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turi būt už
dėta ant Roosevelto admi
nistracijos, kuri per vieną 
naktį numetė į šalį visus ne 
tik pirmesnių administraci-

Klerikalai s u o r g a nizavo 
“Lietuvių Informacijų Biurą.” 
Jo direktorium paskirtas pa
garsėjęs melo šinkorius “pro
fesorius” Kazys Pakštas. O 
Biuro tikslas bus “informuoti” 
visą pasaulį apie Lietuvą. 
Taigi, atidaromas naujas šal
tinis niekinimui Lietuvos.

nas muziejiškas dalykas pa
dėjimui ant lentynos salia 
buvusių Senojo Pasaulio de
mokratijų.”

Klerikalų Biuras.
SLA Viršylos ir Morgidžiai.
Apgaudinės Svietą.
Kas Iš Tiesų Gavo per 

Nosį?
Kova už Taiką.

Rašo A. Bimba

1.

ii
tikrų kolektyvių derybų.” tu laiku pasiliks tik dar vie- 

“Visa atsakomybė už vi
suotiną paaukojimą vald
žios darbo politikos pama
tinių principų,” sako Lygos
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Menševikai ir smetonininkai 
turi duoti daugiau pinigų, ar
ba jie pasidarys visai tuščio
mis barškančiomis bačkomis. 
Dabar su jais klerikalams ne
beapsimoka dalintis minėtu 
“Informacijų Biuru.” Sako Le
onardas šimutis, bedieviškas 
kunigų “Draugo” redaktorius: 

“Biuras tuo tarpu steigia
mas Chicagoje ir jis bus palai
komas Federacijos lėšomis. 
Kai kitos grupės savo fonduo
se turės susirinkusios pinigų ir 
norės dirbti bendrą Lietuvos 
išlaisvinimo darbą lygia re
prezentacija ir lygiomis pa
dengiant to darbo lėšas, kaip 
yra susitarta steigiant Ameri
kos Lietuvių Tarybą, Federa
cija mielai sutiks bendradar
biauti ir biurą pavesti Ameri
kos Lietuvių Tarybai.”

Vadinasi, klerikalai nebe
bus smetonininkams ir menše
vikams melžiama karvute, ir 
atliktas kriukis.

Kl. Jurgelionis savo naujai 
išleistoj gazietoj “Tėvynės 
Balsas” sako:

“KARŠČIAUSIAS Bagočiui 
ir Vinikui reikalavimas iš ap- 
draudos departamento buvo 
reikalavimas, kad jie nesiimtų 
sau iš Susivienijimo paskolų 
ant savo namų. Tas turėtų 
reikšti, kad jie turi atmokėti' 
tas dideles paskolas, kurias tu
ri pasiėmę. Nes kol jie jas tu
ri ir neatmoka, tol jie tęsia sa
vo nusižengimą įstatymams ir 
teisingumui. Klausimas ar jie' 
atmokės tas paskolas? Ar jie 
gali atmokėti? O jeigu neat
mokės, tai kas bus su jais pa
daryta ?”

O kodėl iki šiol buvo nuo 
SLA narių slepiamas šis virši
ninkų sauvaliavimas ir naudo
jimasis organizacijos tAirtu ?

žiai.

Klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų “Amerikcs Lietuvių 
Taryba” savo pareiškime ragi
na savo pasekėjus protestuoti 
prieš Lietuvą i^*protestus siųs
ti šios šalies v

žinoma, jie privalo protes
tuoti ne pliku savo vardu, ale 
“organizuotos lietuvių visuo
menės.” Vadinasi, “Amerikos 
Lietuvių Taryba” apgaudinėja 
svietą. Ji ir jos šalininkai ne
besitiki laimėti lietuvių visuo
menę, tai liepia sauvališkai 
kalbėti jos vardu!

Sovietų Sąjunga padarė ne
puolimo ir draugiškumo sutar
tį su Jugoslavija. Už kelių die
nų naziai paskelbė Jugoslavi
jai karą ir ją sutrempė.

Sovietų Sąjunga padarė pa
našią sutartį su Iraku, už ke
lių dienų Anglija paskelbė 
karą Irakui ir jį sutrempė.

Ot, girdi, Stalinas “gavo per 
nosį.” Bet iš tiesų gavo per 
nosį karo kurstytojai. Sovietų 
Sąjunga tais savo žygiais pa
rodė, kad ji yra tikrai neutra- 
liška šiame kare.

Juozas Tysliava (“Vien.” 
birž. 13 d.) verkia, kad buvu
sio smetoninio režimo valdi-

Jau keli mėnesiai gyvuoja 
Amerikinės Taikos Mobilizaci
ja (American Peace Mobiliza
tion). Jos skyriai veikia visuo
se didmiesčiuose.

Ar jau visur lietuviškos or
ganizacijos susisiekusios ir su- 
sirišuSios su Amerikos Taikos 
Mobilizacija? Kodėl, ne? Ar 
lietuviams nerūpi taika ?

Kova už taiką yra neatidė
liojamas reikalas.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Privedė prie Riaušių ir Apkaltino Prez- Roosevelt?
____________ Washington. —Darbo Ne- pareiškimas, “turi būt

New York. — Amžinas 
pasmerkimas turėtų būti 
siunčiamas tiems, kurie 
skleidžia rasinę bei tautinę 
neapykantą tarpe . žmonių. 
Ypatingai neturėtų būti to
leruojami tie, kurie kursto 
rasinę neapykantą tarpe 
juodveidžių ir baltveidžių.

Tos neapykantos vaisiai 
visuomet esti baisūs ir tra
giški. Štai čia anksti pirma
dienio ryte ta neapykanta 
pagimdė riaušes ir davė 
mirtį vienam jaunam žmo
gui. O kalti baltveidžiai, 
kurie šita neapykanta arba 
diskriminacija prieš juod- 
veidžius yra permirkę.

Štai kaip viskas atsitiko: 
Trečią valandą ryte du ka
riai (baltveidžiai) Joyce ir 
Stefkowski važiavo automo- 
mobiliu ir pamatė baltveidę 
merginą einant su juodvei- 
džiu vaikinu tarpe Gouver
neur St. ir Henry St. Karei
viai sustabdė automobilių ir 
Joyce priėjęs prie merginos 
ir vaikino pradėjo juos įžei
dinėti. Iš to kilo susikumš- 
čiavimas. Prie puolimo ant 
juodveidžio prisidėjo ir Stef
kowski. Išgirdo visa apylin
kė, subėgo daug žmonių 
abiejų rasių ir, žinoma, įvy
ko susikirtimas. Pribuvo

Pyksta, Kad Amerika 
Neperka Argentinos 

Mėsos
Buenos Aires. — Argenti

na nori eksportuoti daug 
mėsos ir visokių mėsinių 
produktų. Dabar vedamose 
derybose Washingtone Ar
gentinos atstovai reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
pirktų daugiau mėsos iš Ar
gentinos.

Mokina Užminuoti Jūras
Fort Hancock, N. J. — 

Jungtinių Valstijų karinės 
spėkos pradeda manevrus, 
kad prisirengus sėjimui mi
nų jūroje. Užminavimas jū
rų pakraščių, pasirodo, yra 
svarbus karinis veiksmas iš
kilus susikirtimui.

Italai Padarė Užpuolimą 
Ant Egipto Alexandrijos
Roma. — Karo štabas 

skelbia, kad Italijos orlai
viai padarė sėkmingą už
puolimą ant Egipto miesto 
Alexandria ir padarė dide
lius nuostolius. Taipgi ita
lų ir vokiečių orlaiviai daro 
smarkius puolimus ant Ly
bi jos uosto Tobruk, kuria
me anglai tebėra įsidrūtinę.

ninkai tapo “išvaryti į miškų 
kirtimo darbus.”

Amerikos lietuviai atsakys: 
Be galo gražiai ir tinkamai su 
jais pasielgta. Tegul 
malkas Ir užsidirba sau 
Užteko jiems latravoti 
tuvos liaudies prakaitu 
šinius ant nugaros ir pilvo 
krauti.

skaldo 
duoną, 
ir Lie- 
sau la-

policija ir suareštavo 20 
juodveidžių ir apie tiek balt
veidžių.

Vežant ligoninėn kareivis 
Joyce pasimirė nuo peilio 
žaizdos.

Vadinasi, viena gyvybė 
krito kaipo auka rasinės ne
apykantos. O šį susikirtimą, 
be abejonės, piktos valios 
gaivalai dar bandys išnau
doti tolimesniam kurstymui 
prieš juodveidžius.

Medžio Darbininkai 
Užbaigė Savo Ilgą 

Streiką
Seattle, Wash. — Penki 

šimtai delegatų C. I. O. In
ternational Woodworkers of 
America unijos nutarė pri
imti streiko baigimo sąly
gas. Vadinasi, streikas tam
pa baigtas ir organizuoti 
darbininkai grįžta j darbą. 
Streikas apėmė 22,000 dar
bininkų.

Hitleris Šauksiąs Savo 
“Parlamento” Posėdį

Berne, Šeicarija. — Čia 
spėjama, kad už kelių dienų 
Hitleris šauks posėdį savo 
“reichstago” ir darys pra
nešimą apie karo situaciją. 
Fašistų reichstagas daug 
posėdžių nelaiko: išklauso 
Hitlerio prakalbos ir išsi
skirsto Jis susideda iš Hit
lerio paskirtų žmonių.

Paims šešius Danijos 
Laivus

Washington. — Valdžia 
nutarė užgrobti šešius Da
nijos laivus, kurie randasi 
Amerikos vandenyse. Tona
žas tų laivų nedidelis, nes 
laivai gana maži.

Beirut ir Damascus Te- 
beatsilaiko prieš Anglus

Anglams dar nepavyko 
paimti nei Lėbano sostinės 
Beirut, nei Syrijos sostinės 
Damascus. Abiejuose mies
tuose f rancūzai tebelaiko sa
vo pozicijas. Damascus? yra 
beveik apsuptas anglų armi
jos.

Italija “Sušaldė” Visas 
Amerikiečių Nuosa

vybes
Roma. — Mussolinis nu

tarė atsimokėti Jungtinėms 
Valstijoms tuo patim. Mat, 
prieš kelias dienas preziden
tas Rooseveltas užšaldė Ita
lijos nuosavybes Amerikoje. 
Dabar tą patį padarė Itali
jos valdžia su Jungtinių 
Valstijų turtais Italijoje. 
Šis užšaldymas paliečia ne 
tik auksą, bet visus ameri
kiečių turtus Italijoje, o jų 
esą pusėtinai daug.

Brooklyn, N. Y„ Antradienis, Birželio (June) 17, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

partinė Lyga savo pareiški
me prabilo prieš prezid. Ro
osevelto politiką. Ši politi
ka, nurodo pareiškimas, ve
da prie įsteigimo fašistinės 
diktatūros čionai Ameriko
je. Lyga griežtai pasmerkia 
pavartojimą armijos sulau
žymui Los Angeles darbi
ninkų streiko. Lyga protes
tuoja prieš armijos vartoji
mą streikuose. Lyga taipgi 
pasmerkia Kongresan įneš
tus bilius, kurie bando įves
ti prieš darbininkus versti
ną arbitraciją, iškilus susi
kirtimui su darbdaviais.

Jeigu šitie sumanymai 
praeitų ir taptų įstatymais, 
sako Lyga, tai nieko nebe
liktų iš kolektyvių derybų. 
“Kaip diena aišku, kad ten, 
kur streiko teisė yra sunai
kinta, nebegali Ipūti jokių

Rev. A. J. Mušte, sekre
torius Fellowship of Recon
ciliation, pranešė, kad vie
nas tūkstantis protestoniš- 
kų kunigų pasirašė po 
prieškariniu pareiškimu. Jie 
priešingi traukimui Ameri
kos į karą ir pasižada nie
kados nelaiminti jokių val
džios žygių, kurie traukia 
Ameriką į karą.

Jie pasirašė po tokiu pa
reiškimu :

“Kaipo krikščionis, aš ne
matau galimybės suderinti

SULAUŽĘS STREIKĄ, 
TEISINA VALDŽIĄ

Pittsburgh, Pa. — Čionai 
išleido pareiškimą pribuvęs 
Richard T. Frankensteen, 
kuris daugiausia pasidarba
vo sulaužyme Los Angeles 
North American Aviation 
kompanijos darbininkų 
streiko. Jis begėdiškai atvi
rai teisina armijos pasiunti
mą prieš streikierius.

Frankensteen yra auto
mobilistų unijos organizato
rius.

Išgelbėjo Jūrininkus

St. Johns, Newfoundland. 
—Birželio 15 dieną Ameri
kos laivas “Duane” čionai 
atvežė išgelbėtus vieną ka
pitoną ir 41 jūrininką. Jų 
laivą prieš tris dienas nus
kandino vokiečių submari- 
nai. Išgelbėti jūrininkai yra 
anglai.

Anglai Apsupa Italus
Cairo, Egiptas. — Ethio- svarstys galimybę įvairių 

pijos srityje Jimma dar vis 
tebesilaiko įtalų armija. Bet 
paskutiniai pranešimai sa
ko, kad anglų armija tą 
sritį baigia apsupti ir grei
tu laiku italai turės pasi
duoti, jeigu nenorės būti vi
sai sunaikinti/

San Francisco, Calif.—Vi- pradėjo Federacijos maši- 
sos pastangos Amerikos nistai. 
Darbo Federacijos vadų ir 

i valdžios sulaužyti laivų ga
jų atsiekimus, bet ir savoĮmybos mašinistų streiką iki 

šiol nedavė pasekmių. Strei
kas eina jau kelinta savai
tė.

Kaip jau žinoma, streike 
dalyvauja mašinistai iš Am
erikos Darbo Federacijos ir 
Industrinių O r ga n i zacijų kompanijos bus priverstos 
Kongreso (C. I. O.). Streiką jų reikalavimus išpildyti.

Gi C. I. O. unijos mašinistai 
359 balsais prieš 56 nutarė 
tęsti streiką.

Darbo Federacijos maši
nistai padarė nutarimą, kad 
jie sutinka eiti ir dirbtLprie 
apsigynimo darbų kitose 
vietose, kurios yra unijinės 
ir kur darbininkai nestrei- ‘ 
kuoja.

kartotinus pažadėjimus ir 
dažnai išdėstytus tikslus.”

Lyga nurodo, kad viso
kius reakcinius žygius Kon
grese Rooseveltas ir jo ad
ministracija palaiko. Jis pa
siuntė armiją ginklų pagel- 
ba sulaužyti streiką. Vald
žia užvedė raganų gaudy
mą ir piktai apšmeižė dar
bo unijų išrinktus vadus, 
kurie pasisakė prieš vald
žios streiklaužišką politiką.

Pabaigoje pareiškimo Ly
ga Sako: “Jeigu šitie vienos 
savaitės baisus įvykiai nebus 
atitaisyti, tai

Ankara, Turkija. — Ne
paisant to, kad Sovietų val

dišku, kad lūžia paneigė gandus apie 
amerikinė demokratija grei- karo pavojų tarpe Vokieti

jos ir Sovietų Sąjungos, bet 
čia gandai tebeleidžiami. Jie 
ateina iš įvairių sostinių, o 
spauda gaudo ir skelbia. 
Dabar sako, kad Sovietų Są-

Jėzaus mokymus ir karinius 
veiksmus. Kaipo ištikimas 
pilietis, atsidavęs laisvės ir 
demokratijos reikalui, aš 
esu griežtai priešingas da
bartiniam grūmojimui šią 
šalį įtraukti į karą. Tokiu 
būdu, kaipo pilietis ir kaipo 
krikščionis, aš turiu, norė
damas pasilikti ištikimas sa
vo sąžinei, pakartoti savo 
pažadą nenaudoti savo ku
nigystės palaiminimui, už
gynimui arba rėmimui ka
ro.”

RAGINA SUSTABDYT 
DISKRIMINACIJĄ

Washington. — Susidarė 
toks didelis masinis bruzdė
jimas prieš diskriminaciją 
darbuose, kuri yra vedama 
bosų prieš negrus, jog turė
jo ką nors viešai .pasakyti 
ir prezidentas Rooseveltas. 
Jis dabar išleido pareiški
mą, kuriame ragina liautis 
diskriminavus negrus kari
nėse industrijose.

Grąžina Karo Nelaisvius
Vichy. — Vokietija pra

dėjo grąžinti francūzus, pa
imtus- nelaisvėn per karą. 
Tokių nelaisvių septyni šim
tai jau sugrįžo. Greitu lai
ku tikimasi daugiau.

Studijuos Vitaminus ir jy 
Veikimą Maiste

Pittsburgh, Pa. — Čionai 
prasidėjo Maisto Technolo
gijos Instituto konferencija. 
Maisto žinovai susirinko ir 

vitaminų dėjimo į maistą. 
Iki šiol tik duonon būdavo 
dedama vitaminų, bet tiki
masi, kad ateityje jų bus 
galima įdėti ir į kitokius 
maistus. Tada nebereikės 
vitaminus imti “piliukių” 
formoje.

Tebeina Gandai Apie 
Armijų Koncen

travimą

Washington. — Daugiau 
kaip 600,000 darbininkų jau 

į yra išlavinti arba lavinami 
junga daug armijos, ištrau-.įvairiose amatų mokyklose, 
kus iš Azijos ir 155 divizi- Jie esą reikalingi įvairioms 
jas sukoncentravus įvairino- Jjao f v x u- į karinėms pramonėms. Vei
sė europiniuose parubežįuo-lkia 1,000 tokių mokyklų.
se, per kuriuos galima laki k 
ti Vokietijos bandymo įsi 
veržti.

LaGuardia dar vis Tebėra 
Per Daug “Raudonas”

New York, N. Y.—Nepai
sant, kaip sunkiai majoras 
La Guardija darbuojasi, kad 
įtikt reakcionieriams, tačiau 
jis jiems dar vis tebėra per 
“raudonas”. Taip pareiškė 
ponas Talley, Tammany 
Hall demokratų šulas.

Trys Vokiečių Orlaiviai 
Sudužo Portugalijoje

Lisbon. — Birželio 15 die
ną pietinėj Portugalijoje su
dužo trys vokiečių orlaiviai. 
Tas reiškia, kad vokiečių or
laiviai darbuojasi jau ir 
Portugalijoje.

Šeši Žmonės Žuvo Auto
mobilio Nelaimėje

Gouverneur, N. Y., birž. 
15.—Už keturių mylių nuo 
čia du automobiliai vienas į 
kitą įvažiavo ir ant vietos 
užsimušė net šeši žmonės. 
Abudu automobiliai lėkė di
džiausiu smarkumu.

Aukso ir Sidabro Gamyba
Bogota, Colombia. — Co

lombia per gegužės mėnesį 
šiemet pagamino aukso ir 
sidabro vertės $1,805,150. 
Aukso iškasta 1,663,58d gra
mų, o sidabro—655,290 gra
mų.

Sen. Harrison po Peiliu
Washington. — Staiga su

sirgo Senato Finansų Ko
miteto pirmininkas senato
rius Harrison. Nuvežtas li
goninėn ir padaryta opera
cija.

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

Buvo leista darbininkams 
vėl nubalsuoti, kaip jie žiū
ri į prezidento Roosevelto 
prisakymą daugiau nebe- 
streikuoti. Balsavimo pasek
mės štai kokios: Amerikos 
Darbo Federacijos unijos 
mašinistai 585 balsais prieš 
400 nutarė streiką tęsti, kol

Orlaivis Įlėkė Laivam
Irvington, N. Y.—Sekma

dienį čionai iš Hudson upės 
bandė pasikelti orlaivis, bet 
?pataike į ten esantį laivelį. 
.Orlaivyje buvo du žmonės, 
!o laivelyje septyni. Visi ta
po sužeisti. O orlaivis ir lai
velis sudužo.

Mays Landing, N. J.—Be
simaudydama “Nuogųjų Ko
lonijoje” prigėrė philadel- 
phietė Paula Lindner, 
metu amžiaus, v

37
31

Vėliausios Žinios
Capetown, South Africa. 

—čia anglų laivas atvežė 
35 žmones, kurie išliko nuo 
laivo “Robin Moor”. O kiti 
vienuolika daug pirmiau bu
vo išgelbėti ir atvežti Bra
zilijon. Tad su “Robin Moor” 
nežuvo nei vienas žmogus.
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Cairo, Egiptas. — Syrijo- 
je ir Lebanone vystosi labai 
aštrūs ir kruvini mūšiai tar
pe anglų ir francūzų.

■. j

Roma. — Penki tūkstan
čiai amerikiečių piliečių ne
begali išvažiuoti iš Italijos, 
kuomet Mussolinis “užšaldė” 
jų turtą.

London. — Gautas prane
šimas iš Afrikos, kad anglų 
armija daro užpuolimus ant 
vokiečių ir italų Solum fron
te. Sakoma, kad priešai jau 
nugrūsti 40 mylių atgal į 
Libiją.

— '^jĮŽĮįiįa. . ......

Lisbon. — Vokietija tu
rinti pusę miliono (500,000) 
kareivių Afrikoje ir bile 
dieną galinti pradėti gene
ral! ofensyvą prieš anghis.

ORAS. — Antradienį bus 
giedra.
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“Lietuvai Vaduoti Sąjunga”
Pagaliau susilaukėm dar vienos orga

nizacijos “Lietuvai vaduoti” (fašizmui- 
kapitalizmui grąžinti Lietuvoje)—“Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos.” Ją įkūrė tauti
ninkai, šimtanuošimtiniai smetonininkai, 
dalyvaujant pačiam “tautos vadui,” Jad
vygai, Zosei ir kitoms lietuvių tautos iš
matoms.

f Š. m. birželio 7-8 dd., suvažiavę tauti- 
ninku-fašistu šulai, niekeno nerinkti, nie- 
ko neatstovaują,—suvažiavo į Sodus, Mi
chigan, ir ten įkūrė paminėtąją organiza
ciją. Greta jos įkūrė ir fondą, kurin dabar 
prašys iš Amerikos lietuvių pinigų.

Sodus, Michigane, kaip žinia, yra tūlo 
(smetonininko (Bačiūno) farma. Ten va- 
f saroja garsioji trejukė—Smetona, Zosė 
ir Jadvyga. Ten dabar yra lietuviškų fa
šistų “baltasis namas” ir todėl ten jie 
sugužėjo,—išviso jų buvo apie 20.

Fašistų spauda skelbia, kad aukų ant 
vietos sumesta arti trys tūkstančiai dole
rių, kadangi tūli suvažiavimo dalyviai 
aukoję po $500.

Fondo garbės pirmininku, esą apsiė
męs buvęs republikonų kandidatas į 
prezidentus Willkie ir kiti “žymūs žmo
nės.”

Taigi šis įvykis dar kartą parodo, kaip 
Amerikos karo ruošėjai ir “demokrati- 
tijos gynėjai” gražiai susitaria su anti
semitais hitlerininkais ir juos čia palai
ko. Globoja juos Rooseveltas, globoja ir 
remia juos gub. Lehman—demokratai— 
globoja ir remia juos republikonų galva 
Willkie!

Bet ne apie tai čia šiuo sykiu mes no
rime kalbėti. Svarbu, kad šiuo metu kle- 
rikalai-kunigai turi įsteigę savo fondą 
tam pačiam tikslui, na, ir pagaliau, tau
tininkai sudarė savo “sąjungą” ir fondą 
(tasai fondas, kurį buvo įkūręs Jurgelio
nis su Tysliava, matyt, jau išgaišo).

Dabar šitie žmonės zuis, suksis prie 
Amerikos lietuvių kišenių ir prašys au
kų. Neturi būti jiems duodama nei cen
to!

Fašistai, klerikalai ir socialistai, nors 
jie įsteigė atskirus fondus ir “komitetus” 
Lietuvai gelbėti, turi vieną ir tą patį tik
slą: purvinti tarybinę Lietuvą, gelbėti 
fašizmui sugrįžti Lietuvon, remti pas 
Hitlerį pabėgusius buvusius žvalgybinin
kus, kapitalistus ir ponus. Amerikoje jų 
tikslas taipgi vienas; remti Wall gatvės 
imperialistus jų pastangose įtraukti 
Ameriką į karą oficialiai.

Laisvę ir taiką mylinti Amerikos lietu
vių visuomenė neturi duotis suvadžioja
ma lietuvių tautos ir progreso priešų!

Sunki Tekstiliečią Darbininkų 
Būklė

“Vilnis” rašo:
“Iš viso 650,000 tekstilės darbininkų 

apie 300,000 gauna po 13 dolerių savai
tei. Tai mažiau kaip nustato Algų ir 
Darbo Valandų bilius.

“Šio mėnesio 30 dieną dėlto, verčiami 
to įstatymo, samdytojai turės pakelti al
gas penkiais centais į valandą, taip, kad 
bus mokama bent $15 savaitei.

“Reikia sakyti, kad $15 savaitei prie 
dabartinio pragyvenimo brangumo yra 
labai menka alga

“Tekstilės darbininkai organizuoti į 
savo United Textile Workers uniją. Di
rektorium tekstilės darbininkų organi
zavimo buvo Sidney Hillman, kurio rub- 
siuvių unijoj irgi algos mažos, bet kuris 
mažiausia rūpinasi tuo reikalu.

“Dabar jis jau nėra direktorium teks
tilės darbininkų organizavimo. Jis yra 
apsigynimo komitete su automobilių ir 
plieno industrijų magnatais.”

Tenka pridurti tik tiek, kad ponas 
Hillmanas šiuo tarpu ne tik darbuojasi 
karo reikalams “tiesioginiai”; netiesiogi
niai jis pasimojo su kitais reakcininkais 
iš CIO “apvalyti” CIO nuo “raudonųjų”, 
kas reiškia: skaldymą unijų.

Likviduoti Neraštingumą
“Tarybų Lietuvoje” (iš bal. 3 d.) telpa 

įdomus Lietuvos rašytojų, menininkų ir 
profesorių pareiškimas, kuris seka:

“LKP (b) CK ir LTSR Liaudies Ko
misarų Taryba padarė sveikintiną nuta
rimą—ligi 1943 metų pabaigos likviduoti 
vieną skaudžiausių buvusios kapitalisti
nės santvarkos negerovių—neraštingumą 
ir mažaraštingumą.

“Darbo inteligentai, turėję laimę išeiti 
mokslą, negali pamiršti tų, kurie liko se
nosios santvarkos nuskriausti: jiems ne
prieinamas raštas ir spausdintas žodis; 
jie negali semtis žinių ir šviestis iš knygų 
ir dienraščių. Dabar mes turime prisidėti 
prie tokios neteisybės likvidavimo, nors 
dalimi atitaisydami senąją skriaudą.

“Visi, kam brangi mūsų Socialistinės 
Tėvynės pažanga, turime dalyvauti šia
me svarbiame ir garbingame kultūrinio 
lygmens pakėlimo darbe. Kiekvienas dar
bo inteligentas tegu praneša Vykdomojo 
komiteto Švietimo skyriui apie savo ge
rą norą pagal išgales padėti realizuojant 
svarbų sumanymą.

“P. Cvirka, J. Mikėnas, L. Dovydėnas, 
T. Tilvytis, K. Korsakas, J. Baltušis, Pro- 
fes. A. Purenąs, Prof. VI. Lašas, V. Ja- 
kovickis, VI. Jakubėnas, S. Kolupaila, J. 
Gabrys, V. Janickis, *V. Klimavičius, J. 
šopauskas, L. Strolis, P. Kalpokas, J. Zi
karas, V. Jurkūnas, A. Galdikas.”

Vadinasi, Lietuvos darbo inteligentija 
rįžtasi kooperuoti su tarybine vyriausybe 
ir ligi 1943 metų likviduoti žmonėse ne
raštingumą. Likvidavimas žmonėse ne
raštingumo—nepaprastas dalykas tautos 
istorijoje. Tą supranta ir Lietuvos darbo 
inteligentija. Kaip bus smagu, kai už po- 
ros-trijų metų bile Amerikos lietuvis ga
lės pasididžiuoti: “Mano senojoj tėvynėje 
beraščių nėra!” .

CIO Prezidento
Murray Laiškas
Darbo Unijoms

Anglai Daužo Vokiečių In- 
dustrinius Centrus

London. — Paskutinėmis 
keliomis dienomis anglų or
laiviai sistematiškai daužo 
Vokietijos industrinius 
centrus Ruhr srityje. Aišku, 
kad anglai irgi netenka or
laivių, kurie tampa nušauti 
iš anti - orlaivinių kanuolių. 
Štai pereitą penktadienį iš 
Ruhr srities nebesugrįžo 
net šeši anglų orlaiviai, reiš
kia, jie žuvo.

Prez. Rooseveltas Pakarto
jęs Pažadėjimą Anglijai
Washington. — Birželio 

12 d. prezidentas Roosevel
tas pasiuntė Anglijos kara
liui George VI laišką, arba 
pasveikinimą proga kara
liaus gimtadienio. Preziden-:

tas vėl pakartoja, kad Jung
tinės Valstijos visais būdais 
padėsiančios Anglijai su
mušti Vokietiją ir karą lai
mėti.

Roosevelto Sūnus James 
Vyksta Anglijon

London. — Čionai laukia
ma pribūnant kapitono 
James Roosevelto, sūnaus 
prezid. Roosevelto. James 
Rooseveltas Amerikos val
džios reikalais lankėsi Chi- 
nijoj, paskui Egipte, o da
bar traukia Anglijon.

London. — Anglų orlai- 
vynas smarkiai sugadino 
.vokiečių karinį laivą “Luet- 
zow” arba “Admiral Scheer” 
Atlantiko Okeane. Sakoma, 

(kad paleista torpeda patai
kė į laivą.

Kanada Laukia Roosevelto
Ottawa. — Kanados 

premjeras King sako, kad 
neužilgo Kanadoje lankysis 
Jungtinių Valstijų preziden
tas. Rooseveltas prižadėjęs 
Kanadą aplankyti. Tačiau 
apsilankymui diena tebesan
ti nenuskirta.

Lenkijoj Žmonės Badaują
Stockholm, Švedija. — 

Čionai gaunamos žinios kal
ba, kad Vokietijos okupuo
toje Lenkijoje prasideda al
kio dienos. Labai stoka vi
sokių maisto produktų.

Maskva, birž. 10. — Paša
lintas Sovietų ginklavimosi 
komisaras B. L. Vannikov 
už neatlikimą savo pareigų; 
jo vieton paskirtas Dmitri 
Ustinov.

Birželio 13 d., 1941 
Brangūs Broliai ir Seserys:

Per paskutinę savaitę buvo 
visa eile įvykių, kurie yra la
bai dideles svarbos kiekvie
nam darbininkui ir kiekvienai 
darbininkei mūsų šalyje, šitie 
įvykiai gerokai prisidėjo prie 
padidinimo isterijos, kuri jau 
tūlas laikas pasireiškia ir dėl 
kurios rimtai grūmojama dar
bo unijų ir milionų jų narių 
gerovei ateityje.

Kongresai! yra įnešta kelia- 
tas bilių, kurių tikslas yra už
gniaužti ir sunaikinti darbo 
unijas ir darbininkų teises. 
Atstovų Bute yra įneštas Vin
son Bill, HR 4139, kuris bus 
svarstomas bėgyje savaitės, šis 
Bilius uždraustų darbininkams 
reikalauti didesnių algų ir ge
resnių darbo sąlygų Amerikos 
pramonėje ir užkartų verstiną 
arbitraciją industriniuose san
tykiuose.

Prie ,to, Atstovų Butas tik 
prieš kelias dienas priėmė du 
priedu prie militarinių pasky
rimų, pagal kuriuos National 
Defense Mediation Taryba bus 
paversta į įrankį dėl uždėji
mo verstinos arbitracijos ant 
darbininkų. Tie, kurie nesu
tiktų priimti šios Tarybos 
nuosprendį ir pasiliktų streiko 
lauke, nebegalėtų gauti darbo 
jokioj dirbtuvėje, kuri gamina 
produktus po valdžios kon
traktu.

šitie biliai yra pragaištingi 
ir teturi viena tikslą — sunai
kinti organizuotą darbininkų 
judėjimą. Prieę juos reikia ko
voti ir atmušti.

Senate pridėtas Connally 
pataisymas prie Konskripcijos 
įstatymo. Pagal tą pataisymą, 
valdžia gali paimti į savo ran
kas kiekvieną dirbtuvę, kurioj 
eina streikas arba darbo su
stabdymas. šis pataisymas ne
duoda jokio apgynimo darbi
ninkų teisėms,1 kuomet dirbtu
vės valdžios paimamos. Kitais 
žodžiais, pataisymo tikslas yra 
įkišti valdžią į kiekvieną in
dustrinį ginčą su grūmojimu, 
kad jeigu darbininkai sustrei
kuos, tai valdžia paims dirb
tuvę, sulaužys streiką ir pa
naikins darbininkų teises, o 
paskui dirbtuvę vėl sugrąžins 
jos savininkams.

šitas sumanymas yra pik
čiausias bandymas nušluoti vi
sas teises ir laimėjimus, ku
riuos mūsų tauta ir darbo uni
jos yra pasiekusios per ilgų 
metų sunkias kovas. Prieš šitą 
bilių taipgi reikia griežčiau
siai kovoti ir jį atmušti.

Karo sekretorius Stimson ir 
Konskripcijos veikiantis direk
torius generolas Hershey pa
staruoju laiku išleido naciona- 
lį patvarkymą visoms lokali
nėms drafto taryboms, kad jos 
tuojau peržiūrėtų ir panaikin
tų atidėjimą imti kariuome
nėn streikierius. šitas įsaky
mas įveda verstiną darbą 
praktiškai kiekvienoje stam
bioj dirbtuvėje, visai neatsi
žvelgiant į darbininkų teises 
arba industrinio darbininkų su 
darbdaviais susikirtimo verty
bę. Toks patvarkymas iškrai
po Konskripcijos Įstatymą ir 
atvirai sulaužo pasitikėjimą 
darbininkais.

Šis iškraipymas Konskripci
jos Įstatymo ir įvedimas vers
tino darbo Jungtinėse Valsti
jose »yra griežtai priešingas 
amerikiniam būdui reikalų 
tvarkymo. šis žygis reiškia 
laužymą streikų, neatsižvel
giant į darbininkų reikalavimų 
teisingumą, šis įsakymas su
laužo Konskripcijos Įstatymą 
ir prieš jį reikia griežtai pro
testuoti.

Taipgi turi hūti pasmerk
tas įkišimas šalies armijos į 
privatinius industrinius ginčus, 
šitoks žygis tiktai gali privesti 
prie įvedimo1' verstino darbo 
mūsų šalyje, o verstinas dar
bas gali tik privesti prie dar-

bininkų pasipiktinimo. Ameri
kos žmonės negalės pakęsti 
priespaudos ir panaudojimo 
spėkos metodų įsteigimui svei
kų ir teisingų industrinių san
tykių. Tai nėra amerikinis bū
das, neigi suderinama su de
mokratija.

CIO ir prie jo prisidėjusios 
organizacijos yra pasiaukoję 
tik vienam tikslui, būtent, pa
gerinti šios šalies darbinin
kams būklę pagelba padidintų 
algų ir pagerintų darbo sąly
gų» CIO unijos turi darbuotis 
ir darbuosis dėl pasiekimo šio 
tikslo, šiuo tarpu padidėję 
pramonės savininkų pelnai ir 
pakilęs pragyvenimas darbo 
žmonėms pilniausiai pateisina 
darbininkų reikalavimus aukš
tesnių algų ir pagerintų darbo 
sąlygų.

Siekdami šio tikslo darbi
ninkai turi turėt teisę naudo
tis pamatinę teisę streikuoti. 
Nei-valdžios viršylos, nei įsta- 
tymdaviški žygiai negali ir ne
turi atimti iš darbininkų šios 
teisės. Jokia Tarpininkavimo 
Taryba (Mediation Board), 
kurios darbas yra tarpinin
kauti darbininkų ginčuose su 
darbdaviais, neturi teisės pasi
savinti galią arba gauti galią 
užkarti verstiną arbitraciją, 
arba kaip nors kitaip paneig
ti pamatines darbininkų teises. 
Negali būti ir nėra jokio patei
sinimo valdžios žygiams arba

išleidimui įstatymo, kuris su
siaurintų darbininkų pamati
nes teises, arba į jas kištųsi.

Daromi rimti užpuolimai ant 
demokratijos su jos pamatinė
mis įstaigomis. C.I.O., jo uni
jos ir milionai narių yra pasi
ryžę atmušti kiekvieną bandy
mą sunaikinti arba sumažinti 
tą apgynimą, kurį turi ameri
kiečiai naudodamiesi savo pa
matinėmis konstitucinėmis ir 
demokratinėmis teisėmis pagal 
amerikinį gyvenimo būdą. Tie, 
kurie tas amerikiečių teises ir 
privilegijas slopina, yra demo
kratijos priešai. Tie, kurie sa
vo darbais prisideda prie padi
dinimo esamos isterijos, tiktai 
pagelbsti demokratijos prie
šams.

Iš antros pusės, CIO yra 
priešinga “maištingam” veiki
mui kiekvienos grupės Jungti
nėse Valstijose, ar tai būtų 
darbdavių, komunistų, nazių 
arba fašistų, kurios . gali būti 
užinteresuotos praplėtimu savo 
saumylingų interesų, kurie yra 
priešingi Jungtinių Valstijų in
teresams jų nacionalėse apsi
gynimo pastangose.

Mūsų visų dabar pareiga tuo
jau imtis žygių per savo nacio- 
nales unijas, per lokalines uni
jas ir per pavienius narius su
sisiekti su mūsų atstovais Kon
grese ir valdžios viršytomis ir 
išdėstyti jiems mūsų nusistaty
mą ir pažiūras šitais svarbiais 
įvykiais. Tiktai taip mes galime 
apginti savo teises ir interesus 
ir užtikrinti demokratijos išsi
laikymą.

Šių žygių reikia griebtis tuo
jau. Tiktai su jūsų pilniausia 
parama ir kooperavimu CIO 
laimėjimai praeityje bus apsau
goti ir mūsų judėjimo plėtima
sis ateityje bus užtikrintas.

Žinios iš Lietuvos
“Bostonas” Viršijo Ga

mybos Planą
Audimo fabrikas “Bostonas” 

pirmojo metų ketvirčio gamy
bos planą įvykdė 108.6%. 
Sausio mėnesiui skirtas gamy
bos planas “Bostone” įvykdy
tas 101.6%; vasario mėnesio 
— 100.08%, koVo mėnesio — 
119.62%. Metų ketvirčio ga
mybos planas įvykdytas jau 
kovo 26 d.

Sausio mėnesį “Bostonas” 
ne tik audė, bet ir galutinai 
apdirbo audinius, kurie ilgiau 
užkliūdavo galutinio apdirbi
mo skyriuose. Vasario mėn., 
fabrikui teliko tik audimas, o 
rūpintis audinių galutiniu ap
dirbimu trestas pavedė kitiems 
fabrikams.

“Bostonas” priklauso eilei 
fabrikų, kurie ne tik viršijo 
gamybos planą bendrai, bet jį 
viršijo pagal grafiką. Gamy
biniuose pasitarimuose fabri
ko aktyvas smulkiai aptarė 
kiekvieną gauto gamybos pla
no punktą, gerai išsiaiškino vi
sas planui įvykdyti kliūtis ir 
aptafė priemones toms kliū
tims pašalinti. Gamybiniuose 
pasitarimuose buvo nutarta su
daryti audėjoms tokias sąly
gas, kad jos galėtų dirbti, ne- 
atsitraukdamos1 nuo staklių.

Paruošiamajam Aukštajam
Mokslui Eiti Kursai

šiomis dienomis Katino uni
versiteto fizikos chemijos in
stituto rūmuose Aleksote ati
daryti pirmieji Kaune darbi
ninkų ir valstiečių paruoš, 
aukšt. mokslui eiti kursai. Ta 
proga buvo surengtas iškilmin
gas posėdis, kurį atidarė ir 
kalbą pasakė kursų direkto
rius inž. Kaunas. Jis pasi
džiaugė, kad tarybų valdžia 
atkreipė dėmesį ne tik į moks
lus jau einančią jaunuomenę, 
bėt ir į darbininkus ir valstie
čius, kuriems sudaromos sąly
gos studijuoti. Minimi kursai 
klausytojus ir turi parengti 
studijavimui. Kauno universi
teto rektorius prof. Purenąs, 
pasidžiaugęs, kad darbo kla
sei atvertos durys į mokslą, 
priminė, jog kursantai turės 
padidinti mums taip reikalin

gus kadrus. LKP (b) CK at
stovas drg. Zdanavičius pabrė
žė, kad kursantai turi sudaryti 
aktyvų kadrą, ir linkėjo jiems 
pasisekimo, švietimo liaudies 
komisariato vardu kursus pa
sveikino ir paragino jų lanky-, 
tojus aktyviai dirbti ir atkak
liai mokslintis drg. P. Miku- 
taitis. Į kursus priimta apie 
90 asmenų, kiti panašiai bus 
mokslinami Vilniuje. Priima
mi baigę keturias buvusios 
gimnazijos klases arba tolygų 
mokslą. Prašymus su mokslo 
pažymėjimais ir gyvenimo ap
rašymu galima paduoti kursų 
direktoriui per kandidato gy
venamos vietos partijos komi
tetą.

Sunkvežimiai Traktorių Ma
šiną Stotims

Kartu su siunčiamais mūsų 
MTS traktoriais ir kitomis že
mės ūkio mašinomis gautas 
pirmasis transportas firmos 
“GAZ” 1,500 tonų talpos au- 
tosunkvežimių, skirtų mūsų 
MTS. Tokių autosunkvežimių 
numatoma gauti 60; tuo būdu 
kiekvienai MTS atitenka po 
du sunkvežimius.

Vilniaus Valstybiniam Žemės 
Ūkio Mašiną Fabrike

t

Valstybinis žemės ūkio ma
šinų fabrikas Vilniuje per ko
vo mėnesį pagamino 1,300 
žagrių, 24,000 kg. įvairių me
talo lydinių ir apie 22,000 kg. 
įvairių geležinių konstrukcijų. 
Pirma žagrių partija, 250 vie
netų, jau paimta “Lietūkio” 
pardavimo bazėm šiomis die
nomis bus baigta gaminti dar 
200 žagrių.

Airijos ministeriu pirm, 
de Valera, pasmerkęs 
Anglijos viešpačius dėl 
ju troškimo imti versti- 
non kariuomenės tarny
bon šiaurines Airijos gy
ventojus.

Laiškas iš
Lietuvos

Mr. J. Chulada, iš Methu
en, Mass., aplaikė nuo švoge- 
rio iš Lietuvos laišką, kuriame, 
tarp kitko, sakoma:

žemė yra nusavinta. Bet 
kas gyveno, tai taip ir gyve
na. Tik iš tų paimta žemė, 
kurie turėjo viršaus 30 hekta
rų. Ją atidavė mažažemiams 
ir bežemiams? Dabar žemės 
negali nei pirkti nei parduoti. 
Miestuose namai nusavinti, ku
rie turi daugiau kaip 200 kva
dratinių metrų... Raudonar
miečiai neuždraudė lietuviš
kai mokintis. Tai tikras me
las. Kaip mokinomės lietu
viškai, taip ir mokinames. Pas 
mus yra daug mokytojų, ku
rie nemoka rusiškai, tai kaip 
jie gali mokinti rusiškai, žino
ma, aukštesnėse mokyklose 
yra mokinama rusiškai, bet 
ten taip pat mokinama ir an
glų,. ir vokiečių kalbas. Apie 
įstaigas itgi didelė netiesa. 
Visose valdiškose įstaigose 
dirba lietuviai ir daugelis jų 
visai nemoka rusu kalbos. Vi
sos įstaigos, visas valdiškas 
aparatas yra lietuviškas. Pa
galiau, ką tie jūsų pabėgėliai 
gali sakyti apie rusų kariuo
menę ir įstaigas? Juk jie pa
bėgo pirma, negu kariuomenė 
atėjo. Jie nematė ir nieko ne
žino. Ką jie gali pasakyti 
apie tai ? Pas mus kunigam 
biskį blogiau. Bot jų yra už
tektinai mūsų davatkoms. Nie
kas kunigų nei jų gaspadinių 
nekaria ir nešaudo. Kiekvie
nam kunigui palikta po 3 hek
tarus žemės. Didelės kleboni
jos, tiesa, nacionalizuotos, o 
paliktos špitolės. Jiem užten
ka. Pirma turėjo kunigai po 
penkiolika kambarių. O dabar 
jiems užtenka vieno kambario 
ir virtuvės. Bažnyčia dar nei 
viena neuždaryta, kaip buvo, 
taip ir dabar yra. O kaip apie 
valstiečių gyvulius ir maistą, 
tai netiesa. Iš ūkininkų dar 
nieko nepaėmė. Aš pats lai
kau 4 arklius ir 4 karves— 
nieko nepaėmė. Tiktai, kur bu
vo valdininkų dvarai, tai na
cionalizavo ir gyvulius ir ja
vus. . . .

London. — Anglijos orlai
viai trečią naktį iš eilės 
smarkiai bombardavo pra
monės miestus vakarinėje 
Vokietijoje.

Tokio. — Du Japonijos 
ministerial reikalauja dar 
pailgint dabartinę dvylikos 
valandų darbo dieną.______

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Tamošiaus sūnus Juozas iš 
Liplionių kaimo finansų komi
saras, Urbonas, Vincas valsty
bės banko kasininkas, Juozas 
Vaikšnoras (jūsų dėdė) kredi
tų banko vald. Daugelis vaiki
nų tarnauja milicijoj. Aš ei
siu į Taupomąją Kasą dirbti. 
Kada pradėsiu, nežinau.

Gut-bai, 
D. Grigaliūnas.

Kovo 27, 1941. 
Panemunės valse.

Tokio. — Japonijos laik
raščiai rašo, kad vokiečiai 
turėję teisę nuskandint pre
kinį Amerikos laivą “Robin 
Moor,” kuris gabeno reik
menis į Pietų Afriką, Ang
lijos koloniją. Sako, kad 
Amerika laužė tarptauti
nius įstatymus taip tarnau
dama anglams.
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B'lieve Me! FRANK STULGIS

War and the Birth Rate
very much difference because if | 
some of us are not. we expect to! 
be sometime. We are going to dis
cuss some of our marriage problems 
and (dear me!) babies in today’s 
column.

You know, during the last world 
war there was a big rise 
birth rate in this country, 
matter of fact, in 1916, the 
before we entered the war, the 
was 25 births (exclusive of 
births) per 1,000 population, 
birth rate has not reached 
height since, but it is possible 
it will this year.

The rate per 1,000 population 
as follows during the war: 1917 — 
24.7; 1918 — 24.6. Immediately af
ter the war was over, the rate drop
ped 2.3 and during the prosperity 
times rose a little again, but the 
rate in 1933 was 16.5, almost ten 
less per 1,000 population than in 
1916! People could not afford to 
have babies and they postponed 
them until better times came.

Now, the rate is going up. Mater
nity hospitals are rapidly filling up, 
and some of them are not accepting 
any maternity cases because, simp
ly, there is no room for them until 
one of the mothers leaves. Many of 
today’s mothers will have to give 
birth to their 
homes.

What is the 
the birth-rate 
riod? Is it a 
plenish the human race with new 
individuals in the place of those 
]ed in battle? 
In a way the 
pression of a 
people to keep 
ny persons who have delayed having 
children throughout the depression 
years are now having them not be
cause of the war boom, but because 
with dependents they may not be 
drafted into the Army. That is what 
this world is coming to! They are 
“war babies” of a’sort.

And now

and 
up,

Al-
the

in the 
As a 
year 
rate 

still- 
The 
that 
that

was

children in their own

reason for the rise of 
during the war pe

lą w of nature to re-

people were jockeydll into the posi
tion of looking upon the Nazi lea
der as their savior, not only by 
Hitler himself, but by the appeasers 
of France and of England, 
the fight is on again!

The might that British 
lied imperialists had built
“savior” that was built up for the 
German people is now fighting 
against the self same people who 
built him up. Who 
The German people 
ficing their sons 
British people who 
their sons in battle, as well as the 
rest of the peoples of the world.

War is Murder
It will appear to historians of 

future that the first world war 
pletcd the population and so 
war makers had to wait until 
other 
raised 
could 
babes 
slaughter of the first war have to 
continue the fight into which their 
fathers were lead and many of 
them slain.

Such is the world today. Such are 
the circumstances. Here in Ameri
ca, we are being readied, also. Most 
of the drafted boys were born dur
ing the last war — many of whose 
fathers were killed in the last war 
—may have to participate in this 
one and continue the 
since they grew up just 
take part.

is suffering? 
who are sącri- 
in battle, the 
are sacrificing

the 
de- 
the 
an- 

was 
war 

innocent

generation of soldiers 
to fight again before the 
be continued. The 
who were born during the

first war, 
in time to

kil-
so. 
ex- 
the

We do not think 
birth rate is an 
desire among 
out of the war. Ma-

“Morale”
Their fathers said that 

“suckers” to get in then, 
that many of them died or were 
wounded in vain. All the suffering 
and all the privation was in vain, al
so. They have spoken to their sons. 
Their sons know this. That is why 
we hear complaints about the 
“fighting morale” of the boys in se
lective service being low. The boys 
simply do not want to fight. The 
American people do not want to 
fight.

they were 
They saw

The Age of War Babies.

But let us look at it from just 
one other angle. Did you ever think 
of what age the people who were 
born in the last war would be to
day? Those born in 1916 are today, 
25 years of age. Those born in 19171

Let them
A strange thing 

America. They are 
writing people. They write to the 
people they elected to office telling 
them how they feel about the things 
their lawmakers and representatives

Know! 
has come 
becoming letter-

ovcr

are 24 years of age and those who ara doing in the nation s capital.
were born in 1918 are 23 years of 
age. Those are the ages of the

They do not want a repetition of 
the farce which the last war Was

people who are being drafted today f°r this country and tor the world, 
into the U. S. Army for possible We simply do not want to get m 
participation in the Second World and fight the war for the sake of 
War. And sn it has eone on for saving the British or anyone else s 

colonies where therę is fascism and 
suppression of the people, where 
there is no democracy.

The question is: do the 
write enough letters to 
they elected? Do enough 
write to their elected representa
tives to stop the war they are try
ing to smuggle us into? That, pre
cisely, will decide the issue in this 
war. Write, and keep on writing! 
Get others to write and get others 
to write! Save America from this 
war!

{Jell L1V IjkZCl 11UI1 111 11IV Kjcwiiv* ’’ wx *v* |

War. And so it has gone on for, 
generations. The “war babies” of į 
one war produce “war babies” of( 
the next succeeding war and become 
soldiers themselves. This thing has 
been going on for ages and every 
generation has had its war — each 
more horrible than the one before.

No one wants to go to fight these 
battles — to kill and to be killed. 
Every young person wants to live a 
happy married life, have a home of 
his own and to raise a family. 
That is human nature. That is the 
reason for life itself, according to 
many biologists.^

Many fathers went into the last 
war with the idea that, at least, if 
they won that war, their children 
will live in peace. They will not 
have to suffer in a war which is 
not of their own choosing and there
fore they went willingly, proudly. 
They spoke of those who were he
sitant about going as cowards and 
slackers, as those who would not do 
their bit yet would want to share 
in the fruits of the war — the pro
mised ever-lasting peace. However, 
they came back disappointed, if they 
did. The peace treaty which was 
made by the victors laid the basis 
for more wars for a hundred years 
to come.

Propaganda and Force.
Today ,the young men who are in 

the army or who are about to be 
drafted have none of the illusions 
that an allied victory will bring per
petual peace to this world. They do 
not even think about it. They are 
forced to go into the army and they 
hope against hope that they will not 
have to go in and fight.

It is .
where. Today, with the war propa-| 
ganda ' ‘ 1
us, we 
people 
that they must be destroyed if we 
are to have peace in this world — 
but it is not so! The German mo
ther’s tears are just as bitter when 
the mailman 
her son has 
somewhere, 
ther’s would 
mother’s are. 
of difference.

This war is 
of the last was, only 
more horrible than, the

Germany was defeated — the pre
sent war makers who are in power 
there were helped in by the vic
tors of the last war, they were 
strengthened, and they were sup
plied with weapons. The people of 
this “loser country” were “blitzed” 
by a man named Hitler who pro
mised to get back everything that 
the winners had taken away from 
them. Hitler had the help of these 
“victors” and was able to show 
proof th^t he was able to produce 
on his promises when these “victors” 
allowed him to march into the 
Rhineland, and take over one coun
try after another during the ap
peasement period. The German

the same with people every-

Americans 
the people 
Americans

Vitamin C and 
The Union

N. Y.
adminstration

View Hospital
for breakfast

If

just beginning to envelope rthan 
are told that thę German 

are a war-like, nation and

brings the notice that 
been killed in action 

as an American mo- 
be or as an English 
There is not one iota

merely a continuation, 
it is much 
last one.

STATEN ISLAND, 
the New York. City 
hadn’t given the Sea 
employes an orange 
in the morning of May 27, a lot of
trouble might have been avoided.

But that one moment of weakness 
was fatal. After tasting fresh fruit i 
for the first time in months, some| 
500 workers got the idea that life 
would be sweeter and much richer; 
in vitamins if they could have 
fruit every day.

WANTED VITAMIN C!
One weeek later, the dining 

of the LaGuardia administration’s 
big tuberculosis institution was boy
cotted. The employes, members of 
the CIO State, County & Municipal 
Workers, asked for not only the 
right to start the 
of vitamin C, but 
of having fresh 
__ i lettuce.

It was further
Morris A. Jacobs, medical 
intendent, that the virtues 
ary warranted consumption 
er than twice a (year (Thanksgiv
ing and Christmas).

GETTING LEFTOVERS
Still another complaint was 

the workers were receiving the 
not used by the tubercular 
tients, and that the dietitian 
removing the cream from milk serv
ed to . the employes. Local Pres. 
Morris Berlin said the grievance 
committee had m^ide 22 separate 
complaints to Jacobs, but after 
small improvements the food inva
riably became worse each time.

Jacobs referred Feedrated Press 
to the Department of Hospitals. A 
spokesman there retorted: “Do you 
have fresh fruit for breakfast every 
day?” .

After checking the menus, the de
partmental aide 
sort of triumph that things weren’t 
nearly so bad' as the union made 
out. "They had

Sunday, May 26, 
21,” she said, 

representatives 
settle for bananas.

fast on
on May

Union
wouldn’t

fresh

room

day with a shot 
also the pleasure 
vegetables other

suggested to Dr.
super- 

of sal-
often-

that 
food

PQ-
was

pointed out with a

bananas for break- 
and again

said they

b
The Upper Crust A. Redfield

American Youth Congress
Meets in Philadelphia

Over July 4th Weekend
PHILADELPHIA, Pa. — In 

the city which gave birth to 
the Declaration of Indepen
dence young people represent
ing America’s youth will meet 
to work to assure the reality 
of our American creed—life, 
liberty and the pursuit of hap
piness.

Assembling on Independence Day, 
with sessions being held from July 
3 to July 6, the Seventh American 
Youth Congress will discuss the 
grave crisis before America. Realiz
ing that only a determined popular 
opposition now can prevent a re
petition of the tragedy of 1917, the 
congress is being held to discusš the 
serious problems before the youth of 
our country and to work out a com
mon program for 
:o solve them.

“People in high places”’ the call 
to the American 
states, 
ism
will of the American 
claimed that we can 
about these problems 
cism). We shall never
generation to be robbed of its citi
zenship. These problems CAN be 
solved. THEY WILL BE SOLVED 
BY A UNITED GENERATION.”

use defeat- 
conquer the 
people, have 

do nothing 
(war, fas- 
allow our

Attendance
All youth organizations and clubs 

arc invited to send delegates. Each 
national organization is entitled to 
7 delegates. Each regional, state
wide or city-wide council or fede
ration of youth organizations is en
titled to 3 delegates. Each local or
ganization is entitled to 1 delegate for 
membership up to 50 and 1 delegate 
for each additional 100 members.

Delegates arriving in Philadelphia 
for the Congress will register at 
Hotel Stephen Girard, Chestnut 
West of 20th, which will be 
convention headquarters during 
four-day session.

KEEP i
U.S. '

OUT OF 
WAR/

f -—-  -

War Drive is 
Anti-Labor Drive

Greetings to the striking members 
of the United Auto Workers Union 
at the North American Aviation 
Company’s West Coast plant were 
wired last week by the National La
bor Committee Against War.

Į The telegram was signed by Mor
ris Watson, provisional secretary of 

i the Committee.
| “GREETINGS TO THE NORTH 
I AMERICAN AVIATION STRIK- 
! ERS,55 Watson’s wire read. “THE 
WAR DRIVE IS NOW FULLY EX
POSED AS AN ANTI-LABOR 
DRIVE. SOLIDARITY CAN DE
FEAT THE PLOT. I AM CERTAIN 
THE RANK AN FILE OF ALL LA
BOR IS OVERWHELMINGLY BE
HIND YOUR STRUGGLE FOR A 
DECENT LIVING AND UNION 
DEMOCRACY.”

It is with deep regret that we 
hear of the death of Mary Brown’s 
mother. All her close friends in the■ 
Aido Chorus and the Builders ex-1 
tend their sincerest sympathies and 
condolences.

Laisve Youth 
Section

The English section of 
the Lithuanian Daily Laisve 
is published twice weekly 
on Tuesdays and Fridays. 
Deadlines for material to be 
published are Fridays for 
Tuesday’s issue, and Wed
nesday for Friday’s issue.

All letters, news and Cor
respondence should 
to: *

The Editor, 
Laisve Youth 
427 Lorimer 
Brooklyn, N.

Section 
Street,

Lithuanian Youth Invited to Take 
Part in Congress Sessions

Dear Lithuanian Friends: —
Undoubtedly you have felt as disturbed as most young 

people of our country about the new wave of hatred which is 
being cultivated among people of various national origins.

great national stress there have been 
it to their advantage to create disunity 
people by casting suspicions on those 
sounded “foreign”, who cherished the

In every period of 
those who have found 
amo.ng the American 
citizens whose names
cultural heritage given them by their national ancestry; or 
who “looked” of this .nationality or another. This was true 
in the early days of our Republic when the Alien and Sedi
tion Acts were passed; this was so during the Civil War days; 
it recurred again during the last World War. It is arising 
now. i

Yet, who can deny that the forty million “hyphenated Ame
ricans” are as much America as the other two—thirds of our 
nation? They all helped make America the land of the most 
glorious democratic traditions. They helped build it into 
the most industrially advanced country in the world. The 
merging of their cultures has created the culture of America.

Surely the kinship they feel for their fathers’ homelands, 
now brutally ravaged by the war in Europe, must not be in
terpreted to mean disloyalty for America.

Now, more than ever, all Americans, regardless of their 
national ancestry, must put their heads together to establish a 
united attitude toward the problems we all face, whether it be 
our attitude toward the war, toward domestic/ problems of 
jobs, health, conscript welfare, or our attitude toward discri
mination against people of various nationalities.

The Seventh Annual Congress of the American Youth Con
gress—an organization in which 5,000,000 young people have 
found a common program of cooperation and mutual respect 
—offers you the opportunity to help establish that united 
attitude.

Your participation in the annual Congress this year in 
Philadelphia from July 3rd-6th will mean, too, a greater 
knowledge and appreciation by all youth of the culture, back
ground and present problems of the young people in the va
rious nationality societies and clubs. Your participation will 
be the living proof that there is no reason for hatred between 
Americans because of their national origin.

We urge that you discuss the official Call to the Congress 
at your next meeting and decide to send your delegates. Eve- 
,ty club can send one or more representatives, as provided for 
in the Call. Your state or city-wide organization can send 
three delegates also.

If you wish more information about the American Youth 
Congress, please write. Elect your delegate now a.nd prepare 
to take your rightful place in this great American youth 
movement.

Very sincerely yours, 
Jack McMichael, 

Chairman American Youth Congress.
230 Fifth Avenue, New York City.

The Gent s Room Journalist is Rapped 
By The American Peace Mobilization

The American Peace Mobilization 
today demanded radio time from the 
National Broadcasting Company in 
order to answer “absolute lies” 
made by Walter Winchell in his re
gular broadcast Sunday night.

Winchell charged that the pickets 
of the’ Perpetual Peace Vigil, now in 
its second month of continuous 
marching in front of the White 
House, were “professionals.” He de
clared they were paid $5 a day.

President Roosevelt, he said, was 
aware of the name of the “man” 
who was putting up “$1,000 a week 
to pay the pickets.” He added the 
comment that the “man” was a 
“personal enemy of the President.”

The American Peace Mobilization, 
through Morris Watson, ■ member of 
the National Board, acting in the 
absence of Executive-Secretary Fre-1 
derick V. Field, now on the West I 
Coast, immediately sent a telegram 
to the President, querring him 
Winchell’s canard, and asking if 
White House was its source.

A wire was also dispatched to 
NBC, demanding time on the same 
network to answer “the unwarranted 
attack” by Winchell.

Both telegrams emphatically la
beled the radio gossiper’s charge 
“Absolutely untrue in its entirety.”

In a statement issued simulta
neously with the requests to the 
White House and the NBC, Watson 
declared that the White House Vi
gil is maintained “for one reason, 
and one reason only — to show that 
the people want peace.”

‘"fhe people who are on that 
line,” he said, “are every-day, com
mon-sense Americans. They’re there 
because they' want no part of the 

war, want no American involvement in

on 
the

the

“At least they could sacrifice their vacations for national defense.”

Hold PEACE DANCE To Send Pickets
to Washington Vigil

BROOKLYN, N. Y.—The 
eyes of the whole country are 
turned upon Washington 
where day and night the Per
petual Peace Vigil is picketing 
to show^Afri erica’s determina
tion to resist the Administra
tion’s drive to war.

On June 21 and 22, it is 
planned, Lithuanian - Ameri
cans will join that peace vigil. 
They will come from a num
ber of local organizations 
here, both of adult and youth,

who realize the 
pi'eserving peace 
world.

necessity of 
in a warring

for the send-To raise funds
ing of Lith-Americans to the 
Pease Vigil in Washington, 
the committee in charge is 
holding a PEACE DANCE on 
June 21 at Laisve Hall.

Every Lithuanian-American, 
every lover of his country’s 
welfare, is invited to come to 
this dance and to do his part.

Remembering Lou Gehrig
hustle! He was the first player onHe always wanted to carry the

ball. That was Lou Gehrig, beloved the field each day and the last to « i 11 jt nt n k _ ii i ibaseball star, the “Iron Man” who 
passed away June 2. When Lou was 
a youth at high school in New York, 
he turned out in football uniform 
one day. The coach stationed him 
at a tackle position. Lou never re
ported again. The coach went after 
him and asked Lou to come back.

‘Nothing doing,” said Lou. “You 
want to make a tackle out of me 
and I don’t play unless I can carry 
the ball.”

After Gehrig became an establish
ed star in the American league, he 
said: “If I had not been a natural 
hitter, I never would have remained 
in the American league. When Mil
ler Huggins first stuck me on first 
base in place of Wally Pipp, I was 
the worst first sacker in the coun
try, bar none. I did not know what 
to do with my feet. In fact, no 
country boy ever was more awk
ward than I was. If I 
hitting the ball hard, 
ver would have stood 
rible exhibition in the
had twenty-eight errors my first 
two seasons. And, when it came to 
fielding a ground hit ball and tos
sing to the pitcher who covered the 
bag, it was a cinch that I would 
throw it 
pull him 
throw.”

had not been 
Huggins ne- 
for my ter
field. Say, I

leave.
sorry for him and as I was 
off, financially, of any of

“I felt 
the best 
the rookies, because of my share of 
the 1923 World Series receipts, 1 
asked Lou 6ne day if he would not 
let me blow to a dinner at one of 
the famous restaurants in New Or
leans. That twenty-year old kid was 
tickled to death as he accepted.

“I forget the name of the restau
rant but when we opened the door, 
there were Third baseman Joe Du
gan and 
sitting at

“ ‘Let’s 
those two 
Lou, and

Outfielder Whitey Witt, 
a table.

here before 
us out,’ said 
the sidewalk 

before I could stop him. I could 
prevail upon him to return, 
simply was scared to eat in 
same room with two regulars, 
we hunted up another place.”

get out of 
guys throw 
he was on

not 
He 
the 
So,

urn-

in it. Some of them are unemploy
ed; some are spending 
tions on the line; they 
all over America.

“Yes, it costs $1000
maintain the Vigil; but the funds 

the nickels, dimes and 
the people, the people 
that the Vigil marches

their vaca- 
come from

a week to
down around 
off the sack

his ankles or 
with a wide

Pipgras, now an American 
fellow rookie

! come from 
quarters of 
who realize 
for them.

“The funds go into the housing 
and feeding of the pickets; we 
maintain a coffee-and-sandwich kit
chen; not one single picket is now 

' paid, or
front \ of
Winchell 
without 
mation’, 
and unequivocal lie;

i dared.
I APM telegrams to the President 
and to NBC follow* in full:

George 
league umpire, was a 
of Gehrig, the first year that Geh
rig made a training trip with the 
Yankees. That was in New Oreans 
in 1924.

Umpire Steve Basil was the 
pire-in-chief at Detroit, June 2, 
1939, when Gehrig, then captain of . 
the Yankees, came up to him with 
the Yankee batting order.

“I gave it a glance,” said Basil, 
a few days ago, ‘and when I saw 
that 
and 
first, 
2130 
about

Gehrig’s name was missing 
that Dahlgren was to play 
thus breaking Lou’s string of 
consecutive games, I was 
to ask Lou: ‘How come’ when 

I saw the tears rolling down 
cheeks. And, I nearly choked 
myself.”

his 
up,

ever was paid to march in 
the White House. When 
makes that charge, with or 
White House ‘inside infor- 
he broadcasts an absolute ( 

’ ” Watson de-,

Honorable Franklin f>. Roosevelt 
White House, Washington, D. C.
Walter Winchell stated over radio 
that White House has name of mil
lionaire putting up $1,000 week to 
pay peace vigil pickets $5 a day. 
The assertion is untrue in its entire
ty. Appreciate knowing if White 
House was source for Winchell’s 
nard.

ca-

“I had been with the Yankees 
throughout the season of 1923,”
said umpire Pipgras, “but was 
considered a rookie although I had 
taken part in ' eight games and re
ceived a slice of the world series re
ceipts. Gehrig, however, had been 
with Hartford in ’23. Chick Autrey, 
Hilton Gaston, Fred Newberry, 

I George Redfern, Ben Shields and 
Ollie Tucker were other new men. 
At the hotel in New Orleans we 
rookies were segregated in a wing 
of the hotel apart from the regulars 
who did not regard us very highly. 
In fact, there seemed to be a class 
distinction. We were veritable out
casts and Gehrig felt it keenly, es
pecially as he was a poor boy who 
came to New Orleans with only one 
suit of clothes and
shirts, underwear, socks, etc., to fill 
one suitcase. But, how Lou did

not enough

ball“I have seen thousands of 
players come £nd go,” said Connie 
Mack, Wednesday, *‘but I never saw 
a greater hustler than Lou Gehrig. 
Best man I ever saw cutting off the 
throw from the outfield and did you 
ever see 
the third 
guess his 
he never 
fielder.”

a first baseman back up 
baseman like Gehrig? I 
only weakness was that 

backed up the center-

A few years ago, a Chicago pho
tographer asked Gehrig to pose for 
a batting photo.

“Nothing doing,” retorted Lou. 
“If you want a photo of me bat
ting, you will have to get it during 
the game, i’ll never pose for an
other batting picture. You . may 
think I am a crab but it is this 
way. I know I am regarded as one 
of the greatest batsmen in__ __  _____  ________ ... the
game. I know, because of the fan 
letters I receive, that thousands of

National Broadcasting Company
30 Rockefeller Plaza, N. Y. C.
On behalf of American Peace Mobi
lization demand time your network professional pickets receiving $5 a 
to reply to unwarranted attack day pay. This is absolutely untrue. I boys throughout the land hope to
made on organization last night by He said White House has name of bat like LOu Gehrig. That’s why I 
Walter Winchell. He said flatly that millionaire personal enemy of Pre- do not want those youngsters trying 
American Peace Mobilization pickets sident giving $1,000 a week to Vigil, to imitate a batting pose that I feel 
maintaining Pereptual Peace Vigil This also is an absolute lie. Please is unnatural and not the real Geh- 
front of the White House are I advise. rig swing."
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Karas -- Ne Paradas
Naujosios Anglijos Lietuviai Apvaikščio
siu] Lietuvos Pasiliuosavimą iš po Fašizmo

Cliffside, N. J.

(Aukoju jauniems draugams)
Joną Kareivą kažin kodėl vadino mažy

biniu vardu — Kareiviukas. Gal todėl, 
kad jis nedidoko ūgio, lėto būdo ir maža
kalbis. O jeigu kada ir kalba, tai — daž
niausia — apie pergyventus savo prieti
kius iš pereito pasaulinio karo.

Daugiau iškalbumo ir atvirumo jis 
mėgsta parodyti prie bokalo alaus arba 
kokio smalsuolio įtrauktas į ilgesnį pasi
kalbėjimą.

Pradėdamas pasakoti savo gyvenimo 
dramą, Kareiviukas, nežinia kodėl, visuo
met tyliai atsidūsta, veidas jo lyg kaip 
susikraipo, akys pasidaro panašiomis į 
du lašu drumpto vandens. Bet ir po to, jis 
ne išsyk eina prie šiurpių dalykų, — per
gyvenimų karo lauke. Jis dažniausia sa
vo pasaką pradeda vystyt nuo tos vie
tos, kai jis buvo šaukiamas armijon 1917 
metais, kuomet jis buvo dar jaunas ir ka
ras jam atrodė į kokį tai uniformuotų 
vyrų paradą.

Taip buvo ir šiuom sykiu, kai jį užti
kau miesto parke sėdintį laike trukšma- 
vimo praeinančio militarinio ar pusiau 
militarinio parado. Jis nervingai traukė 
cigarete dūmus, žiūrėdamas pro lapoto 
medžio šakas į mėlyno dangaus skliautą. 
Jo veidas išrodė nelaimingas, apimtas ko
kio tai skausmo, primenančiu jį tokiu, 
kaip kartais tekdavo jį matyt pasakojant 
savo pergyvenimus.

Tokia jo veido būsena man lyg sakyte 
sakė, kad jo vaidintuvėje bėga atsimini
mų juosta apie 1917 metus, ir nesijutau, 
kaip nusėdęs šalia jo, užkalbinau:

— Tur būt, ką nors prisimeni, Jonai?...
Jis nustebo nesitikėtu paklausimu. Ir, 

matomai negalėdamas sulaikyt išsibėgu
sias mintis, prašneko:

— Et, kam klausi? Ne tik atsimenu, 
bet ir sapnuose apie tai dažnai kliedu. Ir 
kaip neatsiminsi to, kąs giliai širdin įsmi
go? To niekad neužmiršiu ...

Ar tai dangaus skliaute slinkęs debe
sėlis, ar tai kitas kas, Kareiviuko .veidą 
pridengė kokiu tai žalsvu šešėliu/Akys 
jo išrodė didesnės negu paprastai būna 
ir jose matėsi lyg sumažintų medžio la
pų krutėjimai. Kiek sukuopęs mintis, jis 
vėl pradėjo:

— Virš dvidešimts metų jau prabėgo, 
bet viską atsimenu kaip šiandien. Rodos, 
girdžiu, tos pačios minios klausosi ugnin
gų kalbų už karą, už “didį žmoniškumą” 
ir “demokratiją.”

Užsidegęs naują cigaretą užtraukė, 
lengvai nusispjovė pro pradantę, ir vėl 
tęsė:

— Buvo lygiai taip, kaip ir dabar: Ir 
laikraščiai, ir iškalbūs kalbėtojai miesto

soduose, ir profesoriai mokyklose, ir ku
nigai bažnyčiose, ir valstybės vyrai savo 
kalbose bei pareiškimuose — visi šaukė 
už karą, vadindami jį garbingu ir šventu 
dalyku...

— Parodos tikrai buvo gražios: gražiai 
uniformuoti jauni vyrai, žvilganti kar
dai, orkestrų išdidūs balsai, triūbų mar
šai, žvaigždėtų vėliavų plevėsavimai ore, 
koja kojon ėjimas — visa tai sukeldavo 
prie kareiviavimo ir net paties karo. 
Apie tai, kad paradas skiriasi nuo karo, 
kad jis nėra žaislu, mes, jauni vyrai, re
tas kuris žinojome. Tik nuvežti karo lau
kan pamatėme ir patyrėme skirtumą. 
Bet buvo jau per vėlu...

— Taip, šauksmai “Sekite vėliavą!” 
mus sužavėjo. Ir mes sekėme. Mums bu
vo sakoma, kad taip darydami mes at
liksime didžią pareigą savo šaliai ir vi
sai žmonijai. Reikia, esą, sumušti kaize
ris — pasaulis bus laimingas. Ir mes, esą, 
kaip sugrįšime, būsime laimingi ir visų 
gerbiami. Ir mes tam tikėjome ...

Kareiviukas stabtelėjo. Jo veide nusi
vylimo skausmas dar labiau padidėjo. 
Lyg nenorėdamas kalbėti apie savo ne
atitaisomą klaidą, jis pradėjo piešti at
siskyrimo momentą su savo mylimąja.

— Tai buvo birželio mėnuo, — vėl pra
dėjo jis, lyg naują vaizdą pradėdamas 
piešti. — Saulutė bučiavo visą želmeni- 
ją, kuri iš džiaugsmo visa virpėjo. Sėdė
jom, aš ir ji — mano mylima mergina. 
Tai buvo lygiai prie tokių pat gamtos 
dekoracijų, kaip dabar čionai esame; 
miesto sode, po lapotu medžiu ir ties žy
dinčiu rododendro krūmu.

Ar mylimos prisiminimas, ar kas ki
tas Kareiviuką veikė — nežinau, tik jo 
veidas palinksmėjo ir akys pasidarė 
skaidresnės. Pati jo kalba sušvelnėjo ir 
žodžiai liko stipresniais.

Vėjalis žaizdamas supurtė rododendro 
krūmą, o jis, lyg įgavęs naujų jėgų, pra
dėjo apie savo buvusią mylimąją pasako
ti.

— Jos mėlynos ir gilios akys tą dieną 
buvo mėlynesnės, negu paprastai būdavo. 
Pasakiau jai, kad rytoj aš išeinu armi
jom Ji negalėjo paslėpti susijaudinimo ir 
gailesčio: lūpos pabalo ir suvirpėjo. Ra
minau ją, aiškinau, kad aš grįšiu, gausiu 
pelningą darbą, apsivesime ir būsime lai
mingi. Bet jos veide matėsi beviltingu- 
mas ir liūdesys. Ji, matomai, nesitikėjo 
susilaukti tos mano piešiamos laimės. 
“Kad tai išsipildytų. .. kad tai išsipildy
tų tos tavo gražios viltys,” tyliai, virpan
čiomis lūpomis, kartojo ji.

(Tąsa bus)

Naujosios Anglijos lietuviai 
apvaikščiosim Lietuvos pasi
liuosavimą iš smetoniško fa
šizmo liepos (July) 4-tą, May
nard, Mass., “Laisvės” pikni
ke. Į šį pikniką suvažiuos tūk
stančiai Lietuvos mylėtojų, 
moterų, vyrų, ir jaunimo. Jie 
išreikš savo simpatingą jaus
mą Lietuvos liaudžiai už pasi
liuosavimą iš po despotiško 
fašizmo.

čia girdėsįt geriausius Mas
sachusetts chorus dainuojant 
Lietuvos liaudies dainas. Jas, 
dailiuos Worcesterio, Norwoo- 
do, Montello, So. Bostono cho
rai; Aleksandras Vasiliauskas, 
HHR»' ’

žymiausias Amerikos lietuvių 
d aini ninkas-tenoras dainuos 
solo, čia kalbės žymūs kal
bėtojai : Antanas Bimba ir An
na Burlak. Jie dėstys apie 
Amerikos pasiliuosavimą nuo 
svetimo jungo ir apie*Lietuvos 
liaudies pasiliuosavimą iš po 
smetoniško-fašistinio jungo.

Rhythm Kings Orkestrą, su
sidedanti iš dešimties muzi
kantų, grieš šokiams. Jie taip
gi atidarys programą sugriež- 
dami Amerikos himną.

Kas tik atsilankys į šį masi
nį pikniką, tai kiekvienas tu
rės neužmirštamus įspūdžius.

J. G.

Durtuvai Audrų Ne
sulaikys

Senai gyveną ir veikią lietu
vių dirvoje Mr. ir Mrs. Frank 
Greces, 235 Riverview Pl., 
Cliffside Park, N. J., turės šei
myninio gyvenimo Sidabrinio 
Jubilėjaus vedybų iškilmę. Tai 
įvyks trečiadienį, birž. (June) 
18. Jie taipgi išgyveno Bergen 
County srityje per ištisus 25 
metus. Puikiai sugyvendami 
šeimynoje ir su kaimynais, 
Frank Greces yra narys šv. 
Franciškaus Draugijos ir Pi
liečių.

Su savo' Sidabrinio Jubilė
jaus proga, Mr. ir Mrs. Frank 
Greces apskelbia ištekėjimą sa
vo dukrelės Helen Marie už 
Roy Ostrom, Englewood, N. J. 
Vedybos įvyks birželio 22 d., 
St. John’s bažnyčioje, Cliffside 
Park, N. J. Vedybų pokilis at
sibus Charlie Green salėje.

.*.Rep.

sutraukė į savo eiles tūkstan
čius lietuvių, ji atlieka di- 
džiausį apšvietos ir kultūros 
darbą. Kiekvienam'^iątiP?iui 
garbe yra priklausyti prie to
kios organizacijos, kuri rūpi
nasi pakėlimu lietuvių kultūri
nio žinojimo ir kitais reikalais. 
Prie Literatūros Draugijos 
lengva prigulėti, nes duoklė 
yra maža, o tas todėl, kad 
prie jos daug priklauso na
rių.

Į šį susirinkimą kviečiami 
atsilankyti visi Literatūros 
Draugijos nariai ir tie lietu
viai, kurie ją remia ir nori į- 
stoti. Dalyvaujant drg. šoloms- 
kui čia bus padaryta eilė ta
rimu lietuviu veiklos reikale 
Elizabethe. J. Wizbar.

Elizabeth. N. J.

Nashua, N. H.
Birželio. 1 dieną tapo su

šauktas unijos susirinkimas. 
Jis buvo sušauktas per radi
ją, todėl, gal būt, ir buvo ne
skaitlingas. Bet taipgi yra ir 
apsileidimo iš darbininkų pu
sės, kadj taip neskaitlingai lan
ko sųshlinkimus.

Draugai darbininkai, turėtu
mėt visi rūpintis savo reika
lais, nes kiti visuomet negalės 
už mumis rūpintis ir darbuo
tis. Turime ir mes patys pa
dirbėti. Kai kurie darbinin
kai dirbo labai gerai ir ener
gingai, kad sutverus tokią sti
prią ir kovingą uniją, kokią 
mes turime—CIO 405 lokalą. 
Jie padėjo daūg pastangų ir 
laiko, kol surašė į tą uniją ir 
gavo iš kompanijos pripažini
mą ir kontraktą ant 18 mėne
sių. Visa tai kompanija darė 
ne iš savo valios. Ji buvo pri
versta organizuotų darbinin
kų. Bosai pamatė, kad ši uni
ja nekrečia juokų, bet ji ko
voja už darbininkų reikalus.

Mes, darbininkai, turime ei
ti iš vien su tokia unija, kuri 
kovoja už darbininkų reika
lus. Taigi mūs visų pareiga ir 
prievolė rūpintis savo reika
lais ir visuomet dalyvauti uni
jos susirinkimuose. Reikia la
bai saugoti, kad neįsiskverbtų 
kokie ardytojai ir visą mūsų 
triūsą ir darbą nesuardytų. 
Jūs gerai žinote, kad kompa
nija nenori tos unijos. Todėl

ji samdo ir stato visokius ne
naudėlius, kad šiokiu ar kito
kiu būdu pakenkti tam dar
bui.

Pirmoji mūsų darbininkų 
užduotis yra išpildyti narystės 
kortas, kurias dabar duoda 
unija. Tos kortos yra gelto
nos spalvos. Kožnas darbi
ninkas turėtų tas kortas gauti 
savo departmente, kur jis dir
ba. Išpildyt jas ir pasirašyt 
savo vardą ir pavardę dviejo
se vietose ir priduoti ton pat 
esančiam unijos komitetui. 
Jeigu tokio komiteto nesiran
da jūsų departmente, tai eiki
te į unijos ofisą, kuris randa
si 20 High St., O’Donell Hali, 
ant antrų lubų. Nepamirškite, 
visi ir visos turėtumėt išpildyti 
tas narystės kortas.

Tos blankos yra tam, kad 
parodžius jūsų sutikimą su 
unija, ir kad kompanija galė
tų išimti iš pėdės kas savaite 
25c duoklių unijai ir atiduoti 
juos tiesiai unijos ofisam Tai 
yra liuosos valios darbas, ta- 
čiaus jis reikia atlikti.

N e k 1 a usykite kompanijos 
šnipelių, kurie tyčia vaikščio
ja ir atkalbinėja darbininkus 
nemokėti į uniją duoklių. Tai 
jų darbas kalti darbininkams 
į galvas, kad paskui sutriuški
nus darbininkų laimėjimus. Jie 
pasakoja darbininkams, kad 
ar jie mokės unijai duokles 
ar nemokės, vistiek gaus tą 
pačią algą. Jie taipgi tvirtina, 
kad darbininkai gaus ir apmo
kamą savaitę vakacijų ir tie, 
kurie nepriklausys prie unijos.

Neap s įgaukite, darbininkai. 
Tos piktos kalbos turi savo 
tikslą. Jie nori tik pagauti 
savo aukas ant meškerės. Tos 
mintys yra žalingos.

Jeigu mes mokėsime? duok
les ir prigulėsime prie unijos, 
tai unija bus tvirta ir galės 
energingai kovoti už darbo 
reikalus,'bet jeigu darbinin
kai paklausys tų agentų, kom
panijos šnipų, tai patys, sau 
užsiversime kilpą ant kaklo, 
su kuria mus ir mūsų uniją 
pasmaugs.

Todėl mes turime sujungti 
savo jėgas ir bendrai budėti.

Unijistas.

Sukonfiskavo Goebbelso 
Straipsnį apie Karą

Berlin. — Hitlerio laik
raštis “Voelkischey Beo- 
bachter” buvo pradėjęs 
spausdinti propagandos mi- 
nisterio Goebbelso straipsnį, 
bet , cenzorius pamatė ir 
laikraštį sukonfiskavo. Pas
kui laikraštis išėjo jau be to 
straipsnio. Sakoma, kad tik 
kelios kopijos • pakliuvo į 
svietą.

INGLEWOOD, Calif. — Bir
želio 5 d., North American or
laivių darbininkai (skaičiuje 
11,500) išėjo streikai! reikalau
dami po 75c per valandą algos. 
(Iki šiol gaudavo po 50c per 
valandą.) Rodos, kas čia tokio 
baisaus, žinant, kad pragyveni
mas dabar' atsieina daug dau
giau, negu,, prieš metus laiko, 
tai rodos nebūtų perdaug rei
kalauti 75c per valandą.

Bet matytumėt, kad sujudo 
ponai iš visų kraštų šaukti, kad 
tai komunistų darbas sustabdy
ti orlaivių produkciją, kad pa
gelbėjus Hitleriui.

Pradedant nuo unijos virši
ninkų iki prezidento Roosevelto 
visi rėkia, kad tai nepatriotiš
ka, bet nei vienas neprisimena 
apie pabrangimą pragyvenimo. 
Po trijų dienų pribuvo 2,500 
kariuomenės, ketvirtą dieną 
apie 400 poliemonų. Na, ir pra
dėjo mesti ašarų bombas į pi- 
kietų linijas, žinoma, darbinin
kai turėjo pasitraukti. Du tapo 
perdurti durklais. Koletas nusi
degino pirštus bemesdami bom
bas atgalios į policistus. 20 li
kosi areštuota. Tokiu būdu 
dirbtuvė tapo atidaryta, bet iš 
11,500 darbininkų tik apie 500 
suėjo dirbti.

Didžiausiais gązdinimais per 
laikraščius ir radiją, visokį po
licijos viršininkų pranešimai 
paveikė ir darbininkai turėjo 
pasiduoti, bet visgi prižadėjo 
ant tolinus tartis dėl algų pakė
limo.

Teko kalbėtis su vienu me- 
kaniku, kuris sakė: Nors strei
kas sulaužytas ir pradėjau dir
bti, bet darbas neis taip, kaip

pirmiaus, nes mos jaučiamės 
suvilti.

Pas darbininkus vienybė yra 
didžiausia galybė. Jeigu nors 
kokie 7-8 tūkstančiai būtų pasi
laikę streike, būtų laimėję, ko 
reikalavo. Nes stovėjimas ka
reivių ir policijos prie dirbtu
vės orlaivių nepadarys. Orlai
vių budavojimui reikia darbi
ninkų ir dar patyrusiu darbi
ninkų.

Kompanija ir visi kiti gąz- 
dintojai tą žinojo, bet darbi
ninkų tik maža dalis tą suprato. 
Pragyvenimo kainoms kylant 
kasdien ramybės nebus. Jei ge
ruoju uždarbiai pebus pakelti, 
tai vėl įvyks susikirtimai.

žymėtina, kad visi reakcio
nieriai per spaudą ir radio visą 
bėda už >. streiką suvertė ant 
Stalino. Visur tik ir skambėjo 
“Joe Stalini” Net ir toks libe
ralas kaip Manchester Body, 
Daily News leidėjas, kuris per 
savo laikraštį dažnai pasakyda
vo daugiau teisybės apie ponų 
tvarką, šį sykį per radiją nu
kalbėjo, kad “Joe Stalin susi
vienijo su Hitleriu ir kad pa
gelbėti jam, sukurstė komunis
tus po visą šalį, kad streikuo
tų.”

O kada pasikalbi su strei.kie- 
riais, tai jie tiek žino apie ko
munizmą, kiek apie mėnulį. Jie 
kovoja todėl, kad nebegali pra
gyventi su 20 dolerių algos per 
savaitę. R-ka.

Literatūros Draugijos Susirin
kime Dalyvaus Draugas 

D. M. Šolomskas
Literatūros .Draugijos 54 

kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 18 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Name, 
408 Court St. šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes jame 
apart kitų svarbių reikalų ap
tarimo ddlyvaus ir drg. D. M. 
šolomskas, ALDLD Centro 
Komiteto Sekretorius.

Draugai ir Draugės! Litera
tūros Draugija yra labai svar
bi organizacija, kuri leidžia 
knygas ir žurnalą “šviesą,” ji

J. GARŠVA
, Graborlus-Undertaker
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Renka Šunis Armijai
London. — Valdžia atsi

kreipė į šunų savininkus ir 
prašo juos “paskolinti” sa
vo šunis armijai. Parinkti 
šunys bus lavinami įvai
rioms pareigoms.

Shenandoah, Pa.
A. Kuzmickas Paimtas 

Kariuomenėn
Dabartiniu laiku iš mūsų 

apylinkės daug jaunimo imama 
kariuomenėn. Šiuo tarpu tapo 
pašauktas A. Kuzmickas. Jis 
buvo labai reikalingas mūsų 
kolonijai. A. Kuzmickas dažnai 
rašinėdavo mūsų laikraščiams 
ir daug veikdavo mūsų organi
zacijose. Su drg. A. Kuzmicko 
išėjimu kariuomenėn mūsų ko
lonija netenka gero korespon
dento ir aktyvaus veikėjo. (A. 
Kuzmickas yra brolis Stąnley 
Kuzmicko, dainininko.)

Atsisveikinimui su d. A. Ku
zmicku būrys jo draugų nusi
tarė suruošti išleistuves Jenino 
ūkyje, 18 dieną birželio, 6 vai. 
vakaro. *

A. Kuzmickas nebėdavoja, 
kad jam reikia eiti Dėdės Šamo 
kariuomenėn. Jis sako, ką pa
darysi. Ne aš vienas. Draugų 
visur rasiu.

Geriausio pasisekimo.
Dėdė Kalnietis.

Philadelphia, Pa. 
I- - - -

Vienas patrijotas “Garse,” 
num. 23, bara mane, kad pakri 
tikavau Antanaitienę už negar- 
sinimą LDS 5 kuopos parengi
mo. Tiesa, ji grąžino pinigus už 
garsinimą ir labai žemai atsi
prašė sakydama, kad ji “užmir
šus.” Aš gerbdavau ją už tai, 
kad ji iki šiol neskirstė lietuvių 
ir prisilaikydavau obalsio “sa
vas pas savą,” bet dabar Anta
naitienė jau lietuvius skirsto.

Pora žodžių apie LDS 5 kuo
pą ir jos nuopelnus. LDS yra 
apdraudos ir pašalpos organi
zacija. Mes patys sulaukėm 125 
dol. vertės čekio. LDS čekis 
atėjo pirmiausia ir pralinksmi
no mus. (Mano žmonai buvo 
įvykus nelaimė 1940 m. sausy
je.) LDS 5 kuopa yra patrijo- 
tiškiausia organizacija Phila- 
delphijoj. Ji pirmutinė atsiliepė 
į atsišaukimą, kuriame , buvo 
prašoma aukų Lietuvai ginti. 
LDS 5 kuopa pirmutinė auko
jo net per du kartus.

Bet dabar atsirado bajoriš
ko kraujo kritikai ir visaip 
LDS 5 kuopą dergia. Ar taip 
gražu? J. S. Rainys.
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Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

Vasaros sezonu $1.25.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.
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Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų vyriausybė teigia, kad 
jos kariuomenė “visur ap- 
stabdė” anglų maršavimą 

| pirmyn Syrijoj ir Lebane.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
n • ,

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

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

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

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn,

•g 
i?
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

r-

L —

Pamatykite 
Pasirinkite

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

su ame-
Rei- 

ir

tos vietos, 
ir keletas 
keletą d ie
šką i ty to jus

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

GENT'S GRUEN 
“STUART”

15 Jewels yellow 
gold filled case, 

Guildite back.

LADIES’ GRUEN
“IONE”

15 Jewele, yellow 
gold filled cane, 
Guildite back.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 18 d., 8 Vai. vak., 408 Court 
St. Prašome dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų apsvarstyti. Šiame susi
rinkimo dalyvaus ir D. M. Šoloms- 
kas iš Brooklyno. (142-143)

yra baigus komercijos kolegi
ją ir jau apie 15 mctų> kaip 
dirba Portland, Me., Nash au
to. raštinėje. Tai gabi ir drą
si mergina.

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

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

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

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

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

padarau

Suteikiam ‘garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Lei. Virginia 7-4499

t

žie-

nebe
duos,

j

neseniai iš- 
tuomet per 
drąsiai įlin- nykščiu 

i namą 
ir galvą

—Ten

o pas lenkus 
irgi toks pat

bet savo maši- 
pesčias, juk ne

CAMEO RING
Genuine cam
eo «et In 
naulvt 
mount 
Valuti

ant žvyryno. Ale mudu 
perilgai užsiplepėjom, aš 
turiu vienur-kitur stapto-

angliškai, 
pareiškiau,

nepa
sitrauki nuo jų, kad pas juos 
toks išnaudojimas? — vėl pa
klausiau.

pe
at-
sa
liu-

to marnasčių, — aiškino ciga-

nevne.
kuštančias dvi
kies. Čia, tai

Įėjo man į galvą, kad medžia
ga pati pas mane neateis, bet 
aš turiu eiti jos pasijieškoti. 
Taip ir padariau : išėjau į gat
vę, klausausi, dairausi ar ne

Antradienis, Birželio 17, 1941 Penktas puslapis

Ką Aš Patyriau Jieškodamas Kores
pondencijai Medžiagos

ereito šventadienio popiety 
skaitydamas “Laisvę” ir nera
dęs nei jokios žinutės iš mūsų 
garsaus miesto, supykau. Kož- 
nam snaudaliui koresponden
tui pasiunčiau po perkūną už 
nerašymą ir pasiryžau pats 
užimti jų vietas. Susijieškojau 
rašymui reikalingus instru
mentus, pasitiesiau šmotą po- 
pieros ir stambiom raidėm pa
rašiau : “Rochester, N. Y.,” o patinka? 
ką toliau rašyt nebegalėjau 
sugalvot; tuomet susigriebiau, 
kad del parašymo 
dencijos reikia turėti medžia
gą, o medžiaga, visokio žin-

na apvalyti klebonijos' kamba
rius, todėl, kad gaspadinė vi
sai sukliurusi, ale “trobelis” 
jam tas, kad kuomet jis pasi
samdė jauną merginą, tai gas
padinė užduoda jai tiek daug 
darbo, kad mergina nusispjau
na ir išeina.

—Tai kodėl jis tos sukliurė- 
lės neišveja po paraliais ir 
nepasiima tokios, kokia jam

—Tu nesupranti,—aiškino
cigaro čiulpėjas — jei jis ją 

korespon- : išvarytų, tai ji galėtų keršyti 
jam, galėtų išplepėti jų pra
eities gyvenimo sekretus.

—O kodėl jis jai neuždaro 
burnos su virvute, taip, kaip 
uždarė savo gaspadinci pralo
tas Olšauskas?

— Brolau, čia ne Lietuva, 
čia už tokį darbą pasodina ant 
tokios kėdės, ant kurios pašė-

sitinka, tiktai 
šniokšdami vejasi 
retkračiais triūba 
vėl nieko žingeidaus nėra;
binzinu šaligatviais, iš vienos 
gatves pasuku Į kitą, iš kitos 
į trečią ir įmaklinau į Atso- 

Atokiai pamačiau at- 
juodas baidy- 
bus kas• nors

naujo.—pamaniau,— gal koks 
maskaradas? Bet kuomet suė
jom arčiau, persitikrinau, kad 
eina dvi moterys užsimovę 
ant savęs juodus, plačius mai
šus. Toliau paėjęs sutikau 
pilvotą vyrą, jis buvo apsiren
gęs juodom drapanom, tiktai 
turbūt per klaidą, o gal dėl 
nemokėjimo, užsidėjęs atbu
lai kalnierių ir užmiršęs pasi
rišti kaklaraištį; man pasida
rė kaž-kaip liūdna, kad civi
lizuotame mieste dar yra žmo
nių, nemokančių žmoniškai 
apsirengti. Pastypčiojau dar 
toliau ir man gerklėj atsira
do toks keistas kutenimas, bet 
kadangi man taip atsitinka 
nebepirmą sykį, tai aš jau iš
mokau ir kaip prašalinti tą 
nesmagumą. Tačiaus, aš prisi
laikau obalsio, “savas pas sa
vą,” todėl apsidairiau, kur čia 
būtų galima surasti lietuvišką 
užeigą. Laimei, porą žings
nių tolumo nuo mano nosies, 
išsirito per dūris pilietis kal
bėdamas pats su savim gry
nai lietuviškai apie žalčius, 
perkūną ir dar ka’ž ką; aš pa
lydėjau jį akimis, kol jis at
sitolino nuo manęs tokia eise
na, kaip kūdikis 
mokęs vaikščioti, 
tas pačias duris 
dau į vidų.

žmogus, stovėdamas už la
bai ilgo, bet siauro stalo, aki
mis pasitiko mane ir matomai

niekas neat- 
automobiliai dėjęs nebercikalauja šio svie- 
vienas kitą

sukliurkia ir ro čiulpėjas.
-Aš, nesuprasdamas, apie ką 

eina pasikalbėjimas, supyliau 
ėlių už lūpos ir išėjau. Išėjęs 
sustojau ant šaligatvio ir mąs
tau, kur dabar eiti, tik staiga 
šmakšt mintis Į galvą, kad da
bar žemiausios kainos ant an
glių, o šerdis čia pat, manau 
sau: Eisiu pas šerdį, užsaky
siu anglis dėl ateinančios
mos ir šį tą pasikalbėsime. Jis, 
žmogus neišdidus, turi išsi
rašęs daug įvairių laikraščių. 
Aš/pas jį ką nors naujo suži
nosiu. Tiktai pažengęs keletą 
žingsnių šerelio link, sutikau 
seną pažįstamą lietuvį, su ku
riuo daug laiko atgal vienoje 
dirbtuvėje dirbome. Nežinau, 
kodėl su manim taip yra. Jei 
aš sutinku seniai matytą pa
žįstamą, tai jis man pasidaro 
tartum giminė, tiesiog traukte 
traukia noras su juomi pasi
kalbėti. Taip buvo ir šį sykį. 
Paspaudėm stipriai vienas ki
tam dešinę ir tuoj apipyliau jį 
klausimais: Ar dirbi, kaip 
sveikata tarnauja, kaip sekasi 
gyvenimas? Ir taip toliau;
jis, truktelėjo petį ir lėtai pra
košė: —Et, brolau, skurstu, 
kaip vabalas dumblynėj, ir 
saules nematau.

—Juokauji sveikas, — ta
riau suplodamas jam per petį 
—Aš maniau, kad jau esi ne
toli lietuviško milijonieriaus; 
pamenu, anais laikais neblogai 
uždirbdavai, o karčiamos du
rų klemkos nečiupinėdavai.

Mano tautietis su 
parodė skersai gatvę 
su kryžium ant stogo 
linguodamas pasakė: 
mano centai sutirpo.

Tuo tarpu ant gatvės prie-

kė jis. — Jei jie nebūtų išvi
lioję iš manęs mano pinigų, tai 
aš su tais pinigais būčiau ga
lėjęs apsimokėti mokesčius ir 
nebūtų stuhos atėmę. Anais 
laikais, — tęsė jis — prie na- 
bašninko klebono ir bažnyčia 
nereikalavo tiek daug pinigų, 
kaip dabar. Prie šio klebono 
pabudavojom jam naują baž
nyčią—mum nauji mokesčiai; 
pastatėm vienuolyną, jis par
sikvietė kelias “senmerges” — 
mums nauji mokesčiai; įsitaisė 
pagalbininką kunigą — mums 
nauji mokesčiai; dabar girdė
jau, kad jau reikalinga antra 
gaspadinė, tai mums bus vėl 
nauji mokesčiai ir taip be ga
lo. O kiek tu visokiu fondu- 
fondelių! Ir tikybinių ir tauti
nių ir dar paraliai žino ko
kių. . Į kožną fondą turi įdėti, 
jei nenori užsipelnyti vardą 
šiaudinio kataliko arba tautos 
išgamos. Aną metą šūkavo : 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim, duokit pinigų!” Davėm. 
Nurimo. Dabar vėl trivogą 
muša, šaukia-rėkia: “duokit 
pinigų” Lietuvą vaduoti, Hitle
rio įnamius šelpti, Smetoną 
užlaikyti ir taip be galo be 
krašto vis duokit pinigų. No 
kurie dar duoda, he t aš 
paisau, koki man vardą 
pinigų nebeduosiu.

—Tai kodėl, sveikas,

kė duodamas man ranką, — o 
dabar lik sveikas.

—Laimingai! — spausda
mas jo dešinę, tariau.-=— Pasi
matysime .ant pikniko!

Raguotis.

šalę Jono Klimo ūkio gyve
na savame ūkyje Jono brolis 
Kazys, turįs 83 metus, gerai 
išrodantis senukas. Jo moteris 
taipgi tebegyvena. Jie išaugi
no du sūnus ir dvi 
ūkyje gyvena apie

dukteris.
50 metų.

Dover, Foxcroft, 
Maine

čia mirė

Naujieno

Prieš tūlą 
senas gyventojas Geo. Miklu- 
ševičia, 84 m. amžiaus. Dar 
kiek anksčiau mire Julia Ra-> 
manauskienė, tai teisme kal
bų vertėjo Jono Milerio duk
tė, 47 metų amžiaus. Taipgi 
mirtis pakirto ir V. Puišiūtę, 
25 m. amžiaus.

Jauna Mergaite.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

būčiau pasitrau- 
būtu kita lietuviška 
— atsakė jis — ki- 

nenoriu 
ap i ple
pa rapi- 
kad in-

—Seniai 
kęs, jei 
parapija, 
tos nėra, 
eiti; ten
Šimas, o į amorikanską 
ją negaliu eiti todėl, 
gelskai mažai tesušneku; čia, 
mat, priguliu prie draugysčių, 
turiu draugų, pažįstamų, tai 
vis taip ir raitausi, kaip kirmi
nas 
jau 
dar 
lot.

—Man buvo, labai malonu 
susitikti seniai bematytą savo 
tautietį, — tariau jam. — Be
je, dvidešimt antroj ant pik
niko juk būsi? Tuomet aš pa- 

0 j sipasakosiu savo pergyventus 
Įvykius.

—Nežinau, — tarė jis — 
norėčiau būti, 
nos neturiu, o 
nuklamposiu.

Dover ir Foxcrofto miestu
kus tik upe skiria. Prieš kele
tą metu šie abu miesteliai ta
po suvienyti j vieną miestelį. 
Prie Sebec ežero tūno tušti 
lietuviški ūkiai, buvę garsūs 
Naujosios Anglijos inteligenti
jos vakacijoms. Foxcroft Cen
ter mokykla jau nugriauta, 
čia seniau lietuviškų ūkininkų 
jaunimas studijuodavo. Miške 
ant kalno vadinamo Dandese 
riogso skiepai akmenimis grįs
ti—tai šimtmečių liudininkai, 
kad čia kada gyventa žmonių. 
Senieji sako, kad čia Įvykda
vo šio miestelio ir mitingai. O 
dabar miestukas tūno slėnyj 
už trijų mylių nuo 
Čia teko susitikti 
lietuvių ir praleisti 
nu pas “Laisves”
M. liačilus ūkyj. Jie yra už
ganėdinti ūkininkyste. Laiko 
desėtką raguočių, arklį, kiau
lių, vištų ir etc. Bacilai gra
žiai gyvena. Jų sūnūs jau se
nokai yra vedę ir gyvena ki
tose vietose. Beje, su jų karu 
buvome nuvykę ir pas liačilie- 
nes tėvuką, kuris vienas gy
vena ūkyje. Turi daug raguo
čių ir kt. Nors Jonas Klimas 
sulaukė 69 m. amžiaus, bet dar 
jaučiasi sveikas ir smagus. Pa
sikalbę,jom apie gyvenimo nuo- 
tikius. . . Tik nelaboji mirtis 
jo mylimą žmoną išplėšė prieš 
du metus. . . liačilienes abu 
tėvukai išauklėjo 7 gražias 
dukteris ir tris sūnus, tik vie
nas sūnus mirė mažytis. Taip
gi mirė viena duktė Anatoli
ja. Keturios dukterys ir du 
sūnūs jau vedę ir gražiai gy
vena. O Veronika ir jaunoji 
Adelija da nevedusios ir tau-

iš senų
n a u jus paveiks- 

x lūs ir krajavus 
' sudarau cū---

rikoniškais. 
kalui esant __ 

;p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Gleninore 5-6191

—žinai, ką, drauge, — ta
riau jam — nueik ant Juoza- 
pevnės pas Gedimino svetainę, 
užtikrinu, kad būsi draugiškai 
nuvežtas ir parvežtas be jokių 
nesmagumų bei keblumų.

—Gerai, bandysiu, — paša-

30 d. gegužės M. liačilie- 
nes vadovystėje tapo surengta 
Vasiliauskam 25 metų žemy 
nio gyvenimo sukakties pol 
lis. Jie 
dovanų 
Svečiai 
vėlyvos

aplaikė daug gra; 
nuo savo artimųjų, 
gražiai linksminosi 
nakties.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
* •

Mūsų inžinieriai išinicruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

O, Tai Proga!
APDOVANOT 
LAIKRODĖLIU: it U ll Al

U

uno meiliu u met v(/iiicii | jl uw icupu emu ^ciuvvo pi xu-

nenuspėdamas mano tautybės, j šais mus sustojo automobilis; 
šypsodamasis paklausė manęs atidaręs langą, iškišo galvą 

ko aš trokštu; aš Laipalingio dzūkas ir suriko: 
kad pageidauju “Pasižymėkite, kad dvidešimt 

antroj dienoj šio mėnesio LDS 
'vienuolikta kuopa turės milži
nišką pikniką! Nepamirškit, 
dvidešimt antroj !”

Parėkavęs, nudardėjo, kaip 
antikristas su geležiniu 
čium. Aš būtinai norėjau 
gaivinti pasikalbėjimą su 
vo senu pažįstamu, todėl, 
duodamas, kad nesupratau jo 
paskutinio sakinio, vėl. užda
viau klausimą.

•—Sakai, ten centai sutirpo. 
Tai kaipgi tas atsitiko? Ar su-

pageidauju : 
Tamošiaus šenterio ėliaus. Pa
kol jis išpildė mano pareikala-j 
vimą aš patėmijau, kad vie
name kampe senyvas kavalie
rius su paaugėjusia storoka 
dama sėdi prie staliuko ir ro- 
mansuoja, o netoli jų prie ki
to staliuko sėdi pilietis padė
jęs pavargusią galvą ant šla
pio staliuko, ilsisi, išduodamas 
nemuzikališkus garsus. Prie to 
paties ilgojo stalo, ant kurio 
aš jau buvau padėjęs alkūnes, 
netoli nuo manęs, ant aukštų 
kėdžių sėdėjo du prieteliai. 
Nežinau, ar jie buvo giminės, 
ar kūmai, ar taip sau draugai; 
vienas įsikandęs čiulpė ciga
rą, o antras degino cigaretą ir 
nekreipdamas į mane atydos, 
tęsė pasikalbėjimą:

—Tai kokiem paraliam jam 
prireikė antros gaspadinės ?— 
paklausė savo draugo cigarete 
degintojas.

—Tai ką gi jis turi daryti, 
jei sirguliuojanti gaspadinė 
nepajėgia atlikti savo parei
gų ?—buvo atsakymas cigaro 
čiulpėjo.

—Juk jau ir jis pats nebe- 
jauniklis, ale, mat, vis dar bie- 
sas tebėgu ndo,—sarkastiškai 
prakošė cigareto degintojas.

—Ne tame dalykas, — per
traukė jį cigaro čiulpėjas.— 
Jam būtinai reikalinga mergi-

tai

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

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

Vyrų ir Motorų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Sninduliai užtikrina teisinga licos pažinimą ir

—Ar sudegė ar pavogė, tai 
vienas ir tas pats, — jis atsa
kė. — Tiesa, buvau šiek tiek 
susičėdijęs, bet maklioriai, žu- 
likai prikalbėjo, kad pirkčiau 
Lietuvos paskolos bonus ir At
statymo Bendrovės serus,
ką turėjau, beveik visus ir su
kišau; paskiau dar biskį su
taupęs pasipirkau stubclką, o 
kaip užėjo nedarbas, netekau 
darbo ir stubelkos; taip viskas 
ir dingo, kaip smako gerklėj! 
Dėl tų prakeiktų makliorių li
kau be cento, be pastogės ir 
badu vos nepastipau.

—Bet juk už namelio nete
kimą negalima tų makliorių 
kaltinti, — pasakiau tiksliai 
norėdamas patirti jo nuomonę.

—Tai kągi reikia kaltinti, 
jei ne juos? — šiurkščiai atsa-

ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą 
tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
VCRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

MODEL?
STARTING^

•   • , ■. • • . f • ' * • ■ •   

There’s A CBUEN 
Al A Price For Every 

Parse

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

pas

LIPTON

LADIES' GRUEN
“CHARLOTTE
15 jewels, pink or 15 jewels, pink 
yellow gold filled yellow gold fill

GENT'S GRUEN
“SHERMAN”

yellow gold tilled yellow gold filled 
.case. Guildite back. case. Guildite back.

B1RTHST0NERING
Choice oi ap- 
p r o p r i a te 
b 1 rtiiBtone* 
for i 
•BODY

NEW CREATION 
64 u n n i ng- 

Uh $9095 
lotina ai a • m W

3-diamonds
3 diamonds- qc
••t in a solid 33
yellow gold 
pouaUog.
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šeštas puslapis ' LAISVE

NwWko^^^Zinioi
Iš Dariaus - Girėno 

Komiteto Veiklos 
ir Aukos

Paskutiniu laiku buvo ma
žai pranešta iš komiteto dar
buotės. Gal kai kas mano, būk 
apsistojo veikimas, bet tikru
moj taip nėra.

štai balandžio 26 ir 27 die
nomis Piliečių Kliube, Brodk- 
lyne, buvo suruošta judomi pa
veikslai iš Dariaus ir Girėno 
nuotikių Amerikoj ir Lietu
voj, taipgi buvo rodomi iš ne
kuriu Lietuvos žymių vietų 
paveikslai. Pasekmei buvo ne
blogos, ypatingai iš atvžvilgio 
filmų, kurias pagamino ir rodė 
J. Januškevičius, Jr..

Tbabar komitetas, su prita
rimu keletos vietinių mišrių 
draugijų, ruošias iškilmingai 
pramogai pagerbti mūsų lakū
nų Dariaus ir Girėno aštuonių 
metų sukaktį skridimo iš New 
Yorko j Kauną ir jų nelaimin
gą žuvimą minėti. Tai įvyks 
liepos 19 d., šeštadienį, po 
pietų, Dexter Parke, 74-11 Ja
maica Avenue, Woodhaven, 
L. I., arti Brooklyn, N. Y. Bus 
paruošta tinkama programa 
— kalbomis, dainomis, žais
lais, laimėjimais ir šokiais. 
Šiuom reikalu išsiuntinėti laiš
kai su įžangos bilietais draugi
jom, prašant juos nupirkti. 
Tikimės, kad draugijos neatsi
sakys paremti taip svarbų ir 
kilnų užmanymą, taipgi sulig 
prašymo įgalioti savo pirmi
ninką pasakyti trumpą šiam 
momentui pritaikytą kalbą pa-1 
gerbimui žuvusių lakūnų už jų į 
atliktą drąsų herojišką žygį, 
tuom laiku besitobulinant 
aviacijai.

Labai būtų malonu, kad ir 
kitų miestų draugijos pasirū
pintų kaip nors atžymėti mūsų 
ląkūnų skridimo ir žuvimo aš
tuonių metų sukaktį, paruo
šiant 'tam reikalui tinkamas 
prakalbas ar pramogas, kurio
se būtų galima parinkti aukų 
ar nuo įžangos tikietų likusį 
pelną paskirti paminklo fon
dui. šiuom veikimu ragintume 
daugiau darbuotis tuos atsto
vus, kurie yra apsiėmę įvyku
sioje konferencijoje, spalių 29 
d., 1939 m., Brooklyne, pagel
bėti veikime išrinktam komi
tetui.

Paminklo Modelis
Apie kurį jau.buvo nemažai 

kalbėta, rašyta, taipgi vasario 
2 d., 1941 m. koncerte, Grand 
Paradise salėje, Brooklyne, 
parodytas publikai, pagamin
tas jauno dailininko lietuvio 
Juozo Stelmokos. Kadangi jo 
kūrinys susilaukė kiek kriti
kos iš koncerto svečių, taipgi 
tilpo pastaba “Vienybėje” 
kovo 7 d., į kurią paties daili
ninko atsakymas tilpo “Lais
vėje” gegužės 16 d. š. m. Tai 
šiuom kartu apie tai mažai 
prisieina aiškinti, tik pabrėšiu, 
kad minėto paminklo projek
tą dailininkas paėmė atgal į 
savo studiją, ar. kiek jį pakeis 
sulig publikos skonio, kol kas 
neteko sužinoti. (Gal reikėjo 
sakyti sulig tų kritikavusių as
menų skonio, nes abelna pub
lika nieko neturėjo prieš pro

jektą. — “L.” Red.)
Vienok jei šis ar kitas mo

delis būtų tinkamas pastaty
mui sulig komiteto nuožiūros, 
tai bus pateiktas platesniam 
apsvarstymui publikai, veikė
jams bei draugijų atstovams.

(Pabaiga rytoj)

A. Browniene Mirė; 
Laidos Trečiadienį

Sekmadienį, birželio 15-tą, 
3 vai. po pietų, ligoninėj, mi
rė Antoinette Brown’iene, 53 
m. amžiaus, pastaruoju laiku 
gyvenusi 43-25 44th St., Sun
nyside, L. I. Pašarvota laido
tuvių direktoriaus LeVandos 
šermeninėj, 337 Union Avė., 
Brooklyne. Laidos birželio 18 
d., 2 vai. po pietų, Alyvų Kal
nelio kapinėse.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime savo gyvenimo drg. 
Ch. Brown, auklėtinę dukterį 
Marytę, našlaitę, kurią nuo 
kūdikystės paėmus išauklėjo; 
globojamą jaunuolę našlaitę 
Hilda, brolį Ch. Masalski 
Brooklyne, brolį Geo. Masals
ki Chicagoj. Lietuvoj dar gy
venanti jos senutė motina, 
taipgi seserys ir kiti giminės.

A. Brown, po tėvais Masals- 
kiūtė, paėjo iš Eiriogalos. A- 
merikoj išgyvenus apie 28 me
tus, iš tų apie 20 m. Brook
lyne bei jo priemiesčiuose. Se
niau gyvenus Chicagoj.

Sveika būdama A. Brown 
buvo uoli “Laisvės” patriotė ir 
viso darbininkiško judėjimo 
rėmėja. Priklausė Liet. Litera
tūros D-jos 1 kuopoj ir Mote
rų Apšvietos Kliube. Tame ju
dėjime ji išauklėjo ir globoja
mąsias mergaites, ką ne kiek
viena motina turėjo laimės at
siekti. Tam reikėjo pasišven
timo, kadangi dirbant bildin- 
gų vedimo-priežiūros darbus 
nelengva nuolat išeiti į susi
rinkimus bei pramogas, kad 
ten nuvesti vaikus ir juos ta
me judėjime priauklėti.

Pastaraisiais pora metų, dėl 
nesveikatos, ji pasiskųsdavo 
negalinti niekur dalyvauti, bet 
jos veidas greit nušvisdavo 
prisiminus, kad “mano mer
gaitės dabar už mane daly
vauja.”

Jos ligos pradžia ėmėsi, re
gis, dėl aukšto kraujo spaudi
mo. Prieš apie porą metų ji 
turėjo apopleksiją (stroke), 
bet iš to dar pasikėlė, nors ge
ros sveikatos daugiau neturė
jo. Tasai “stroke” vėl pasikar
tojo prieš savaitę ir prisidėjęs 
plaučių uždegimas paskubino 
jos mirtį. D—ė.

Bložis Vėl Sumušė Du 
Rekordus Numetime f

Rutulio

jj^.w

Veiklus Choras

Linkime Greit Pasveikti
Draugas Pranas Pakalniš

kis, “Laisvės” redakcijos na
rys, ir vėl turėjo atsigulti į 
lovą. Kiek laiko atgal jis bu
vo sunkiai susirgęs, išgulėjęs 
apie savaitę laiko, nors dar 
buvo po daktaro priežiūra, bet 
sako: “Netokis laikas sirgti” 
ir stojo darban. Dabar jį pa
guldė stiprus gripas. Ir vėl 

' Pranas yra po daktaro globa 
ir turi gulėti. Linkėtina-greitai 
pasveikti!

Aido Choras yra buiniai pa
augęs ir dar turi vietos aug
ti. Ir auga, retai praeina sa
vaitė, kad naujų narių negau
tų. Veik kas praktikos, kurios 
įvyksta kiekvieną penktadie
nį, “Laisvės” salėj, prisirašo 
kas nors. Taip ir reikia.

Choras šauniai dainuoja ir 
yra labai populiarus. Kvieti
mų turi tiek daug, kad vos 
spėja pildyti. Kuo ne kas sek
madienis per visą mielą vasa
rą pildo programas piknikuo
se. Pavyzdžiui: šį sekmadienį 
jau antru kartu važiuos į New 
Jersey dainuoti, pereitą sek
madienį dainavo 4 tautų pik
nike, Astorijoj, o liepos 6-tą 
dainuos didžiuliame “Laisvės’^ 
piknike, Klasčiaus Parke, 
Maspethe.

Tai tik dalis choro darbin
gumo programos vasaros me
tu.

Choras tiek nepajėgtų nu
dirbti, jei būtų mažas. Tarp 
didelio būrio žmoniųj kam 
nors pasitaiko netikėtų reika
lų, bet būdamas skaitlingu 
choras visuomet gali išstoti ir 
gerai pasirodyti.

Beje, yra Brooklyne 300 
procentinių “paytriotų,” kurie 
Aidą pravardžiuoja “kacapų” 
choru. Tačiau tie ponai vieni 
visai nepalaiko chorų, o kitų 
choreliai, kaip tautininkų 
Operetės, vos išvilkę kojas per 
žiemą, vasarą jas padžiauna 
kur nors ant smėlyno.,

R—s.

Coca Cola pilstytojai ir už
sakymų rinkėjai streikuoja 
nuo birželio 14-tos.

Al Bložis
Pereitą sekmadienį, Polo 

Grounds stadione, kur buvo 
laikoma sporto diena sukėli
mui finansų Greater New 
York labdarybės fondui, Al
fredas Bložis, iš Jersey City, 
N. J., vėl sumušė du rekordus 
metime 16 svarų ir 8 svarų 
sunkumo rutulių.

Bložis pereitą vasarą daly
vavo ir LDS jaunimo olimpi- 
jadoj, kurioj jis labai gerai 
pasirodė. LDS jaunimas tada 
nubalsavo Bložį kaipo dau
giausiai atsižymėjusį lietuvį 
sportininką Amerikoje ir su
teikė jam aukso medalį atžy- 
mėjimui to.

Pereitą sekmadienį Bložis 
numetė 16 svarų rutulį 56 pė
das, 6 ir aštuntadalį colio, su
mušdamas seną amerikonų re
kordą — kuris buvo 55 pėdos, 
dešimts ir trys aštuntadaliai 
colio.

Vėliaus, Bložis metė 8 svarų 
rutulį ir vėl sudaužė seną viso 
pasaulio rekordą į šmotelius, 
numesdamas rutulį 74 pėdas, 
du ir ketvirtadalį colio tolumo. 
Senas rekordas dėlei 8 svarų 
rutulio buvo 70 pėdų.

Alfredas Bložis taipgi yra 
žymus futbolistas. Jis yra še
šių pėdų, šešių colių aukštumo 
milžinas ir sveria apie 250 
svarų.

Garbė lietuviams turėti to
kį gabų sportininką savo tar
pe. J. Ormanas.

Kaip Lietuvių Jaunimas 
Žiūri į Šį Karą

Karas jau Čia. Tą mes jau
nuoliai gerai žinome. Daug 
kartų girdėta obalsis “pasau
lis priklauso jauniem,” bet 
mes jaunuoliai neturime jo
kio balso nusprendime to pa
saulio svarbių reikalų. Nieks 
mūsų neklausia, ką mes mano
me apie šį karą. Ar mes no
rėtume eit šaudyt kitus jau
nus vyrus, bombarduoti jų na
mus, jų brangias šeimynas su
daužyti, sunaikinti. Nieks mū
sų to neklausia, nieks nei ne
nori žinoti, ką mes manome. 
Bet mum vistiek nereikia ty
lėti. Kol turime jėgų, kol yra 
laiko, turime išreikšti mūsų 
priešingumą mirti, kad karo 
kurstytojų pelnus didinti.

Brooklyno LDS jaunuolių 
kuopa, kuri susidaro iš suvirš 
50 narių, pereitame savo su
sirinkime, birželio 4-tą, nutarė 
sudaryti būrelį, kuris nuva
žiuotų į Washington, D. C., ir 
prisidėtų prie pikieto prieš ka
rą. Ten, prie prezidento namo, 
pikietai, atvažiavę iš visų vals
tijų, pareiškė protestą prieš 
prezidento kariškus žygius.

Kad sukėlus finansų nuvyk
ti į Washingtona, šį šeštadie
nį, birželio 21-mą, yra rengia
mas vakarėlis, “Laisvės” salė
je, apie 8 vai. vakare. Iš čia tą 
vakarą išvažiuos į Washirigto- 
ną. Manome’, kad ir iš Phila- 
delphijos atvažiuos būrelis 
jaunuolių. Vakarėlio įžanga 
bus tik 25 centai. Prašome vi
sų ateiti ir išleisti jaunuolius, 
parodyti lietuvių jaunimo prie
šingumą prieš karą.

Bus užkandžių, taipgi galė
site pasišokti. M. S.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Užsisakykite Buše 
Vietas

Nedėlioj, birželio 22 dieną, 
gražiame Old Cider Mills par
ke, netoli Union, N. J., atsibus 
metinis Literatūros Draugijos 
Antro Apskričio piknikas. Jis 
bus svarbus tuomi, kad ten 
dalyvaus eilė chorų jo progra
moj ir bus pasakyta atatinka
ma laikui prakalba. Vieta gra
ži, jauni gražūs medeliai, suo
lų ir stalų yra apsčiai, pieva 
didelė, o ir visa aplinkuma 
graži.

Į šį pikniką Aido Choras ir 
Literatūros Draugijos kuopos 
organizuoja busus. Bušai išeis 
nuo “Laisvės” svetainės T2 :30 
vai. Į abi puses bilieto kaina 
bus tiktai $1. Prašome iš kal
no užsisakyti bilietus,’ kad ži
notume kiek reikia nusamdyti 
busų.

Komisija.

Stasys Balčiūnas ir be sąmo
nės nuvežtas ligoninėn.

žmonės taip mušami ne be 
priežasties — šviesos per to
li. Pėstininkams prisieina 
laukti per kelias pakaitas, net 
po 10 minučių. Pritrūkę kan
trybės, bėga ir patenka po ra
tais.

Ypatingai prikankina mote- 
ris-šeimininkes. Pundai pirki
nių nusveria rankas iki nutir
pimo.

nez, Ant Balčiūnas su Cathe
rine Zalewski, St. Zalewski su 
Helen žemaitaitis. A. B.

<'........iii. .... ........................................... ...........................

Reikia Trafiko Šviesos
Union Avenue srities gyven

tojai turėtų smarkiai reikalau
ti trafiko šviesos prie Lituani- 
ca Aikštės. Tik prieš kelias 
savaites už pušblokio nuo 
šios vietos buvo užmuštas J. 
Čirikas. Birželio 8-tą čia pat 
automobiliaus apt riuškintas

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

; J. LeVANDA—E. LeVANDA
! Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

! Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 6-1158

Išeina į Armiją
’ Jurgis Petraitis, 921 St. 
Marks* St., gavo pranešimą, 
kad greitai turės išeiti į Jung. 
Valstijų armiją tarnybai. Jur
gis seniau dainavo Aido Cho
re.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK &

RICHMOND HILL
Trečiadienį, birželio 18 d., 8 v. v., 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai, kurie 
gailte, dalyvaukite ir kurie dar ne- 
užsimokeję, pasistengkite užsimokė
ti. — V. Paukštys. (142-143)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nick’s Bar & Grill biz

nis už $1,000. Sūnus išėjo į kariuo
menę, tai tėvas vienas nenori lai
kyti to biznio. 362-366 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (142-147)

REIKALAVIMAI
Reikalinga jaunos merginos dirbti 

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

(140-141)

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 rugines duonos, 
WHEAT GERM, įvairiu žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
.kraujų, K AL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero ' steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore 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 gėrimų. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir j 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.
i Tel. EVergreen 8-9805

APSIVEDĖ
Birželio 14-tą ridgewoodie- 

čių Mr. & Mrs. Ch. žemaitai
čių duktė Nellie Angela ište
kėjo už Frederick C. Schmidt. 
Sutuoktuvių iškilmės įvyko šv. 
Brigitos bažnyčioj ant St. 
Nicholas Ave., o pokylis — 
817 Onderdonk Avė. Pabro
liais - pamergėmis buvo Mil
dred Balčiūnas su Ant. Iba

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis,
• 334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadieni!
- ■ -........-............

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais .
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami EuropiŠko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
} namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.
• •

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKUS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

Siunčiame duonų per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kabias.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. V.
J 1

) UNION LABU




