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Laužymą Streiką B

arbininkų streikas
Sugrįžo Anglijos Pasiuntinys

Naujoje Lietuvos konstituci
joje yra pasakyta, kad žemė 
priklauso tiems, kurie ją dir
ba. Vadinasi, jeigu ūkininkas 
atsisako žemę dirbti, tai jis 
turi ją pervesti tam, kuris no
ri dirbti, bet neturi arba la
bai mažai žemės turi.

Kitas Lietuvoje obalsis: Kas 
nedirba, tas ir nevalgo. Kurie 
atsisako dirbti, kurie mano ki
tu uždirbtais vaisiais naudotis, 
tiems tarybinėje Lietuvoje ne
bus lengva.

Žemė Tiems, Kurie Ją 
Dirba.

Kas Nedirba, Tas ir Ne
valgo.

Kunigams Tas Nepatinka.
Balto Žmogaus Teismas 

Juodam.
Winchell Nusimelavo.

Rašo R. Mizara
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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams ,
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

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

Nesenai buvo paskelbta te
legrama iš Kauno, kad tary
binė Lietuvos vyriausybė išlei
do įsakymą “nubausti tuos 
buožes, kurie tiksliai sabota- 
žavo pavasario sėją.”

Pasirodo, kad senojo reži- 
žimo šalininkai, smetonininkai, 
šį pavasarį varė propagandą 
tarp ūkininkų, kad jie nedirb
tų laukų ir nesėtų javų. Ma
tyti, kad radosi tokių buožių, 
kurie smetonininkų paklausė 
ir laukų neapdirbo, javų nešė
jo.

Kaipgi vyriausybė tokius 
“smarkuolius” sabotažninkus 
yra pasimojus nubausti? Ogi 
šitaip: jų žemė bus perveda
ma biedniems valstiečiams!

JUNGTINIU VALSTIJŲ SENATORIAI GRIEŽTAI SMERKIA 
ROOSEVELTĄ UŽ SIUNTIMĄ ARMIJOS PRIES STREIKUS

Pataikė į Laivą iš 8,000 
Pėdu Aukščio

Šaukia Antrą Taikos 
Konvencija Anglijoj

London. — Anglų, bomb- 
nešis pataikė į “ašies” laivą 
prie Holandijos pakraščio 
iš 8,000 pėdų aukščio. Lai
vas buvęs paskandintas. Tai 
įvykę birželio 7 dieną.

Siūlo Taksavimo Siste
mos Nepakeisti

Dėl to kunigų “Darbinin
kas” paskelbė: “Sovietų Tero
ras Lietuvoje.” Kunigams yra 
teroras, jei reikia dirbti. Jie, 
mat, įpratę gyventi lengvai, 
gyventi kitų uždirbtu triūsu. 
Todėl jiems toji iš Lietuvos ži
nia yra baisi.

Bet darbininkams toji žinia 
džiuginanti, nes ji parodo, kad 
sykį ant visados Lietuvoje bus 
išnaikinta tinginiai, dykūnai, 
veltėdžiai ir Lietuvos liaudies 
priešai.

Milijonai Amerikos darbi
ninkų nori gauti darbo, bet 
negauna.

Washington. — Atstovų 
Buto Ways and Means ko
misija siūlo palikti tokią pat 
taksavimo sistemą, kokia 
buvo iki šiol. Tas reiškia, 
kad pavieniai bus paliuo- 
suoti nuo mokėjimo taksų 
už $800 {plauku, o šeimos už 
$2,000.

Labai Daug Paskandin
ta Anglijos Laivų

Nedideliame Texas valsti
jos miestelyje, Conroe, jau 
trečiu kartu buvo patrauktas 
teisman negras, Robertas 
White. Du kartu jis buvo nu- 
smerktas mirti, bet sykį Tex- 
as’o aukščiausias teismas, o 
antru sykiu Jungtinių Valsti
jų aukščiausias teismas žemes
niojo teismo sprendimą atme
tė.

Taigi Robert
pasodintas teismo suolan 
čiu kartu ir džiūrimanai 
buvo renkami.

White buvo kaltinamas
puolime ant turtingo dvarpo
nio žmonos, Cochran’ienės.

Berlynas. — Vokietijos 
valdžia skelbia, kad pirmu
tiniais šių metų keturiais 
mėnesiais vokiečių submari- 
nai pasiuntė į jūrų dugną 
2,235,000 tonų įtalpos anglų 
laivų. Be to, per tą patį lai
kotarpį vokiečiams pavykę 
padaryti žalos ant anglų 
laivų su 1,200,000 tonų įtal
pos.

šitokia yra balto žmogaus 
teismas juodam pietinėse vals
tijose! šitaip yra traktuojami 
negrai, sukūrę milžiniškus mū
sų kraštui turtus. Jie ir šian
dien yra traktuojami panašiai, 
kaip buvo vergijos metu, prieš 
Civilinį Karą.

šis įvykis verčia kiekvieną 
žmogų gerai susimąstyti!

Bilius Suvaržymui Kilnojimo
si per Jungt. Valst. Rubežių

White buvo 
tre- 
jau

už-

Štai įeina į teismabutį dvar
ponis Cochran su revolveriu 
rankoje. Priėjo prie kaltina
mojo, paleido šūvį ir ant syk 
White buvo užmuštas.

Tuojau atvyko Cochrano sė
bras, turtingas aliejaus mag
natas, Pitts, uždėjo už žudei- 
ką penkis šimtus dolerių be
lą ir abu išėjo iš teismabučio. 
Cochran įsisėdo į prie teisma
bučio stovintį automobilių ir 
nuvažiavo sau juokaudamas.

Kolumnistas Walter Win
chell paskelbė per radiją dar 
vieną melą. Girdi, tie asmenys, 
ką pikietuoja Baltąjį Namą 
Washingtone, gauną po $5 
per dieną kiekvienas. Esą, tū
las “prezidento Roosevelto as
meninis priešas milijonierius” 
duodąs per savaitę $1,000 pa
laikymui pikietininkų prie 
Baltojo Namo.

Washington. — Atstovų 
Butas priėmė bilių, kuris į- 
pareigoja valdžią griežtai 
tvarkyti žmones, kurie kil
nojasi per Jungt. Valstijų 
rubežius. Reikalaujama, kad 
būtų leidžiama per rubežių 
pereiti tik tiems, kurie tu
rės specialius’ leidimus.

Francija Siunčia Laivyną
Washington. — Čia gau

tas pranešimas, kad Fran
ci jos valdžia siunčia savo 
karinį laivyną į Viduržemio

Washington. — Dabar 
senate yra- diskusuojamas 
Connally bilius, kuris įgalio
tų prezidentą Rooseveltą 
užgrobti dirbtuves, kuriose 
grūmoja arba iškyla strei
kai. Spėjama, kad šis bi
lius praeis, tačiau diskusi
jose visa eilė žymių senato
rių griežtai pasmerkė val
džios žygius ir pasimojimus, 
kurie yra aiškiai atkreipti 
prieš organizuotus ' darbi- 

aštrios 
kritikos susilaukė valdžios 
žygiai prieš Los Angeles 
North American Aviation 
kompanijos darbininkus.

“Kuomet šios šalies dar
bininkai įgaus supratimą, 
kad šalies armija bus pavar
tota prieš juos, kuomet tik 
jie pastatys darbdaviams 
reikalavimus, tada bus nu
stota pusė stiprumo šalies 
gynime,” pareiškė senato
rius McCarran. Kuomet se
natorius Lucas užklausė, ar 
McCarran pasmerkia Roose
velto žygius, McCarran at
kirto: “Aš neužgiriu prezi
dento panaudojimą armijos 
prieš streikierius.”

Senatorius Wheeleris pa
smerkė valdžios vadus. Sa
ko, jie nesugeba išrišti 
streikų klausimą, tai už 
streikus kaltina komunistus. 
Jis nurodė,-kad neseniai Los 
Angeles vieno streiko rei
kalui valdžia buvo pasiun
tus savo atstovu žmogų, ku-

London. — Nacionalis Ko
mitetas, kurį buvo išrinkus 
Pirmoji Liaudies Taikos 
Konvencija, nutarė sušaukti 
Antrą Konvenciją. Pirmoje 
konvencijoj, kuri įvyko sau
sio 12 dieną, buvo atstovau
jama 1,200,000 žmonių. Ti
kimasi, kad Antrojoj Liau- ninkus. Ypatingai 
dies Taikos Konvencijoj 
bus atstovaujama daug dau
giau.

Antroji Taikos Konvenci
ja šaukiama rugpjūčio 30 
dieną.

26 Jungt. Valstiją Lai
vai Raudonojoje Jūroje

Washington. — Amerikos 
valdžia skubina karinę pa
gelbą Anglijai. Ypatingai 
dabar smarkiai teikiama pa- 
gelba Anglijos armijoms Sy- 
rijos frontuose. Net 26 ta- 
voriniai laivai jau pasiekė 
Raudonąsias Jūras. Jie pilni 
ginklų ir amunicijos.

Nauja Nazių Armija Pribuvus 
Suomijon

Stockholm, Švedija.
Čia skelbiama, kad Vokieti
ja atsiuntė 10,000 kareivių 
į Suomiją. Ši armija buvus 
siunčiama neva sustiprini
mui Vokietijos armijos gar
nizono Norvegijoje, bet 
esanti palikta Suomijoje 
“pasiruošimui kariauti su 
Sovietų Sąjunga.”

Dalinai Laimėjo Streiką

ris visą laiką buvo apsvai
gęs — girtas. Sako Whee
ler: “Paskui kaltino komu
nistus už neužbaigimą strei
ko, o visi žinojo, kas tikruo
ju kaltininku buvo.”

Taip pat aštriai prieš 
Roosevelto žygius išėjo Ca
lif orni jos senatorius Dow
ney. Jis pasakė, kad North 
Americap—Aviation kompa
nijos 
nebūtų (iškilęs, jeigu kompa
nija būtų mokėjus žmoniš
kas algas. Toliau: “Aš sa
kau, kad\[ungtinių Valsti
jų valdžia skiria kompani
joms pakankamai pinigų, 
idant jos pajėgtų išpildyti 
labai menkučius darbininkų 
reikalavimus aviacijos in
dustrijoje.” Bet, žinoma, 
kompanijos tuos pinigus pa- 
nauodja savo pelnų padidi
nimui, o darbininkus verčia 
už pusdykį dirbti.

Senatorius LaFollette, pa
smerkęs pasiuntimą armijos 
prieš streikierius, pareiškė: 
“Unijizmas, demokratija ir 
opozicija diktatūrai yra 
vienas ir tas pats dalykas. 
Mes negalėsime išgelbėti de
mokratiją pasaulyje, jeigu 
ją sunaikinsime namie. Aš 
nesutinku, kad laisvi darbi
ninkai negalėtų pagaminti 
mažiau, kaip vergai.” Jis 
nurodė, kad paskutiniais ke
liais mėnesiais prieš Ameri
kos darbininkus apsigynimo 
pramonėj vartojamas tik
ras “ v

Provokacinės Žinios iš 
London prieš Sovietus

Laikraštininkai Prieš 15>0(W Graįy, Ka™J Jhiyva- 
vę Cretes Salos Mūšiuose

New York. — New Yorko 
Laikraštininkų Gildijos su
sirinkimas nutarė pasiųsti 
valdžiai protestą prieš pa
vartojimą armijos laužymui 
streikų. Rezoliucijoje pažy
mėtas pasiuntimas armijos 
prieš Los Angeles streikie- 
rius.

Susirinkimas, k u r i ame 
protesto rezoliucija buvo 
priimta, buvo labai skaitlin
gas. Už rezoliuciją balsavo 
180 laikraštininkų, o prieš 
tik 30.

Pabėgusi į Egiptą Grai
kijos buvus valdžia paskel
bė, kad iš viso 15 tūkstančių 
graikų karių dalyvavo mū
šiuose ant salos Crete. Kiek 
jų ten galvas padėjo, nepa
sakyta.

London. — Anglijos am
basadorius Maskvoje Staf
ford Cripps sugrįžo Angli
jon. Jį parsišaukė užsienio 
reikalų ministeris Anthony 
Eden.

Streikas Pabaigtas, Bet 
Vadai Išmesti iš Darbo

Los Angeles, Calif. — 
North American Aviation 
kompanijos darbininkai nu
balsavo sugrįžti į darbą. 
Vadinasi, išpildė valdžios 
reikalavimą. Tačiau, kai 
darbininkai sugrįžo į darbą, 
kompanija išmetė laukan 
aštuonius darbininkus, ku
rie streikui vadovavo.

Tuojau tie darbininkai 
padavė prieš kompaniją 
skundą į Nacionalę Darbo 
Santykių Tarybą. Kaltina 
ją sulaužyme Wagner įsta
tymo. Kuom šis reikalas pa
sibaigs, dabar sunku paša- 
kyti.

Vokiečiai Apleidžia Syriją

Vėliausios Žinios
Albany, NY. — Darbo 

Department© komisionierė 
Frieda S. Miller savo ra
porte sako, kad labai padau
gėjo industrinės ligos ir ne
laimės dėl įvestos paskubos 
į pramonę. Darbininkų svei
kata ir gyvybė neapsaugo-: 
jama.

London, 
pranešimo 
armijos 
Lebano sostinę Beirut ir 
Syrijos sostinę Damascus. 
Savo žygyje link šių mies
tų anglų armija sutinkanti 
tik mažo pasipriešinimo iš 
francūzų armijos pusės.

— Laukiama 
, kada Anglijos 
pasieks ir paims

iri

F?

Berlynas. — Mūšiuose ant 
Kretos salos žuvo 2,559 ka
riai, 5,830 karių sužeista ir 
3,169 esą dingę be žinios. O 
vokiečiai paėmę nelaisvėn 
10,700 anglų ir 5,000 grai
kų karių. Tokias žinias pa
skelbė naziu karinis štabas.

L-

Cairo, Egiptas. — Čia esą 
gaunami pranešimai, kad 
nazių orlaiviai pradeda ap
leisti Syriją ir grįžti namo. 
Spėjama, kad Hitleris ne
matąs galimybės Syrijoj su
pliekti anglus.

danti plačiausią paramą Vo
kietijai šiame kare prieš 
Angliją. Šitie pikti gandai 
pasidarė taip plačiai sklei
džiami, jog Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Londone 
Ivan Maiskis turėjo juos 
oficialiai užginčyti. Maiskis 
pareiškė, kad ^šiuo tarpu 
neina jokios derybos tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos ir kad Sovietų Sąjun
ga neplanuoja jokios para
mos Vokietijai vesti karą. 
Tarpe tų dviejų kraštų san
tykiai yra normališki ir visi 
viršminėti gandai neturi jo
kio pamato.

London. — Šis miestas 
pasidarė fabriku visokiau
sių gandų ir išmislų apie 
Sovietų Sąjungą ir jos san
tykius su Vokietija. Dabar 
fabrikuojami ir leidžiami 
gandai į visą pasaulį, jog 
abi pusės — Vokietija ir Sę- 
vietų Sąjunga — esančios 
sutraukusios milžiniškas ar
mijas į parubežius ir esą 
laukiama karo. Nazių armi
ja esanti suriktuota puo
limui ant Sovietų Sąjungos.

Iš kitos pusės, fabrikuoja
mi gandai, jog Sovietų Są
junga vedanti derybas ir ža-

Cleveland, Ohię. — Aliu- 
minum kompanijos penkių 
dirbtuvių darbininkai strei
kavo tiktai dvi dienas. Pa
daryta kompromisas ir 
streikas baigtas. Darbinin
kai laimėjo tik dalį savo rei
kalavimų. Reikalavo daug 
didesnio algų pakėlimo, ne
gu laimėjo. Svarbiausias lai- 

, tai kad 
kompanija pagaliau buvo 
priversta pripažinti CIO 
uniją ir pasirašyti su ja 
kontraktą. Tai pirmas toks 
atsitikimas visoje šios kom
panijos istorijoje. Jinai pir
miau, kaip ir Fordo kompa
nija, žadėjo niekados sutar
ties nedaryti su jokia unija.

CIO Unijos už Šaukimą 
Taikos Konvencijos

Jūrą. Šis laivynas bandys, 
suteikti pagelbą Francijos įėjimas,. tačiau,
armijai Syrijoje, kariauj 
čiai prieš anglus.

an-

Argentina Prieš Nazius
Buenos Aires. — Argenti

nos Atstovų Butas nutarė 
reikalauti, kad valdžia 
griebtųsi žygių prieš nazių 
propagandą. Jie ta propa
gandą varo per “Trans - 
Ocean News Service” (žinių 
agentūra).

Amerikinė Taikos Mobiliza
cija pareiškė, jog tai yra 
bjaurus melas, nes joks indi- 
vidualas milionierius jai tokios 
sumos pinigų neduoda ir tie, 
ką pikietuoja Baltąjį Namą, 
nieko negauna mokėti.

Gerai daro ATM reikalau
dama, kad jai per tą patį ra
diją, kur kalbėjo Winchell, 
būtų leista atsakyti į jo me
lus.

Sidney Hillman ir Vėl 
Streiklaužio Rolėje

Washington. — Dabar pa
aiškėjo, kad Sidney Hill
man, Amalgameitų Rūbsiu- 
vių unijos prezidentas, ak
tyviai remia Vinson streik- 
laužišką bilių. Tuo tarpu 
visos darbo unijos iš Ameri
kos Darbo Federacijos ir 
CIO yra pasisakiusios prieš 
šį bilių.

ORAS: — Giedra.

Anglų Armija Nesulaikomai 
Veržiasi Byri jos Gilumon
Ankara, Turkija. — Čia 

gaunami pranešimai paro
do, kad anglų armija, taip 
pat vadi narni “laisvųjų 
francūzų” būriai, sėkmingai 
stumia atgal Francijos kolo- 
nijalę armiją Syrijoj. Vie
na armija jau pasiekė 
Euphrates upę ir paėmė 
strategišką miestelį Dier-ez 
Zor; kita armija jau esan
ti tik už aštuonių mylių nuo 
garsaus miesto Damascus. 
Manoma, kad paėmimas šio 
miesto liko tiktai valandų 
klausimas. Dar kita anglų 
armija žygiuoja iš Palesti-

nos Viduržemio Jūros pa
kraščiu ir jau randasi prie 
pat uosto Saida. Šios armi
jos tikslas yra pasiekti Bei
rut ir užkirst francūzams 
teikiamą pagelbą per jūras.

Potvyniai Padidins Badą
Vichy, Francija. — Žemu

tiniam Rhone upės klonyje 
užėjo dideli potvyniai ir su
naikino labai daug daržo
vių. Vadinasi, prie jau ir 
taip viešpataujančio alkio 
dar prisidėjo ir gamtos 
“rykštė.”

------------------------— ■■-------- - - - -------------- ---------- ............. : .. • nujĮįjiuj,, * ■ .

Milwaukee. — Wisconsin© 
Valstijos CIO Unijų Indus
trinė Taryba pasisakė už 
sušaukimą Amerikoje pla
čios taikos konvencijos. Nu
tarime sakoma, kad karo 
pavojus yra labai didelis ir 
darbo žmonės turi organi
zuotai prieš jį kovoti.

Berlynas. — Vokiečių ofi
cialiuos žinios sako, kad vo
kiečių submarinai bei orlai
viai pataikė ir sužalojo 
Anglijos karinius laivus 
“Malaya” (31,000 tonų įtal
pos) ir “Repulse” (32,000 
tonų įtalpos).

Londonas. — Karo laivais 
iškelta armija paėmė uostą ' 
Assab — paskutinį uostą, 
kurį iki šiol valdė italai 
Raudonojoj Jūroj.

*.

'h

Anglai Kerta Priešą Libijoj
Cairo, Egiptas. — Libijo

je jūros pakraščiu tarpe 
Derna ir Barce anglų orlai
viai užtiko ilgą padvadą 
amunicijos, gabenamos ita- 
lų-vokiečių armijai. Užpuo
limas buvęs sėkmingas ir vi
sa amunicija ir trokai buvę 
sudaužyti.

Londonas. — Anglijos or
laiviai buvo nulėkę į Vokie
tijos Ruhr industrinę sritį 
ir smarkiai bombardavo 
miestus ir fabrikus. Taipgi 
buvo bombarduojami mies
tai Rotterdam (Holandijos) 
ir Boulogne (Francijos). 
Nuostoliai esą dideli.

• J. -SU. d

Žuvo Keturi Karininkai
Balboa, Canal Zone. — 

Pereitą pirmadieni čionai 
sudužo Jungtinių Valstijų 
bombonešis ir žuvo keturi 
karininkai. Jie buvo išlėkę 
į kalnus jieškoti pirmiau nu
kritusio lėktuvo.

Škotija. — Glasgovo mies
to viršyla Dollan tvirtina, 
kad Hess atlėkė Anglijon 
jieškot* taikos. Hess tebėra 
toks pat užkietėjęs nazis, 
koks ir buvo.

New York. — Birželio 26 
d. amerikiečiai turės progą 
išgirsti Popiežių 
kalbant per radio.
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Streikai, Uniją Vadai ir 
Karo Pavojus

Dauguma šio laikotarpio streikų eina 
po Congress of Industrial Organizations 
(C.I.O.) unijų vėliava. Tai visai natūra
lu: C.I.O. unijos yra industrinės unijos 
ir apima didžiąsias ir sunkiąsias pramo
nes. Tvirčiausias unijas randame plieno, 
gurno, tekstilės, anglies, medžio, auto
mobilių ir tt. industrijose. Viena, šiose 
industrijose darbininkai buvo labiausia 
išnaudojami, antra — jų darbas sun
kiausias ir’ mažiausia atlyginamas. Pra
gyvenimo reikmenų kainoms pakilus, pir
mutiniai pajuto kaip tik šitie sunkio
sios pramonės darbininkai.

Šita padėtis C.I.O. unijas pastato stra- 
tegiškon pozicijon. Iš vienos pusės, joms 
yra puiki proga augti ir sulošti vadovau
jamą rolę kovoje už darbininkų gerbūvį. 
Iš kitos pusės — prieš jas atkreiptos vi
sos valdančiosios klasės sunkiosios ka- 
nuolės.

Kaip C.I.O. centraliniams lyderiams, 
taip atskirų unijų vadams, prisieina im
ti ant savęs labai didelę atsakomybę. Tą 
mums reikia suprasti. Ne visi jie išlai
kė kvotimą ištikimybės savo klasei ir sa
vo pareigoms. Sidney .Įįtillman iš Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unijos jau seniai vi
sai atvirai nuėjo talkon imperialistams 
šį kraštą įtraukti į karą. Tam savo dar
bui jis nesigaili nei energijos, nei pastan-

juos pasmerkė ir atsistojo atviro streik- 

r udi £aria rimta padėtis. Iki šiol C.I.O. 
jtiįdėjimąį įsūšil^S ir atvirai diskreditavo, 
iš galvikių lyderių, tiktai Sidney Hill
man. Dabar jis susilaukė daugiau talki
ninkų.

Šis C.I.O. galvinių viršininkų nusiteiki
mas dėl Los Angeles streiko ir eilinių 
narių yra didelis smūgis tam be galo 
rimtam ir garbingam judėjimui. Mes 
esame pripratę matyti Amerikos Darbo 
Federacijos Green ir Woll streiklaužių 
rolėje, bet pirmu sykiu tenka žymėti tą 
liūdną faktą, jog ir C.I.O. kai kurie šu: 
lai pradėjo žygiuoti tuo pavojingu ir pra
žūtingu keliu.

Mes nenorime tikėti, kad Frankens- 
teeno streiklaužiavimas užduotų rimtą 
smūgį visam C.I.O. judėjimui. Mums at
rodo, kad unijų masės nebus išgąsdintos 
net ir tokiais žygiais, kurie tapo panau
doti prieš Los Angeles didvyriškai kovo
jančius darbininkus. Demokratiškoš pro
cedūros keliu eiliniai unijistai mokės pa
keisti savo netikusius vadus arba išda
vusius jų reikalus tokiais vadais, kurie 
tvirti savo įsitikinimuose, nepaperkami 
valdančiosios klasės ir neišgąsdinami 
darbininkų priešų grūmojimais.

Italija po Metų Karo
Birželio 10 dieną, 1940 metais, Italijos 

fašistų diktatorius Benito Mussolini, kal
bėdamas nuo Palazzo Venezia balkono, 
išdidžiai šaukė: “Italijos legionai nesulai
komi!... Italija* yra galinga, kaip nie
kados pirmiau!.. . Italai pereis nuo Alpų 
iki Indijos Okeano!... Pirmyn ir perga
lėkite!” Tai buvo labai išdidi Mussolinio 
kalba.

Bet fašistinė Italija nepasirodė tokia, 
kokia ją piešė jos vadas. Franci jo j netu
rėjo pasisekimo Italijos armija, nors 
Franci j a jau buvo parblokšta. Afrikoj 
MusscHinis ne tik prakišo karą Ethiopi- 
joj ir neteko jos, bet prakišo ir Eritreą ir 
Somalilando kolonijas. Libijoj anglai su
mušė Mussolinio armijas ir Libiją tik vo
kiečiai Mussoliniui 
karo jėgos uždavė 
mijai Albanijoj ir 
jos pagelba buvo 
kija. Italijos karo

Lietuvių Masės Neleis SmętoiiospJHitlerio 
Agentams Teršti Amerikos LietuwJ.Vardą

Iš antros pusės, John L. Lewis iš pat 
sykio griežtai ir atvirai išėjo prieš karą 
ir prieš Roosevelto valdžios karinę poli
tiką. Jis ir dabar tebestovi tose pozici
jose ir toje linkmėje vairuoja mainierių 
unijos laivą. Bet C.I.O. judėjimo nelaimė 
buvo, kad John L. Lewis pasitraukė iš 
jo vadovybės. Jo vieton C.I.O. preziden
tu tapo išrinktas Phil Murray, vienas iš 
C.I.O. uždėjėjų ir organizatorių. Murray 
rėmė Roosevelto kandidatūrą pereitais 
rinkimais ir nors ne taip karštai, kaip 
Hillman, bet vis tiek pasisakė už Roose
velto valdžios “apsigynimo politiką.” Au
tomobilistų unijos vadovybė su Thomas 
pryšakyje laikosi tos pačios pozicijos.

Ir štai dabar valdžia pradėjo tiesiogi
nį ir aktyvų laužymą streikų. Kaip į tai 
žiūri Phil Murray, Thomas, Frankens- 
teen ir kiti C.I.O. pirmaeiliai lyderiai? 
Ar jie protestuoja prieš valdžios naudo
jimą ginkluotų spėkų prieš streikierius? 
Ar jie atvirai ir vyriškai gina darbinin
kų teisę streikuoti? Ne, neprotestuoja 
ir nesipriešina. Murray ir Brophy įeina 
į Nacionalę Tarpininkavimo Tarybą, kai
po C.I.O. atstovai. Jie balsavo su kitais 
tarybos nariais už pasiuntimą į Los 
Angelės North American Aviation kom
panijos darbininkams reikalavimo grįžti 
darban be laimėjimo. O Frankensteen 
grūmojimais bandė sulaužyti streiką dar 
pirma, negu valdžia pasiuntė kariuome
nę. Didesniam reakcijos paskatinimui 
prieš streikierius, Frankensteen paskelbė 
streiką “komunistų inspiruotu,” nepai
sant to, kad streikui vadovauja automo
bilistų unijos lokalas. Šis streikas buvo 
paskelbtas prisilaikant visų unijinių tai
syklių ir kuo demokratiškiausios proce
dūros.

Vadinasi, Frankensteen pasirodė rolėj 
streiklaužio. O jis yra automobilistų uni
jos aviacijos skyriaus direktorius ir įpa
reigotas suorganizuoti tos pramonės vir 
sus darbininkus. Kai darbininkai North/ 
American kompanijos susiorganizavo ir 
streiko keliu pareikalavo algų pakėlimo, 
šis unijos lyderis, ponas Frankensteen,

atgavo. Graikijos 
smūgį Italijos ar- 

tik su Vokieti- 
parblokšta Grai- 
laivynas nepasi

rodė reikalingoj aukštumoj ir jis daug 
nukentėjo Taranto užlajoj ir prie Mata- 
pan. Italija neteko šiame kare, kaip pati 
pripažįsta, 17,662 karius užmuštais, 45,- 
779 sužeistais ir 132,523 žuvusiais, dau
giausiai belaisviais. Prie to jos karo lai
vynas neteko 1,075 užmuštais; 1,301 su
žeistais ir 6,146 žuvusiais, gal būti pri
gėrusiais. Orlaivynas neteko apie 3,000 
žmonių. Dar daugiau, Italija tapo pilna 
Vokietijos kolonija.

Mussolinis visvien gurklį pučia, mat su 
pagelba Vokietijos jam teko dalis Ju
goslavijos ir kitą dalį paskelbė Kroatijos 
valstybe, kuri “bus” po Italijos fašistų 
kontrole. Mussolinis giriasi, kad jo karo 
laivynas nuskandinęs 29 priešų submari- 
nus, 77,120 tonų kitokių karo laivų ir 
386,210 tonų prekybos laivų.

Neparodė sugabumo kare ir Mussoli
nio orlaivynas. Į antrus karo metus Ita
lija įžengė labai apsunkinta, ypatingai 
ekonominėj srityj. Bet tuo pat kartu jos 
pozicija daug pagerėjo tuo, kad Jugosla
vija ir Graikija sumuštos. Italijos kovin
ga darbo liaudis sugebės surasti būdus 
kovoj, kad užbaigus tą karo katastrofą 
ir priartinus, fašizmo galą. Italijos liau
dis turi revoliucinių kovos tradicijų ir ji 
amžinai nebus fašizmo vergė.

Darbininką Pinigai Prieš 
Juos Pačius

Jau iškilo pilnai viešumon, kaip David 
Dubinsky Hr kiti reakciniai darbo unijų 
vadai veikia prieš darbininkus. Pasirodo, 
kad Dubinsky ir jo grupė, laike 1940 me
tų prezidentinių rinkimų, pervedė iš In
ternational Ladies Garment Workers 
unijos $92,048 rinkimų kampanijai, kurie 
buvo perduoti dešiniąjam Amerikos Dar
bo Partijos sparnui. Iš tos sumos tiesiog 
prieškomunistinei kampanijai ,buvo iš
leista $25,000. Prezidento Roosevelto 
kampanijai iš ILGW unijos iždinės iš
leista $53,555.

• Tai matote, kur eina darbininkų sumo- 
i keti pinigai — kampanijai prieš juos pa
čius, kampanijai, už reakcionierius Rose 

. dr kitus r priešdarbininkiškus kandidatus.
Ir taip yra todėl, kad unijos priešakyj 
stovi tokie Dubinsky ir Antonini.

vesti tarybinę santvarką. 
Jie sako:

“Seimas nutarė panaikint 
Lietuvos valstybės nepri
klausomybę ir Lietuvą pri
jungti prie Sovietų Rusi
jos.” Tai yra didelis melas,' 
būk Lietuvos daugiau neli
ko, kaipo nepriklausomos 
valstybės. Lietuva yra ne
priklausoma, jos visi plotai 
apjungti Į vieną Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Respub
liką. Dabar Lietuvos tautinė 
ir valstybine nepriklauso
mybe yra daug saugesnė, 
kaip ji buvo bent kada pir
miau. Dabar Lietuvos ap
saugojimo sargyboj stovi ne 
vien Lietuvos žmonės, bet 
ir 200 milionų Sovietų Są
jungos žmonių. Lietuvoj yra 
mūsų lietuviška kalba visose 
mokyklose, valdžios įstaigo
se. Lietuva turi savo val
džią ant visos Lietuvos teri
torijos. Lietuva pati valdo- 
si ir turi lygias teises prie 
visos Sovietų Sąjungos tvar
kymosi. Bet jeigu Lietuvos 
žmonės nenorėtų toliau būti 
bendroje Sovietų Sąjungoj, 
tai jie pagal Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
Konstitucijos straipsnį 15 
-tą, turi teisę atsiskirti, ku
ris sako:

“Lietuvos Tarybų Socia
listinė Respublika pasilaiko 
sau teisę laisvai išeiti iš Ta
rybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos.” Tą teisę Lie
tuvai ir bent kokiai kitai 
Sovietų respublikai pripa
žįsta ir bendra Sovietų Są
jungos Konstitucija, kurios 
17-tas straipsnis sako:

“Kiekvienai s ą j u ilginei 
respublikai paliekama teisė 
laisvai išstoti iš Sąjungos 
Sovietinių Socialistinių Res
publikų.”

Taigi, kalbėti, kad būk 
“rusai lietuvius pavergė,” 
kad Lietuva “neteko nepri
klausomybės,” tai yra skel
bimas melo ir netiesos. Lie
tuva susirišo draugiškais 
ryšiais, su darbininkiškomis 
tarybinėmis respublikomis 
Sovietų Sąjungoj tik todėl, 
kad taip Lietuvai ekonomi
niai ir politiniai yra daug 
naudingiau. Lietuva gauna 
reikalingos pagelbos iš So
vietų Sąjungos ir todėl jos

Fašistai smetonininkai - 
hitlerininkai skelbia viso
kius melus naujos Lietuvoj 
santvarkos reikale. Jie pri
steigė fondų, į kuriuos vilio
ja amerikiečių lietuvių pini
gus “pabėgėliams” ir “Lie
tuvai gelbėti” ir siunčia 
juos į Berlyną. Jie skleidžia 
melus naujos santvarkos 
reikale, niekina Lietuvos 
darbininkus ir valstiečius. 
Jie kursto Amerikoj lietu
vius prieš lietuvius, ardo lie
tuvių darbo žmonių vienybę, 
įneša suirutę į lokalines pa
šalpos draugijas, kurios su
sideda iš įvairių pažvalgų 

, žmonių. Jie jungiasi su Wall 
Stryto bankieriais, milionie- 
riais ir imperialistais, kurie 
stengiasi Ameriką įstumti į 
karo, katastrofą.. Jie patai
kauja tiems, kurie puola A- 
merikoj darbininkus strei
kierius. ;VJie jungiasi su re
akcija Dies Komiteto, kuris 
planuoja žiauriausiai perse
kioti svetur gimusius Ame
rikos žmones, tame tarpe ir 
lietuvius.

Smetonininkai, socialistai 
ir klerikalai, didesniam Lie
tuvos žmonių apšmeižimui, 
turi įsteigę savo propagan
dos biurus Berlyne, Šveica
rijoj ir Amerikoj. Tie jų 
biurai išgalvoja melus ir 
siuntinėja juos naujos Lie
tuvos priešų spaudai. Jie iš
kraipo faktus tilpusius ta
rybinėj Lietuvos spaudoj ir 
apgavinėja lietuvius Ameri
koj, kad juos padarius prie
šais savo brolių, seserų, tė
vų ir giminių Lietuvoj. Jie 
kursto lietuvius prieš lie
tuvius Amerikoj, jie niekina 
pažangius biznierius ir pro
fesionalui, jie bjaurius me
lus skleidžia prieš lietuvių 
darbininkišką spaudą ir or
ganizacijas.

Kad tiems Smetonos-Hit
lerio darbams turėjus įplau
kų, tai jie pristeigė visą ei
lę fondų. Kad tą savo fa
šistinį - smetonišką - hitle
rišką darbą ap vieni jus, tai 
tam tikslui jie įsteigė taip 
vadinamą “Amerikos Lietu
vių Tarybą.”

Naujosios Lietuvos prie
šų “Amerikos Lietuvių Ta
ryba” išleido atsišaukimą į 
lietuvius, kurį išspausdino! 
priešdarbininkiška, klerika- Į pramonė daugiau negu du
line, socialistinė ir smetoni- 
nė-fašistinė spauda. .Tas at
sišaukimas užpildytas me
lais ir propaganda prieš Ta
rybų Lietuvą, prieš darbo 
žmonių santvarką Lietuvoj. 
Jie iškraipo faktus, kaip 
Lietuvoj žmonės išrinko sei
mą ir pravedė naujas gyve
nimo reformas. Jie paslepia 
nuo Amerikos lietuvių tą 
faktą, kad Lietuvos liaudis, 
išgujus Smetoną ir jo šaiką, 
laisvai; slaptai, < visų lygiu 

; balsavimu. išrinko savo at
stovus i Seimą ir nutarė į-.
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pitalistai, kurių buvo tik ke
li šimtai. Gi visi darbininkai 
neturėjo jokio turto. Žemes 
turėjo pasisavinę 8 tūkstan
čiai dvarponių ir stambių 
buožių, gi 60,000 buvo beže
mių valstiečių šeimų, kurios 
nieko neturėjo, ir šimtai 
tūkstančių mažažemių, ku
rie vargo ir skurdo. Lietu
voj turtai atimti ne nuo “vi
sų,” kaip tie ponai sako, bet 
nuo saujelės kapitalistų, 
dvarponių, stambių buožių, 
kunigų ir pervesti Lietuvos 
visų darbo žmonių naudai! 
Žemės paimtos nuo ponų ir 
kunigų ir atiduotos valstie
čiams bežemiams ir mažaže
miams pilnam jų naudoji
mui. Fabrikai perėjo į dar
bininkų ir jų valdžios komi
tetų kontrolę. Lietuvoj fa
brikų ir žemės turtai tenka 
ne atskirai saujelei parazi
tų, bet visai Lietuvos darbo 
liaudžiai. Dabar Lietuva 
yra darbo žmonių respubli
ka, jos Konstitucijos straip- 
snys 12-tas sako: “Darbas 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nėj Respublikoj yra kiekvie
no pareiga, galinčio dirbti

piliečio ir garbes dalykas 
pagal principą: ‘Kas nedir
ba, tas nevalgo,.” Žinoma, 
tokia padėtis buvusiems ka
pitalistams, ponams ir vi
siems tinginiams nepatinka 
ir jie prieš ją šaukia.

Toliau smetonininkų-hit- 
lerininkų Taryba šaukia 
Amerikos lietuvius prie vei
kimo prieš naują santvar
ką Lietuvoje. Jie siūlo šauk
ti masinius protestų susi
rinkimus, priimti protestus, 
siųsti juos Rooseveltui, gu
bernatoriams, kongresma- 
nams ir senatoriams. Bet 
tie Smetonos-Hitlerio agen
tai žino, kad Amerikos lie
tuviai neklausys jų, kad jie 
neruoš tų protestų susirin
kimų, tai paskui siūlo:

“Kur negalimi vieši ma
siniai susirinkimai, ten su
sirenka draugijų atstovai ir 
organizuotos v i s u o m enės 
vardu priima atatinkamas 
protesto rezoliucijas.”

Tai “feikerystė”, sauva
liavimas ir apgavystė! Rei
škia, kokioj nors kolonijoj 
susirinks pusė tuzino ar tu
zinas Smetonos ir Hitlerio 
šalininkų ir jie visų organi
zuotų lietuvių vardu neš 
protestus. Dar pereitą ru
denį Waterburyj pora tuzi-

1
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DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČRJS 

$30 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humooldt 2-7964

Nosį Krapšto. Kvapas Dvokia metus nueiti pas dantistą: te
gul jis gerai dantis apžiūri, 
nukrapštė, nuvalo, užtaiso ko
kią spragelę. O jei atsirastų 
sugedęs dantis, tai jį tuojau 
reikia arba gerai užtaisyti ar
ba ištraukt. Išpuvę dantys la- 
bki blogai dvokia.

’Blogaš kvapas gali būti ir 
dėl nesveikų tonsilių, dėl įsise
nėjusios slogos gerklėje ar no
syse. čia reikia atsidėjusio gy
dymo, sistematingai ir nuo
dugniai. Nesveiki tonsiliai ge
rai yra kasdiena teplioti iodo 
ir glicerinos mišiniu. Gerklę ir 
burną gargaliuoti borinės 
rūkšties skiediniu.

Įsisenėjusiai nosų bei veido 
kaulų tuštumų slogai gydyti 
yra keletas būdų. Trumpųjų 
bangų diatermija, ultra-viole- 
tiniai spinduliai, 
pasivaikščiojimai,
maistas su vitaminų prepara
tais, įčirškimai tam tyčia pa
gamintų preparatų, liaukų 
ekstraktai ir tt.

Netikę, sukliurę viduriai, 
menka sveikata irgi padaro 
blogą kvapą. Kiek tik galima, 
reikia sveikata taisyti.

Drauge gydytojau, seniai 
rengiuos paklausti jūsų per 
“Laisvę.” Kartą sutinku gerą 
pažįstamą, kalbame — ir jis 
pradėjo, be jokių ceremonijų, 
savo nosį krapštyti prieš ma
ne. AŠ labai pasišlykštėja'u to
kiu jo elgėsiu. Esu nekartą 
mačiusi, kad maži vaikai taip 
daro. Bet kad žmogus užaugęs 
ir taip elgiasi prie žmonių, tai 
manau, kad tai didelis neman
dagumas. Kodėl jie taip 
Gal vieša kritika bus 
tiems pamoka.

Dar vienas dalykas, 
tekdavo susitikti viena
ną. Ir, kaip tik jis prieidavo 
arčiau, tai jo kvapas labai 
dvokdavo. Aš patėmijau, kad 
jo dantys labai nešvarūs.

Kodėl kitų žmonių taip ne
gražiai atsiduoda iš burnos? 
Ar tai dėl dantų nešvarumo ar 
dėl vidurių netvarkos ar ko ki
to ? Bet jau to minėto žmo
gaus dantys tai atrodo, kad 
jis jų nešvarino, kaip jis užgi-

Tariu gražiai dėkui iš

daro ? 
ir ki-

Man 
vaiki-

kartus pakilus, kaip buvo 
prie Smetonos fašistų reži
mo, žemė geriau apdirbama 
ir įtrešiama, kultūros ir 
sveikatos įstaigos plečiasi.

Toliau ta Taryba skelbia, 
kad “nutarta panaikinti vi
sų Lietuvos žmonių turto vi
sokia nuosavybė.. .” Tai yra 
begėdiškas melas! “Visi” 
Lietuvos gyventojai turto 
neturėjo. Prie Smetonos fa
šistų režimo turtus turėjo 
tik sau jale kapitalistų ir 
dvarponių. Fabrikus ir dirb
tuves turėjo pasisavinę ka-'

gimnastika, 
g a m t inis

męs. 
kalno.

v

Vaizdas iš bombomis suardyto vieno Londono kino 
teatro, kurio griuvėsiuose kyšo filmos skelbimas: “Aš 
dar vis esu gyvas.”

sMl

Atsakymas

Didelis nemandagumas, tai 
švelniai tariant. Tikriau — tai 
storžieviškas a p s i 1 eidimas, 
stoka paprasto žmoniško apsi
ejimo, etiketos. Jeigu tam 
žmogui taip jau labai parūpo 
nosį išsikrapštyti, tai jis ne
turėjo laukti,-kol prieis prie 
žmonių ir prieš, juos viešai de
monstruos savo blogas manie
ras. Nosį kiekvienas gali išsi
krapštyti kur nuošaliai, o ne 
prie žmonių.

žinoma, tai nėra kalba apie 
paprastą nusišluostymą. Bet ir 
šiaip nosį šluostant, visai nė
ra reikalo demonstratyviai 
triūbyt ir šnypšt. Ramiai sau, 
mandagiai nosinėle brūkštelė
jai, spustelėjai — ir gana tam 
kartui.

Apie Ją blogą kvapą iš bur
nos — tai ilgesnė istorija. Gal 
tam vaikinui visa priežastis ir 
buvo apžliaukoję, apgargažė- 
ję dantys. Iš tikro taip labai, 
dažnai ir ’ esti.

Dantys reikia nusivalyti po 
kiėkvienb valgio. Jei neparan
ku, nėra šepetuko, miltukų, ar 
taip ko,..tai .bent su sūriu van
deniu , išsiplauti, išskalauti. 
Kad ,ir nieko bloga nebūtų su

Klausimai ir 
Atsakymai

daugiau kaip 20 metų, 
nėra piliečiu. Kai jo lai
kai ėjime išsibaigs, ar jį 
galima išdeportuoti ?
žmona ir du vaiku,

Jis
Ri

iš-

dantimis, reikia bent kartą į | chance.

Išdeportavimas Kriminališku 
Ateivių

Klausimas:
Apie metai atgal man pa

žįstamas žmogus buvo nubaus
tas už mažą apvogimą ir paso
dintas kalėjime ant 18 mėne
sių. Jis gyvena Jungt. Valsti
jose 
bet 
kas 
bus 
turi
mūsius Jungt. Valstijose.
Atsakymas:

šitą žmogų bus galima 
deportuoti iš Jungt. Valstijų
tik, jeigu jis antru kartu pra
sižengs ir bus pasodintas ka
lėjime ant meto ar ilgiau. 
Kaip įstatymas dabar stovi, 
tai daro skirtumą tarpe atei
vių, kurie čion ilgą laiką gy
vena ir tų, kurie gyvena tik 
penkis metus. Tik paskutinius 
išdeportuoja, jeigu 
bausti kalėjimu ant 
ilgiau. Senesniems 
jams teikiama

esti nu
mėto ar 
gyvento- 
“second
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KAIP SOVIETŲ SĄJUNGA 
UŽSIAUGINA GUMĄ - ROBĄ

gali būt traukiama trakto
riaus ar arklio, ir 25 pro
centais geriau iškasa šaknis 
negu rankomis.

Sovietuose taip pat augi
nama kolektyviuose ūkiuo
se tau-sagyz žolė, kurios 
šaknys duoda iki 40 pro
centų gumos, bet ši žolė rei
kalauja šiltesnio klimato, to-

Sovietai pasigamina dide
lę dalį sau reikalingos gu
mos, arba robo, chemiškais 
būdais iš tokių pigių med
žiagų kaip anglis, kalkės ir 
vanduo. Šitokį gumos padir
bimą išrado sovietinis pro
fesorius A. U. Favorskis, 
pagerbtas viena iš Stalino 
dovanu.

,------------- j—-------------------- ---------------------7 - _

Kitą dalį gumos Sovietai dėl ji daugiausia auginama 
pasigamina iš tam tikrų žo
lių auginamų laukuose pa
našiai kaip javai.

1931 m; sausio 17 d. So
vietų vyriausybė paskyrė 
mokslininkų komisiją jieš- 
kot augalų, turinčių gumos. 
Vienas komisijos narys bu
vo pagarsėjęs akademikas 
N. I. Vavilovas.

Ta komisija per trejus 
metus paeiliui padarė 30 
mokslinių ekspediciįų ir su
rinko daugiau kaip 4900 
įvairių augalų bei žolių iš 
316 skirtingų giminių ir 
1048 rūšių. Visi tie augalai 
buvo nuodugniai surūšiuoti, 
pasodinti ir ištirti. Pasiro
dė, jog 609 jų rūšys turi sa
vyje gumos.

Tada tapo įsteigtas Gumi
nių Augalu Trustas ir įkur
ti keli Institutai Tyrinėt 
Guminius Augalus.

1935 metais jau tiek sėklų 
ir augalų buvo sudaryta, 
kad ausėta bei apsodinta 9.- 
460 akru žemės guminėmis 
žolėmis bei augalais. O šie
met iais ausėta jau 170 tūk
stančių akrų.

Gumai dirbt v ra vartoja
mos augalų šaknys, ir kai 

/kur iš jų nuo vieno akro pa
gaminta iki pusantro šimto 
svarų gumos, nors viduti- 

»niai visi akrai davė po 30 
svarų gumos. Bet dabar da
romi tų augalų pagerinimai 
ir jų auginimo patobulini
mai žada keleriopai padi
dint ju derlių.

Geriausias tam 
pasirodė kok-sagyz 
Tien-Šan kalnuose 
niame Kazachstane. 
Chinijos rubežiaus. Ji atra
do du kolektvviai ūkininkai 
V. V. Snivačpnko ir V. A. 
Buchanevič. Už tai jiedu 
gavo gausingas dovanas nuo 
Sovietų vvriausvbės. ir ju
dviejų paveikslai ir gyveni
mu aprašvmai vra išstatvti 
didžiojoj Žemdirbystės Pa
rodoj.

Kok-sagyz yra tos nat gi
minės augalas kaip ir pie
nės (arba kiaulanienės). Jo 
šaknyse yra 10 iki 27 pro
centų gumos. Jis auga ne 
tik vidutinio klimato vieto
se, bet ir tokiose šaltose sri
tyse kaip Archangelsko 
apygardoj. Kok-sagyz gali 
būt sėjamas pavasarį, vasa
rą ir net rudeni, lankr. mė
nesį, ir atneša vaisiu. Žemė 
jam tręšiama ne tik pirm 
pasėja n t. bet dar pora kar
tų po šiek tiek jam beau
gant. Naudojamos moksliš
kai pritaikvtos trąšos.

Ateinančiais gi metais 
vien tik kok-sagyzu bus ap
sėta milionas akrų žemės.

Kok-sagyz sėklos nuren- 
kamos rankomis, panašiai, 
kaip kad rinktum pienių 
galvutes. Šaknvs pirmiau 
buvo kasamos tokiu įran
kiu, kaip naudoiamas run
keliam kasti. Dabar šak
nims kasti vartojama ma- 
š’na. išrasta sovietinių mok
slininku, vadovybėj akade
miko A. Sivačenko. Jinai

Mum

Saliamonas---Vario Karalius
Per trejus paskutinius me

tus buvo atkasinėjami pa
laikai Ezion-Geberio, seno
vės miesto su prieplauka 
prie Raudonosios Jūros. Ta 
miestą ir uostą pastatė tūk
stančiai karaliaus Saliamo
no vergų beveik trys tūks
tančiai metų atgal.

Atkasinėjimai vadovauja
mi profesoriaus Nelsono 
Glueck’o parodo, jog Ezion- 
Geberyj buvo milžiniškos 
vario ir geležies liejyklos,

SOVIETŲ MOKSLAS TARNAU
JA ŽMONIŲ GEROVEI

miesto liekanas buvo tarp 
kitko atrasta šitokie daiktai

o Ezion-Geberio prieplauka 
buvo puikiausia senoviška
me pasaulyje.

Geležies ir vario dirbiniai 
iš Ezion-Geberio buvo dau
giausiai plukdomi laivais į 
Pietinę Arabija pardavinėt 
mainais už auksą, sidabrų, 
dramblio iltis, beždžiones, 
povus, raudonmedį ir bran
gakmenius, kaip rašo Bib
lija pirmojoj Karalių kny
goj.

Atkasinėjant Ezion-Geber

Visašališka Tyrinėjimų 
Taryba Amerikos Mokslų 
Akademijos neseniai įteikė 
prez. Rooseveltui savo ra
portą apie mokslinius - pra
moninius tyrinėjimus Sovie
tų Sąjungoj, ir prezidentas 
perleido tą raportą Ameri
kos senatoriams ir kongres- 
manams. Jis patarė jiem 
“atydžiai šį raportą perskai
tyti.” Nes prezidentui da
bar rūpi, kad moksliniai - 
pramoniniai tyrinėtojai pla
ningiau darbuotųsi — kari
niams reikalams pirmoje 
vietoje.

Visašališka T y r inėjimų 
Taryba yra prez. Roosevelto 
paskirta, todėl jinai valdiš
ka įstaiga. Ir štai ką ši ame
rikinė akademikų įstaiga 
sako apie mokslinius - pra
moninius tyrinėjimus Sovie
tuose :

“Vyriausias Sovietų moks
lo tikslas yra daugiau ge- 
rint darbininkam būklę ne
gu didint pelnus iš gamybos. 
Moksliniai tyrinėjimai So
vietuose nėra taikomi tam, 
kad viena ar kita pramonė 
greitai gautų naudos.

“Sovietuose nėra žiūrima 
į mokslą kaip Į atskirą da
lyką; jis ten suderinamas su 
bendrais visumos reikalais.”

Daugumoje kitų šalių ma
žai tėra suderinimo tarp ty
rinėjimų, kuriuos veda uni
versitetai ir pramonės, sa
ko ta amerikinių mokslinin
kų taryba, raportuodama 
prez. Rooseveltui:

“Sovietų Sąjungoj ryšiai 
tarp laboratorijų, universi
tetų ir kitų mokslo įstaigų 
ir pramonės yra rūpestingai 
suplanuoti. Žemdirbystės ir 
pramonės išvystymas reika
lingas gyventojams aprū
pint yra apskaičiuojamas 
keturiasdešimčiai artimiau
sių metų. Valdžia tinkamai 
parūpina įrengimus ir tyri
nėjimų įstaigas reikalingas 
kiekvienai pramonei po to, 
kai atydžiai išnagrinėja jų 
reikalus.

“Pirm revoliucijos abelnai 
Rusijoj beveik nebuvo pra
moninių tyrinėjimų, nors 
žymus darbas atiktas pla
tinos ir žibalo srityse. 
Bet po revoliucijos So
vietų Sąjunga pabrėžė rei
kalą mokslo ir tyrinėji
mų; tai buvo dalis jos 
plano atbudavot šaliai, 
ir tuo būdu Sovietai nuga
lėjo senąjį Rusijos techniš
ką atsilikimą.”

Iš pradžios Sovietai sam
dė daug specialistų iš užsie
nių, kad pastūmėtų mokslą 
pirmyn, bet galų gale patys 
Rusijos mokslininkai ėmė 
bendradarbiaut su Sovietų 
vyriausybe, “kada jie supra
to, jog naujoji valdžia nori 
duot jiem kur kas daugiau 
laisvės ir pripažint jiem

daug daugiau svarbos, negu 
jie turėjo ibet kada pir
miau,” kaip pareiškia mini
mi Amerikos mokslininkai, 
raportuodami prez. Roose
veltui. Toliau jie sako:

ANGLIJOJ MOKSLAS 
BIZNIUI

“Sovietų politika yra grei
tai įvest išradimus ir tyri
nėjimų atradimus į pramo
nę ... Anglijoj gi kompani
jos neišnaudojo naujų atra
dimų. Naujosios priemonės 
Anglijoj paliko negyvomis, 
ar tai todėl, kad neturėjo 
reikalingų žinovų ar įrengi
mų, kad galėtų tuos išradi
mus praktiškai išnaudot 
bizniui, ar todėl, kad trūko 
pinigų... O didesnės kom
panijos, turinčios savo la
boratorijas, pačios sau nau
doja ištyrimų vaisius, kad 
gautų pirmenybę biznyje.”

VOKIETIJOJ MOKSLAS 
KARUI

Vokietijoj šiandien moks
las ir tyrinėjimai yra prira
kinti prie karinės mašinos 
ir juos vargina Hitlerio rei
kalavimai nuveikt tokius 
darbus, kad Vokietija viską 
pati sau pasigamintų ir iš to 
atžvilgio būtų nepriklauso
ma nuo kitų kraštų, kaip 
pabrėžė amerikiniai akade
mikai savo raporte prezi
dentui. Jie sako, jog Vokie
tijai dabar gręsia stoka iš
lavintų mokslininkų ir tyri
nėtojų dėl šitokių priežas- . 
čių:

Nazių v a 1 d žia apleido 
mokslinį žmonių lavinimą; 
jinai išvalė iš universitetų 
gabius mokslininkus kaipo 
žydus (bei nepatinkamus 
Hitleriui žmones), ir dabar 
vokiečių jaunuoliai neturi 
nei išrokavimo, nei gabumo 
nuodugniai techniškai lavin
tis

Raportas prez Roosevel
tui, beje, neiškenčia nemetęs 
akmens į Sovietų daržą ir 
daro šitokią pastabą:

“Nuošimtis žymių moksli
nių tyrinėtojų Rusijoj yra 
mažas. Didžiulis skaičius 
blogai išlavintų ir vidutinių 
tyrinėtojų nėra našūs, nors 
masinės jų pastangos turės 
duot daug naudingų vaisių. 
Kai kurie jų tyrinėjimų at
radimai yra puikūs, nors, iš 
antros pusės, daugelis yra 
žinomi kaip nepatikimi ir 
paviršutiniai.”

Bet amerikiniai akademi- ' 
kai, beraporduodami prezi
dentui, tuojaus patys sau 
prieštarauja ir vėl noroms - 
nenoroms atiduoda kreditą 
sovietiniam mokslui; sako:

“Savo plane dėl organi
zuotų tyrinėjimų Sovietai 
atkreipia dėmesį į talentus 
pavienių tyrinėjimo darbuo
tojų. Tiem, kurie parodo ne
paprastą talentą ir gabumą, 
yra statomos didžios labora
torijos, jos įrengiamos ir jų 
štabams paskiriama tiek vy
rų, kiek tik reikia, prade
dant nuo mokslininkų ir ei
nant iki mechaniku.”

‘ -N. M.
'----------------

Nosies Čiepai
—————

Amerikietis daktaras Th. 
E. Walsh atrado, kad pa
prastas įleidimas j nosį čie- 
pų nuo slogų geriau saugo 
žmogų nuo “šalčių”, negu 
įšvirkštimas tų čiepų. po oda 
į kraują.

riniai vinys ilgesni kaip 8 
colių, vartojami laivams su
kalt; virvės žėgliniams lai
vams, žvejybos kabliai ir 
kabliukai, durklai, kalavi
jai, sagos, adatos, karoliai, 
audimai, gurbai ir puodų 
šukės. Žydai tas šukes var
todavo įbrėžt įvairiems sa
vo užrašams.Ukrainoj ir Kazachstane.

Paskutiniu laiku sovieti
niai mokslininkai sukryžia
vo veisles dešimties rūšių 
guminių augalų taip, jog 
gaunama net 30 kartų dau
giau sveriančios šaknys ne- 
eri iš pradžios. Taip moks
liniai pagerinto augalo šak
nys sveria iki trečdalio sva
ro ir turi didesni procentą 
gumos negu randama šak
nyse “gamtinio” augalo.

Sovietų vyriausybė yra 
įgabenus guminių augalų 
taipgi iš Meksikos ir Jung
tiniu Valstijų, ir mokslinin
kai tvrinėia, kokiam orui ir 
žemei geriau tinka vieni ar 
kiti iš tų augalų gumai ga
minti.

Sovietai 
praktiškus bandymus, kad 
patyrus, ar guma pa^amin-1 nių įr kitų uolenų. Tos uo
tą iš savų augalu prilygsta ienos vadinamos nuosėdinė

mis, nes jos nusėsdavo dug
ne senovės jūrų, ežerų, upių, 
pelkių. Po šiomis nuosėdinė
mis uolenomis guli ištisos 
akmens uolos: gneisai, gra
nitas ir kt. Granitas susida
ro visai kitaip negu nuosė
dinės uolenos. Jis yra sus
tingusi žemės gilumoj mag
ma (lava).

Patyrimas rodo, jog lei
džiantis į žemės gilumą, 
temperatūra vidutiniai pa
kyla vienu laipsniu kas 33 
metrai. Tai pastebima ka
sant kasyklas, gilius tune
lius ir tt. Vokietijoje, kur 
išgręžta viena iš pačių gi
liausių skylių, temperatūra 
gilumoj pustrečio kilometro 
siekė 83 laipsnius 
(pagal šimtalaipsnį 
metrą). A 

Tėmydami, kaip 
temperatūra einant 
mokslininkai, todėl, 
čiavo, kad uolenos,

darė griežtus

gumai, ivežtai iš svetimu 
kraštu, kuri pagaminta iš 
guminiu medžiu “sulos.” 
augančių Rytinėje Holandu 
Indiioje ir Brankioje. Ir 
tie bandymai įrodė, jo^ na
minė guma padirbta iš so
vietiniu augalų yra Ivonai 
stinri ir* wa automobiliu 
ratams, keliošams ir ki
tiems reikalams, kaip ir už
sieninė guma.

—N. M.

Automatiškas Akinių 
Pririnkimas

Pas žmones gali būt tiek 
įvairiu trūkumu regėjime.

auo-alasprisieiti! išrašvt 61 bi-
ptrastas 
Sovieti- 

arti
lionas recontu akiniams.

Nauias išradimas vadina
mas nborontor dabar pada
ro salima beveik timians. 
automatiškai sužinot, kokiu 
akiniu reikia. Phornntnrvra 
instrumentas, i kuri žiūrint 
sukinėjama tam tikroj
dvklės bei ratukai. Kai o*e- lies granitas, gilumoje 60 
riausia matai, toi vietoj su-1 kilometrų yra ištirpę. Tai- 
stoii sukinėjęs, ir nats 
strumentas rodo' receptą ta
vo akiniams.

ro-

ŽEMES RUTULYS
Žemės gilumos per ilgus | Kas gi tai per medžiagos? 

amžius atrodė žmonėms pil-'Greičiausia, tai metalai. Bet 
nos paslapčių. Ugniakalnių kuris metalas sudaro svar- 
(vulkanų) išsiveržimai su- blausią tų medžiagų masę? 
keldavo žmogui siaubūniš- Turbūt, geležis, kuri dau- 
ką pasibaisėjimą. giausia išsiplėtusi

žemės viduryj?
Savo akimis mes galime 

matyti tik palyginti negi
lius žemės sluoksnius. Mes 
žinome, kad viršutiniai že
mės sluoksniai susideda iš 
smėlynų, molio, kalkakme-

kraščio 
termo-

kaista 
gilyn, 

apskąi- 
iš da-

' žemėj. 
Geležies randasi daugelyje 
žemės uolenų, jūrų, ežerų ir 
upių vandenyj, augaluose ir 
gyvių kūnuose. Dar dau
giau. “Dangaus akmenys”— 
meteoritai (neteisingai va
dinami “krintančiomis žvai
gždėmis”)—irgi paprastai 
susideda iš geležies su kito 
metalo - nikelio priemaiša. 
Reiškia, daug geležies yra 
ir kituose visatos pasauliuo
se, o meteoritai yra jų nuo
laužos.

Mokslininkai jau seniai 
padarė išvadą, kad žemės 
rutulio centre yra milžiniš
kas geležinis branduolys. Ta 
geležis, turbūt, turi didelę 
dalį nikelio ir kai kurių ki
tų metalų priemaišų.

Bet ar iš karto po įkai
tinta magma .randasi tas 
geležiniai-nikelinis branduo
lys? Ne. Stebėjimai parodo, 
jog taip nėra.

Kai įvyksta kur nors že
mės drebėjimas, tai žemės 
rutuliu į visas puses eina 
ypatingos bangos. Tos ne
matomos bangos yra žemės 
dalelyčių virpėjimas. Moks
le jos vadinamos seisminė-

Raumenys ir
Vitaminas

in-

Netinkamu Riebalu Paverti
mas Tinkamais

Bovelnos sėklų aliei"<? ir 
banp’žuvies taukai netinka
mi žmogui vnlorvt, bet kai, 
nėr juos nerleidžia vandeni
lio (hvdroreno) duias, jau 
pasidaro tinkami žmogui 
riebalai. Panašiai ir dano* 
kitu augaliniu ir p-vvidiniu 
riebalų. Tai yra atradimas 
nrofesoriaus Arthuro Bur- 
wellio.

Auksas Kaipo Vaistas
Newyorkietis gydytojas 

E. F. Hartung gavo gerų 
pasekmių duodamas aukso 
druskų ligoniams sergan
tiems reumatiškais sąna
rių įdegimais. Dar nėra ži
noma, ar bakterijos sudaro 
tokią ligą. Bet jeigu bakte
rijos. tai dr. Hartung sako, 
reikėtų spręst, kad aukso 
druskos stabdo bakterijų 
veikimą ir veisimąsi.

X

ir yra

Giliau 
masė,

mis bangomis, ir jų būna 
įvairių rūšių. Vienos iš tų 
bangų plinta tik žemės plu
ta, kitos pereina per žemės 
rutulio vidurines dalis. To
kių bangų judėjimo greitis 
pareina nuo savybių tos me
džiagos, per kurią šios ban
gos keliauja.

Mokslininkai išnagrinėjo, 
kaip greitai tos bangos per
eina įvairiomis kryptimis 
per žemės rutulį, ir pagal 
tą greitį sužinojo tankumą 
medžiagų, per kurias tokios 
bangos perėjo.

Tokie nagrinėjimai bei 
tyrinėjimai, parodė, jog že
mės medžiaga nėra vieno
dai tanki, kad ji nėra vieno
da ištisinė masė. Atvirkš
čiai, žemės rutulio turinys 
yra gana įvairus ir sudė
tingas.

Žemės struktūra (“subu- 
davojimas”) galima paly
ginti svogūnui (cibuliui).

Pamėginsime įsivaizduoti 
žemės rutulį, kaip jis at
rodytų, jei mes jį perpjau
tume pusiau. Jos viduryje 
mes pamatytume milžinišką 
geležies branduolį, kurio 
skersmuo (diametras) ly
gus keliem tūkstančiam ki
lometrų. Tą branduolį apsu
pa storas apvalkas iš me
talų ir akmens mišinio. Šio 
apvalko sudėtis primena 
naugę, arba rūdą; todėl jis 
ir pavadintas rūdiniu ap- 
valku.

Virš rūdinio apvalko yra 
kitas apvalkas, susidedąs iš 
sunkių akmeninių uolenų. 
Viršutinė jo dalis tai ug
niniai skysta magma, apie 
kurią jau kalbėjome.

Virš magmos guli ta kie
ta, akmeninė žemės pluta, 
ant kurios paviršiaus mes ir 
gyvename.

Virš žemės plutos su jos 
vandenynais yra pats leng
viausias, orinis apvalkas 
vadinamas atmosfera.

Žemės rutulys, tokiu bū
du susideda iš milžiniško ir 
labai sunkaus branduolio, 
kurį apsupa visa eilė apval- 
kų. Kuo apvalkas arčiau 
prie žemės centro, tuo jis 
sunkesnis. Tai visai su
prantama.

Pirm bilionų metų žemės 
rutulys buvo visas įkaitęs ir

Dr. R. N. DeJong mieste 
Ann Arbor, Mich., nedavė 
vitamino E tyrinėjamiem 
paukščiam ir keturkojam 
gyvuliam, ir dėl to jų rau
menys nyko ir vyto. Pradė
jus paskui duot jiem vita
mino E su maistu, vėl atsi
taisė keturkojų ir paukščių 
raumenys.

Daktaras DeJong tikėjo
si, kad šiuom vitaminu bū
sią galima pagydyt ir žmo
nių suvytusius raumenis. 
Bet kitaip išėjo. Vitaminas 
neatitaisė jiem raumenų.

Tarp žmonių ir bandomų
jų gyvulių jis atrado tokį 
skirtumą: raumenų nykimo 
liga pas žmones parėjo iš
nugarkaulio nervų gedimo; švietė kaip žvaigždė. Pama- 
o tų gyvulių raumenys ge- žu aušdamas, ijis apsidengė 

| do tiesiogiai dėl stokos vi- kieta akmenine žieve. Ma
tyt, dar tuo laiku, kai visas 
rutulys buvo tik pradėjusi 
aušti ugniniai-skysta masė, 
pradėjo skirtis ir įvairaus 
sunkumo sluoksniai. Sun
kios medžiagos leidosi gi
lyn, į centrą ir sudarė ten 
metalinį branduolį, o leng-

gi tie 60 kilometrų 
storis žemės plutos.

Na, o kas giliau? 
yra ugninga-skysta 
vadinama magma.

Išeidama per žemės plu
tos plyšius į paviršių, mag- 
ma-lava būna 1,200 laipsnių 
karščio. Tai yra iš ugnia
kalnių išsiveržianti medžia
ga.

Iš žemės gilumų, dujoms 
ir garams veikiant, pasike
lia karšto vandens fontanai- 
geizeriai.

Kas gi yra po magma?
Mokslininkai sudėtingais 

išskaičiavimais nustatė že
mės rutulio svorį. Pasirodė, 
jog žemė sveria penkis su 
puse kartų daugiau, negu 
svertų tokio pat dydžio 
vandens rutulys. Bet žemės 
pluta (tai yra akmens uo
lenos) sveria tik pustrečio tamino E. 
karto daugiau už vandenį. | Gali būt atsitikimų, kad 
Iš to daroma išvada, kad ir žmogaus raumenys nyks- 
žemės rutulio viduryj turi,ta dėl šio vitamino negavi- 
būt kokios tai nepaprastai mo Tokiame atvejyje vita- 
sunkios medžiagos, kurios* minas E, rodos, turėtų pa
yra devynis, gal dešimtį, dėt ir žmogaus raumenims 
kartų sunkesnės už vandenį, atsitaisyt. —J. C.

vesnės medžiagos iškilo į 
viršų, sudarydamos viršuti
nius sluoksnius dar jaunos, 
įkaitintos planetos-žemės.

Mokslo nustatyti daviniai 
apie žemės sudėtį paneigė 
religinius pasakojimus, būk 
žemė palyginti neseniai 
(pirm 7,500 metų) buvo Die
vo sutverta iš karto iš nie
ko. Iš tikrųjų gi, pirm ne
gu žemė įgavo dabartinį sa
vo pavidalą, jinai perėjo 
milžinišką vystymosi kelią, 
kuris truko bilionus metų.

—V. M.
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A PEACE DANCE is Builders’ Way
Of Doing Part in Peace Fight

Story Confirmed!

The Truth About Lithuania

Those Nazi agents who wished for 
Hitler in Lithuania and later heilcd 
Hitler in Germany, received in-

’these “starving” 
air transportation 
where they board 

into the United

Our “Smetonazi”

B'lieve Me! FRANK STULGIS

ned names, places and all. 
proof was all substantiated 

One of the publications, 
mas”, 1
------- American and

Ketvirtas puslapis

uania came to becoming a victim 
of Nazi oppression, how near Lith
uania came to participation in the 
war.

We say that those who are warm
ly received in Berlin were Berlin’s 
agents in Kaunas and other parts 
of Lithuania.

Some of these people are filtering 
into the United States. They come 
here with the AID OF THE NA
ZI GOVERNMENT. The Nazi luft- 
waffe supplies 
“refugees” with 
to Lisbon from

OME TIME AGO, we wrote a 
series of articles about the du

bious activities of the Smetonazis in 
this country who were working un
der the direction of Hitlerites in 
Berlin. We showed how the propa
ganda came through from Berlin to 
the American Lithuanian newspa
pers and how they gleefully “ate 
It up”. We showed how and why 
the Lithuanian “refugee” organiza
tion in Berlin was controlled by the 
Nazis and how and why the pro 
Nazi Lithuanians “took a powder” 
when the changes occurred in the | 
Lithuanian government. We mentio- ships and come

The ' States -having been issued visas by
OUR UNITED STATES STATE 

••Jauni- j DEPARTMENT! In the meantime,
which claims to be super- Į the valient fighters for democracy

super American and super-super Į in Spain a few years ago are not
Lithuanian and is run by a couple 1 permitted to enter! WHY?
of “peanut” editors who claim to' Those Nazi agents who wished for 
be journalists got hot under the, Hitler in Lithuania and later heiled 
collar about this expose and we I
quote from one of their editorials I structions as to the line they should 
which commented on the series: follow here in the United States 

are received by our State Depart- 
... it is the worst type of service ment and once they come here, they 

that immigrants can dare to give hypocritically shout “Long Live Dė
to the country whose wealth they mocracy•” 
are using and whose citizens they i Sometimes we wonder if our 
are (if they are citizens at all!).” I state Department is interested in 

“... they write such nonsense and actually fighting Nazi Germany. If 
give their readers such deliberate • jt jSj why does it license the various 
lies that sometimes we seriously i collection agencies which collect the 
doubt their mental health and their | pennjes nickels and dimes of the 

Lithuanian people here under the 
sheep’s gUise of aiding the “starving refu- Į

gees” and later sends it to Berlin I 
to these “Free Lithuania Commit
tees” WHICH ARE UNDER NA
ZI DIRECTION? Why?... Why?

All Lithuanian-Americans and os-i 
pecially such super-super American 
and super-super Lithuanian patriots,! 
to show their sincerity, if they are Į 
sincere, should at 
the Nazi collection 
the Lithuanians in 
They should write 
about this activity to the State De
partment and demand that the Į 
licenses for collection be revoked!

2 Į They should demand an explana- 
but soon as that regime fell, the1 tion as to who financed the refu-1 
editor made a deal with the “Nau-' gee” journey by Nazi 
jicnos” publisher, Grigaitis, and the planes to Lisbon and fiom there by 
“Naujienos” assumed the responsi-> 
bility for getting the “Jaunimas” į 
out and gave its “starving” t , 
Juozas Poška, a job on the Nau
jienos staff. Poška now edits his 
Jaunimas during his spare time. 
Naujienos gives large ads free of 
charge to this publication. However 
the little paper is so insignificant 
that the United States Post Office , - * ,
refused to grant it second class; show that they are sincere about 
mailing rights, which every paper | their fight against Nazi Germany—- 
having at least 500 subscribers can I instead of saying as the Jaunimas 
easily obtain, yet it pretends tolcc’it°r says we just don t believe 
speak in the name of all the Arne- pt! .
rican Lithuanians. ( But there is another angle to

this

patriotic loyalty.”
“... they are wolves in 

clothing.”
“rolling in mud.”
“fell to a new low”
“twisted lies”

random 
our di

a few 
sent in 
the series of ar-
proof that the once condemn 

agencies among 
this country, 
their findings

Baltic Festival At 
Rikers Estate

ASTORIA, L. I., N. Y.—The Se
cond Annual Baltic-American Festi
val is being held this year on June 
15, thjs Sunday, at Rikers Estate 
Park.

An entertainment program with 
artists from four nationalities has 
been arranged by the committee. 
The program will present the Fin
nish Mixed Chorus, the Lithuanian 
Aido Chorus of Brooklyn and the 
Estonian Folk Dance Group. There 
will also be, as was so successful 
last year, games and races for all 
with prizes for the winners.

Admission is 35c., children free. 
The park will open at 10 a. m. and 
can be reached by taking the Stein
way Ave. Bus at Queensboro Plaza 
to the end of the line, then follow
ing the sign to Rikers Estate Park.

Detroit Special
The weather was perfect for pic

nicking. The sun was warm and the 
cloudy skies and refreshing breeze 
brought the temperature to ideal. 
From where I stood in exile the 
strains of music from the Bucca
neers and the sight of so many hap
py faces left no doubt in my mind 
that the picnic was doing what had 

j been promised. Everybody was hav- 
j ing a good time. Off to the side was 
I the LDS Baseball game, you know, 
{ three balls for a dime and win your
self a prize. The Aido Chorus of De
troit demonstrated its support of 
the Lithuanian youth in athletics 
by donating the concession rights 
free of charge. L think it would be 
commendable if other progressive 
organizations did likewise. If you 
have a picnic and want to add a 
litle life to it with a sporting game

Welcome Back, Frank Stulgis!
The readers of the Laisve English Section will have noticed 

that our old friend, one of the foremost Lithuanian American 
commentators, has been back with us for two issues. We hope 
Frank Stulgis continues to write his columns for the Laisve 
English Section where he is always welcome.

Frank has raised many issues in his time. His series of 
articles exposing the propaganda among Lithuanians in this 
country brought praise from the friends of democracy among 
the Lithuanians and denunciation from its enemies. It was 
the most comment ed-up on series of articles ever written in 
a Lithuanian newspaper’s English Section.

Frank, as usual, writes straight from the shoulder. His facts 
are bold and, straightforward. Everything he says is backed, 
up by proof. He has been in the habit of bringing out the real 
hard, facts.

While he wrot({ for the Laisve some time ago, he received 
more “fan mail” than any of our other writers, either siding 
with him or criticizing him. Out, of all this Frank has come 
with flying colors.- Although only two of his columns have 
appeared in the last two issues, already comments are begin
ning to come in.

If you are not reading his column, read it now! B’lieve me! 
It’s great stuff!

July 20th the Deadline for Applications 
for the LDS Scholarships

These are only 
things which were 
rection for writing 
tides which gave 
majority of the Lith-American pub
lications were being fed with news 
releases from the Nazi propaganda 
mill in Berlin. This publication, the 
-“Jaunimas”, itself, very often used 
these releases. The rumor still is 
in Chicago that “Jaunimas” was: 
financed by the Smetona regime—’ 
but soon as that regime leu. me: i*'-'" VuftwVff,el contact Al Gcralt through this pa-
editor made a deal with the “Nau-- gee journey by Nazi Luftwaffe offices Through this game and

................... ■. ..■ _ rUannc tn T.iuhnn nnrl from thorn bv'P^1* uum.x.
boat to the Western Hemisphere.

They should ask the State De
editor, ■ partment why it permits these Nazi 

agents who worked with the fullest 
cooperation of these ~ 
nia” committees under Nazi 
tion to enter these United 
and • sow seeds of disunity 
the Lithuanian Americans!

If they would do t*his, they would

Free Lithua- 
direc- 
States 
among

whole affair which we will
Well, to make a long story short, discuss at another time. We shall 

the latest issue of the “Jaunimas” discuss these reasons—why the Roo- 
sort of confirms what we wrote in sevclt Administration is now host 
X — X — — C I r. L ««r Lx • zx lx 4 Lx ZX » f 1 A. —. 4 Lx zx T . 4 lx • « zx XX 1 zx XX zx r • 1 ZX vx 1 z« Ithat series of articles at which they 
threw mud and dirt. Now, the story 
comes out.

A letter from Corporal J. Liudzius 
of the Royal Fusiliers of Britain 
written from “somewhere in Eng
land,” among other things states:

“According to one of the Lon
don newspapers the Germans are 
backing a free Lithuania commit
tee in Berlin. Another report I 
read was that a steady stream 
of refugees from ‘Soviet Oppres
sions” are streaming (should he 
‘is streaming’—I*’. S.) into East 
Prussia and are being made very 
welcome by the Germans.”

We arc not going to say, “We 
you so.” We merely are stating 
we saw from the propaganda 
was coming from Berlin even more 
than six months ago, that it was 
anti-semitic, that it was the Nazi 
type of propaganda. You called us 
names. Now, Mr. Poška and others, 
you are forced to eat every cuss 
word you flung at us. You are forc
ed to drink the water into which 
you spat.

On the front page of this same 
issue of the “Jaunimas”, there is 
more confirmation that the scries 
of articles we wrote were correct 
when they publish a letter of an 
insignificant person (Hardy Nurrn- 
sen of the Baltic American Society 
of Washington, D. C.) denouncing 
the formation “of a Baltic corps 
of volunteers to fight Soviet Russia 
under the direction of Hitler’s Ger
many.” The story of this corps was 
printed in the N. Y. World Tele
gram-written by Wm. Phillip Si
mons. This shows that we were 
correct in our analysis. It shows 
that the present pro-Smctona ag
ents, the Smetonazis are UNDER 
THE DIRECTION 
GERMANY!

We say this to 
Americans: ,These 
fleeing to Germany and are “being 
made very welcome by the Ger
mans” were members of the Lith
uanian Fifth Column -were the 
Lithuanian Quislings who were 
ready to sell out Lithuania to the 
Nazis. The Lithuanian people, ran 
Smetona and all his little Quislings 
Out of the country JUST SIX 
HOURS BEFORE THE SCHEDUL
ED UPRISING BY NAZI “SPORTS- 

’ MEN” AND NAZI “TOURISTS” 
then already in Kaunas. The fact 
that the “Vadas” of the government 
sponsored Jaunalietuviai organiza
tion ’ of youth was a secret Nazi 

g agent arid the fact that he was 
appointed to the position by Sme
tona himself, shows how near Lith-

to the Lithuanian Nazi agents 
another column.

Newark--C. N.
Battle it Out

in

various other activities the LDS 
Youth Brand 208 is striving to raise 
money for a wrestling and gymnas
tic mat around which a real recrea
tional center for young workers and 
students in Detroit will be built. If 
anyone reading this article knows 
where we can get a mat for a fair 
price or wants to get the plan of 
the baseball game we are using for 
his club please • contact the afore 
mentioned fellow.

The business was a little too li
vely to get the juicy gossip about 
the picnicers, but at our next pic
nic on Sept. 14th at Beechnut Grove 
I hope to work up a means to have 
some time off to snoop around the 
dark corners.

Next week I’ll try 
the program for the 
summer of fun.

Till next week,

to find out
Aido Chorus

Kid Kong.

told 
that 
that

OF HITLER

the Lithuanian 
people who arc

Th© Newark LoDcStars (boys!) 
and the Great Neck IsLanDerS 
(girls!) will meet in front of 
Kosmowski’s Tavern, 91 Steam 
boat Rd., Great Neck, on June; 
15 at 11 A. M.

The softball game will start at 
11:30 a. nu

Everybody please be there.
—Just A Hick.

This one comes from London: A 
sailor callęd unexpectedly on *his fi
ancee one night. He found her all

“That’s the spirit,” he told her.
“No need to look gloomy.”

Just then the ‘phone bell 
and the sailor answered it.

“What?” he said. “Oh, yes;
ing from lhe number of U-boats 
we’ve sunk, I should certainly think
so.” And he hung up the receiver.

“Who
“Oh,”

wanted 
clear!”

rang,

judg-

was that?” asked the girl, 
he said, “just a fellow who 
to know if the coast is

A. RedfieldThe Upper Crust

telephone call from the factory, sir.”

&

BROOKLYN, N. Y. — LDS Scholarship applications for the 
scholastic year 1941-42 are due on July 20th, announced John 
Orman, secretary of the LDS National Youth Committee, last 
week.

The LDS gives scholarships to needy deserving members of 
the organization who arc students 
professional or academic colleges 
universities.

in B 
or

beThe scholarships, which mey 
as high as $100, are not loans but 
outright stipends and there is no 
need to worry about paying them 
back aftąr a member’s education is 
completed.

The following qualifications are 
necessary in order to be eligible for 
a scholarship:

1. The student must have been a 
member of the LDS in good stand
ing for the past year.

2. Must show a degree of activi
ty among Lithuanian people gener
ally either while at College or just 
prior to entering same.

3. He must be a student of a re
cognized college or university.

4. Must have at least one year of 
college credit.

5. Must have at least a “C” ave
rage in his studies.

6. Must need the scholarship in

Lyros Holding
Piknikas June 22

In Cleveland With Biruta.

pre

BROOKLYN, N. Y.—While 
the Administration is holler
ing for war the members of 
the Brooklyn Builders are 
“all-out” for a good time at 
the PEACE DANCE

Swing and sway, not to the 
rhythm of bullets and bombs, 
but to dance music of polkas 
and waltzes.

The PEACE DANCE is be

ing held on June 21 for two 
reasons:—one, to have a good 
time and, two, to raise money 
to send delegates to the Ame
rican Youth Congress being 
held in Philly in July. After 
all, why not have a good time 
doing it?

The doings begin at 8:30 
and the date is June 21 at 
Laisve Hall.

What is the truth about Lithuania?
In the past few months there has been a barrage of anti- 

Spviet Lithuania propaganda, sometimes vicious and cheap, 
and sometimes more subtle a.id clever. The vicious attacks 
that have appeared in a number of pro-fascist Lithuanian 
newspapers have been so blatant that any Lithuanian who 
has even given a moment’s thought to what has happened 
could see through the fake and the lie.

But the subtle attacks have been more clever. They do not 
shout for open war against the Soviets but they whisper it 
quietly and constantly—invoking the spirits of * “democracy” 
and “liberty” when they actually mean fascism and slavery.

Recently Governor Lehman announced June 15 as “Baltic 
States Day” and described Estonia, Latvia and Lithuania as 
“enslaved states.” This is part of that propaganda.

The Baltic Cultural Council, composed of Estonians, Lat
vians and Lithuanians in America, felt that such 
statement and act could not go unchallenged.

The Council, with Anthony Bimba as chairman, 
issued this statement—which is a searchlight

a public

therefore 
of truth 

through the fog of misstatement and misinterpretatio.n which 
we are daily facing:—

order to continue studies.
7. Must have official endorsement 

of his branch for the scholarship.
The member desiring an LDS 

Scholarship must write to the LDS 
National Scholarship Committee, 419 
Lorimer Street, Boroklyn, N. Y. for 
an application form. After filling in 
the answers to the questions, he 
must return the application on or 
before July 20th in order to have 
his application considered.

Six Students Already Received 
Stipends.

To date six members of the LDS 
have received scholarship from the 
LDS. Each received $100.00 which 
helped them tremendously in con
tinuing their ętudies.

Those who received scholarships 
in the past include: 1939: Keistutis 
Michelson, Brooklyn, N. Y., Frank 
Žvirblis, Binghamton, N. Y., Henry 
Yushka, Brooklyn, N. Y.; 1940: Pe
ter Gustaitis, Jr., Brooklyn, N. Y., 
Charles F. Strauss, Jr., Thomas, 
West Virginia, and Joseph Sipowitz, 
Brooklyn, N. Y.

This time I’ll take you on a 
view trip of what' to expect with 
the, Lyros Chorus on June 22, 1941. 
Starting at a. m. and lasting all 
day, the place of joviality will be 
at the Grinius Farm in Thompson, 
Ohio.

Dancing all day and evening to a 
very good orchestra. And as late as 
ever—even after the sun decides to 
retire 
under 
How 
spot ? 
open 
creek 
a Lithuanian Picnic with all the 
old-time games as wp had in the 
past. It will even remind you of the 
days when you belonged to the 
“Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlę”. 
Pe.ople of all ages will be taken 
care of. 
nors of 
sion 
cęre to 
,of bar-checks at the gate and be 
admitted free of charge!

ROUTE: — Take Route 6 
Ch,ardon to Tlambden; from 
take Route 166 to Route 86, 
left to farm. There will be 
along the way.

My apologies to those who 
nod on the Put-in-Bay excursion. 
Wo had planned to meet the Det
roit Aido Chorus there. But thru 
no 
companies do not operate excur
sions there as yet. They will later 
on in the season. Too bad—I, too, 
am disappointed. But then we’ll 
have a satisfying day of excitement 
at the Grinius Farm instead, 
won’t be any regrets.

you can dance, eat and drink 
lantern lights and the stars, 

can one resist such a nice 
A Bar under the trees, an 

dance floor platform and a 
a few feet away. This is to be

is

of all kinds to win- 
The regular admis- 
person. But if you

Prizes 
games. 
20c. a 
economize, buy $1.00 worth

thru 
there 
turn 

signs

plan-

fault of mine, the steamship

There

in a 
Wed-

. Last Saturday was spent 
celebration in the form of a 
ding Shower for our young Mr. and 

to Chuck’s 
We had a 
was hung-

Mrs. Andrews. Thanks 
Mom and Adele Vasil. 

: very good time. No one 
ry or thirsty, I’m sure.

These parties are nice. Just a 
hint that we want more of them’. 
Won’t some one- please get the idea 
of marriage into their brain ? •

I’ll be seeing you Sunday at'the 
Picnic!
Food f<?r Thought

The greatest need. . . common 
sense.

ATTENTION!
A Play Contest has been an- 

nouncęd by the New Theatre 
League, with prizes totaling $150; a 
first prize of $100 and a second 
prize of $50.

Past New Theatre League Play 
Contests awards have been given to 
such plays as “Waiting for Lefty;” 
“Bury the Dead;” “The Cradle Will 
Rock” and “Plant in the Sun.”

The current New Theatre League 
Play Contest for unpublished and 
non-commercially produced plays 
opened on June 1st, 1941 and closes 
on October 1st, 1941. The prize 
plays will be announced on October 
15, 1941.

Information on the Contest may 
be obtained at New Theatre League, 
110 West 47th Street, New York 
City.

As published by the fascist, openly anti-Semitic .Lithuanian 
weekly “Vienybė” the Hon. Herbert H. Lehman, Governor of the 
State of New York, issued a proclamation dated May 28, 1941 : 
designating Sunday, June the 15th, as a “Baltic States Day”, 
describing the Republics of Estonia, Latvia, and Lithuania as 
“enslaved nations”, and referring to “many loyal citizens now 
banded together in the Baltic American Society to preserve de
mocracy here and to restore its benefits in their homelands.”

In the interests of truth and justice, we, American citizens 
of the Baltic American Cultural Council, which was elected at 
a conference of eleven duly constituted Estonian, Latvian, Lit
huanian and Finnish organizations, hereby state that:

1. The Republics of Estonia, Latvia and Lithuania are not 
enslaved nations, sincę. they, of their own free will, overthrew 
the little dictatorships, which were oppressing the people in their 
countries and established a form of government they thought 
was best for the majority of the people living in them. They, 
also of their own free will, by a popular free election chose the 
Assemblies which promptly acted for joining the family of na
tions comprising the Union of Soviet 
which the United States Government 
tions.

Socialist Republics, 
maintains friendly

American Society”,

with 
rela-

who2. The reactionaries of the “Baltic 
represent only themselves, have never worked for the restora
tion of the benefits of democracy in their respective countries, 
nor are they working now for the preservation of democracy 
here in the United States. Actually they are working for the 
restoration of the fascist dictatorships which were in power until 
June, 1940, and which were then abolished by the people of 
Estonia, Latvia and Lithuania.

3. Further, the “Baltic American Society” and their ilk arc 
collecting funds in this country to aid the so-called “refugees” 
who fled from the Baltic countries into Nazi Germany, and 
these funds are being sent into Nazi Germany ostensibly for the 
“relief of the refugees”. These so-called “refugees” are officials 
and henchmen of the old fascist regimes, including some leading 
Social democrats, who had to flee from the wrath of their own 
people, and who are now enjoying the hospitality of Hitler. 
They themselves have acknowledged that they “were very well 
received in Berlin”. The money which they are receiving is used 
to foster Nazi propaganda and anti-Semitism, and the “Baltic 
States Day” will be utilized by their collection agencies to raise 
further finances for them. The Nazi government allows this 

i “refugees” group to have free time on the Breslau radio and to 
organize an “army in exile” under Nazi direction. Some of these 

refugees” have come to the United States, where they are ad-
Hadn’t Made Up Her Mind.

Policeman (after the collision) —
You saw this lady driving toward 
you. Why didn’t you give her half mitted by our State Department and given official receptions. Yet 
of the road ?

Motorist—I was going to, as soon Lisbon, where they boarded ships to enter this country, after as I discovered which half she want-; J J ’
cd.

Men are wise not so much in tjic 
amount of experience they have en
joyed as in their capacity to under- . . .
stand and make use of it.—James' Nazis even before the present government in the Baltic States 
P. Warbasse.

I these very “refugees” were flown by Nazi planes from Berlin to

receiving their instructions from the Nazi chieftains.
4. These “refugees” inxBerlin and some of those who are com- 

i ing to the U. S. are known to have had connection with the

were established. Their aim was to turn the Baltic states over 
T e — T , to Nazi Germany. But the people of these countries awoke in Laisve Youth I time to forestall this action and to save themselves from being 

drawn into the bloody vortex of war. Thus, the pro-Nazis were 
forced to flee to the arms of their masters in Berlin.

In the light of these facts, we, the Baltic American Cultural 
Council, resolutely protest agaįnst the action of Gov. Lehman 
in proclaiming June 15th as “Baltic States Day”, because it was 
done at the behest of the friends of fascism in the Baltic States 
and not in the interests of Democracy, and because, in effect it

Section
The English section of 

the Lithuanian Daily Laisve 
is published twice weekly 
on Tuesdays and Fridays. 
Deadlines for material to be I will help to finance and spread anti-Semitic, and pro-Nazi pro
published are Fridays for 
Tuesday’s issue, and Wed
nesday for Friday’s issue.

All letters, news and cor
respondence should be sent 
to:

The Editor,
Laisve Youth Section 
427 Loripier Street, 
Brooklyn, N. Y.

paganda among the Baltic American people.
We wish to record further, that we were more than surprised 

to see 
wishes 
States, 
special
gium and the other small countries which have been drowned in 
blood apd enslaved by the Nazis.

Chairman Baltic Cultural Council
—ANTHONY ĘIMBA.

Governor Lehman going out of his way to serve the 
of these anti-Semitic agents of Hitler in the United 
while, as far as we know, he has never yet proclaimed 
days for Norway, Yugoslavia, Greece, Holland and Bel-
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Berlin. — Vokiečiai ir ita
lai atmušė anglų darytas 
atakas iš Tobruko.

paskelbdamas, 
Sovietų Sąjungos oro jė- 
beveik neturi jokios ver- 
Už savaitės po to Goerin- 
papuošė Lindberghą me-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Ką Gina ir Atstovauja 
Charles Lindbergh?

(Pabaiga)
Imperializmo Tarnyboje

Ta jo kelionė buvo pirmuti
nė Lindbergho tarnyba impe
rializmui. Iš karto tai nebuvo 
viešai pripažinta, išskyrus vie
ną ar porą suzurzėjimų, kad 
Guggenheimai panaudojo ne
kaltą jaunuolį savo stambios 
nuosavybės Lotynų Amerikoje 
interesams. Tai buvo gana blo
gas dalykas, ypatingai kuomet 
Dwight Morrow iš Morgano 
finansinės karalystės, kurios 
$410,000,000 buvo įvesta į 
Meksiką, buvo paskirtas Jung
tinių Valstijų ambasadoriumi 
Meksikoje. Visur buvo jaučia
mas didelis nerimas, kai Lind- 
berghas pasileido linkui Nica- 
raguos — visi klausė, o jeigu 
Sandino “banditai” padarytų 
klaidą ir paimtų jo orlaivį už 
Yankių bombonešį? — bet 
pulkininkas Lindberghas pra
nešė New Yorko “Timesui”, 
kad žmonės, kuriuos jis matė 
Nicaraguoj, visi labai draugiš
kai nusiteikę linkui Jungtinių 
Valstijų. Kuboje taipgi žmog
žudys Machado ir jo kabinete 
nariai sutiko linksmai palekio
ti Lindbergho orlaivyje ir el
gėsi su juo kaip su savo šei
mos nariu. Jis daug ką sužino
jo apie Lotynų Ameriką, — 
sužinojo tokius dalykus, kurie 
jį padarė ypatingai naudingu 
generolui Wood.

Lindberghas sugrįžo į Jung
tines Valstijas su pagilintu su
sidomėjimu “pagerinti preky
bos santykius” su anomis A- 
merikomis, atidarant naujus 
oru susisiekimus. Jis tapo pre
zidentu Transcontinental Air 
Transporto, patarėju Pennsyl- 
vanijos Geležinkelio kompani
jai orlaiviais susisiekimo rei
kalais ir vėliau technišku pa
tarėju Pan-American Airways. 
O savo skraidymuose į Meksi
ką jis surado tai, ko visi lau
kė jį atrandant, būtent, ro
mansą. Tiesa, žmogus negali

vidurvals- 
turi gali-

nės susirinkime, galima spė
ti, kad nepaprastai protingas 
Charles gali bandyt sugrįžti į 
Minnesota. Senasis 
tijų progresyvizmas
mybių būti paverstu nepapras
tam panudojimui. Tai, kas sa
vo laiku buvo kovingu judėji
mu prieš piniginį trustą, laikas 
nuo laiko būdavo paverčiama 
kum Coughlino ataka ant 
“tarptautinių bankierių.” Iš 
anti-kariškosios dvasios galima 
išdžiovinti jos smegenis ir pa
versti į sausą izoliaciją, labai 
naudingą “amerikiniams des- 
tinatoriams.” šiandien Wheel- 
eris, senojo LaFollette bendra
darbis 1924 metų kampanijo
je, bando senojo kongresmano 
Lindbergho čeverykus pritai
kyti Hitlerio amerikoniškai ca- 
ckai—Charles Lindberghui. La 
Folletto sūnus, Phil La Follet
te, sakė prakalbą Amerika

Pirma Komiteto susirinkime, 
kuris buvo palaimintas cough- 
liniečio kun. Curran. Tuo tar
pu Norris iš Nebraskos apsi
verčia kitu šonu ir įstoja į 
Roosevelto kempę vedimui 
“kitos rūšies karo.”

Bet amerikinio progresiviz- 
mo Lindbergho orlaivis nebe
galės pasiekti. Minnesotoje 
jis veikiausia atras tas pačias 
mases, kurios balsavo už se
nąjį Lindberghą, nes jos ži
nojo, kad jis geriau būtų su
tikęs numirti, negu susidėti su 
Morganais, arba Fordais. Tų 
masių progresyvizmas įgavo 
naujos stiprybės 
elemento, 
Follette 
vertino

kurio 
niekados 
ir kuriam 
būtent,

pagelba to 
senasis La 
pilnai neį- 
jis nepasi- 

organizuota
vienybė. Tai elementas, kuris 
pastaruoju laiku paklupdė 
Fordą ant kelių. Ir galimas 
daiktas, kad šis elementas pa
liks Fordo šviesiaplaukį “did
vyrį” generolu be armijos, te- 
sinešiojant Hitlerio medalį.

Barbara Giles.

Common Council Išleido 
Pilietybės Knygutę

kur 
de-

voj anglų kalboj, su aiškiais! 
nurodymais. Gi'ažaus apdirbi
mo ir parsiduoda po 25 centus 
kopija, Common Council fou 
American Unity, 222 Fourth! 
Avenue, New York City. • J

C. C. for A. Unity *

organizacijos visas 
Jos yra

Common Council for Ame
rican Unity tik ką išleido sa
vo naują knygutę “How to Be
come a Citizen of the United 
States.” Knygutė turi visas 
permainas, kurios pradėjo 
veikti šiuo metu po priėmimo 
naujo tautybės kodekso. Kny
gutė yra bendras darbas pa
nelės Marfan Schibsby, Asso
ciate Director ir Read Lewis 
Executive Director. Jie paga
mino šios
pilietybės knygutes, 
populiarės.

Nauja kpygutė “How to Be
come a Citizen,” susideda iš 
90 puslapių, Ji yra 28 pus
lapiais didesnė už pirmiau iš
leistas. Be kitko, joje telpa 
J. Valstijų konstitucija, Teisių 
Bilius, pirmieji dešimts ir visi 
kiti iki šiam laikui pravesti 
priedai. Padidintoj knygutėj 
yra vėliausios informacijos, 
bet kaina pasilieka ta pati, tik 
25 centai už kopiją.

Daugelis permainų natūrali
zacijos įstatyme ir procedūroj

yra labai svarbios ir daugu
moj atsitikimų stengiasi pa
gelbėti norintiems tapti pilie
čiais kuogreičiausia ir be jo
kios bėdos.

Permaina liečia vietą, 
galima paduoti intencijos
klaraciją ir kaip ilgai reikia 
laukti iki išklausymo; nurodo, 
kokiems nereik turėti intenci
jos deklaracijos. Kitos per
mainos liečia natūralizacijos 
peticijas ir liudininkus, vaikų 
pilietybę, moterų pilietybę, 
vyrų militariškoj tarnystėj pi
lietybę, pilietybę ateivių, tar
naujančių ant Amerikos laivų, 
pilietybės stovį asmenų, gimu
sių Puerto Rico ir Virgin Salo
se, pametimą Amerikos pilie
tybės ir kaip ją atgauti.

Knygutė turi 150 klausimų 
ir atsakymų. Paaiškinama 
Jungt. Valstijų valdžios for
mos, jos skyriai, jų užduotys, 
ką valstijų ir vietinės valdžios 
daro; kai kuriuos faktus apie 
Amerikos istoriją ir daug kitų 
klausimų. Turi surašą imigra
cijos ir natūralizacijos ofisų, 
ir skaitytojas gali spręsti, kat
ras yra jam arčiausias.

Knyga rašyta aiškioj, leng-

“RAUDONUMO” IŠSI
GANDĘ SENATORIAI

Washington. — Roose vel
tinis senatorius Connally 
užreiškė, kad valdžia šluos 
laukan “raudonuosius agita
torius” iš fabrikų, kur dir
bama karo pabūklai.

Republikonas sen a toj us 
Vandenberg pasakojo, kad 
tai “komunistai ir penkta-* 
koloniečiai įkvėpę streiką” 
prieš North American orlai
vių kompaniją

Washington© valstijoj te- 
bestreikuoja 20,000 miškų 
darbininkų, CIO.

ti apie Lindberghą, žinojo — 
bet negalėjo viešai pasakyti, 
— kaip negalima buvo apie šį 
žmogų rasti ką nors “žmo
nėms jaudinančio” ir parašyti. 
Jeigu jie neduodavo jam ra
mybės, tai jis atsimokėdavo 
jiems su magaryčiomis apgal
votu, šaltu pasipiktinimu. Jei
gu būdavo imamas jo paveiks
las, tai visuomet turėdavo ša
lia būti pilnoje šviesoje ir or
laivis, dar geriau, jeigu pasi
taikydavo taipgi ir orlaivių 
kompanijos viršininkai. Jis te
atsakydavo, į tokius klausi
mus, kurie surišti su aviacija, 
ir atsakydavo tik tuomet, kuo
met jam patikdavo. Niekas 
negalėjo įeiti į jo “misteriją,” 
o ta misterija apie jį didino jo 
populiarumą.

Tiktai laikas nuo laiko, kai 
jo populiarumas jau buvo ge
rai susikuopęs, jis jį panaudo
davo savo pamylėtai misijai. 
1932 metais Lindberghas vėl 
išėjo už Hooverio kandidatū
rą. Už dviejų metų jis atvirai 
išėjo prieš panaikinimą oro 
pašto kontraktų po to., kai se
natorius Black iškėlė aikštėn 
orlaivių kompanijų apgavin- 
gus būdus gavimui nuo val
džios tų kontraktų. Po ilgo ty
lėjimo po nuvykimo Angli- 
jon, Lindbergh pradžiugino 
diplomatus, kurie ruošė Mu- 
nicho paktą, 
kad 
gos 
tės. 
gas
daliu.

Dar prieš tai pradėjo pa
siekti Ameriką pranešimai, 
kad mūsų pulkininko paslaptis 
puikiai žinojo nazių vadai. Jis 
jiems kalbėjo bankiete apie jų 
aviacijos šaunumą ir apie pui
kią aviacijos destinaciją abel- 
nai — nekalbant jau apie des
tinaciją garsiųjų lakūnų. Ta 
roboto širdis atrado savo troš
kimą. Paskutiniais 

man*cj. nesą, žmogus negali į tais Lindberghas 
pasirinkt sau tėvo, bet jis gali vienatvėje. Apart 
pasirinkt savo uošvį. Lindber-( Cliveden grupėje 
ghas pasirinko sau uošviu 
Dwight Morrow, atstovą ban
kinių interesų, prieš kuriuos 
senasis Lindberghas vedė kovą 
pagelba kongresinių tyrinėji
mų ir prieškariniais žygiais.

Visą šį laiką Lindbergho 
reputacija pasiliko nepažeista 
visuomenės akyse. Jo garbin
tojai tik buvo truputį sukrės
ti, kai 
Bolling 
užsuko; 
drabstė 
Jo vienas draugas išaiškino už 
jį tą “nesusipratimą.” Kitas 
vėl išaiškino, kodėl jis milita- 
riniu orlaiviu beveik įlėkė į ci
vilinį orlaivį vienose lenktynė- 
se.v Bet niekas negalėjo išaiš
kinti filmos, kurioje buvo pa
rodyta, kaip Charles Lind
bergh stovi prie lėktuvo, o tuo 
tarpu jo žmona stengiasi iš
lipti iš orlaivio su didele vali
za rankoje. Tačiau tai visa bu
vo praleista netikėtu inciden
tu. Tiktai laikraščių reporte
riai, kurie buvo paskirti rašy-

jų didvyris orlaivių 
Field lauke netikėtai 
orlaivį ir purvais ap- 
jo nekenčiamą minią.

keliais me- 
nebebuvo 

jo draugų 
(Anglijos 

fašistuojančių milionierių gru
pėje), jis turėjo francūzą 
draugą, Dr. Alexis Carrel, ku
ris pirmiausia suįdomino jį 
dirbtinos širdies išradimu. Dr. 
Carrel tiki, kad “aestetiška ir 
mistiška mažuma,” susidedan
ti iš turčių ir aristokratų sū
nų (ir “garsiųjų kriminalis
tų”) turėtų valdyti “apleistą 
ir sugadintą didžiumą.” Visa 
tai randame jo knygoje “Man 
the Unknown.” Gal kai kam 
bus žingeidu žinoti, kad ši 
knyga buvo parašyta po įkvė
pimu (pasak paties autoriaus 
knygos įvade) kito francūziš- 
ko kraujo fašisto — Frederic 
R. Coudert.

Amerikoje taip pat mūsų 
Nuošalusis Aras turi savo 
draugų. Nuo dabar veikiausia 
apie juos jūs mažai begirdėsi- 
te ryšyje su Lindberghu. Aš 
manau, kad nuo dabar jūs 
daugiau girdėsite apie jo tė
vą, kuris “taipgi” buvo prie
šingas karui. Is įspūdžių, Ma
dison Square Garden svetai-

PUIKI VIETA V AKACIJOM

Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai ap
linkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kambariai 

guoliui, puikiausios rūšies valgiai
TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS

Burdas $12 į Savaitę Vaikams $6.00

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State, New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240, RFD 2, CauterskiĮl Rd.,

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

Kankenos 
Pasukimu 
Nustatoma 

Šviesa, Kur
Nori I

(.ali Nustatyt 
“Šviesiam,” 

“Vidutiniam” 
Ar ‘Tamsiam’
Apkcpinimui
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Tikro Amerikinio riešut
medžio! Puikiausiai tiks 

prie mūsų rakandų!
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Nustatomas Palietimu Be 
“Springimo” ar 

“Užkimimo”

TUOJ AUTOMATIŠKAI
FINTUVAS Proctor’o. Tai greitas darbinin
kas jūsų šeimai išalkusiai apkepinių! Jis ne 
tik staiga iškelia dvi riekutes kartu, bet nu- 
rudiną jas kaip jum geriausiai patinka— 
šviesiai, vidutiniai ar tamsiai. Turi trupiniams 
lėkštelę tuoj prijungiama ar nuimama. Chro
mo ir juodo bakelite apdarymas pasilieka 
skaistus. AC ar DC modeliai. AC modelis pa
daro gardžią Melbą kaip ir apkepimą.

IŠKELIĄS AFKE-
L ...

BRIDGE LEMPA Arti.stic’o. Daili 
pažiūrėt, maloni jūsų akim. Trys laipsniai 
sviesos. Tinkamas aukštis skaitymui, siuvi
mui ir tt. Pasukama rankena nustato šviesą, 
kuf gorite. Drūtas, nevirstantis pastojas, 
paikai žalvariu nulieta. Sutampa su pasku
tinio Consolidated Edison bargeno grindine 
lempa. 12% colių aukščio rankomis siūtas 
gaubtuvas su kvoldeliais, rayonu pamuštas. 
Gatava su 50-100-150 wattu Westinghouse 
Mazda lempute, be žibėjimo atspindėtuvas.

1941 sudėtimis

S I ALINIS RADIO MODELIS — General
J 1 naujausių pagerinimų. Pa- 

i,1?'™,,1 knypkj--ir gauni bile vieną iš patin- 
mi %S-Oclų elektriniai, be garsumo permai- 
bnnir J1-!5?1 Lkrąs nustatymas ranka. Tono 
Kontrole ir Dynapower kalbėtuvas užtikrina 
Pr l? P5 "umą- Pę j°kių vie1^ laukc ar viduj- 
eraiV ? ?as rekord0 griežimui. Stebėtinai 

i amerikinio riešutmedžio dėžutė, 
iu ir HUninyŠ}ipu?ta- 6 G’E lemputės, tarp JU ir tikrintoja. AC-DC.

Bargenas
Edison Bargenus” ir kurie nori 
naujuosius išmokėjimus nupiginta 
damokėjimu už palaukim)}.

1 KOGA IIRMLSNIO DARGANO PIRKĖJAMS: JKostumcriai, kurie išmokesčiais apmoka už 
pirmesuiųs Consolidated Edison Kompanijos “Consolidated 
piikt 1J11 Sudėtinį Baigi nų, tai gali sujungt senuosius ir 
kaina visų tik po $3.50 per mėnesį ir tik su vienu mažu

REIKALAUK “TRUE-VIEW”
DYMO! Paprašyk arčiausio kooperuojan
čio prietaisų krautuvininko ar mūsų at
stovo. kad ateitų j namus ir parodytu' 
kaip šio prietaisai tikrai atrodo, per tri- 
pusiškų kišenini stereoskopą.’ Žavėtinai I 
Taip tikrai, tartum tu žiūri j paėius 
prietaisus.

APPLIANCE 
DEALER
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Revoliucija prieš 4,000 Metų
(Tąsa)

Viename iš jų, vadinamuosiuose farao
no pamokymuose savo sūnui, nurodomi 
bendrieji krašto politinės padėties bruo
žai. “Maištingas žmogus, — skaitome 
čia, — atnešė nevarką. Jis suskaldė jau
nąją kartą į dvi partijas. Kraštas, (del
tos dalis) azijatų sunaikintas, pasidalijo 
apskritimis. Tai, kas seniau buvo vieno 
nomarko valdoma, dabar yra dešimties 
rankose. Kunigas buvo lyg jungu pririš
tas prie žemės ir dirba kaip žemdirbių 
grupė. Kitur vieni karių būriai puola ki
tus, kaip kad buvo pasakyta senelių pra
našystėse.”

Dar liūdnesnį vaizdą duoda vienas ku
nigas: “Tas kraštas visai žuvęs. Niekas 
juo nesirūpina, niekas apie jį nekalba, 
niekas dėl jo neverkia. Kas jį ištiko? 
Saulė apsidengia veidą ir nebešviečia... 
Egipto upė (Nilas) tuščia, ir ją gali per
eiti nesušlapdamas kojų.. Pietų vėjas 
(kuris pūtė iš dykumų ir nešė sausras) 
sunaikina šiaurės vėją... Visa, kas buvo 
gera, sunaikinta, ir kraštas nuskurdo ... 
Priešai pakilo iš Rytų, į Egiptą įsiveržė 
azijatai... Iš Egipto upės geria dyku
mos baidyklės... Kraštą plėšia, ir neži
nia, kas su juo atsitiks... Aš matau 
kraštą paskendusį gedule ir skausme. 
Tai, ko niekuomet nebuvo, ateina dabar. 
Imami kovai ginklai, nes krašte viešpa
tauja netvarka. Gaminamos varinės ietys 
elgetauti duonai su krauju. Juokiamasi 
ligūstu juoku. Laidotuvėse daugiau nebe
verkiama ... Kiekvienas žudo kitą. Aš 
tau parodysiu sūnų, kuris pasidarė prie
šas, brolį, — kuris susidėjo su priešinin
kais, ir žmogų, kuris užmuša savo tėvą... 
Tarp miesto žmonių viešpatauja neapy
kanta. Kalbančią burną priverčiama ty
lėti ir atsakoma žodžiais, kurie verčia 
imti lazdą į rankas... Kitų žodžių — lyg 
ugnis širdžiai, ir nebegaliu ištverti, ką 
pasako burna .. . Kraštas sumažėjo, bet 
turi daugiau vadų... Saulė nusigrįžta 
nuo žmonių ... Aš tau parodau tą kraštą 
skurde ir nusiminime. Heliopolio nomas 
(Egipto provincija) nėra krantas miesto, 
kuriame gimsta kiekvienas dievas.” (He
liopolis buvo vienas iš svarbiausių Egip
to religinių centrų.)

Štai pora atsiliepimų, kurie, nors ir 
netiesiog, vis dėlto išduoda, jog čia įvy
ko kažkas nepaprasta, ko senos tvarkos 
egiptiečiai negalėjo suprasti. Aišku, kad 
tokie žmonės įvykusiuose socialiniuose 
pakitimuose tematė tik blogą. Kiekviena 
revoliucija yra savotiškas šuolis į ateitį, 
ir užtat labai suprantama, kad daug žmo
nių jos nesupranta.

Vienoje lentelėje — yra išlikę iš XVIII 
dinastijos laikų, labai įdomūs vieno kuni
go svarstymai apie dvasinį persilaužimą 
revoliucijos metu. Egiptiečiai, kaip ir vi
sos senojo pasaulio tautos, buvo smarkiai 
konservatyvūs, ir jiems tas persilaužimas 
buvo itin sunku išgyventi. Rašinio auto
rius tiesiog jieško naujų žodžių naujam 
gyvenimui pavaizduot. “Aš spaudžiu savo 
širdį, norėdamas ištraukti iš jos tai, kas 
joje yra, nusikratydamas viskuo, ką man 
sakė seniau... Aš atpasakosiu tuos da
lykus taip, kaip aš juos mačiau... O, 
jei aš galėčiau suprasti tai, ko kiti dar 
nesupranta!... Kad aš galėčiau juos iš
pasakoti ir kad mano širdis man atsakys 
tų!... Tada aš apsakyčiau jai savo var
gą ir nusikratyčiau ta našta, kuri mane 
slegia... Aš svarstau tai, kas vyksta, 
svarstau įvykius, kuriuos matau krašte. 
Viskas keičiasi; šiandien daug kas visai 
kas kita, kaip praeitais metais; kiekvie- 
neri metai slegia sunkiau negu praėju
sieji. Krašte tikras sąmyšis... Niekas 
nebepaiso teisių, blogis viešpatauja vy
riausybėje. Kovojama su dievo planais ir 
laužomi jo įsakymai. Kraštas bėga į var
gą, visur viešpatauja gedulas, miestai ir 
provincijos verkia. Visi žmonės pasidarė 
nusikaltėliai, viskam, kas buvo gerbiama, 
atsukama nugara.”

Kituose šaltiniuose nusivylimas pasie
kia dar didesnį laipsnį. Viename egiptie
čio pasikalbėjime su savo dvasia žymu 
ta pati nuotaika, kaip žydų pranašų. To 
pasikalbėjimo autorius prieina išvadą, 
kad gyvenimas šioje žemėje pasidarė 
toks žiaurus, jog verčiau mirti negu gy
venti. “Vesk mane j mirtį, — prašo jis 
savo dvasią, — ir padaryk malonius man 
Vakarus (egiptiečiai galvojo, kad miru
siojo vėlės keliauja į vakarus). Argi mir
ti tai nelaimė? Gyvenimas yra evoliuci
ja (įdomu). Žiūrėk į medžius: jie krinta. 
Nekreipk dėmesio į mano nuodėmes ir 
numarink nelaimingąjį.”

Tačiau dvasia, matyti, mažiau pasitiki 
amžinu gyvenimu, kaip kūnas. Štai ką 
ji atsako: “Jei tu galvoji apie kapus — 
liūdna širdžiai, tat spaudžia ašaras, su
jaudina žmogų. Tai reiškia išplėšti žmo- 
gij iš namų ir pasiųsti jį į dykumą. Nie
kados tu nepakilsi į dangų pamatyti Ra, 
dievų saulės... Išklausyk, nes gera yra 
žmogui klausyti. Sek laimingą dieną ir 
užmiršk rūpesčius ...” Žmogus jai atsa
ko: “Su kuo aš šiandien kalbėsiu? Šir
dys sukietėjo, kiekvienas savinasi savo 
brolio turtą. Su kuo aš šiandien kalbė
siu? Išnyko malonumas, visą pasaulį ap
valdė žiaurumas. Su kuo aš šiandien kal-

besiu? Žmogus, kuris pykdo geruosius 
savo piktumu, verčia juoktis visą pasaulį 
iš savo nuodėmių. Su kuo aš šiandien 
kalbėsiu? Nėra daugiau teisių, žemė ati
duota prasikaltėliams. Su kuo aš šiandien 
kalbėsiu? Blogio, kuris užgulė kraštą, nė 
galo nematyt.” Šit, pagaliau, ir išvada: 
“Mirtis man šiandien, lyg ligoniui svei
kata, lyg jis pagytų... Mirtis man šian
dien — lyg kada žmogus norėtų pamaty
ti savo namus po daugelio metų nelais
vės. . .”

Šiuo momentu Egipte ima plisti ateiz
mas. Jau iš ką tik pacituoto dialogo ma
tyti, kad ne per daug pasitikima pomir
tiniu gyvenimu ir nedaug gero ten te
randama. Dar būdingesnį dalyką užtin
kame viename kapo įraše: “Niekas iš te
nai (iš ano pasaulio) nesugrįžta mums 
pasakyti, kas ten yra, nei praneša, ko 
jiems reikia, kad nuramintų mūsų širdis, 
kol mes patys nueisime pas juos. Taigi 
būk linksmas ir gyvenk taip, kaip nori,

kol gyveni... (tai hedonistinė pasaulė
žiūra, romėnų išreikšta carpe diem šū
kiu). Daryk tai, ko tau reikia žemėje, ir 
nekvaršyk galvos iki raudų dienos. Ra
mios širdies dievas (Oziris) negirdi 
verksmų, ir skundai nieko karste neišgel
bės. Taigi džiaukis. Ir nesirūpink. Juk 
niekas nenusineša su savimi turtų ir nie
kas negrįžta, kas yra iškeliavęs.”

žodžiu, kiek iš išsilikusių šaltinių ma
tyti, revoliucinį laikotarpį apibūdina nu
sivylimas, skepticizmas, materializmas. 
Buržuaziniai istorikai tą laikotarpį vadi
na visuotinės demoralizacijos laikmečiu. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad visos tos 
nuotaikos vaizduoja tik tų žmonių nuo
taikas, kuriems iš tikrųjų buvo nepake
liui su rezoliucija. Visa toji medžiaga, 
kurios ištraukas mes čia pateikiame savo 
skaitytojui, beveik išimtinai rašyta vienų 
dvasininkų. O jų pažiūros ir negalėjo bū
ti kitokios.

(Tąsa bus)

J. GARŠVA
Graborlus-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: E Vergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 X

*

Detroit, Mich
Detroito Kalendorius

Birželio 14 d., šeštadienį, 
7 :30 vai. vakare, 4097 Porter 
St. svetainėj, įvyks LLD 10 
Apskričio valdybos ir LDS 11 
Apskričio valdybos susirinki
mas. Kurie negausite praneši
mų laiškais, būtinai pribūkite 
vis vien. Yra svarbus susirin
kimas.

Birželio 15 d. Hamtramcko 
Lietuvių. Piliečių Kliubo susi
rinkimas Veteranų svetainėj, 
ant Holbrook St. Rodosi, yi*a 
nutarta laikyti susirinkimus 
ryte.

Birželio 19 d., 8 vai. vaka
re, Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo susirinkimas, 4097 
Porter St. Visos narės malonė
site dalyvauti.

Alvinas.

Waterbury, Conn
Birželio ,8 dieną įvyko Lie

tuvių Parko Bendrovės dali
ninkų ir simpatikų draugiškas 
piknikas. Visi, kas jame daly
vavo, praleido laiką linksmai. 
Apžiūrėjo ir nutarė, kad apa
tinė svetainė reikia išpentinti. 
Sudėjo keletą dolerių malia
vai, o J. Strižauskas apsiėmė 
numaliavoti.

LIETUVIŲ MASĖS NELEIS SMETONOS-HITLERIO 
AGENTAMS TERŠTI AMER. LIETUVIŲ VARDĄ

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nų Smetonos šalininkų iš
nešė protestą 5,000 lietuvių 
vardu! Panašiai jie padarė 
ir eilėj kitų miestų.

Mes manome, kad Ameri
kos organizuoti lietuviai ne
leis keliems fašistams teršti 
organizacijų vardą. Mes ma
nome, kad Amerikos lietu
viai, kurie buvo griežtai nu
sistatę prieš Smetonos fa
šistinį terorą ir yra laisvės 
ir demokratijos šalininkai, 
pareikš savo stiprų balsą 
prieš tuos Smetonos-Hitle- 
rio ir Wall Stryto imperia
lizmo agentus m a siniuose 
susirinkimuose. Mes mano
me, kad Amerikos lietuviai 
neleis jų vardu Smetonos— 
Hitlerio ir Wall Stryto a- 
gentams kenkti naujai san
tvarkai Lietuvoj. Amerikos 
lietuviai, kurie myli laisvę 
ir darbo žmonių demokrati
nes teises, sutinka, kad Lie
tuvos santvarkos r e ikalai 
yra pačios Lietuvos darbo 
liaudies reikalai, kad Lietu
vos darbininkai, valstiečiai 
ir darbo inteligentija pasi-

rinko teisingą kelią, kuris 
veda Lietuvą į naują padėtį, 
kur niekados "daugiau nebus 
karų, kur nebus išnaudoji
mo žmogaus per žmogų, kur 
kiekvienas pilietis gaus lais
vę ir galimybę išvystyti sa
vo asmeninius gabumus sa
vo ir visuomenės naudai.

San Diego, Calif. — Dar
bo Federacijos unijos vadai 
padarė sutartį su Consoli
dated orlaivių kompanija. 
Nariai dar turės ją tvirtint.

įFOTOYiRIFI.S
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.i, 
•Iš senų padarau 

n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- i 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
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 s

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .............................. l......... 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 vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

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

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

ŠYPSENOS
Baltagvardiečių Generolų Rauda Ant 
Lietuviško Fašizmo Kapo. Motyvai iš 

Fašistinio Bendro Fronto Spaudos
Apskritą metą, be sustojimo, 
Kentėm, vaitojom nuo sukrėtimo. 
Nuo smūgio baisaus, kurs mus užgavo, 
Kai smetonizmą biesas pagavo.
Mesi netikėjom ir nesapnavom, 
Pakol tą žinią mes galop gavom. 
Kai mes aplaikėm tą žinią skaudžią 
Ir mūs miegaliai, bra, nebesnaudžia. 
Lygsvaros jokios tad mes netekom, 
Iš keršto ir pykčio suvis apakom.
Meluoti ir keikti šokom kaip vienas, — 
Tą maldą tęsiam naktį ir dieną.
Metai sukako, fašizme mielas, 
Prie kapo tavo stiprinam sielas. 
Prižadus šventus čia tau sudėsim, 
Kad priešus tavo mes nugalėsima 
Tik duok mums drąsą, naikink silpnybę, 
Savo puvėsiais ugdyk stiprybę 
Savo vaikučių, biednų siratų, 
Kunigų, ponų ir advokatų!
Tokį likimą skelbiam prakeiktu, 
Jei ponam dirbti čia gi prisieitų. 
Prie to mes niekad nedasileisim, 
Fašizmo priešus visus prakeiksim. 
Kas gi tai matė, prie ko pritiktų, 
Kad ponas lygus mužikui liktų ?
Tam prieštarauja ne tik fašistai, 
Bet ir Graigaitis ir socialistai.
Visi mes dirbam, triūsiam, bėgiojam. 
Fašizmo priešus visur sekiojam.
Daug ką mėginom, daug ką išbandėm, 
Judošiaus tikslais visur išlandėm.
Mat, kai žvalgyba sava neveikia, 
Tai ir mūsų darbas neina, kaip reikia. 
Tai melas tankiai lieka bevertis, 
Tenka kitokių priemonių tvertis.

Per visą metą, kiekvieną dieną 
Dejom pastangas, betgi nei vieną 
.Fašizmo priešą nenukankinom, 
Net nei už grotų neužrakinom. 
Kad taip nors vienas mūs generolas: 
Stasys, Pijušas ar šiaip koks Jonas 
Mūs melagystes, mūs tulžį juodą, 
Pakeist galėtų į piktą nuodą.
Tai akys mūsų tuojaus nušvistų, 
Fašizmo priešai, kaip lapai kristų. 
Visur juos rastum, visur pasiektum, 
Kai nuodų tinklą visur užtiesium. 
Ak, kad stebuklas didis įvyktų, 
Kad mūs svajonės tikrove liktų, 
Kad mūs ragučiai tvirti išaugtų, 
Mūs priešai galo tuojaus sulauktų. 
Džiaugsmu apsvaigę bėgtum, riaumotum; 
Fašizmo priešus visur medžiotum. 
Skūras jiem luptum’, akis badytum’, 
Smegenis, kraują jų ištaškytum’, 
Pergalės puotą tuomet surengtum,’ 
Valdoną skirtum !už vis žiauresnį, 
Ir už Smetoną daug sumanesnį.
Bet va prakeikta mums negerovė, 
Ant kelio stovi nuoga tikrovė. 
Jos nepaslėpsi, jos neapeisi, 
Nors viso svieto melus paskleisi. 
Ir ragai baisūs ir aštriosios iltys, 
Tai išsvajotos mūs kvailos viltys. 
Mes jų negausim, joms nesidžiaugsim, 
Nors ir apsvaigę klyksim ir šauksim. 
Praeis da metas, praeis gal kitas 
Ir kelias melui liks uždarytas.
Už apgavystes, už veidmainystes 
Plaks mus — latrus — tikrovės rykštės. 
Per melo pelkes ir balą 
Prieisim kelionės mes galą.
Mokestį gausim užsitarnautą — 
Judošiaus žymę kakton įspaustą.

Ateinantį sekmadienį įvyks 
Lietuvių Piliečių Politiško 
Kliubo piknikas, Lietuvių Par
ke, Waterbury, Conn. Prasi
dės 12 vai. dieną, tai yra 15 d. 
birželio. Kalbės keletas vieti
nių kalbėtojų : Dr. Stanislovai- 
tis, kliubo pirmininkas ir al- 
dermanai Kulboką ir Laskevi- 
čius. Bus ir kitokių pamargi- 
nimų.

Yra rengiamas busas vykti 
į apskričių pikniką, kuris 
įvyks 22 dieną birželio, New 
Havene,-Lietuvių Parke. Taigi, 
kurie norite važiuoti—matyki
te Vilijos Choro narius ir iš 
kalno užsisakykite sau vietas.

Taipgi jau yra organizuoja
mas busas vykti į “Laisvės” 
naudai rengiamą pikniką lie
pos 4, Maynard, Mass. Tikie- 
tų kaina į abi . puses $2.75. 
Kurie norite važiuoti — maty
kite Petrą Marozą arba Joną 
Pabelionį.

Berods, ir į Brooklyno “Lais
vės” pikniką yra ruošiamas 
busas.

Reporteris.

Blogas Oras Stabdo 
Orlaivių Žygius

London, birž. 11. — Dėl 
blogo oro mažai teveikė 
anglų ir vokiečių orlaiviai, 
kaip praneša anglų koman
da.

Paulius,

Anglų lakūnai, 
bombardavo Bresto 
plauką Franci jo j, 
mi, kad ten stovi 
šarvuotlaivis “Pr. 
ir taikydami į jį.

tačiau, 
prie- 

manyda- 
vokiečių 
Eugėn”

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS. į *
Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

BROOKLYN, N. Y Liepos 6 July
Klasčiaus Clinton Park

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

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

moraliai ir materialiai.

PHII ADFIPHIA R“0> 31 August1 1 Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

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

y' ■ - ____________________________________



CAMEO RING
Ge&uln* cam-

Penktadien., Birželio 13, 1941 LAISVE Septintas puslapis

Chicagos Žinios
LIETUVIAI JAUNUOLIAI 

PAŠAUKTI ARMIJON

mi istorija, jeigu būtų laiko 
ją parašyti. Gal laikui bėgant 
parašysiu, jeigu mano rašinė
liai tiks spaudai.

Iš Bridgeport©
Birželio 1-mos kvota kari

nėm prievolėm buvo gan dide
le. Iš mūsų Bridgeport© pa
šaukta net 88 jauni vyriškiai. 
Čia paminėsim tik

Paul St run gis, 
Wallace.

Jonas
Union.

Paul 
Union.

lietuvius:
3150 So.

Dobaras, 2918 South

Praskunas,

Morkūnas, 3638 So.

V ištartas, 506 W. Per-Alb.
shing.

J. Miklius, 3367 S. Wallace.
A. Paulauskas, 3139 S. Em

erald.
J. Paskulis, 3227 S. Emer

ald. Vietinis.

kitą — jis 6 pėdų ir 8 colių 
aukščio.

Bordo viršininkai pareiškė, 
kad jis kariuomenei netinka. 
Girdi, jis dėvi čeverykus 14 
saizo, o taipgi drapanas ne
paprastai didelio saizo, kurių, 
armijoje negalima rasti. O kas 
svarbiausia, pareiškė viršinin
kai, kareivinėse ir tokių lovų 
nesirastų, kur galėtų pailsėti 
Karpus.

Karpus turi brolį 
kuris irgi 6 pėdų ir 
bet kariuomenėn 
Viktoras gi pasirodė 
lis.

Antana, 
4 colių, 
paimtas, 
perdide-

Rep.

KlovasDarbe Mirė Juozas
Juozas Klovas (d. Stukie- 

nės brolis), 52 m. amžiaus, 
mirė pereitą ketvirtad. Mc
Cormick dirbtuvėje. Dirbtuvės 
daktarai pripažino, kad mir
ties priežastis buvo širdies li
ga.

The American Chair Co.
Virš 200 darbininkų, apie 3 

savaitės atgal, buvo išėję strei
kam O birželio 3-čią d., 1941 
m., ryte' grįžo visi darbininkai 
darban su linksma pergale. 
Laimėjo /10c per vai. algos pa
kėlimą ijr 10 nuošimtį taip va
dinamų, “bonus” visiems 
bininkams ir pripažinimą 
United Electrical, Radio 
Machine Workers Union.

Derybose figūravo šios 
tos: iš kompanijos pusės, 
tu vės manadžeris, Mr. A. A. 
Hali, nuo unijos I larry Kap
lan.

Labai gražus pavyzdys ne
organizuotiems darbininkams. 
Kiekvienas privalo priklausy
ti gerai unijai. O gera unija 
šiandien yra CIO unija.

Petras Naujalis.

šeimos tarybinė Lietuvos vy
riausybė' neišdeportavo į Sibi
rą, o tik į nuosavą ūkį. Pasiro
do, kad Navickas turėjo ūkį ir 
tarnybą. O prie dabartinės 
valdžios to negalima padaryti. 
Todėl jiem dabar “yra sun
ku.”

Tai ko verti social-faš-kler 
blevyzgai apie “terorus” Lie
tuvoje ?

kiams bus gera. Valgių ir gėrimų 
turėsime pakankamai. Nepaisant 
lietaus, galėsime pasislėpti Raubų 
naujoj salėje. Įžanga 10c. Kviečiame 
dalyvauti, 
važiuokite 
Sukite po 
po kairiai 
Nuo Middlefield
dvi ir pusę mailės i rytus ir sukite 
po kairiai, čia rasite Raubų ūkę. — 
Kom. (138-139)

Kelrodis: Iš Clevelando 
Rt. 322 iki Hansburk. 

dešinei pasiekę Rt. 87 ir 
važiuokite iki Middlefield, 

dar pavažiuokite

i Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

dar-

and

dirb-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

SHENANDOAH, , PA.
LDS 34 kp. pirmutinis piknikas 

įvyks sekmad., 15 d. birželio, Bran
donville, Pa. Visiems žinomoj girai
tėj. Pradžia 10 vai. ryto. Bus ska
nių valgių ir gero lietuviško Co
lumbia alaus. Kviečiamo Vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. — Kopi.

■■ ' (139-140) '

PHILADELPHIA, PA.
ALDLI 

sekmad., 
143 Pier 
lyvaut i, 
praėjusic 
svarbių Reikalų svarstyti. — Valdy
ba. (138-140)

1 141 kp. susirinkimas jvyks 
birželio 15 d., 10 vai. ryto, 

ce St. Nariai malonėkite da
nes bus išduotas raportas iš 
i pikniko. Turime ir kitų

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karsto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Vestuves
Pora savaičių atgal apsive-, ryto Juozas jautėsi gan 

dė Jonas Deveinis ir Albina' gerai. Pietus pavalgęs pradė- 
Shurnoch. šliūbą ėmė civilį, j j0 skustis, kad kairioji ranka 
Abu jaunuoliai yra progresy
vaus nusistatymo.

Jonas Devenis turi
6268 S. W. Archer,
dirba Beauty Shop.

Jaunuoliam vėlinu 
ženybinio gyvenimo.

J. Januševičius.

barbernę 
o Albina

laimingo

Gasolino
Iš Washington© sako atė

jęs raginimas gubernatoriui 
Greenui, kad jis darytų viską, 
kad šios valstijos gyventojai 
perdaug neeikvotų gasolino. 
G u b e r n a torius pasižadėjęs 
klausimą pravesti gyveniman.

Kol kas dar tik kalbama, 
bet atrodo, greitai automo
bilistam gali būti nustatytas 
kiekis, kiek gasolino galima 
pirkti.

Karpaus Nepriėmė Kariuo
menėn—Perdidelis

tirpsta. Sūnus, kuris čia irgi 
dirba, pasodino jį ant kėdės 
ir paskui pašaukė daktarą. Jis 
skubiai nugabentas į First 
Aid buveinę ir čia pasimirė 2 
vai. po pietų. '

Keli mėnesiai atgal Klovas 
sirgo influenza, bet jau buvo 
visiškai pasveikęs. Gal toji li
ga jam ir paveikė ant širdies.

Velionis paėjo iš Šiaulių, 
nuo Kruopių. Amerikoj išgy
veno virš 30 metų; veik visą 
laika ir išdirbo McCormicko 
dirbtuvėj. Paskutiniu laiku ir 
sūnui Paul, 22 m., buvo čia 
pastorojęs darbą. Abu dirbo 
kaip mašinistai.

Juozas paliko nuliūdime 
žmona, dvi dukteris ir du sū- 
nūs, taip sakant, jau šeimynė
lę išaugintą.

Laidotuvės įvyko pirmadie
nį, birželio 9, 11 vai. ryto. 
Palaidotas Liet. Taut. Kapinė
se. Reporteris.

Kam Lietuvoje 
“Negerai”?

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia pirmą vasarinį 

pikniką, birželio 15 d., Petraičio far- 
moje. Autobusas išvažiuos 11 vai', 
ryto puo Liet. Prog. Kl., 325 E. 
Market St. Kelione' į abi pusi 50c. 
Kviečiamo dalyvauti ’šiame išvažia
vime. —Kom. (139-140)

’ i v

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks 15 d. birželio, 10 vai. 
ryto, Draugijų Svct., 4097 Porter. 
Yra keli svarbūs reikalai atlikti. To
dėl visi dalyvaukime; — Valdyba.

(139-140)

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

kp. ruošia pikniką, įvyks Olympia 
Parke, Shrewsbury’jo. Užprašome 
visuomenę dalyvauti, bus valgių ir 
gėrimų. Taipgi stengsimės pašokt, 
kad visi galėtumo' linksmai laiką 
praleisti. — Kom. (J 38-140)
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SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
pas, alerų šaknys, rainunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, 
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

valeri- 
gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Viktoras J. Karpus, 29 m., 
4875 N. Kenmore, nors ir la
bai norėjo kariuomenėn pa
tekti, bet liko nepriimtas. 
Priežastis — perdidelis. Vie
na — sveria virš 200 svarų,
B

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
B-............................ .............. .............

DR. J-1 KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. IxiVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Lcvandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 64158

Moderniškai {puošta 
Lietuviška Alude

O

i

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St.. Brooklyn

Bridgeport, Conn
M. Arisono -rašinėliams ne

pasirodant, sumaniau parašy
ti keletą žinučių iš mūsų mies
to.

ir kitas

šie dar- 
Federal

Warner Co. 500 darbininkų 
sustreikavo prieš 4 savaites ir 
išstreikavę apie' 3 savaites, ko
vą laimėjo. Ta dirbtuvė išdir
ba moterų korsetus 
moterims reikmenis.

Kiek man žinoma, 
bininkai laimėjo AFL
Corset Workers Union kolek- 
tyvį derėjimąsi, iškovojo 10 
nuošimtį algų pakėlimo, savai
tę atostogų su pilnu atlygini
mu.

Abelnai imant dabar tie 
500 darbininkų uždirba 55c 
per valandą; tai neblogas lai
mėjimas. žinoma, nekalbant 
apie vyrus darbininkus, šičia 
dirba didžiumoj moterys ir 
merginos. Taipgi už viršlaik 
bus mokama laikas ir pusė.

Sutaikyme dalyvavo sekami 
asmenys: John J. Egan iš 
unijos pusės su komitetu iš 21 
nario. Kompanijos 
vavo Mr. John G. 
zidentas Warner’s 
pan i j os.

Gegužės 28 d., 1941 m., įvy
ko votavimas dviejų skirtingų 
unijų, kurr iš jų turėtų atsto
vauti darbininkus, būtent: ne- 
p r i g u 1 minga (-kompanijos) 
unija, ar CIO UAW. Balsavi
mai įvyko Metropolitan Body 
Co., prie Kossuth gatvės, prie
žiūroje Feder. Darbo Santykių 
Komiteto narių. Laimėjo CIO.

Šioje firmoje anksčiau buvo 
susiorganizavus CIO unija. 
Bet kompanija nesilaikė sutar
ties. Darbininkai išėjo strei- 
kan, kuris tęsėsi 11 savaičių. 
Galų gale streiką pralaimėjo 
ir unija tapo sutiuuŠkinta per 
pačių darbininkų neapsižiūrė
jimą. Bet dabar pasidėkojant 
geriems veikėjams, organiza
cija laimingai atgimė..

čia dirba 300 darbininkų.

Amerikos lietuviškoji social- 
faš-klerų spauda mėgsta pa
mazgas pilti ąnt tarybinės Lie
tuvos vyriausybės. Jų spauda 
persisunkus išgalvotomis ma
chinacijomis. Jų puslapiuose 
mirga išgalvotas Lietuvoje te
roras; jie savb liguistoj vaiz
duotėj ne vieną asmenį “nu-

“išsiuntė į Sibirą” ir taip be 
krašto, be galo seka nesąmonė 
nesąmonę.

Šiomis dienomis aplaikėme 
laišką iš Lietuvos rašytą M. 
Bartkui, pittsburghiečiui. Jį 
rašo buvusio Šiaulių kalėjimo 
viršininko žmona Paulina Na
vickienė. Ji skundžiasi savo li
kimu :

“Mes jau gyvenam Užven
ty. Ištarnavo (Navickas, Šiau- 

iki 15 d. sausio, 
paliuosuoti rug- 
Norejome išbūti 

bet nebelaikė.

kiti visi buvo 
sėjo mėnesį, 
iki pavasario, 
Petras (jų sūnus) pasiliko
Šiauliuose, gavo tarnybą są
skaitininku su trim šimtais 
rublių mėnesiui. Sunku buvo 
mums skirtis su tarnyba .. . 
Grįžom į savo ūkį . . . Modes
tas 7 klasės, o Edvardas 4 kla
sės. Modestas gavo sąskaiti
ninko darbą Užventės dvare, 
su 270 rub. per mėnesį . . . Pa
vasary išeis nuomininkai ir pa
tys kibsimo dirbti 
išnuomuoti dabar 
ma ...”

Matote, kalėjimo

nebėgai i-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbi paroda prieš karą, šešta

dienį, 14 d. liepos, bus atžymėta tė
vų dieną, kurioje šiaurės dalyj bus 
surengta paroda, 2-rą vai. po pietų, 
ant Fairmount Ave. ir 6-tos gatvės. 
Parodai laikyti išduoda miestas 
dimą. Lietuviai yra kviečiami 
lyvaut šioje parodoje. Paroda 
taikoma prieš rengiamą karą,
mes matom karo pavojų ir vedamą 
kovą prieš jį. Šios miesto šiaurės 
dalies susirinks visokių tautų žmo
nes, 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)

85c 
GOc 
60c 
60c
60c

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

lei- 
da- 
bus 
Visi

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. 
Sekmad. 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, 

sekmad., birželio 15 d. prie Marlbo
ro Ežero, Fort Meadow, nuo Marlbo-! 
ro puses, Scandinavian Club. Graži 
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. Užkvicčiame visus daly
vauti, linksmai laiką praleisti.

(138-140)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio 15 d. ALDLD 

57 kp. it' Moterų LDS 138 kp. įvyks 
bendras piknikas, (Corletto apylin
kėj). Bus dd. Rūbų ūkeje, Middle-

. . I field apylinkėj. Pradžia 10 vai. ryto
VU sulinko | jr Lęsis iki vėlai vakaro. Muzika šo-

pusę atsto- 
Field, pre- 
Bros. kom-

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerine" 
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis uūsite patenkinti.

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

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

gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai

1113 Ml. Vermin Street 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110'

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

s

Tos kompanijos būtų ido-

Vyrų ir Moterų
ii’ X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

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

MKDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(30 Motų 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.

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pageibos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

(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

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 SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

O, Tai Proga!
APDOVANOT n n IT V XV 
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for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
^GRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

There's A GRUEN 
Al A Price For Every 

Purse

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 jowela, yellow 
Sold filled case, 

uiidita back.

I’aniatykito 
Pasirinkite

pas

LIPTON

GENT'S GRUEN LADIES' GRUEN

"STUART" "CHARLOTTE”
15 jewels yellow 15 jewels, pink 
gold lillod case,' yellow gold filled 

Guildite back. .case. Guildite back.

GENT'S GRUEN 

“SHERMAN” 
nk or 15 jewels, pink or 
filled yellow gold filled 
2-.:.. case. Guildite back.

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

3-DIAMONDS NEW (CREATION BIRTHSTONE RING
3 diamonds Stunning- Choice of ap-
Silv $3 : 'X sqq95 r i $1795
mounting. -laUng dia- fcU tor • v e r j *&i
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LAISVE

New Wto^M^fcrZi mos
Pabaltijos Piknike Turėsime 

Tikrai Smagų Pažmonį
LeVandu Sūnus Iššaukiąs

Pabaltijos keturių tautų 
—lietuvių, latvių, estų ir suo
mių — bendrai rengiamajame 
piknike, birželio 15-tą, kiek
vienas ras ką nors smagiam 
liuoslaikio praleidimui.

Rikers Eestate Parkas, As- 
torijoj, kur bus piknikas, ran
dasi ant gražaus kalnuko, bu
vusioj turčiaus sodyboje. Ant 
pat viršukalnės graži didelė 
platforma šokiams. Iš vienos 
pusės vanduo—Flushing Bay, 
o už jo be pertraukos kelia
si ir nusileidžia blizganti 
paukščiai—orlaiviai, yra mies- 
tava orlaivių stotis. Apylinkė 
Šiemet daug gražesnė, kadan
gi buvusi įlankos šaka-bala

baigta užpilti (pernai buvo 
užpilama).

Programoj bus suomių ir 
estų menininkai, taipgi ir lie
tuvių Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Žilinskaitės. 
Kalbės R. Mizara ir kitatau
čiai nacionaliai paskilbę vei
kėjai Dr. Max Yergan ir Ber
nard J. Stern.

žaismių mėgėjams bus viso
kių “gėmių” su dovanomis. O 
norinti pasivaišinti nuo pat 10 
vai. ryto galės gauti karštų 
dešrų su kopūstais, “stew,” 
suomiškos vaisiu sriubos ir ki
tokių valgių bei gėrimų. Taigi, 
kiekvienas gali pribūti anksti 
ir praleisti visą dieną tyram 
ore ir smagiam pažmonyje.

Edwardas LeVanda, sūnus 
brooklyniečiams gerai žinomų 
LeVandų (Levandauskų) per
eitą trečiadienį buvo iššauktas 
Drafto Tarybon ir tą pačią 
diena išsiųstas į Camp Upton 
tarnybai J. V. Armijoj. Preli
minary egzaminą buvo praėdęs 
gegužės mėnesį.

Edwardas tik pereitų metų 
birželį buvo baigęs St. Law
rence Universiteto Teisių Mo
kyklą su Bachelor of Laws 
laipsniu ir dirbo vienai teisių 
firmai, taipgi padėdavo tėvui 
laidotuvių direktoriaus profe
sijoj, kadangi buvo jau įsigijęs 
ir laidotuvių direktoriaus lei
dimą (laisnį). Dabar 
likosi ir vėl vienu tėvu 
čiui.

Linkime Edwardui
kloties tarnyboje ir laimingai 
sugrįšti.

LeVandos įstaiga randasi 
337 Union Ave., Williamsbur- 
ge.

įstaiga 
rūpes-

geros

Šiandien Tranzito Darb. Bile Valandą Tikimasi
Demonstracija Kafeterijy Streiko

Kafeterijų savinihkai perei
tą trečiadienį vėl nutraukė de
rybas ir unijos Lokalas 302, 
AFL, tuojau po to susišaukė 
streiko komitetą nusitart laiką 
skelbimui streiko. Komitetas

Transportacijos darbininkai, 
padedami kitų CIO ir AFL 
unijistų ir geros valios žmonių, 
šiandien, penktadienį, birželio 
13-tą, tuojau po darbo turės 
masinę demonstraciją prie 
Transportacijos Tarybos rasti-'yra masinio narių susirinkimo 
nės, 250 Hudson St., New Yor
ke. Prasidės 5:30, tęsis lig 
7:30. •

Demonstracijoj kalbės dau
gelis žymių CIO ir AFL vadų.

Platintojams Pabaltijos
Pikniko Bilietu

Tarp Lietuviij

įgaliotas skelbti streiką.
Sakoma, derybose bosai bu

vę sutikę su tūlais algų pakė
limais, bet nesutikę duot kitų 
pagerinimų—trumpesnių dar
bo valandų moterim, taipgi al
gų klausimu laikiniams darbi
ninkams, 12' 1.1.

Biržeho 15-tos pikniko bi
lietų platintojai prašomi šio
mis dienomis visomis išgalė
mis padirbėti ir važiuojant 
piknikan likusius bilietus at
vežti ir tuojau po pribuvimo 
piknikan priduoti L. Kava
liauskaitei.

Vakar mano pranešime apie 
d. Marčiuko sugrįžimą iš li
goninės buvo klaidingai 
duota adresas. Mare inkai 
vena 474 Lorimer St.

pa- 
gy-

ai-Mrs. A. Brown, veiklių 
diečių mergaičių — Marytės ir 
Mildos globėja, šiomis dieno
mis vėl sunkiau susirgus. Ji 
per porą pastarųjų metų ne- 

dienų 
Gy-

Miesto

Nepaprastas Koncertas

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

vyriausia
Martin

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

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

visados bus patenkinti.

Tel. Ev. 4-8698

Mokytoją Gynėjai Parodo 
Spragas Coudert Liudininką 

Pasakojimuose

Penktadien., Birželio 13, 1941

Norintiems j Pikniką Va
žiuoti Grupėmis

Pabaltijos Kultūrinės Tary
bos Festivalo-Pikniko svečiai, 
kurie nenori rūpintis kelro
džiu, prašomi susirinkti prie 
“Laisvės” ši sekmadienį, bir
želio 15-|ą. Iš čia galėsite .nu
važiuoti grupėmis.

1-ma grupė išvažiuos 9 vai. 
ryto. 2-ra grupė — 11 vai. ry
to. 3-čia grupė — 1 vai. po 
piet.

Išvažiuos lygiai paskirtu lai
ku. Pavėlavę turės važiuoti 
vieni arba laukti sekamos gru
pės.

patalpa* kurion jis tankiai nu
eidavęs, buvusi ant 28th St., o 
pereitą pirmadienį prisiekta
me liūdyme sakė, kad tas cen
tras esąs ant.29th St. Canning 
išsisukinėjo aiškinimu, kad jo 
“atmintis blogai veikė.”

Rosenwein pagaliau iš Can- 
ningo iškvotė prisipažinimą, 
kad jis neseniai ėjo prie to 
centro patikrinti adresą, nors 
jau kovo mėnesį liudijo Cou
dert komitetui, kad jis įstaigą 
tankiai lankydavęs ir viską, 
kas ten dėdavosi, “žinodavęs.”

Kvosdamas Canningą toliau 
Rosenwein darodė, kad vie
nas iš jo taip vadinamų komu
nistų, David Doldway, iš ku
rio Canning sakėsi 1937 metų 
vasarą kolektuodavęs partines 
duokles, tuo laiku buvo Eu
ropoj.

Dar daugiau susidomėjimo 
teismo kambaryje sukėlė Ro-

senweino prispyrimas Cannin
gą pasisakyti, jog nors jis 
Coudert komitetui sakėsi esąs 
Komunistų Partijos nariu, ta
čiau ne tik nespenduotas, bet 
net įkaitintu nebuvo, tebemo
kime, kuomet kiti, kurie buvo 
tik įtarti, bet neprisipažinę ir 
neįrodyti esant komunistais, 
yra suspenduoti ir 32 iš jų, 
kaip ii* teisiamasis Ackley, 
pravaryti iš darbų.

Rosenwein dar norėjo kvos
ti Canningą, kaip jis išgali gy
venti puošniame Parkchester 
projekte, Bronxe, bet buvusis 
prokuroru Tuttle neleido. Vie
tomis Canningo išsisukinėjimai 
sukeldavo klausovuose ir juo
kų,

Visu teismo sesijos laiku 
apie 75 mokytojai ir studen
tai, nešini Coudert komitetą 
smerkiančias iškabas, pikieta- 
vo prie kolegijos.

Suspenduoto Miesto Kolegi
jos registrar© John IT. Ackley 
teisme pirmu kartu mokytojų 
gynėjai-advokatai turėjo pro
gą perkvosti (cross-examine) 
Rapp-Coudert komiteto liudi
ninkus. Komiteto neva kvoti
muose jie būdavo pripasakoja, 
ką išmanydami, o kaltinamie
siems ar jų gynėjams liudinin
kų perkvosti neleisdavo.

Antrą teismo dieną, birže
lio 10-tą, Miesto Kolegijos Fa
kulteto Tarybos kambaryje, 
2 3rd St. 12’ Lexington Ave., N. 
Y., registrar© Ackley gynėjas 
Samuel. Rosenwein 
klausinėjo William
Canning, dalį laiko dirbantį 
.istorijos instruktorių 
Kolegijoj. Canning buvo Cou- 
derto žvaigžde-liūdininku “į- 
vardijime” penkių dešimtų sa
vo sandarbininkų mokytojų 
komunistais, kad juos išmėty
tų iš darbų.

Mokytojų gynėjo perklausi- 
nėjamas, Canning pasirodė 
jau neturįs tokios geros atmin
ties, kokią jis parodė pasako
damas savo “žinias” Couder- 
tui. Jis krypinėjo nuo vieno 
momento lig kito. Pirmiau jis 
buvo liudijęs, būk jis matęs 
Ackley maršuojant Pirmos Ge
gužės paraduose 1936-37-38 
metais, bet jlerklausinėjime 
jau sakėsi esąs tikras tik kas 
liečia 1937 m. paradą.

Kada Rosenwein jo paklau
sė: “Dėlko apie tai taip bu
vai tikras tik momentu pir
miau ?”

“Dėlto, kad mano atsakymų 
niekas nekvotė,” atsakė liudi
ninkas.

Kitoj vietoj Rosenwein pri
vertė jį paprakaituoti, kada 
skaitė seniau liudytą pareiški
mą, būk Komunistų Partijos

Antradienio vakarą Susivie
nijimo salėje Aldona Strums- 
kytė debiutavo, kaip piano so
liste. Koncerte dalyvavo tik
tai kviesti svečiai.

Aldona dar tik 16 metų 
mergaitė, tačiau pianą skam
bina tikrai meistriškai! Jos 
gražus pasirodymas šiame re
čitalyje kelia vilčių, kad atei
tyje ji pasieks pačias jos pa
mylėto meno aukštumas.

Šiame koncerte ji išpildė 
sunkius kūrinius tokių paskil- 
busių klasikų, kaip Bachas, 
Lištas, Brahmsas, Šumanas, 
Šopenas, Rachmaninovas, Če- 
repninas, Amavo, Juonas ii- ki
ti.

Aldonos tėvai aini yra mu
zikalūs žmonės. Todėl, neabe
jotinai, ši namų atmosfera pa
veikė ir jauną jų dukrelę. Tė
vams tikrai yra kuo pasi
džiaugti!

Bravo, Aldona!
Svečias.

GREEN STAR BAR & GRILLVisi vyksiantieji piknikan 
prašomi įsigyti bilietus iš ank
sto. Gaunami “Laisvės” raš
tinėj ir pas platintojus. Kaina 
35c. Vaikam įėjimas veltui.

Kom.Kliubo Piknikas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas šį šeštadienį, birželio 
(June) 14-tą turės savo metinį 
pikniką. Bus Dexter Parke, 
74-11 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y. šokiams gros Tho
mas Orkestrą. Pradžia 5 vai. 
po pietų. Įžanga 35c.

Pikniko komisija širdingai 
kviečia Brooklyno ir apylinkės 
lietuvius skaitlingai dalyvauti 
piknike. Ypač prašome orga
nizacijų narių- atsiminti, jog 
kliubiečiai lanko kitų organi
zacijų parengimus, tad ir ki
tų organizacijų nariai privalo 
atsilankyti į Kliubo parengi
mą.

nd St., Brooklyne. Liko nuliū
dę: sūnus Juozas, duktė Ona, 
sesuo Pilipauskienė, brolis Jo
nas, sesuo ir duktė Lietuvoje.

Išeina Armijon Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

sveikuoja, bet po keletą 
pagulėjus ir vėl pakyla, 
vena 40 Lincoln Rd.

S

iki QUEENS PLAZA stoties, Long Island

f

MIRĖ
Birželio 9 d. mirė Juozas 

Sinkevičius, 61 m. amžiaus. 
Palaidotas vakar, ketvirtadie
nį, birželio 12 d., 10 vai. ryto, 
pa pamaldų šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj į šv. Kryžiaus 
kapines. Velionis buvo pašar
votas sesers namuose 265 22-

Nuo Petro Velykio gavau 
štai kokį širdingą laiškutį:

“Senam Draugui!
“Slidžiam gyvenimo take su

tikau malonų asmenį, supran
tantį mane, mano idėjas arba, 
kitaip sakant, patį save kitam 
asmenyje. Palieku (išeinu ar
mijon) galvodamas apie Tave, 
Drauge, ir linkiu, kad mūsų 
keliai vėl kur susikeis, kur vėl 
galėsim 
linti. .

“Viso

savo mintimis pasieta-

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

NEW YORKO APYLINKĖJ
ANTRAS METINIS

Ruošia Pabaltijos Tautą Kultūrinė Taryba, susidedanti 
iš Estonų, Suomių, Latvių ir Lietuvių

Sekmadienį, Birželio 15 June
RIKER’S ESTATE PARK

(Gale Steinway Ave., prie Flushing Bay) 
ASTORIA, L. I.

Puiki Muzikališka Programa: Suomių Mišrus 
Choras, vadovaujant Hannes Saari; Lietuvių Aido Cho
ras, vad. Aldonai Žilinskaitei; Estoniečių Liaudies Šo
kikų Grupė, vad. Mrs. H. P. Tark.
Bus įvairių žaislų, kuriuose galės dalyvauti kas tik 

norės. Laimėjusieji gaus dovanas.

Šokiai Prie Puikios Orkestros Atvirame Ore
SKANIŲ UŽKANDŽIŲ—ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Jžanga 35c Asmeniui—Vaikams Veltui—Pradžia 10 vai. ryto..

Kalbės: Dr. Max Yergan, pirmininkas Negrų 
Tarybos ir vice-pirm. Ateivių Gynimo Komiteto; Pro
fesorius Bernard J. Stern, iš Columbia University, taip
gi vienas iš direktorių Ateiyių Gynimo Komiteto.

KELRODIS:—Važiuokite BMT arba Independent—8th Avė., po
žeminiu traukiniu
City. Išlipę eikite | lauką ir važiuokite STEINWAY AVE. AUTO
BUSU Iki pabaigos linijos—sekite iškabas | Riker’s Estate Parką, 
5 minutes paeiti.

Automobiliais: Važiuokite I šiaurius ant Steinway Ave., sukite 
po tiesiai apie vieną bloką nuo FLUSHING BAY,, Sekite iškabas J 
| parką. Steinway Ave. eina j šiaurius nuo Northent BĮ^d-V greta i 
Ir tarp 38th ir 41st St., Astoria, L. I. City. Apie ųŽ Ifitkos blokta 
nuo rytinio galo Trlhoro Tilto Steinway Ave. pereina skęrsalG> t 
Grand Central Parkway (reikia imti Strytą, ne pro patilte Išel- j 
nantj Parkway).

Turime Geros Degtinės ir Vynų
M* N i

Ateikite pasimatyti
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Štai 

adresas;

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

geriausio.
“Petras Velykis,

Gavau žinutę, kad greitu 
laiku turės eiti armijon ir 
Aleksandras Valužis, taip pat 
pažangus ir malonus jaunuo
lis. '

Linkiu Jums, jauni mano 
draugai, sveikiems sugrįsti!

Senas Draugas.

Apie Bičiūną “Parę”
“Laisvės” Nr. 133 tilpo ra

šinėlis Vietinėse žiniose apie 
dd. Bičiūnų atsibuvusį gražų 
-pokilį. Bet nebuvo suminėta 
Vienų iš jų svarbiųjų giminių 
—Jono ir Onos Samulėnų iš 
Fitchburg, Mass., kurie atva
žiavę įteikė gražias dovanas.

Taipgi dalyvavo kaipo svo
tas Juozas Kairys ir svočia 
Marijona Kyburienė iš Boston, 
Mass., kuri buvo 
vestuvėse svočia.

Jonas

ir pirmose

ir Paulina 
Bičiūnai.

Dviejose atskirose nelaimė
se susižeidė policistai John 
Wines ir Jacob Leherer.

PRAMOGOS
PRAKALBOS, JUDŽIAI IR 

MUZIKALIŠKA PROGRAMA
Prašome Brooklyno ir apylinkės 

lietuvius isitėmyti, jog liepos 18 d., 
penktadieni, 7 v. v., Grand Paradise 
Svet., 818 Grand St., |vyks prakal
bos, Judžiai ir įvairi, graži muzika- 
liška programa. Plačiau apie š| pa
rengimą bus parašyta kitose laido
se. Bet prašome kitų organizacijų 
nieko nerengti tą dieną. — L. K.

(138-139)

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)

Daily News— 
"Stipriai-smagus, tikrai geras pasilinksminimas.”—N. Y. Times

PENKTA IR PASKUTINE DIDŽIOJI SAVAITĖ—Artkino Perstato

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

Kutenančiai «ningi, šauni komedija, įkandi pašaipa ir žavinti muzika.
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c. iki 1 P. M. Šiokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE

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 GĖRM, 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 ^uri kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirkaite 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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, klibasai Ir kepta paršiena; gaspadorlškal 

nuvirti kopūstai Ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VeLAI VAK.
• •

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

VARPO KEPTUVE
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

BAKING C0^«

THt BACKUS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
J UNION LABU

Rūgšti ruginč, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roiiai 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, Pąstries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

I .. . -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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




