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Laivyno

Vienas ar

Troky Vairuotojai Išstojo 
Iš Darho Federacijos

Kaltina Vokiečius Su 
laužyme Tarpt. Teisią

Vokiečiai Apkaltina Ga 
benime Kontrabandos

Washington 
timas prez. Rooseveltui kon

Gen. Franco Nesiskaito su 
Amerikos Pasiuntiniu

ORAS.--Šį pirmadienį ap 
siniaukę, vėsiau.

savo
SLA

Washington 
ministerija planuoja priso- 
dint minų j aplinkinius New 
Yorko vandenis.

Negrai Protestuoja 
Prieš Paskyrimą 

Sen. Byrnes18 Baisią Dienų ir Nak 
tų ant Vandens

Senatas užgirs tik tokį 
projek>

< Ankara, Turkija 
nešama, kad Francijos karo 
laivai susikirto su anglų ka
ro laivais pakraštiniuose 
vandenyse Lebano, francū- 
zų kolonijos.

Ankara, Turkija. — Ang
lų ir “laisvųjų francūzų” 
armijos jau esančios apsupę 
Damascus. O Francijos ar
mija jau pradėjus krausty
tis iš miesto. Tas duoda su
prasti, kad miestas bus ati
duotas be kruvino susikirti
mo. Francijos armija pasi
traukianti i šiaurius.Alexandria, Egiptas. — 

Libijos uoste Tobruk vokje. 
čių orlaiviai penkiomis bom
bomis paskandino anglu ka 
rinius laivus “Ladybird” ii 
“Terror.”

“Tėvynė“ išspausdino “Eu
ropos Lietuvių Balsą.“ Nerei
kia nei sakyti, tai yra smeto- 
nininkų-hitlerininkų balsas. 
Tai yra balsas lietuvių tautos 
išmatų, atsidūrusių pas Hitle
rį “ant burdo.“

Tame pareiškime smetoni- 
ninkai-hitlerininkai sako, kad 
fašizmui siaučiant Lietuvoje, 
“Lietuvos nevaldė nei buržu
jai, nei koki plutokratai. . . “ 
Girdi, “Lietuva buvo darbinin
kų ir ūkininkų kraštas, kur 
darbo žmogus visada turėjo ir 
turės pirmą balsą. . .“

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

ymus Unijos Vadas 
Prieš Hobbs Bilių

“Iš džiaugsmo mes beveik 
sudurnavojome, kai pamatė
me laivą Ozorio ir vėl pra
dėjome gyventi, kadangi 
mes jau buvome beveik vi
sai įsitikinę, kad esame pra
žuvę.”

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

v v • •rasenu.

Valdžia pradėjo kampani
ją už surinkimą 20,000,000 
svarų seno aluminum. Ragi
namos gaspadinės tuojau 
skirtis su senais aluminum 
puodais ir paaukoti val
džiai. Aluminum labai rei
kalingas orlaivių gamybai. 
Naujo aluminum fabrikai 
nespėja pridaryti.

Amalgameitų Rubsiuvių Uni
jos Vadai Bandys Griauti CIO 

Judėjimą Californijoj

Cairo, Egiptas. — Čia 
prasideda persekiojimas ita
lų. Valdžia išleido patvarky
mą, pagal kurį uždaromos 
visos itališkos mokyklos, ku
rių Egipte buvo iki penkias
dešimts.

Vichy. — Francijos* val
džia išleido piktus patvar
kymus prieš žydus. Šitie 
nauji įstatymai pastato 
Franci ją ant vienos papėdės 
su Vokietija persekiojime 
žydų.

ną žmogų, kuris pasakys tie
są apie tarybinę Lietuvą. Jis 
lygiai yra pasirįžęs išgarbinti 
kiekvieną, kuris bjaurios ir 
meluos apie naują Lietuvą.

Bet kas gi jo paiso?!

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus pagelbininkas 
Sumner Welles pareiškė, 
kad naziai, nuskandindami 
Amerikos laivą “Robin 
Moor,” aiškiai ir atvirai su
laužė tarptautines teises. Jis 
sako, kad submarino kapito
nas palik 
sažierius 
ko mažuose laiveliuose be 
užtikrinimo, ;...................
gyvi. Tarptautiniai įstaty
mai gi reikalauja, kad skan
dinamo laivo žmonės turi 
būti apsaugoti pirma, negu 
laivas būna nuskandintas.

Amerikos valdžia ruošia 
oficialį protestą Vokietijai 
prieš laivo nuskandinimą.

SEKRETORIUS HULL VĖL PERSERGSTI 
FRANCIJOS VALDŽIA

St. Paul, Minn. — Gene
ral Drivers Union Local 544 
nutarė pasitraukti iš Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijos Labor’s International 
Brotherhood of Teamsters 
ir įstoti į CIO. Šiam loka- 
lui vadovauja broliai Dunn, 
kurie yra taipgi trockistų 
vadai šiame mieste.

Didžiulė negrų organiza
cija National Association 
for the Advancement of Co
lored People pasiuntė prez. 
Rooseveltui oficialį protes
tą. Protestuoja prieš pasky
rimą į Aukščiausį Teismą 
South Carolinos senatoriaus 
James Byrnes. Protesto te
legramoje sakoma:

“Kaip jau daug sykių mes 
esame kartoję, pono Byr- 
nes’o rekordas susideda iš 
nepalaužiamo priešinimosi 
kiekvienai ir visokiai for
mai teisingumo arba Ivgy- 
bės dėl Amerikos Juodvei- 
džių ir kitų tūlų mažumų.”

New York. — Taip vadi
namų adatos amatų unijų 
lyderiai, vadovaujant Amal
gameitų Rūbsiuvių unijos 
vadams, nutarė sukoncen
truoti spėkas sugriovimui 
CIO unijų Vakaruose, bū- 

apie Los Angeles.

kas
Jau
guli
nežino

O “Tėvynė,“ užuot paskelb
ti SLA narių žiniai taip svar
bų raportą, aukoja vietą 
šmeižtams naująjai Lietuvai.

Ką tokia tvarka turi bendro 
su fraternalizmu ?!

prezidentas apginkluos

Pernambuco, Brazilija. — 
Vienuolika žmonių, kurie 
išsigelbėjo nuo laivo “Robin 
Moor”, dabar pasakoja sa
vo baisius patyrimus. Ma
žoje ir atviroje valtyje jie 
išbuvo ant vandens aštuo
niolika dienų ir naktų. Pri
trūko visko, o labiausia van
dens. Laimė dar, kad dažnai 
užeidavęs labai smarkus lie
tus, tai papildydavęs van
dens rezervą.

Ypatingai naktį būdavę 
baisu ant vandens. Dauge
lis buvę įpuolę desperaci- 
jon, kuomet išlikti gyvais po 
tiek daug kančių vilties bu
vę labai mažai. Vienas sa-

Nuo vajaus pradžios, š. m. 
kovo mėn. 1 d., LDS Centras 
jau priėmė 158 .naujus narius. 
Vadinasi, tiek naujų narių bu
vo įrašyta.

Iš viso vajuje dalyvauja 76 
vajininkai.

Tai graži pradžia. Bet ji 
dar vis permaža. Permažai da
lyvauja vajuje vajininkų. Per
mažai LDS kuopų kreipia dė
mesio į vajų.

Tegu tik kiekviena LDS kuo
pa susirūpina; tegu tik kiek
viena LDS kuopa išrenka va- 
jininkus ir pastato juos dar
bui, o tuomet pamatysime, 
kaip vajaus paveikslas pasi
keis!

gali užginčyti. Viską sprendė 
“tautos vadas.“

Darbininkų judėjimas buvo 
puolamas, geriausi jo veikėjai 
šaudomi ir kalinami. Kiek tai 
liečia ūkininkus, jie turėjo to
kį balsą: galėjo surikti, kai 
buvo šaudomi. Prisiminkime 
1935 metij Suvalkijos ūkinin
kų padėtį.

naujasis 
eina

SLA nariai laukia, kada pil
domoji taryba per “Tėvynę“ 
paskelbs penkių valstijų drau
dimo departmentų revizorių 
raportą ir naujoms SLA refor
moms pravesti reikalavimus.

SLA nariai leidžia “Tėvy
nę“ tam, kad per ją sužinoti, 

darosi jų organizacijoj, 
kelinta, savaitė raportas 
raštinėje, bet SLA nariai 

kas jame yra.

mą dėl gandų, 
Londone ir kitur apie įtem
pimą santykių su Vokietija. 
Tas pareiškimas buvo taipgi 
paskelbtas per radio.

“Tass” nurodo, kad tie 
gandai kalba apie “artumą 
karo tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos.” Sako:

“Sakoma, kad Vokietija 
pridavus Sovietų Sąjungai 
reikalavimus teritorinio ir 
ekonominio pobūdžio ir kad 
būk einančios derybos tarpe 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos dėl sudarymo naujų ir 
artimesnių ryšių.”

“Vokietija gi,” sako 
“Tass’, “jokių refrkalavimų 
Sovietų Sąjungai nėra įtei
kus ir nesiūlo jokios naujos 
sutarties, tad jokios derybos 
nėra vedamos.”

Tiesa, kad Vokietija iš 
Balkanų paleistą armiją ga
bena į rytinę ir šiaurinę Vo-

Bet “Tėvynės“ redaktorius 
šį melagingą, šlykštų smeto- 
nininkų-hitlerininkij pareiški
mą talpina pirmoje savo laik
raščio vietoje.

Ar gali kas nors labiau pa
žeminti visą Susivienijimą, 
kaip tokia p. Bajoro elgsena?!

Ar SLA nariai gali tylėti, 
tatai matydami ?!

Madrid. —Jungt. Valsti
jų ambasadorius Weddel 
griežtai pareikalavo pasi
matymo su gen. Franco 
valdžios atsakom ingais 
žmonėmis. Iki šiol Franco 
valdžia poną Weddela igno
ravo.

kiečiams.
Ir toliau minėti šaltiniai 

sako:
“Kuris tik laivas gabens 

Anglijai kontrabandą, mes 
šausime į jį, nepaisant, ar 
tai būtų ‘Robin Moor,’ ar 
koks kitas.”

Pagal šitą pareiškimą iš
eina, kad vokiečiai ir ateity- 

Amerikos lai- 
jeigu jie, pagal jų su

pratimą, gabens karines 
reikmenis.

Kad Lietuvoje darbo žmo
gus turės (jau turi!) pirmą 
balsą savo krašto reikalams 
tvarkyti, tai yra faktas, kurio 
niekas negali užginčyti. Bet 
kad, valdant lietuvą fašistams, 
ten darbo žmogus neturėjo 
balso savo krašto reikalus 
spręsti, tai taipjau niekas ne-
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tiems darbinin
kams darbų irgi nesiranda, 
nes nepaisant karo pramo
nės išsijudinimo, dar vis 
tiek apie devyni milionai 
darbininkų vaikštinėja be 
darbo.

Šitos sumos paskyrimo 
apsvarstymą paims Senatas. 
Spėjama, kad jeigu nesusi
darys didelis masinis spau-

Maskva. — Sovietų Są- kietijos dalį, tačiau tai yra 
jungos oficialinė žinių agen-jos vidujinis reikalas. Kiek

Bernard Shaw Jiem “Klau 
nas.

Kodėl Neatsakoma į Kal
tinimus ?

Kur Revizorių Raportas?
LDS Vajus.
Smetonininkų - Hitlerinin

kų Atsišaukimas.
Rašo R. Mizara

savo vice-prezidentą Leo 
_ ‘ ‘ ir organizatorių

ištraukt bet'Franz Daniel i California 
Itams tikslui. United Textile 
Workers unijos prezidentas

Berlynas. — Autorizuoti 
vokiečių šaltiniai sako, kad 
Amerikos laivas “Robin 
Moor” gabeno Anglijai ka
rines reikmenis, todėl jie tu
rėjo teisę laivą paskandin
ti. Jie sako, kad “Robin 
Moor” gabeno geležinkeliam 
reles, o tai esą kontraban- 
diški dalykai. Pati Anglija 
esanti patvarkius, kad relės je skandins 
yra kontrabanda. Tad, sako, vus, 
kas anglams yra kontraban 
da, yra kontrabanda ir vo

Kl. Jurgelionis savo laik
raštyje prirašė visą eilę SLA 
pild. tarybos nariams kaltini
mų. Nėra abejojimo, kad jei 
ne visi, tai didelė dalis tų kal
tinimų yra teisingi.

Jurgelionis siuntinėja 
laikraštį SLA nariams, 
nariai laukia, ką į tai atsakys 
pild. tarybos nariai, ką pasa
kys “Tėvynė,“ jų organas.

Bet kaltinamieji tyli. Užuot 
atsakyti į kaltinimus, “Tėvy
nės“ redaktorius paaukoja 
špaltas naujai Lietuvai niekin
ti. Kitais žodžiais 
“Tėvynės“ redaktorius 
Jurgelionio pėdomis.

Prezidentas Ginkluosiąs 
Prekinius Amerikos 

Laivus

leidžiamų tai Vokietija nesirengia su
laužyti padarytą nepuolimo 
sutartį.

Taipgi gandai apie tai, 
kad Sovietų Sąjunga besi
rengianti karui su Vokieti
ja, “yra klaidingi ir provo- 
katoriški.”

Tiesa, Raudonoji Armija 
laiko vasarinius rezervistų 
manevrus, bet tai yra pa
prastas ir reguliaris armi
jos reikalas paruošimui re
zervu.

Washington. — Kongreso savo šeimas. Tuo tarpu 
Atstovų Butas nutarė šie- dustrijoje 
met išleisti WPA projek
tams tiktai $875,000,000, ar- 

nuošimčiais mažiau 
negu pereitais metais. Tai 
mažiausia suma, kokia tik 
buvo kada išleista WPA 
projektams. A p s k aitoma, 
kad tiktai apie vienas mi- 
lionas darbininkų galės pa
silikti prie tų darbų.

Vadinasi, šimtai tūkstan- dimas iš žmonių pusės, tai 
čių darbininkų neteks dar 
bo, kurie iki šiol dirbo prie!paskyrimą WPA 
WPA ir šiaip taip maitino'tams.

naudoti karui prieš Angli
ją. Ypatingai tas buvę aiš
ku kare su Iraqu. Todėl, sa
ko Hull, anglų puolimas ant 
Syrijos pateisinamas.

Paskui Hull kreipiasi į 
Francijos žmones neleisti 
valdžiai pavesti Franciją'pa 35 
Hitleriui. Ir tuo pat kartu 
pagrūmoja Franci j ai.

žymusis Angltj rašytojas- 
dramaturgas Bernard Shaw 
andai pažymėjo, kad Sovietai 
nesibijojo leisti Pabalčio kraš
tuose žmonėms laisvai nubal
suoti, kaip jie nori gyventi, ir 
kad tų kraštų žmonės laisvai 
pasisakė už prisijungimą prie 
SSSR.

šis žymaus rašytojo pareiš
kimas labai nepatinka Čikagos 
menševikų vadui. Jis rašytoją 
išbjaurioja išvadindamas “lai
kraštiniu klaunu.“

Tai nieko naujo. Grigaitis

Nukirto WPA Išlai- SOVIETAI UŽGINČIJA GANDUS APIE 
das, Išmes iš Darbo E!0G!JW SANTYKIU SU VOKIETIJA

Daug Darbininkų

Reikalauja Mažint Au- 
tomobiliy Gamybą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
atsikreipė į automobilių ga
minimo pramonę su reikala
vimu, kad gamyba būtų su
mažinta net 50 nuoš. Visa 
ta mašinerija ir energija tu
rinti būti panaudota gami
nimui karo pabūklų, tai yra, 
tanku, orlaiviu; trokų ir tt. 

viduryje., Atlanti"! Office of Production Man- 
.agement jau nustatė, kad 

jog jie išliks šiemet automobilių gamyba 
būtu sumažinta ant 20 nuo
šimčiu.

įsakys jiem gintis” nuo 
j iš vokiečių bei 

puses.
Amerikos valstybes vice- 

ministeris Welles pakartojo, 
kad Jungtinės Valstijos sto
ja už visų atvirų jūrų lais
vę prekiniams savo laivams; 
o kad Amerika savo bepu- 
šiskumo-neutralumo įstaty
mu uždraudė amerikiniams 
prekybos laivams plaukt į 
kariškai-pavojingus vande
nis, tai esą ji tik laisvu noru 
buvo aprėžus sau jūrų lais-

Rooseveltas Užšaldė 
Vokietijos ir Italijos 

Pinigus
Washington.—Prez. Roo

seveltas užšaldė visus Vo
kietijos ir Italijos pinigus ir 
indėlius (investmentus) esa
mus Jungtinėse Valstijose, 
taip pat užšaldė pinigus ir 
indėlius visų tų kraštų, ku
riuos Vokietija ir Italija už
ėmė bei pavergė, kad Vokie
tija, Italija ir tie kraštai ne
galėtų iš Amerikos ištraukt 
jokių pinigų nei vertybės 
popierių.
APRĖŽĖ SOVIETAM 
NAUDOJIMĄ LAIKOMŲ

AMERIKOJ PINIGŲ
Kartu prez. Rooseveltas 

patvarkė, jog Sovietų Są
junga, Švedija, Šveicarija, 
Portugalija, Ispanija ir Su- tent, 
omija-Finliandija tegalės Amalgameitų unija siunčia 
tik pagal Amerikos vyriau . 
sybės leidimus ir po griežta' Krzycki 
jos priežiūra 
kiek pinigų ar kitų verty
bių, kuriuos šie šeši kraštai 
turi Jungtinėse Valstijose.
AMERIKOS MINISTERIS 
SAKO, “NEBIJOM NAZIŲ 

GRŪMOJIMŲ.”
Taip Rooseveltas atsiliepė 

į pareiškimą atsakingo Vo
kietijos valdininko, kad vo
kiečiai skandins visus to
kius Amerikos laivus, kurie 
gabens Anglijai ar jos kolo
nijoms bet kokius kontra- 
bandiškus reikmenis.

Amerikos valstybės vice- 
ministeris Sumner Welles 
pareiškė, kad nazių “grū
mojimai ir blofai visai ne
baisūs Jungtinių Valstijų 
žmonėms.”

United Electrical, Radio 
& Machine Workers unijos 
veikėjas Neil Brant griežtai 
pasmerkia Kongresan įneš
tą Hobbs bilių prieš atei
vius. Jis pasiuntė laišką 
New Jersey valstijos sena
toriams ir kongresmonams, 
ragindamas juos balsuoti 
prieš šitą bilių. Brant nu
rodo, kad Hobbs bilius turi 
visas “fašizmo ypatybes” ir 
atkreiptas prieš visus dar
bininkus.

Brant kalba minėtos uni
jos vardu, kuri New Jersey 
valstijoje turi 20,000 narių.

Brant, tarp kitko, sako:

Nauji Suvaržymai 
Žydams

“Kaip jau jums žinoma, 
mūsų unija turi narių ir ne- 
piliečių. Tad aišku man, kad 
šis bilius yra atkreiptas 
prieš organizuotus darbi
ninkus. Tai dar vienas žy
gis susiaurinimui civilių tei
sių mūsų šalyje ir savo pa
sekmėje jis pablogins mūsų 
krašto žmonių laisvę ir gy
venimo lygį. Industrinių Or
ganizacijų Kongresas (CIO) 
yra griežtai priešingas HR 
3 Biliui ir varde mano uni
jos, kuri New Jersey valsti
joje turi 20,000 narių, aš ra
ginu jus balsuoti prieš mi
nėtą Bilių ...”

Renka Seną Aluminum 
Dėl Karo Pabūklą

Washington. — Valstybės 
sekretorius Cordell Hull pa
darė naują pareiškimą dėl 
Francijos valdžios nusiteiki
mo šiame kare tarpe Vokie
tijos ir Anglijos. Jis nuro- 

yra pasimojęs išplūsti kiekyje-’^o, kad Francijos valdžia 
pasiduodanti V o k i e tijos 
spaudimui ir leidžianti 
Francijos koloniją Syriją

toriui Jack Andersonui tuo 
jau traukti iš Portland, Ore. prekinius šios šalies laivus 
į Los Angeles. ir f

Visų šių agentų tikslas,užpuolimų
būsiąs tuojau ištraukti ada-' italų 
tos amatų unijų lokalus iš 
Los Angeles miesto CIO 
unijų tarybos. Paskui iš tų 
lokalų bus suorganizuota 
nauja taryba ir reikalauja
ma, kad CIO . prezidentas 
Murray naują tarybą pripa
žintų. Šitokiu būdu jie tiki
si sunaikinti Calif orni jos 
CIO unijų kovingą vadovy
bę. Jiems, žinoma, padėsiąs 
automobilistu unijos orga
nizatorius F r a n kensteen, 
valdžia ir darbdaviai.
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Vėjiškos Pasakos Apie Sovietų 
Silpnybę

Ir vėl prakiuro turčių spauda ir visų 
Sovietų Sąjungos priešų organai. Vieni 
rašo, kad Vokietijos fašistai sutraukė 
100 divizijų prieš Sovietų Sąjunga ir grei
tai paims ne tik Ukrainą, Kaukaziją, bet 
Maskvą ir Uralą. Kiti vis niekina darbi
ninkų judėjimą, kaip tai “Naujienos,” 
“Keleivis” ir šaukia “komnaciai,” plepa 
apie Stalino ir Hitlerio vienybę. Anglijos 
provokatoriai skelbia, būk Irane (Persi
joj) yra vokiečių armija, tuo jie ruošia 
ant tos šalies užpuolimą, kaip užpuolė 
Iraqą ir Syriją.. Treti leidžia paskalas, 
kad Hitleris įsakė Stalinui pulti Iraną. 
Kiekviena diena vis daugiau atneša me
lų iš Ankaros, Londono, Berno, Stock- 
holmo ir kitų centrų, kur “demokratiniai” 
imperialistų agentai susisuko lizdus, o 
tuos melus padaugina New Yorke tur
čių redaktoriai.

Mes visada sakėme, kad “Naujienų,” 
“Keleivio” ir jiems panašios spaudos pra
simanymai, būk tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos yra vienybe, yra melas, pik
tos valios liežuviai. Taip pat jų išmislai 
apie “komnacius,” tai yra produktas jų 
nesveikos fantazijos ir bjauri veidmai
nystė. Kiekvienas sąmoningas žmogus 
žino, mato ir jaučia, kad ne tarpe komu
nistų ir fašistų yra vienybė, bet tarpe 
fašistų ir socialistų. Argi Smetonos agen
tus pirmiausiai nepriima Hitlerio šnipai 
Berlyne? Argi tuos pat agentus Ameri
koj negloboja Lehmanai, Rooseveltai, 
Wall Stryto bankieriai, karo šalininkai 
ir socialistai? Hitleris Smetonos agen
tams leidžia laikraštį, juos organizuoja, 
jiems suteikia radio stotis. Amerikoj ka
ro šalininkai tą pat daro. Hitleris Vokie
tijoj komunistus smaugia, kalėjimuose 
pūdo, “demokratai” ir socialistai Ame
rikoj dirba Hitlerio darbą.

Kas dėl pasakų, kad Hitleris puls So
vietus, tai jos nieko daugiau neparodo, 
kaip seną imperializmo nusistatymą or
ganizuoti kryžiaus karą prieš darbinin
kų šalį. Bet jeigu Hitleris tą negalėjo 
padalyti tada, kada jį prie to kurstė 
Anglija, Francija, Wall Stryto bankie
riai, popiežius, tai dabar jo trumpos kel
nės. Net Walter Duranty, kuris neseniai 
grįžo iš SSSR, dėl tų pasakų pareiškė: 
“Rusai neabejoja, kad pasakos apie vo
kiečių užpuolimą yra tuščias blofas.” Ir 
tos pasakos parodo “demokratų” ir socia
listų visų galų suirimą.

drabužiai, apsiavai ir kitos reikmenys. 
Kodėl? Todėl, kad spekuliantai tyčia kai
nas išvaro, kad jie pasidarytų daugiau 
pelno. Gi Roosevelto Administracija, ku
ri prieš streikierius siunčia net armiją, 
faktiškai nieko nedaro priejs spekulian
tus, kurie apiplėšia Amerikos žmones.

Portugalijos Protestas Amerikai
Prezidentas Roose veltas jaučiasi pa

saulio valdonas, kaip matosi iš jo kalbų. 
Jis kalbėdamas visai nesusivaržo išreikš
ti Wall Stryto ‘ bankierių ir milionierių 
troškimus, kad ta ar kita sala, prieplau
ka ar kraštas turėtų būti Wall Stryto 
okupuotas. Žinoma, tokias savo išvadas 
daro neva Amerikos “apsaugos gerovei.” 
Taip ir gegužės 27 dieną jis ne vien kal
bėjo apie Dakaro prieplauką, kuri pri
klauso Franci j ai, bet taip nukalbėjo apie 
Portugaliją, Ispaniją ir jų teritorijas, 
kad tas šalis nustatė prieš Ameriką.

Prezidentas kalbėjo apie Azores ir 
Cape Verde Portugalijos salas. Iš jo kal
bos atrodė, kad bile valandoj Amerikos 
karo laivynas gali užimti jas. “New York 
Post” taip ir rašė, uždėjęs didelį antgal- 
vį, kad “Jungtinių Valstijų Karo Laivy
nas Gali Veikti Prieš Azores ir Cape 
Verdi Salas be Karo Paskelbimo.”

Tokia agresyvė Roosevelto kalba ir jį 
palaikančios spaudos tonas iššaukė Por
tugalijos protestą. Portugalijos valdžios 
atstovas Washingtone pareiškė, kad Por
tugalija gins savo teritorijas prieš pasi
kėsinimą ant jų. Portugalijos spauda la
bai rūsčiai rašo prieš Roosevelto kalbą. 
Ta Roosevelto kalba dar kartą aiškiai 
parodė, kad jam neapeina silpnesnių tau
tų “nepaliečiamybė.”

Ar Jau Sulaukė To “Incidento”?
Amerikos laivas “Robin Moor” tapo 

nuskandintas Atlanto Vandenyne. Kores
pondentai Alsop ir Kintner kiek pirmiau 
rašė, kad Rooseveltas ir jo Administra
cija tik laukia tokio “incidento,” kad ofi
cialiai į karą mesti Jungtines Valstijas.

Daugelis mano, kad laivo “Zamzam” 
nuskandinimas buvo manyta panaudoti 
tokiu “incidentu,” bet vėliau pasirodė, 
kad žmonės nuo to laivo išgelbėti. Žmo
niškumo jausmų visuomenėje nebuvo ga
lima sukelti. . . z.

Mes nežinome, kokius planus .turi Wall 
Stryto bankieriai, milionieriai, ginklų ir 
amunicijos gamintojai, kurie iš karo 
kraunasi sau pelnus. Mes nežinome, ko
kius planus turi ir jiems ištikimi valdi
ninkai. Bet mes gerai žinome, kad apie 
90% Amerikos gyventojų kietai nusista
tę prieš karą, kad tėvai ir motinos neno
ri, kad jų sūnūs būtų išvežti kur į Afri
ką ir nužudyti, kad Amerikos jaunuoliai 
neturi noro mirti už Anglijos ir Wall 
Stryto imperialistų reikalus, kad Ameri
kos laivai bus skandinami, jeigu jie plau
kė ir plauks su ginklais ir amunicija 
Anglijai, tai yra, į karo zoną, kad tas ne
gali būti “incidentu” karo katastrofai. 
Amerikos išgelbėjimui iš karo turi skam
bėti obalsiai už nesiuntimą Amerikos lai
vų į karo zoną ir prieš konvojus. Tokis 
yra Amerikos liaudies nusistatymas.

Argentinos Liaudis Nenori 
Karo

Tęsiantis imperialistiniam 
karui, kariaujančių šalių 
liaudies padėtis kas kart 
blogėja. Maisto produktų 
trūkumas verčia kentėti ba
dą, drabužių ir kitų reik
menų stoka x įvarė didžiąją 
Europos gyventojų dalį į di
džiausią skurdo ir despera
cijos padėtį. Jie nenori ka
ro, nenori daugiau kęsti to
kį sunkų gyvenimą, bet ka
ro mašina apart bado, skur
do ir mirties, dar atvežė 
kartu su savimi kietą — 
kruviną reakciją.

Kariaujančiose š a 1 y s e, 
kaip Vokietijoje, Italijoje, 
taip ir Anglijoje nėra spau
dos, žodžio, susirinkimų ir 
sindikalinio veikimo laisvės. 
Įvesta griežtas karo perse
kiojimas. Už menkinusį iš
sitarimą prieš karo žiauru
mus, gręsia kalėjimas ir
mirtis.

Tik vien per tokius žiau
rius persekiojimus imperia
listinio karo vedėjai gali iš
silaikyti valdžioj.

Apart reakcijos dar pa
naudoja kitą būdą sutvirti
nimui retežių ant darbinin
kų rankų. Jie naudoja visas 
priemones, kad tik darbinin
kai nesutraukytų tų retežių 
ir nenumestų tos sunkios 
imperialistinio karo naštos, 
kurią užkrovė ant jų pečių. 
Vienas iš tokių būdų, tai de
magoginė propaganda, ku
rios pagalba stengiasi ap
kvaišinti darbininkus. Sako
ma, kad šis karas yra už 
“demokratiją” ir “šalių lais
vę,” kad jis reikalingas su
naikinimui fašizmo ir tt., o 
tuo pat pavyzdžiu, kaip Vo
kietijoj ir Italijoj jau seniai 
tapo užgniaužtos visos de
mokratinės laisvės taip ir 
“demokratinėj” Angį ijoj 
atimama visos demokratinės

tą užima vadinamoji “demo
kratinė” spauda, kasdien 
užpildydama savo puslapius 
melais, provokacijomis ir 
nuodais p e rsisunkusiomis 
žiniomis. Ji kaip galint sten
giasi paveikti į skaitytojus, 
kad įtikinus juos šio impe
rialistinio karo “reikalingu
mą,” jo tikslo “kilnumą” ir 
pakreipus skaitytojų nuo
monę padarant juos paklus
niais imperializmui, nesi
priešinančiais karo palaiky
tojams.

Argentina, kaipo didelis 
mėsos ir grūdų aruodas, ka
riaujančių imperializmų yra 
ty komas jau nuo senai. 
Kiekvienas nori ją pasi
traukti savon pusėn, kad 
vėliaus iš jos padarius savo 
koloniją. Už tai ir karinė 
demagogija čia pasiekia 
aukščiausio laipsnio. Impe-

teisės ir įvedama griežta 
reakcija. Visos kitų šalių 
nepriklausomybės ir laisvo 
a p s isprendimo “gynėjos,” 
kaip Vokietija, Italija, taip 
ir Anglija be jokios atodai
ros užpuola ir pavergia ki
tas silpnesnes valstybes. Ta 
pati Anglija, kuri sakosi, 
kad kariauja prieš fašizmą, 
savo valdomose šalyse jau į- 
vedė griežtą fašistinį valdy
mo metodą.

Karo propagandoj, jau 
neskaitant visokių “libera-

apačios tie žmonės, kurie 
dirba, vargsta pelnydami 
savo rankomis sau pragy
venimą. Jie neturi jokių iš
aukštinančių skambių “dak
taro,” “profesoriaus” ar

si pačios liaudies nuomonės.
Gatvėse, dirbtuvėse, dar

bininkų namuose ir visur 
kur tiktai yra žmonių, pri- 
būna “La Hora” bendradar
biai, kad paklausus jų nuo
monės. “La Hora” prašo 
kiekvieno Argentinos gy
ventojo, kad pasiųstų jai sa
vo balsą atsakydamas ar jis 
nori karo ar ne. Ir liaudis 
kalba, atsako savo dienraš
čiui į taip aktualų ir karš
tą klausimą. Nuo pat pir
mos užklausimų dienos pra
dėjo -plaukti atsakymai. Jie 
eina šimtais — pavieniai ir 
kolektyvūs, ir visuose ran
damas tas pats atsakymas: 
NENORIME KARO! NO
RIME TAIKOS IR GERES-1 
NIŲ GYVENIMO SĄLY
GŲ!

Tai tikrasis liaudies bal
sas, nes jį išreiškia iš pat

rializmas gerai apmoka, o 
parsidavėlė spauda palaiko 
jų pusę ir propaguoja karą.

Dar visai neseniai dien
raštis “Critica” padarė 
“encuesta” (užklausimus) 
apie karo “reikalingumą” ir 
talpino visą eilę “autorite
tingų” Argentinos vyrų ir 
net “socialistų vadų” nuo
monių, kuriomis stengėsi 
Argentinos liaudį įtikinti, 
kad ji turi eiti karan anglų 
imperializmo pusėn ir ginti 
jį nuo vokiškojo imperializ
mo. Su tokia “encuesta” no
rėjo suklastuoti liaudies 
nuomonę ir parodyti būk vi
sa didžiuma šalies gyvento
jų, jos vadų burnomis pa
sireiškia esą karo šalinin
kais.

Kaip kitų šalių, taip ir 
Argentinos liaudis nenori 
karo. Ji žino karo blėdį ir 
atvirai stoja prieš jį. Argen
tinos liaudis kas kart labiau

“lyderio” titulų, bet jų pava
dinimas yra šimtą kartų 
garbingesnis, - jis yra liau
dis.

Mes, Argentinos lietuviai 
irgi esame tos liaudies da
limi. Tad ir mes į tą “La 
Hora” užklausimą turime 
prisiųsti savo balsą. Juk ir 
mes nenorime karo, mes 
taip pat trokštame kartu 
su visais Argentinos gyven
tojais gyventi taikoj, ra
miai, kad ugdžius šią didelę 
ir garbingą šalį, kad išsau
gojus jos d e m o k ratinės 
konstitucijos s u t eikiamas 
laisves, kad padėjus jos vai
kams galutinai ją išliuosuo- 
ti iš imperialistų priespau
dos, ir tuom išvengus jos 
įtraukimo į šį taip bjaurų ir 
kruviną imperialistinį karą.

(“Momentas.”)

Katalikų Šventuolių Dorovė
V. Sokolov

Šimtus bažnyčių, vienuo-įtėjo ir bažnyčia ir smuklė, 
lynų, įvairių “šventų vietų,” |Abu susikalbėję, papirko se- 
tūkstančius kryžių pakelėse nę, kuri vieną, sekmadienį
prisėjo Romos popiežius 
Lietuvoje. Gerai vienas dar
bininkas pasakė: “Pas, mus 
ką tik paliesk, — bus jei ne 
-kryžius, tai šventas Anta- 
nas.

Štai lietuviškas miestelis 
Kretinga. Čia septyniems 
tūkstančiams gyventojų — 
katalikų bažnyčia, liutero- 
nių bažnyčia, dvi sinagogos. 
Nebuvo Kretingoj artimes
nių draugų, negu kunigas, 
pastorius ir rabinas.

įsitraukia kovon prieš šias 
imperialistines žudynes, už 
tautinį savo šalies pasiliuo- 
savimą.

Pažangusis Arge ntinos 
darbininku dienraštis, “La C 7

Hora” norėdamas atvaiz
duoti tikrąjį liaudies nusi
statymą, norėdamas, kad 
per jo puslapius Argentinos 
darbininkai iškeltų savo 
protesto balsą prieš einan
čias žudynes, irgi padarė 
“encuesta,” tik ne tokią 
kaip “Criticos.” “La Hora”

lų,” “demokratų” ar “sočia- neklausia ką mano parsida- 
listų” vadų, svarbiausią vie-j vėliai “vadai,” bet teirauja-

Spekuliantai Lobsta iš Karo
Amerikoj kviečių, maisto, drabužių, 

apsiavų, gazolino ir kitų dalykų yra 
daug, nepaisant, kad Roosevelto Admi
nistracija daug turtų siunčia Anglijai. 
Net kapitalistų spauda, kuri remia karo 
šalininkus, ir tai pripažysta, kad produk
tų yra, kaip kurių dabar yra daug dau
giau, kaip metai laiko atgal jų buvo. Bet 
kainos už juos kasdien eina į kalną. Nuo 
šio karo pradžios Amerikoj viskas pakilo 
nuo 14% iki 27 nuoš.; pabrango maistas,

Neišmintingas Redaktorius
“Naujienų” redaktorius vėl triukšmau

ja, kam Sovietų Sąjunga pranešė Grai
kijos atstovui Maskvoj, kad jis daugiau 
nelaikomas atstovu. Ponui Grigaičiui tas 
labai nepatinka. Mat, jis nori, kad Sovie
tai laikytų neesamų valdžių atstovus, 
taip, kaip juos laiko Londone ir Washing
tone. Gal jis norėtų, kad dar Sovietai 
ant “burdo” priimtų ir kelias buržuazi
nes valdžias, kurios neteko savo vietų!

Sovietų Sąjungos politika yra aiški: 
kol yra šalis, jos valdžia, tai skaitosi su 
tos valdžios atstovais, nepaisant, ar So
vietams ta sistema patinka ar ne. Bet 
kada nėra valstybės, o laikyti jos “at
stovus,” tai niekas daugiau, kaip negud
ri komedija arba intriga. Kada Graiki
ja bus atsteigta, susidarys jos nauja val
džia, tuomet bus kas kita.

Sugrįžo Darban, Kovos Per 
Derybas su Bosais

Detroit, Mich. — Keturi 
tūkstančiai Aliuminum kom
panijos šešių dirbtuvių dar
bininkų nutarė grįžti dar
ban ir derybų keliu bandyt 
laimėt savo reikalavimą dėl 
pakėlimo algų. Jie reikalau
ja pakėlimo 10 centų ant 
valandos.

Laivai Tiesiai iš Turkijos.
Į Jungtines Valstijas

Ankara. — Turkijos’val
džia nutarė įsteigti tiesiogi
nį laivais susisiekimą su A- 
merika. Pirmas turkų lai
vas Amerikon išplauks iš Is
tanbul. Plauks per Suezo 
kanalą, Raudonąsias Jūras, 
Indian Okeaną į Pacifiką ir 
paskui į San Francisco.

Reikalauja Skelbti Tik Val
džios Duodamas Žinias

Washington. — Laivyno 
sekretorius Frank Knox pa
reiškė spaudos r e p o rte- 
riams, kad jie ateityje susi
valdytų paduodami žinias 
apie Jungtinių Valstijų lai
vyną. Jis sako, kad- ateityje 
jie turi spaudoje skelbti tik 
tokias žinias, kurias išlei
džia pati valdžia.

Didžiuliai vamzdiniai keltuvai (jacks) prie Grand Cou
lee tvenkinio Washington© valstijoj. Galinga pumpa 
vare vandenį j šiuos keltuvus ir jie užkėlė ant tvenki
nio, kur rejkia milžiniškus geležinius vartus, sveriančius 
500 tony. Tais vartais bus kontroliuojamas vandens 
daugis tvenkinyje.

’Pranciškonų vienuolynas 
Kretingoj turėjo savo mo
kyklą ir tipografiją, net lei
do laikraštį. Tos “šventosios 
vietos” rūsiuose neseniai bu
vo rasta keletas maišų si
dabrinių, auksinių ir popie
rinių' pinigų, (lenkų, ame
rikiečių, francūzų ir caro), 
Nikalojaus II portretai ir 
monarchijos vėliavos.

Šitame vienuolyne “gelbė
jo savo sielas” persenę pirk
liai ir fabrikantai — katali
kai, atvažiavę iš Anglijos ir 
Amerikos. Įnešę į vienuoly
ną ne mažiau 10 tūkstančių 
litų, gyveno jie čia be trū
kumų, tikėdamiesi, kad 
pranciškonų vienuoliai iš
melš jiems gyvenimą rojuj.

Lietuvos dvasininkai ne
norėjo atsilikti nuo dvasi
ninkų kitų kraštų: francū
zų kunigai turi Lurdą — 
vietą, kur pačiu begėdiš
kiausiu būdu kunigai ap
gaudinėja sergančius žmo
nes, žadėdami išgydyti vie
tiniam šaltiny, kur jie anks
čiau patys išsimaudo; Lie
tuva taip pat turi savo 
(“Lurdus.” Vienas jų yra 
Kretingoje. Prie šaltinio ei
na smarki žvakių, kryžiukų, 

i paveiksliukų ir “gydomojo” 
vandens prekyba.

Mokančiai darydami “gy
dymus” prie tų šaltinių, ku
nigai ir vienuoliai ne mažai 
'iš tikinčiųjų kišenių išspaus
davo pinigų. O “išgydymai” 
būdavo daromi tokiu būdu: 
papirkdavo kokį nors perė
jūną ir tas apsimesdavo rai
šu ar “velnio apsėstu.” Kai 
(prie šaltinio susirinkdavo 
daug tikinčiųjų, tie papirk
tieji žmonės apsimesdavo, 
kad įvyko “pasveikimas.”

Tačiau liaudis nelabai te
tiki į šiuos stebuklus, o apie 
Kretingos Lurdą yra pasa
kojama tokia, gana įtikėti
na, istorija.

Prieš daugelį metų vieti
niam kunigui ir smuklinin
kui pašlijo reikalai — ištuš-

staiga pradėjo bažnyčioje 
“pranašauti,” kad šalia baž
nyčios prie šaltinio įvyks 
stebuklas. Kunigas su tikin
čiųjų minia nuėjo nurody- 
ton vieton, ir atlikęs pamal
das, ištraukė iš vandens mo
tinos švenčiausios stovylė- 
lę. “Stebuklas” buvo visur 
paskelbtas, žmonių minia 
užgriuvo miestelį ir, žino
ma, pirmiau ėjo į bažnyčią, 
o paskui į smuklę. Taip pa
sitaisė reikalai ir kunigo ir 
smuklininko.

Apie vietinės katalikų 
dvasininkijos dorovę yra už
silikęs toks faktas. 1914 me
tais Skuodo miestelyje, Kre
tingos apskrity, vienas gy
ventojas pagal testamentą 
paliko tris tūkstančius rub
lių koplyčiai pastatyti. Ku
nigas Žedeikis tuos pinigus 
pasisavino ir koplyčios ne
pastatė. Tikintieji padavė 
skundą vyskupui. Ištisus 
dvidešimts penkeris metus 
tęsėsi toji byla, kol vysku
pas išeikvotojui pasiūlė “nu
plauti savo dėmę.” Gelbėda
mas kunigų luomo “garbę,” 
kunigas klusniai pasitraukė.

Vertė A. V.
(Iš “Laisvosios Minties”)

Trenton, N. J. — Central 
New Jersey Industrial 
Union Taryba pasmerkė 
valdžios panaudojimą armi
jos prieš Los Angeles strei
kierius.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamieji: Štai pora 

klausimų, kuriuos mačiau 
vietiniam laikraštyje ir pri- 
siunčiu jums pasinaudoti. 
Gal tiks ir “Laisvei.”

1. Iš kur ši šalis įveža ar
batą ir kiek jos kasmet yra 
įvežama?

2. Kaip ilgai ima Ameri
kos orlaivius pristatyti 
Anglijai?
Atsakymas:

1. Amerikon arbata yra 
gabenama iš Chinijos, Cey- 
lono, Holandijos Indijų, Ja
ponijos, Indijos ir dar iš ki
tur. Kasmet Amerikon įga
benama apie 91,325,000 sva
rų.

2. Perskridimas per At- 
lantiką ir pristatymas Ang
lijos oriai vynui Amerikos 
lėktuvų ima nuo 8 iki 12 
dienų.

Skaitytojas.
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Revoliucija prieš 4,000 Metų Cleveland, Ohio
(Pabaiga) 

“Neturtingieji turi turtų: kuris niekados 
nesisiuvo batų, turi dabar brangių daik
tų. Kurie turėjo drabužius, dabar vaikš
čioja apiplyšę, bet tie, kurie niekados sau 
nieko nesiaudė, dabar dėvi plonomis ge
lumbėmis. Kuris nieko nesuprato apie 
lyrą, dabar turi arfą; prieš kurį niekas 
nedainavo, dabar kviečiasi dainų dievai
tes. Plinkąs niekados nevartojo tepalų, 
bet dabar turi kvepiančių tepalų. Mote
ris, neturėjusi net dėžutės, dabar turi vi
są spintą. Kuri žiūrėjo į vandenį, dabar 
turi bronzinį veidrodį.”

Toliau kalbama, kad tie, kuriems se
niau turėjo tarnauti kiti, dabar turi pa
tys tarnauti, o buvusieji tarnai patys 
pasidarė vergų šeimininkai.

Šios ilgesnės ištraukos iš Leideno pa
piruso duoda ne tik revoliucinio gyve
nimo vaizdą, bet iš jų mes galime susida
ryti išvadas ir apie ekonominį bei visuo
meninį Egipto gyvenimą prieš revoliuci
ją. Autorius visai neneigia, kad seniau 
nebuvo nei alkanų, nei apiplyšusių, nei 
basų, nei neturinčių pastogės ar pavėsio. 
Priešingai, jis sužymi visus buvusiųjų 
proletarų vargus. Bet dėl to jam visai 
galvos neskauda. Jis tik negali suprasti, 
kaip dabar galėjo pasidaryti proletarais 
tas negausus buvusiųjų didikų, valdinin
kų, plutokratų skaičius. Da daugiau: vie
noje savo pasakojimo vietoje jis kalba 
apie gyventojų lygybę, kurią sukūrė re
voliucija, ir negali tuo atsistebėti. Da
bar esą negalima atskirti kilmingojo sū
naus iš kitų vaikų tarpo, didiko vaiko 
nuo pamestinuko. Jo akimis, tai esąs bai
sus dalykas.

Kaip senos santvarkos šalininkas, au
torius ir negalėjo kitaip revoliucinių įvy
kių atvaizduoti. Smerkia jis ir naujojo 
gyvenimo moralę, juoba, kad jame taria
si pastebėjęs daug bedievybės reiškinių. 
Proletarai, esą, kalbą: “O, kad aš ži
nočiau, kur yra dievas, — aš jam nuneš
čiau aukų.”

Iš viso jis revoliuciią vaizduoja kaip 
didžiausią krašto nelaimę. Šalis, atsieit, 
atrodanti kaip linas, išrautas iš šaknų. 
Jis, kaip žydų pranašai, šaukia, kad pra
žūtų žmonės. Vienintelė, jo galva, išeitis, 
— pasivesti dievo valiai. Tačiau, kad ir

kaip smerkdamas revoliucinį žmogų, vis 
dėlto tiki, jog galų gale geras nugalės 
blogą — ir kraštas vėl grįš į tiesų kelią, 
ims gyventi senosiomis tradicijomis.

Tačiau trūksta to aprašymo galo. Ne
žinia, kaip autorius vaizdavosi ateitį. 
Tatai galima papildyti kitu šaltiniu. Tai 
yra Neferehu pranašystės iš Amenemhe- 
to laikų: “Ateis karalius iš pietų (nauja 
Egipto galybė ėmė augti iš Tėbų miesto 
pietuose), kuris vadinsis Amenis... Jis 
paims, baltą vainiką ir nešios raudoną 
vainiką (Žemutinio ir Aukštutinio Egip
to simboliai), ir abu viešpačiai, kurie jį 
myli, bus juo patenkinti.. . Džiaukitės, 
žmonės, kurie gyvensite jo laikais. Kil
mingojo sūnus atgaus seną pagarbą savo 
nome visiems laikams. Kurie nori daryti 
blogą ir nori pasipriešinti, nutils jo išsi
gandę. Teisė sugrįš į savo vietą, ir netei
sybė bus išvyta. Laimingas, kuris visa 
tai matys ir kuris tarnaus šiam kara
liui.”

* * *

Štai maždaug visa, kas galima pasa
kyti apie pirmąją istorijoje žinomą revo
liuciją. Nebus per daug dar kartą pažy
mėjus, jog visos tos žinios paduodamos 
revoliucijos priešų, ir tai vėlesniais lai
kais, kada revoliucija jau buvo sunaikin
ta. Užtat jos ir neduoda tikslaus revo
liucijos aprašymo. Vis dėįto iš jų maty
ti, kad jau prieš keturis tūkstančius me
tų egiptiečių liaudis mėgino nusikratyti 
viešpataujančios klasės valdžią ir paimti 
valstybės likimą pati į savo rankas. 
Sprendžiant iš turimų duomenų, galima 
daryti išvadą, jog toji revoliucija, kaip ir 
daugelis kitų revoliucijų, buvo buržuazi
nė. Ji siekė tik teisingiau pasidalyti tur
tus ir valdžią, tačiau senosios santvarkos 
iš esmės negriovė. Ji atidavė valdžią į 
gausiausios žmonių grupės rankas, į dar
bo žmonių rankas, tačiau nenaikino pri
vačios nuosavybės, to didžiausio išnau
dojimo šaltinio.

Kaip ilgai truko valdžia proletarų ran
kose, sunku pasakyti, nes mes nežinome, 
kada ji i tas rankas pateko. Viena tiktai 
aišku, kad apie 2000 m. prieš mūsų erą 
Egipte pradeda viešpatauti XII dinastija 
ir kad tuo metu revoliucinis judėjimas 
jau turėjo būti pasibaigęs.

(“Kultūra.”)

Laiškas Iš Dzūkijos
Birželio 9 d. Elena Bara- prie aukštokų kainų, 

nauskienč gavo nuo savo jiems atrodo viskas pusčti- 
dėdės, Svirnelio Juliaus iš nai brangu. Bet ištikrųjų, 
Dzūkijos laišką, kuris už-‘ 
truko kelionėje, kaip mato
me pagal datą, apie pustre
čio mėnesio. Laiško siuntė
jas yra eilinis kaimo 
ninkas. O čia žemiau 
laiško turinys:

Kovo 25 d., 
Gerbiamieji Giminaičiai:—

Atspėjęs valandžiukę lai
ko nuo kitų darbų, sėdausi 
ir rašau mūsų “ameriko
nams” laišką.

Iš mūsų Dzūkijos kampe
lio tai ve kokios žinios: Pas 
mus žmonės dabar tik šyp
sosi iš buvusių “ponelių”. 
Mat, jie dabar vaikšto tik 
pasišiaušę, kaip kokie ožiai, 
bet darbininkams ir valstie
čiams jau nieko negali da
ryti, nes jau jų ragai pusė
tinai atšipo ir negali žmo
nių badyti, kaip kad buvo 
kadaise Smetonos laikais.

Dabar valdžia darbininkų 
rankose, o ne ponų ir visi 
turime išvien dirbti, neturi
me laukti, kad kas mums 
uždirbtų. Pas mus dabar 
kas dirba, tas ir valgo, 
nų jau visai nėra ir jų 
bus; mes visi esame 
draugai, o jau ponijos 
kai pasilieka užmirštyj. Aš 
manau, kad jūs neužsigau- 
site, kad aš taip apie ponus 
kalbu, kadangi ir jūs patys 
darbininkai, iš savo penkių 
pirštų duonutę pelnijates...

Lietuvoje šiuo tarpu jau 
yra visko—ir valgyt, ir 
gert, ir apsirėdyt, tik kai 

rie žmonės nepripratę

Ūki- 
seka

1941

Po- 
ne- 
tik 
lai-

tai visai nebrangu, nes da
lykus brangiau perki, tai 
brangiau ir parduodi, ir vis- 
tiek tas pats išeina, kaip 
kad ir anksčiau būdavo. 
Dar šiuo laiku kai kurie 
žmonėms būtini kasdieni
niai reikmenys pigiau, negu 
pirmiau buvo, o be kurių 
dalykų kaimiečiai ir bend
rai darbo žmonės galime ap
sieiti, tai nepaisome, kad jų 
kainos ir aukštesnės.

Anksčiau kaip mums pri
sieidavo ko nors nusipirkt 
krautuvėj, turėjome važiuo
ti ar eiti į Merkinę (virš 10 
kilometrų), arba į Alytų 
(arti 30 kilometrų), o dabar 
turime krautuvę ant vietos 
—Ryliškiuose, ir be jokio 
vargo, ko tik prisieina, nu
einam ir nusiperkam. Tai 
kaip manote, ar negerai? 
Dabar tik gyvenk ir, norėk.

Tiesa, nors ir mažai,- bet 
dar yra pas mus tokių žmo
nių, kurie netiki, kad vi
suomet taip bus, jie mano, 
kad vėliau galės būt blo
giau. Mat, tokie žmonės, ku
rie senoviniai, negali pri
prast prie naujos sistemos, 
tai juos buvę smetonininkai 
bando užagituoti, pripasa
koja visokiausių niekų. Iš 
pradžių jiems (smetoninin- 
kams) pasisekė pusėtinai 
daug žmonių užagituoti, 
suklaidinti. Bet kada vėliaus 
paaiški,. kad tai buvo tik 
plepalai, žmogus’ nusispjau
na, nusišypso iš savo leng- 
vatikystės, ir daugiau to
kiems paskalams nebetiki.

Šiaip, rodos, naujienų di
delių nei nėra; viskas kas
dieniška. O antra, aš ma
nau, kad jūs net ir apie mū
sų Lietuvą daugiau žinote, 
negu mes būdami vietoje. 
Mat, jūs gaunate kasdien 
šviežiausius 1 a i k r a š č ius, 
klausotės tobulaus ir gar
saus radio. O pas mane, be
sisukinėjant kluone su spra
gilu prie rugių pėdo, visos 
žinios ateina truputį suvė
luotos, o kitos ir visai to
kių politikierių kai 
pasiekia.

Kartais kuliu sau 
kluone ir galvoju:
dar tik vakar mes su Ele
nai te važinėjom į Kauną, o 
Kaune važinėjom “zvošči- 
ku” arba pėsti maršavome 
po Kauną, jieškojom vis tai 
tų įstaigų, tų didžiulių ponų 
-valdininkų; kiek daug snie
go būdavo. Na, o jau arti 
metai, kaip tas buvo...

Aš vis kluone kuliu ar ką 
nors kitą dirbu, bet Elenai-

as ne

vienas
Rodos,

pašarvota Vilkelio
6522 Superior

iš Lietuvos,

N. A. Vilkelio 
Valentą pasakė 
prakalhėlę. Ant 
E. Simans. Ve-

Mirė Petronė Gajauskienė

Velionė sirgo apie 6 mėne
sius ligoninėje. Po sunkios pa
ralyžiaus ligos ji mirė gegužės 
30 dieną, 8 vai. vakaro, ligo
ninėje — Warrensvillej.

Velionė Petronė Gajauskie
nė buvo
šermeninėje,
Avė. Velionė paliko dideliame 
nuliūdime sūnų Frank, dvi 
dukteris Anna ir Monika ir 
brolį Antaną Kinder. Taipgi 
paliko nuliūdime savo žentus 
ir jųjų šeimynas ir kitus gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 
Petronė Gajauskienė buvo 56 
metų amžiaus.

Petronė paėjo
Kauno rėdybos. Po tėvais va
dinosi Kinderavičiūtė.

Velionė buvo palaidota bir
želio 2 d., 3:30 vai. po pietų, 
ant Knolwood kapinių, labai 
gražioj vietoj. Palydėjo velio
nę gražus būrelis giminių ir 
draugų—12 mašinų.

Išlydint iš 
šermeninės M. 
atsisveikinimo 
kapų kalbėjo
lionės grabą puošė daug gė
lių. Taipgi buvo didėlis vaini
kas ir nuo LDS 55 kuopos. Ve
lionė buvo laisvų pažiūrų ir 
pažangi moteris. Priklausė 
prie LDS 55 kp., prie Workers 
Alliance, prie Lietuvių Litera
tūros Dr-jos 22 kuopos ir prie 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 11 kuopos. Bet pa
staruoju laiku ji buvo pasi
traukus iš pastarųjų dviejų 
organizacijų.

Velionė P. Gajauskienė 
sveika būdama, visados dirbo 
organizacijų parengimuose ir 
paaukaudavo pagal savo išga
lę darbininkų veiklos naudai.

Ji daug dirbo bedarbių or
ganizacijoje ir ji kovojo už 
geresnį duonos kąsnį, už visų 
bendro būvio pagerinimą.

Velionės buvo sunkus ir var
gingas gyvenimas.

Aš tariu didžiausią užuojau
tą josios dukrelėms, sūnui ir 
bkoliui. O tau, miela drauge, 
Petronėle, ilsėtis ramiai amži
nai šaltoje žemelėje.

M. Valentą.

Iš SLA Antro Apskričio 
Pikniko

MAYNARD, Mass. — Birže
lio 8-tą d., Vose Pavilion Par
ke, įvyko SLA 2-ro apskričio 
piknikas. Diena pasitaikė 
skaisti ir biskį vėjuota, kaip 
tik tinkama piknikui. SLA 2- 
rą Apskritį vadovauja sanda- 
rietiški smetonininkai. Publi
kos galėjo būti apie 7 ar 8-ni 
šimtai. O tokiam, kaip Vose 
Pavilion milžiniškame parke, 
tai atrodė labai mizernas pik- 
nikėlis.

Programa:
Kalbėjo Fortūnatas Bago- 

čius. Jo kalbos klausėsi gal 
kokia 50 žmonių, kalba susi
dėjo 
yra 
kam 
savo 
mo.

Dainavo Worcester Aušrelės 
ir So. Bostono Gabijos Chorai, 
vad. Dirvelio; dainų pasiklau
syti susirinko apie 300 publi
kos.

Dainavo gražiai, būtų d a

iš pasigyrimo, kaip .SLA 
turtinga ir verkšlenimo, 
Lietuvos liaudis pasiliuo- 

iš po smetoniško fašiz-

------- , — .rv . 1^ 
tė jau šiuo tarpu vaikštai k 
Amerikos didmiesčio trata- 
varais, ar gal kažin ką dir- gražiau išėję, jei sopranai bu
bi. Tur būt “zvoščiku” Niū-|tų ne taip arti

jeigu mikrofono, ant aukštosios gai- 
dėde d°s tarškenčiai skambėjo.

jorke nevažinėji? O 
ir važiuoji, tai ne su 
bet su savo vyreliu.

Atleisite, vaikeliai, 
jūsų “senis” dėdė ir

stovėję prie

Kalbėjo ir daugiau kalbėto
jų. Visi jie verkė fašizmo• • J v • * tJ1V V UI liv J. do 1 /j 111

žlugimo Lietuvoje, ir kiękvie- 
Visai nas maldavo būti lietuviais.

neįdomių dalykų parašė, gal Turbūt, sandariečiu - tautinin- 
kitu kartu parašysiu įdo- kų tarpe yra žmonių, 
miau.
♦ Pagal seną paprotį, pas kalbėtojai desėtkus sykiu at
muš tuojaus bus Velykos, 
bet jūs šį laišką gausite vei
kiausiai po velykų. Mūsų vi
sa šeimynėlė siunčiame jums 
labai daug linkėjimų ir 
prašome greitai atrašyti.

Dėdė Julius, Juliuvienė, 
Vaikučiai ir Bobūte.

Bugonyš, Ryliškių agent.

kurie
pereina j kitataučius, nes visi

kartotinai maldauja: “Gimėm 
lietuviais ir pasilikim lietu
viais.”

Pradedant Bagočiu ir bai
giant sandariečiu Kriaučeliu, 
visiems kai b'ė to jams Lietuvos 
liaudies reikalai nerūpi. Jie 
visi prieš Lietuvą, už smeto
niškąjį fašizmą.
‘“Laisvės” pikniko, kuris at-

±^3 uami

Trečias puslapis

New Britain, Conn

■

A

tai 
ne- 
va- 
už- 
di-

Sako, tie įrankių 
unijistai ir jie ne- 
jų pristatyti. Ma- 
negali pagązdinti 

įrankių

darbininko užsi
mesti 

darbi- 
užmo- 
satai-

Haverhill, Mass

sibus tam pačiam parke, lie
pos (July) 4-tą, pardaviau 
nemažai tikietukų. Išplatinau 
apie 5 šimtus korčiukių - gar
sinimų tiesiai į rankas. Vieną 
“show card” buvau prikalęs 
prie sienos, bet pavakarį koks 
tai fašistas nuplėšė ir numetė.

Tai parodo, kaip fašistukai 
toleruoja kitus, dėl to jie ir 
smunka.

SLA kitais metais sutrauk
davo į porą tūkstančių publi
kos. Bet dabar, kada jie iš
stojo griežtai prieš Lietuvos 
liaudies reikalus, prarado pu
blikos simpatiją ir į šių metų 
pikniką nesutraukė nei tūks
tančio publikos.

“Laisvės” Reportgris.

Yra Numatoma, kad Šiemet 
Turėsime Skaitlingesnę Repre

zentaciją iš Mūsų Kolonijos 
Gal “Laisvės” skaitytojams, 

perskaičius korespondencijos 
antgalvį, kils klausimas: Tai 
kokiame gi suvažiavime ha- 
verhilliečiai mano turėti savo 
s k a i t lingą reprezentaciją ? 
Kad skaitytojo ilgai nevargi
nus, tai tuoj čia ir pasakau:

Mūsų kolonijos lietuviai šie
met turėsime skaitlingesnę re
prezentaciją dienraščio “Lais
vės piknike, kurį rengia Mas
sachusetts lietuvių organizaci
jos, liepos 4 d., Vose Pavilion 
parke, Maynard, Mass., į kurį 
suvažiuos tūkstančiai darbi-

Į pikniką važiuosim, kaip 
kam bus prieinamiausią. Ku
rie turėsim automobilius, 
važiuosim su jais. O kurie 
turėsim automobilių, tai 
žiuosim busu, nes jau yra 
sakytas busas vienas iš
džiausiu, į kurį bus galima 
susodinti arti 40 ypatų. Ir ku
rie važiuos busu, tai bus ima
ma už kelionę $1.00 nuo ypa- 
tos, į abi puses. Jau gerokas 
skaičius yra užsisakę buse 
.vietas,dėl savęs. Kurie tik ma
note busu važiuoti į pikniką, 
tai malonėkite iš anksto užsi
sakyti sau buse vietas pas A. 
P. Dambrauską arba pas J. 
Masevičių.

Busas išeis nuo Liet. Pilie
čių Gedimino Kliubo, 11-tą va
landą ryto. Tai, kurie važiuo
site busu, visi būkite paskirtu 
laiku, pažymėtoj vietoj.

Pikniko tikietų platinime la
bai gerai darbuojasi vienuoli
ka draugų ir draugių. “Lais
vėj” teko patėmyti, kad ne
kurtose kolonijose pikniko ti- 
kietai dar tik pradedama par
davinėti, kuomet pas mus ap- 
laikyti tikietai jau baigiami 
parduoti.

Draugės M. Yocumskienė ir 
A. Račkauskienė 
tikietų išplatina, 
eumskienė, nes 
100 išplatino.

North and Judd Kompanija

ši kompanija išdirba du ; 
tūkstančius ir penkis šimtus 
skirtingų mažų dalykėlių, kaip 
tai: saktis, guzikus, visokios 
rūšies sagutes, arklių pakink- , 
lams visokius, dalykėlius ir“ 
šimtus skirtingų dalykėlių 
skirtingų šalių armijoms, ši 
kompanija superka šalyje es
ančias kitas panašias kompani
jas, kurios tik nori parduoti, ši 
kompanija apipirko vieną Vo
kietijos žydų gana didelę fir
mą, kuri buvo atsikrausČius iš 
Vokietijos prieš ketųriasde- 
šimts metų su visokiomis auto
matiškomis mašinomis, kokių 
pas mus visai nėra. Šios rūšies 
mašinos yra labai pelningos, 
todėl, kad šios rūšies sakčių 
išdirbimo nėra Amerikoje kon
kurencijos; panašių mašinų 
yra tik Čekoslovakijoj, Fran- 
cijoj ir Vokietijoj. Dabar, ka
da eina karas ir virš minėtų 
šalių prekyba neina, tai ši 
kompanija turi milžiniškus už
sakymus šios rūšies saktims. 
Kai darbininkas paprašo dau
giau algos už savo sunkų dar
bą, tai dirbtuvės bosai dažnai 
darbininkams pakartoja, kad 
kompanija mažai gauna už 
šiuos smulkius išdirbinius mo
kėti.

Aš čia turiu pažymėti kele
tą dalykėlių apie darbininkų 
padėtį, su kuriais man prisi
eina susidurti kiekvieną dieną 
ir tenka prisižiūrėti, kaip pa
prasti darbininkai dirba gat
vinio “šunelio” sąlygose, šiam 
departmente dirba apie dvide
šimts penkios moterys. Dalis 
jų su pagalba mašinų sudeda 
saktis į krūva, o kita dalis 
moterų su rankinėmis replė-' 
mis turi suspausti tų sakčių 
dalis į krūvą, šių moterų, dir
bančių su replėmis, rankos vi
suomet pūslėtos iki kraujų. 
Jos priverstos naudoti pras- 
čiausios rūšies reples, kurtos 
yra labai standžios, čia dar
bas nuo šmotų. Moteris, neuž
dirbdama virš 30c nustatytos 
dieninės algos, negauna nei tų 
penkių centų, kurie buvo pa
kelti. Moteris, parėjus namo 
dar turi stoti prie namų ruo
šos. čia taipgi yra naudojami 
senoviški, šimto metų senumo 
puolanti kūjai (“drop ham
mers”), prie jų dirbantysis 
turi stovėti ant vienos kojos,
r

o su kita koja turi kilnoti ko
kios 25-30 svarų puolantį kū
jį. šiam darbui renkami jau
ni ir tvirti vyrai. Tačiaus ir 
jie padirbę per dieną jaučia
si kaip perlaužti. čia labai 
dažnai sutrina darbininkui 
pirštus. Nelaimei įvykus, atei
na bosas apžiūrėti mašiną. Jis 
stovi susižeidimo vietoje ir 
šypsodamas sako: “dem full,” 
kam jam čia reikėjo kišti pirš
tus.

Štai kito 
nuodijo kraujas. Turi 
darbą. Per dvi savaites 
ninkas negauna jokio 
kesnio. Tik po dviejų 
čių gauna iš “Compensation 
pusę savaitinės algos. Matote, 
kompensacijos įstatymas yra 
valdžios įstatymas ir jis labai 
gražiai ’patarnauja fabrikan
tams. Mat, daugelis sužeistų
jų per dvi savaites sugyja, o 
jeigu nesugyja, tai primeta 
keletą dolerių didesniam pa
sityčiojimui iš darbininkų. 
Lietuviškas priežodis sako: 
Silpnas prieš tvirtą visada 
bus kaltu skirtas. Taip yra ir 
šiame atsitikime.

Darbini nkas, norėdamas 
mesti darbą, turi bosui pra
nešti apie tai prieš penkias 
dienas. O kada bosas nori pa
leisti darbininką, tai jam ne
reikia jokių ceremonijų. Lau
kan ir viskas.

Mus konstitucija mokina, 
kad mes visi esame lygūs prieš 
įstatymus. Tačiaus gyvenime 
taip nėra.

Kartą paklausiau boso, ar 
tam tikri įrankiai (tools) ne- 
gatavi. Bosas pradėjo keikti 
ir kalės vaikais vadinti “tool- 
meikerius.” 
dirbėjai yra 
pasiskubina 
tote, bosai 
lavintų darbininkų, 
dirbėjų ir jie negali jų išmes
ti iš darbo, nes dabartiniu lai
ku stokuoja lavintų darbinin
kų.

Kompanijos biznis ir jos 
pelnas stovi aukščiau bet ko
kio žmoniškumo.

Portsmouth, N. H. — Su 
streikavo 1,100 Darbo Fede 
racijos plytnešių; reikalaU' 
ja daugiau algos.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

$

daugiausia 
Ypač M. Yo
ji jau suvirš

P. Sūnus

Newark, N. J.
Birželio 11 d. mirė Jonas 

Juškevičius, gyvenęs 28 Marn 
St., Newark,, N. J. Velionis pa
liko : dukterį Eleną, 3 sūnus— 
Bronių, Edvardą ir Albiną; 
du brolius — Juozą ir Petrą. 
Pašarvotas buvo g*rab. Bu- 
yausko koplyčioj, 426 Lafa
yette St., Newark, N. J. Palai
dotas šeštadienį, birželio 14 d., 
9 vai. ryto, iš Šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčios į Eli- 
zabethport, N. J., Kalvarijos 
kalnelio kapines, Linden, N. 
J., aptarnaujant grab. Bu- 
yauskui, Newarke.

Panama. — Nežinia, kur 
dingo bombinis Amerikos 
orlaivis su septyniais armi
jos lakūnais.

Clement Vokietaitis
: LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

♦

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

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Salė Šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
Importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

.... ............ . = =~ . IĮ
Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 

sustokite persitikrint.

Mes Užeinam Pas Kasmocius
UŽEIKITE IR JŪS

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir jvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD.. GREAT NECK, N. Y. 

Telephone Great Neck 1546
I
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r LAISVES PIKNIKAI
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i Tai didysis Bostono apylinkes lietuvių piknikas, Maynard, Mass., kur suplati- 
' kia tūkstančiai žmonių. Tai puikūs pasimatymai su senais pažįstamais ir daug 

gražių progų įsigyti naujų pažinčių.

A

I
=? g 

gĮvyks Liepos-July 4. Pradžia 12 Dienų

Šokiam Gros Rhythm Kings Orkestrą iš 10 Kavalkų
t

Puiki Dailės Programa Kurią Išpildys
I

Norwoodo Vyrų Choras-vad. M. K. Bolio
So. Bostono Harmonijos Oktetas

Vadovaujant II. Žukauskaitei

Worcester Aido Choras, vad. J. Karsokienei
ĮŽANGA PRIE VARTŲ 25c. ASMENIUI

• i r. n • r f • > *

Montello Dailės Ratelio Choras
ir Apšvietus Moterų Grupė,

Vadovaujant Onai Mineikiūtei

KALBĖS A. BIMBA, IŠ BROOKLYN©
Vienas iš “Laisvės” Redaktorių

-

A

s . . « į . ■ . •

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Laikas trumpas, tad bilietų platintojai darbuokites, kad išleisti visus bilietus.

“Laisves” Piknikas New Yorko Apylinkėj
Didžiojo New Yorko lietuviai masiniai susirinkite į savo dienraščio didžiųjų iškihiię.

h

i

\

LIEPOS-JULY 6
Piknikas prasidės 12 v. dieną. Muzika nuo 2.

PETER RICH’S ORKESTRĄ ŠOKIAM
ĮŽANGA 40c. ASMENIUI

Prašome iš anksto Įsigyti įžangos bilietus. Daug 
svečių atvyksta iš kitų miestų. Žiūrėkite paskuti 
nio puslapio šioje Laisves laidoje.

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.

Keturi Chorai Dalyvauja Programoj:
Sietyno Choras iš Newark, N. J.,

vad. B. Šaknaitei
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.

vad. A. Klimaitei *
Pirmyn Choras iš Great Nork, N. Y.

vad. G. Kazakevičiaus
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.

vad. A. Žilinskaitei

Maspeth, L. 1.
i£l

u

t

Brooklyniečiai, Newyorkieciai ir visa Didžiojo New Yorko apylinke privalo rūpintis, kad šis piknikas būtų 
kuo sėkmingiausias. Savo atsilankymu Jūs paremsite dienraštį “LaisVę” ir patys smagiai laiką praleisite.

* *. /
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Los Angeles, Calif.
Įspūdžiai iš Atsibuvusio 

Bažnyčios Atidarymo
Mūsų skaitytojam žinoma 

nuo „seniau, kad prieš kiek lai
ko čia atvyko pral. Maciejaus- 
kas. Jis pradėjo sukt sau liz
dą. Iš syk pasirodė ne kokios 
pasėkos. Kunigėlis tūlą laiką 
buvo nusiminęs, kad jam rei
kės grįžt į Lietuvą, jeigu ne
sutvers parapijos, čia para
pija nelengva sutverti. Jeigu 
ir visi susirašytu, tai ir taip 
būt sunku parapiją išlaikyti, 
nes bažnytėlės maišas plačiai 
atrištas ir niekuomet nepripil- 
dysi. Abelnai čia lietuviu yra 
mažai, o tikinčiųjų koks tuzi
nas. Ir tie patys šiaudiniai 
katalikai. Po daug nemigo 
naktų Maciejauskas atsikvietė 
iš rytiniu valstijų buvusią gas- 
padinę, kuri sakoma turinti 
gerokai pinigų. Ta moteriške 
ir nupirko “ruminghousę,” ku
ri pavadinta bažnyčia.

Tad Maciejauskas paskelbė 
birželio 1 dieną minimos baž
nyčios atidarymą. Garsino, 
kad tose iškilmėse dalyvaus 
net septyni kunigai, SLA kuo
pa ir savo pikniką atkėlė į ki- j 
tą dieną, kad tik nepakenkti j 
bažnyčios atidarymui, bet | 
žmonių vistiek mažai dalyva
vo.

George A. Fitch ameri
kietis YMCA atstovas 
Chinijoj, kuris tapo pa
skirtas patarėju prie Chi- 
nijos pramoninių koope
ratyvų.

medalių šį sykį nebesimatė. 
Tu r būt sudėjo kur dėžėsna.

Kunigėlis ceremonijų laiky
ti nesiskubino. Lūkuriavo. Pa
galiau pašventino bažnytėlę 
ir pradėjo kalbėti. Jis nurodė, 
kad čia viskas krūvoj ir baž
nyčia ir zakristija ir svetainė 
ir gyvenami kambariai. Kai
navo $4,500. Taipgi priminė, 
kad turima ir skolos. Po to 
sekė mišios, pamokslas.

Bijc lamas pražiopsot cere- Svetys kunigas skaitė evau- 
monijas, nuėjau dar prieš gar- gėdiją, kurioj tarp kitko, buvo 
siutą laiką. Bet bažnytėles ne- sakoma: Jei tau kas duos per 
randu ir gana. Mano laimei |žandą, tai tu atsuk kitą... 
pastebėjau kryžių pakabintą Toliau jis agitavo sakydamas, 
ant “ruminghousės” porčių, |kad “.jumis motinėlės išleisda- 
kas davė suprasti, kad tai čia mos į Ameriką pasakė, neap- 
bus ta bažnyčia. Kunigėlis su- leisti dievo ir bažnytėlės.” Ku- 
kinėjasi tarpe moterėlių sodin- nigėlis, matyt, norėtų, kad 
damas jas ir keletas airių.-mes sektume motinėlių pėdo- 
Taipgi pastebėjau, kad ir bu-Į mis, tai jiems būtų geriau mus 
vęs Lietuvos konsulas P. Biel- j išnaudoti. Mat, tų laikų mu
škis dalyvavo su šeima. Bet su motinėlės reta kuri galėjo

šaltinį paskaityti, o jau apie 
laikraščius bei knygas, tai nei 
kalbos nebuvo. Taipgi jos nei 
savo vardo nemokėjo parašyti. 
Todėl jos buvo daug lengviau 
mulkinti. Bet jau tie laikai 
praėjo. Todėl ir motinėlių pė
domis sekti reiškia regresą, o 
ne progresą. Mes šiandien 
taipgi puikiai žinome ir su
prantame bažnyčios rolę. Ku
nigėlis prašė, kad mes nesi- 
melstume ant gatvės aY kur 
nors dirbtuvėj, bet ateitume į 
bažnyčią. Reiškia, jeigu mel
sies ant gatvės, tai nebus kuni
gėliui naudos. . .

Bažnyčiai davė šv. Kazimie
ro vardą. Kazimierą perstatė 
šventuoju.

Kiek aš atsimenu, tai Kazi
mieras darė karinę ekspedici
ją į Vengriją. Ir daug išžudęs 
nekaltų vengrų. Jis nei kiek 
nesiskyrė nuo šių dienų Muss- 
oliniu ir Hitleriu. €• i-

. čia taipgi teko pastebėti se
na socialiste veikėja iš Čika
gos. Ji čia vadovavo penkių 
asmenų chorui. Atrodo, kad ją 
socializmas prirengė į bažny
čią. Kaip tai keičiasi laikai. 
Seniau būdavo katalikai bėg
davo pas socialistus, o dabar 
socialistai pas katalikus.

Po ceremonijų buvo ruošia
mi pietūs bažnyčioje. Aš tuo 
čėsu apžiūrėjau namą. Ant 
antrų lubų randasi keletas 
kambarių ir daugybė lovų. 
Veikiausiai kambariai bus 
renduojami. Trečiame aukšte 
randasi keletas kambarių, iš 
kurių sakoma bus daroma sve
taine.

Neteko dalyvauti jų rengia
muose pietuose. Bet girdėjau, 
kad mažai dalyvavo. Airiai po 
pamaldų išėjo, o lietuvių, kaip 
sakiau čia nedaug randasi. 
Taip ir užsibaigė tos iškilmės.

Senas Parapijonas.

CIO advokatas L. Press
man, kuris dalyvavo Ad
vokatų Gildijos suvažia
vime Detroite ir smar
kiai kovojo už teisę dar
bininkams streikuot. Ad
vokatų Gildija nubalsa
vo remti d a r b ininkų 
streikus.

“Laisvės” pikniką vykti, galite 
buse vietą užsitikrinti pas se
kamus asmenis: A. Bakūnienę, 
K. Mazovcckienę, K. Derinčių, 
K. Grinių, G. Stasiukaitį, Ne
laukite paskutinių dienų užsi- 
sakyt vietą buse. Jūs gerai ži
note, kad kiekvienais ' metais 
pasilieka žmonių, kurie netel
pa busan. O jei iš kalno užsi
registruosite, tai galima bus 
tuomet didesnis busas pasam- 
dyt ir visi kartu galėsite' vykti 
į pikniką. Ant buso kaina į 
abu galus $1.00. Busas išeis 
pirmą valandą po pietų, nuo 
K. Griniaus svetaines, 267 
Walker St.

Mūsų ALDLD 77 kuopa pa
sveikimu* “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimą su penkine; W. 
d. Stasiukaitis $1, K. Derin
čius $1, G. S. $5. Viso surink
ta “Vilnies” pasveikinimui 
$12.00.

G. S.
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Beribis Reakcijos Siau
timas Washingtone

Washington. — Čionai 
valdininkai ir kiti reakcio
nieriai vis smarkiau siunta 
prieš organizuotus darbinin
kus, ypatingai kovinguosius. 
Svarstomi planai įvesti in
dustrinį juodąjį surašą, į 
kurį būtų įtraukiami darbi
ninkai, kurie streikuoja ir 
reikalauja aukštesnių algų. 
Juos visus reakcionieriai 
pavadina “raudonaisiais.”

CIO Unijos Protestuoja
Newark, N. J. — šio 

miesto CIO unijų taryba 
priėmė smarkią protesto re
zoliuciją prieš vartojimą ar
mijos laužyme streikų. Šita 
taryba atstovauja 55,000 ge
rai organizuotų darbininkų.

Taryba taipgi užgyrė Jū
rininkų Unijos pasiūlymą 
šaukti liaudies nacionalę 
konvenciją kovai prieš karo

Gal Pritruks AngliesO
Karinis Lakūnas Užsimušė
Mount Clemens, Mich. — 

Čionai orlaivio nelaimėje 
užsimušė leitenantas Pear
son. Jo pagelbininkas Hallet 
tiktai sunkiai sužeistas.

London. — Anglijos ang
lies gamyba gerokai susima
žino, į savaitę nebeiškasama 
4,500,000 tonų. Gali greitu 
laiku pritrūkti anglies ir pa
kenkti karo vedimui.

Vichy, Francija. — Jung
tinių Valstijų pasiuntinys! 
Leahy turėjo pasitarimą su 
gen. Petain ir jo padėjėju 
Darlan. Pasitarimo turinys 
neskelbiamas.

Waterbury, Conn. — 
American Brass kompanijos 
darbininkai balsuoja, ar 
streikuoti, ar ne, už reikala
vimą algas pakelti. Balsavi
mą praveda CIO unija.

Portugalija Ginsianti 
Savo Salas

Washington. — Amerikos 
valdžia gavo notą nuo Por
tugalijos valdžios. Notoje 

■sakoma, kad Portugalija 
gins savo salas Afrikoje ir 

1 kitur. Mat, neseniai prezi
dentas Rooseveltas paminė
jo Cape Verde ir Azores sa
las, kaipo karinius punktus, 
kuriuos gali prisieiti Ame
rikai užimti.

Pittsburgh, Pa. — Tuojau 
iš kalėjimo bus paleisti) 
John Kleine ir Pearl Davis. 
Jie bus,atsėdėję tris mėne
sius bausmės. O jie buvo nu
teisti kalėjiman už tai, kad 
rinko parašus uždėjimui 
Komunistų Partijos kandi
datų ant baloto pereitais 
rinkimais.

NEPR1IMSIĄ DARBAN 
PIKIETININKŲ

Cliffside, N. J.
Birželio 7 dieną įvyko cuk

raus išdirbystės CIO mitingas. 
Nutarta pareikalauti 10c. per 
valandą * algos pakėlimo ir 
dviejų, savaičių apmokamų va- 
kaci.jų. šį mėnesį baigiasi CIO 
su kompanija kontraktas.

Birželio 8 dieną įvyko ALT) 
LD 77 kuopos susirinkimas. 
Visi nariai pasimokėjo duok
les už 1941 metus ir vienas 
naujas narys tapo prirašytas, 
P. Bakūnas. Jis taipgi pasiža
dėjo daugiau narių prirašyti.

Nutarta organizuoti busas į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
liepos 6 dieną, Klasčiaus Par
ke, Maspethe. Kas rengiatės į

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvoje.”

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Uno

Tel. Glenmore 5-6191

Kaziai Bombardavo Angliją 
Atsišaukimais

Biddle Gal Bus Prokuroru

Washington. — Kalbama,
London. — Birželio 12 d. kad Jungtinių Valstijų vals-

rytinėje Anglijoje atlėkę na- 
zių orlaiviai apsėjo laukus 
ir kaimus lapeliais - atsišau
kimais. Juose sakoma, kad 
vokiečių submarinai be pa
sigailėjimo. skandina anglų 
laivus, kad Anglijos keliai 
yra užkirsti, kad jinai nebe
gali prisistatyti reikmenų, 
tokiu būdu žmonėms grū
moja badas. Ir ragina ang
lus pasiduoti.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

tybės prokuroru-bus paskir
tas New Yorko advokatas 
Francis Biddle. Jis iki šiol 
buvo prokuroro pagelbinin- 
ku.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 95-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5023 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CORRY
5023—7th Ave., Brooklyn, 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 uūsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Svreel
A

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar -1110

Philadelphia, Pa. — Cramp 
Shipbuilding kompanija pa
reikalavo, kad v a 1 s t ijos 
samdos agentūra pristatytų 
200 jaunų darbininkų. Bet 
tie darbininkai turį būti 
baltveidžiai. Tai yra bjauri 
diskriminacija prieš juod- 
veidžius, kurie neva turi ly- 
ias pilietines teises.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 138 balsais 
prieš 84 užgyrė republikono 
Fr. Case sumanymą nepri- 
imt daugiau niekad darban 
tų darbininkų, kurie daly
vauja pikietavime ar strei
ke po to, kai valdiška tar- 
pininkystės komisija įsako 
streikieriam grįžt ir dirbt 
komisija nustato.

Berlin. — Vokiečių ir ita
lų lakūnai bombardavo ang
lų apsigynimo punktus ties 
Tobruku, Libijoj, ir Matruh, 
Egipte.

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

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

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

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiopų, 
kada reikalingą. Ateikite šiandierf 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 1’1.

Šiokiom Dienom 9 A. M.--8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

F. W. SHAUNS
(SIIALINSKAS)

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

O E3O1 IO E=3 OI .......—I o a o

D Lietuvių Kuro Koi 111 >anij a
ĮDEDAME MASTER-KRAFT oil burners I

0 Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

D
 Mūsų inžinieriai išinieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” j I

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M
O aprokavimus be jokio mokesčio. Q

D
tru-ember fuel co., inc.

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

SKELBKITES “LAISVĖJE”

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE^

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 kitomi^ krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų «?e jokių nuošimčių
■ ..n ■■■■■ i ■■■ ■.■■   i m , ,i ■■    ■■■■■■ . 1 ■ .i,—

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS-
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote- i) 
rimis. Nedėliomis ); 
atdaras nuo 1 vai. ![ 
dieną iki vėlai.

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

—j. .

O, Tai Proga!
APDOVANOT A n VT W 
LAIKRODĖLIU: V it U tl HI

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

JEWELER
Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN
“IONE” 

j- - -
Sold filled cc 

uildiio back.

GENT'S GRUEN
“STUART”

GENT'S GRUEN 

“SHERMAN” 
15 jewels, pink or 
yellow gold fill

LADIES' GRUEN

‘CHARLOTTE”
15 jewels, yellow 15 jewels yellow 15 jewels, pink or __ _____ , r__
gold filled case, gold filled case, yellow gold filled yellow gold filled

. Guildite back. case. Guildite back.

models

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

GRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

There’s fl GRUEN 
At fl Price For Every

Purse

j Robert Lipton

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

gold nllod c 
Guildit® back. .case

Pamatykite 
Pasirinkite 

pas

UPTON 3-DIAMONDS
3 diamonds rnftnc 
set in a solid 5’|U3'J 
yellow gold Jįį w 
mounting.

NEW CREATION
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TAIKOS BALIUS

Lietuviai turėjo visokiais 
vardais balių ir įvairiausiems 
tikslams, bet Taikos Balius 
dar pirmutinis Brooklyn© lie
tuvių pramogų kalendoriuje. 
Jį rengia LDS jaunimo kuopa 
BuiLDerS trim tikslams:

Pasiųsti skaitlingą jaunimo 
delegaciją į lietuvių Motinų ir 
Jaunimo pikietą (Taikos Sar
gybą), Washingtone.

Pasiųsti jaunimo delegaciją 
j Amerikos Jaunimo Kongre
so suvažiavimą liepos 4-6 die
nomis, Philadelphijoj.

Išleistuvėms delegacijos Tai
kos Sargybon. Delegatai daly
vaus baliuje ir iš baliaus tie
siai išvyks į Washingtona.

Taikos Balius įvyks šio šeš
tadienio vakarą, birželio 21- 
mą, “Laisvės” salėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Bus įdomi 
programa, gera muzika šo
kiams ir pora iš daugelio sve
čių grįš su $5 ir su $3 dovano
mis. Taipgi svečiai bus gerai 
pavaišinti. Bus svečių ir iš to
liau. Rep.

Ir Moterim Uniformos 
Jau Gatavos

Majoras LaGuradia, Civilių 
Apsigynimo direktorius, perei
tą penktadienį Miesto Salėj 
pravedė iškilmingas ceremoni
jas apžiūrėti ir palaiminti mo
terų karinei tarnybai jau ga
tavas uniformas.

Ir ponia Roosevelt buvo at
vykus pamatyt savo “išradi
mo” šalies moterims. Kas sa
kė, kad pirmoji leidė nesirū
pina Amerikos moterų “gero
ve !”

Prieš tūlą laiką, kada pra-

Ackley Teismą Pavertė 
Eretiką Medžiojimu
Švietimo Tarybos vedama

sis teismas, kuris buvo priža
dėjęs netapti “inkvizicija” tei
siant John Kenneth Ackley, 
kaip tik inkVizitorišku į pa
nages rausimosi įrankiu ir iš
sigimsta. Ketvirtadienio sesi
ja baigta Ackley’o kvotimu 
apie pažiūras į Sovietus, jų 
politiką.

Jau buvo minėta, kaip Ack
ley gynėjo prispirtas, “viską 
žinąs” Rapp-Couderto komite
to liudininkas Canning rangė-

Išbando Naują Būdą Ėmimui 
Naujokų Armijon

Birželio 9-tą, New Yorke 
pradėta naujas bandymas eg
zaminavime šaukiamų armi
jon. Paprastai būdavo kandi
datas į rekrūtus pašaukiamas 
stoti egzaminui ir 'ateidamas 
jis turėdavo būti viską susi
tvarkęs galutinam išvažiavi
mui. Dabar neims tą pat die
ną po egzaminų, bet vėliau bi
le kada iki mėnesio po egza
minų. Į egzaminus stos ne
pametęs darbo ir abelnai ne
nutraukęs ryšių su civiliu gy
venimu. Paimamiems po eg
zaminų pasakys į kiek laiko 
prisiruošti išvažiavimui.

Ta praktika nėra naci on a- 
lė ar pastovi, paimta tik iš
bandymui miesto ribose.

mieste, o pastarasis — mies
te.

Iš kur ir kur masiniai kilnos 
armijos dalis, kad reikalinga 
specialis aparatas paskirstyti 
kelius, pranešime neskelbia.

Daugiau Vartojami 
Auto-Vežimai

Pirmais trim mėnesiais New 
Yorko valstijoj užregistruota 
2,393,232 motoriniai vežimai 
arba 144,548 daugiau, negu 
pereitų metų tuo pat laiko
tarpiu. Mokestimis už juos 
surinkta virš 44 milionai dole
rių.

Pasipriešinę eiti kariuome
nėn 39 vyrai bus išsiųsti ka
riškiems darbams į kempes 
Friends Work, Cooperstown,

N. Y., ir Royalton, Worcester 
County, Mass.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaufiuomenės maldų 
knygelė ...................  35c

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...............................$3.00

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

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

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

M. Žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Moterą Pilnėtai Prieš 
Aukštas Kainas

Bronx, Bro w n svillės ir 
Brighton Beach apylinkių 
IWO moterys sumobilizavo 
pikietus prieš aukštas kainas 
ant pragyvenimui būtiniausių 
reikmenų. Bronxo pikiete, 
prasidėjusiam nuo Prospect ir 
Tremont Avės., dalyvavo per 
150 moterų ir jų šeimynų.

Bronxo vartotojai labai en- 
t u z iastiškais aplodismentais 
sutiko pikietus ir jų iškabose 
rodomus obalsius. Po pikieto 
įvykusiame masiniame mitin
ge kalbėjo Molly Lichenstein, 
Dora Rich, Paula Gold ir Rose 
Granoff. Kalbėtojos ragino 
remti Marcantonio bilių II.R. 
4688, kuris Įstatymais neleis
tų mažesnių uždarbių, kaip 
$2,500 per metus šeimynai.

Pikietės surinko iš praeivių 
ir tėmytojų daug parašų po 
peticijomis, adresuotomis Ro
bertui L. Doughton, Kongre
so “Ways and Means” Komi
teto pirmininkui, protestuojant 
prieš siūlomą $3,600,000,000 
padidinimą taksų.

Iškabose ©balsiai šaukė:
“Aukštos kainos ir taksai 

reiškia algų nukapojimus, ma
žiau maisto ir drabužių mūsų 
vaikams.”

I

“Apsaugokite savo namus ir 
šeimyną, kovokite prieš aukš
tas kainas!”

“Aukštos kainos yra pasek
mė karo pelnagrobystės.”

Ši nebuvo vienintelė demon
stracija New Yorke, kitos įvy
ko prie Essex St. Turgavietės, 
Bronsvillėj ant Blake Avė., ir 
Brighton Beach. Pastarojoje 
dalyvavo apie 50 pikietų ir 
keletą šimtų tėmytojų. Jai va
dovavo Clara Shavelson ir 
Mrs. Hamburger. R.

Konferencija Priruošt 
Ispanijos Savaitei

Liepos 18-tą sueis 5 metai, 
kaip Ispanijos liaudis pradėjo 
didvyrišką kovą prieš fašizmą 
ir pasaulines reakcijos jėgas. 
Priruošimui to ne vien tik is
panams, bet ir viso pasaulio 
demokratijos mylėtojams svar
baus paminėjimo yra šaukia
ma viso miesto organizacijų 
konferencija birželio 26-tą, 8 
v. v. Hotel Commodore, 42nd 
St. ir Lexington Ave., N. Y.

Visos organizacijos prašo
mos nusiųsti delegatus ar at
stovus.

Apie Senatvės Apdraudą

Apžiūrinės Kiemus
Birželio 16-ta Williamsbur- 

ge pradedama taip vadinama 
“švaros kampanija.” Ją pra
vesti nutarta Sveikatos Dep- 
to sušauktame Policijos Dep- 
to, pirklių ir tūlų kitų gru
pių atstovų pasitarime birže
lio 10-tą.

Kampanija bus vedama pos- 
teriais ir lapeliais, taipgi pa
skirti “blokų kapitoną),” ku
rie apžiūrinės kaimynų kie
mus ir apie juos raportuos 
Sveikatos Dep-to vietiniam 
skyriui ir per jį atatinkamoms 
įstaigoms.

Sulyg Dr. Landes išsireiški
mų, kiemuose šiukšlynai, tuš
ti kenai, balos, nuodingoji vi
jokli, čiaudulį kelianti žolė 
(ragweed) ir griozdai; skie
puose išmatos ir šiukšlės; kori
doriuose ir ant gaisrinių laip
tų užkrauti griozdai yra pavo
jumi sveikatai ir gyvybei.

New Yorko valstijoj jau iš
mokėta senatvės mokesčiai 
45,089 asmenims iš sociali© 
saugumo (social security) 
fondo. Visoje šalyje 404,646 
asmenys naudojosi fondu nuo 
įvedimo senatvėj apdraudos 
sistemos. Pradėjo mokėt saus. 
1, 1940 m. Išmokesčių bendra 
suma siekė $890,848 šiai vals
tijai ir $6,041,608 per visa ša
lį-

Mrs. Rosenberg, Socialio 
Saugumo Tarybos direktorė 
šiai apylinkei, sako, kad ma
žiau yra reikalavimų ir ma
žiau išmokama, negu iš karto 
buvo manyta reikėsiant išmo
kėti. Išmokama mažiau dėlto, 
kad kai kurie jau suėję 65 
metus, kada jie galėtų gauti 
senatvės apdraudą, pasilieku 
toliau dirbti. O tūli ir buvę 
pametę darbus, pasitaikius 
progai, vėl išeiną dirbti.

Tebedirbantiems, kad ir su
ėjo virš 65 metai amžiaus, iš 
socialės apdraudos fondų, ne
moka.

Apdraudos išmokėta seka
mai: 24,706 šios valstijos dar
bininkams, 6,947 (sulauku- 
siom virš 65 metus) darbinin
kų žmonom; 8,332 nepilname
čiam vaikam; 1,102 našlėm; 
3,859 našlėm su turimais už- 
laikyt vaikais; 143 tėvam mi
rusių apdraustų darbininkų. 
Taipgi 13,794 asmenys gavo 
vienkartines apdraudas, kurių 
bendra suma siekė $1,766,- 
241. Bendrom sumom išmoka
ma ąpdraudos tų, kurie nepa
lieka įpėdinių, turinčių gaut 
mėnesines pašalpas.

Šiandien Paskutinė Diena 
Valstijos Taksams

Kadangi 15-ta pripuola sek
madienį, valstijinis taksavimo 
departmentas paskelbė skaity
siąs nepavėluotais siuntinius, 
kurie pašte užantspauduota 
prieš pusiaunaktį 16-tą.

dėta buvo aiškinti, jog valdžia 
rengiasi draftuoti jaunas mer- 
ginas-moteris karo tarnybai su 
$21 algos per mėnesį, tūli ma
nė, kad tai tik “raudonoji pro
paganda,” kaip kad tūli manė, 
būk kalbos apie vyrų būsimą 
draftą arba kalbos apie stūmi
mą mūsų šalies į šaudymosi 
karą esančios tik “raudonųjų” 
kalbomis.

Dabar, kada iškilmingose 
valdininkų ceremonijose, re
porteriams ir judžių fotogra
fams piškinant “glorija, glori
ja” jau gatavoms moterų uni
formoms, nei pas vieną, kuris 
bent ką dar gali suprasti ir 
išmokti, nebeliko abejonių, 
kad planas apie būsimą draf- 
tavimą moterų karo tarnybai 
nebuvo vien tik kalbomis.

Moterims jau seniai numa
tyta bent 8 skirtingos darbo 
sritys karo tarnyboj.

Uniformas modeliavo jau
nos moterys iš brangiųjų dra
bužių krautuvių. Buržuazija, 
matote, jau “pasiaukavo” — 
paskolino modelius garsinimui 
uniformų. Darbininkija bus 
verčiama pasiaukauti atidavi
mu savo dukterų nešioti uni
formas visiems laikams—iki 
baigsis karas ar kol bus su- 
kriušintos tose uniformose ei
nant karo tarnybos pareigas.

A.

si ir turėjo prisipažinti; kad 
jo “atmintis prastai veikusi” 
tūlais klausimais. Vėlesnėse 
sesijose liudijęs kitas toks pat 
“komunizmo ekspertas” Reu
ben Gotesky prisipažino esąs 
trockistu. Jis gauna po $10 
per dieną už savo “pasidar
bavimą.” T-as.

Nemokamos WPA Prelekci- 
jos Apie Muziką

WPA Muzikos Projektas šią 
savaitę skelbia trejas nemoka
mas muzikos prelekcijas, ku
rios susidomėjusiems muzika 
gali būti geromis pamokomis.

Birželio 16-tos prelekcija 
bus 1 vai. po piet. Prelegen
tu—pianistas Herman Schwar- 
tzman. Iliustracijai Beethove- 
no muzika.

Birželio 17-tą ir 19-tą pre- 
lekcijos bus 8:30 vai. vak. 
Pirmosios prelegentu Charles 
Bleefled. Iliustracijai Rubin
stein© muzika. Antrosios pre
legentu Ivan Langstroth. Iliu
stracijai De Falla’s muzika.

Visos prel. bus WPA patal
pose, 93 Park Ave., N. Y.

Tikisi New Yorko Valstijoj 
Perleisti Daug Armijos

Valstijinis vieškeliais va- 
žiuotei koordinuoti komitetas 
paskyrė vyresnįjį kariškį John 
A. Warner atsakomingu už 
suderinimą važiuotos tarp ci
vilių ir armijos dalių. Jo pa
dėjėju paskirtas vyriausis N. 
Y. miesto Pol. Dep-to inspek
torius Louis F. Costuma. Pir
masis vyriausiai atsakomingas 
už važiuotę valstijoj, apart

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Bar ir Grill

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Padaugėjo Susirgimai
Užpereita savaitė, pasibai

gus su birželio 7-ta, pasižymė
jo brooklyniečių nesveikato- 
mis. Po daugiau žmonių su
sirgo plaučių uždegimais, in
fluenza, kokliušu, difterija ir 
tymais. Pastarąja dar vis 
daug serga, tik viena savai
te susirgo 406.

žydų darbininkų streikas 
prieš žydus laikraščio “Day” 
savininkus tęsiasi 17-ta savai
tė. Hillmanas su Dubinskiu ir 
jų klikos remia kompanus, ne 
darbininkus.

Šv. Jono Universiteto moks
lo baigtuvėse, birželio 12-tą, 
Basil O’Connor, buvęs prez. 
Roosevelto advokatų firmos 
dalininkas, “pryčino” studen
tus eiti kariauti, sakydamas, 
kad Amerikai ėjimas karan 
“neišvengiamas.”

WPA Muzikos Programos
Turintiems liuosą. vakarą 

verta pasinaudoti WPA Muzi
kos Projekto duodamomis ne
mokamai programomis.

Birželio 16-tos vakarą bus 
sekamos: 8:30 vai. Manhat
tan Choras dainuos Prospect 
Parko Music Grove; Knicker
bocker šokiu Orkestrą grieš 
žaislavietėj prie Prospect 
Park West; Chelsea šokių Or
kestrą grieš žaislavietėj prie 
Riverdale Ave. ir Sackman 
St.; 7:30 vai. Morningside 
Trio koncertuos YMCA patal
pose, 179 Marcy Ave.

-- --- - -■ f

Naujo Teatro Mokyklos 
Specialės Klasės

Mokykla skelbia speciales 
klases unijų ir kitų organiza
cijų dramos grupėms, specia- 
lėmis grupinėmis kainomis. 
Prasidės liepos 7-tą, baigsis 
rugpjūčio’15-tą. Mokykla ran
dasi 110 W. 47th St., N. Y.

Du žymūs žmogžudžių, Ine.,; 
gaujos tūzai, Harry Strauss ir 
Martin Goldstein, birželio 12- 
tą numarinti elektros kėdėj, 
Sing Sing kalėjime.

Fleisch šeimos perskyrų 
teisme žmonos sesuo liudijo 
buvus savo švogerio ekstra pa
čia per 11 metų, švogeris ją 
prisipratinęs būnant 14 metų.

New Yorko distrikto proku
roras skelbia, kad pusantro 
miliono dolerių vertės maisto 
štampų patekusios į raketierių 
rankas.

Pastarieji lietūs vien Suf
folk apskrityje išgelbėję mi
liono dolerių vertės augmenų 
nuo sunaikinimo sausroj.

REIKALAVIMAI
Reikalinga jaunos merginos dirbti 

prie namų darbo. Pradžiai gaus $32. 
Prašome šaukti Esplanade 5-7727.

(140-141)

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.

Moderniškai Įpūošta
Lietuviška Alude

Rhcingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
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 pagelboš 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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 JįOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletėlis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletėlis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pir.ksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

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

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

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS 

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

Tel. EVergreen 8-9805 -

S ta/ 
Beesąs:

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, NTel. Ev. 4-8698

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviSko 
namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms
ir parems

TH! UKW

JUNIOR LAIEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senyičiam 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 kainas.

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

SftVfn

BELL BAKING CO^
Brooklyn, n.y.
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