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LaPorte, Indiana.
Senos Knygos.
“Ekscelencijos”
Piknikai ir Darbai.

Rašo L. Prūseika

Vartau senas knygas, pro
tarpiais nupjauju pradalgę 
šieno, pasirenku žemuogių,
skaitau apie Tarną Jeffersoną. 
Taip ir prabėgo lietinga savai
tė mano vakacijų M. Bacevi-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

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

v v • •rasciui.

Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

čiaus farm oje, šalę La Porte,
Indiana.

šioj apylinkėj yra keliolika 
lietuvių farmerių. Jie turi Li
teratūros Draugijos kuopą iš 
dešimties narių. čia farme- 
riauja eks-montellietis St. Smi
tas, eks-binghamtonietis Leo 
Valančius, St. Jankauskas, M. 
Lašas, kurio brolis profeso
riauja Kauno Universitete.

Pas M. Bacevičių daug kny
gų, senų, senai matytų.

štai Leono Eremino “Dai
nos.” šiemet sueina lygiai 40 
metų, kaip jis jas išleido. Tai 
buvo pirmas mūsų daininin
kams skirtas dainų rinkinys.

Peržiūrėjau A. Rimkos re
daguotą žurnalą “Jaunoji Lie
tuva,” kuris ėjo Chicagoje 
1916 metuose. Ten radau Mi
ko Petrausko straipsnį “Iš dai
lės (meno) filosofijos.” Pa
siųsiu jį “Laisvei.”

“Jaunojoj Lietuvoj” rašinė
jo V. K. Račkauskas, J. Ba-. 
niulis, J. Kačergius (apie 1905 
m. revoliuciją), Frank Zur- 
Avell (jau mirė), P. Norkus, R. 
Karuža (miręs ar dingęs be 
žinios), M. Rastenis.

Girdėjau, kad J. Baniulis 
(buvo didelis “revoliucionie- 
ritis”) nuėjo su klerikalais. 
Tai visai natūralu. Jau 1916 
m., prisiminęs savo merginos 
dainelę, jis posmavo:

“Visuomet matau aš pievą, 
Kurioj sėdėjova, 
Ir idealą — Dievą, 
Kurį auklėjova.”

Už kelių, dešimčių mylių 
nuo mano gyvenamos vietos, 
Michigano valstijoje, yra Ba- 
čiūno Tabor Farma, kur da
bar gyvena Smetona.

St. Smitas man pasakojo to
kį “džioką”. KadatŠeT pas Ba- 
čiūną šildėsi Visuomis-Šidlaus- 
kas. Užklaustas apie jo užsi
laikymą Bačiūnas juokais at
sakė : “Suėda daugiau negu 
mano penkios kiaulės.”

Didysis Amerikos demokra
tas Tarnas Jeffersonas negalė
jo pakęsti titulo “Ekscelenci
ja.” Medaliais apsikarsčiusius 
aristokratus jis ignoruodavo. 
Kartą, vienos monarchijos am
basadorių jis priėmė, pasipuo
šęs tik naktiniais marškiniais 
ir šliuraitėm. Ambasadorius 
pasiuto.

O dabar net Smetona “Eks
celencija!”

Tokių sutvėrimų, kaip penk- 
takojai, gamtoje nėra. Bet yra 
keturkojai. Politiniai keturko
jai niekuo nesiskiria nuo zoo- 
parko gyventojų.

Penktakojus išmislijo politi
niai keturkojai a la Jurgelio
nis, Michelsonas, Karpius, Gri
gaitis.

Kur dingo Brooklyno “šven- 
takupriai.” Jie ilgai birbino 
prieš kunigus, kol dAsibirbino 
iki bažnyčios.

1912 m. Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė išleido Dr. A. Gar
maus knygą “Paskaitos iš Bio
logijos ir Bakteriologijos.”

Dr. A. Garmus darbuojasi 
tarybų Lietuvoj. A. Rimka 
profesoriauja Vilniaus Univer
sitete. Pranckus, Račkauskas 
rašytojauja. St. Šimkus ir So
deika dirba meno srityje.

Kas Amerikoj buvo kiek 
Žymesnis —, su tarybų val
džia. Tai kas liekasi Karpiams, 
Tysliavoms ir Vaidylorųs?

Prasidėjo piknikų sezonas. 
Per piknikus daug naudos ga
lima padaryti, užyašinėjant 
laikraščius, platinant literatū
rą. Neužmirškite, draugai, to 
svarbaus darbo.

ROOSEVELTAS UŽDARO VISUS VOKIEČIŲ KONSULATUS
PEREINA NUO ŽODŽIŲ Prašo Sukelt SI 10,000 CIO UNIJU PIRMININKAS 

PRIE DARBŲ PRIEŠ “Daily Workeriui” - PAREIŠKIA: “NEGAU-
VOKIETIJĄ

Uždaroma įvairios Vokiečių 
Centrai; Užšaldyta Vokiet

Washington. — Prez. Ro- 
oseveltas įsakė uždaryti vi
sus Vokietijos konsulatus ir 
propagandos agentijas Jun
gtinėse Valstijose pirm lie
pos 10 d. ir išsikraustyti iš 
šios šalies visiems nazių 
konsulams, jų raštininkam 
ir agentam. Tai todėl, kad 
tie konsulai ir agentai varę 
“netinkamą, nepateisinamą 
veiklą (propagandą) prie
šingą šios šalies gerovei.”

Tuo įsakymu uždaroma 
24 Vokietijos konsulatai, 
San Francisco, New Yorke, 
Chicagoj ir kituose miestuo
se; taipgi uždaroma Vokie
čių Informacijų Knygynas 
New Yorke» Transocean 
Žinių Agentija ir Vokiečių 
Turistų Agentijos.

Rooseveltas šiuomi įsaky
mu padarė dar vieną griež
tą žingsnį vedantį šią šalį 
nuo žodžių prie veiksmų 
prieš Vokietiją, kaip teigia 
washingtoniškiai jo politi
kos tėmytojai.

Praeitą šeštadienį prez.

Anglų Orlaiviai Naikino 
Nazių Fabrikus

Anglai praneša:
London. — Anglų orlai

viai sėkmingai sprogdino ir 
degino fabrikus vakarinėje 
Vokietijoje ir bombomis tai
kė į įvairias vokiečių prie
plaukas ir orlaivių stovyk
las; padarė daug ir didelių 
gaisrų; padegė bei pavojin
gai sužeidė, gal nuskandi
no, tris prekinius vokiečių 
laivus.

Vokiečių orlaiviai menkai 
bombardavo Angliją. Ang
lai nukirto žemyn tris prie
šo orlaivius.

Vokiečiai Nuskandinę 
6 Anglų Laivus

Vokiečių pranešimas:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai nuskandino penkis pre
kinius anglų laivus, viso 21,- 
000 tonų, į vakarus nuo Gib
raltaro. O rytinėje dalyje 
Viduržemio Jūros vokiečių 
bombininkai sunaikino vie
ną lengvą anglų šarvuotlai
vį ir sužeidė stambų jų šar
vuotlaivį.

Anglų orlaiviai bombar
davo kai kurias vietas va
karinėje Vokietijoje; nepa
taikė į jokius fabrikus ar 
karinius punktus, o tik į 
gyvenamus, namus. Vokie
čiai -nušovė devynis bombi- 
nius anglų orlaivius.

London. — Anglai pagro
bė 7 francūzų tankus Syri- 
joj ir Lebane. ‘

įstaigos Kaip Propagandos 
ijos ir Jos Piliečių Pinigai
Rooseveltas užšaldė visus 
Vokietijos ir jos piliečių pi
nigus, įplaukas ir vertybės 
popierius Jungtinėse Valsti
jose.

BERLYNAS DAR TYLI
Berlin. — Vokiečių val

džia dar nieko neatsakė į 
tai, kad prez. Rooseveltas 
uždaro Vokietijos konsula
tus ir agentijas Amerikoje.

Amerikos Laivyno Mi
nisteris Vadina Vo-

kiečius Hunais
Montreal, Can. — Jungti

nių Valstijų karo laivyno 
ministeris Knox žadėjo an- 
glams-kanadiečiams pilniau
sią Amerikos pagalbą, kad 
sumušt “žvėriškus žiaurū- 
nus hunus,” kaip kad jis va
dino vokiečius, ir “apgint 
laisvę ir demokratiją.”

ANGLAI SUĖMĖ ITALŲ 
GENEROLĄ

Cairo, Egiptas. — Anglai 
skelbia, kad jie pietinėje 
Ethiopijoje paėmė į nelaisvę 
italų generolą ir 2,000 ka
riuomenės.

VOKIEČIAI UŽDARYSIĄ
AMERIKOS KONSULATUS
Berlin, birž. 17.—Neofi

cialiai pranešama, kad Vo
kietija uždarys Amerikos 
konsulatus už tai, kad Am
erika uždaro vokiečių kon
sulatus.

Vokiečių valdžia užsaldys 
Amerikos piliečių nuosavy
bę Vokietijoj dėl to, kad 
prez. Rooseveltas užšaldė
Vokietijos ir jos piliečių 
nuosavybę Amerikoj.

London. — Anglai sako, 
kad jie jau tik už 6 mylių 
nuo Damasko, Syrijoj.

Italija Užšaldė Ameri
konų Pinigus

Roma. — Italijos valdžia 
užšaldė Amerikos piliečių 
pinigus bankuose, taipgi jų 
Šerus ir kitokias vertybes 
visoj Italijoj. Kurie prie sa
vęs turėjo pinigų, tai dar 
gali nusipirkti maisto; o ki
tiems teksią papasnikaut.

Taip Italija atsiliepė į 
prez. Roosevelto užšaldymą 
Italijos ir jos piliečių pini
gų Jungtinėse Valstijose.

Washington. — Nežinia 
kas garaže pasmaugė ir iš- 
žagė orlaivininkę Jessie L. 
Strieff, karo ministerijos 
raštininkę.

Susidarė specialė komisi
ja rėmimui angliško pažan
gaus laikraščio “Daily Wor
ker” (kurio sekmadieninė 
laida išeina po vardu “Sun
day Worker”) ir padarė atsi
šaukimą į darbininkus ir 
šiaip geros valios žmones. 
Komisija siūlo, kad būtų su
kelta $110,000, jeigu nori
ma, kad šis dienraštis pasi
laikytų ir vestų kovą už 
darbo žmonių reikalus.

Vajus už laikraštį pradė
tas su birželio 15 ir tęsis iki 
spalių 1 dienos. Minėta 
spaudos komisija susideda 
iš šių žinomų veikėjų: Wil
liam Z. Foster, Robert Mi
nor, Israel Amter, James 
W. Ford ir Ella Bloor.

“Visoje Amerikos istori
joj,” sako komisija, “nieka
dos nebuvo taip reikalingd 
darbininkams savo spauda, 
kaip ji reikalinga dabar.” 
Buržuazija turi milžinišką 
spaudą. Ta spauda yra Wall 
Stryto balsas. “Tiktai ‘Dai

PREZ. ROOSEVELTAS NEGINA NEGRU 
TEISIU, 0 TIKTAI LOŠIA

Washington.—Prez. Roose
veltas parašė-laiškutį direk
toriams karinių darbų, S. 
Hillmanui ir W. S. Knudse- 
nui, kad, girdi, reikėtų nau
dot ir negrų darbą, kari
niuose fabrikuose.

Negrų Kongresas į tai at
siliepė, kad Roosevelto laiš
kutis yra tiktai lošimas ir 
neturi jokios reikšmės; sa
ko:

“Dėl to nė vienas lavintas 
negras darbininkas nebus 
priimtas į Glenn L. Martin 
orlaivių fabriką nei į šinu 
tus kitų karinių pramonių, 
kurios atvirai atmeta neg
rus. Jeigu prezidentas iš

Išgelbėti Visi Žmonės 
Nuskandinto Ameri

kinio Laivo
Capetown, Pietų Afrika.- 

Vienas anglų laivas paėmė 
iš trijų valčių 35 žmones 
žuvusio Amerikos laivo “Ro
bin Moor”, kurį nuskandino 
submarinas gegužės 21 d. 
Vyriausias “Robin Moor” 
oficierius tvirtina, kad tai 
buvo vokiečių submarinas.

Tie 35 žmonės išbuvo val
tyse atviramę vandenyne 
tryliką dienų.

Pereitą savaitę Brazilijos 
laivas išgelbėjo 11 “Robin 
Moor” žmonių.

Tame laive buvo 38 jo 
įgulos nariai ir 8 keleiviai. 
Jis plaukė iš New Yorko su 
reikmenų kroviniais į Pietų 
Afriką, Anglijos koloniją.
. (Vokiečiai sako, kad “Ro

bin Moor” gabeno anglam 
karišką kontrabandą.) 

ly Worker’ gali teisingai 
skaitytis darbininkų dienra
ščiu Jungtinėse Valstijose,” 
skaitome atsišaukime. “Jo 
špaltos yra atdaros visoms 
tikroms darbininkų organi
zacijoms, jų tarpe ir Komu
nistų Partijai, jų kovoje 
prieš priespaudą, už geresnį 
gyvenimą ir už tokią Ame
riką, kuri yra liuosa nuo iš
naudotojų, karo kurstytojų 
ir profitierių.”

Ir toliau: “Daily Worker” 
ne tik paduoda žinias, bet 
taipgi parodo kelią Ameri
kos žmonėms.” Komisija 
kreipiasi į visus laisvos 
spaudos draugus, j visus 
“Daily Workerio” ir kitų 
pažangių laikraščių skaity
tojus, taipgi į darbininkiš
kas organizacijas prisidėti 
prie šio finansinio vajaus.

Pinigus reikia siųsti Spau
dos Komisijos iždininkui: 
Israel Amter, 35 East 12th 
St.; New York, N. Y.

tikro norėtų panaikinti už
tvarus prieš negrus fabri
kuose karo pabūklų, jis tuo
jau galėtų išleisti tuo tik
slu įsakymą. Tą jis galėtų 
padaryti vienu plunksnos 
pabraukimu.”

40 kongresmanų ir 6 se
natoriai jau parėmė reikala
vimą, kad prezidęntas savo 
įsakymu palieptų įvest ly
gybę negram tuose darbuo
se.

Negrų Kongresas nurodo, 
kad dar aršiau atitveriami, 
išskiriami bei žeminami ne
grai pačioje valdžios tar
nyboje, armijoje ir laivyne.

Naziai Sakosi Sunaiki
nę 60 Anglų Tankų 

Libijoj - Egipte
Berlin. — Vokiečių ko

manda praneša, kad jie ir 
italai atmušę anglų pradėtą 
ofensyvą ties Solumu, Egip
te; sunaikinę 60 anglų* tan
kų ir nušovę 11 jų orlaivių.

McKeesport Miestiniu 
Darbininkų Streikas
McKeesport, Pa. — Mies

tinių ir Valstijiųių Darbi
ninkų Unija (CIO) paskel
bė streiką, reikalaudama, 
kad šis miestas 'pripažintų 
uniją ir pakeltų algas savo 
darbininkam. Iš karto su
streikavo 175 miestiniai 
darbininkai iš gatvių, šva
ros, vandens ir garažų .sky
rių.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę.

DYSIM RAGANŲ”
Atremia Kapitalistų Spaudos Pasakas apie CIO Unijų 

“Skilimus, Ablavas prieš Raudonuosius” ir tt
Washington. — Generalis 

CIO unijų pirmininkas Phi
lip Murray atrėmė “spėlio- 
jančias pasakas” apie taria
mus “skilimus, valymus ir 
ablavas prieš raudonuosius” 
tose unijose. Savo laiške vi
soms CIO darbo unijoms jis 
pasmerkė visus tokius iš- 
mislus, kuriuos pelnininkų 
laikraščiai skleidžia. Philip 
Murray rašo:

Prancūzai Stengiasi 
Apsupi Anglų Armijas

Syrijoj ir Lebane
Vichy, Franci j a. — Pran

cūzai Syrijoj pradėjo kontr- 
ofensyvą prieš anglus ir ap- 
stabdė pastarųjų žygiavimą 
pirmyn. Prancūzai stengiasi 
užeit šonan arba apsupt Rin
gius Lebane ir Syrijoj, ir 
tuo būdu išgelbėt svarbiau
sius tų kraštų miestus, Bei
rutą ir Damaską.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia, kad jų kariuomenė 
randasi tiktai už 10 mylių 
nuo Damasko, Syrijos sosti
nės, ir už 15 mylių nuo Bei
ruto, Lebano sostinės. Syri- 
ja ir Lebanas yra francūzų 
kolonijos.

VALDININKAI NORĖTŲ SU
LAIKYT NEGRŲ MARŠA- 
VIMĄ WASHINGTONAN
Washington. — Tūkstan

čiai negrų iš visų šalies 
kampų atmaršuos į Wash- 
ingtoną liepos 1 d. protes- 
tuot, kad negrai nepriima
mi į karinius darbus ir su 
panieka išskiriami armijoj 
ir laivyne nuo baltųjų.

Prez. Roosevelto žmona 
.ir New Yorko majoras La
Guardia praeitą savaitę 
darbavosi sulaikyti negrų 
maršavimą į Washingtoną, 
bet, kaip sakoma, “nieko ne
pešė.”

Karo laivyno ministeris 
Knox pasišaukė negrų vadą 
A. Phil. Randolphą į Wash- 
ingtoną, norėdamas paveikt 
jį, kad atšauktų negrų mar
šavimą.

Negrų Kongresas išplati
no 250 tūkstančių lapelių, 
kur smerkia valdžią ir fab
rikantus, kad jie taip 
skriaudžia ir žemina neg
rus.

Minersville, Pa.
Mirė John Shembar bir

želio 15 d.; bus palaidotas 
birželio 18 d., 11 vai. A. M., 
Minersvillej.

“CIO niekada neužsiėmė 
ir neužsiima raganų gaudy
mu ir niekada netikėjo pik
tiems šmeižtams darbinin
kų priešų, kurie tuomi sten
giasi suskaidyt mūsų eiles, 
mėgindami sukelt neapy
kantą ir prietarus vienų 
narių prieš kitus.

“Aš užtikrinu jus, kad ne
įvyko jokių-atmainų pama
tinėje CIO politikoje.

“CIO konstitucija ragina 
suorganizuot visus darbi
ninkus pramonėje, kad jie 
išvien galėtų išstatyt bend
rus savo reikalavimus. To 
ir tiktai to mes tvirtai lai
kėmės ir laikysimės. Mes 
neturime jokių pašalinių bei 
griovikiškų tikslų.

“Aš nedvejodamas pasa
kiau savo žodį, kuomet bu
vo daromi žingsniai, ku
riuos aš laikiau dseništenin- 
gais mūsų unijų reikalams 
dabartinėje n e p a p rastoje 
padėtyje šioj šalyj.

“CIO šiandien milžiniš
kais šuoliais žygiuoja pir
myn, organizuodama į savo 
unijas neorganizuotus dar
bininkus ir tarnaudama jų 
reikalams, ir mes neleisime 
suardyti pirmyn maršuojan* 
čias mūsų eiles šmeižikams, 
kurie stengiasi sukurt jose 
priešingas viena kitai sroves 
ir kitus nesutikimus mūsų 
unijose... CIO yra tikrai 
amerikinė įstaiga.”

Paskutiniai žodžiai yra 
taikomi ir prieš Hillmano 
ir jo sėbrų pastangas sie
kiančias suskaldyti CIO.

Ph. Murray’o minimi 
“kenksmingi unijom žings-. 
niai” tai Roosevelto vald
žios bandymai pakeist Ša
lies Darbo Santikių Įstaty
mą, atkreipti jį prieš kovin
gąsias unijas ir į juoduosius 
sąrašus įtraukt vadinamus 
komunistinius darbininkų 
vadus.

Smarki Angly Ofensy- 
va Libijoj

Anglai praneša:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

staiga užuolė italus-vokie- 
čius ties Solumu, Egipte, ir 
ties Fortu Capuzzo, Libijoj, 
ir atmetė juos atgal. Sako
ma, jog viena anglų armijos 
dalis nusivijo bėgančius ita
lus net 40 mylių per Libiją 
linkon1 Tobruko.

Tobruke anglų kariuome
nė dar tebėra apsupta vokie
čių ir italų. Gal anglai per 
dabartinį žygį stengsis pa- 
liuosuot saviškius iš Tobru
ko.

Tuo tarpu siaučia mūšiai 
tarp anglų ir vokiečių-italų 
prie sienos tarp Egipto ir 
Libijos.
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“Daily Worker” Šaukiasi Pagalbos
Angliškasis darbininkų dienraštis — 

vienintelis tos rūšies dienraštis Ameriko
je—išleido atsišaukimą į visus Amerikos 
darbo žmones šaukdamas juos talkon. 
Kad išlaikyti “Daily Workerį” ir “Sun
day Workerj” per apskritus metus to
kiais, kokiais ėjo iki šiol, reikalinga 
$110,000 pinigų suma sukelti dabar, tuo
jau, per tris mėnesius. Kadangi “D. W.” 
uoliai ginas darbo žmonių reikalus, ko
vodamas prieš imperialistinį karą, sako 
pareiškimas, tai tūlos firmos išėmė iš jo 
skelbimus, kam jis nepučia į jų karinę 
dūdą. Bet “D. W.” niekad nebuvo pa
perkamas, tai nebūsiąs paperkamas ir 
ateityj. Jis turi remtis darbininkų jėgo
mis, kurių reikalus gina. ’

Sekmingesnei kampanijai pravesti, 
“Daily Workerio” direktorių taryba iš
rinko penkių asmenų Spaudos Fondo 
Komitetą, kurį sudaro: William Z. Fos
ter, Robert Minor, Israel Amter, James 
Ford ir Ella (Mother) Bloor.

Aukoms ir prenumeratoms rinkti pas
kirta trys mėnesiai. Vajus oficialiai pra
sideda su birželio 15 d. ir baigsis su spa
lių 1 d,

“Remdami ir gelbėdami visus laikraš
čius, spaudžiamus darbininkų interesams 
ginti,” sako Spaudos Fondo Komiteto at
sišaukimas, “mes pripažįstame, kad Dai
ly ir Sunday Worker atlieka savotiškai 
skirtingą ir nepavaduojamą rolę ir parei
gas liaudies judėjimams remti.”

Visi pinigai—aukos, pelnai nuo pramo
gų, ir kiti, surinkti šiam fondui, Auri bū
ti siunčiami Spaudos Fondo Komiteto iž
dininkui: Israel Amter, 35 E. 12th St., 
New York City, N. Y.

Jų Kovos Priemonės
“Vilnis” rašo:

“Užvakar ‘Naujienose’ tilpo štai kokia 
veidmaininga rauda:

‘Kaip prieš 30 metų, Lietuvoje ir vėl 
j šeimininkauja Ivanovai, Usatovai, Pa- 

dlecovai ir kitokie gaivalai.’
“Kaip matote, nesvarbu kokia šalies 

santvarka, bet svarbu kokie vardai val
džioje esančių.

“Bet jei ir tas būtų svarbu, tai juk 
Lietuvos žymiausių valdžios žmonių pa
vardės štai kokios:

“Paleckis, Venclova, Sniečkus, Gedvilą, 
AdOmauskas, Vaišnoras, Gregorauskas, 
Girdzijauskas.

< “Kaip matote, visos pavardės lietuviš
kos.

“Bet jei būtų nusidėjimas turėti bent 
ką su ne lietuviu, tai juk paties ‘Naujie
nų’ redaktoriaus žmonos pavardė tikrai 
nelietuviška.

. “Kita, juk liniją, kurią ‘Naujienos’ se- 
S ka, nustato Kahanas, Abramovičius, 

Waldmanas, o čia irgi ne lietuviškos pa
vardės.

“Mat prie ko dasigyveno tie neva so- 
.čialistai, kaip nusmuko jie, kad kursto 
tautinę pagiežą.”

HKu'' Socialistai, klerikalai ir fašistai savo 
kovoje prieš tarybinę santvarką Lietu
voje, naudoja šlykščiausias priemones. 
Negalėdami sukritikuoti tarybinės sant
varkos, negalėdami pateisinti fašistinio 
kapitalizmo, viešpatavusio Lietuvoje, jie 
dergia kitas tautas. Girdi, Lietuvą val
dą rusai (“kacapai,” “burliokai”) ir žydai, 
nors tai nėra nieko panašaus. Jiems mie- 

I' las anti-semitizmas, bet jį naudoja tik ten, 
. kur mano galėsią įgelti tarybinei Lietu-
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vai, kur mano galėsią patraukti savo 
pusėn daugiau suklaidintą pasekėją.

Bet ten, kur žydai eina su jais iš
vien, jie tuos žydus garbina, prie ją 
prisilaižinėja. Smetonai pagerbti poky
liuose New Yorke ir Čikagoje dalyvavo 
ir žydą smetonininką, kurie kapitalisti
nėje Lietuvoje darbo žmonėms kailius 
lupo podraug, su lietuviškais fašistais- 
kapitalistais. Paskui jie pasikloniojo
New Yorko gubernatoriui Lehmanui, 
kuris yra žydų tautybės, kad jis paskelb
tų “Pabalčio dieną”. Jei Lehmanas būtų 
tos dienos neskelbęs, tai fašistai, socia
listai ir klerikalai, būtų jį prakeikę ir iš
vadinę visokiais būdvardžiais. Bet Leh
manas, trokšdamas pasitarnauti reakci- ’ 
jai, įžnybti Sovietų Sąjungai, padėti ta
rybų Lietuvos priešams darbuotis už im- • 
perialistinį karą, tokią dieną paskelbė.. 
Dabar Lehmanas, šitiems žmonėms jau 
ne “žydelis”, bet garbingas ir didelis vy
ras!

Šitaip lietuvių tautos priešai veikdami, 
anksčiau ar vėliau nusisuks sau spran
dus. O lietuviai darbo žmonės neprivalo 
duotis suklaidinami. Jie privalo kovoti 
prieš visokius šovinistus, anti-semitus ir 
jų sėbrus.

Kovoti už Didesnę Sumą 
WPA Darbams

Amerikoje dar vis yra milijonai bedar
bių—karo pramonė jų nesugėrė ir nesu- 
gers, nepaisant, kad karui yra skiriama 
bilionai dolerių. Bedarbiams reikia pra
gyventi. Jie nori darbo. Jie prašo darbo. 
O jeigu negali gauti darbo, tai jie turėtų 
būti aprūpinti tinkamomis pašalpomis.

Jeigu karo pramonei pinigų yra, tai 
jų turėtų būti ir viešiems darbams, ku
riuos dirba WPA darbininkai; tam tiks
lui turėtų būti paskirta atatinkama pini
gų suma.

Deja, taip nėra. Žemesnysis kongreso 
butas priėmę bilių, skirintį WPA dar
bams tik $875,000,000. Tąja suma pinigų 
bus tegalima palaikyti tik arti milijonas 
darbininkų. Tik arti milijonas! O kur pa
sidės kiti aštuoni milijonai bedarbių? 
Argi nebuvo pripažinta kongrese, kad be-, 
darbių šiuo metu Amerikoje yra devyni 
milijonai? 
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Dabar šis bilius yra pasiekęs sena
tą. Organizuoti darbininkai privalo rei
kalauti savo senatorių pakelti paminėtą
ją WPA sumą. Andai CIO pirmininkas 
Phillip Murray sake, jog būtinai reikia 
paskirti bent $2,500,000,000 WPA dar
bams. Tai tiesa. Tokia suma būtinai rei
kalinga, norint baisią bedarbių padėtį 
palengvinti.

CIO unijos, Darbininkų Susivienijimas 
ir kitos organizacijos veda kovą už be
darbių reikalus. Amerikos Darbo Fede
racijos unijos ir visos kitos darbininkų 
organizacijos ir draugijos privalo prie 
tos kovos prisidėti. Jei yla pinigų karui, 
jų turi būti ir bedarbiams, kad šie galėtų 
dirbti.

Reakcininkai “Darbuojasi”
Amerikos Laikraštininkų Gildija (CIO) 

pasmerkė vyriausybės naudojimą kariuo
menės streikams slopinti.

Tas, aišku, nepatinka tiems, kurie nori 
matyti šią šalį įtrauktą į karą oficialiai, 
kurie nori matyti sutriuškintą darbinin
kų judėjimą. Todėl jie pradėjo šitoj Gil
dijoj sukti visokias mašinas prieš pažan
gųjį Gildijos sparną. Sakoma, tam tikri 
žmonės renka* laikraštininkų-gildijiečių 
parašus po peticija, smerkiančia Gildijos 
valdybą, kam ji kovoja už teisę darbinin
kams streikuoti!

Tai daugiau negu juokinga. Tai yra 
tragiška, kad organizuotame darbininkų 
judėjime atsiranda tokių gaivalų, kurie 
bando padėti Wall gatvei laužyti darbi
ninkų streikus ir darbo unijas.

“Vilnis” Pakėlė Prenumeratos
Kainą

Viskas brangsta, pragyvenimo kainos 
eina aukštyn. Kainų kilimas skaudžiai 
atsiliepia ir į mūsų spaudą.

, “Laisvės” bendrovės direktorių taryba 
jau prieš kurį laiką buvo priversta pa
kelti 50 centu ant “Laisvės” metinės pre
numeratos. Vilniečiai manė galėsią ap
sieiti be to. Bet štai ir “Vilnies” admi
nistracija praneša, kad “susidarius sun
kesnėms sąlygoms, pabrangus popierai ir 
spausdinimo reikmenims, pasidarė būti
nas reikalas pakelti ‘Vilnies’ prenumera
tą 50 centų. Dabar Chicagoj ir užsienyj

• . . . f s

Džemsas Bertramas r

Šiaurės Chinijos Frontuose
Karas šansi Provincijoje

Iš anglų žurnalisto, 
Džems Bertram’o, 1937 m. : 
lankiusio Chiniją, knygos : 
“Šiaurės Chinijos fron- ; 
tuose.”
Apie Taijuanio paėmimą 

mes sužinojome Šansi pro
vincijoje jau pirmoje 8 ar
mijos bazėje. Šią bazę mes 
pasiekėme per keletą dienų; 
dėl visai suprantamų prie- : 
žasčių, nuo šiol aš’neminė
siu miestų ir kelių pavadi- ' 
.nirnų. Karas Šansi provinci
joje dar nepasibaigė.

Jis žymiai pakeitė mano 
planus. Kai mes važiavome 
iš Janiani, aš tikėjausi pa
tekti į Taijuanį ir per vy
riausiąjį štabą užmegsti ry
šius su Pen-Dė-chuaju ir 
Čžii Dė. Dabar tai buvo ne 
taip paprasta.

— Kaip čia jūsų reikalai? 
— užklausiau bazės virši
ninką.

Bendrais bruožais iki lap
kričio pradžios karinių ope
racijų eiga man buvo žino
ma. Japonų planas buvo ga
nėtinai aiškus: kiek galint 
greičiau užimti Taijuanį, 
ten įsistiprinti ir per pačią 
provincijos širdį brautis į 
pietus, plačiąja upės Fynj 
lyguma. Pirmoji šio plano 
dalis palyginti trumpu laiku 
buvo įvykdyta. Iki šiol japo
nams rimtai pasipriešino 
Šansi provincijoje, šiaurinė
je,' 8 armija ir ties Sinjkou 
generolas Vey-Li-Chuanas.

Rugsėjo mėnesį, prieš tai, 
kai japonų kariuomenė užė
mė Šicziačžuaną ir atkirto 
geležinkelio liniją į Čentajį, 
jie puolė iš šiaurės keturiais 
keliais, šiauriau Taijuanio 
s u s i k e r tančiais viename 
punkte. Čia tai ir išėjo į sce
ną 8 armija,, ir atmintinose 
kovose ties Piusinguaniu ir 
Janmynguaniu ' japonų ka-i 
riuomenei per visą karo lai
ką sudavė pirmuosius triuš
kinančius smūgius. Rugsėjo 
viduryje ji perkirto tris ar 
keturias komunikacines li
nijas su šiaure, ir penkias
dešimt tūkstančių japonų 
armija šiauriau Taijuanio 
buvo apsupta.

Šiaurės Šansi buvo visai 
pakankamai chiniečių ka
riuomenės šiai izoliuotai da
liai sunaikinti, viena, ko ja
ponai tikėjosi, — tai prasi
mušti per sustiprinimus į 
rytus ir vėl užmegsti ryšius. 
Pačiu svarbiausiu chinie- 
čiams buvo išlaikyti Čenta- 
jo geležinkelio liniją, arba, 
jeigu tai jiems nepavyktų, 
išlaikyti Nianczyguanį, ku
ris yra vienas neprieina
miausių kalnų praėjimų 
Chinijoje. Jeigu Nianczy- 
guanis būtų užimtas, japo
nų kariuomenė šiaurėje pra
siveržtų ir greit prisiartintų 
prie Taijuanio. Tada viskas, 
ką pasiseko Šansi kalnuose 
laimėti 8 armijai, žūtų vel
tui.

Atsakydamas į mano 
klausimą, bazės viršininkas 
plačiai šyptelėjo. Tai buvo 
kovų užgrūdintas veteranas, 
su penkiakampe raudonar
miečio žvaigžde ant krūti
nės.

„ — Jūs žinote, Chinijos 
istorijoje dar nebuvo atsi
tikimo, kad Nianczyguanį 
jėga paimtų, — tarė jis. — 
Mūsų armija prašė Nanki- 
ną pasiųsti į šiaurę sustip
rinimų; mums reikėjo ketu-;

bet veda manverinį karą. 
Mūsų dabartinė taktika — 
veikti giliame priešo užnu
garyje. Gero armijos ir 
liaudies sugyvenimo dėka, 
mes niekuomet nejaučiame 
provijanto ir tiekimo kelių 
tvarkymo sunkumų: gyven
tojai visur mums padeda. 
Todėl mes galime užiminėti 
priešo užnugaryje esančius 
miestus, suduodami netikė- 

priešas sudavė rimtą smūgį,1 tus smūgius, apsupdami ir 
chiniečių armija pasitraukė.’sunaikindami priešo dali-

— Nejaugi nėra vilties 
Taijuanį išlaikyti?

— Labai silpna. Kai kurių 
Šansi esančių chiniečių dali
nių kovingumas labai silp
nas. — Ir vėl aš pajutau, 
jog jis stengiasi kiek galint 
diplomatiškiau viską paaiš
kinti.

— Matote, — tęsė jis, ■— 
japonai nelabai • rūpinasi 
fronto ryšiais su baze, tikė
damiesi, jei tik smarkiai 
puls, prasiveržti į tikslą. 
Jeigu mes sugebėsime ko
kiame nors punkte juos su
laikyti, 
jiems užnugarį ir puls juos 
iš užpakalio. Tai mums jau 
nekartą pavykdavo.

Labai lengva japonus pul
ti iš užpakalio. Ar jums ne
teko girdėti; kaip mes su
naikinome dvidešimt ketu
ris priešo lėktuvus Janmįnj- 
bao? Mūsų kariai kalno vir
šūnėje keletą dienų stebėjo 
aerodromą, o japonai įr ne
galvojo padaryti žvalgybą. 
Vieną gražią dieną mes pa
stebėjome daugybę lėktuvų 
— daugiau dvidešimties. Tą 
naktį mes užpuolėme aero
dromą.

Mes išsiuntėme vieną pul
ką: vieną batalioną japonų 
bazei apsupti, ir vieną bata
lioną atakai. Jų aerodromą 
saugojo vienas batalionas. 
Valstiečiai mums nurodė 
upės brastą, mes japonus 
staiga užklupome ir be jo
kio vargo lėktuvus sunaiki
nome. Tokios rūšies operaci
jos tegalimos tuo atveju, jei 
priešas apnuogina savo už
nugarį.

— Ar teko 8 armijai rim
tose kovose dalyvauti? —■ aš 
paklausiau. — Tai yra, 
stambiuose mūšiuose?

— Po pirmųjų susidūrimų 
neteko, — jis atsakė. Ties 
Janmynguaniu ir Pinsinj- 
guaniu buvo labai rimtos 
kovos; po to stambūs mū
šiai buvo ties Nanjvėju ir 

I Chuanjčžuaniu. Tada dar 
buvo galima laikytis prieš 
japonišką puolimą. Dabar 
mes savo jėgų nekoncen
truojame, bet organizuoja
me “paslankius būrius,” 
stengdamiesi net ikėtomis 
atakomis priešui suduoti 
kiek galint skaudesnius 
smūgius.

Net kovoje' ties Janmynj- 
guaniu mes neužėmėme tam 
tikros pozicijos, o dieną 
traukėmės norėdami priešą 
suklaidinti, ir naktį pulda
vome. Iš pirmojo pozicinio 
karo bandymo su japonais 
mes žinome, kad pradžioje 
priešas paleidžia į darbą 
bombonešius, paskui artile
riją, pagaliau tankus ir šar
vuočius. Mums turint silpną 
techniką tokią ataką atlai
kyti reiškia turėti didelių 
nuostolių.

Dabar 8 armija niekada 
neužima pastovių pozicijų,!

rių divizijų, šansi atlaikyti 
ir Taijuanį išgelbėti. Mes 
girdėjome, 
provincijos
pasiųstos, tačiau jos į savo 
vietą neatvyko. .

Vieton jų, į Nianczyguanį 
buvo permesta Pinchanjo 
linijos kariuomenė, kuri ko
vose jau buvo keletą savai
čių. Tuo būdu čia mes naujų 
jėgų neturėjome. Ir,. kai

jog iš Guansi 
divizijos buvo

armija atkirs

mus; arba, jei mes negali
me jų sunaikinti, vėl trauk
tis, iki ateis sustiprinimai.

— Kas gi bus dabar, kai 
Taijuanis atiduotas?

Jis patraukė pečiais.
— Chiniečių armija trau

kiasi į pietus. Gal būt, ji 
dar galės išsilaikyti ties 
Linšiu arba kuriame nors 
kitame punkte; bet aš ne
manau, kad jai pavyktų ja
ponų puolimą sustabdyti. 
Labai galimas dalykas, kad 
kovos Šansi provincijoje da
bar bus vedamos daugiau
sia partizaniniais metodais.

Paskui aš sužinojau apie 
Šansi provincijoje esančių 
chiniečių dalinių (be 8 ar
mijos) padėtį tokių smulk
menų, kurios daug ką man 
paaiškino. Kai kurie šiaurės 
provincijos daliniai negavo 
žieminių drabužių ir apa
vo. Kariams mokėjo po še
šis dolerius per mėnesį, iš 
kurių penki buvo išleidžia-
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mi valgiui, tad į rankas fak
tiškai jie gaudavo po šešias
dešimt arba septyniasdešimt 
centų. Nemanau, kad atsi
rastų daug tokių, kurie dėl 
šito rizikuotų savo gyveni
mu. Netrukus aš ir pats įsi
tikinau, iki kokio demorali
zacijos laipsnio kai kurie jų 
daėjo.

Bet 8 armija buvo gana 
budriai nuteikta. Į karą ji 
žiūrėjo realiai, be apgaulin
go optimizmo, ir ramiai 
ruošėsi ilgai kovai. Tikroji 
kova jai dar tik teprasidėjo.

Aš žinojau, jog karas 
Šansi provincijoje nebus 
baigtas tą dieną, kai japo
nai pasieks Dunguanį (jeigu 
tai jiems pavyks). 8-oji ar
mija turėjo pakankamai 
laiko bazėms organizuoti ir 
visoje provincijoje galutinai 
partizaniniam karui pasi
ruošti. Jie trylikoje apygar
dų suskubo valstiečius mo
bilizuoti ir apginkluoti, o 
thi jau naujos rūšies gink
luotas pasipriešinimas.

— Jūs norite patekti į 
frontą? — užklausė manęs 
bazės viršininkas. — Gerai, 
pradžiai mes jus pasiųsime 
į pietus, kad jūs užmegstu- 
mėte ryšius su masinėmis 
o r g a n i z acijomis. Mūsų 
“frontas” — tai visa Šansi 
provincija, ir netrukus japo
nai tai turės suprasti!

Iš “T.”

Newark,. N. J.—Pereitą 
šeštadienį “Flag Day” bu
vo suruošta patriotinė de
monstracija. Dalyvavo 10,- 
000 žmonių.

RANKOS NARIUS SKAUDA

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

Gerb. daktare, šaukiuosi per 
‘Laisvę’ jūsų patarimo, širdin
gai prašau — nenumeski į 
gurbą mano prašymo.

Aš esu vyras, vedęs, 55 metų 
amžiaus. Kokie trys mėnesiai, 
kąip įgavau skausmą į dešinę 
ranką, į alkūnę ir į petį. Kaip 
vadinti, nežinau, ar tai neural
gija ar" artritas, reumatizmas. 
Turiu dirbti valgomųjų daiktų 
ir mėsos krautuvėje. Kai kada 
reikia visaip kilnoti, sukinėti, 
kraipyti. Man labai skauda per 
tuos narius.

Iš pradžių mėginau trinti su 
tokiu tepalu, paskui su aliejum 
ir da kokia mosčia? Kaitinausi 
prie krosnies ir kai kada nakti-. 
mis elektrinį šildytuvą laikiau. 
Negelbėjo. Tai buvau pas dak
tarą. Davė baltų plotkų,—į sti
klą vandens įmaišęs, geriau kas 
dvi valandos. Tas suvartojęs, 
gavau kitų, sumaltų, kaip kruo
pos. Į vandenį įdėjus, purkščia. 
Jau ir tas baigiu, bet geriau 
nesijaučiu.

Daktaras man patarė nueiti 
pas dantistą, išegzaminuot dan
tis. Nuėjau, nuėmė X-spindulių 
atvaizdą. Pasakė, kad nereika
linga- traukti, dantys visi svei
ki.

Man kiti patarė eiti pas os- 
teopatą ar chiropraktą, bet aš 
nenoriu tikėti, kad laužymas ar 
spaudymas galėtų ką gelbėti. 
Tai aš ir klausiu jūsų patari
mo. Tėmysiu “Laisvėj,” laukda
mas atsakymo, už ką 
kingas.
ATSAKYMAS:

Gal Jums, Drauge, 
ro yra reumatizmas 
rių įdegimas. Taip bent galima 
būtų spręsti iš Jūsų aprašymo.

. Ką Jūs bandėte daryti, visa 
kas turi savo vertę. Ir tryni
mai, braukymai, masažavimai, 
kaitinimai, maudymai gerai da
ro, nes išjudina geresnę krau
jo apytaką. Kad taip ūmai ne
atleido skausmų, tai nieko ne
paprasto. Matot, jei įsitaiso 
chroniškas nariu įdegimas, tai 
jo taip lengvai ir taip greit ne
iškrapštysi. Yra labai atsparių 
ir įkirių atsitikimų.

Visas keblumas su narių reu
matizmais yra tame, kad ne
lengva surasti priežastį, iš ko 
paeina tas ar kitas nuotikis.

Yra artritų (narių įdegimų), 
ką prasideda nuo kokio pažei
dimo, nuo bakterijų. Yra tokių, 
kurie išsivysto dėl tūlų mitimo 
trūkumų, dėl stokos vitaminų, 
■mineralinių druskų. O vėl yra 
reumatizmų dėl tūlų liaukų ap- 
silpimo. Per gyvenimo pakaitą 
žmogui, ar moteriai ar vyrui, 
įvyksta smarkus liaukų nesusi- 
derinimas. Lytinės liaukos silp
sta, nyksta, o su jomis silpsta 
ir menkėja daug kas žmogaus 
organizme. Tokiais muotikiais 
lytinės sunkos—lytinių hormo- 
nų vartojimas daug gera pada
ro, netik nariams, bet visam or
ganizmui.

Sulyg jūsų metais, gal Jums 
irgi būtų gerai vyriškų lytinių 
hormonų vartuoti. Tik ten pat 
ant vietos gydytojas galėtų tai 
nuspręsti ir pritaikyti, daryti 
įčirškimus.

Patarčiau da ką. Gaukite ap- 
tiekoj vitamino D: Vitamin D, 
50,000 units, 100 capsules. Pra
dėkite imti po vieną kapsulę, su 
maistu. Kas diena vis po vieną 
dadėkite, kol daeisite iki 6 kap
sulių per dieną: po 2 per pus
ryčius, pietus ir vakarienę, per 
keletą savaičių bei mėnesių. 
Ant saulės nuogas .arba pusnuo
gis kaitinkitės. Arba su ultra
violetine lempa. Trumpųjų ban
gų diatermija taipgi daug pade
da. Gerai dargi, jei gydytojas 
įčirškia su adata į raumenis 
pieno proteino ir sieros, kas ke
lios dienos. Tas sukelia kraujo 
atsparumą bakterijas naikinti.

4‘

būsiu de-

ir iš ti.k- 
arba na

bus $8, o kitur Amerikoj $6. Kurių pre
numerata jau pasibaigė, prašoihe tuojau 
atsinaujinti.” ,

Mūsų spaudos pasilaikymas remiasi ne 
tik prenumeratomis. Labai daug prie to

prisideda ir piknikai, surūdšti Spaudos 
naudai. Todėl reikia dėti visos pastangos, 
kad šią vasarą ruošiami “Laisvei” ir 
“Vilniai” piknikai būtų kuopasėkmin- 
giausi.
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtj ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškirn apie tai savo kongresmanams!

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo* 
nių, kurie joms nepriklauso. Įrašykime.

Apie Tarybų Sąjungos 
Skraidančias Moteris

Ar Toji Jauna Moteris Bus 
Įkalinta už Knygas?

Lietuvaitė Atsiekusi 
Profesijos

(Pabaiga)
Civilinės aviacijos tarnybo

je yra visa eilė ir moterų la
kūnių. Jos skraido ne tik sa
nitariniais lėktuvais, bet ir 
sunkiais keleiviniais ir trans
porto lėktuvais, plačioje tary
bų žemėje, viršum taigų, pla
čių kolchozų laukų ir naujai 
statomų miestų.

Labai daug moterų dirba 
kaip sanitarės ir gydytojos 
aviosanitarinėse stotyse. Su 
lėktuvais jos skrenda j ten, 
kur reikalinga skubi medicinos 
pagalba, suteikia ją vietoje, 
paskui ligonį patalpina lėktu
vai!, prižiūri jį skridimo metu 
ir atgabena į centro ligonines 
ar 'chirurgines klinikas. Daž
nai iš lėktuvo ligonys tiesiog 
vežami ant operacinio stalo, ir 
tik sparnų dėka išgelbstima 
gyvybė.

Kiekvieno krašto aviacija 
turi savo garbingąsias datas, 
kuriomis to krašto lakūnai ir 
lėktuvai įvykdė aviacijos isto
rijoje pažymėtinus žygius.

Tarybų Sąjungos garbingų
jų aviacijos datų lentelė taip 
pat nemaža. Jei caristinėje 
Rusijoje aviacija buvo kaip 
dievo stebuklas, tai tarybinė 
santvarka aviaciją padarė di
džiuliu, pergalėmis žymiu so
cialistiniu avangardu.

Toje lentelėje yra ir mote
rų tarybinių lakūnių datos.

1938 m. liepos mėn. 2 d. la
kūnės ■ Osipenko, Lomako ir 
Ras k ava hydro plan u M P — 1 
atliko perskridimą: Sevastopo
lis — Cholmsko ežeras (prie 
Archangelsko). Perskridimo

Liaudies Taikos Žibintas
Dar Nebuvo Užgesęs

Aną dieną tilpo “Laisvėje” 
nedidelis pajieškojimas — pa- 
jieškojimas sūnaus, kurio pa
prasčiausiuose sakiniuose sly
pi motinos tragedija:

“Jau 4 metai, 2 mėnesiai ir 
4 dienos, kai negirdim tavo 
meilių žodelių,” skausmingai 
prasitaria liūdna motina.

Perbėgau mintimis per savo 
gyvenimo nuotikius, kurie man 
atrodė svarbiausi, bet mėnesių 
dienų atrokuoti neatsiminiau. 
Prieš mano akis pasivaizdavo, 
kokia baisi gėla kankina mo
tinas, kurios mini dienas, mė
nesius, metus nuo paskutinio 
pasimatymo su savo sūnumi, 
kurios šaukia ir nebeprisišau- 
kia sūnų.

Ir tik tada man pasidarė 
aiškiau, kokia jėga Amerikos 
Taikos Mobilizacija išlaiko 
Nepaliaujančią Taikos Sargy
bą Washingtone. Iš kur imasi 
nauji pikietai. Kas finansuo
ja jų keliones. Man dabar aiš
kiau, dėlko tas Motinos Die
nos išvakarėse Amerikos Mo
tinų pagarbai užžiebtas žibin
tas nuo to laiko nei dieną nei 
naktį dar nepaliovė žibėti.

Tą žibintą išlaiko sūnaus 
meilė, taikos meilė. Kadangi, 
jeigu Amerikos liaudis leistų 
taikos žibintui užgesti, ta die
na liktųsi šimtams tūkstančių 
gimdytojų mūsų šalyje gedu- 
lio diena, ta baisia diena, nuo 
kurios prasidėtų skausmingi 
valandų, dienų ir mėnesių ro- 
kavimo metai, kurie daugeliui 
pasibaigtų tik užmerkus akis, 
rokundai sustojus sykiu su at
šalusiomis lūpomis.

Duoti sūnų bile karui yra 
neįkainuojamai brangu. Duoti 
jį už didžiosios Britanijos im
perijos ar Wall Stryto impe

dydis — 2241,501 kilometras 
ir tai buvo pasaulinis moterų 
rekordas.

Tais pat metais trys drąsio
sios lakūnės įvykdė didžiulį, 
pasigėrėtiną perskridimą ir 
kartu naują pasaulinį moterų 
rekordą. Lėktuvu “Rodina” 
(Tėvynė) Tarybų Sąjungos 
didvyrės Grizodubova, Osipen
ko ir Raskova nuskrido Mas
kva — Amguno rajonas (Tol. 
Rytai). Perskristas atstumas 
beveik (5,000 km. (5,908.610 
km.)

Įdomus šių tarybinių, mote
rų — lakūnių gyvenimas.

Grizodubova — 1928 m. 
baigė technologijos institutą ir 
kartu skraidymo mokyklą. Ji 
viena iš pirmųjų TSRS lakū
nių. Grizodubova yra pati 
perskridusi beveik visą Tary
bų žemę, nuo Kievo ligi Bai
kalo.

Polina Osipenko turi net 
šešis rekordus. Ji prieš 10 
metų baigus Sevastopolio jūrų 

I lakūnų mokyklą, tarnauja ka
ro aviacijoje.

Marina Roskova, 28 metų 
amžiaus, bet aviacijai pasi
šventė nuo 16 metu amžiaus. 
Roskova baigusi aviatorių 
(šturmanų) mokyklą, kaip 
lektorius dėsto karo aviacijos 
akademijoje ir yra aviacijos 
instruktorius.

Tokios yra bolševikės lakū
nės. Tarybų Sąjunga mote
rims suteikė lygias teises ir 
galimybes kaip vyrams. Lais
va tarybų moteris stebina pa
saulį.

J. Dovydaitis.

rijos grobius būtų lygu jo par
davimui, priešinga visokiam 
žmoniškumui, priešinga šalies 
žmonių gerovei. Amerikietės 
motinos su tuo- niekad nesu
tiks. O žinodamos, kad tylėji
mą valdonai paskaitytų suti
kimu, jos eina pirmosiose eilė
se kovotojų už taiką. Ir jos 
turi daug talkininkų ir pritarė
jų. Jau antras mėnuo, kaip 
jaunimas, moterys, vyrai daly
vauja pikiete prie Baltojo Na
mo. Jie remia siuntimą pikie- 
tų. Jie širdingiausiai remia 
obalsius: “No convoys!” “No 
AEF” — nesiųst Amerikos 
kariuomenes į svetimus kraš
tus.”

Lietuviai taipgi brangina sa
vo jaunimą. Jiems brangi ša
lies gerovė ir taika. Dėlto šį 
sekmadienį matysime ir Ame
rikos lietuvių jaunimo ir mo
tinų būrį greta kitų Taikos 
Sargyboje prie Baltojo Namo, 
Washingtone. Tūkstančiai ki
tų bus prisidėję tik centais ar 
doleriais prie pikietų pasiunti
mo, bet mintyje jie lydės sa
vo būrį, nes tai jų jaunimo 
gyvasties ir šalies gerbūvio 
sargyba.

0. Avietė. ,

Pagerintos Kojinės

Skelbiama, kad United Sta
tes Rubber Co. laboratorijose 
išbandyta naujas taip vadina
mas Kolok procesas, kuriuo 
perleidus vyriškos kojinės iš
laikiusios pusketvirto mėnesio 
kasdieninio dėvėjimo ir 90 
plovimų, pirm prakiursiant.

Slyvos tinka veik kiekvie
nam duoniniam pudingui. Jas 
reikia išmirkyti iki lengvai iš
sineria kauliukai, tada suka- 
pot.

Oklahoma valstijoj neseniai 
dėjosi keista istorija, kuri dar 
nesibaigus ir kurios pabaiga 
dar galima pasukti viena ar 
kita linkme.

Mačiusieji paskilbusį judį 
“Grapes of Wrath” lengviau 
supras ir šią keistą Oklahomos 
istoriją. Jie mate tūkstančių 
tos valstijos gyventojų likimą 
asmenyje Joadų šeimos, emi
gruojančios “laimės jieškoti,” 
kuomet jų sielos raudojo kiek
vieno žiupsnelio apleidžiamos 
žemės, dabar paglemžiamos 
stambaus plantacijų savininko 
- dvarininko.

Mrs. Ina Wood
Vėjams nešiojant pastarų

jų sausmečių pribaigtą nualint 
žemę, žemės baronams ir ban
kams baigiant išvaržyti ma
žuosius žemdirbius ir išmes
tiems iŠ fabrikų darbininkams 
prarandant paskutinę pastogę, 
Oklahoma City apsilankė po
ra jaunų, aukštai prasilavinu
sių žmonių iš Rytų. Tai buvo 
Mr. ir Mrs. Wood, “furine- 
riai,” sakoma, iš Brooklyno. Ir 
dar atidarė krautuvę. Įsivaiz
dink it sau — knygų krautuvę.

Knygos greta mažažemių iš-

Gardner, Mass.
Lietuvių Moterų Kliubas pra

neša lietuviams ir apylinkės 
miesteliam, kad jų metinis pik
nikas įvyks birželio 22, Lietu
vių Kempėj, Air Port Rd., W. 
Broadway. Kadangi moterys vi
sad surengia įvairius parengi
mus, tai tikimės, kad ir šis pik
nikas bus puikus su gardžiais 
valgiais.

Moterų Kliubai malonėkite 
šią datą su kitokiais reikalais 
neužimti, bet atvažiuoti į 
Gardner ir praleisti tą dieną 
prie puikąus ežero.

Taipgi, liepos 5 ir 6-tą ant 
tos .pačios vietos įvyks didelis 
metinis, piknikas Amerikos Pi
liečių Kliubo. Ant šio pikniko 
dirbs grupė iš Moterų Kliubo, 
tai galima užtvirtinti, kad ir 
ant šito pikniko bus ne pro ša
lį atvažiuoti į Gardnerį. Pra
šom visus gerai įsitėmyti die
nas abiejų piknikų.

Lietuvių Moterų Kliubas lai
kė susirinkimą birželio 12, ir 
buvo skaitoma laiškas nuo drg. 
S. pakviečiant dalyvauti sykiu 
su brooklynietėmis “Peace Vi
gil,” Washingtone, birželio 22 
d., Kadangi,, kelionė toli ir 
trumpas laikas prisiruošti, tai 
nutarė šiam svarbiam reikalui 
paaukauti $10 ir pasiųsti 
brooklynietėms, kad iš savo 
tarpo galėtų išsirinkti delega
tes mūsų vietoj, kad būtų gru
pė didesnė. Taipgi pasiuntėm 
rezoliuciją protestuojant prieš 
siuntimą kareivius už marių.

Sekantis susirinkimas įvyks 
liepos (July) 10-tą. S. J. E. 

varžymo, prie nedarbo ir skur
do, žemės baronams ir ban- 
kieriams turėjo atrodyti aršiau 
perkūno trenksmo iš giedro 
dangaus. Kas būtų, jei bied- 
niokas iš knygų sužinotų, kad 
žmogus gali sukontroliuoti net 
sausrą, jau nekalbant apie pa
naikinimą baronų ir varžyti
nių', apie panaikinimą imperia
listinių karų!

Vieną ramią naktį, rugpjū
čio 14-tą, 1940 m., penkių at
skirų šeimų butuosna sugužėjo 
nepažįstami žmonės. Jie pasi
skelbė save įstatymų vykdyto STEPHANIE RASYTĖ,
jais, patys pasielgdami visai 
prieš įstatymus, be varantų su
laikė kalėjimuose 18 žmonių, 
tarpe jų pirmiausia “furine- 
rius” iš Rytų.

Kadangi jie ne koki žmog
žudžiai, o skaitytojai ir parda
vėjai knygų, tai juos sulaikė 
po šimtu tūkstančių dolerių 
kaucijos kiekvieną (birželio 
10-tą š. m. Conroe, Texas, tui’- 
tingas dvarininkas W. S. 
Cochran teismabutyje nušovė 
negrą biednioką ir už tai buvo 
pasveikintas, ir teisėjo McDa
niel paleistas tik po penkiais 
šimtais dolerių kaucijos ir už 
kelių minutų su pačia išvažia
vo namo).

Raganų ir knygų deginimo 
atmosferoj Robert Wood buvo 
nuteistas 10 metų kalėti ir 5,- 
000 dolerių piniginės baudos. 
Tuo patim gTąsinama nuteisti 
ir Mrs. Wood.

Pagaliau, tuo pat kaltinimu 
būk tai už turėjimą ar parda
vimą knygų pradėta teisti ir 
Mrs. įna Wood, kad praša
linti ją, o kartu ir pavojų kny
gų iš tOs apylinkės. TDA ad
vokatai prašė bylą perkelt ki
tur, bet jiems tos teisės neda
vė. Iš to aišku, kas laukia tei
siamosios. Tad jos išlaisvini
mo viltis glūdi vien tik darbi
ninkų judėjime.

Mrs. Ina Wood, išauklėta 
viename iš stambesniųjų Nau
josios Anglijos industrinių 
centrų, klasių kovos pradus 
pažinus ankstyboje jaunystė
je, gerokai apsišarvavus abel- 
nu žinojimu, turinti pasišven
timo ir energijos, buržuazijai 
pasirodė “baisiai pavojinga” 
moterim. Jie dės pastangas ją 
nuteisti. Užtai darbininkai ir 
pirmoj vietoj darbo moterys 
turėtume energingai paremti 
Tarpt. Darb. Apsigynimą, ku
ris veda Oklahomos reakcijos 
ir nacionalės karo isterijos au
kų gynimą. . M—tė.

Acte pavilgytu ir sausai nu- 
gręžtu skuduru apvyniotas 
sūris apsaugoma nuo pelėsių.

Varškė (cottage cheese) tu
ri daug proteino, mineralų ir 
vitaminų, dėlto ji nekartą var
tojama pavąduot mėsai ir jos 
pavalgius jaučiamės gana so
čiai.

Washington.— Preziden
tas Roose velta s gavęs me
morandumą, po kuriuo pasi
rašą 99 unijų “vadai”. Jie 
pareiną kaip iš CIO, taip iš 
Darbo Federacijos unijų. 
Visi jie užgiria visus Roose- 
velto žygius ir ragina jį dar 
smarkiau važiuoti tuo ke
liu, kuris, kaip žinoma, ve
da Ameriką tiesįai į impe
rialistinį karą.

Kas per vieni tie unijų 
vadai, visuomenei neskelbiar 
ma. Gal jie patys nenori 
savo vardus matyti spaudo
je, nes puikiai žino, kaip 
eiliniai unijų nariai į juos 
pažiūrėtų.

Kasgi, Ištiesų, Laimi 
Tose Žudynėse?

“Dvidešimt tūkstančių ha-
zių žuvo jūrose prie Crete,”

advokatė, D^roit, Mich.
Detroito lietuviai šiomis die-į 

nomis praturtėjo viena jauna 
profesionale, kadangi Stefanija 
Masytė, Miko ir Teofilės Masių 
duktė, patapo pilnateise advo
kate Michigan valstijoj. Pratur
tėjo ne vien tuomi, kad iš lietu
vių iškilo profesionalė ameri
konams, bet svarbiausia tuomi, 
kad lietuviai išauklėjo ameri
kietę lietuvaitę profesionalę, 
pirmoj vietoj, sau, lietuviams.

St. Masytė nub mažytės mer
gaitės užaugo tampriai susiri
šus su lietuviškuoju judėjimu ir 
retam kuriam iš liet, jaunuo
lių Amer. lietuvių problemos 
pažįstamos taip gerai, kaip Ste
fai. Kad jinai lietuviuose pri
sirišus rodo ir tas faktas, jog
nežiūrint darbo ir tęsiamo mok
slo ir po šiai dienai ji tebėra 
SLA 352-ros kuopos finansų 
sekretore, ir Lietuvių Pilietini- 
mo Pašalpos Kliubo protokolų 
sekretore.

Savo mokėjimą gražiai lietu
viškai kalbėti, skaityti ir rašy
ti, apart sekretorysčių, Stefa 
tankiai panaudoja organiza
cijoms ir teatro srityje — su- 
flioriumi, ir. pagelbstint suvai
dinti veikalus.

Iš St. Masytės- tikimasi ga
bios profesionalės, nes ir visi 
jos mokslo metai atžymėti 
smarkiais šuoliais pirmyn ir 
surišti su jos dabartinės pro
fesijos praktika, štai keletą 
bruožų iš jos mokslo metų:

Aukštąją mokyklą užbaigė 
Detroite su dideliu atsižymėji- 
mu, su kreditu ir pažymėjimu 
tę ant diplomo (lotyniškai Cum 
Laude). Paskui įstojo Detroito 
Universitetan ir per penkius 
metus užbaigė advokatūros mo
kslą, 1939 m.

Gražios praktikos savo profe
sijai ji įsigijo dirbdama pas ad
vokatus kaipo sekretorė-steno- 
grafė. Be to, dar tebelankyda- 
ma universitetą išlaikė egzami
nus dėl Civil Service ir mokslo 
pertraukoje dirbo pas Attorney 
General, Lansing, Mich., kaipo 
legalio (teismiško darbo) ste- 
nografė. Dabar dirba Lansinge, 
Mich., valstijinių Sales Tax ad
ministracijos knygų peržiūrėji
mo departmente. Ji taip pat 
yra ir Notary Public.

Paskutinis didysis Stefos šuo
lis į pilną advokatės laipsnį įvy
ko šį pavasarį. Balandžio mė
nesį ji išlaikė valstijinius baro 
(advokatūros praktikos) egza
minus, gavo pilnas teises prak- 
tikuot teismuose. Gi birželio 6 
d., š. m. priėmė priesaiką teis
me prieš teisėjus, kaipo pilna
teisė advokatė. Gabi jaunuolė 
ir tėvai susilaukė užpelnyto 
džiaugsmo, o Detroito ir apy
linkių lietuviai gabios profesio
nalės.

Linkime Masytei nuolat aug
ti profesijoj, taip pat ir Ameri
kos lietuviuose! D.

MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas Įvyks šj ketvirtadieni, 
birželio 19-tą, 8 vai. vak., ‘Laisvės” 
salėj, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visos narės būkite. Kviečiame ir ne 
nares.—Valdyba. (143-144)

rašė birželio 1-mos spaudoje 
pranešimai. “Anglai irgi pra
radę daug,” rašė ta pati spau
da.

“Trisdešimt tūkstančių ita
lų lavonų išmesta iš jūros prie 
Tunisijos”, buvo rašoma gegu
žės 15-tą.

Paskui buvo tragiški pas
kandinimai karo milžinų laivų 
Hood, Anglijos, ir Bismarck, 
Vokietijos. Kuo ne kasdien 
nuskandinama mažesni laivai, 
apdaužomi miestai. Tose kata
strofose žuvusieji vokuojama 
tūkstančiais, tarsi būtų koki 
bejausmiai žaisliniai balvonu- 
kai. v

Tas baisias žudynes seka 
abiejų pusių gyrimasis laimė
jimais. O kas iš tikro laimėjo ?

Laimėjo laivų, kanuolių, 
orlaivių ir visko tiems karo 
pabūklams įrengimo fabrikan
tai. Jie atsiėmė savo. Vald
žios jiems sumokėjo iš žmonių 
taksais ir “laisvės” bonais su
rinktais pinigais, už tai apsko- 
lindamos ne tik šių. dienų pa
prastus piliečius, bet ir jų dar 
negimusius vaikus ir vaikų 
vaikus. O kas pralaimėjo?

Pirmoj vietoj—motinos. Jūk 
tai buvo paprastų Petrienių, 
Jonienių didžiausias, bran
giausias skarbas—sūnūs. Dar
bo motinų sūnūs. Viso gyveni
mo pasiaukavimas taip vokie
tės, taip italės, taip anglės mo
tinos.

Ar jos to tikėjosi auklėda
mos mažytį, jį ant rankų ne
šiojamos, jį penedamos, prie 
jo lovelės per išnakčius bu- 
dėdamos, jam sunkiai uždar- 
biaudamos, už jo sveikatą ir 
laimę Dievui melsdamosios 
kas rytas ir vakaras? Ar jos 
būtų sūnus leidusios tokiam li
kimui gera valia? Ne. Bet iš 
jų valdžios išplėšė prievarta, 
o gerasis Dievulis nei nesu
mirksėjo dėl šios joms skriau
dos.

Kada kur nors ant kampo 
įvyksta apiplėšimas (kuris ir
gi nereikalingas, išdavas tos 
pat žmogaus žmogumi išnau-

SO. BOSTON, MASS.
Šiomis dienomis So. Bosto

ne yra didelis sąjūdis. Visi 
kalba, visi rengiasi važiuoti į 
didįjį dienraščio “Laisvės” 
pikniką 4 d. liepos (July), į 
Maynardą.

ALDLD moterys smarkiai 
platina “Laisvės” pikniko ti- 
kietus. Drg. Julė Rainardienė 
jau baigia išparduoti visą pus
tuzinį serijų. Kitos draugės 
irgi neatsilieka: dd. Sabulie- 
nė, Šukienė, Žukauskienė, 
Buivydienė, ’ Peshinienė. Drau
gai vyrai taipgi gelbėja par
davinėti tikietus — dd. A. 
Yankus, Matulevičius, Naujo
kaitis, visi nuoširdžiai dirba. 
Tad, jeigu kurie dar neturite 
“Laisvės” pikniko tikietų, ga
lite gauti pas minėtus drau- 
gus-drauges.

Kas link “Laisvės” pikniko 
moterų stalo, tai aldietės taip
gi mano gerai prisidėti. Jau 
užprašyta Mrs. C. Prilgaus- 
kienė iš Lexington, Mass., gar
si sūrių specialistė, kad su
spaustų lietuviškų sūrių. Biz
nierius K. Marcinkonis jau 
prižadėjo “hamę.” Manau, ne
atsisakys ir kiti biznieriai, j^i- 
gu tik draugės moterys nepa
tingės juos užprašyti. Drg. M. 
Dombrauskienė rengia pietų 
beskę, į kurią bus sudėtos net 
trys didelės dovanos.

Tai taip sobostonietės ren
giasi prie didžiojo dienraščio 
“Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
liepos 4 d., Maynard, Mass.

Bostoniete. 

dojimo sistemos, kaip karas), 
koks sugadintas vaikėzas pa
čiumpa penkinę, su kokiu pa- 
sigodėjimu bandoma nubaust 
piktadarį. Policvežimiai veja
si, šaudo—už penkis šimtus 
centų. Pagavo—kalėjimų rak
tai žvanginami, prokurorų 
prokurorai kvočia, teisėjai 
renkama, svarsto, kaip nu
baust blogą, atitaisyt skriau
dą—penkis šimtus centų.

O kad tik poros savaičių 
bėgiu tapo užsmaugta šimtai 
tūkstančių gražiausių gyvy
bių, kad šimtai tūkstančių 
gimdytojų—motinų ir tėvų—• 
paliko už mirtį aršesniam gy
venimui, kad tūkstančiam jau
nų. žmonų ir sužadėtinių liko
si suardytas gyvenimas, kad 
skurdžiausiem gyventojam ta
po išplėšta milionai turto, už
krauta skolos, tai niekas ne
sirūpina baust blogadarių ka
ro rengėjų. Protestuojančius 
prieš karą darbo žmones Vo- 
kieti jo j-Italijoj apšaukia An
glijos agentais, o Anglijoj, 
Amerikoj—apšaukia nazių agJ 
entais. O tikrieji ir .nazių ir 
Anglijos agentai jieško būdų 
pasiųst į žudynes daugiau 
žmonių ir prisikrauti iš karo 
daugiau turto, užgrobti naujų 
kolonijų.

Nesnaudžia ir Wall Strytas 
ir jam tarnaujantieji valdinin
kai ir tūli kongresmanai bei 
senatoriai. Nors jie buvo iš
rinkti dėlto, kad prižadėjo iš
laikyt Ameriką nuo karo, bet 
dabar užsigrižo nuo savo Pa
žadų ir šaukia siusti į užrube- 
žini, imperialistini kara mūsų 
šalies jaunimą. Jie linki, kad 
amerikietės motinos gautu ir 
apie savo sūnus tokių žinių, 
kokias dabar gauna apie vo
kiečiu, italu ar anglikiu sūnus.

Mums, darbo moterims, to
kios žinios yra baisios, nežiū
rint, kurios šalies kariai žuvo. 
Mes žinome, kad didelė di
džiuma ju buvo darbininkių 
ar vidutinių gyventojų sūnūs, 
kad jie tain pat per apgaulę ir 
prievarta buvo išsiųsti, kain 
dabar kurstoma išsiųsti mū
siškius.

Ar kas mūsų klausė, ar 
mes norime leisti karan savo 
sūnus? Ne. Mes juos išleidom 
tik metams karinės lavybos, 
kad išmoktų ginti savo šalį. 
Dabar juos nori siųsti su kon
vojais ir transportais į sveti
mas šalis. Tam yra priešin
gos visos motinos, kurių sū
nums reikia kariauti (už tai 
stoja milionierių ponios, kurių 
sūnūs karo lauko nemato, o 
j delmonus žvanga nauji mi
lionai dolerių iš karo). Tai 
dėlto mes visur matome masi
nius protestus prieš karą. Tai 
dėlto moterys skaitlingai daly
vauja Washingtone vedamame 
taikos pikiete, ir visokiais bū
dais jį remia.

Karo šalininkai mums išme
tinėja, būk mes esančios pras
tos politikės, nežinančios ka?*o 
strategijos. Jie siūlo svietą su- 
brukt karan, kad sustabdyt
kara.

Mes, moterys, nebuvome
kare, bet mes visos mokame 
Ugnį kurti. Karas ir ugnis ku
riasi ir gesinasi tuo pačiu
principu—nori didinti, meti 
ugnin daugiau malkų, nori 
gesinti, ištrauki malkas ir ug
nis užgęsta. Mes norime su
stabdyt karą, todėl protestais 
prieš karą mes z prisidedame 
prie pareiškimo didelės did
žiumos amerikiečių valios, ku
ri yra už išlaikymą Amerikos 
jaunimo nuo siuntimo į Sveti
mus, imperialistinius karus. 
Prisidedame prie siaurinimo

ir gesinimo karo. Alisa.
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Ten ir įvyks

Pronce

Karas - Ne Paradas

Telefonas: Humboldt 2-7964

mylima Skurkos

Waterbury, Conn

Naudai Dienraščio “Laisves”

RENGIAS! I TAISVES” PIKNIKĄ

susirinkimas 
vai. po pietų,

busas ir kas 
tai užsisaky- 

Vilijos Choro

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tęl. Evergreen 8-7170

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

lyvų, Monuka Ra-
bičių Medaus, geros) ruginės duonos,

žinoma irgi 
parodys sur- 
netikėtai, o

išdalino agen-
platinimas tikictų eina

m ingus, lis ar saulėta bus, mos 
juose dalyvaukim.

J. Shimaitis,
Pikniko Rengimo Kom. Narys.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Visi choristai ir garbės nariai malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime labai svarbių reikalų ap
tarti kas link choro. — C. Andriū- 
nas, org. (143-145)

ir turės savo valgius, 
įtvežimui rengia tris

Šito mažo miestelio
moterys, parodys

nius, Thompson, Ohio. 
Apskr. piknikas.

Sąryšio Komiteto 
įvyks birželio 22 d., 1 
pas drg. Buznį, 47 Parnell Ave. Tu
rime daug aptarti, reikėtų surengti 
pikniką naudai “Laisvei” ir “Vil
niai,” dienraščiam, kurie gina mūsų 
reikalus. (143-145)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas įvyks i 

birželio 20 d., LDP Kliube, 8 v. v. <,

(Pabaiga)
Kareiviuko veidas vėl labiau apsiblau

sė. Jam, matomai, prisiminė anie mergi
nos teisingi nujautimai.

— Va, matai, kaip tas rododendras su
virpėjo užgautas žaidžiančio vėjo? — pa
stebėjo jis. — Taip lygiai buvo, kaip ji 
sale manęs sėdėjo 1917 metais. Vėjalis 
ir tuomet supurtė ten buvusį žydintį me
delį, o ji, virpančiomis lūpomis, pratarė: 
“Suprantu aš jus, mieli lapeliai.”

— Ji buvo švelni, guvi, meilinga. Ji su
prato net lapelius, bet nesuprato mano 
giliai paslėptų skaisčių troškimų... Bu
vau dar jaunas, gero darbo neturėjau. 
Dėl to buvau pasišovęs eiti armijon, 
manydamas, kad grįžęs būsiu gerbiamas, 
gausiu žadama man darbą ir padarysiu 
ją laiminga savo žmona. Grįžęs, maniau, 
jai laimės himną giedosiu.. Tai buvo ty
ros, bet apgaulingos svajonės.

— Aiškino ji man, kam reikalingas ka
ras, kas nori karo, dėlko, ir ką gauna 
tie, kurie jame mušasi. Suminėjo Tolsto
jų, Hugą, Tehnysoną, Ingersolį, Zola ir 
daugelį kitų mintytojų, kurie smerkė 
karą ir jo kaltininkus. Priminė ir Eu
gene Debsą, kuris tuom kart buvo užda
rytas kalėjime už priešinamasi karui.

— Lyg užgavimui mano asmeniškų 
troškimų, ji padeklamavo vieną posmą iš 
Bloomfied’o “Farmer’s Boy”:

“Negal užimti mintytojo minties 
Vaizdai didžiųjų mūšių kruvinų;
Ir ten, kur siaučia pragaras mirties, 

Negali būt džiaugsmo, nei dainų.”
— Gal* ir ne mano asmeniui ji taikė 

šias eilutes, bet aš pajutau kokį tai už- 
gavimą. Mat, ji — daug daugiau prasi
lavinusi mergina, o aš — tik keturi metai 
kaip žagrę palikęs Lietuvoj... Man 
tuomet daug ko trūko, tai armijoj ma
niau prasisiekti.

Kareiviukas, matomai, jautėsi nusivy
lusiu ir nelaimingu. Jis, kiek patylėjęs, 
kokiu tai savotišku dramatiškumu, atsi
duso ir šūktelėjo: ~ k

— Ach, nutilkie, širdie!...
Pora švelnių, baltų drugelių, pralapsė- 

jo pro mus, pasikraipydami į šalis.
Jis pažvelgė į juos, tarytum ko pavy

dėdamas.
— O sugrįžęs iš armijos ar buvai lai

mingas? Ar sugiedojai savo mylimai kar
žygio himną? — paklausiau juokaujan
čiu tonu, nors iš veido galima buvo ma
tyt, kokių “laimių” jis aplaikė.

Jis suprato, kad mano paklausimas ne
buvo taikomas įžeisti, todėl papasakojo, 
kaip viskas atsitiko.

— Grįžau nelaimingu bėdžium. Bet, 
jeigu ir būčiau ką nors laimėjęs, tai tąja 
laime jau nebuvo su kuom dalintis, nes 
jos jau nebuvo. Pažįstami pasakojo, kad 
ji buvo sužeista prieškarinėje demonstra
cijoje ir, po kiek laiko, mirusi.

— Tai pasakyk gi apie patį karą ir kas 
buvo baisaus jame, — prašiau jo.

Kareiviukas apie tai lyg ir nenoromis 
pasakojo:

— Negalima išreikšti pilnos teisybes 
apie karą. Tai yra per baisu... Ir ką gi 
galima naujo papasakoti? Nieko gęro ... 
Atakos, krūvos lavonų, kraujas, krauju 
pasriūvusi žemė, troškinanti dūmai; 
šauksmai, vaitojimai, klyksmai, keiks
mas, beprotiškas juokas; alkis, troškulys, 
žaizdos, ištaškytos mėsos, kruvinos sme
genys, paraudęs purvas su skudurais; 
sulaužyti ginklai, išnarstyti žmonių kau
lai, galvos be kūnų, kūnai be galvų, iš
draskyti viduriai, akys ant virš sukru
vintų veidų, pamėlynavusios rankos arba 
kojos be jų savininkų; kirmėlės dar gy
vų kareivių žaizdose, kurie kelios dienos 
randasi tarpe negyvųjų; pusgyvių karei-, 
vių bandymas iš negyvų lavonų arterijų 
gauti kraujo, kad troškulį užgesinti; ar- ' 
ba bandymai atidaryt negyvėlių vidurius, 
kad ten rasti ką nors prarijimui ir bai
saus alkio numalšinimui ..

Kareiviukas nebaigė šio pasakojimo ir, 
kažin kodėl, užsimerkė ir nutilo.

Aš ranka užsidengiau akis,, tarytum 
matydamas tuos baisius vaizdus.

Kiek patylėjęs ir susikuopęs Kareiviu
kas vėl pasakojo:

— Prie baisenybių ir mirties mes taip 
pripratome, kad ji mums išrodė ne tik 
nebaisi, bet ir neesančiu dalyku. Tuo la
biau, kad daugelis mūsų pirmiau netek
davome proto, negu įnirdavome. Pami
šėlių pas mus būdavo labai daug.

—Tryliktoji batarėja be jokios pakai
tos šaudė dieną, antrą, trečią. Apie mus 
susidarė labai daug lavonų. Kanuolių jau 
buvo likę tik keturios. Kareivių dar buvo 
septyni ir vienas aficierius. Nuo genero
lo atėjo pranešimas, kad prasilaikytume 
dar trejatą valandų, o paskui gausime 
pagelbą. Ir mes ląikėmis. Priešo granatai 
sprogus netoli mūs, pajutau baisų skaus
mą dešinėje kojoje ir kokis man girdėtas 
balsas netoli manęs baisiai suriko...

—Nežinau, kas dėjosi apie mane ar su 
manim, tik, lyg per sapną atsimenu, kad 
mačiau savo motiną mojančią mane, o ji 
pati, rodos, ėjo į tamsumą... Mačiau ir 
savo mylimą merginą su išbalusiu veidu, 
virpančiomis lūpomis, nuolat kartojan- 
čią: “Kad tai, kad tai tavo viltys išsipil
dytų!”... Per mano kūną perėjo karšta 
oro sriovė, pasikeisdama į šaltą vėsumą. 
Aš, rodos, mačiau tamsiai raudonus ro
dodendrų žiedus, lyg tai virpančius, lyg 
šokinėjančius, o savo mylimąją, tylutėliai, 
lyg pakuždomis, vis kartojant: “Supran
tu aš jus, mieli žiedeliai!”...

Kareiviukas sustojo pasakojęs ir bandė 
iš mano veido išskaityti, ar aš supratau, 
kas su juomi buvo atsitikę.

—Tai tu, tur būt, tos granatos buvai 
skaudžiai sužeistas?—aš pratariau pris
lėgtu balsu.

—Tai “tur būt”...— nusišypsojęs, jis 
tarė.—Da ir dabar nuo to naktimis kai 
kada iš lovos pašokstu...

Išsiskyrėme.

beta. Prie tam, dar kitas svar
bus dalykas buvo nutarta, tai 
kuopa rūpinsis, kad kuo dau
giausia žmonių būtų galima 
nuvežti į LLD 12 Apskričio 
pikniką, kuris įvyks liepos 6 
d., Simko’s Glen Park.

Mes visi turėtume imt pa
vyzdį nuo mūsų kuopos orga
nizatoriaus, jis ateidamas į su
sirinkimą atsivedė ir naują na
rį. Draugės ir draugai, steng- 
kimės gaut naujų narių į šią 
apšvietos organizaciją!

Pereitam kuopos susirinki
me buvo nutarta laikyti kuo
pos susirinkimus anksčiau. 
Dabar kuopos susirinkimai bus 
12 valandą dieną, kaip tik po 
LDS susirinkimo. Todėl, drau
gės ir draugai, įsitėmykite šį 
pranešimą ir laiku pribūk it, 
taipgi atsiveskit ir naujų na
rių. Kuopos Narys.

Piknikas |vyks Liepos 4 d.,
Maynard, Mass. •

, Nežinia iš kokios priežas
ties kolonijų Moterų Apšvie
tos Kliubai dar nėra užkviesti 
prisidėt prie surengimo piknike 
moterų stalų, bei jau pažan
gios moterys tuomi pradėjo 
rūpintis. Stoughton, Mass. Mo
terų Apšvietos Kliubas pradė
jo tuomi pirmą darbą. Stough- 
tonietčs vienos nutarė sudary
ti stalą, 
Valgių 
mašinas,
pažangios 
ką jos gali.

Montcllos Apšvietos Kliubo 
moterys pareiškia, kad nega
lės sudaryti moterų stalą, tai 
pasirūpins ką nors sudaryti 
dovanų progai, o gal ir moterų 
stalą sudarys?

Norwood ietės 
nesnaudžia, jos 
prizą, visiems
Woreesterio moterys irgi ne
pasiduos, o ką manot su so- 
bostonietėmis,' gal jos ir staląpiknikus, padarykim juos sek-

! sudarys? Montcllos LLD 6 kp. 
i komiteto tikietų platinimui 
yra K. Beniulis ir J. Kukaitis. 
Juodu serijas 
tams,
gerai, kaip atrodo, pritrūks se
rijų, taipgi, Montello bus ga
lima suorganizuoti busas. Jau 
daugumas žmonių klausinėja, 
ar eis busas! Tas parodo, kad 
busui medžiagos yra, tik rei
kia pradėti darbas. Katrie no
rite busti važiuoti, užsiregis
truokite pas J. Kukaitį, K. Be
niulį, A. Bosoną, G. Šimaitį, G. 
Grigą, J. Stigienę. Kelionė ne
bus daugiau kaip 1 doleris 
į abi puses. Liepos 5 ir 6 dd. 
Montello, Mass, irgi bus “Lais
vės” naudai piknikas, Liet. 
Taut. Namo parke, yra nu
samdyta gera orkestrą, taipgi 
bus visokio pasilinksminimo: 
sporto žaislų, lenktynių, dai
nų, prakalbų, nes bus ir “L.” 
štabo veikėjų, kuriuos mes 
maloniai pasitiksime ir turė- 

• darni laiko su jais pasikalbė
sim. Visi ir visos rengkimės į 
mūs darbininkiškos spaudos

Wilkes Barre. Pa.
Šis tas iš LLD 43 Kuopos 

Veiklos
Bėgyje 5 mėnesių kuopoje 

veikla buvo gana silpna. Susi
rinkimai nebuvo skaitlingi, o 
gegužės mėnesyj susirinkimas 
visai neįvyko, o tas buvo tik 
dėl to, kad narių negana at
silankė, tai gana bloga, kad 
draugai neįvertina kuopos su
sirinkimų. Nekurie nariai bu
vo visai arti susirinkimo, bet 
nematė reikalo susirinkime 
dalyvauti, gal jiems atrodė, 
kad ten buvo svarbiau;

Nors gegužės mėnesyj susi
rinkimas ir neįvyko, bet bir
želio 8-tą susirinkime narių 
buvo nevisai mažai, ir buvo 
daug goriau dalykai apkalbė
ta, kurie ir bus įvykdyti. Buvo 
nutarta parsitraukt daugiau 
lapelių “Teisybė apie Lietu
vą,” taipgi buvo nutarta su
rengti pikniką dėl kuopos 
naudos, kad sukelti kelioliką 
dolerių bėgamiems reikalams 
ir kitų vertingų dalykų apkal-

Pasižvalgius po Miestą
avę užmokestį už savai

tes darbą su savo draugu išė
jome į miestą. Tai buvo ket
virtadienio vakaras. Užėjome 
į porą aludžių, vėliau nuta
rėme aplankyti lietuvių kliu- 
bus. Pirmiausiai einame į lie
tuvių kliubą 103 Green St. 
Ten randame koletą savo senų 
pažįstamų, draugų, kurių ne
buvome matę per ilgą laiką. 
Pasikalbėjome su jais apie 
praeitį, dabartį ir Lietuvos 
liaudies išsilaisvinimą, išsigė- 
rėme skanaus alaus ir apžiūrė
jome kliubo kambarius. Kaip 
tai kliubas pagražėjo, viskas 
naujai perdirbta, įrengta, iš
puošta, kad negalima jį nei 
pažinti, tai visai ne tokis kliu
bas, kaip jis seniau buvo, ži
noma, nariai turėjo daug pa
dirbėti, kad taip įrengė. Pa
menu, kada apie 13 metų at
gal kliubo pirmininku buvo 
“garsus” socialistas T. Matas, 
o kaip jis priešinosi, kad ne
leisti V. Jakubonį į pirminin
kus, vis narius baugino, kad 
Jakubonis “į Maskvą kliubą 
nuveš,” kad tik nepaleisti 
kliubą iš savo rankų, tai net 
specialį susirinkimą šaukė. 
Bet nieko negelbėjo. “Bied- 
nas” Matas turėjo pasitraukti, 
nes tokia kliubo narių valia. 
Jakubonis išbuvo apie 11 me
tų kliubo pirmininku ir vis 
vien kliubas stovi no Maskvoj, 
bet ant Green St.,' tik dabar 
daug pagražėjo. Atsikračius 
T. Mato pirmininkystės kliu
bas sustiprėjo nariais, finan
siniai, kurio turtas yra apie 
$50,000. Mato “pranašystės” 
nuėjo vėjais, dabar nariai pri
simindami jo senas pasakas 
tik gardžiai pasijuokia.

Atlankome ant 48 numerio 
kitą kliubą. čionai štai ir gar
sus socialistas Tarnas Matas 
stovi prie baro ir keikia kiek 
drūtas dabartinę Lietuvos val
džią, vėl jis pranašauja ir 
pranašauja pražūtį ne vien 
Lietuvos, bet ir Waterburio 
progresyvių žmonių. Kada iš 
šalies klausai, tai atrodo, kad 
tam vyrui reikia eiti pas gy
dytoją, kad nors kiek nura
mintų jo desperatišką širdį. 
Mes nėjome su Matu į “diplo
matijos ginčus,” neverta, nesi 
vis vien gyvenimas visas jo 
pranašystes, kaip ir jo moky
tojų, Grigaičių ir “Keleivio,” už 
tvoros šunims žaisti palieka.

Kas del kliubo, tai ir čia 
kambarys naujai ištaisytas, 
padailintas, tai gerai, kad gra
žiau pasitaiso.

Kliube ir kitur girdėjau, 
kad lietuviai masiniai rengia
si važiuoti į' darbininkiškų ap
skričių pikniką, kuris įvyks

ateinantį sekmadienį, birželio 
22 d., Lietuvių Parke Indian 
Grovę, West New Haven. Iš 
Waterbury bus 
norite važiuoti, 
kite vietą pas 
narius.

Kitą b.usą o r g a n i zuoja 
Waterbury lietuviai į lietuvių 
liaudies dienraščio “Laisvės” 
pikniką, kuris bus liepos 4-tą 
dieną, Vose Pavilion Parke, 
Maynarde, Mass. Kelionė į abi 
puses bus tiktai $2.75, o tai 
labai svarbu ten nuvažiuoti ir 
pasimatyti su Mass, lietuviais, 
kurių, daug suvažiuoja. Bušo 
reikale matykite Petrą Moro- 
zą, Joną Pabelionį ar kitus 
laisviečius. Taipgi, Waterbury 
lietuviai organizuoja trečią 
busą į dienraščio “Laisvės” 
pikniką, kuris atsibus liepos 
6 dieną, Brooklyne. Reiškia, 
waterburieciai pusėtinai veik
liai pasitiko vasarą ir darbi
ninkiškus parengimus. Už tai 
“bravo visiems!”

Gi sekmadienį, birželio 29 d., 
lietuvių darbininkiškos organi
zacijos rengia pikniką, kuris 
kartu bus minėjimas Lietuvos 
liaudies išsilaisvinimo iš po 
Smetonos fašistų. Piknikas at
sibus Lietuvių Parke, už Lake
wood. Kalbės Antanas Bimba, 
“Laisvės” redaktorius ir dai
nuos net trys chorai. Tai bus 
didelis ir svarbus parengimas.

Mąinierys.

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
rinkime dalyvaus ir D. M. Šoloms- 
kas iš Brooklyno. (142-143)

GRAND RAPIDS, MICH.
Sekmadienį, birželio 22 d. įvyks 

piknikas rengiamas dviejų organiza
cijų, ALDLD ir LDS kuopų. Visiems 
gerai žinomoj vietoj, Co-operativc 
Park, Green Lake. Pradžia 12 vai. 
Komitetas prisiruošęs priimti sve
čius su gėrimais ir užkandžiais. Šo
kiams gros visų
Orkestrą. Taipgi bus ir dovanų. Už- 
kviečia Bendras Komitetas.

(143-145)

SVARBU ŽINOTI TRIJŲ APS
KRIČIŲ KOMITETAMS

LLD, LDS, ir LMS apskričių ko
mitetų svarbus pasitarimas įvyks 
sekmadienį, birželio 22-rą, LLD 2-ro 
Apskričio piknike, Old Cider Grove 
Parke, Union, N. J. Pasitarimas pra
sidės 2 vai. po pietų. Prašome visus 
komitetų narius pribūti. Kviečia 
LMS Apskritys labai svarbiais rei
kalais. — LMS Valdyba.

(143-145)

DR. J. J. KAŠK1AUCIUS

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 22 d., 2 vai. po pietų, pas 
drg. Buznį, 47 Parnell Ave. Nariai 
dalyvaukite susirinkime, išgirsite ra
portą iš pikniko, kuris įvyks geg. 
25. Taipgi rinksime delegatus į 15-to 
Apskr. metinę konferenciją, įvyks 
liepos 20 d., 10 vai. ryto, pas Gri-

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. Pasf mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Dcitų, Figų, 
zinkų, 100% tikro 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų ai’batų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pir.ksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

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

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

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS

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

Tel. EVergreen 8-9805

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Prašome įsi temyli šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 

juose dalyvauti:

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĘ 

(Koplyčią)
Į /

: Parsamdo automibilius ir ka- 
: rietas veselijom, krikštynom 
• ir kitkam.

231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

BROOKLYN, N. Y. Liepos 6 July
7 Kiasčiaus Clinton Park

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

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

moraliai ir materialiai.

PHII A DPI PHIA Rugp31 AugustB * ® MiRolaičio Parke, Eddington, Pa,

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
> ' **• 

lyvaųs, chorai, kurijose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra 
žiu pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.
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“Naujoji Gadyne ’ ir S. Michelsonas
Šiemet sukanka lygiai dvi

dešimt penki metai nuo pasi
rodymo žurnalo “Naujoji Ga
dynė.” Pirmas numeris išėjo 
birželio mėnesį, 1916 m. Mi
nėtas žurnalas suvaidino labai 
didelį vaidmenį. Nors jau pra
bėgo ketvirtadalis šimto metu, 
bet daugybė žurnalo straips
niu pilnai atitinka šių dienų 
gyvenimui. Sąmoningus lietu
vius jis apvalė nuo oportuniz
mo ir privedė prie marksizmo; 
išauklėjo armiją kovotojų, ko
respondentų ir kalbėtojų. Jis 
atliko garbingą misiją!

Anuo metu “Naujos Gady
nės” personalas buvo rinkti
nas: P. Grigaitis, J. Baltru-
šaitis, L. Pruseika, C. A. Her
man, St. Michelsonas, Z. An- 
garietis, A. Davidonis, Kl. 
Jurgelionis, V. Kapsukas, P. 
Kurkulis, A. Lal is, A. Petrai
tis, M. M. Rice-Herman, J. B. 
Smelstorius ir K. V i d i kas. 
Reiškia žurnale bendradarbia
vo beveik visa Amerikos lietu
vių inteligentija. Tad ir žurna
las turėjo būti įdomus ir jis to
kiu buvo.

li saujelei kapitalistų. Kontro
liuodami darbo įrankius, kapi
talistai kontroliuoja žmonių 
gyvenimą. Todėl visi darbo į- 
rankiai ir gamtos turtų šalti
niai — socialistai sako — tu
ri būti iš privatinių kapitalis
tų rankų atimti ir pavesti vi
suomenei. Tai viskas, ką reiš
kia privatinės nuosavybės pa
naikinimas !”

Tolinus Michelsonas kalba 
ar visur vienodai bus galima 
tai įvykinti:

“. . .Tai prigulės nuo valan
dos, ūpo ir vietos aplinkybių. 
Rusijoj tatai gali įvykti vie
naip, Vokietijoj kitaip, Austri
joj dar kitaip...”

Bet ar ne panašiai tail) bū
na : rusų liaudis per kovą pa- 
siliuosavo iš po caro pado; 
chinų liaudis neapsakytai 
daug kraujo praliejo. Bet Lie
tuva, Latvija, Estonija, Bessa- 
rabija ir Bukovina, neprarado 
nei vienos gyvasties. Ir tai po
nas Michelsonas puikiai žino.

Toliaus Michelsonas pasa
koja, kad atimti iš kapitalistų 
turtus, tai nėra joks grickas,

Deja, šiandien tūli “Naujos 
Gadynės” bendradarbiai nusi
rito devyniasdešimts devyniais 
kūliais i oportunistų balą, i§ 
kurios jų niekas neištrauks. 
Jie taip toli numaršavo, kad 
ir norėtų grįžti į senas savo 
vėžes, tai jau nėra galimy
bių. Kuomet jie tik pasižiūri į 
savo praeities raštus, tai juos 
šiurpas nukrečia—jie gėdinas 
praeities.

Atžymėdamas žurnalo pa
sirodymą, norėčiau supažin
dinti “Laisvės” skaitytojus 
(žinoma, ne visus, nes kiti ži
no), su S. Michelsdno straips
niu, kuris tilpo “Naujos Gady
nės” num. 1, birželio 1916 m. 
Visai ne todėl, kad tai buvo 
geriausias straipsnis toj laidoj, 
bet todėl, kad parodžius, kaip 
St. Michelsonas prieštarauja 
pats sau. Kuomet Lietuvos 
liaudis paėmė valstybės vairą 
į savo rankas, tai Michelsonas 
per “Keleivį” susirietęs kau
kia, kad Lietuvą užplūdo ka-1 
capai-azijatai. Kad viską iš j 
žmonių atima, net “paskutinį” ' 
arklį. O kad daugiau apjuo
dinti darbininkų klasę, jis su-{ 
randa, jog Lietuvą valdo “žy
dai ir kitataučiai.” Visai pa- j 
miršdamas, kad viso pasaulio į 
proletarijatas • visur ir visuo-• 
met vienodai kenčia nuo sa-1 
vų ponų. Bet jeigu kur lai
mi, tai tuo laimikiu turi visi 
dalytis.

“Ar galima panaikinti pri
vatinę nuosavybę?” Tokį Mi
chelsonas uždėjo antgalvį ant | 
savo straipsnio ir kalbėdamasi 
kam priklauso nuosavybė i 
(pramonė) sako:

“...Todėl vyriausiuoju so
cialistų .judėjimo uždaviniu! 
yra—panaikinimas privatinės į 
nuosavybės.

“Ką - gi tai reiškia? Iš
griauti fabrikus? Sudaužyti 
mašinas ?

“Visai ne! Tatai reiškia: 
Paimti visus tuos daiktus, be 
kurių visuomenė negali gy
vuoti, į visuomenes rankas.

“Tai nereiškia atimti iš 
žmogaus $200, jeigu jis turi 
juos kur nors skiepe užkasęs 
ar šienike užsiuvęs. Jeigu dar
bininkas turi susitaupęs $200, 
tai mes žinome, kad jisai už
dirbo juos savo rankomis, o 
socialistai reikalauja, kad dar
bininkui prigulėtų visa, ką jis 
savo rankomis padaro. Taigi, 
jei kuris darbininkų turi ke
lis dolerius susitaupęs, tegul 
nesibijo — socialistai iš jo ne
atims. Pagaliaus jo pinigai 
niekam ir nereikalingi. Visuo
menė gali lengvai be jų apsi
eiti. Bet visuomenė negali 
apsieiti be duonos ir todėl jai 
reikalinga žemė. Ji taip pat 
negali apsieiti be drapanų, 
rakandų ir kitokių padarų ir 
todėl, jai reikalingi fabrikai, 
reikalingi darbo įrankiai. Ji 
nejgali apsieiti be anglies, ge- 
lęžies, geležinkelių, telegrafo 
ir kitų tolygių daiktų. Be tų 
daiktų žmonės šiandien visai 
negali gyventi, o kaip tyčia 
visi tie daiktai šiandien prigu-

girdi:
“Bet darbininkai gali pa

imti viską į savo rankas ir nė 
cento niekam nemokėdami. 
Turtų savininkai, žinoma, su 
tuo nesutiks. Kunigai ir kito
kį jų agentai (dabar ir pats 
Michelsonas.—J.) šauks, kad 
tai būtų nedora, kad tai va
gystė, priešinga Kristaus mok
slui ir 1.1. Bet mes žinome, 
kad nieko nedoro tame nėra. 
Jeigu kapitalistiškoms valsty
bėms nėra vagystė užpulti ant 
silpnesnės tautos ir užgrobti 
jos turtus, tai atimti iš kapi
talistų darbo įrankius darbi
ninkų. klasei taipgi negali bū
ti vagystė, o juo labiau, kad 
tie įrankiai yra tų pačių dar
bininkų padaryti.”

Kažin, kad Michelsonas da
bar tą straipsnį paskelbtų 
“Keleivyje,” manau, kad išsi
gąstų visa fašistų pakalenija.

Kaip sau norite, bot tokių 
renegatų, kaip Michelsonas 
yra mažai.

Jaunutis.

Philadelphia, Pa. — Sau
gumo Tarybos direktorius 
ponas Mathews ragina phi- 
ladelphiečius sustot per
daug greitai važiavus auto
mobiliais. Girdi, lėčiau va
žiuodami, sutaupysite daug 
gazolino ir gyvybių.

Sturgis, Mich. — Karines 
mokyklos West Point mo
kyklų baigęs kadetas Eaton 
tapo užmuštas automobilio 
nelaimėje. Buvo tik 23 metų 
amžiaus.

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

SANDELIS visokių

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Middlefield, Ohio
/

šioj apylinkėj lietuviai ūki
ninkai labai pavyzdingai dar
buojasi apšvietos reikalais ir 
visuomet turi geras pasekmes. 
Tiktai jie skundžiasi, kad gy
venant ant ūkės vasaros laiku 
nėra laiko dažnai rašinėti į 
spaudą. Tai čia šiuom tarpu 
prisieina man nors trumpai 
parašyti apie ūkininkų veiki
mą.

šioj’ apylinkėj’ lietuviai ūki
ninkai turėjo parengę pikni
ką savo LLD 51 kp. naudai. 
Piknikas įvyko birželio 1 d. 
d. J. Rūbų ūkyj. Linksma žy
mėti, kad pikniko dalyvavo 
kuone visi tos apylinkės lietu
viai ūkininkai. Buvo nemažai 
dalyvių ir iš Clevelando. Pa
girtina, kad nęmažas skaičius 
tos apylinkės ir Clevelando 
jaunuolių dalyvavo piknike, 
šiame piknike patėmijau ir 
naujų, nematytų dalyvių ir 
naujų pradinių darbuotojų, 
tai šioj’ apylinkėj neseniai ap
sigyvenę drg. Meiliūnai ir Pe- 
čiurai, nauji ‘kuopos nariai ir 
geri darbuotojai. Drg. J. Rū
bas ii’ drg. O. Meiliūnicne ge
rai ir teisingai gaspadoriavo, 
o drg. Pečiūra ir kiti dirbo už 
baro ir gerai patarnavo vi
siems dalyviams, šio draugai 
prisidėjo aukomis, kurios bu
vo išdalintos dovanomis. N. 
Petronienė, gražų keiksą; O. 
Valenaučienė, antį; O. Mciliū- 
nienė, agurkų; O. Rubionė, 
pyragaičių ir agurkų; A. Ba
nds, rankų darbo diržą. Ka
dangi piknikas buvo gerai iš
garsintas, o kuopos nariai ir 
narės gerai darbavosi, tai pa
tėmijau, kad visi dalyviai bu
vo labai pasitenkinę.

Nuo pikniko rengimo gaspa- 
dorių tikrai sužinojau, kad šis

piknikas kuopai davė pelno 
$65.40.

Čia tenka pažymėti, kad 
ūkininkų LLD 51 kp. nariais 
nėra skaitlinga, bet jiems pri
klauso didelis kreditas, kad 
moka gerai darbuotis ir įverti
na apšvietos organizaciją. Už 
tat ir turi geras pasekmes. 
LLD 15 apskrity.) randasi kuo
pų labai skaitlingų nariais. At
eitis parodys, ar tos skaitlin
gos kuopos mokės taip sėk
mingai pasidarbuoti, kaip ūki
ninkų LLD 51 k]). Miestų 
skaitlingos kuopos turi gerai 
pasistengti, jei nori ūkininkų 
kuopą pralenkti. Nes miestie
čiai skaitosi save smarkesniais 
už ūkininkus.

Šioj’ lietuvių ūkininkų kolo
nijoj toko susipažinti su nau
jais smarkiais darbuotojais 
drg. Meiliūnais.

Meiliūnai šioj apylinkėj dar 
neseniai apsigyveno; jie turi 
ūkį ir yra LLD 51 kp. nariai. 
Meiliūnai labai malonūs ir 
draugiški žmonės. Jie labai 
gražiai turi išauklėjo savo ne
mažą šeimą. Jų sūnūs taip 
pat, kaip ir tėvai, labai drau
giški jaunuoliai. Nors jie dar 
norą LLD kp. nariais, bet la
bai gori simpatikai. Kuomet 
jie mato reikalą, tai su mielu 
noru padeda vienam ar kitam 
darbo padirbėti dėl apšvietos 
organizacijos labo. Tai pavyz
dingi jaunuoliai, kad mato tą 
svarbų lietuvių apšvietos kul
tūrini dauba remti. L- L.

Mano Žodis Ūkininkams

Širdingai ačiuoju geriems 
draugams, J. Rūbams už par- 
sivežimą manęs iš prieglaudos 
namų pas savę ant ūkio savai
tei laiko pasisvečiuoti. Per jū
sų pastangas teko porą dienų 
gražiai pasisvečiuoti pas jūsų 
kaimynus, o mano senus drau
gus, Petronius. Ta pačia pro-

ga teko dalyvauti jūsų ūkinin
kų LLD 51 kp. gražiam links
mam ir pasekmingam piknike. 
Tuomi esu labai pasitenkinęs 
ir labai džiaugiuosiu jūsų pik
niko pasekmėm. Ir linkiu jums 
visiems ūkininkams geriausios 
kloties ir jūsų kuopoj turėti 
dar geresnius ir pasekminges- 
nius parengimus.

A. M. B.

Algiers. — Per kelias pa
skutines dienas čionai jūrų 
bangos išplauna į pakran
tę daugybę italų jūrininkų 
lavonų. Tas tik parodo, kad 
italų laivų nemažai paskan
dinama susikirtime su ang
lais.

New York. — “Amerikos 
Gynimo Komitetas,” kuris 
yra Anglijos įrankis paruo
šimui Amerikos karui, turė
jo “patriotinių” dainų kon- 
testa. Sako, kad gavo 1,675 
dainas, iš kurių’bus išrinkta 
viena.

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

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

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

Tel. Glenmore 5-6191
L—~

OEJOI===3OE==3OI  -301=301 
D' Ii

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners į 

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

Ū
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” ĮI 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame H
O aprokavimus be Jokio mokesčio. O

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

I
Telefonas EVergreen 7-1661

a T-—* n r-..—n r —3Oi .i "T3Or=3O,

SKELBKITE^ “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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

Y.

NOTARY

PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Telephone

STagg *2-5043

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam .nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Ncdėliomis, 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

426 South 5th Street

O, Tai Proga!
APDOVANOT n n TT VI v 
LAIKRODĖLIU: 11 K U ti Al

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Svreet

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis uūsite patenkinti.

© ®

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

gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

GENT'S GRUEN

“STUART”

for GRADUATION
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 1 
for BIRTHDAYS
9-CRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

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

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

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

’ / ’MO'O'ELis 
STARTING^ 

S

There’s fl CflUEN 
fl Price For Every

Robert Lipton
JEWELER

LADIES’ GRUEN

“IONE”
U 
gold filled cc 
Guildite back.

pas

LIPTON

gold hllod c 
Guildite back.

Pamatykite
Pasirinkite

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

• or 1 
low gold filled yellow gold filled, 

.case. Guildite back. case. Guildite back.

LADIES' ORUEK CENT'S CHUEN

■CHARLOTTE" "SHERMAN"
15 Jewels, yellow 15 Jewels yellow 15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
gold filled case, gold filled case, yellow gold filled yellow gold filled.

BIRTHSTONE RING
Choice of ap- 
n:.’V.:<s::s|995 
|.r SC,
(loath.

NEW CREATION
S t u n n 1 ng- . ..,
Um S9Q95
lotiną d 1 a • MW

3-DIAMONDS
3 diamonds 
■et in a solid 
yellow gold A 
mounting.

CAMEO RING
Genuine cam- 4
eo set In JC 
massive gold Į/Į »



šeštas puslapis Trečiadienis, Birželio 18, 1941

New MirŽiuioi
Didelis Debesys—

Mažas Lietus
Birželio 15 d., kaip žinoma, 

buvo New York o gubernato
riaus Lehmano paskelbta die
na Baltijos Valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos fašis
tiniu valdžių mirties sukaktis 
vienų metų. Tų trijų tautų fa
šistai, su pagelba klerikalų ir 
socialistų, daug prakaitavo, 
dirbo, sušilę būbnijo, mobili
zavo jėgas, idąnt pajudinus 
žemę. Radio bangomis garsi
no, kad bus garsioj New Yor- 
ko katedroj pamaldos, o pas
kui “rally” Town Hall svetai
nę j e.

Pasiklausęs tokių sielą jau
dinančių pranešimų, manau, 
reikia eiti j tą “rally” ir pa
žiūrėti tų ceremonijų, ir atlik
ti savo tautišką pareigą . . . 
Kaip 6 vai. vakare, sykiu su 
būriu kitų tautiečių suvirtom 
j šaunią svetainę. Kiti tautie
čiai išsisklaidė po svetainę, o 
aš pasižvalgęs, užlipu į pa
danges “ant balkono” ir pasi
rinkęs patogų kampelj prade
du žvalgytis. Svetainė apytuš
ti, bet vėliau, veikiausiai iš ka
tedros, Skaičius padaugėjo — 
apie pusę svetainės užpildė. 
Manau sau: “ne kokie pyra
gai ; trys tautos, o svietelio ne 
kiek.’”

Tuo tarpu nuo pagrindų pa
sigirdo lietuviškas balsas ir 
mano atyda tapo nukreipta 
ton pusėn. Pranešta, kad ko- 
lektos nevalia rinkti, bet bus 
duodami visų trijų tautų him
nai, tai juos pasipirkite. Tokį 
pat pranešimą padarė latvys 
ir estas savo kalbose. Už kiek 
parduota — nepranešė. Tik 
pradžioj buvo pranešta, kad 
išlaidų yra 600 dolerių.

Programa atidaryta su ne
mažu triukšmu, tai yra su 
triūbom ir bubnais. Gerokai 
ausis padraskė. Paskui atgie
dota Amerikos himnas ir po 
to prasidėjo “darbas.” Vienas 
lietuvis, uniformuotas, per
skaitė iš istorijos gan ilgą ir 
nuobodžią “lekciją” ir persta
tė vakaro pirmininką, poną 
Hali (?), kuris pareiškė esąs 
labai geras prietelius Baltijos 
t^iutų ir daug dirbąs demokra
tijai, ir po to perstato New 
Yorko majoro pagelbininką p. 
Newbold Morris. Šis kalbėjo 
trumpai, paagitavo už “def
ense” ir rėmimą Roosevelto 
politikos, ir tik kelius žodžius 
numetė “užuojautos” pabėgu- 
siom valdžiom — Baltijos tri
jų tautų. Faktinai, jo kalba 
nušvietė pamatinį tikslą šios 
dienos, tai prirengimas lietu
vių, latvių ir estų remti Wall 
Stryto imperialistinius tikslus. 
Kas to nesuprato dabar, tai 
supras ateity.

Rengia Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Įvyks šį Sekmadienį

BIRŽELIO 22 JUNE
Puiki proga gerame ore praleisti laiką ir išgirsti gražių 

dainų. Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno 
Choras iš Newark, Bangos 

Pirmyn Choras iš

BUS OLD CIDER MILL GROVE
186 Vaux Hall Rd. arti Burnett Ave. Union, N. J.

Įžanga 35 centai, Įskaitant taksus,

Gera Orkestrą Gros Šokiams
Bus visokiu gėrimų ir skaniu užkandžių. 
Taipgi bus laimėjimai piniginių dovanų.

KELRODIS: Nuo Pennsylvania stoties, Newarke, paimkite Bus 
No. 10 (su užrašu Maplewood) ir važiuokite iki pat pikniko vietos. 
Taipgi galima Newarke paimti Springfield Ave. busą ir važiuoti 
iki Irvington Center. Čia išlipę, pereikite skersai gatvę ir ant Clin
ton Ave. paimkite Vaux Hall Bus, važiuokite iki Vaux Hall Rd., 
išlipę eikit pusę bloko iki parko.

Iš Elizabeth, N. J., paimkite No. 8 Bus iki Morris ir Bernard , 
Avės. Union, N. J., ir eikite 5 blokus iki parko. Arba galima Eli
zabeth© paimti Busus No. 49 ar 50 ir važiuoti iki Hillside Bank, 
Hillside, N. J., ir čia paimkite Bus No. 10, kuris nuveš iki pat parko.

Kitų kalbos ir šūkaliojimai 
buvo tik kėlimas patrijotinių 
jausmų ir aišku, kaip kam yra 
iš to naudos, tik ne Lietuvai, 
Latvijai ir Estonijai. Apart 
kun. Balkūno, visi kalbėjo 
anglų kalboje, žadeikiui teko 
pirmoji “garbė.” žmogus tie
siog kankinosi. Ilgą savo kal
bą susirašęs skaitė be galo 
nuobodžiai ir žargoniška tar
me. Net pirmininkas jau no
rėjo sulaikyti, patašyti už ke
linių kiškos sėdėdamas užpa
kalyje — “jau gana tos mali
malienės.” Kągi žadeikis pa
sakė? Nagi, su Sovietais nega
lima sugyventi, o “naciai žmo
niški, priėmė pabėgėlius ir vis
kuo aprūpino.” Paploti mažai 
gavo.

Latvys, Bilmanis buvo se
kantis. šis jau priklauso prie 
rėksnių. Be popieros drožė 
spyčių ir smarkiai agitavo 
“kariauti” prieš Sovietus, taip
gi labai pyko ant lapelių, ku
rie buvo padalinti Baltijos 
Am. Kultūrinės Tarybos.

Estonas, rodos Bromberg 
pavardė, pūtė ton pačion dū- 
don, bet be impulso, daugiau 
buvo panašu į maldą, negu į 
prakalbą. Jam užbaigus pir
mininkas pakvietė kun. Balkū- 
ną. “Honest to goodness,” jam 
vieta kur nors cirke. Dar neta
ręs nei vieno žodžio, iškėlė 
abu kumščius, na, manau, 
“šoks ant ko nors ir pradės 
demonstruot savo spėką,” bet 
veikiausiai prisiminė, kad ku
nigu esąs, tad pasitenkino 
grasinimais. Per visą laiką sa
vo tirados, nepailso, išlaikė 
abu kumščius ore su mažom 
pauzom. Baisiai įniršęs buvo 
ant lapelio, išleisto B.A.K.T. 
Bandė “kritikuoti,” bet “kriti
ka” buvo vien kumščiai. Man 
rodos, kad kunigui nepritinka j 
taip skerėčiotis, kaip pieme
niui, Kiek aš suprantu, kuni
go pareigos yra skelbti artimo 
meilę . . .

Paskui dar perstatyta vie
nas kitas iš tų vadinamų “dis
tinguished guests” ir pagalinus 
tas pats uniformuotas lietuvis 
skaitė rezoliuciją, kurioj apart 
kitko reikalaujama J. Valsti
jų valdžios nutraukti diplo
matinius ryšius su Sovietų Są
junga. Su rezoliucija išėjo di
delis “fe” . . . Perskaitęs re
zoliuciją uniformuotas lietuvis 
paskelbė rezoliuciją priimtą, 
bet pirmininkas, kuris pats ir 
visi oratoriai tiek daug kalbė
jo apie demokratiją, susisar- 
matino ir atsistojęs pareiškė: 
“I don’t like the way the reso
lution was passed.” Ir ėmė 
parlamentarišku būdu tvarky-

Choras iš Elizabeth ir 
Great Neck.

Pradžia 1 vai. po pietų 

ti, paprašė publikos, kurie už 
rezoliuciją, kad sakytų “I,” 
gal kokis 50 balsų, nusidrie
kiančiai, silpnai suaiksėjo, kas 
prieš, pasigirdo irgi balsai ke
li, gi kiti susilaikė.

Man gaila pasidarė žiūrint 
į steičių, į tuos kalbėtojus ir 
rengėjus. Tarytum būtų musę 
nuriję. Matomai, paskui išdur- 
nino pirmininką už tokią 
“žioplystę.” Buvo paskelbta 
vienbalsiai, o dabar tik sau ja
le tebalsavo už ją! ūpas ant 
tiek nupuolė, ant pagrindų visi 
sustulpėjo, bet pirmininkas su
sizgribo, pradėjo karštai drož
ti spyčių, ragino kovoti, kovo
ti taip ilgai iki bus įkurta 
“United States of the World” 
ir po tų žodžių paskelbė mitin
gą baigtu.

Taigi, ta tiek išbustyta die
na, nedavė rezultatų, kokių 
tikėjosi. Tiesa, rengėjai turi 
keletą sveikinimų nuo: Leh
mano,. Rooseveltienės, LaGuar
dia, Willkie ir kitų, bet masi
nės paramos nėra, nepaisant 
tų pastangų pirm mitingo ir 
laike mitingo, ir rengėjai tą 
žino, todėl ir bijo leisti bal
suoti rezoliucijas, bet vartoja 
smetonišką būdą, šį kartą ne
išdegė, tačiaus esu tikras, kad 
socialistų, klerikalų ir tauti
ninkų spaudoje bus paskelbta, 
kad rezoliucija priimta “vien
balsiai”. Matysime.

Nepartinis.

IŠ DARIAUS - GIRĖNO 
KOMITETO VEIKLOS 

IR AUKOS
(Pabaiga)

Lituanikos Aikšte
Tai vieta, kurioje proponuo- 

jama pastatyti paminklas Da
riui ir Girėnui. Ji savaime nė
ra didžiulė, bet gražiai pa
rengta ir kiekvieno praeivio 
traukia žvilgsnį. Ji randasi ga
le Ilewes ir Stagg gatvių, šo
ne plačios Union Avė., Brook- 
lyne. Pro čia praeina šimtai ir 
tūkstančiai automobilių per 
dieną, o taip pat ir praeiviai 
nuolat mirga, vakarais būre
liai praeivių, daugiausiai lie
tuviai ilsisi ir, kaip paprastai, 
tarp savęs diskusuoja.

šioji Aikštė yra 44 pėdų ir 
5 colių ilgumo, ir 30 pėdų pla
tumo, viena pėda pakelta virš 
gatvės lygumos, žaliuoja pen
ki medeliai ir trys suolai po
ilsiui, po keturis asmenis su
sėsti.

Kuomet ši vieta buvo pa
ruošta, tai vietiniai mėgianti 
parkų lankytojai protestavo 
miesto valdžiai dėl mažumo, 
bet sužinoję, kad užvardyta 
Lituanica Square ir paskirta 
Dariaus Girėno pagerbimui, 
mielai su tuom. sutiko ir nuri
mo.

Dabar kai kurie lietuviai 
mano, jog pastatyti paminklą 
Dariui ir Girėnui būtų pato
giau kuriame nors viešam di
deliam parke, kaip Prospect 
Parke, arba buvusios Pasauli
nės Parodos vietoj ruošiamam 
parke. Imant atydon, jog iš 
New Yorko miesto sunku iš
gauti sklypą žemės pageidau
jamoj vietoj, o kita, brookly- 
niečiams lietuviams gerai ži- j 
noma, jog Jurgio Washingto-1 
no paminklas stovi gale Wil- 
liamsburgo tilto ir per ilgus 
metus niūksojo pieskyne, tik 
dabar kiek pagražinta. Tai
gi, atsižvelgiant į tai, mums 
nevertėtų šalintis nuo pirmos 
gautos vietos.

Vienok šiame klausime pali
kime sau teisę plačiau apie jį 
kalbėti ir svarstyti.

Fondo Korespondentas J. š.

Šiuomi teikiame gerbiamai 
visuomenei gautų aukų aštuo
nioliktą sąskaitą sulig birželio 
10 d., 1941 m., pakvituotą 
Fondo Komiteto iždininko p. 
J. Spurgos.

Joseph Svengel iš Oklahoma 
City, Okla., antrašo neteikė, 
viešėjo Brooklyne, atsilankė 
Lietuvių Piliečių Kliube ir per

Brownier.es Laidotuvės 
Įvyksta Šiandien

Antoinetta Brown (po tė
vais Masalskiūte) bus laidoja
ma birželio 18-tos popietį, 2 
vai. iš graboriaus LeVandos 
šermeninės, 337 Union Avė., 
Brooklyne, į Alyvų Kalnelio 
kapines, Maspethe. Nuliūdusi 
šeima kviečia visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir laidotuves.

Draugė Brown lig paskuti
nių savo gyvenimo dienų bu
vo “Laisvės” skaitytoja, L.LD 
1-mos kuopos narė, ir viso pa
žangiojo judėjimo rėmėja, 
taipgi pavyzdinga našlaičių 
globėja - motina, .išauklėjusi 
tam judėjimui daug jau da
vusią ir dar daugiau žadan
čią šeimyną. Būtų tinkama, 
kad visi, kam galima, atiduo
tume jai pagarbą ir paskuti
nį patarnavimą dalyvavimu 
jos laidotuvėse. N.

Važiuotės Darbininkai
Pradeda Derybas

Transporto Darbininkų Uni
ja šiandien pradeda derybas 
su Third Ave. Railways Siste
ma. Paliečia 3,500 gatvekarių 
ir Husų darbininkų. Reikalauja 
pakelt algas ir pagerint darbo 
sąlygas.

MIRĖ
Adam Smith, 53 metų am

žiaus, gyvenęs 161 Roebling 
St., Brooklyne, mirė namie, 
birželio 15-tą. Bus palaidotas 
birželio 18-tą į Holy Trinity 
kapines. Pašarvotas pas gra- 
borių J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Fulton EI nugriovimo dar
bai jau pradėta. Nugriaus visą 
ruožą nuo Lafayette iki 
Myrtle Avės.

gaspadorių J. Karpų aukojo 
Dariaus Girėno paminklo pa
statymai $10.

P. Vilčmskas, brooklynietis, 
laiko r įkurtuvių nuosavam 
dviejų šeimynų name nuo sve
čių surinko $9. Nuo vasario 2 
d. įvykusio koncerto dar pri
buvo $18.28. Nuo judomų pa
veikslų balandžio 26 ir 27 die
nomis liko $10.04. Kartu pri
buvo $47.04. Pirmiau buvo 
skelbta fondo ižde $1,466.90. 
Dabar paminklo Fonde yra vi
so $1,513.94.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams už naujas aukas 
ir visiems šio darbo rėmėjams. 
Dėka jūsų pritarimui pradėtas 
kilnus ir garbingas mūsų tau
tos didvyrių lakūnų Dariaus 
ir Girėno pagerbimo reikalas 
eina pirmyn. Taigi, prašome 
visuomenės, draugijų ir pavie
nių asmenų neatlaidžiai rem
ti aukomis iki užbriežtas tiks
las bus atsiektas.

Aukas prašome teikti išra
šant čekį ar Money Orderį var
du Darius Girėnas Monument 
Fund ir adresuokite Fondo 
Komiteto iždininkui Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, N. Y. Iždi
ninkas yra po užstatu, o ga
vęs-jūsų aukas veikiai prisius 
paliudijimui kvitą, be to bus 
paskelbta visos aukos ir var
dai laikraščiuose ir, sulig ga
limybės, per radio.

Paminklo Fondo Komitetas:
Adv. S. Bredes, Jr.,
J. Šaltis,
W. Shabunas,
J. Spurga;-
J. Kairys, ir
J. Karpus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Amalgameitų Siuvėjų Unijos 54 
Skyriaus “ekstra” susirinkimas 
jvyks penktadienį, birželio 20 d., 
7:30 v. v., Amęlgameitų salėje, 11-27 
Arion PI. Nariai prašomi dalyvauti, 
bus renkamas delegatas ir Pildomo
ji Taryba. — Ch. Nečiunskas, sekr. 

(143-145)

ESŠ

tapo pridėta!

T at ne dydis, o prasmė 
nuspindi jūsų akis! Kas 
tai naujo pridėta reiškia 
laimę ateičiai! Štai ką 
reiškia kas tai naujo ir 
m ūgiam a jam e cigarete!

PATS PAMATYK! Užsirūkyk naują Old Gold — 
ir paragauk skonio, kurio priduoda parinktinis im
portuotas tabakas. Gauk pakelį Old Golds šiandien!

* NAUJA .. . praizinis tabakas iš Rytinio Viddržemio, 
jo puikūs, delikatni lapai padaro Old Golds garslqjq 
sudėtj dar malonesnę. Stambūs sandėliai šio tabako 
dabar brandinami mūsų Amerikiniuose sandėliuose 
užtikrina jum puikesnius Old Golds visai eilei metų.

. Scniasi Amerikos Tabako prekijai 
— įsikūrę 1760

SUSIRINKIMAI

(as tai NAUJO

Tas pat pažįstamas pakelis— 
bet nauji Old Golds I

EAST NEW YORK & 
RICHMOND HILL

Trečiadieni, birželio 18 d., 8 v. v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., jvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai, kurie 
gailio, dalyvaukite ir kurie dar ne
užsimokėję, pasistengkite užsimokė
ti. — V. Paukštys. (142-143)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nick’s Bar & Grill biz

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

Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 
20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga sveikata. Kreipkitės po ant
rašu: 355 W. 21st St., New York 
City, N. Y. Tel. WAtkins 9-1840. 
(bk.)

TILŽĖS SPAUDIMO

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Tarime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

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. Žukaitls, 
334 Dean Rd..

SPENCERPORT, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE"
FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNU ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. EeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER i
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8^4188

I

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

■hoMmm

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonų per paštų | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnia

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

Brownier.es



