—ir sako: 
“Atiduok javus.” Tačiau jų nėra... Ta
da darbininką parsimeta ant žemės ir 
pradeda pliekti; surišę, nusviedžia į grio
vį, kur jis turi mirkti vandenyje ir vo
liotis dumble, galva nukaręs žemyn. Suri
ša ir jo žmoną, sukausto vaikus, kaimy
nai jį palieka vieną ir patys gelbstisi, iš
sinešdami grūdus.”

Štai kitas panašus vaizdelis iš darbi
ninkų gyvenimo. “Mačiau metalo darbi
ninką, kaip jis dirbo prie krosnies gerk
lės, su pirštais lyg iš krokodilo odos. Jis 
dvokė labiau nei žuvies ikrai. Kas dirba 
su kaltu, vargsta dar daugiau ir už tą, 
kuris dirba su kastuvu. Jo laukas miške, 
kaltas jo kauptukas. Naktį, kai baigia 
dienos darbą, turi dirbti daugiau, negu 
pajėgia rankos; jis įžiebia lempą. Akme
nų skaldytojas skaldo kietus akmenis. 
Kai jis baigia savo darbą, jo rankos išsi
tempia, jis yra prislėgtas... Kirpėjas 
skuta barzdas iki vėlyvos nakties ir turi 
bastytis gatvėmis jieškodamas, kas nu
siskustų; jis laužo rankas, norėdamas 
pripildyti savo pilvą, lyg bitė, kuri min
ta savo darbu. . . Audėjas dirbtuvėje jau 
čiasi blogiau už moterį — tūno susitrau
kęs, susirietęs, keliais siekdamas pilvą; 
apie gryną orą — nė nešnekėk ... 
Jei nori pamatyti šviesą, turi pa
pirkt durininkus . . . Odininkas — ne
paprastai nelaimingas — jis, gali sa
kyti, nuolatos elgetauja ... ir val
go odą. Skalbėjas skalbia upės pakraš
ty, kur pilna krokodilų. Žuvininkui dar 
blogiau, negu visiems kitiems amatinin
kams. Jo darbas upėje, kur nuolatos mai
šosi krokodilai.”

Šie pačių egiptiečių palikti dokumen
tai parodo ne tiktai skirtingas jų gyve
nimo sąlygas, bet ir visą sudėtingą to 
krašto gyvenimą.

(Tąsa bus)

V. T.
Seniau mes nemėgome kalbėti apie visa 

tai, kas griovė buvusiąją santvarką. 
Ypač vengėme kalbėti apie įvairias revo
liucijas. Juk ar ne keista, kad 1939 m., 
sukakus 150 m. nuo didžios buržuazinės 
francūzų revoliucijos, apie ją nepasiro
dė ne tik jokios knygos, bet net bent kiek 
išsamesnio straipsnio. Šiandien mūsų is
torikų vienas iš pirmųjų uždavinių už
kišti tą spragą ir parodyti, kaip liaudis 
nuo seniausių laikų kovojo už savo teises.

Vienas iš seniausių tokių momentų yra 
didžioji vergų revoliucija Egipte, įvykusi 
maždaug prieš 4000 m. Jau savo senumu 
ji gali kiekvieną sudominti. Čia ir nori
me patiekti skaitytojui keletą tos revo
liucijos bruožų. Tatai padaryti skatina 
dar ir kita priežastis: Tarybų Sąjungos 
mokyklų programose šito sukilimo reikš
mė itin pabrėžiama, o kadangi lietuvių 
kalba apie tą revoliuciją kol kas dar be
veik nieko nėra, (Doc. Rudzinskienė-Ar- 
cimavičienė savo Senovės Rytų istorijos 
I t. teduoda tiktai vieną Leideno papiru
so ištrauką (103-4 psl.) tad tikimės, jog 
tat pravers ir tiems, kuriems tenka su 
šiais dalykais susidurti.* * *

Nusikeikime mintimis į tą Nilo slėnį, 
kuris šiuo metu sudaro vieną iš svarbiau
sių imperialistinio karo raktų. Lygiai 
prieš 6000 metų jau čia ėmė kurtis pir
moji žinoma istorijai valstybė. Istorikai, 
mėgstą apibendrinti, rartda, kad egiptie
čių tauta išgyveno visus žmonijos isto
rijos tarpsnius: bendruomeninį, kada ga
mybos priemonės priklausė visai ben
druomenei, vergų, kada ir gamybos prie
monės, ir patys dirbantieji pateko į vie
nos klasės rankas, baudžiavos, kada įsi
galėjo luomai, kapitalistinį, kada išsi
plėtė pramonė ir prekyba, ir imperialis
tinį, kada Egiptas pasinešė į kitų tautų 
užkariavimo ir pavergimo politiką.

Nors visais tais laikotarpiais gamybos 
jėgų santykiai nebuvo visiškai tie patys, 
tačiau juose visuose randame išnaudoto
jus ir išnaudojamuosius. Tarp tarnų, že
mės ir miestų darbininkų ir tarp dvari
ninkų, dvasininkį ir t svaldinihkų buvo 
didžiausias skirtumas. Štai, pavyzd., tė
vas rašo laišką savo sūnui: “Man sakė, 
kad tu nenori mokytis... kad tavo galva 
pramušta lauko darbams... Ar tu ne

Jie Manė Visą Savo Amželi Praleisti Savo Senuose Lizde
liuose ir Juos Palikti Savo Vaikams, Bet Kilo Audra iš 

Giedro Dangaus ir Išblaškė Visas Jų Svajones

Privatine Nuosavybė
ir Kas Toliau?

[giruže visokiausių medelių ir 
kitų žaliumynų!

Bet kitas darosi nejaukus 
vaizdas, tai tų vargo pelių, 
smulkių savininkėlių likimas. 
Jie su visa savo manta dabar

Praeitą pavasarį, nelabai to
li nuo mūsų miestelio, valdžia 
nupirko didelį sklypą žemės, 
apie 1,000 akerių. Ta žemė 
priklausė prie miestelio Wind
sor Locks. Dalis jos priklausė 
smulkiems farmerėliams, ant 
kurios jie augindavo tabaką ir 
iš to versdavosi. Jų dauguma 
lenkų tautybės žmonės ir val
džia nuo jų žemę atpirko vi
sai pigiai ir verstinai. Ant kiek 
jų nuosavybė Ifuvo įkainuota 
miesto, tai tik 25 dolerius ant 
šimto gavo daugiau.

Vienas negras nesutiko savo, 
žemę taip pigiai parduoti, tai 
visas dalykas atsidūrė pas ad
vokatą. Ar jis laimės, ar ir tą 
patį pralaimės, ateitis paro
dys. O kurie sutiko, tokiems 
jau apmokėjo.

Dabar žmonės kalbasi, kad 
smulkiems savininkams priva
tinė nuosavybė nėra užtikrin
ta ir nuo jų būna atimta, ka
da esąs reikalas. Mūsų kai
mynas ten turėjo 12 akerių, 8 
akeriai buvo jau išdirbta ir ta
baką augindavo, o 4 akeriai 
dar buvo apaugę jaunais me
deliais. Ir dabar žmogus ga
vo tiktai biskelį daugiau, kai 
po šimtą dolerių už akerį. O 
tos žemės vertė gerais laikais 
buvo $1,000 už akerį.

Dabar valdžia toj vietoj 
jau,stato didelį aerodromą. 
Kaip kalba, tai čia nuolatiniai 
stovės apie 3 tūkstančiai Dė
dės Šamo armijos kareivių. 
Bus 125 bildingai (barakai). 
Tai pusėtinas miestelis išaugs lio judinama siūbavo jauna

naujas tarpe Suffield ir Po- 
quonock, Conn.

Darbai prasidėjo, kaip tik 
atšilo. Vietiniai mažai kas ten 
gavo darbus, išskiriant kelis 
juodveidžius. Nors ten jau dir
ba keletas šimtų. Mat, kaip 
visur, taip ir čia darbus užė
mė kontraktoriai, vieni iš Bos
tono, kiti net iš New Yorko, I

7 I

kurie visi ir savo darbininkus | 
atsiveža.

Kokis yra uždarbis, o ypač 
juodojo darbo darbininko ši
toj moderniškų mašinų gady
nėj, tai tikrai negalima nei su
žinoti. Mechanikai, kaip tai: 
plumberiai, nituotojai — sur- 
paipių dėjėjai, visokių mašinų 
vairuotojai, dailydės, ir t.t. I 
gauna nuo 50c iki dol. ir 25c 
už valandą. O paprasti darbi
ninkai, kurie dirba sunkiausius 
darbus, gauna vos po 40c už 
valandą.

Net gražu žiūrėti, kaip gi
gantiškos mašinos, it senovės 
b a gotų ūkininkų iš tvarto iš
trūkę puikūs eržilai, galvas 
aukštai nešini, tol lekia per 
laukus, kol pailsta ir apsimal
šina,—taip dabar šios mašinos 
lekia, tik jos nepailsta, paly
ginus su anais. Pagriebia to
nus smėlio į savę nuo aukštu
mos, tą smėlį išvemia į žemu
mą arba griovį. Nueini už 
dviejų-trijų dienų, tai plotis 
per varsnų-varsnas, kaip sta
las, jau išlygintas. Tik vėjas 
po tą lygumą nešioja smulku
tėles smėlio kruopeles. O prieš 
keletą dienų čia išdidžiai vėje- 

turi keltis kiton vieton. Čia jie 
buvo apsigyvenę, nekurie jau 
nuo senų laikų, kiti prie “State 
Road” buvo įsitaisę pusėtinai 
gražius lizdelius.

Man teko matyti, kaip vie
noj vietoj pakėlė vieną stu- 
bą, paskui milžinas ant 12 ra
tų sunkvežimis atvažiavo, pa
lindo po ja, ir 10 kambarių, 
dviejų aukštų namą nuvežė 
keliu, kai čerapokas. plunks
ną ant savo kupros! Vietomis 
turėjo telegrafo stulpus pa
versti į šonus, kurie kliudė ir 
nenorėjo praleisti tą milžiną. 
O to sunkvežimio inžinas, ro
dosi, nedidukas, dviese vyrų 
jį lengvai rankomis apjuos
tom. Tai bent spėka ir galy
bė! žiūriu paskui į tą vietą: 
skiepo sienos aplink iškaity
tos, dugnas išeimentuotas, tre- 
pai cimentiniai—dveji į skie
pą, kiti iš fronto. Dar briau
nose kožnam trepukui įdėta 
po plieno štangelę, kad ne- 
trupėtų; gražiai, mėlynai nu- 
maliavoti. Riogso pačiam vidu
ryj šildytuvas, it sirata nete
kęs globėjos. Išverstas gražus 
sodelis — medeliai, kaip tik 
subrendę išduoti vaisius, kiti 
jauni.

Ir dabar nabagas žmogelis 
palikęs veik viso savo am
žiaus procią, storonę, turi eiti 
vėl į bušius iš naujo pradėti 
kelmus rauti.

Matyti, kaip tie iškelti žmo- 
neliai vėl dirba naujoj vietoj, 
sukdami sau lizdelį. Vyras su 
savo drauge, vienu arba dviem 
sūneliais, visi perkaitę, purvi
ni po karštais saulutės spin
duliais dirtya, kerta bušius, 
rauna kelmus, žarsto lopeto
mis smėlį, lygina duobes, 

griovius, statosi mažas ar di
deles “barnes,” taiso stubas ir 
kitus trobesius. Ir už tai nie
kas jiems neužmoka.

O čia jų laukia niekad ne
užbaigiami sunkūs kiti laukų 
darbai, iš kurių jie pelnija sau 
ir savo šeimynėlėm plutą juo

Jackson ir Nashua Medvilnės Kompanijos 
Ragai Nulaužti

Nashua, N. H. —« Jau nu
laužti Jackson ir Nashua 
medvilnės “katmilės” kom
panijos ragai, su kuriais jie 
gązdindavo darbininkus.

Šitos abi katmilės priklau
so tai pačiai kompanijai. Ji 
iš tolo nenorėjo pasiduoti sa
vo darbininkams, šita katmi- 
lė yra pusėtinai sena ir per 
tą ilgą laiką nesvietiškai iš
naudojo savo darbininkus. Na
shua katmil. manufaktūra į- 
korporuota 1823 metais. Ir 
nuo to laiko čia nebuvo jo
kios unijos.

Tiesa, čia būta keletas strei
kų, bet jie būdavo sutriuškin
ti be jokio pasigailėjimo ir 
niekuomet nesiskaitė su savo 
darbininkais.

1916 metais čia buvo darbi
ninkų pasipriešinimas, tai bu
vo antras streikas. Streikavo 
gerai, ypač lenkai ir lietuviai.

Kompanija, matydama, kad 
ji negali sulaužyti žmonių so
lidarumo, pasišaukė juodos 
armijos generolus francūzą 
kunigą ir airių. Tie juodi ge
nerolai ir padėjo streiką su
triuškinti ir kraujuose pa
skandinti. Įvairių tautų dar
bininkai grįžo į darbą, bet 
mūsų lietuviai ir lenkai stovė
jo streiko lauke ir po tam. 
Pamačius kompanija mūsų 
žmonių drąsumą, pasišaukė 
policiją ir ėmė pulti darbinin
kus, kurie nenorėjo pasiduoti 
kompanijai. Kompaniška po
licija tada puolė drąsius kar
žygius su neapsakomu žvėriš
kumu. Daugelis tais laikais 
lietuvių ir lenkų nukentėjo. 
Dar ir dabar yra tokių, kurie 
atsišaukia pagalbos, kurie nuo 
sumušimų neteko sveikatos. 
Kiti labai skaudžiai finansi
niai nukentėjo. Nes kompani
jos su advokatais tąsė po teis
mus.

Nepaisant visų pastangų iš 
darbininkų pusės kova buvo 
pralaimėta, o darbininkai dar 
daugiau persekiojami. Kai ku
rie vos neprarado savo visų 
taupinių ir nuosavybių. Šita- 
kompanija viską turi savo glo
boj. Ką ji pasako, tą ir mies
telio valdžia daro. Net ir 
spauda rašė tik tą, ką jai liep
davo kompanija. Viskas čia 
buvo po tos kompanijos jun
gu. Jei kompanija pridėdavo 
porą centų darbininkams al
gos, tai vietos dienraštis uždė
davo didžiausį antgalvį ant 
pirmo puslapio. Bet kada 
kompanija numušdavo pėdės, 
tai šis laikraštis nieko nesa
kydavo. Nors šiame miestely
je buvo apie 30,000 gyvento
jų, bet jį kontroliavo tik ke
lios ypatos.

Po to, dar kelis kartus dar
bininkai bandė kovoti, bet vis 
buvo sutriuškinti, čia nebuvo 
jokios unijos. Kiek kartų čia 
buvo bandyta prigydyti uni
ją, bet nieko negalima buvo 
padaryti. Ir tos šapos didžiau
sias viršininkas didžiavosi, kol 
aš būsiu gyvas, niekad nebus 
unijos šioj šapoj.'Bet dabar 
viskas virto atbulai.

Keli metai atgal čia buvo 
susiorganizavus AF of L uni
ja ir laikės kelis mėnesius.' 
Bujojo pusėtinai gerai. Buvo 
išrinktas komitetas ir pradėjo 
savo darbą. Bet tas komitetas 
nepatiko katmilės ponams, nes 
jis užstojo darbininkus. Kom
ra----------- -------------------------------------------------- ;------- H
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dos duonos. Taip vargingai 
gyvena darbo žmonės pasau
lio turtingiausioj šalyj. O jie 
manė savo amželį užbaigti 
anoj vietelėj ir savo vaikams 
palikti. Bet. . . va, kaip iš gie
dro dangaus kilo audra, ir iš
blaškė visas jų svajones.

Susninkų Jurgis.

panija išmetė iš darbo, o ku
rių negalėjo išmesti, tai pasi
šaukė unijos biurokratus-virši- 
ninkus į pagelbą. Su pagelba 
policijos sušaukė susirinkimą ir 
išrinko naują valdybą. Ųnijis- 
tai priešinosi ir kovojo už sa
vo teises. Ta sena unija su 
pagalba policijos, provokato
rių ir šnipų kovojo prieš dar
bininkus. Jei tas negelbėdavo, 
tai pasišaukdavo juoduosius 
apaštalus, kurie gązdindavo 
tikinčiuosius žmones pekla. 
Jiem taip ir pavyko su viso
kiais apaštalais sutriuškinti 
uniją. Net pats tos unijos vice
prezidentas pasakė, nepaisant, 
kas atsitiks su pačia unija; jei 
reikės uždaryti — uždarysiu. 
Taip jis ir padarė. Su pagal
ba bosų, policijos ir kunigų 
sulaužė unijos lokalą ir suki
šo viršūnėsna bosų pastumdė
lius. Darbininkai pasipiktino 
tękios unijos elgesiu. Jie ap
leido tą uniją. Visai neprigu
lėjo ir nemokėjo savo duok
lių. Pasiliko tik mažytė sau- 
jalė. Po kiek laiko unija vi
sai likvidavosi.

Bet darbininkai nerimavo. 
Jie nekantriai laukė, kad kaip 
nors suorganizuoti uniją, kuri 
rūpinsis darbininkų reikalais, 
o ne kompanijos. Jie slaptai 
organizavosi ir susisiekė su 
kovinga unija, kuri yra nau
dinga darbininkams, kuri stovi 
priešakyje darbininkų reika
lų—CIO. Jai reikėjo padėti 
daug darbo,, kol surašė katmi
lės darbininkus. "To sunkaus 
darbo pasekmės jau pasirodė.

25 dieną gegužės tapo su
šauktas unijos susirinkimas. Ir 
čia pasirodė tikri stebuklai. 
Pats unijos prezidentas iš New 
Yorko atsivežė raportą, kad 
turįs pasirašytą kontraktą su 
Nashua ir Jackson katmilės 
kompanija. Abiejų kompanijų 
viršininkai padėjo savo para
šus ant kontrakto.

Kontraktas nurodo, kad jis 
galioja iki 1942 metų gruo
džio 1 d.

Kontraktas nusako, kad šios 
kompanijos turės derėtis tik 
su CIO unijos 405 lokalu. Ji 
neturi teisės daryti derybų ar 
tartis su kitomis unijomis ar 
grupėmis. Algos: kurie darbi
ninkai gauna per valandą ma
žiau 37^2 c turi būti pakeltos. 
Algų pakėlimo reikalu bus 
tartasi kas 6 mėnesiai: 1 d. 
spalių ir 1 d. vasario. Visoki 
nesusipratimai tarpe unijos ir 
kompanijos turi būti rišami 
arbitracijos keliu. Turės mo
kėti laiką ir pusę už viršlai
kius. Unijos narių mokestis 
kompanija išskaitys iš darbi
ninko pėdės kas savaitė po 25 
centus, kuris išdirbs. O jeigu 
nedirbs; tai tas nieko nemokės 
ir vistiek jis bus unijistu. Ku
ris darbininkas išdirbs ne ma
žiau metų laiko, gaus savaitę 
apmokamų vakacijų.

Tai linksmiausia naujiena 
darbo žmonėms, kad ši kom
panija tapo prispirta prie sie
nos ir turės rokuotis su unija.

Nemanykit, draugai darbi
ninkai, kad kompanija šitą 
viską darys iš savo noro. Ji 
tik tolei tą darys, kol mes 
tvirtai organizuoti kovosime 
už savo teises ir darbo sąly
gų pagerinimą. Kurie dar ne
sate prisirašę prie unijos, ra- 
šykitės, nepasilikt už unijos 

sienų. Kompanija šioj sutarty 
pasiliko sau vieną skylę, per 
kurią ji bandys išlysti. Ji pa
siliko teisę, kad jeigu kuris 
darbininkas nenorės rašytis 
prie unijos, tai to negalima 
versti prigulėti.

Neapsigaukite, darbininkai. 
Nes jau dabar kai kurie kom
panijos boselių palaižūnai va
ro propagandą tarpe darbi
ninkų, kad neprigulėti prie 
unijos. Jie sako, kam man 
mokėti tie 25 centai į uniją, 
kad aš ir taip gausiu viską. 
Ta mintis yra klaidinga ir jos 
darbininkai turi saugotis.

Viską Patyręs.

Pittsburgh, Pa.
Birželio 29 dieną yra šau

kiama LLD 4-to apskričio 
konferencija. Įvyks 1320 Med
ley St., N. S. Pittsburghe. 
Pittsburgho ir apylinkės LLD 
kuopos turėtų savo susirinki
muose išrinkti delegatus į mi
nėtą konferenciją. žinote, 
draugai, mes dabartiniu laiku 
turime labai svarbių reikalų 
aptarti. ~ Kurios kuopos nesu
spės susirinkimų sušaukti, tai 
nors tų kuopų sekretoriai tu
rėtų dalyvauti, šioj konferen
cijoj turėtų būtinai būt atsto
vaujamos visos kuopos.

Komitetas.

Haifa, Palestina. — Daug 
francūzų kariuomenes per
bėgo iš Syrijos į anglų pu
sę.

ŠYPSENOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kitokių būtybių rūpesčiai ir 
troškimai, gerbiamieji, su
pasi, kaip skiedros okeane 
arba, sakysim, dulkės aud
roje!

Štai pavyzdėliai:
Gėrimo sporto mėgėjai 

trokšta ir rūpinasi kuodau- 
giausiai pereiti saliūnų ir 
neišeiti iš jų tuščiomis.

Saliūnininkai rūpinasi, 
kad jų patronai stovėtų 
(kurie dar gali pastovėti) 
prie baro iki tol, kol pa
lieka paskutinius centus.

Maisto krautuvninkėliai 
rūpinasi, kad jų kostume- 
riai “pėdės” dienoje ateitų 
rokundas padaryti...

Graboriai trokšta, kad 
dažniau galėtų duoti žmo
nėms paskutinius patarna
vimus.

Daktarai nori turėti dau
giau pacijentų, o advokatai 
—klijentų.

šaipokas rūpinasi, kad

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

K

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės 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 Čiepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

Jūs juoktumėtės, kada tik 
neverkiate!

Gaidžiai rūpinasi anksti 
rytais giedoti, manydami, 
kad saulė kyla jų pasiklau
syti. ..

—špokas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas jvyks 

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 jvyks 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)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 10 d., 7:30 v. v. Malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes rei
kės išrinkti delegatą j pusmetinę 
ALDLD 15 Apskr. konferenciją, kuri 
jvyks 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 jvyks 

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

V. K. Sheralis, Sckr.
(135-137)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pel li
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 pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• »
1113 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

■X
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Detroito Žinios

Nors 
būtų perdaug, bet rengė- 
gal žino, ką daro, ir žmo- 
yra gana Detroite, jeigu 

yra noras dalyvauti pikni-

Vasarinės Pramogos
Prasidėjus vasaros saulutei 

šviesti, detroitiečiai smarkiai 
subruzdo daryti piknikus ir 
laivo ekskursijas. Taipgi Det
roito Organizacijų Sąryšis 
sparčiai rengiasi prie spaudos 
pikniko, kuris įvyks liepos 20 
d. Jau labai plačiai yra sklei
džiami įžangos tikietai, ypač 
draugės moterys tam darbe 
labai daug veikia. Jeigu ne 
mūsų draugės moterys, tai ti- 
kietų tik maža dalis būtų iš
platinta. Tikietas, perkant dėl 
spaudos pikniko, nėra veltui, 
nes prie įžangos bus duota 
$100.00 vertės dovanų ir kiek
vienas centas remia mūsų dar- 
bininkišką spaudą.

Kitų organizacijų piknikų 
turime ir turėsime net po du 
kiekvieną sekmadienį, 
tas 
jai 
nių 
tik
kuose.

Laivo ekskursijų taipgi į- 
vyks keletą. Eastsidės organi
zacijos turi pasamdę net tris 
sekmadienius laivo ekskursi
joms į Putinbay salas. Birže
lio 22 ir 29 dd., liepos 13, ir 
rugpjūčio 10 dd. Bet liepos 
13 d. abiejų miesto dalių LLD 
188 ir IXD 52 kuopų bendra 
ekskursija. Taigi manome, 
kad bus galima padaryti skait
linga laivo ekskursija detroi- 
tiečių ir clevelandiečių ir ten 
susiėjus linksmai pažaisti ir 
pasikalbėti ant salos.

Liepos 6 d., Aido Choras 
rengiasi prie skaitlingos laivo 
ekskursijos, kuri įvyks ant Pu
tinbay Ohio salos. Turime pra
mogų daugybę, tik reikėtų jas 
tinkamai išnaudoti, netik dėl 
finansinės naudos, bet ir 
stengtis platinti 
turėti 
darbo

valstijoj gyvuoja jau gana se
nai LLD 10 Apskritys. Prie jo 
priguli 7 kuopos šioj valstijoj. 
Taipgi yra kuopa Toledo, 
Ohio ir seniaus prigulėjo prie 
10 Apskričio, bet nežinia ko
dėl ten draugai taip aptingo, 
kad nebando turėti reikalą su 
apskričio sekretorium. Jie jau 
kelinti metai neprisiunčia de
legatų į konferenciją.

LLD 10 Apskričio konferen
cija įvyko geg. 31 d., Detroite 
ir konferencija buvo labai ge
ra. Delegatai svarstė rimtai 
kiekvieną pakeltą klausimą. 
Padaryta gerų tarimų LLD 
kuopų ir šios organizacijos ge
rovei.

LDS 11 Apskričio antra 
konferencija įvyko geg. 31 d., 
irgi Detroite. Nors šis apskri
tys mažai yra atsižymėjęs vei
kime dėl tam tikrų priežas
čių, bet nenustoja vilties, kad 
ateityje bus galima daug ką 
pagelbėti kuopoms.

Priimti įstatai dėl apskričio 
veikimo ir tvarkos. Taipgi iš
rinkta nauja valdyba metams 
laiko iš šių narių: pirm. J. Va
siliauskas; sekr. J. K. Alvinaš; 
iždin. M. Smitrevičienė ir 2 
alternatai. Visi priklauso Det
roito kuopose.

1942 metų abiejų apskričių 
suvažiavimas įvyks Saginaw.

Kaip vieno, taip antro, aps
kričio konferencijose buvo ge
ra tvarka ir rimti tarimai.

Buvo duota veltui pietūs 
apskričių delegatams ir verta 
tarti daug ačiū draugėms mo
terims už pagaminimą pietų. 
Vakare buvo apskričių ban
knotas su šokiais. Draugės mo
terys visą dieną darbavosi su- 

viskas buvo prirengta 
Gaila, kad tarpšventis 
žmonių ' sulaikė. Ban- 

nebuvo gana skaitlin-

Taipgi Fordas nežinojo, kad 
reikia darbininkam mokėti 
viršlaikis. Dabar jau žino.

Packard darbininkai buvo 
pasirengę eiti į streiką, jeigu 
kompanija neužgirs naujos 
unijos sutarties. Kompanija, 
matydama, kad darbininkai 
nežaidžia su savo pasiūlijimais 
ir reikalavimais, priėmė 
lavimus ir pakėlė algas 
centų į valandą.

Hudson kompanijos
ninkai buvo paskelbę streiką 
ir po 4 dienų streiko kovin
gų darbininkų lokalas 154, lai
mėjo po 8 centus į valandą 
gos ir kompanija prižadėjo 
2 centus į valandą pakelti 
gas kitą sezoną.

Murray Body ir G. M. kitų 
kompanijų darbininkai laimė
jo algų pakėlimą ir dvi savai
tes vakacijų su pilna mokesti- 
mi. Alvinas.

draiverių unija išėjo į streiką. 
Jie reikalauja daugiau mokes
ti es. Pikietuoja visam Pitts- 
burghe. Streikui vadovauja 
Amerikos Darbo Federacijos 
unija.

Jaunas lietuvis įlindo skal- 
byklon pasiimti marškiniu. Bet 
jį pagavo panaktinis. Dabar 
turės pakūtavoti “workhouse.”

rei ka
po 10

darbi-

Pittsburgh, Pa
Visokios Žinios

al
po 
ai

Matomai susilaukė 
mergaitės. Matonienė 
ra sveikos. Randasi 
1321 Sheffield St.

trečios
ir duk-
namie,

Pereitą savaitę beeinantį į 
darbą Jurgį Jocių užgavo au
tomobilius. Jis randasi savo 
namuose.

Silvestras Česna ’ ir Mary 
Ormon apsivedė prieš tūlą lai
ka, bet tik dabar teko sužino
ti. Laimingo gyvenimo.

Penktadienį, Kapų Puošimo 
Dienoje, Lietuvių iNeprigul- 
mingų Kapinių, West View, 
Pa., neprigulmingos bažny
čios kunigas atlaikė pamaldas. 
Po tam įvyko vaišės.

Daug lietuvių jaunuolių ap- 
laikė nuo Dėdės Šamo laiškus 
— pakvietimus stoti į armiją: 
Silvestras česna, J. Čekanaus
kas, Povilas Maceikis, Jonas 
Burkanta, Maktutis, Marės 
Česniūtės vyras, ir Beilis Gai
lius. 2 yra LDS 1G0 kuopos 
nariais.

Kurie buvo paimti balan
džio mėnesį, tai Dekoracijų 
Dienoje buvo sugrįžę aplan
kyti namiškius: Sudauskutis, 
Gailiukas, Jaukutis.

D. P. Lekavičius.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks antradienį, birželio 
(June) 10 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Bus raportas iš susirinkimo “Lais
vės” pikniko reikalais, ir prisirengi
mas prie pikniko, kuris atsibus lie
pos 4 d., Maynard, Mass. Yra ir ki
tų svarbių reikalų. Todėl visos drau
gės būtinai dalyvaukit. T.

antrą sykį įvyksta dvi

Lawrence, Mass

Jau 
apskričių konferencijos viena 
diena Michigan valstijoj, šioj

naudos, bet 
literatūrą ir 

ką nors agitatyviško dėl 
klasės reikalų.

Bekša čampijonas

Lawrence moterys darbuo
jasi dėl “Laisvės” pikniko, ku
ris įvyks 4 dieną liepos. Di’g. 
J. Slaivienė ir N. šupetrienė 
rinko aukas ir už jas nupirko 
sidabrinių daiktų, dovanoms. 
Vien tik moterys pasiryžo su
kelti virš 
didelis ir 
Kviečiame 
darbuoti.

šimtą dolerių. Tai 
garbingas darbas, 
visas moteris pasi-

Jonas 
“Laisvės” pikniko tikietų par
davinėjime. Antrą dieną bir
želio susitikau drg. Bekšą. Jis 
nieko nelaukęs išima pinigus 
už parduotus pikniko tikietus 
ir sako: “štai, aš savo pareigą 
atlikau per vieną dieną. Kiše
nėj nešiotis nenoriu, o ant len
tynos tikietus džiovinti gaspa- 
dinė neleido. . .”

Na draugai, kas bus next?
P. Tamašauskas ir B. čula- 

da pardavinėja gerai. Taip ir 
reikia.

Dirbkime, draugai. Jeigu 
pritruksime, p a rsitrauksime 
daugiau tikietų. Pasirodykime, 
kad Lawrence nemięga ir gali 
sukirsti visas kitas kolonijas 
Masachusetts valstijoj. Tik iš 
Nashua pusės gal kiek bus pa- 
vojo. Mat, ten geri dzūkai ir 
kalakutai irgi nesnaudžia. Jie 
gerai platina tikietus. Bet mes 
juos ’ pralenksime, nashuvie- 
čius, tai mes pralenksime. Bet 
dar viena bėda, tai Hacana, 
Mass. Ten taipgi dzūkai su že
maičiais smarkiai veikia ir ga
li mums būti pavojaus iš jų. 
Kiek tik tikietų jie gauna, 
tiek jie parduoda. O tas paro
do, kad iš tos pusės gali mums 
susidaryti pavojus. Bet jeigu 
tik mes lavvrenciečiai smarkiai 
pasispardysime, tai visus pra
lenksime tikietų pardavinėji
me.

Na, pažiūrėsime, kas čia iš
eis iš tų lenktynių.

Lawrence Dzūkas.

gerai, 
dikčiai 
kietas 
gas.

Birželio pirmą dieną įvyko 
LDS 160 kuopos susirinkimas 
nuosavam name, 1320 Medley 
St., 2 vai. po pietų.

Narių dalyvavo mažai. Mi
tingas buvo trumpas. Nusitar
ta rengti išvažiavimą ir pami
nėt Lietuvos išsilaisvinimo me
tinę sukaktį. Tam reikalui yra 
išrinkta komisija, kuri turės 
susisiekti su apskričiais ir su 
nekuriom LDS ir LLD kuopo
mis. Naujų narių gavimu nie
kas nesirūpina. Aš pats netu
riu laiko ir kojas skauda. Tai 
labai mažai ką galiu veikti. 
Bet kur gi mūsų kiti geri 
draugai? Jie čia pat gyvena, 
bet nepasirodo. Argi jums ne
rūpi draugijų reikalai? Po mi
tingo prisiunčia duokles ir vėl 
tyli.

Lietuvių bažnyčios kun. Mi
siąs rado sužalotą, 
jauną 
yežimį 
ninėn. 
nota.

kruviną 
lietuvį. Pašaukė ligon
iu tapo nuvežtas ligo- 

Tikroji pavardė nesuži-

, J IRI ŲJJ'
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, 'o ne už išredymą

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 7-8461

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
35c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ...............................

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ............................  $1.35

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. bukaitis,
334 Dean Rd,, 

SPENCERPORT, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

■'M
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Apie LDS 86 Kuopą
Šios kuopos susirinkimas į- 

vyko birželio 1 dieną ir skait
lingai dalyvavo nariai susirin
kime. Susirinkimas nutarė pri
imti naujus narius į LDS 86 
kuopą be įstojimo ir kuopa 
pati apmokės daktaro kvoti
mą. Priimtas laiškas nuo va
karinių valstijų jaunuolių, ku
rie šaukia kongresą liepos 5 
ir 6 dd., La Salle .viešbutyj, 
Chicago, Ill.

Kuopa nutarė šaukti jau
nuolių pasitarimą ir rems fi
nansiniai delegatų pasiuntimą 
į minėtą kongresą.

Priimtas delegato raportas 
iš “Vilnies” dienraščio suva
žiavimo. Kuopa įsigijo “Vil
nies” šėrą.

Plačiai kalbėta reikale 
spaudos pikniko. Išrinkta 9 
darbininkai į minėtą pikniką.

Priimtas pakvietimas prisi
dėti su komisija darbuotis dėl 
įsteigimo radio valandos. Iš
rinkta trys nariai į komisiją.

Priimtas LDS 11 Apskričio 
konferencijos raportas. Nu
tarta remti apskritį finansi
niai. Taipgi išrinko delegatus 

■į Lietuvių Kultūros Kongresą, 
(kuris buvo vadinamas bend
ru frontu).

Kuopoj randasi vienas ligo
nis, draugė Daubarienė, 10215 
Russell St. Turėjo operaciją 
ir girdėt, jau sveiksta. Gerų 
pasekmių drg. Daubarienei.

Kuopa turės laivo ekskursi
ją į Putinbay salą birželio 29 
d., 10 vai. ryto. Nariai su noru 
apsiėmė pardavinėti tikietus.

Naujų narių šį sykį nesira
do, bet organizatoriai darbuo
jasi ir pasižadėjo, kad seka
mą susirinkimą turės naujų 
aplikantų. Manau, kad savo 
prižadą pildys.

Iš Darbo Lauko
Kadangi Fordo darbininkai 

entuzijastiškai laimėjo balsa
vimą UAW, CIO, tai dabar 
darbininkai kovoja už pakėli
mą 10c. į valandą algų, ir už 
dubeltavą viršlaikį šeštadienį 
ir sekmadienį. Tai dabar va
žiuojant pro dirbtuvę, sekma
dienį esti labai ramu. Fordo 
darbininkai dirbo sekmadie
niais per eilę metų, o vidury 
savaitės turėjo būt namie.

t

25c 
60c 

$1.50

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

$3.00 
35c 
25c 
15c

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

Mūsų inžinieriai išinleruos jūsų namus ir jdčs tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiamo 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-3622

Pirmadienį, P i 11 s burgho

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

LADIES' GRUEN GENT’S GRUEN

“IONE” “STUART”
15 Jeweh, yellow 15 Jewelg yellow 
mid Ukd case, gold filled case, 
Guildite back. Guildite back.

Pamatykite 
Pasirinkite

3-DIAMONDS
3 diamonds efAac 
Mt lo a solid d ||l 33 
yellow gold M u 
mounting.

i

Lietuvių Kūro 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
M
OEZ3OI

I O, Tai Proga!
APDOVANOT? afjuuvai\ui /I O V? V t! 
LAIKRODĖLIU: V K U tfl

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
MGRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

models
STARTING _flT s2475^*

I There’s AGRUEN 
At A Price For Every

> Purse

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

pas

LIPTON

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN 

“CHARLOTTE'’ "SHERMAN”
15 Jewel?, pink or 15 jewels, pink or 
yellow gold filled yellow gold filled 

•case. Guildite back. case. Guildite back.

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graliam ir 
Manhattan Avė.

BIRTHSTONE RING
Choice oi ap-

NEW CREATION 
6 t unnl ng- 
Ub fSSi S9Q95 £; $1795
latino dla- for
monde. month.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a eW J| QB 
massive gold | y| vJ 
SJ”,""“’- 1*1

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

, pažinti.

Gyvenimo Saulėleidis
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

LcVANDA—LEVANDAUSKAS
kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų

JOSEPH

300 puslapių,

Kiekvienam svarbu 
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.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

lietu-

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapiu 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.
Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

pui-

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai
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 informardjų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

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

3
1 427 Lorimer St.

‘Laisvės” Administracija
Brooklyn, N. Y.
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Antradienis, Birželio 10, 1941

NewYorko^Afe7iiiio$
Dainos ir Žaismes su Dovanomis 

Pabaltos Tautų Piknike
Tarp Lietuvių

Pakaitės Kultūrinė Taryba, 
atatinkamai savo vardui, tu
rės šaunią meno ir įdomybių 
programą savo piknike—Bal
tic-American Festivale, kuris 
įvyks jau šį sekmadienį, bir
želio 15-tą, Rikers Estate Par
ke, Astorijoj. Dainuos Suomių 
Choro Ensemblis ir lietuvių 
Aido Choras, šoks Estų Liau
dies šokikų Grupė. Prie to bus 
visokių žaismių ir lenktynių su 
dovanomis laimėtojams.

Visi žaismių-sporto mėgėjai 
prašomi įsitėmyti, jog žaismė

se galės dalyvauti bile kas iš 
publikos.

Šokiams yra didelė, graži 
atviro oro platforma ant vir- 
šūkalnio ir parkas prieina 
prie į.lankos-(Bay), tad joki 
karščiai nekliudys smagiai pa
sišokti ir sykiu vėsiai, sma
giai dieną praleisti. Piknikas 
prasidės ir valgiai bus gauna
mi nuo 10 v. ryto. Įžanga tik 
35c. Vaikams nemokamai.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto.

Įvairios Organizacijos Sudarė 
Tarybą Veikimui už Taiką

Pereitą šeštadienį, birželio, 21
7 d., Williamsburghe įvyko la-1 jOs
bai svarbi konferencija, Meto-: 
distų bažnyčioj, So. 3rd St. ir 
Union Avė.

Konferencijoj dalyvavo 44 
delegatai nuo virš 40 organi
zacijų, gyvuojančių Williams
burghe, Greenpoint ir Ridge- 
woode. Atstovauta virš 17,000 
narių. Dalyvavo atstovai ir 
nuo eilės lietuvių organizacijų.

Konferencija nutarė suorga- 
nizuot pastovų veikimą už tai
ką ir tam tikslui sudarė Wil- 
liamsburgh, Greenpoint and 
Ridgewood Community Coun
cil for Peace.

Apart eilės kitų svarbių nu
tarimų, konferencija nutarė 
surinkti bėgy dviejų sekančių 
savaičių 10,000 parašų, kad 
Amerika nestotų į dabartinį 
imperialistinį karą. Birželio

Iš Kliubo Susirinkimo
Penktadienį įvyko pusmeti

nis Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo susirinkimas. Jis 
buvo šauktas atvirutėmis, bet 
nebuvo skaitlingas.

Šiame susirinkime buvo ren
kama visa eilė pašalpinio sky
riaus valdybos ir direktorių. 
Buvo perrinkta vice-pirminin- 
kas, užrašų raštininkas, kny
gų peržiūrėtojas, maršalka ir 
du direktoriai. Visi palikta 
senieji savo vietoje.

Buvo net penki laiškai, tai 
nuo kitų organizacijų, kad 
kliubas paremtų jų piknikus. 
Jie buvo nuo Maspeth Liet. 
Piliečių Kliubo, švento Jurgio 
Draugijos, Kriaučių lietuvių 
54 lokalo, Dr. Martin Luther 
Draugijos ir Komiteto Staty
mui Dario ir Girėno Pamink
lo. Su kiekvienu laišku buvo 
ir tikietų. Kliubas priėmė laiš
kus ir nupirko visus bilietus, 
kurių buvo virš $50 vertės. 
Tuo kliubas parodė, kad jis 
kaip visada, taip ir dabar, pa
laiko draugiškus ryšius su lie
tuvių organizacijomis. Ir todėl 
kliubas užsitarnauja iš tų or
ganizacijų paramos.

Buvo išduotas raportas, kad 
rengiasi gferai prie kliubo pik
niko, kuris įvyks šeštadienį, 
birželio 14 dieną, Dexter Par
ke.

Nutarta šaukti penktadienį, 
birželio 27 dieną specialį susi
rinkimą rinkimui kliubo gas- 
padoriaus.

Kliubo Narys.

KELRODIS Į PAKALTUOS TAU
TŲ KULTŪRINES TARYBOS PIK
NIKU, RIKERS ESTATE PARK, 
ASTORIA, L. I., BIRŽELIO 15 D.

Važiuokite BMT arba Independent 
—8th Avė., požeminiu traukiniu iki 
QUEENS PLAZA stoties, Long Is
land City. Išlipę eikite Į lauką ir 
važiuokite STEINWAY AVE. AU
TOBUSU iki pabaigos linijos — se
kite iškabas j Riker’s Estate Parką, 
S minutes paeiti.

Automobiliais: Važiuokite j šiau
rius ant Steinway Ave., sukite po 
tiesiai apie vieną bloką nuo FLUSH
ING BAY. Sekite Iškabas 1 parką. 
Steinway Ave. eina į šiaurius nuo 
Northern Blvd,,' greta ir' tarp 38th 
Ir 41 st St., Astoria, L. I. City. Apie 
už 15-kos blokų nuo rytinio galo 
Triboro Tilto Steinway Ave. pereina 
skersai Grand Central Parkway 
(reikia imti Strytą, ne pro patilte 
išeinant) Parkway). (136-140)

d. bus pasiųstos delegaci- 
pas kongresmanus iš šių 

apylinkių, ir tie parašai bus 
jiems įteikti, kad parodyti, jog 
Williamsburgho, Greenpoint ir 
Ridgewoode apylinkių gyven
tojai nenori karo.

Konferencija taipgi nutarė 
rūpintis, kad kuodaugiausia 
jaunuolių atstovų iš šių apy
linkių būtu pasiųsta į Ameri
kos Jaunimo Kongresą, kuris 
įvyks Philadelphijoj liepos 4, 
5 ir 6.

Toliaus konferencija nusita
rė veikti prieš aukštas kainas 
ant gyvenimo reikmenų,; prieš 
diskriminavimą, už lygias tei
ses negrams; už darbo unijų 
teisę streikuoti, prieš kongres- 
mano Vinson bilių, kuris mie- 
rija sudaužyti darbo unijas.

Visos lietuvių organizacijos 
šiose apylinkėse turėtų prisi
dėti prie to svarbaus veikimo 
už taiką. Mes visi norime, kad 
Amerika neįsiveltų į karą. To
dėl turimo darbuotis už taiką. 
Turime sudaryti bendrą veiki
mą su kitų tautų žmonėmis ir 
bendrai veikti ir kartoti ir kar
toti obalsius : “No convoys, no 
AEF. Get out and stay out of 
war.” Delegatas.

LID 1 Kp. Susirinkime Bus 
Daug Svarbių Darbų

Liet. Literatūros D-jos 1 
kuopos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, birželio 12-tą, 7:30 
vai. vak., “Laisvės” svetainėje. 
Draugai ir draugės, malonėki
te skaitlingai dalyvauti.

Vienas svarbus dalykas ap-' 
tarimui yra 15-tą birželio į- 
vyksiantis Pabaltijos 4 tautų 
piknikas, kuris bus sykiu ir 
Lietuvos liaudies išsilaisvinimo 
minėjimu. ’ Todėl mes, kaipo 
Lietuvos liaudies draugai, pri
valome tinkamai atlikti savo 
užduotį. Piknikui bus reika
lingi darbininkai, turėsime ap
siimti padirbėti piknike, taip
gi reikia pasidarbuoti sutrauk
ti lietuvius į tą pikniką. Rei
kės aptarti ir mūsų org. rei-' 
kalai.

1 Kuopos Org.

“Volga-Volga” Rodoma 
Ketvirta Savaitė

Pilna širdingą juoką iššau
kiančio humoro komedija 
“Volga-Volga” su dideliu pa
sisekimu rodoma jau ketvirta 
savaitė Miami Teatre, 6th 
Avė. ir 47th St., N. Y. Kome
dijoj taip pat yra gražios mu- 
zikos-dainų. Tai viena iš ge
riausių Sovietuose gamintų ko
medijų.

Rokas ž id žiū n as savo raš
tuose “V-je” garbina poną J. 

‘ p 
Tysliavą; mat, abu, “poetai,” 
tai vienas kitą pagerbia ir pri
pažįsta vienas antrą geniju- 
šais.

Na, o Tysliava, iš eilės, gar
bina “tautos vadą,’* o šis vėl, 
tarnaudamas Hitleriui, garbi
na Rooseveltą už traukimą ša
lies į karą.

Bet kas man nesuprantama, 
tai kad visi smetoniniai hitle
rininkai ragina Ameriką ka
riauti prieš savo draugą Hit
lerį. Reiškia, kairė ranka ne
žino, ką dešinėji daro. O gal 
teisingiau būtų juos pavadinus 
veidmainiais.

Labai daug būtų galima pa
sakyti apie Juozą Ginkų, ra- 
dijušninką, kuris daro pragy
venimą iš tų, kuriuos savo gru- 
bijoniška kalba apšmeižia, bet 
laikausi principo: “jei nega
li ką nors gero apie žmogų 
pasakyti, tai verčiau nieko ne
sakyk.” Na, o gero nieko apie 
unkelį, nors ir labai norėda
mas, aš negaliu pasakyti, kas 
būtų teisinga . . .

Kaip girdėt, tai Rokas ži- 
džiūnas, bemiegodamas “V- 
bės” įstaigoje su cigaretu, bu
vo užsikūręs ugnelę ir penkta
dienio naktį apie 2-rą vai. ug
niagesiai pertraukė žmonėms 
ramybę, begesindami tą jo su
kurtą ugnelę.

Rodos, kad nuostolių ir su- 
sižeidimų ta ugnelė jokių ne
padarė.

■ Juozas Sabalinka, Jamaica 
gyventojas, iššauktas armijom 
Jo išleistuvėms suruošta poky
liukas pereitą šetadienį.

Rrano ir Mrs. Vaitukaičių 
sūnus Algirdas baigė daktaro 
mokslą. Ta proga jam suruoš
tas pokylis birželio 7-tą, Pil. 
Kliube. Figūravo, su mažomis 
išimtimis, smetonininkų-skloki- 
ninkų smetonėlė, bet buvo ir 
bešališkos, bankietus lankan
čios publikos gana dikčiai.

Jouzas Visockis, nors dar 
nepilnai atgavęs jėgas, bet jau 
pasveikęs, sugrąžintas aktyvėn 
tarnybon armijoj.

Ž. R.

Piliečių organizacijos ir 
parkų komisionierius Moses 
susikirto dėl istoriško Schenck 
namo, esančio Highland Par
ke. Moses siūlo nugriaut, nes 
perdaug lėšuojąs, organizaci
jos siūlo paverst į muziejų.

George Saunders, 20 m., 
263 E. 31st St., užmuštas ir 3 
kiti jaunuoliai sužeista jų ma
šinai atsimušus į stulpą ant 
Jericho Turnpike, L. I.

Thomas ir John Whitehead 
su valtimi apsivertė Hudson 
Upėj ir būt prigėrę, bet ten 
pat pasitaikę kitoj valtyje Mr. 
& Mrs. Bruel juos išgelbėjo.

Iš V. ir M. Petrulių 
Pagerbimo Pokylio
Birželio 7 d., Navicko sve

tainėj, Maspethe, surengta po- 
kilis V. ir M. Petruliam nuo 
88-37 144th St. Jamaica, N.Y., 
pagerbimui jųjų 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga. Kadangi V. Petrulis 
seniau buvo siuvėjų kontrakto- 
rius, tai buvo ir biznierių ne
mažai prisirinkę, bet daug bu
vo paprastų darbininkų, ka
dangi dabartiniu laiku Petru
lis yra darbininkas, dirba pas 
kitą.

Vyriausiu rengėju minėtos 
puotos buvo Mockevičius iš 
Jąmaicos, viskas buvo parėt- 
kiai sutvarkyta; valgiai geri, 
gėrimo iki valiai. Programai 
pirmininkavo graborius šalins
imas. Daug žmonių buvo iš ki
tų miestų, kurių pavardžių ne
žinau. Vietinių, taip pat nega
lėjau visų sužymėti, nes buvo 
daugiau 200. Pažymėsiu tik, 
kurie buvo man pažįstami; 
Jankai, Vazniai, Jasulaičiai, 
Ramoškai, šalaviejai, Karve
liai, Zaveckai, Kazlauckai, 
S t i r n e v ičius, Schegauckas, 
Šertvietis,. Kundrotai, Nečiuns- 
kai, Citavičiai, Vaiginiai, Kir- 
kučiai, Juškauckas, Augusti- 
navičiai, Mačiuliai, Grikštas, 
Navickai, adv. Briedis, Kuliai, 
ir kiti.

Vakaro pirmininkas iššaukė 
daug kalbėtojų ir visi linkėjo 
Petruliams geriausių laimių ir 
ilgo gyvenimo.

Reikia pastebėti tai tas, 
kad pirmininkas nekreipė jo
kios atydos į organizacijų vei
kėjus, o ten buvo gana stam
bių organizacijų veikėjai, kaip 
tai Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus 
pirmininkas V. Zaveckas, C. 
Kundrotas ir kiti. Man. rodos, 
kad žmones norėjo ir jų balso 
išgirsti.

Baigdamas, noriu palinkėti 
draugam Petruliam geriausių 
laimių.,, sulaukti laimingai au
ksinio jubilėjaus. Buvęs.
r——-——..------~

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 

■i sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

V geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191
j

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!
Gera sveikata priklauso nuo mūsų pačių, ant kiek mes 

'esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
.kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje* baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrą mašiną dėl daryrpo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pir.ksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės asmeniškai.

Krautuvė atdara kas dieną nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. va
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS

, KANAPORIAI
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9805
<------------------------------------ - ------------------------ ;—/

Iš Šv. Jurgio D-tės 
Susirinkimo

Birželio 4 d. atsibuvo šv. 
Jurgio Draugystės priešpus- 
m etinis susirinkimas, Liet. 
Am. Piliečių- Kliubo svetainėj. 
Apart kitų draugijos reikalų, 
kaip paprastai, tapo perrinkta 
valdyba: Vice pirm, išrinktas 
M. Karktinas, užrašų sekr. 
Ch. Nečiunskas, knygų dažiū- 
rėtoju J. žabarauckas, mar
šalka A. Verkutis.

Draugystės daktaru tapo 
išrinktas Antanas Stalonis.

Noriu, kad šv. Jurgio Drau
gystės nariai įsitėmytų Drau
gystės daktaro antrašą ir rei
kalui prisiėjus kreiptųsi:

Anthony J. Stalonis, M. D.,
144 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y.
Tel. Applegate 7-1433.
Valandos: nuo 1—2 ir 6—8

Sekr. Ch. Nečiunskas.

Kaip gerai malioriai yra infor
muoti apie skirtumą tarp pasi- 
Vadinimo “progresyviais” ir 
jų neprogresyviškų darbų, pa
rodys netolima ateitis.

Pradžioj nominacijų, Loka- 
le 848, kurio Weinstock yra 
nariu, jis gavo gražią didžiu
mą balsų — 330 prieš Scardi- 
no 138. Kandidatūroj į biznio 
agentus eilinių narių kandida
tas Leon Taback gavo 219 
balsų prieš jo oponento 
Schneider 110 balsų. Schnei
der sakosi esąs nepriklauso
mas nei nuo vienos grupės. 
Zausnerio šalininkas Sirico 
gavo 92 balsus, kiti du gavo 
14 ir 27 balsus.

Nominacijos šešiuose kituo
se lokaluose — £42, 261, 905, 
454 ir 51 — įvyko birželio 6- 
tą, o galutini rinkimai bus 28- 
tą.

Visuose virš minėtuose lo

kaluose, apart 261-mo, eilinių, 
narių sleitas, kurio Weinstock 
yra kandidatu, gavo didžiumą 
balsų ir už Weinstock bus bal
suojama rinkimuose birželio 
28-tą.

Astuoni tūkstančiai Queens 
vaikų dalyvausią prie 75 mo
kyklų pravedamoj daržinin
kystėj. Medžiagoms ir įran
kiams iš mokyklų fondo būsią 
išleista $6,000.

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

530 SUMMER AVE.
Į Arti Chester Avenue
į NEWARK, N. J. ’

Į VALANDOS: 2-4 ir 6-8 Į

Nėra valandų sekmadieniais J
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Weinstock Nominuotas 
Išnaujo Išrinkimui

Louis Weinstock, Maliorių 
Unijos 9-to Distrikto Tarybos 
finansų sekretorius, vėl nomi
nuojamas išnaujo išrinkimui 
tai vietai. Jisai yra žymus ei
linių narių vadas.

Prieš Weinstock yra išstaty
tas M. DiSilvestro taip vadina
mo “progresyvių” sleito, kuris 
tikrenybėje yra seniau buvu
sios įsicarinusios unijoj Zauš- 
nerio klikos, aršiai puolančios 
visokį progresyvį judėjimą.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadieni, 11 d. birželio, 7:30 v.v. 
Paršonienės kambariuose, 301 Water 
St. Visi nariai būkite laiku. — Val
dyba. (136-137)

REIKALAVIMAI
Reikalinga vidutinio amžiaus mo

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

(135-137)

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

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

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 61158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

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

NOTARY

PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telephone 

STagg 2-5043

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai Ir barščiai ' '
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Štai
• adi’esas.

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE' A

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

THE BAKENE*

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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, sutelksime informacijas apie svor| ir kabias

VARPĄS BAKERY, 3640 Stagg Street,. Brooklyn, N. V.
• * 1

I UNIIN LABEL




