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Pekloj Nebėr Vietos, O 
Dangui Netinka.

Sukurt Buvo Sunku, Su
griaut Bus Lengva.

Carl Sandburg.
Moterys Rašytojų Kongrese.
Unijos Pinigai Ardymo

Darbui.
Rašo A. Bimba

LAISVĖS ANTRA®ASf: 427 lorimer^^street Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 12, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.Aš pradedu manyti, kad 
pekla yra perpildyta, naujiem 
vietos nebėra ir todėl jie nuo 
vartų turi grįžti.

Kitaip nebegalima išaiškin
ti tų prisikėlimų iš numirusių. 
Beveik kas miela savaitė vis 
naujas “sušaudytas” arba “nu
marintas” smetonininkas prisi
kelia.

štai ir vėl Chicagos “Drau
ge” (birž. 7 d.) skaitome:

“Prieš kiek laiko turėjome 
patikrintų žinių, kad dr. Juo
zas Eretas, Lietuvos universi
teto profesorius, okupantų bu
vo areštuotas Lietuvoje. Nese
niai buvo paskelbta žinia, 
jisai miręs okupantų kalėjime. !

“Dideliausiam lietuvių ir 
prof. Senno džiaugsmui, mū
sų korespondentas iš Europos 
praneša iš patikimų ir visai 
tikrų šaltinių, kad prof. J. 
Eretas tebėra gyvųjų tarpe. 
Dar daugiau—prof. Eretas su 
visa šeima oficialiai iš 
vos išvyko ir dabartiniu 
randasi užsienyje.”

Iš visų darbo žmonių, gal sun
kiausiai duodasi organizuotis 
tai mokytojai. O vienok New 
Yorko mieste pavyko jų tūks- nors kariniai fabrikai priė-
tančius įtraukti į Amerikos 
Mokytojų Federaciją.

Bet tos Federacijos lyderiai 
su prof. Counts pryšakyje pa- 
simojo 
griauti išmesdami ją iš Fede
racijos. Nepatinka jiems New 
Yorko organizacijos kovinga 
vadovybė.

Šis nelemtų lyderių žygis Į 
paliečia apie septynius tūks- į 
tančius organizuotų mokytojų.; 
Šių mokytojų suorganizavimui; 
reikėjo poros desėtkų metų., ("Workers Alliance) nurodė 
Ub-u ^reitnrsiuil|alc''f;Lu< - ValtlŽižli’ J<’g reikčtlJ paskirt 
jančiu gaivalu. tiek PimgU WPA Viešiems

 darbams, kad juose gautų
Kadaise buvęs smarkus ra- užsiėmimo bent 3 milionai 

dikalas ir dar, berods, sočia- bedarbių. Nes nuo karinių 
listas, poetas rašytojas Carl darbų pakilimo nesumažėjo 
Sandburg nuėjo velniop. Ir jis 
nuo vienos estrados su Willkie 
drožia prakalbas už karą.

Malcolm Cowley, taipgi bu
vus didelė liberalinė fišė, 
agentauja karo kurstytojams.

Rasime dar ir daugiau pa
našių parsidavėlių.

mokytojų uniją su-

rodė už vyrus rašytojus.

Ketvirtąjam Rašytojų Kpn-.
grėsė labai šauniai pasirodė 'jas gelžkelio darbininkų for- 
moterys. Jų buvo daug ir ke
lios iš jų labai aktyviai daly
vavo Kongreso darbuose. My
ra Page, Ruth McKinney, Joy 
Davidman, Dorothy Brewster, 
Eleanor Flexner — paminėsi
me tik kelias — darė prane
šimus, dalyvavo komisijose ir
t.t. Nei kiek neprasčiau pasi- Į vienam jų nariui turi būti 
rodė u z vyrus rašytojus. pakelta valandinė alga po

Eleanor Flexner paskaita 30 iki 34 centų. Grasina 
apie teatrą ir veikalus ant ' streikuot, jei reikalavimas 
Broadway buvo taip gerai ir j bus atmestas. Brolijos turi
gražiai paruošta, jog Kongre
so dalyviai ilgai ir entuzias
tiškai ją sveikino.

Tarpt autinė Sukniasiuvių 
Unija (International Ladies’ 
Garment Workers Union) pa
skelbė pereitų metų finansi
nį raportą. Per metus unija 
sukolektavo iš narių septynius 
milionus dolerių. Daugiau, 
kaip pusė tos sumos išėjo už
laikymui unijos aparato.

Viena skaitlinė ypatingai 
krinta į akį. Ponas Dubinskis 
giriasi, kad pernai jis davė 
$25,000 unijos pinigų kovai 
prieš “komunistus” Amerikos 
Darbo Partijoje. Vadinasi, na
rių duoklėmis Dubinskis Vedė 
“raganų gaudymą” visai paša
linėje organizacijoje.

Sidney Hillmanas nesuvylė 
prezidento Roosevelto: šoka 
jis taip, kaip prezidentas gro
ja.

Hillmanas visai pamiršo A- 
malgameitų Rūbsiuvių unijos 
reikalus.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

ROOSEVELTAS SIŪLO 
SUMAŽINT WPA DAR

BUS DAR 35 PROC.
Washington. — Kongre

sas svarsto prez. Roosevelto 
reikalavimą paskirt tiktai 
875 milionus dolerių pašal- 

'kad 'pikiams WPA darbams per 
Į metus nuo šios vasaros iki 
1942 metu vasaros; tai būtu 
35 procentais mažiau negu 
buvo tiem darbam skirta 
per paskutinius 12 mėnesių. 

Dabar pašalpinius WPA 
darbus turi 1,700,000 bedar- 

LietuU|^iU’ Roosevelto pasiū- 
mctuilyrnas būtų priimtas, tai jų 

skaičius būtu numuštas iki 
941,315.

Tokiam numušimui prieši
nasi net kai kurie roose- 
veltiniai demokratai. Sako,

mė daugiau darbininkų, už
tat sumažėjo darbai kituo
se fabrikuose, dirbančiuose 
gyvenimo reikmenis, ir šie 
fabrikai paleidinėja vis dau
giau darbininkų.
WPA DARBŲ REIKĖTŲ 

BENT TRIM MILIŪ
NAM BEDARBIŲ

CIO unijų centras ir Dar
bininkų S u s i v i e nijimas

Washington. — Portuga
lija užprotestavo prieš pre- 

|zidento Roosevelto kalbą, 
'kur jis minėjo Portugalijos 
i Azorų ir Cape Verde salas. 
Jis sakė, kad jeigu vokiečiai 
užimtų tas salas, tai iš jų 
galėtų grūmot Amerikai.

Portugalijos valdžia su
prato, kad prez. Rooseveltas 
turi intenciją paimt tas sa
las į Jungtinių Valstijų glo
bą. O karštas Roosevelto 
rėmėjas senatorius Cl. Pep
per atvirai reikalavo užimt 
šias Portugalijos salas.

Portugalijos valdžia savo 
proteste pareiškia, kad jinai 
nereikalauja jokios svetimų
jų globos tom salom; kad ji 
pasiryžus išlaikyt savo be- 
pusiškumą kare ir pasiruo
šus gint savo žemių čielybę 
nuo pasimojimo iš bet keno 
pusės.

Amerikos valstybės minis- 
teris Cordell Hull atsakė į 
Portugalijos protestą, kad 
Jungtinės Valstijos “nežada 

lauja 30 procentų" priedo, o'nieko užpult,” o prezidentas 
keturiolika kitų gelžkelinių 

I unijų nusprendė, kad kiek-

Geležinkeliečiai Rei
kalauja 30 Procentų 

Daugiau Uždarbio
Chicago, Ill. — Atstovai 

1,153,500 organizuotų į uni- ' i Xlrrd'i rv rl n i Ln -tau

maliai pareikalavo žymiai
pakelt jiem valandinę algą.

Penkios didžiosios gele
žinkeliečių Brolijos reika-

350,000 narių, o kitos gelž- 
keliečių unijos apie 800,000.

Valdžios tarpininkų maši
nerija jau darbuojasi, kad 
sulaikytų gelžkeliečius nuo 
streiko.

SMERKIA STREIKŲ TAIKY
MĄ DURTUVAIS

Chicago, Baltimorės, Cle
veland©, New Yorko ir kitų 
misetų CIO darbo unijos pa
smerkė vartojimą armijos 
streikams laužyti. Sako, tai 
“durtuvais taikymas” darbi
ninkų su samdytojais. '

Sudužo Bombininkas;
Žuvo 6 Lakūnai

Lyman, Wyo. — Nukrito 
ir sudužo bombinis Ameri
kos orlaivis; su juom žuvo 
šeši lakūnai: keturi karinin
kai ir du puskarininkiai.

bedarbių skaičius. Tiek pat 
darbininkų išmesta iš pa
prastų, nekarinių darbų.
10 MILIONŲ BEDARBIŲ 

ANT ALKIO KRANTO
Edith Abbott, galva Chi- 

cagos Universiteto Socialės 
Administracijos skyriaus, 
neseniai pareiškė:

“šioje šalyje yra 10 mi- 
lionij bedarbių su šeimyno
mis, ir jie dabar paliekami 
‘ant Dievo valios’ arba turi 
palaikyt savo gyvybę iš per- 
menkos pašalpos.”

Portugalija Nenori, 
kad Rooseveltas “ Glo

botų” Jos Salas

Rooseveltas savo kalboj ge
gužės 27 d. tik nurodęs, 
koks būtų pavojus ameriki
nėms šalims, jeigu vokiečiai 
užimtų minimas Portugali
jos salas. >

MUSSOLINI SAKO, AMERI
KA JAU KARIAUJA

Roma. — Mussolinis savo 
kalboje pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos jau dalyvau
ja kare prieš Italiją ir Vo
kietiją, nors dar nepaskel
bė karo. Bet, girdi, jeigu 
prez. Rooseveltas ir pa
skelbtų karą, jis negalėtų 
daugiau padėt Anglijai kaip 
dabar. Pasak Mussolinio, A- 
merikos įsikišimas karan 
tiktai ilgina karą, bet vo- 
kiečiai-italai vis tiek, galų 
gale, laimėsią. Jeigu Roose
veltas įvels savo šalį į atvi
rą karą, tai, esą, jis įves 
griežtesnę diktatorišką val
džią negu Italijoj ar Vokie
tijoj, kaip sakė Mussolinis.

Jis tvirtino, kad Amerikai 
įstojus į atvirą karą, tai Ja
ponija ir Ispanija taipgi ka
riautų prieš Angliją ir Ame
riką.

Durtuvai, Draftas ir
Aukšti Viršininkai

Sulaužė 2 Streikus

“ŠALTU GRŪMOJIMAI 
KARU DEL AMERIKOS 
LAIVO NUSKANDINIMO

Inglewood, Calif., birž. 11. 
— Dauguma 12,000 darbi
ninkų, streikavusių prieš 
North American orlaivių 
kompaniją, sugrįžo darban. 
Tūkstančiai CIO unijistų 
sako štai ką: Mus įveikė ar
mijos durtuvai, draftas ir 
aukštųjų unijos viršininkų 
išdavyste.

Prez. Roosevelto atsiųsta 
kariuomene suardė streiko 
pikietininkų eiles, atidarė 
f a b r i k o duris streiklau
žiams; verstino armijon 
ėmimo valdyba su Roosevel
to užgyrimu pareiškė, kad 
bus draf tuoj aini į kariuo
menę tie jauni darbininkai, 
kurie streikuos fabrikuose 
dirbančiuose karo pabūklus; 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas Murray ir orlaivių 
darbininkų unijos direkto
rius Frankensteen kiti to
kie pasmerkė streikierius, 
suspendavo kai kuriuos vie
tinius jų vadus ir paskelbė, 
kad jie savaip pertvarkys 
visą unijos skyrių, kuris ve
dė tą streiką.

Komandierlus kariuome
nės užėmusios North Ame
rican orlaivių fabriką, pul
kininkas C. E. Branshaw 
pašalino tris narius strei
kierių derybų komiteto, ir 
juos kareiviai 
išvedė iš fabriko. Pulkinin
kas Branshaw atmetė dar
bininkų komiteto reikalavi
mą leist jiem sykiu sugrįžt 
darban. Jis ir jo padėjėjai 
kvotė atskirai kiekvieną 
streikavusį darbini nką, 
stengėsi patirt, ar jis ne 
“raudonas,” ar ne “maišti
ninkas.”

Karininkai atmetė šiuos 
darbininku komiteto reika
lavimus :

Priimt visus atgal darban, 
nedarant jokio skirtumo dėl 
jų veiklos streike ar unijoj; 
leist CIO unijistam panau- 
jint derybas su kompanija 
dėl algos pakėlimo iki 75 
centų valandai; uždraust 
kariams draskyt unijines 
korteles; tuojaus ištraukt 
kariuomenę iš dirbyklos.

Armijos oficieriai paspy
rė šalin visus tokius darbi
ninkų reikalavimus. Pulki
ninkas Branshaw užreiškė: 
“Mes nevedame jokių disku
sijų su darbininkais.”

Valdiška tarpininkavimo 

nežinia kur

Rooseveltas Reikalauja Kon 
greso Įgaliot Jį Vartot 
Armiją prieš Streikus

Washington. — Senato
rius Connally įnešė sumany
mą taip pataisyt įstatymą 
dėlei verstino ėmimo ka
riuomenėn, kad būtų aiškiai 
pasakyta, jog prezidentas 
turi teisę perimt į valdžios 
rankas bile fabriką dirbantį 
karinius reikmenis, kur tik 
darbininkai sustreikuoja.

Roosevelto kongresmanai 
ir senatoriai stengiasi kuo 
greičiausiai pervaryt tą su- kus karinėse pramonėse.

komisija ketina svarstyt 
darbininkų reik alavimus. 
Bet kongreso atstovų rūmas 
Washingtone jau nutarė ant 
visados išmest iš bile kari
nio fabriko tokius darbinin
kus, kurie nepasiduos spren
dimui tos komisijos ir strei
kuos.

KAIP VALDŽIOS KOMISI
JA SUTAIKĖ CLEVE- 

LANDE STREIKIERIUS

Washington. — Valdiška 
tarpininkavimo komisija pa
skelbė, kad jinai jau sutaikė 
septynis tūkstančius strei
kavusių darbininkų, CIO 
unijistų, su penkiais Ameri
kos Aliumino kompanijos 
fabrikais Clevelande, ir jie 
šį ketvirtadienį jau grįšią 
darban. Valdiška komisija 
pripažino vieną centą dau
giau valandinės algos darbi
ninkams; tai darbininkai 
gautų po 73 centus už darbo 
valandą. Sutaikymo sutartis 
dar leidžiama unijai tvir
tint.

Darbininkai ręikalavo po 
keturis ir pusę cento priedo 
ir ne mažiau kaip 75 centų 
algos už darbo valandą.

Trys Priežastys Privertė 
Cleveland© Streikierius 

Grįžt Darban

Cleveland, Ohio. — Strei- 
kieriai prieš Amerikos Aliu
mino kompaniją jautėsi pri
versti priimt pasiūlymą val
diškos tarpininkavimo ko
misijos, atsižvelgdami į štai 
kokius dalykus:

Washingtono valdžia jau 
rengė atsiust armiją ir už
imt užstreikuotus fabrikus; 
grūmojo imt į kariuomenę 
tuos darbininkus, kurie bu
vo sąlyginiai nuo to paliuo- 
suoti kaipo reikalingi kari
niams darbams; aukštieji 
unijos viršininkai Washing
tone ir Detroite pasmerkė 
streiką kaip “neteisėtą” ir 
grūmojo savaip pertvarkyt 
clevelandiškį unijos skyrių, 
jėigu jis toliau ves streiką 
prieš Aliumino kompaniją.

Ta kompanija gamina da
lis kariniams orlaiviams. Ji 
turi Amerikos ir Anglijos 
valdžių užsakymų už 50 iki 
60 milionų dolerių.

manymą kaipo įstatymą.
Prezidentas pasiuntė ka

riuomenę sulaužyt streiką 
prieš North American orlai
vių kompaniją Inglewoode, 
Calif., pagal “lend-lease” į- 
statymą, išleistą dėlei para
mos Anglijai. Dabar jis no
ri, kad kongresas specialiai 
įgaliotų jį periminėt už- 
streikuotus fabrikus į val
džios žinybą ir taip su ar
mijos pagalba slopint strbi-

Washington, birž. 11. —!būtų nuskandintas, tai vis 
Jungtinių Valstijų valdžia Įtiek, girdi, pasimojimas ant 
tyrinėja, kas ir kaip nu- Amerikos 
skandino prekinį Amerikos laisvės” visur, 
laivą “Robin Moor,” kuris; --------
po šios šalies Vėliava plaukė! Rio de Janeiro, Brazilija, 
su kroviniais ir astuoniais j— Septyniolika asmenų, iš- 
keleiviais iš New Yorko į i likusių nuo “Robin Moor” 
Pietų Afriką, Anglijos kolo-muskandinimo, tvirtina, kad 
niją. i “vokiečių submarinas torpe-

Tas, apie 5,000 tonų lai- davo” ir sunaikino tą ameri- 
vas, nuskandintas už 950 kinį laivą. Juos išgelbėjo 
mylių nuo Brazilijos. Wa- Brazilijos laivas “Ozorio.” 
shingtono valdininkai sako, Nėra jokios žinios apie 35 

vande- kitus “Robin Moor” įgulos 
nyse, bet nežiūrint, kur jis narius ir keleivius.

teisės — “jūrų

tai “amerikiniuose”

“Laisvieji Prancūzai’’ 
Prie Damasko Varly;

Anglai Laimi Lebane
Cairo, Egiptas, birž. 11.

— “Laisvųjų francūzų” ka
riuomenė jau pasiekė vartus 
Damasko, Syrijos sostinės. |da “šaltai svarstąs” dalyką
— “Laisvieji francūzai,” sa-|po to, kai jis įgaliojo pre- 
vo generolo de Gaulle sekė-s kinius Amerikos laivus 
jai, kariauja išvien su ang- ‘plaukt su kroviniais anglam 
lais prįeš Vichy Francijoslper 
valdžią.

Manoma, kad Vichy Fran- tt j • v n i • • it 
cijos kariuomenė negins Da- j VOKICCIŲ UHaiViai Nil
masko nuo “laisvųjų” ir 
anglų.

Anglų kariuomene dabar 
randasi už 15 mylių nuo Da
masko.

Anglų žygiai Lebane
Anglai užėmė Tyre, fran- 

cūzų kolonijos Lebano mies
tą, be pasipriešinimo iš 
francūzų pusės, kaip sako 
anglų komanda. Dabar ang
lai maršuoja linkui Beiruto, 
svarbiausio miesto tame 
krašte. Pasiekt anglam Bei
rutą telieka tik 23 mylios.

UITI STREIKAI
Seattle, Wash. — Ameri

kos Darbo Federacijos ma
šinistai parėmė streikierius 
prieš San Francisco ir apy
linkės laivastatyklas ir pa-, 
tys nubalsavo nedirbt šešta
dieniais už mažiau kaip dvi-

Detroit, Mich. — Sustrei
kavo 4,000 darbininkų prieš 
Bohn Aliumino ir Misingio 
fabrikus. Streikierių reika
lavimus svarstys valdiška 
taikymo komisija ateinantį 
pirmadienį.

KIEK ANGLŲ ŽUVO 
SALOJE KRETOJE

mi-London. — Anglijos 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill pranešė sei
mui, kad vokiečiai saloje 
Kretoje užmušė, sužeidė bei 
į nelaisvę paėmė 15 tūkstan
čių anglų karių. Bet, gir
di, anglai ten paskandinę, 
užmušę bei sužeidę 17,000 
vokiečių.

Tokio. Japonija piktai 
petraukė derybas dėl prekv- 
bos su Rolandų Rytine Indi
ja.

Prašome visu ^Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v ♦ •rasenu.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas “ragino a- 
merikiečius laukt faktų apie 
‘Robin Moor’ laivo nuskan- 
dinimą ir šiuo tarpu neda
ryt savo išvadų,” kaip pra
neša New Yorko “Times” 
korespondentas.

(Prez. Rooseveltas nuduo-

kariškai pavojingus 
vandenis į Afriką.)

skandinę Du, Gal Pen 
kis Anglų Laivus

Berlin. — Vokiečiai pra
neša:

Vokiečiu orlaiviai nuskan
dino- du prekinius anglų lai
vus, viso 10,000 tonų, ir sun
kiai sužeidė, gal nuskandi
no, tris kitus priešo laivus.

Vokiečiu lakūnai nušovė 
10 anglų orlaivių, o sargy
biniai laivai — du kitus.

Per savaitę nuo birž. 1 
iki 7 d. vokiečių lakūnai su
naikino 11 Anglijos preki
nių laivų, apie 82,000 tonų, 
ir sunkiai sužeidė 15 kitų 
laivų.

NAUJAUSIAS GALINGAS SO
VIETŲ KARO LAIVAS

Maskva. — Sovietų Są
junga pasistatydino naujau
sios rūšies karo laivą vadi
namą “plaukiančiąja tvirtu
ma.” Jokia kita šalis neturi 
galingesnio šarvais ar gink
lais karinio laivo kaip šis 
Sovietų karo laivas, — rašo 
Sovietų vyriausybės laikraš
tis “Izviestija.”

KIEK ITALŲ UŽMUŠTA 
KARE SU GRAIKIJA

Roma. — Mussolinis sakė 
fašistų korporacijoms, kad 
13,502 Italijos kariuomenės 
žuvo kare su Graikija.

Pranešama.London.
kad Airijos respublika už
darė savo prieplaukas ame
rikiniams prekybos laivams. 
Bijo, kad dėl Amerikos lai
vų vokiečiai neužpultų Airi
ją-

ORAS: — Šį ketvirtadie 
nį apsiniaukę.



Antras puslapis Ketvirtad., Birželio 12, 1941

' JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sunday
Established April 5, 1911 

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. Stagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gaslunas
Editor Roy Mizara

Viskas, dėl ko jie nesutinka, tai tas, kad 
Francijos fašistinė valdžia savo ateitį 
mato Berlyne ir Romoj, o ne Londone ir 
Washingtone. Viskas,, kodėl Kuliui nepa
tinka Petaino valdžia, tai, kad ji pasirin
ko bendradarbiavimo kelią su Vokietijos 
ir Italijos, o ne su Anglijos imperialis
tais.

Valdžia, Armija, Streikai
I

Anglijai, todėl darbas netu
rįs būt nulaikytas. Valdžios 
paskirta Nacionalė Tarpi-
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Anglijos Provokacija Prieš 
Iraną

Neseniai Anglijos imperialistai paver
gė Iraką. Jie žiauriai puolė Irako gyven
tojus ir svietui skelbė, būk ten yra galin
gos Vokietijos fašistų jėgos. Bet kada 
anglai užėmė Iraką, tai jie nerado tų Vo
kietijos fašistų jėgų. Matyti, kad Angli
jos imperialistai perdėjo Vokietijos jėgas 
Irake. Matyti, kad Hitleris karo jėgų ma
žai turėjo, kurios tik kurstymo darbą at
likinėjo.

Dabar Anglijos imperialistai puola 
Syriją. Ir vėl tokius pat apkaltinimus iš
kėlė, kad būk ten yra Hitlerio jėgos. Bet 
dar to Anglijos imperialistams negana. 
Pastaruoju laiku iš Londono ir jos agen
tai iš Ankaros pradėjo skelbti, būk Vo
kietijos fašistų agentai veikią Irane 
(Persijoj). Tai paruošimas Anglijos im
perialistų karo žygio prieš Iraną. Tai se
na anglų taktika. Laike Finlandijos ka
ro provokacijų prieš Sovietų Sąjungą, 
kada Anglija ir Francija ruošė ant So
vietų užpuolimą per Finlandiją ir iš pie
tų per Turkiją ir Iraną, tai ir tada anglų 
imperialistai skelbė melus, būk Sovietų 
Sąjunga jau pervedus Ukrainą Vokieti
jos fašistams, būk Hitlerio armiją pasta
čius išilgai gelžkelius nuo Baku, iš Už- 
kaukazijos net iki Vokietijos, būk Baku, 
aliejaus šaltinius atidavus Vokietijos 
eksploatacijai. Anglijai buvo reikalingi 
tie melai, kad pateisinus jos karo žygius, 
kad pateisinus jos užpuolimą ant Sovie
tų. Bet kada Raudonoji Armija ištaš
kė Mannerheimo Liniją, tai subyrėjo ir 
visos Anglijos karo provokacijos.

Anglija pralaimėjo Norvegijoj, ji pra
kišo Holandijoj, Belgijoj, Francijoj, Li
bijoj, Jugoslavijoj, Graikijoj, ant galo 
prakišo Kretos saloj. Anglijos imperializ
mo dantys atšimpa kovoje su Vokietijos 
imperializmu.

Dabar ji savo smūgius taiko prieš silp
nas šalis, prieš Iraką, prieš Syriją, prieš 
Iraną ir gal būt Afganistaną. Ji turi du 
išrokavimus užpuolimui ant silpnesnių 
šalių. Viena, kad žmonių akyse pakėlus 
jos nupuolusį autoritetą, kad parodžius, 
jog dar Anglijos levas gali pjauti kitus. 
Antra, ji turi tikslą pavergti silpnesnius 
kraštus.

Gal jai pavyks įsigalėti Irake ir Syri- 
joj, bet mes labai abejojame, kad Angli
jos imperializmui pavyks provokacijos 
Irane ir Afganistane. Šios dvi šalys ru- 
bežiuojasi plačiu baru su Sovietų Są
junga. Jeigu jas Anglijos imperialistai 
pavergtų, kaip jie pavergė Iraką, tai ta
da jie prieitų prie Sovietų Sąjungos ma
žai apsaugotų sienų ir sudarytų pavojų 
Sovietams iš pietų, sudarytų pavojų 
Baku žibalo šaltiniams. Mums atrodo, 
kad, jeigu Anglijos imperialistai veržšis į 
Iraną ir Afganistaną, tai jie sutiks ne 
vien tų šalių aštrų pasipriešinimą, bet pri
vers ir Sovietų Sąjungą veikti, kad ap
saugojus savo sienas.

Išsipildė Browderio Žodžiai
Laike pereitų prezidentinių rinkimų 

Rooseveltas ir Willkie vedė didelę “vai- 
ną.” Willkies geresniam išgarsinimui net 
kiaušiniais jis buvo apmėtytas.

Bet jau tada Earl Browder, kuris kan
didatavo į prezidentus nuo Komunistų 
Partijos, ir kuris dabar įmestas į kalėji
mą, kad jį atskyrus nuo darbo žmonių, 
sakė ir rašė, kad tarpe Roosevelto ir 
Willkie nėra jokio pamatinio skirtumo, 
kad jie abu kalba už taiką, bet tuo pa
čiu kartu abu trokšta Ameriką įstumti 
karan Anglijos pagelbai.

Dabar tą tiesą gali matyti kiekvienas. 
Rooseveltas, būdamas prezidento vietoj, 
o Willkie, zuidamas po pasaulį ir Ameri
ką, ruošia karą. Willkie kalbėdamas Chi
cago j pasakė: “Amerikos žmonės padarė 
pasirinkimą.” Kaip gi jie galėjo padary
ti‘pasirinkimą, kad abu kandidatai buvo 
ir yra vienodi? Browderis tada sakė, kad 
tarpe demokratų ir republikonų kandi
datų skirtumo nėra ir žmonėms iš jų he
ra kas pasirinkti.

Chinijos Liaudies Veikla
Chinijos Aštuoniolikta Armija, vado

vaujama komunistų, vėl uždavė smūgį 
Japonijos imperialistams. Japonijos ar
mija, žinodama tą, kad Chiang Kai-sheko 
valdžia atliko kelis prieškomunistinius 
žygius, puolėsi atskirti komunistinę ar
miją nuo centralinės Chinijos armijos. 
Bet komunistų vadovaujama armija vei
kė vieningai su Chiang Kai-sheko armija 
prieš bendrą priešą ir Lianshian distrikte 
supliekė japonus, kurie buvo priversti 
bėgti palikę apie 400 užmuštų.

Tuo kartu kita komunistų vadovauja
ma armija supliekė japonus ties Siyang, 
kur užmušė 200 japonų, suėmė 40 į ne
laisvę ir daug ginklų. Komunistų vado
vaujami partizanai uždavė kelis smū
gius japonų armijos užnugariui ant 
Tatung - Puchow gelžkelio.

Halio Ginčai su Francija
Jungtinių Valstijų sekretorius Hull jau 

apsimainė keliomis notomis su Francijos 
fašistine valdžia. Notos įgauna rūstų to
ną. Bet tai nėra ginčas Hullo prieš Fran
cijos fašistus. Kaip tik priešingai, dar 
neseniai Rooseveltas siuntė pasveikini
mą maršalui Petain, kuris stovi prieša
kyje Francijos fašistinės valdžios. Dar 
neseniai Roosevelto ir Hullo pasiuntinys 
Francijoj kėlė taurę už sveikatą Betaino, 
kaipo “didelio francūzo.” Taigi ir dabar 
Hullo protestuose visai nesimato tono 
-prieš Francijos fašistų valdžios žygius.

Raudonosios Armijos Pratimai
Sovietų Sąjunga laikosi griežto neutra

liteto, nesikišimo į imperialistų karą. Ji 
būdavo j a naują socialistinę santvarką. 
Kada kapitalistinis pasaulis dega, krau
jas liejasi, žmonės žūva, miestai išnaiki
nami, tai tuo pat kartu Sovietų Sąjungoj 
tūkstančiais atsidaro nauji fabrikai, 
dirbtuvės, kasyklos; elektros gaminimo 
stotys, nauji keliai, nauji, gyvennamiai ir 
kitos įmonės.

Kad tą viską apsaugoti nuo šėlstančio 
imperialistų karo, tai Sovietų šalis turi 
užlaikyti galingą armiją, laivyną ir orlai- 
vyną. Ir užlaikyti paruoštas jėgas, kad 
išdaužyti dantis kiekvienam, kuris pasi
kėsintų ant darbo žmonių valdomos ša
lies. Todėl, tos jėgos dažnai atlieka ka
ro pratimus.

Franci jai “Jūrų Laisvės” Nėra
Anglija ir Rooseveltas garsiai kalba 

apie jūrų laisvę. Bet tuo pačiu kartų 
Anglijos karo laivai gaudo Francijos, bu
vusios “draugės,” prekybos laivus ir va
rosi į savo prieplaukas. Francija tą Ang
lijos žygį paskelbė piratišku ir ketina im
tis karo laivyno priemonių apsaugojimui 
savo prekybos laivų. Tas dar daugiau 
priartino kąrą tarpe buvusių “draugių” 
— Anglijos ir Francijos.

Gyvenimas Brangsta, o 
Kaip Algos?

Mėsa, sviestas, cukrus, kiaušiniai, dar
žovės ir kiti maisto dalykai nuo sausio 
iki dabar pakilo iki 20 nuošimčių. Brang
sta drabužiai, raudos ir apsiavai. Dar
bininkai už senas algas jokiu būdu negali 
pragyventi. Jie yra priversti streikuoti, 
kad gauti didesnes algas. Bet kada jie 
eina į streiką, tai jie apšaukiami ‘šalies 
priešais”, “Hitlerio ir Mussolinio agen
tais.” Liaudis turės savo kov^ paašt
rinti ne.vien už geresnes darbo sąlygas, 
žmoniškesnes algas, bet ir prieš reakci
ją, kuri kyla tam, kad apsaugojus fabri
kantų didelius pelnus, kad pasmaugus 
darbo unijas ir darbo žmonių iškovotą 
laisvę.

Birželio 9 diena bus viena • vininkai jau nutukę ir dar 
iš didžiųjų istorinių dienų tikisi daugiau nutukti. 
Amerikos liaudies gyveni
me. Tą dieną Jungtinių 
Valstijų federalė armija at
virai ir oficialiai Los Ange
les mieste paėmė ant savęs 
atsakomybę sulaužyti North 
American Aviation kompa
nijos darbininkų streiką. 
Ant rytojaus, tai yra, birže
lio 10 dieną, spauda buvo 
išpuošta tokiais antgalviajs: 
“Armija atidaro užstreikuo- 
tą dirbtuvę; įsakyta strei- 
kierius peržiūrėti dėl ėmimo 
armijon; durtuvai Pacifiko 
pakraštyje; orlaivių gamini
mas prasideda, kai pikietas 
pasitraukia prieš 2,500 ka
reivių.” (“The New York 
Times”). Iš kitos puses: 
“Orlaivių gamybos streikie- 
riai laikosi kietai; armijai 
nepasiseka paleisti darban
dirbtuvę; atmuštas policijos simas yra tame, ką tai visa 

gazinėmis reiškia visam šios šalies gy
venimui? Šis streikas yra 
tiktai mažytė kibirkštėlė, 
tiktai mažas ženklelis abel- 
noj situacijoje.

Valdžios Užgrobimas 
Dirbtuvės

Tą pačią birželio 9 dieną 
preidentas Rooseveltas išlei
do įsaką, kuris minė tą 
North American Aviation 
kompanijos įmonę užgrobia 
arba paima į valdžios ran- 

i kas dirbtuves operavimą. 
Dėlei to kompanijos pelnai 
nenukentės. Kaip" jie plau
kė, taip ir plauks į savinin
kų kišenius. Tiktai dabar 
armijos štabas prižiūrės, 
kad įmonė dirbtų, kad dar
bininkai nestreikuotų.

Kai prieš kelias savaites 
Rooseveltas pasakė, kad

Ko gi North American 
kompanijos darbininkai no
ri? Jie reikalauja, kad mi
nimum alga būtų 75 centai į 
valandą ir kad visiems al
gos būtų pakeltos 10 centų 
į valandą. Iki šio streiko 
daugybė darbininkų tegau
davo nuo 40 iki • 50c į valan
da.

Kompanija atsisakė orga
nizuotų darbininkų reikala
vimą išpildyti. Darbininkai 
paskelbė streiką.

Kaip šis ypatingas strei
kas užsibaigs, ar jį tiesiog 
valdžios armijos ginklai su- 
kriušins, ar bus padarytas 
darbininkams koks nors nu
sileidimas, čionai pranašau
ti nėra reikalo. Tai jau ne
bėra svarbiausias klausi
mas. Daug svarbesnis klau-

užpuolimas su 
bombomis; kareiviai kardais 
užpuola pikieto kapitoną; 
daugybė sužeistų per užpuo
limą gazinėmis bombomis” 
(“Daily Worker”).

Taigi, karas, tikras, kru
vinas karas — karas ne už 
kelių šimtų mylių nuo A- 
merikos, bet čia, namie, 
Jungtinėse Valstijose. Ka
ras ne vienos šalies prieš ki
tą, bet karas prieš Ameri
kos organizuotus darbinin
kus. Vardan karo už demo
kratiją Europoje, pradėtas 
karas prieš demokratiją 
Jungtinėse Valstijose. Ar
mija šautuvais, durtuvais, 
gazinėmis bombomis laužo 
streiką Amerikos darbinin
kų! O dar tik pradžia, dar 
ši šalis oficialiai tebėra ne
įtraukta į karą. Kas toliau?
Kur link Amerika žygiuo
ja? Kam šis užpuolimas ant 
Los Angeles darbininkų?

Kodėl sustreikavo North 
American Aviation kompa
nijos darbininkai ir ko jie 
reikalauja? Ar jų reikalavi
mai nesvietiški, neišpildo
mi?

Kompanijos Grobikiški 
Pelnai

Į šiuos klausimus geriau
sia atsako kompanijos pel
nai. Tik vienais pernai me
tais ši kompanija pasidarė 
gryno pelno $7,090,336, arba 
19.20 nuoš. ant įvesto kapi
talo. Vien tik dividendais sa
vo šėrininkams kompanija 
išmokėjo $4,283,971. Iš kiek
vieno darbininko kompani
jos savininkai pasidarė gry
no pelno $885!

O šią kompaniją tiesiogi
niai, šėrų pagelba, kontro
liuoja General Motors kom
panija, Du Pont ir Morgano 
interesai. Kompanija turi iš 
valdžios dviejų šimtų milio- 
nų dolerių vertės užsakymą 
ir tikisi naujo negirdėto 
pelnų padidėjimo.

Vadinasi, kompanijos sa-

ninkavimo Taryba liepė 
darbininkams grįžti darban 
be laimėjimo reikalavimų. 
Darbininkai nepaklausė. Ko
dėl darbininkai turėjo klau
syti? Ar tik todėl, kad val
džios įstaiga to reikalavo?

Bet jeigu taip, tai vald
žia turėtų būti atsakomin- 
ga už davimą darbininkams 
žmoniško pragyvenimo, ku
rio toli gražu neturi minė
tos kompanijos darbininkai, 
neigi 90 nuoš. visų Ameri
kos darbininkų. Ar valdžia, 
duodama minėtai kompani
jai užsakymą, atsižvelgė į 
darbo sąlygas ir darbininkų 
algas? Ne, neatsižvelgė, vi
sai nepaisė. Tuo tarpu pra
gyvenimo reikmenos smar
kiai pabrango, algos gi ne
pakilo.

Vadinasi, darbininkų strei- 
Ikas pilnai pateisinamas, bet 
jokiu būdu nepateisinamas 
nei kompanijos užsispyri
mas, nei valdžios pasiunti
mas armijos prieš streikie- 
rius. Šalies apsauga ir ap
sigynimas yra tiktai prie
danga fašizavimui Ameri
kos. Su jokiais, kad ir tei
singiausiais, darbininkų rei
kalavimais nebesiskaitoma. 
Jų konstitucinės, demokra
tinės teisės paneigiamos.

Štai ką reiškia dabarti
niai įvykiai tolimuosiuose 
vakaruose.

Atskirai prisieis pakalbė
ti apie unijas ir jų vadus 
šitoje kritiškoje situacijoje. 
Mums atrodo, kad C.I.O. ju
dėjime darosi rimta padė
tis. Auga skirtumas tarpe 
eilinių narių ir aukštųjų

valdžia nesidrovės įmones ‘ 
paimti valdžios g 1 o b o n, 
daug kas vaizdavos kėsini
mąsi ant nuosavybės. Tiktai 
revoliuciniai darbininkai su
prato tikrąją šio grūmoji
mo reikšmę. Jie greitai su
prato, kad šis grūmojimas 
yra atkreiptas prieš darbi
ninkus. Dabar visi mato, 
prieš ką jis buvo atkreiptas 
ir prieš ką yra panaudoja
mas.

Darbininkų sūnūs paimti 
armijon krašto apgynimui 
nuo Hitlerio jau pastatyti 
prieš savo tėvus ir brolius 
čia pat Amerikoje. Kas to 
tikėjosi prieš keliatą savai
čių? Ar Kongrese, kai kons- 
kripcijos bilius buvo svars
tomas, buvo šis valdžios 
tikslas iškeltas ir išdėstyk 
tas? Ne, nebuvo.

Šis paėmimas North Am
erican Aviation kompanijos 
į valdžios rankas ir pasiun- 

itimas armijos prieš strei- 
Ikierius parodo valdžios po
litiką. To paties gali laukti 
kitų įmonių darbininkai. 
Jau kalbama apie panašius 
žygius prieš 20 tūkstančių 
tolimųjų vakarų medžio 
pramonės darbininkų. Ko
mercinė spauda provokuoja 
ir kursto valdžią panašiai 
tuojau pasielgti su visais 
darbininkais, kurie išdrįsta 
streikuoti.

Valdžios Pasiteisinimas
Kuomi ši politika ir šis 

užpuolimas ant North Ame
rican Aviation kompanijos 
darbininkų streiko bando
mas pateisinti? Ogi šalies 
gynimo reikalu. Minėta viršininkų. Phil. Murray ir 
kompanija gamina karinius iFrankensteen pozicijos ne- 
orlaivius. Orlaivių reikia1 galima pateisinti.

CIBUKAS IR VON ŠMITONA
(Feljetonas)

Jei kas nežinote cibuko is
torijos, tai aš jums išdidžiai, 
kaip pritinka aukštam ponui, 
paaiškinsiu:

Kuomet “kacapai” pasirodė 
—su virvukėmis apsiraišioję 
kelines, kad jos nenusmuktų 
—mūsų ir jūsų negana ger
biamo, jo akselio-encijos, auk
štojo “vatos tado,” von šmit- 
Onos dvare ir kuomet jo ak- 
selio-encija, įbaugintas min
ties, kad tie nevidonai “bur
liokai“ gali paimti pirmiausiai 
jo akselio-encijos kailį į dar
bą ir jis, pasiėmęs visą savo 
gerb. kudašių, kartu su kita 
vertybe nudulkėjo pas savo 
vienatinį ir tikrą frontą Adol- 
pusą, tai mes, Brooklyno auk
štieji ponai irgi nesnaudėm, o 
dirbom, kaip tie gervės, zui
kiai ir čerapokai. Pagaliaus, 
po ilgų keiksmų, ir plūdimų, 
atėjo mums išganinga mintis, 
kaip išvaduoti gerb. “vatos ta
do“ dvarą iš “kacapų” neva
lios ir į tą dvarą atgal sugrą
žinti jo akselio-encijos gerbia
mą kudašių : “Atiduokime mū
sų šalies prezidentui, kad ir 
paskutinį savo cibuką, o jis

nusiųs į jo akselio-encijos, 
‘vatos-tado’ dvarą vieną rėpla- 
ną ir taip išvaikys iš ten “ka
capus,’ kad jų nei dūko nebe
liks, tada jo akselio-encija Von 
Šmit-Ona galės vėl parnešti 
gerb. savo kudašių į savo bu
vusį dvarą,“ sako vienas loje- 
rls.

“Atiduokime, kad ir savo 
paskutines kelines,“ sako an
tras lojeris. Taigi-mes vien
balsiai priėmėm pirmojo loje- 
rio pasiūlymą, nes paskutines 
kelines atiduoti nebūtų visai 
patogu. Taigi mes ir nunešėm 
ir padovanojom šalies prezi
dentui tą paęmirdusį cibuką ir 
laukiam, kas atsitiks. Atsitin
ka. . . niekas. Tik pats “va
tos tadas“ atneša savo gerb. 
kudašių pas mus. O tas “va
tos tadas,“ tai ne koks ten 
Molio Motiejus. Jis tuoj mus 
suorganizuoja, surikiuoja ir 
pastato ant sargybos visus, 
kaip pelų maišus, arba kaip 
varnų baidykles, kad mes iš- 
gązdintume visus čia esančius 
“kacapus,” kad jie neštųsi at
gal, iš kur jie atvykę, o mes 
vieni ponai čia. pasilikę nieko 
tada nebijosim, nes nebus kas

Angliakasiai neša kūnus mainierių, žuvusių Bicknell Coal Co. kasykloje Indiana 
valstijoj. Iš viso žuvo 14-ka mainierių. Nelaimė įvyko dėl kompanijos godumo, 
dėl neįtaisymo reikalingų saugumo prietaisų.

svietui parodytų, kad mos 
Adolpuso agentai ir kad mes 
penktakolumnistai. Jei tų “ka
capų“ čia nebus, tai niekas su 
pirštu mums į barzdą neparo
dys sakydamas: “Va, šitie po
nai dirba dėl Adolpuso,“ ar
ba : “Šitie ponai patrijotizmo 
slieką ant meškerės užkabinę, 
gaudo jūsų dolerius.“ Tada 
mes galėsime laisvai savo po
nišką darbą dirbti, kaip ta pe
lė ant aruodo.

Tai tokia buvo cibuko isto
rija, kuri atvertė visai naują 
lapą mūsų poniškam gyveni
me, ir dabar, su jo akselio- 
encija “vatos tado“ von šmit- 
Onos vadovybe, mes gyvenam, 
kaip skilandis taukuose. Jo 
akselio-encija pagelbėjo mums 
išvirti didelį puodą gerų me
lų, su kurių pagelba mes ap
svaiginome net aukštą Šios ša
lies valdininką taip, kad jis 
neužuodė, jog mes pas jį at
ėjome perdėm dvokianti mūsų 
šalies neprietelio Adolpuso 
dvoku. Tais melais apsvaigin
tas valstijos valdininkas pa
skyrė mums ir dieną, kurioje 
mes galime laisvai ir iškilmin
gai apraudoti į mūsų tarpą 
atneštus iš jo akselio-encijos 
dvaro von šmit-Onos, Osės ir 
Otvyžos gerb. kudašius.

Dabar lieka kol kas tik rau
doti, o kuomet “kacapus” iš
vysime iš čia ir iš jo akselio- 
encijos dvaro, tai tada mes 
pasirodysim, kas mes per 
paukščiai esame.

Dabar, gerbiamieji ponai, 
nusimaukim, kad ir savo pas
kutines kelines ir visi sykiu 
sunkini, kad net unkul žiovau
ja oro bangomis per visą pa
saulį nuaidėtų: “Valio! Valio! 
Tegyvuoja jo akselio-encija, 
kad jis vėl galėtų atsisėsti 
mužikams ant sprandų sykiu 
su Adolpusu! Valio!”

Anonimas.

Inglewood, Calif. — Įves
tas karo stovis ketvirtainčj 
mylioj aplink North Ameri
can orlaivių fabriką.
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25c
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sulyginant 
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Liepos 6 July
Klasčiaus Clinton Park

dirba, tam ir sekasi 
ir kiti pavyzdį iš jų

Vienas buvo 
ir LLD 42 

susirinkimas 
lokalo. Abu

Ketvirtai, Birželio 12, 1941

Naudai Dienraščio “Laisves’

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da 
lyvaus chorai* kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra 
žiu pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.

Ką Gina ir Atstovauja 
Charles Lindbergh?

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

Iš Kur F. J. Bagočius Gavo 
“Stalino Rublių”?

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

London. — Anglų lakūnai 
sakosi sunaikinę 14 vokiečių 
- italų orlaivių Libijoj - 
Egipte ant žemes.

O kiek daug Amerikos žmo- 
žino apie šita žmogų 

dau- 
mo- 
žiū- 
gar- 
me-

advokatui, 
gauti 3c., negu nieko!

Kas įdomiausia, kad per 
tiek laiko mes turėjome lie
tuvišką milionierių ir apie 
tai nežinojome. Bet, žinok, 
žmogus, ką ubagas turi 
krepšy!

Visuomenei patarčiau, kai 
Bagočius pasiūlo pirkti rub
lius, tai pirma pirkimo pa
žiūrėkite, kieno atvaizdai 
ant tų rublių — Stalino ar 
caro Mikės..

Piknikas įvyks 15 dieną bir
želio ant Sakalo farmos. Vieta 
visiems gerai žinoma. Prašome 
ii* iš kitu miestu lietuvius da
lyvauti mūsų piknike.

ima svarbią vietą valdyboje, 
ir abu draugai jau antrą tokį 
svarbų susirinkimą apleidžia. 
Patys sušaukiate susirinkimą 
ir nedalyvaujate. Blogiau ir 
būti negali. Pranešimas gar
sino, kad šis susirinkimas bus 
svarbus, nes bus renkami dar
bininkai į pikniką, kuris įvyks 
birželio 15 diena..

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome 
nė privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienrašti ‘‘Laisvę’ 

moraliai ir materialiai.

vės” piknikas būtų skaitlingas 
ir pelningas.

Atminkit, kad mūsų mieste
lis nedidelis ir nelengva dirb
ti. Bet mes visada gerai pasi
ūdydavome tikietų platinime, 
tad ir šiemet stengkimės pra
lenkti kitas kolonijas. Nepasi
duokime kitiems!

Jau M. ir J. Virbickai par
davė suvirs dvidesėtkį tikietų. 
Kas 
kite

o kaip su 4 liepos pik- 
kuris įvyks Maynard, 
“Laisvės” naudai? Ar 

tikietai gerai skleidžiami? 
Man rodos, kad galima jų 
paskleisti pusėtinai daug, nes 
tas piknikas yra rengiamas 
naudingam tikslui, darbininkų 
dienraščio naudai, kuris ko
voja diena iš dienos už darbo 
klasės reikalus. Pagalvokite, 
draugai, kas būtų, jeigu mes 
neturėtume savo spaudos, ku
ri mus informuoja apie pasau
lio įvykius ir darbo žmonių 
kovas ir jeigu nebūtų kam nu
rodyti,'kur link darbininkai 
turi eiti ? Būtume priversti 
skaityti komercinius geltonla- 
pius, kurie su kapitalu pučia 
į vieną ir tą pačią dūdą, me
luodami apie tikruosius pasau
lyj įvykius ir apie darbo klasę.

Dirbkime, draugai, platin
kime tikietus, kad šis “Lais-

Petrogrado. 
Parsiduoda po 18c rublis.” 
(Antgalvis — J.)

“Rubliai dabar yra pigūs, 
dėlto ir reikia pasinaudoti 
proga, nes taika' artinasi ir 
nežiūrint kokia valdžia Ru
sijoje bus arba kokia Parti
ja nepaimtų viršų, rubliai 
paliks jais ant visados...

“Išrokavimas yra štai 
koks: karė per amžius nesi- 
tęs. Kiek galima matyt, Ru
sija ar tik jau nepabaigė 
kariauti. Pinigų kursas lai
ke karės nupuolė visose 
viešpatystėse, nuo to neišli
ko nė Rusija. Kaip tik įvyks 
taika, rubliai tuojaus gra- 
duališkai ateis į 
ją vertę.

“Prisižiūrėkite 
iš to uždarbis, 
dabartinę rublio 
reguliarišku kursu 
18c., regul. 52c., 
$1.80 reg. $5.16c...

“... Todėl, pirkit rublius, 
kol karė nepasibaigė ir jie 
yra pigūs, ant jų gerai už
dirbsite. Leiskite jūsų pi
nigams daryti pinigus. Pel
nas ant rublių bus milžiniš
kas, todėl naudokitės pro-

LDS 6 Kuopos Veikimo;
Didysis Piknikas

LDS 6 kuopos piknikas, 
bus pirmutinis šios ru
nes jame bus renkama 

merga itė,

Kadangi valdyba nesusirin
ko, tai ir susirinkimas neįvy
ko. Tik duoklės pasimoketa ir 
padiskusuota bėgamieji reika
lai. Tačiaus piknikas nutarta 
rengti.

Tame susirinkime J. Egeris 
pardavė kelis LDS albumus. 
Ta knyga-albumas verta įsigy
ti. Per ją galima susipažinti 
su visais LDS nariais veikėjais, 
kurių vardus esame daug kar
tų girdėję, bet asmeniniai ne
pažįstame. Ten yra daug pa
veikslų, kurie mums padės su
sipažinti su mūsų organizaci
jos veikėjais ir budavotojais. 
Albumas kainuoja tik 50c. Ku
rie norėsite šį albumą įsigyti, 
kreipkitės pas d. J. Egerį, nes 
jis ta

Niekas Negali Pateisinti 
Tokius Poelgius

Pirmą dieną birželio įvyko 
du susirinkimai. 
LDS 128 kuopos 
kuopos. Antras 
įvyko CIO 405 
susirinkimai labai svarbūs. Nu
einu į unijos susirinkimą—ne
matyt mūsų draugų, nueinu į 
LDS 128 kuopos susirinkimą 
—nėra mūsų draugų. Aš jau 
nekalbu apie eilinius narius, 
bet apie LLD 42 kuopos val
dybą. Pirmininkas ir nutarimų 
raštininkas. Abu draugai už-

bene 
šies, 
populiariškiausia 
priklausanti prie LDS 6 kuo
pos. šioje kuopoje priklauso 
gražus būrelis jaunimo, kaip 
vaikinų, taip ir mergaičių, tad 
ir šis piknikas yra rengiamas 
suvedimui į artimesnę pažintį 
mūs jaunimo su kitų tautų 
jaunimu. Populiariškumo kon- 
testas kaip tik ir yra ta proga, 
kad sutraukti kuo daugiausiai 
plačios publikos į šį pikniką.

Į kontestančių sąrašą įeina 
šios jaunuolės: G. E. Čeponis, 
E. Gienis, S. Kaskauski, C. 
Maldaikis, H. Maldaikis, A. 
Robinsky, M. Simonaitis, S. T. 
Simonaitis, A. šimoliūnas, J. 
šimoliūnas, J. Šulskis, S. Vė-

nės žino apie šitą 
(Lindberghą) ? Ne daug 
giau, aš manau, kaip ta 
teriškė šalia manęs, kuri 
rėjo į jį, kaipo į labiausia 
bavojamą poros desėtkų 
tų tam atgal figūrą, tą jauną
jį Loch invar, kuris atskrido iš 
Vakarų ir perskrido okeaną. 
Per beveik visą desėtką metų 
jis buvo Amerikinio Sapno 
didvyris, kuris savo asmeniš
kais romansais ir tragedijomis 
kartais ištisas savaites užpil
dydavo laikraščių pirmąjį 
puslapį, šitokios rūšies didvy
rių garbinimas lengvai nemirš- 

į ta. Netgi Goeringo bučkis ne
pajėgė užmušti. šiuo tarpu 

.. Lindberghas yra potenciale 
• spėka sunaikinimui demokra- 
f tijos, kuris skiriasi nuo Roo- 
_ sevelto tiktai taktikoje. Jau 
’ laikas mums pasiknisti į Lind- 

bergho gyvenimą — mes turi- 
», me pilną teisę pažinti šio “an- 
' ti-karinio vado” tikrą sudėtį.

Tikrasis Lindberghas
Lindberghas beveik nėra 

atidengęs savo gyvenimo kor
tų. Jo biografijos yra tik ke
lios ir parašytos vyriausia iš 
nuorašų iš laikraščių su abėl- 
nais vaikiškais išgyrimais jo 
atletiškų dorybių. Kaip atro
do, tai vaiku būdamas jis 
daugiausia buvo susidomėjęs 
savo dentisto dėdės laborato
rija ir mėtymu kačių per lan
gą nuo antro aukšto, idant pa
tyrus, ar jos ištiesti nupuola 
ant žemės ant kojų. Būdamas 
vidurinėje mokykloje (High 
School), mums pasakojama, 
jis niekados negerdavo svaiga
lų, nerūkydavo, nešokdavo, 
neigi turėdavo merginą. Tas 
pats laike kolegijos mokslo. 
Bet jis turėjęs didelį patrau
kimą prie mechaniškų darbų 
—prie automobilių, o paskui 
prie orlaivių. Dvylikos metų 
tebebūdamas, Lindberghas nu
vežęs savo motiną automobi- 
lium iš Minnesotos į Pacifiko 
pakraštį ir atsiuntęs namo ra
portą apie kiekvienos išdirbys- 
tės automobilių, kuriuos jiems 
teko kelyje susitikti — ir dau
giau nieko.

Jo autobiografija “Mes” 
(“mes” reiškia Lindberghą ir 
jo orlaivį), susideda beveik 
vien tik iš orlaivių dalių. Ta
čiau toj autobiografijoje už
tinkame porą atidengiančių iš
sitarimų. Viename Lindber
ghas aprašo savo gyvenimą 
Wisconsino universitete. Sako 
jis: “Mano vyriausias poilsis 
susidėdavo iš lenktynių šau
dymo šautuvais ir revolveriais 
su kitų universitetų studen
tais ir lakstymo motoriniu dvi
račiu... Kiekvieną minutę, 
kurią aš tik galėjau pasivog
ti nuo mano mokymosi, aš pra
leisdavau šaudymo galerijo
je... Pirmas savo vakacijas 
po pirmų metų kolegijos mok
slo aš praleidžiau Artilerijos 
Mokyklos kempėje, Knox, 
Tenn.”

Kitas išsitarimas liečia jo 
patyrimus Mississippi valstijo
je, kuomet jis buvo jaunu la
kūnu. Jis imdavo ir važinėda
vo pasažierius už penkius do
lerius. Vieną kartą baltvei- 
džių grupė sudėjo penkius do
lerius dėl pavažinėjimo vieno 
juodveidžio, su ta sąlyga, kad 
Lindberghas jį “pavartaliotų 
ore” ir tuomi gerai pagązdin- 
tų. Lindberghas nebuvo išmo
kintas orlaiviu ore daryti ak
robatikas, bet jis įvertino Pie
tų valdančiosios klasės supra
timą apie “švarų sportą” ir 
padarė viską, ką tik galėjo, 
idant juos patenkinti. Jo pa
stangos buvo pasekmingos, 
bet — autorius (Lindbergh) 
rašo su dideliu pasitenkinimu 
— tas juodveidis buvo baisiai 
išgązdintas.
"Nuomonės dėl Lindbergho 

jumoro yra pasidalinusios, pri
klauso nuo žmogaus supratL 

apie jumorą. Vienas bio-

Kaip matome, ponas Ba
gočius ir pasinaudojo proga 
Matomai, jis tų rublių -lapte- 

(Įėjo nemažai, kad dabar siū-

Rockefelleriams. Myron Her
rick, Amerikos ambasadorius 
Francijoj, kurio padžiamos 
pagarsėjo, nes tą pirmą naktį 
P a r y ž i u j e Lindberghas
miegojo, — šis Herrick 
mutinis įmatė Lindbergho 
dingumą. Ponas Herrick 
savo draugams bankieriams 
New Yorke, ragindamas juos 
neatiduoti Lindbergho vodevi
liui ir judžiams, taipgi panau
dojimui jo vardo garsinimams. 
Jis turėtų būti taupomas di
desniems tikslams. Lindy buvo 
vertas kovos už jį. Į dvyliką 
valandų po jo nusileidimo or
laiviu lauke Le Bourget laik
raščiai jau buvo pilni aprašy
mų apie šį šviesiaplaukį, švarų 
ir rimtą amerikonišką jaunuo
lį, anekdotais apie jo he- 
rojizmą ir paprastumą. Jo pa
siekimai su skridimu kratė A- 
merikos publiką, kuri buvo iki 
soties primaitinta apsvaigusio 
jaunimo kolegiškomis apysa
komis, ir kuri buvo truputį ap
svaigusi “Coolidge pralobimo” 
dujomis. Tai buvo sensacin
giausias dalykas per keliatą 
metų. Tokie dalykai, kaip dar
bo kovos ir streikų drama, 
kaip ginkluotas pasipriešini
mas Nicaraguoj prieš Ameri
kos ginkluotą įsiveržimą, mū
sų prekybinėje spaudoje te- 
rasdavo vietos antram pusla
pyje. Senate nabašninko kong- 
resmano Lindbergho draugai 
vedė beviltę kovą prieš mono
polius. Teapot Dome skanda
las eksplodavo, bet nedaug 
žmonių tebuvo užgauta, Wall

Stryto birža buvo aukščiau
siam pakilime.

Šitokiose apystovose Lind
bergho orlaivio žygis buvo pa
našus rakietos pasileidimui lin
kui mėnulio. Mažiau išgudrėję 
žmonės, kaip Herrick, veikiau
sia manė, kad šio Aro sensa
cinga vertybė nusitęs ilgai. 
Galimas daiktas, kad ir Her
rick rado Lindberghą “nepa
prastai razumnu” pagal jo 
amžių,. O Lindberghas supra
to, jog neapsimoka jam nusi- 
piginti paprastais komerciniais 
užsiėmimais,' kai jis turėjo ge
resnį pasirinkimą. Sakoma, 
kad jis atmetė grupės vyrų 
(neįvardytų) jam miliono do
lerių pasiūlymą, idant neduo
ti savo herojizmą sutepti biz
niu. Lindberghas pats gali pri
žiūrėti savo herojizmą, o taip
gi ir savo įdėlius banke. Tuo
jau po sugrįžimo Amerikon jis 
buvo pagerbtas Guggenheim 
Fund for Promotion of Avia
tion, pasiunčiant jį į Lotynų 
Ameriką su “geros valios

grafas paduoda pavyzdį, kaip 
Lindberghas jį pribudindavo iš 
miego, įvarvindamas šilto te
palo jam į ausį. Prieš išskri
dimą Paryžiun, Lindberghas 
gulėjo su kitu lakūnu vien,am 
kambaryje. Tas kitas lakūnas 
visą vakarą bandė užvesti kal
bą apie ką nors kitą, o ne apie 
aviaciją. Ir tik apie 5-tą va
landą lyte jis atrado, kad 
Lindberghas yra “žmogus,” 
kuomet jis, Lindberghas, paė
mė bliūdą šaltakošės ir1 suver
tė ant to kito lakūno nuogos 
krūtinės, pareikšdamas, “Tai 
ve tau už gulėjimą be padžia
mos.” Tik tokie ir tėra paro
dymai Lindbergho supratimo 
apie jumorą. Jo tėvas, kuris 
toli gražu nebuvo pavyzdys 
lengvo būdo, skundėsi, kad jo 
sūnus Charles, būdamas 20 
metų amžiaus, “nepaprastai 
išmanus, per daug išmanus. . . 
Kartais aš daugiau panašus į 
vaiką, negu jis.”,

Pilniausį Lindbergho 
nybės paveikslą mums 
anglas rašytojas Harold Ni- 
colson, kuris, pasirodo, jį ge
rai pažinojo. 1939 metų spa
lio 20 dienos laidoje Londono 
žurnale “Spectator” Nicolson 
rašo, kad Lindberghas 
visko statė “vyriškumą 
gerbė nazius, sako Nicolson, 
už jų “pajėgumą.” Jam pati
ko “valstybės sumechanizavi- 
mas. . . nuteikimas visos gent- 
kartės pasiaukojimo idea
lams.” O jei dar daugiau no
rite apie ji žinoti, taiį pasak 
Nicolson, Lindberghas “neturi 
jokio supratimo apie jumorą.”

Charles Lindbergho Kilme
Lindbergh gimė tokioje šei

moje, kurioj fizinio išgalėjimo 
ir susivaldymo vertybė turėjo 
būti aukštai laikoma. Jo tėvu
kas buvo ateivis pionierius, 
kuris turėjo užlaikyti šeimą 
Minnesotoj, kur tikrieji vilkai 
dažnai aplankydavo duris. 
Neigi lengvesnės buvo anksty
vos dienos kongresmano Lind
bergho gyvenimo. Ir todėl 
tarpe tėvo ir sūnaus yra pa
viršutinio panašumo. Charles 
Lindbergh, Sr., taipgi neger
davo svaigalų ir nerūkydavo. 
Jis taipgi būdavo užsispyręs, 
“nepriklausomas” ir dažnai 
mas ir atjautimas, ko negali- 
sitikėjimą žmonėmis, tai sena
sis Lindberghas užpildė savo 
knygas ir prakalbas pilniau
siu pasitikėjimu jais. Jis ko
vojo už juos karo metu, staty
damas savo gyvybę į pavojų. 
Jo asmeniškuose santykiuose 
su žmonėmis klestėjo švelnu
mas ir atjautimas, ko negali
ma įsivaizduoti jo sūnuje, ku
rio mokslinis patraukimas, ga
na simboliškai, yra sutverti 
medinę širdį. Tai labai didelis 
skirtumas tarpe pionieriško iš
tvermingumo ir naziško “pa
jėgumo” (vyriškumo), tarpe 
Vakarų sukilėlio vienatvingo 
nepriklausomumo ir pasipūtu- 
sio neapkentimo žmonių.

Galima net prieiti išvados, 
kad Charles, Jr., turi pavel
dėjęs savo tėvo ypatybes iš
virkščioje formoje — arba jis 
pats jas apvertė savo rūšies 
sukilimo formoje. Tačiau įro
dymų tam neturime, o teori
zuoti yra pavojinga. Bet gali
ma įsivaizduoti, kad, pavyz
džiui, jaunasis Lindbergh, ma
tydamas kąrinį įkaitimą ban
dant panaudoti išniekinimui 
jo tėvo, gali išvystyt neapken- 
timą masių. Jis neturėjo savo 
tėvo politinio supratimo to
kiais reikalais. Iš tikrųjų jis, 
kaip atrodo, neturėjo jokio 
politinio . supratimo iki 1928 
metų, kuomet jis viešai išėjo 
už Herbert Hooverio kandida
tūrą į prezidentus.

Bet tai buvo už penkiolikos 
mėnesių .po jo garsaus per- 
skridimo per Atlantiką, o per 
tą laikotarpį daug kas įvyko 
Lindbergho gyvenime. Jis jau 
buvo pasidaręs labai naudin
gu, jeigu ne Fordui, tai Gug- 
genheimams, Morganams ir

Pastaruoju laiku adv. F. |man tiesiog 
J. Bagočius važinėja su pra
kalbomis po kolonijas ir 
šmeižia Sovietų Sąjungą. 
Bet niekad taip bjauriai - 
klastingai nešmeižė, kaip 
dabar. Jis nesidrovi su iro
niška pašaipa pasakyti, kad 
pas jį yra milionai “Stali
no” rublių. Tai bjaurus me
las! Kad ponas adv. F. J. 
Bagočius spekuliavo rub
liais, tai visiems yra žino
ma, o kad milionai pasiliko 
neiššmugeliuotų, mes pilnai 
tam tikime. Nuo kada Ba
gočius pradėjo spekuliuoti 
rubliais ir kada jis pabaigė, 
man nėra žinoma ir tas ne
svarbu. Užtenka to, kad aš 
turiu po ranka žurnalą 
“Kardą,” num. 1, sausio, 
1918 m. Ten viršelio antroj 
pusėj yra Bagočiaus skelbi
mas, kuris skamba šitaip:

“Rusijos paskolos bondai! 
Jei norit uždirbti pinigų, 
pirkite dabar Rusijos Bon
das.” (antgalvis — J.)

“... Parsiduoda po 18c 
rublis, 100 rublių Bondai už 
$18.00, 1000 — už $180.00.

“Šitie Bondai yra taip 
saugūs, kaip auksas, nes jie 
yra ženklai Rusijos Valsty
bės Paskolos ir * nežiūrint, 
kokia valstybė bus, ji nedrįš 
tų Bondų nemokėt. ..

“Už tų Bondų gerumą 
gvarantuoja ne tik visas 
Rusijos kreditas, bet ir visi lo tūkstantį už 3c. žinoma, 
jos turtai: girios, kasyklos,■ kaipo advokatui, geriau 
dvarai, klioštoriai, monopo
liai, geležinkeliai, pačtos ir 
tamožnių įplaukos, etc. Kad 
Rusija jų nenorėtų arba ne
galėtų užmokėt, negali būti 
nė kalbos.

“Kas nori uždirbti pinigų, 
čionais yra auksinė proga.”

Tai tiek apie Bondus. Gi 
ant kito šono viršelio, kitas 
Bagočiaus skelbimas. Jis 
skamba šiaip:

“Dabar laikas pirkti rub
lius! 100,000 rublių. Ateina
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zes, E. žemaitis ir F. žvirblis.
Rengėjai šio pikniko nuo

širdžiai prašo visus vietos ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame piknike ir praleisti link
smai laiką atvirame ore prie 
žaliuojančių medelių ir ban
guojančio upelio.

Piknikas įvyks Šį sekmadie
nį; 15 birželio, Progressive 
Recreation Farmoje, prie Port 
Crane, N. Y.

Pradžia 12 vai. dieną.
Pasimatysime visi.

O. G.

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

BROOKLYN, N. Y

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.
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Revoliucija prieš 4,000 Metų Albertas Matuza Baigė Universitetą Wilkes-Barre, Pa.

(Tąsa)
Įvykę kalbamuoju metu visuomeniniai 

pakitimai neliko be reikšmės ir proleta
rų gyvenimui. Dabar ryškiau susikrista
lizuoja dvi proletarų klasės: valstiečiai 
— mertu ir darbininkai — hemtu. Ar jie 
turėjo kokias nors teises ar savo statutą, 
nežinoma. Greičiausiai už savo darbo ri
bų jie nesinaudojo jokiomis teisėmis. Iš
plėsta statyba ir suintensyvintas žemės 
ūkis reikalavo didelio darbininkų skai
čiaus. Seniau tais reikalais rūpinosi be
veik išimtinai vienas karalius, dabar 
kiekvienas privilegijuotasis — imaku — 
turėjo savo atskirą valstybinį ūkį. Užtat 
darbininkų skaičius turėjo dar labiau iš
augti. Ar pagerėjo jų gyvenimo sąlygos, 
vykstant naujoms socialinėms refor
moms, sunku pasakyti. Greičiausiai ne. 
Kunigų ir valdininkų oligarchijos brendi
mas greičiausiai proletarams neatnešė 
nieko gero. Vietoje vieno išnaudotojo — 
faraono — dabar atsirado daug tokių, j 
kurių kiekvienas siekė iščiulpti iš darbi
ninkų ko daugiausia pelno. Panašų reiš
kinį matome ir viduramžių Europos is
torijoje. Atrodo, kad tiktai daugelio feo
dalų gyrimasis nepaprastu jų susirūpini
mu žmonių gerove ir kapų bareljefai, 
vaizduoją atsidavusius, linksmus, maža 
pasitenkinančius, dainuojančius, su noru i 
ir kantriai dirbančius faraonui, kuni
gams ir kunigaikščiams už mažą duonos ■ 
kąsnį darbininkus bent šiuo metu yra 
apgaulingi. Atrodo, kad jau netoli tas 
laikas, kada ir proletarai pareikalaus sau 
panašių teisių, kokias gavo kunigai ir 
valdininkai, kad ir jie laukia progos iš
gauti religines ir civilines teises. Tačiau 
tat pasiekti galės ne faraono privilegijų 
raštais, kaip įvyko su pirmaisiais, bet tik 
ginklu ir per revoliuciją.

Apie 2200 m. prieš mūsų erą politinė 
Egipto vidaus ir užsienio padėtis sudarė 
daug progų revoliucijai kilti. Faraono 
valdžiai susilpnėjus, tarp atskirų Egipto 
provincijų prasidėjo nesutarimai. Galin
gesnės provincijos pradėjo nebepripažin- 
ti karaliaus suvereniteto, o kartais net 
imdavo kariauti su centro valdžia. Ypač 
ėmė kilti pietinės, arba aukštutinio Egip
to, provincijos su Tėbais priešakyje. Se
nosios valstybės metu Egipto svorio cent
ras buvo Šiaurėje, apie Nilo deltą, su 
Memfio miestu. Pereinamuoju laikotar
piu tokio aiškaus centro nebeliko.

Nors Egiptas turėjo gana geras natū
ralias apsigynimo sienas, tačiau kiekvie
ną kartą, kada čia susilpnėdavo valdžia, 
priešai bandydavo įsiveržti į kraštą. Šiuo 
metu Nilo deltą puolė iš vienos pusės af
rikiečiai, iš antros — Azijos tautos. Ga
lima įsivaizduoti, kad susiskaldęs į pro- • 
vincijas, išsidalijęs į politines partijas, 
paskendęs politiniame egoizme, sugniužu- 
sios moralės ir menkai disciplinuotas

Egiptas sunkiai galėjo užpuolikams prie
šintis. To laiko paminklai pilni vidaus ko
vų vaizdų, kuriose matyti dalyvaujant ir 
samdytą svetimšalių — libiečių ir nubi- 
j iečių — kariuomenę.

Dėl šitos kelių šimtmečių anarchijos 
kilo ekonominis skurdas, badas ir mo
ralinis pakrikimas. Žinoma, daugiausia 
iškęsti teko proletariatui, kuris, kaip mi
nėjome, pasižymėjo nemažu paklusnumu. 
Daugelyje to laiko literatūrinių raštų 
vaizduojama, kaip darbo minios puola 
plėšti. Spaudžiamos ir užmirštos jos pa
galiau pritrūksta kantrybės ir paskandi
na kraštą revoliucijos bangose.* * *

Egiptiečių šaltiniai nemėgsta kalbėti 
apie tai, kas atsitinka bloga faraonui, jo 
dvarui ir vyriausybei. Užtat nenuostabu, 
kad ne tik trūksta istorinių dokumentų, 
kurie išsamiau pavaizduotų sąmyšių lai
kotarpį, bet taip pat stinga ir kitų istori
nių paminklų, kurių taip gausu iš buvu
sios Memfio ir vėlesnės Tėbų gadynės. 
Tačiau jau tas vienas tylėjimas sako, jog 
šiuo metu gyvenimas buvo iškrypęs iš 
normalių vėžių. Todėl čia visai tinka se
nasis romėnų priežodis cum tacent cla
mant. Tačiau, jeigu apie tuos įvykius 
tyli oficialūs faraono raštininkai, juos 
dar ilgus metus minėjo liaudies lūpos. Il
gą laiką paskum žmonės svarstė ir visaip 
komentavo kraštą ištikusią nelaimę. Vė
liau tos šnekos buvo surašytos, ir dabar 
sudaro beveik vienintelį tiems įvykiams 
atvaizduoti šaltinį.

Sunku būtų tiksliai nustatyti įvyku
sios didžiosios revoliucijos datą. Grei
čiausiai ji bus trukusi ilgesnį laiką. Apy
tikriai galima tik tiek nusakyti, kad ji 
pasiekė savo aukščiausią laipsnį truputį 
prieš du tūkstančius metų prieš mūsų 
erą. Mes žinome, kad apie 2000 m. Egip
te pradėjo viešpatauti Tėbų dinastijos 
ir kad krašte vėl ėmė nusistoti senoji 
santvarka.

Prieš pradedant vaizduoti patį revoliu
cinį laikotarpį tenka pastebėti, kad visa 
išlikusi jam pavaizduoti medžiaga yra 
vėlesniųjų laikų, kada revoliucija jau bu
vo nugalėta ir pasmerkta. Vadinasi, tų 
šaltinių autoriai buvo revoliucijos priešai 
.ir tendencingai atvaizdavo pačius įvy
kius. Užtat tą medžiagą reikia vertinti 
kritiškai ir mokėti skaityti tarp eilučių.

Plačiausiai apie pačius įvykius kalba 
du papirusai, kurių vienas yra Leideno, 
kitas — Leningrado muziejuose. Šiek 
tiek žinių randame ir kituose raštuose. 
Visa tai įvilkta į grąžią literatūrinę for
mą, ir dėl to istoriškai mažiau patikima. 
Daugumas jų yra išlikę XVIII dinastijos 
laikų kopijose, vadinas, apie 500 metų 
vėliau. Tik kai kurie siekia, jeigu jau ne 
pačios revoliucijos laikus, tai bent laik
metį tuojau po jos.

(Tąsa bus)

Al. Matuza
Shenandoah, Pa. — Birže

lio 9 d. A. Matuza, sūnus pro
gresyvių ir gerų darbuotojų 
K. ir M. Matuzų, gavo diplo
mą iš Georgetown Universite
to, Washingtone.

Albertas yra susipratęs jau
nuolis. Jis priklauso prie LDS 
jaunuolių 213 kuopos. Be to, 
jis yra labai geras sportinin
kas futbolininkas, o lietuviams 
jis yra žinomas nuo LDS spor
to olympijados, kurioje jis pa
sirodė geriausiai. Padarė ke

lis rekordus, už tai jis gavo 
aukso medalį nuo LDS.

Dabar, baigęs Universitetą, 
turi jau pasirašęs kontraktą 
lošti futbolę su profesionalais 
Čikagos komandoje šį rudenį. 
Smagus matyti, kad Amerikos 
progresyvių lietuvių tėvų vai
kai neatsilieka nuo kitataučių 
nei sporte, nei moksle.

Nuo savęs linkiu kuogeriau- 
sio pasisekimo pasibrėžtuose 
darbuose. A. K.

Chicagos Žinios
.Rado Nusižudžiusią Slaugę.

Pereitą sekmadienį Fort 
Dearborn viešbutyje rasta 
nuodais nusižudžiusi slauge, 
Miss Blanche Stanek, 35 m.

užpcreitą penktadienį iš New 
Yorko kalbėjo per radio ir 
buvo susitarta, kad vadinamas 
“Blue Network,” į ką įeina ir 
Chicagos WENPt stotis, trans
liuos kalbą. Bet pasirodė vi-

Philadelphijos Lietuvių Pareiškimas
Mes, Philadelphijos ir apy

linkės lietuviai, 150 skaičiuje, 
susirinkę į Darbininkų Orga- į 
nizacijų pikniką, birželio 8 d., i 
ir išklausę kalbėtojo apie da-1 
bartinę padėtį, pareiškiame:

(1) Mes smerkiame Smeto
nos agentus-hitlerininkus, fa
šistus, kurie su pagelba Vo
kietijos fašistų atvykę į Ame
riką ir čionai kursto lietuvius 
prieš lietuvius, sėja neapykan
tą, suokalbiauja prieš pažan
gius biznierius ir profesiona
lus, kurie nepritaria fašistų į 
pragaištingiems darbams; ar-! 
do demokratinių jėgų frontą ir! 
tuo padeda reakcijai. Mes pa-i 
smerkiame tuos Amerikoj ele
mentus, kurie kaip New Yor- 
ko gubernatorius Lehman pa
taikauja ir padeda tiems de-i 
mokratijos priešafns. Mes 
kreipiamės į visus lietuvius, 
kad neduotų nei cento tiems 
Smetonos-IIitlerio agentams ir 
jų pragaištingai veiklai.

(2) Mes griežtai pasisako
me prieš karą ir karo ruošė
jus, kurie, kaip tai ginklų ir 
amunicijos gamintojai savo as
mens pelnų dėlei stengiasi 
įtraukti Jungtines Valstijas į 
baisų karą. Mes reikalauja
me iš prezidento Roosevelto, 
kad jis laikytųsi savo pažadų, 
kuriuos davė kandidatuoda

mas į prezidentus.
(3) Mes kviečiame visus 

lietuvius darbininkus, pažan
gius biznierius ir profesionalus 
jungtis apie darbininkiškai pa
žangią antifašistinę spaudą ir 
lietuvių organizacijas, kovai 
prieš fašizmą, reakciją, karą 
ir už geresnį, laimingesnį liau
dies gyvenimą.

Pirmininkas J. Rainys.

Philadelphijos laisves’ 
Skaitytojy ir Pažangiy 

Org. Narių Domei!
PHILADELPHIA, PA. — šį 

penktadienį, birželio-June 13 
d., įvyks “Laisvės” skaitytojų 
ir pažangiųjų organizacijų na
rių susirinkimas “Laisvės” pik
niko reikalu. Čia taipgi pasi
kalbėsime apie “Laisvės” pla
tinimą ir kitus kultūrinius 
Amerikos lietuvių reikalus.

Šiame susirinkime dalyvaus 
drg. D. M. Šolomskas, vienas 
iš “Laisvės” redaktorių.

Susirinkimas įvyks 735 Fair
mount Ave., pradžia 8 vai. v.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti šiame svarbiame susirin
kime. Atsiveskite savo drau
gus ir kaimynus.

Pikniko Komisiją.

Newark., N. J.
Dar Žodis Prof. Bacevičiaus 

Koncerto Reikale
Didžią padėką reiškiu var

de rengimo komisijos drg. 
Kaškaičiui, kad taip gražiai 
apraše gei’b, Bacevičiaus kon
certo įvykį.

Aš čia noriu tik kelis žo
džius tarti tiems draugams- 
gėms, kurie pasidarbavo pla

tindami tikiėtus. Gražiausia 
pasidarbavo, tai dd. Kazake
vičius (vietinio Petro brolis!), 
kuris neseniai tik atvyko iš 
Detroit, Mich, ir įstojo į Sie
tyno Chorą, pardavė 36 tikin
tus; draugai Zalockas iš 
Bayonnės — 16; Bimba iš Pa
terson, Verteliene iš Lindeno ir 
kiti. D. J. Ski paris pristatė į 
savo koloniją medžiagos, už 
tad bayonniečiai skaitlingai 
dalyvavo šiame koncerte. Jei
gu taip visos kolonijos būt 
atsilankę, tai koncertas būt 
buvęs 100 nuoš. vykusiu.

Deja . . . Pas mumis dar vis 
yra tokių draugų, kad jeigu 
kas rengiama Newark© šalyje 
(už “rubežiaus”), jau skaito
ma ne “mūsų” parengimu.

Iš pačių sietyniečiy irgi tū
li “gerai” “pasidarbavo,” kad 
net nei vieno tikieto neparda
vė.

Vis tik didelis ačiū, kurie 
darbavosi ir kurie atsilankė.

G. A. Jamison.

Di•g. Mažeikiene Išvažiavo
Drg. Mažeikienė,. “Vilnies” 

a d m inistratoriaus Mažeikos 
žmona, ilgokai pabuvojus Chi- 
cagoje, išvažiavo Clevelandan. 
Sakė, grįšianti gal kada apie 
rudenį. Rep.

Birželio 1 Naujokų Kvota 365
Iš Chicagos 13-kos draftavi- 

mo boardų pašaukta kariuo
menėn 365 vyriškiai. Jie išva
žiuoja į Camp Grant ir Fort 
Sheridan.

Drafto viršininkai sako, kad 
šį mėnesį bus žymiai didesnė 
kvota už gegužės mėnesį. Esa
ma sudarytas aparatas, kad 
boarduose nebūtų taip lengvai 
praleidžiama neva “netinka
mi” kareiviavimui; maži vy
riškių sunegalėjimai, sako, ne
gali paliuosuoti jų nuo karinės 
tarnybos.

Jaunuolis Nuteistas Visam 
Amžiui Kalėti

Will pavieto Circuit teismo 
teisėjas James V. Bartley pa
siuntė jaunuolį John Panok, 
18 metų amžiaus, visam am
žiui kalėti. Jaunuolis prisipa
žino prie kaltės balandžio 11 
dieną nužudęs pataisos nainų 
viršininką Ernest Wehr, kada 

i šis jį vędęs iš tų namų ant 
ūkio dirbti. Jaunuolis buvo pa
sislėpęs, bet neužilgo pagau
tas.

Nctransliayo Marca.ntonio 
Kalbos

Tai ir laisvė žodžio ir spau
dos! Tegu "didžiuojasi kas kiek 
nori vadinama laisve, bet man 
atrodo, kad tos laisvės jau 
baigiama paminti, štai kong- i 
resmanaš Vito Marcantonio1

sai kas kita, — ta stotis atsisa
kė transliuoti.

Marcantonio, kaip dauge
liui žinoma, pasako daug tei
sybės prieš karą ir savo kal
bose visada užtaria darbinin
kus. Tai mat, kur čia jam leis 
kalbėti.

Karas Europoje, reiškia, 
grūmoja ir mūsų šalies žmo
nėms netekti laisvių, kurio
mis visas svietas džiaugėsi.

L. T.

Pakėlė Algas, Bet Darbo 
Nedaug

Pastaru laiku kriaučiai dir
ba nepergeriausiai, kitais žo
džiais sakant, užėjo “siekas.” 
Daugelis manė, kad gavus ka
rinių užsakymų bus daug dar
bų, bet taip nebuvo. Padirbta 
kiek smarkiau ir vėl spacie- 
ruok be darbo.

Ready Made darbininkams 
nuo gegužės 19 pakėlė algas 
ant 10 nuoš. Visiems kitiems 
sakė pakels tik su kitu sezonu. 
Algos dabar kad ir būtų di
desnės, bet, kaip sakiau — 
darbo mažiau.

Tai tokios naujienos pas 
mus. Kriaučius.

JAPONAI SAKOSI LAI
MĖJĘ “DIDŽIAUSIĄ MŪ

ŠĮ ISTORIJOJ”
Tokio, birž. 5.—Pasak ja

ponų, tai Chinijos Shansi 
provincijoj jie būk per vie
ną didį mūšį išžudę 50 tūk
stančių chinų karių ir paė
mę nelaisvėn 25 tūkstan
čius. Japonų komandieriai 
giriami, kad tuom jie laimė
ję “didžiausią mūšį istori
joj.”

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT <

Į Jūsų Seną ąr Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

“-t —j .
OIL BURNERS į

©
Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir iflės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio1 sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio. O
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TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. II
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non... rsaorr^Tioi^u,,'." »oao

Mūsų Miesto Žinelės

Šiuom laiku mūsų apylin
kėje kasyklos pradėjo biskį 
geriau dirbti. Dabar dirbama 
po tris ir kai kada keturias 
dienas į savaitę, bet uždarbiai 
tai blogi. Daug darbininkų 
dirba už tris arba keturis dol. 
į dieną.

Čia streikas neįvyko. Susi
tarta darbininkams pakelti de
šimtą nuošimtį algos ir 
dirbti. Pagal sutartį turėjo būt 
pakelta 7^4 cento ant syk, o 

cento nuo pirmos spalių, 
bet tos pakeltos mokesties 
darbininkai nematė iki dabar. 
Mainierių tarpe yra gana di
delis nepasitenkinimas.

Iš šios apylinkės daug jau
nimo iššaukta į kariuomenę. 
Tokiu būdu skaičius bedarbiu 
gavo tai vienus, tai kitus dar
bus. Taipgi daug jaunimo iš
važinėjo į kitus miestus, į ka
rines industrijas.

Vietos spaudoje rėkiama, 
kad mūsų mieste gyventojų 
skaičius daug sumažėjo. Tas 
tiesa, nes mieste pasidairius, 
niekui* nematysi naujo namo 
statant, bet griaunant tenka 
labai daug matyti didesnių ir 
mažesniu namu, v

Birželio 5-tą dieną vietos 
spaudoje buvo atžymėta 22- 
jų metų sukaktis nuo didžio
sios eksplozijos, kuri įvyko 
visai arti miestelio į Baltimo
re Tunnel. Ten žuvo virš 130 
mainierių; 92 buvo sudeginti 
mirtinai, kiti, kiek vėliaus mi
rė ligoninėse.

Kasyklose padėtis ir dabar 
apgailėtina; daug gyvybių 
žūsta, o jau sužeidimų, tai la
bai daug. Kiekvieną dirbamą 
dieną. Kompanijos nesirūpina 
pristatyt reikalingos medžia
gos dirbantiems, kad galėtų 
apsaugot savo gyvybes.

J. GARŠVA
Graborjus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia) 
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Keletas Žodžių Apie Wilkes 
Barre Lyros Chorą

Choras, dar nors jaunas, bet 
pusėtinai gerai gyvuoja, jau 
keletą sykių choras yra kitur 
dainavęs. Jis turi ir daugiau 
užkvietimų kitoms organizaci
joms patarnauti. Yra žmonių, 
kurie norėtų šį chorą šaukšte 
vandens prigirdyti, bet jiems 
tas nepavyks.

Smetonos kavalieriai dar 
vis bėgioja viens pas kitą ii’ 
planus daro, kaip jie greičiau 
galėtų atsteigt smetoninę tvar
ką Lietuvoje. Dabar jie ėmėsi 
ne juokais tuom reikalu dar
buotis.

Birželio 22-rą dieną šaukia 
visų smetonininkų konferen
ciją Pittstone, Pa. Jie iš kalno 
praneša, kad neįsileis komu
nistų.

Wilkesbarrietis.

Roma, birž. 10. — Musso- 
linis kalbėjo, kad jeigu A- 
merika pradės karą prieš 
italus-vokiečius, tai ir Japo
nija.išstos karan prieš Ang
liją ir Ameriką. Sako, Ispa
niją taipgi atras, kad ji turi 
kariškai bendradarbiaut su 
Vokietija ir Italija.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jie visai nedalyvau
ja kare tarp francūzų Syri- 
jos, Lebano ir anglų. ‘

Tokio. — Japonijos laik
raščiai grūmoja valdžiai 
Holandų Rytinės Indijos, 
kad jinai atmetė japonų siū
lomą prekybos sutartį.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ....... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pageibos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Ml Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411V

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūsles 
Ligos ’ ir kiti Chroniški Nesveikumai 

yru ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

Šiokiom Dienom 9 A. M.--8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
T
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Hartford, Conn.
Pavyzdingas Apvaikščiojimas

Gegužės 30, Dekoracijų Die
noje buvo atidengtas pamink
las Jokūbui Gudaičiui, kuris 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo rug
pjūčio m., 1940 mt. Tuo rū
pinosi jo draugė ir duktė Bi- 
ruta.

Jos užsikvietė gimines, pa
žįstamus ir Kazimierą Rinkų, 
nesenai atvykusį iš Lietuvos. 2 
vai. po pietų prie Jokūbo ka
po susirinko apie šimtas as
menų. Drg. Gudaitienė iš sy
kio graudinosi, bet kalbėtojui 
prakalbėjus, apsiramino. Kal
bėtojas jaunas, bet pasakė 
puikią kalbą. Baigė sekamais 
žodžiais: “Mes pilna širdimi 
liūdesio, nulenkę galvas ati
duodame tau, Jokūbai, pagar
bą didžiai įvertindami tavo 
nuveiktuosius darbus. Todėl 
mes kartu su buvusiąja jūsų 
gyvenimo drauge ir dukrele 
Birute tariame paskutinį pa
garbos žodį, palikdami šį stip-1 
rų paminklą kaipo liudytoją 
šeimos prisirišimo: tegul am
žinas poilsis neatstumia arti
mųjų nuo tavęs ir tegul jie su 
didžia energia ir pasiryžimu 
dirba neužbaiguosius tavo 
darbus tautai ir visuomenės 
labui.

Kalbėtojas užbaigęs kalbą, 
paprašytas velionio šeimos, 
pakvietė dalyvius susirinkti į 
jų gyvenamą vietą. Susirinko 
nemažas būrelis žmonių. Ir 
gražiai buvo vaišinami. Sve
čius priimti pagelbėjo dd. 
Ballutioniai ir Jonas Bučas, 
čia taipgi dalyvavo ir velio
nio Jokūbo pašarvotojas Kar
kinas su savo jauna žmona iš 
New Britain, Conn.

Nors jau nemažai mūsų ko
lonijoj buvo laisvai palaidotų 
ir atidengta jiems pagarbos 
paminklai, bet tokio pavyz
dingo paminklo atidengimo 
nesu matęs. Drg. Gudaitienės 
su jos dukrele Birute atliktas 
darbas pasiliks ilgai neužmirš-’ 
tarnas. Nemunas.

ar ne ? Katrie sutinkat, pakel
kit po ranką, katrie nesutin- 
kat, apleiskit svetainę. Pora 
jo šalininkų pakelia po ranką, 
o visi kiti pradėjo juoktis. De
legacija nekreipia į tai aty- 
dos. Išsirenka pirmininką ir 
pradeda svarstyti unijos rei
kalą ir kaip geriau suorgani
zuoti Lawrence textiles darbi
ninkus. Po didelių diskusijų 
buvo nutarta atidaryti savo 
raštinę. Pradėtas narių į uni
ją surašinėjimo darbas. Pasi
leidome eiti per stubas ver
buodami unijai narius. Sura
šyta apie 3,000. Tuo tarpu 
CIO unija prisiunčia apie 15 
organizatorių. Veikimas pra
sidėjo. Po trumpo laiko buvo 
nubalsuota unija. Po nubalsa- 
vimo American Woolen komp. 
atsiranda sabotažninkų-šnipų. 
Ką tik nutardavome unijos 
susirinkime, tai kompanijos 
bosai viską žinodavo. Pradėta 
tyrinėti ir surasta Tony Mar
tin ir kitas, kurio pavardės 
nežinau, kad jie pranešinėję 
viską bosams. Jie tapo išmesti 
laukan. Po to TDUA CIO žy
miai sutvirtėjo Wood ir Ayer 
dirbtuvėse. Ten jau įvesta 
“čekoff” sistema, darbininkai 
jau nepersekiojami, jiem jau 
nereikia dabar kinkos drebin
ti prieš bosus ir nešti jiems ky
šiai. Arlingtono dirbtuvės bo
sams būdavo farmeriai neša 
vištas, kiaušinius, pinigus ir 
kitką, o jei ne — eik sau lau
kan. Neneši kyšių — nėra dar
bo. Miesto darbininkai pirk
davo bosams cigarus ir degti
nę. Ir tai nėra išgalvojimas, 
tai yra tikra tiesa.

Vienam audimo departmen- 
te pirma boso ranka turėjo 
sutraukus visa savo šeima. Jie 
visada eidavo namon su per
kreiptais šonais, nešini pri
krautas beskes dovanų.

Dabar unija visa tai panai
kino. Nereiks nešti kyšiai bo
sams. Tas pats buvo ir Wood 
ir Ayer mill.

Darbininkai, rašykitės į uni
jas drąsiai. Tik organizuotai 
jūs pagerinsite savo būvį.

Lawrence Dzūkas.

PASTABOS
Kietųjų anglių srityj gyvena 

tarpe 75 ar 80 tūkstančių lie
tuvių. Išlaiko 26 parapijas ir 
vieną klioštorių Helmorst, Pa. 
Vien tik Scranton - Wilkes - 
Barre apylinkėj gyvena apie 
50 tūkstančių lietuvių. Reikia 
čia daug, daug darbininkiškos 
apšvietos.

SLA eiliniai nariai atrodo, 
kaip mieganti masė. Jų vadai 
per “Tėvynę” verkia Smeto
nos režimo, plūsta dabartinę 
Lietuvos vyriausybę ir visą 
Lietuvos liaudį ir jos darbuo
tojus. O eiliniai SLA nariai, 
kurie daugumoje yra darbinin
kai, tyli. Manytum, kad visi 
jiems pilnai pritaria ir nieko 
negalvoja. Argi ištikrųjų taip 
yra?

Smetonuoticms emigrantams 
nepatinka užrubežyje gyven
ti. Jie verkia — verkia jie 
smetoninės tautininkų Lietu
vos. Bet kuomet darbo žmo
nės emigravo-bėgo į svietą, kad 
rasti laisvesnį kampelį, dides
nį kąsnį duonos, bėgo jie ne 
šimtais, bet tūkstančiais. Tuo
met ponai džiaugėsi ir negai
lėjo jų. O mūsiškiai ameriko
niški ponai nerinko aukų 
jiems (darbo emigrantams), 
bet sakė, taip reikia.

Kodėl gi taip?

Lawrence, Mass. Easton, Pa.

“Tėvynę” siūlo Smetonai ir jo 
štabui — tai yra su jo “kon
sulais,” sutverti smetoninę val
džią Amerikos lietuviams su 
visa ministerija ir aptaksuoti 
prievarta visą milioną Ameri
koj gyvenančių lietuvių. •

Kas jiems tuos pinigus 
duos? Mažai atsirastų kvailių.

Kas pasidarė su ALDLD 12 
Apskričiu ? Pereito j konferen
cijoj nenusitarė nieko veikti. 
Nei spaudos pikniko, nei ko 
kito. Ar rengiatės miegoti?

K. Veteranas.

Žingsnis Linkui Fašizmo 
Amerikoje

New York. — Laikraštis 
“Daily News” pripažįsta, 
jog armijos vartojimas 
prieš streikierius “reiškia 
žingsnį linkui totalitarizmo 
(fašizmo) šioje šalyje,” bet 
užgiria tą žingsnį.

Lawrence CIO dabartiniu 
laiku atstovauja 18,000 dar
bininku ir darbininkių. Tai 
dar pirmu kartu Lawrence is
torijoj tiek darbininkų susi
būrė po kovingos unijos vėlia
va — CIO. Kur tik neini, vi
sur išgirsi kalbant apie CIO. 
O apie Amerikos Darbo Fede
raciją niekas nei nekalba. 
Darbininkai keliais atvejais 
buvo sumulkinti per Green, 
todėl jie nenori nei kalbėti 
apie tą uniją.

Dar daugelis prisimena 
1932 metų streiką ir tą įvykį, 
kuomet Common Parke 6,000 

« darbininkų tapo palikti be jo
kios vadovybės, o lyderiai, 
gavę nuo kompanijos “sand
vičių” pabėgo. Tie anų dienų 
unijų vadai tol veikė, kol pri
pildė savo kišenius.

Dabar yra kitaip. Dabar 
unijų viršininkai yra dažiūrimi 
geriau. Susirinkimuose yra 
kalbama, kaip galima būtų 
pagerinti darbininkų sąlygas; 
kožnas vienas turi teisę iš
reikšti savo balsą, kaip jis ge
riausia supranta.

Prisiminus tuos senus laikus 
darosi juokinga. Aš kuomet 
priklausiau prie AFL, atsime
nu, sueidavom į susirinkimą ir 
sėdim, o ponas prezidentas 

4 užsikerėplindavo ant estrados 
nickeno nerinktas, paskaity
davo savo evangeliją, na, o 
jūs, darbininkai, eikit sau na
mo ir vėl laukit kito susirin
kimo. Nieko negalėdavai pasa
kyti.

1938 metais buvo sušaukta 
Naujos Anglijos konferencija 
Lawrence, Mass., po numeriu 
286 Essex St. Suvažiuoja dele
gacija iš visų miestų. Net iš 
Pennsylvanijos teko pastebėti 
delegatų. Praėjo kelios valan
dos — viršininkų nėra. Visi 
laukia. Tik po kelių valandų 
pasirodė prezidentas Silvija 
(jis tais laikais Naujojoj Ang
lijoj buvo apsiskelbęs prezi- 

* dentu). Perskaito savo evan
geliją ir sako : Ar sutinkat,

Lietuviai Jaunuoliai Užbaigė 
Aukštus Mokslus

Birželio 6 dieną, Lafayette 
Kolegijoj buvo didelės iškil
mės, nes dėl 166 jaunuolių 
studentų buvo suteikta diplo
mai, kurie užbaigė aukštus 
mokslus toj kolegijoj; jų tar
pe ir du jaunuoliai lietuviai: 
Stanley Kulaitis, Jr., ir Alex 
Biga, Jr. Po to sekė profeso
rių prakalbos ir linkėjimai. 
Ant rytojaus buvo suruošta 
paroda sporto, žaislai ir ban- 
kietas.

Kutaičiam ir Bigam buvo 
džiaugsmo ašaros ir garbė, 
kad jų sūnūs užbaigė aukš
tus mokslus Lafayette Kolegi
joj. V. J. S.

SENATORIUS IR GENERO
LAS RAGINA AMERIKA 
GREIT PRADĖT KARA

New York. — Jungtinių 
Valstijų senatorius James
E. Murray, kalbėdamas 
New Yorko Universitete, 
šaukė Ameriką traukt ka- 
ran ir išvien su Anglija “su- 
mušt tą siaubūną Hitlerį.”

Amerikos generolas John
F. Ryan pritarė senatoriai 
Murray ir ragino šią šalį 
karan prieš Vokietiją, “kol 
dar nepervėlu.” Jis tvirtino, 
kad Amerika ir Anglija “ne
užilgo laimėtų karą.”

Bar ir Grill
Moderniškai {puošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Įvairių tikybų dvasiškiai ne
va kalba prieš karą, prieš ci
vilių žmonių skerdynę, bet 
viešpačius palieka šventoj ra
mybėj, o karo priežastis ir 
kaičia suverčia ant dievo ir 
griešninkų, būk liaudis per
daug nuodėminga, už tai die
vas ją baudžia. “Katalikų Vy
rų Taryba” aiškiai tuo klausi
mu pasisakė. Pagal jų išva
das, padarytas laike 18 pa
mokslų serijų, “darbo žmonės, 
kovojantieji už laisvę, už ge
resnį pragyvenimą, plus komu
nistus su J. Stalinu ir visa SS 
RS, yra didžiausi karo kaltinin
kai. Kaipo tokius, su dievo pa
galba, amerikonai turį iš pa
saulio išnaikinti ir jų vietoj 
‘katalikų dievo’ diktatūrą įves
ti visame pasaulyje.” Tai vis 
“nauji būdai” žmonėms mul
kinti.

VADAI PRIEŠ LĖKTUVU 
DARBININKŲ STREIKĄ

Washington, birž. 5. — 
Valdžiai p a t a i k aujantieji 
trys vadai Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos, 
CIO, sako, kad jie neįga
lioję streikuot devynis tūk
stančius šios unijos darbi
ninkų prieš North Ameri
can orlaivių korporaciją In- 
glewoode, Calif.

Berlin. — Numatoma, kad 
vokiečiai mobilizuoja orlai
vius didiem žygiam prieš 
anglų Suezo kanalą, Egipte.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Svarbi paroda prieš karą, šešta

dieni, 14 d. liepos, bus atžymėta tė
vų dieną, kurioje šiaurės dalyj bus 
surengta paroda, 2-rą vai. po pietų, 
ant Fairmount Ave. ii’ 6-tos gatvės. 
Parodai laikyti išduoda miestas lei
dimą. Lietuviai yra kviečiami da- 
lyvaut šioje parodoje. Paroda bus 
taikoma prieš rengiamą karą. Visi 
mes matom karo pavojų ir vedamą 
kovą prieš jį. Šios miesto šiaurės 
dalies susirinks visokių tautų žmo
nės, tad ir lietuviams reikėtų neat
silikti. Žmonės nenori karo; nenori 
aukštų kainų ant produktų, nenori 
keliamų aukštų taksų, mažų algų, 
išdavysčių imperialistų naudai.

(138-139)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadieni, birželio 15 d. ALDLD 

57 kp. ir Moterų LDS 138 kp. įvyks 
bendras piknikas, (Corletto apylin
kėj). Bus dd. Rūbų ūkėje, Middle- 
field apylinkėj. Pradžia 10 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlai vakaro. Muzika šo
kiams bus gera. Valgių ir gėrimų 
turėsime pakankamai. Nepąisant 
lietaus, galėsime pasislėpti Raubų 
naujoj salėje. Įžanga 10c. Kviečiame 
dalyvauti. Kelrodis: Iš Clevelando

Skclbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

važiuokite Rt. 322 iki Hansburk. 
Sukite po dešinei pasiekę Rt. 87 ir 
po kairiai važiuokite iki Middlefield. 
Nuo Middlefield dar pavažiuokite 
dvi ir pusę mailės į rytus ir sukite 
po kairiai, čia rasite Raubų ūkę. — 
Kom. (138-139)

vieta maudytis ir nemaža svetainė 
šokiams, bus gera orkestrą. Turėsi
me įvairių šaltų ir karštų valgių, gė
rimų. Nepaisant koks oras bus, pik
nikas įvyks. Užkviečiame visus daly
vauti, linksmai laiką praleisti.

(138-140)

MONTELLO, MASS.
Birželio 14 ir 15 dd. Liet. Taut. 

Namo Parke įvyks didelis piknikas 
su šokiais, kurį rengia bendrai Mon
tello ir Stoughton LDS kuopos. 
Šeštadienį, šokiai prasidės 8 v. v. 
Sckmad. piknikas prasidės 12 vai. 
dieną. Komitetas visus užprašo daly
vauti ir linksmai praleisti laiką gra
žiame pušynėlyje. Įžanga veltui. — 
A. Sauka. (138-140)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. ruošia pirmą pikniką, 

sckmad., birželio 15 d. prie , Marlbo
ro Ežero, Fort Meadow, nuo Marlbo
ro pusės, Scandinavian Club. Graži

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmad., birželio 15 d., 10 vai. ryto, i 
143 Pierce St. Nariai malonėkite da
lyvauti, nes bus išduotas raportas iš 
praėjusio pikniko. Turime ir kitų 
svarbių reikalų svarstyti. — Valdy
ba. (138-140)

WORCESTER, MASS,
Sekmad., birželio 15 d., LDS 57 

kp. ruošia pikniką, įvyks Olympia 
Parke, Shrewsbury’je. Užprašome 
visuomenę dalyvauti, bus valgių ir 
gėrimų. Taipgi stengsimės pašokt, 
kad visi galėtume linksmai laiką 
pnąleisti. — Kom. (138-140)

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
.............. - —     ■■—■■■■ ■ ■ ■■■■■ —         ■ ■ ■ " ■■ **"*

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

m' petraitiene ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS '
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

O, Tai Progai
APDOVANOT n IS W W W 
LAIKRODĖLIU: VI £t U M

Ponas Strimaitis per Bajoro

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

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN

“IONE”
15 Jewels, yellow 
gold filled case. 
Guildite back.

LADIES' GRUEN 

“CHARLOTTE” 
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

■case. Guildite back.
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Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian
Self - Instructor

lictu-

c?

I

i
4

pas

LIPTON

Pamatykite 
Pasirinkite

GENT'S GRUEN

“STUART"
15 Jewels yellow 
-gold filled case, 
Guildite back.

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave. i

GENT'S GRUEN

“SHERMAN”
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a Of 4| QC 
massive gold v Į 
Wu."“'1“” ”

HEW CREATION 
6 t u n n i no- 
X $7095 
latino dla-

3-DIAMONDS
3 diamonds 
set in a solid
yellow sold 13 
•touoUag.

BIRTHSTONE RING
Choice of ap-

for every 
jaonth.

V
I

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

>1

3

5j
5

i
t*4

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

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

1Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

5G puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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NewWto^tfež!zfeZlnliM
Brooklyno Lietuvių Pažangiosios Draugijos 

Kviečia Visus Lietuvius Minėti Metinę 
Sukaktį nuo Žlugimo Fašizmo Lietuvoj

Lietuvių pažangiosios drau
gijos bendrai išleido istoriškai 
svarbų pareiškimą-lapelĮ sąry
šyje su Lietuvos liaudies išsi
laisvinimo iš po smetoniškojo 
režimo sukaktimi. Jame glau
džiai atžymima svarbiausi iš
silaisvinusios liaudies siekiai, 
pabėgusių smetonininkų siauti
mas, taipgi visi lietuviai ragi
nami iškilmingai apvaikščioti 
sukaktį. Seka pareiškimas:

Gerbiamieji Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai!

Birželio 15 d. sueina lygiai 
metai laiko, kai žiaurioji tau
tininkų diktatūra Lietuvoj bu
vo nuversta ir Antanas Smeto
na su savo pagelbininkais pa
bėgo‘į Berlyną — pas Hitlerį. 
Gimėt tada nauja Lietuva.

Narajoji Lietuva į metus lai
ko padariusi milžinišką 
pažangą. Fašistinės priespau
dos liekanos iš šaknų išrautos. 
Kalėjimų durys tuojaus ati
darytos ir politiniai kaliniai 
paliuosuoti. Paskelbta pilna 
laisvė susirinkimų, žodžio, de-. 
monstracijų. Pravesta žemės 
reforma suteikė žemės 75,623 
bežemių ir mažažemių šei
moms. įvesta nemokamas 
mokslas ir gydymas, ligos ir 
senatvės pensijos. Panaikintas 
nedarbas. Naikinamas visokis 
darbo žmogaus išnaudojimas. 
Dirbtuvės, bankai ir kitos tur- 
čių valdomos įstaigos perves
tos į visuomenės nuosavybę. 
Prisidėdama prie Sovietų Są
jungos,) Lietuva paliko saugi 
nuo baisiojo karo, kuris bai
gia naikinti mažąsias Europos 
tautas.

Lietuvos liaudis šiandien 
džiaugsmingai budavoja nau
ją, socialistinį gyvenimą. Su 
pasibjaurėjimu ji prisimena 
smetoninę gadynę.

Mes, amerikiečiai lietuviai, 
taipgi džiaugiamės, kad mūsų 
broliai Lietuvoje jau yra lais
vi ir dAro didelę pažangą pra
monėj, kultūroj ir visose kito
se srityse.

Iš Lietuvos pabėgusieji sme- 
tonininkai prakeikė naują Lie
tuvą. Vokietijoj jie dirba Hit
lerio naudai. Kai kurie su 
Hitlerio pagelba atvykę Ame
rikon rado prieglaudą pas ka
talikų, tautininkų ir socialistų 
vadus. Norėdamas gauti dau
giau šalininkų Amerikos įtrau
kimui imperialistinio karo sū
kurio, prez. Rooseveltas ištie
sė lietuviškiems hitlerininkams 
savo dešinę, o New Yorko gu
bernatorius Lehmanas net pa
skyrė birž. 15 dieną kaipo 
“Pabaltijos Dieną,” apraudo
jimui Smetonos diktatūros pa-

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadieni, 12 d. birželio, 8 v.v. 
jvyks ALDLD 138 kp. susirinkimas, 
Zabielskio Svet. Prašome narius da
lyvauti ir užsimokėti už duokles, jei
gu dar neužsimokėta. (137-138)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 12 d., 7:30 v. v. "Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. Org.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fomišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga sveikata. Kreipkitės po ant
rašu: 355 W. 21st St., New York 
City, N. Y. Tel. WAtkins 9-1840. 
(bk.)

PRAMOGOS
PRAKALBOS, JUDŽIAI IR 

MUZIKALIŠKA PROGRAMA
Prašome Brooklyno Ir apylinkės 

lietuvius Jsitėmytl, jog liepos 18 d., 
penktadieni, 7 v. v., Grand Paradise 
Svet., 318 Grand St., jvyks prakal
bos, judžiai Ir Įvairi, graži muzika- 
liška programa. Plačiau apie šj pa
rengimą bus parašyta kitose laido
se. Bet prašome kitų organizacijų 
nieko nerengti tą dieną. — L. K.

(138-139) 

kasynų ir pakalbėjimui už ka
rą.

Smetonininkai čia susideda 
su visais imperialistinio karo 
kurstytojais. Jie per savo 
spaudą ir žodžiu varo agitaci
ją, kad Amerika tuojaus įsi
kištų į karą, kad šio karo ug
nis persimestų ir per Sovietų 
Sąjungos rubežius, pereitų per 
Lietuvos miestus ir kaimus. 
Karo pagelba jie mano ,at- 
steigti Lietuvoj fašizmą. Jiems 
nesvarbu, kas šį karą laimės— 
nacių ar angliškas imperializ
mas.

Smetonininkai čia prašo au
kų ir kitokios lietuvių para
mos. Dalį surinktų pinigų jie 
siunčia į Berlyną, — pas savo 
prietelį Hitlerį; kitą dalį čia 
sunaudoja karinei propagan
dai, varinėjimui neapykantos 
lietuvių tarpe.

Dauguma Amerikos lietuvių 
yra priešingi karui. Jie eina 
su nauja Lietuva. Smetoninin- 
kams jie atsako: Pasibaigė 
jūsų viešpatavimas, Lietuvoje. 
Nei vieno cento, nei jokios 
paramos lietuviškiems nacių 
agentams, lietuvių vienybės 
ardytojams!

Prašo Lapelį Paskleisti 
Kuoplačiausia

Draugijų komitetas prane
ša, jog lapelio kopijų dar ga
lima gauti ir prašo visus ga
linčius kur nors lietuviams pa
dalinti ar pasiųsti, pasiimti tų 
lapelių, nes tik tada jie neš 
naudą, kada pasieks lietuvius.

Kviečia į Paminėjimą 
Sukakties

Pabaigoj lapelio sakoma, 
jog “Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai gražiai paminės bir
želio 15 dieną — metinę su
kaktį nuo žlugimo fašistinio 
režimo Lietuvoje — Pabaltijos 
Tautų Festivale-Piknike, kurį 
rengia lietuvių, latvių, estų ir 
suomių pažangiosios organiza- 

• • M C1JOS.

Sukakties piknikas įvyks 
birželio 15 d., sekmadienį, Ri
kers Estate Parke, Astoria, L. 
I. (gale Steinway Ave., prie 
Flushing Bay.)

Programoj dalyvaus: Aido 
Choras, Suomių Choras, Estų 
Šokikų Grupė, taipgi žaismės 
su dovanomis geriausia atsižy
mėjusiems. Kalbės R. Mizara,

Lietuvių Rakandų 
Krautuvė

M. Petraitienė ir sūnai 
Brooklyne puikiai progresuo
ja namų rakandų biznyje. Da
bar gražiai ištaisė ir atidarė 
naują krautuvę po antrašu 
417 Grand St. Turi labai gra
žių baldų bei rakandų žemes
nėmis ir aukštesnėmis kaino
mis. Didelį pasirinkimą rasi
te pas Petraičius visokiausių 
namų įruošimui daiktų.

Malonūs ir kalbingi žmonės. 
Užeikite, pamatykite jų krau
tuvėse daiktus. O pirkdami iš 
jų būsite patenkinti daiktais 
ir kainomis.

Reporteris.

Tariasi su Unija
Birželio 11-tą turėjęs pi*a- 

sidėt kafeterijų darbininkų 
streikas buvo atidėtas, kadan
gi darbininkams griežtai pa
sisakius už streiką (pereitą 
pirmadienį įvykusiam mitin
ge) savininkai vėl paprašė 
unijos atnaujint derybas. Uni
ja sutikus. Tačiąu, jeigu dery
bos vėl nutrūktų, streikas bū
siąs skelbiamas be naujo tari
mo, tuojau, kadangi senoji su
tartis jau seniai yra išsibaigus, 
o naujos pasirašymą kafeteri
jų savininkai vilkino.

Dr. tikslui.“Laisvės” redaktorius;
Max Yerga.n, Nac. Negrų Ta
rybos prezidentas, ir Bernard 
J. Stern, Columbia Universite
to profesorius.

Prasidės 10 Vai. Ryto
Per visą popietį ir vakarą 

šokiai prie geros orkestros. 
Karšto “stew,” taipgi kitų 
valgių jau bus galima gauti 
nuo 10 vai. ryto, tad svečiai 
raginami atvykti anksti ir pra
leisti visą dieną tyrame ore, 
gražioje draugovėje ir geram

Ponas Hillmanas Baugino Karui 
Priešingus Darbininkus

Sidney Hillman, kuris da
bar sėdi ant dviejų kėdžių — 
kriaučių “vado” ir OPM (Of
fice of Production Manage
ment — Produkcijos Vedimo) 
direktoriumi, ėmė apsižiūrėti, 
kad net jo paties kieme — 
Amalgameituose — ne taip 
viskas einasi, kaip norėtų. Tad 
jis atėjo pas juos: vienus pa- 
akstinti, kitus subarti, o la
biausia nenorinčius kišti galvą 
karo ir alkio kilpon pagrasin
ti.

Jis pribuvo kalbėti specia
liam amalgameitų lokalų piki, 
tarybų narių mitingui, sušauk
tam Rand School patalpose, 7 
E. 15th St., pradžioj pereitos 
savaitės. Ir čia jis pusėtinai 
rėksmingai ir protarpiais įžū
liai, gręsmingai atsišiepė į 
tuos, “kurie netiki, kad Šis ka
ras yra už demokratiją,” ir 
prieš “maištingus” elementus 
amalgameituose.

Su netikinčiais, būk šis ka
ras esąs už demokratiją, ponas 
Hillmanas liepė unijistams ap
sieiti, kaip su streiklaužiais. 
Iš jo kalbos galėjai išsiaiškin
ti, kad “brolis broliui” gali 
daryti, ką tik nori. Bile tik 
mokės išsiaiškinti, kad užata- 
kuotasis norėjo taikos, atakuo- 
tojui viskas bus atleista, kaip 
kad “Dievas” atleisdavo kry- 
žuočiams.

Ponas Hillmanas liepė per
daug “nesibaderiaut” ištyri
mui, kas yra karo priešas, o 
kas ne. Jis sakė, užtenka to, 
jeigu nestoja už karą. Girdi, 
dabar nėra laiko laukti, kol 
kas apsigalvos ar šis karas yra 
už demokratiją, ar ne. Jis sa
kė, kad reikia pasiaukauti, 
duodamas suprasti, kad už
darbių ir darbo valandų visai 
nereikėtų imti atydon.

Nors čia buvo “parinktinė” 
publika, kadangi Hillmano ad
ministracinė mašina daugely
je lokalų viršenybę turi savo 
rankose, tačiau tokia jo kalba 
buvo šaltokai sutikta. Negel
bėjo nei Louis Hollanderio 
perstatant pasakyti gyrimai,

Kleofas Pagimdė “T. B.”
Aną dieną, apie 12 vai. vi

durnaktį, “Vienybės” skiepo 
ligoninėje, Kleofas Jurgelio
nis, pagelbstint kūmui J. Tys- 
liavai, pagimdė “T. B.”

Nemanykite, kad “T. B.” 
reiškia tuberkuliozę arba ty
ruose balsą. Jis buvo dar ne
gimęs pakrikštytas “Tėvynės 
Balsu.”

Naujagimio tėvas — Jurge
lionis nelabai kaip jaučiasi, 
ir galirpas daiktas, kad šis bus 
jo pirmutinis ir paskutinis, 
kaip angliškai sakoma, “bles
sed event.” Rep.

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti die

nomis. Pageidaujama, kad turėti re
komendacijas. Kreipkitės po 2 vai. 
dieną, 15 Grand St. Ext., Brooklyn, 
N. Y. (138-139)

Visas pikniko pelnas
eis Amerikos Ateivių Gynimo
Komitetui. Įžanga tik 35c.
Vaikams nemokama.

Kelrodis:
Važiuokite BMT arba Inde

pendent ar IRT linijomis iki 
Queensboro Plaza stoties, 
Long Island City. Išėję ant 
gatvės imkite Steinway Ave. 
busą iki pabaigos linijos. Išli
pus, eiti apie 5 minutes sekant 
iškabas į Rikers Estate Par
ką.

nei Catalanotti’o jo garbini
mas. Pastarasis didžiavosi, 
kad Amalgameitų prezidentas 
esąs “veikiantysis visų Jungti
nių Valstijų manadžeris, že
mesnis tik už prezidentą 
Rooseveltą.”

Neturėjimas entuziazmo ka
ro piršliui lengvai supranta
mas, kada žinai, jog amalga
meitų unijistai yra žemiausia 
apmokami unijistai visoje ada
tos amatų industrijoje. Beveik 
niekam nesinori džiaugtis, kad 
dabartiniais pakilimo kainų 
ant visų reikmenų laikais, vie
ton rūpintis atsteigt unijistų 
algų lygmalą su kitų amatų 
lavintų darbininkų algomis, 
unijos prezidentas nuėjo reng
ti karą ir nori jį įpiršti jau 
gerokai silkės atsivalgiusiems 
darbininkams. T—as.

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 Parė Kiekvieną šeštadienį!
Tarime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kai'iaa.

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, K AL, 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 store turtu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksite 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 VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, K Y.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIU

Ket.vjrtad., Birželio 12, 1941

ČJ Vakaro Mornontnmn for Protection of For-□J Vdndld nidi Cdlliuniu eign Born, 79 Fifth Ave New

Prakalba per Radiją ' ' 1_ _ _ _ _ _ _
Birželio 8-tą d. susituokė 

brooklynietė p. Tamkienė su 
P. Mikalausku iš Hartford, 
Conn. Sutuoktuvių pokylis 
Įvyko SLA salėj, ant Grand 
St. Turėta svečių ir iš toliau.

Marčiukas šiomis dienomis 
parvežtas iš ligoninės. Randa
si namie, 774 Lorimer St. Svei
kata biskelį geriau, bet dar 
ims laiko, ko! galės pasikelti 
iš lovos. Draugams reikėtų jį 
aplankyti.

Birželio 7-tą Tarno ir Teo
filės čižauskų sūnus Tarnas J. 
įšventintas į kunigus.

O. Depsienė turėjo gerklės 
operaciją ir po to buvo išva
žiavus į Long Island pasilsiui.

Birželio 1-mą susituokė Jo
nas Podžius su Brone Glins
kyte.

Paulina Vaitkuviene įeida
ma dešimtukinėn krautuvėn 
ant Broadway prie Marcy 
Ave. paliko savo 3 mėnesių 
Kristinutę vežimėlyje. Kokia 
buvo jos išgąstis, kai už kelių 
minutų išėjus nerado kūdikio 
nei vežimėlio! Vėliau policis- 
tas užtėmi jo prie So. 5th St. 
tūlos mergiščios vežamą kūdi
kį ir sugrąžino motinai. Mer
gaite sakiusi, kad jai užėjęs 
noras kūdikį pavažinėti, dau
giau nieko.

M. Maželienės sveikata dik- 
čiai pagerėjus. Jau pereina 
per kambarį ir laiks nuo laiko 
kiemą pasiekia, tačiau darbui 
pajėgumo dar neatgavus.ž. R

New Yorke išeinantis žy
miausia ir stipriausis Jungti
nėse Valstijose airių laikraš
tis “The Echo” pareiškė, jog 
32,000 tranzito darbininkų 
New Yorke turi būti palikta 
teisė kolektyvių derybų.

Birželio 12-tą, 11:15 vaka
ro, paskilbęs taikos ir ateivių 
gynėjas kongresmanas Vito 
Marcantonio kalbės per radio. 
Jo prakalba bus perduodama 
Mutual Broadcasting Sistemos 
ryšiais po visą šalį.

New Yorke Marcantonio 
prakalba bus girdima iš sto
ties W0R. Jis kalbės temoje: 
“Lai nebūna naziškos žvalgy
bos Amerikoj.” Jisai aiškins, 
ką reikštų Amerikai Hobbs 
koncentracijų kempių bilius ir 
apie vėliausius nepiliečių areš
tus per Teisingumo Depart- 
mentą.

Kadangi pereitoji Marcan
tonio radio prakalba, kurioje 
jis kalbėjo už taiką, kai kur 
buvo nukniaukta, neleista per 
viet. radio stotis, tad Ame
rikos Ateviams Ginti Komite
tas, kuris 'rengia šią prakalbą 
birželio 12-tą, ragina visus bū
ti ant sargybos — parašyti ar 
telefonuoti savo miesto radio 
stočiai, kad jūs laukiate Mare-i 
antonio prakalbos.

Komitetas taipgi prašo vi
sus pagarsinti savo draugijose, 
šapose, kaimynams,

Sykiu prašo savo veiksnius 
sąryšyje su prakalba ir prieš ■ 
Hobbs bilių pranešti Am. Co- 
r-——--————--

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS į
Telefonas: Humboldt 2-7984

530 SUMMER AVE.
Į Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. j

* 1
VALANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais ‘

------ ————~~—------ -

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa

s'’ geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

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

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

I

Lubov Orlova, žvaigždė So
vietų muzikališkoj komedi
joj “Volga-Volga,” ketvir
ta savaitė rodomoj Miami 
Playhouse Teatre, 6th Ave. 
ir 47th St., New Yorke. Fil
mą turi tokio didelio pasi
sekimo, kad bus palikta 5- 
tai savaitei.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

;! 66 Court Street i;
Brooklyn, N. Y. j

J; Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET
Į Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7179
-------- ——---------------------------- >

Le VANDA
; funeral parlors

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer &1158




