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Libijos į Egiptą ir sugrįžo. jcįos sutarties su naziais, bet

ė

jautėsi priversta ją pasira
šyti; o dabar, girdi, tai jau 
nebus Turkijai kitokios iš
eities kaip tik pataikaut Vo
kietijai.

Turkų Sutartis su Vokiečiais Sako; kad Ji Neva Nekliu
do Turkijos Sutarties su Anglija; bet Anglijos 

Valdovai Nusivylę dėl šios Sutarties
----------------------------------------------------------------B ._______•
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London. — Anglijos kari
niai laivai blokaduoja Suo
mijos prieplauką Petsamo. 
Anglai užgrobė tris Suomi

Anglai Praneša:
London. — Po trijų dienų 

mūšių anglai pasitraukė išmilijonie- 
pusę mili- 
iš deficito

Biurai.”
Kaip Jie Pasilaikys?
Milijonieriaus Duo&numas

liuosuojami nuo karinės 
tarnybos Amerikoje.

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALU

Berlin. — Vokiečių orlai
viai nuskandino 5 prekinius 
anglų laivus, 31,000 tonų 
įtalpos, sako nazių koman
da.

tenka jieškoti kitų 
spaudai palaikyti, 
priemonėmis yra 

suruoštos mūsų 
spaudos naudai; be to, dole
ris —- kitas aukų mūsų spau- 

labai pravartu gauti.”,

Kongresmanų Komisija Kariniais Reikalais Garbina 
Streiklaužiškus Vadus ir Fabrikantus, ir Pasakoja, 

Būk tai Komunistai Sukurstą Streikus 
_____ B-------- ‘--------------

“PM” leidžia milijonierius 
Marshall Field. Jo laikraščio 
įsteigimui jis sukišo $1,950,- 
000 pereitais metais, kai 
“PM” steigėsi.

šiemet tas pats 
rius ir vėl paklojo 
jono dolerių “PM” 
gelbėti.

” Administracija.

Mums Gera Pamoka. 
Išėjo Pišš.

Rašo R. Mizara

London. — Anglų orlai
viai vėl audringai bombar
davo vokiečių prieplaukas, 
taip pat jų fabrikus vakari- 
nėje Vokietijoje. ______

To mūsų prieteliai nepriva
lo pamiršti niekad.

Visi daviniai rodo, kad bir
želio 15 d. Lietuvos priešai 
pasirodė labai mizernai. Jie 
manė daryti tą ir kitą; jie 
manė “gedulo mitinguosna” 
sutraukti tūkstančius žmonių. 
Bet. . . žmonės jų neklausė, 
žmonės džiaugėsi, kad birže
lio 15 d. sukako metai, kai 
Lietuvos liaudis pasiuntė šu
nims šėko pjauti Smetoną su 
jo visa klika, kad Lietuvos 
liaudis patapo laisva.

į ii y i. .. . i, XiMijii

Amerikoje šiuo metu yra į- 
steigti net trys lietuviški “in
formacijų biurai.” Vienas jų 
yra “bendras,” įsteigtas “A- 
merikos Lietuvių Tarybos,” 
kurią sudaro menševikai, fa
šistai ir klerikalai.

Kitą įsisteigė ALRK Fede
racija — tai klerikalų pada
ras. Šiam “informacijos biu
rui” vadovausiąs K. Pakštas.

Trečią įsikūrė fašistai-sme- 
tonininkai, vadovaujant “tau
tos vadui.”

Matyt, nėi klerikalai nei fa
šistai nepasitiki “bendrajam” 
biurui, todėl kuria saviškius.

Ką gi šie “informacijij biu
rai” veiks? Kaip jie gyvuos? 
Kas juos finansuos?

Jtj vyriausias tikslas: šmeiž
ti, drabstyti purvais Lietuvą ir 
tuos žmones, kurie džiaugiasi 
Lietuvos liaudies išsilaisvini
mu. \

Jie veiks sulyg tuo, kaip nu
rodys jiems atatinkamos sro
vės; tų srovių interesus gins 
pirmiausiai.

Jie bus bandoma finansuo
ti aukomis, surinktomis iš ne
susipratusių lietuvių. Tos au
kos yra renkamos “Lietuvai 
laisvinti” (fašizmui Lietuvoj 
grąžinti) obalsiu. Yra nesusi
pratėlių, kurie duoda menše
vikams, klerikalams ir fašis
tams pinigų. Ot, tais pinigais 
ir bus palaikomi veltėdžiai, 
kurių darbas bus šmeižti Lie
tuvą !

Tokius biurus Lietuvos prie
šai turi Berlyne ir Šveicarijoj. 
Toki “biurai” yra buvusiuose 
Lietuvos konsulatuose ir buvu
sioje Lietuvos atstovybėje Wa
shingtone. Dabar jų bus dar 
daugiau!

Mums pasilieka vienas ir 
svarbiausias uždavinys: stip
rinti savo spaudą, ją platinti, 
o ji, savo ruožtu, atmuš priešų 1 
melus ir prasimanymus, klai
dinančius žmones. •

*
Niujorke išeidinėja tabloi- 

dinės formos dienraštis “PM.” 
Jis kai kada pasako žodį už 
darbininkus, jis bando nuduo
ti liberališku, jis bando lošti 
progresyviško laikraščio, bet 
jis, “PM,” tą viską sumina, 
sukaneveikia, nes jis yra di
džiausias Anglijos propagan
distas, kad Amerika eitų į ka
rą. Jeigu “PM” kai kada ta
ria’ vieną gerą žodį, tai tūks
tančiais blogų žodžių tą viską 
suteršia!

Bet ne apie tai čia norisi 
pakalbėti.

Ma*3t, kaip pasilaiko ko
mercinė spauda! Milijonais 
dolerių turčiai klo’ja jai palai
kyti. Kurie komerciniai-kapi- 
talistiniai laikraščiai negauna 
iš turčių pinigų tiesioginiai, tai 
juos gauna netesioginiai — 
skelbimais, reklamomis.

Kaipgi yra su mūsų spau
da?

Ji priversta išsilaikyti sun
kiai uždirbtais darbininkų 
centais. Prenumeratų keliu 
nebūtų galima laikraščiui išsi
versti. Skelbimų mūsų laikraš
čiuose telpa nedaug ir tie yra 
smulkūs. Vadinasi, ir už skel
bimus nekažin kiek laikraštis 
tegauna.

Tuomet 
priemonių 
Tokiomis 
pramogos,

Darbo* žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po Vieną naują 
skaitytoją savo dien- w • •rasenu.
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TURKIJA PADARE DRAUGIŠKUMO SUTARTĮ SU NAZIAIS
Kongreso Komisija Užgyrė 
Roosevelto Sumanymą, kad 

Armija Laužytų Streikus

Washington. — Kongresi
nė komisija karo reikalais 
užgyrė prez. Roosevelto rei
kalavimą duot jam galią 
siųst armiją ir jūreivius į 
tuos karo pabūklų fabrikus, 
prieš kuriuos darbininkai 
sustreikuoja, ir taip laužyt 
jų streikus, “vis tiek, ar 
streikai būtų iššaukti per 
priešininkus valdžios planų 
ar per ką kitą.”

Roosevelto sumanymas 
faktinai atmeta unijos pri
pažinimą tokiuose fabrikuo
se. Jis sako: “Tai bus įsta
tymų laužymas, jeigu bet 
kas stengsis grūmojimais ar 
jėga sulaikyti bent vieną 
žmogų nuo atėjimo darban 
ir dirbįmo.”

Ši kongresmanų komisija 
dar pati įrašė ir bausmę už 
tai—“iki penkių tūkstančių 
dolerių piniginės baudos ar 
iki penkių metų kalėjimo 
kiekvienam, kuris mėgins 
sulaikyti bet kokį asmenį 
nuo atėjimo dirbti, nuo dir
bimo arba nuo išėjimo po 
darbo.”

Komisija kaltino “komu
nistus ir kitas nesuvaldo
mas mažas grupes darbinin
kų, kad (būk) tai jie iššau
kę daugelį streikų ir sugai
šinimų kariniuose darbuo
se.”

Bet ši kongresmanų ko
misija gyrė kaipo “išmintin
gus ir patriotiškus” tokius 
darbininkų ’ vadus, kaip 
Frankensteeną, Frey, Hill- 
maną ir panašius, kurie lau
žė orlaivių darbininkų ir lai- 
vastačių streikus.

Kongresmanų komisija 
kariniais reikalais dar la
biau gyrė fabrikantus, ku
rie atmetė darbininkų rei
kalavimus pridėt algos, pri
pažint uniją ir kt. Komisija 
sako, kad tie “fabrikantai, 
be išimties ir pilniausiai 
bendradarbiavo ir bendra
darbiauja su karo ir laivyno 
ministerijomis ir kitomis 
valdžios įstaigomis vykdan
čiomis apsiginklavimo pro
gramą.”

Ministeris Stimson 
Numato Ilgą Karą; 
To Nori Wall St.

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo ministe
ris Stimson užvakar pa
reiškė: “Reikia spręsti, 
jog šis karas bus labai il- 
»gas.”
WALL STRYTAS NORI 
ILGO KARO; SAKO, TAI 

PAKELTŲ BIZNĮ
New York.—Wall S try-4 

to piniguočių laikraščio 
“Journal of Commerce” 
redakcija rašo: “Jeigu ka
ras greitai užsibaigtų, delz 
to, suprantama, staiga nu
pultų biznis... Kuo ilgiau 
karas tęsis, tuo pastoves
ne taika po jo geriau 
kels biznį.”

GANDAI APIE GRIEŽTUS 
VOKIETIJOS REIKALA

VIMUS SOVIETAM
Ankara, Turkija. — Čia 

.pasakojama, kad Vokietija 
neva reikalauja, kad Sovie
tai sugrąžintų Rumunijai 
Bessarabiją, kad duotų vo
kiečiam “daugybę maisto ir 
žaliųjų medžiagų, kad pri
siimtų vokiečių inžinierius- 
technikus į Sovietų Ukrai
ną” ir taip toliau.

London, birž. 19.—Anglų 
žinių agentūra Reuters pa
skleidė paškalus iš Turkijos, 
būk vokiečių armijos jau 
pradėjusios pult Sovietų Są
jungą net penkiolikoje vie
tų.

(Vokiečių valdžia oficia
liai užginčija šį pranešimą.)

Anglai Nepatvirtina Tų , 
Gandų

London, birž. 19. — Ang
lijos vyriausybė teigia, kad 
nėra visai jokio patvirtini
mo pasakojimams apie Vo
kietijos “griežtus reikalavi
mus” Sovietam nei apie ne
va gręsiantį karą tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos.

SOVIETAI BŪK ŠAUKIA 
ATSARGINIUS KARIUS

Stockholm, Švedija, birž. 
19.—Švedų spauda ir radio 
praneša, kad Sovietai šau
kią atsarginius (rezervus) į 
kariuomenės tarnybą. Sako, 
kad “šimtai tūkstančių vai
kų” iškraustoma iš Sovieti- 
jos miestų.

ANGLIJA RENKA SAU AMERIKOJE 
15 IKI 30 TŪKSTANČIU MECHA

NIKU KARINIAMS DARBAMS
Roosevelto Valdžia Užgina Amerikiečiu Liuosnoriu 

Važiavimą Anglijon; Paliuosuoja Juos nuo Drafto
Washington. — Anglijos 

valdžia per savo atstovybę 
Washingtone atsišaukė į 
amerikiečius elektrininkus, 
radio žinovus, automobilių 
taisytojus ir kitus mechani
kus važiuot į Angliją ir 
dirbt jos karo mašinai. An
glų vyriausybė stengiasi 
gaut 15 iki 30 tūkstančių to- 
'kių “nekariškių liuosnoriu” 
i iš Jungtinių Valstijų. Žada 
jiem geresnes algas, negu 
mokama Anglijos pilie
čiams; priima tokius me
chanikus nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus.

Amerikos laikraščiai jau 
spausdina Anglijos skelbi- 
mus-atsišaukimus “nekari
nių rekrutų” iš šios šalies. 
Tam bus panaudotas ir Am
erikos radio.

RADIO PRIETAISAS SU- 
SEKT VOKIEČIŲ 

ORLAIVIAM
London. — Anglų valsty

bės ministeris lordas Bea
verbrook paskelbė, kad jie 
turį “naują” radio išradi
mą, kuriuom nuo žemės ga
lima esą “tikrai surast”, 
kur pralekia priešų orlai
viai.

Tas sekretas, beje,' jau 
ne dabar žinomas ameriko
nam elektros ir radio inži
nieriam ir šios šalies kari
ninkam. Anglų valdžia, to
dėl, ypač pageidauja, kad jie 
keliautų į Angliją tarnaut 
kaipo suradėjai atlekiančių 
Vokietijos orlaivių.

Vokiečiai ir Turkai Žada. 
Gerbt Vieni Kitų Žemes ir 
Plėtot Savitarpio Prekybą

Amerikos Valdininkai 
Sako, Karui Reikės 

100 Bilioną Dol.

New York, birž. 19.—Su 
Washingtono valdžios užgy- 
rimu, anglai jau atidarė 
New Yorke savo stotį sura- 
šinėt amerikiečius mechani
kus sutinkančius vykt An- 
glijon ir dirbti įvairiuose 
jos kariniuose darbuose. 
Teigiama, kad tokie bus pa-

New York. — Sugrįžęs iš 
Vokietijos, amerikinis ko
respondentas Joseph Harsch 
teigia, kad vokiečiai pasista
to po 2,000 orlaivių per mė
nesį, bet Amerika neužilgo 
pastatysianti daugiau orlai
vių.

Washington. — Virši
ninkai valdiškos karinių 
kontraktų komisijos Jo
seph L. Trecker ir 'Ro
bert L. Mehornay paskel
bė, kad Jungtinės Valsti
jos “gal turės išleist dau
giau kaip 100 bilionų do
lerių savo karinei maši
nai.” Amerika kol kas yra 
paskyrus 44 bilionus do
lerių šiam tikslui, bet tai 
esą tiktai “lašas viedre”, 
sako Trecker, ir pridurid: 
“Amerika turi būt pasi
ruošus apmokėt kad ir vi
sas karo išlaidas ir pati 
viena kariaut” (prieš Vo
kietiją ir Italiją).

SENATORIŲ PROTESTAS 
PRIEŠ SUMANYMĄ DRAF- 

TUOT DIRBTUVES

Šiomis dienomis pasveikinimų “L.” 30 metų 
lėjaus proga gavome sekamai:

Ed. Navickas, Ansonia, Conn., $2.00.
J. Murmokas, Brooklyn, N. Y., $1.00. '
M. Nakrošius, Harrison, N. J., $1.00.
J. Urbonas, Philadelphia, Pa., $1.00.
J. Dirvelis, Jackson Heights, L. L, $1.00.
J. Zdanevich, Brooklyn, N. Y., 50c.
Naujų skaitytojų pridavė: A. Klimas iš Hartford, 

Conn., vieną metinį, ir L. Žemaitienė iš Hartford, Conn, 
(per ALDLD kp.) pusmetinį.

Širdingai tariame ačiū už kooperaciją ir tikimės, kad 
ateityj dar daugiau sulauksime pasveikinimų ir naujų 
skaitytojų.

Washington. — šeši na
riai senato komisijos kari
niais reikalais išstojo prieš 
valdžios sumanymą draf- 
tuot dirbtuves kariniams 
darbams. Senatoriai Dow
ney, Reynolds, Lodge ir k- 
ti nužiūrėjo, kad valdžia tu
ri intenciją paimt mašinas 
ir kitus darbo įrankius iš 
mažesnių fabrikų ir pervest 
juos Bethlehem Plieno kor
poracijai ir kitiems stam
biausiem fabrikantam.

Berlin. — Vokietija 
Turkija pasirašė draugišku
mo sutartį dešimčiai metų, 
taipgi padarė pareiškimą, 
kad jodvi platins prekybą 
vienoę su antra.

Sutartis tarp kitko sako:
“šioš sutarties tikslas 

yra pastatyt santikius tarp 
Vokietijos ir Turkijos ant 
savitarpinio pasitikėjimo ir 
širdingo draugiškumo pa
matų, ųekliudant dabartinių 
prievolių-pasižadėjimu vie
nos ir antros šalies.”

(Šis “nekliudant” yra Tur
kijos išsisukinėjimas, kad 
jinai neva ir toliau laikysis 
tarpsavinio apsigynimo su
tarties andai padarytos su 
Anglija.)

Vokietija ir Turkija da
bartinėje savo sutartyje ke
tiną “gerbt viena kitos že
mių čielybę ir neliečiamy
bę.”

“Vokietija ir Turkija pa
sižada ateityje sueit į drau
giškus pasitarimus viena su 
kita visais klausimais palie
čiančiais bendrus jųdviejų 
reikalus,” kaip toliau sako 
sutartis.

Turkija ir Vokietija taip
gi pareiškia, kad jos sustab
dys viena antrai priešingą 
spaudos ir radio propagan
da, v

Anglai Įrodę, jog Galima 
Nazius Atremti

VOKIEČIAI LAIMĖJĘ DIDŽIAUSIĄ 
MŪŠI PRIEŠ ANGLUS AFRIKOJ

ANGLŲ VALDOVŲ 
NUSIVYLIMAS

London, birž. 19.—Angli
jos valdovai ir spauda yra 
nusivylę, kad Turkija pasi
rašė draugiškumo sutartį su 
Vokietija, nors sutartis ir 
sako, kad jinai nekliudo bu
vusių iki šiol santikių tarp 
Turkijos ir Anglijos.

Anglų politikai atranda, 
jog Turkija nepageidavo tę-

Libijos mūšyje buvo išstatę 
1,000 tankų; vokiečiai ir ita
lai sunaikino 200 iš tų tan
kų. Italai ir vokiečiai savo 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais pralaužė dvi anglų 
armijos dalis ir apsupo ją
sias; paėmė stambų skaičių 
anglų į nelaisvę; nuvijo ki
tus anglus atgal srityse So- 
lumo ir Halfaya tarpkal- 
nės, Egipte, ir permetė ang
lus iš Libijos nuo Capuzzo 
forto atgal į Egiptą iki pir-

Berlin. — Vokiečiai ir ita
lai laimėjo pilną pergalę 
prieš anglus pasieniniame 
kampe Egipto ir Libijos; 
sudaužė daug anglų tankų, 
sugniuždė anglų pasiprieši
nimą ir privertė juos pasi
traukt atgal. Taip vokiečiai- 
italai laimėjo didžiausią iki 
šiol mūšį šiaurinėje Afriko
je, kuris siautė per tris die
nas; atgriebė nuo anglų 
stambius Libijos plotu's, pa
ėmė daug anglų į nelaisvę; 
nušovė žemyn keturioliką miau buvusių jų pozicijų, 
anglų orlaivių, o savo te- 
prarado tik vieną.

į pirmesnes savo pozicijas 
apygardoje Solumo. Jie su
naikino didelį skaičių vokie
čių tankų ir kanuolių, ir pa
ėmė kelis šimtus vokiečių ir 
italų į nelaisvę. Vokiečių 
tankai niekur neprasilaužė 
per anglų mūšio linijas.

Šiomis kautynėmis anglai 
įrodė pasauliui, kad šarvuo
ta vokiečių kariuomenė nė
ra nesumušama. Čia dar 
pirmą kartą anglai su lygia 
pajėga tankų ir šarvuotų 
automobilių išstojo prieš vo
kiečius ir su garbe atsilaikė 
prieš juos.

KARINIAI SUOMIJOS 
PASIRUOŠIMAI

200 AnglQ Tankų Likę Su
naikinta Libijoj - Egipte
Italai Praneša:
Roma. — Anglai Egipto-

ANGLAI ŠTURMUOSIĄ 
DAMASKĄ

London, birž. 19.—Jei 
francūai nepasiduos, tai an
glai šturmuos Damaską, Sy- 
rijos sostinę, prie kurios 
vartų jie jau stovį, kaip sa
ko anglų komanda.

ANGLAI BLOKADUOJA SUO
MIJOS PRIEPLAUKA

Berlin, birž. 19.—Vokie
čiai praneša iš Helsinkio, 
Suomijos sostinės, kad Suo
mija stiprina savo apsigyni
mo pozicijas ir šaukia at
sarginius kareivius į nepa
prastus manevrus; iškraus-’ 
to vaikus ir moteris iš Hel
sinkio; neduoda praleidimų 
i Suomiją ar iš jos.
jos laivus, plaukusius į Pet
samo. Anglų vyriausybė sa
ko, jog Suomija prisiėmė 
perdaug vokiečių kariuome
nės, todėl Suomija jau nėra 
laikoma bepusišku kraštu.
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mentas ! Dabar tie patys individualai tai
kau j a reakcininkams!

Savo raštą Fosteris baigia sekamais 
žodžiais:

Inglewood aviacijos darbininkų strei
kas buvo viena kertinių kovų, kurios 
ryškiai apšviečia šių dienų sceną. Jis su
teikia daug pamokų. Trys iš jų bene yra 
svarbiausios: Darbininkai turi liautis ėję 
su Roosevelto administracija ir privalo 
išvystyti savo nepriklausomą politinį vei
kimą; kriminalinis nusidėjimas daromas 
tų unijų vadų, kurie eina išvien su sam
dytojais jų kryžiaus karę prieš t. v. “rau
donuosius”; didžiausias pavojus gręsia 
darbininkų judėjimui, jei jis sutiks išsi
žadėti streikų teisės, o pasitikės melagin
ga teorija, bfik Nacionalinė Taikymo Ta
ryba apsaugosianti darbininkų ekonomi
nius reikalus ir jų gyvenimo lygį.

"Demokratija” Kitiems, o Kaip 
Amerikoje?

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Pamokos iš Buvusiu Kovų
Nereikia nei sakyti, kad pasiuntimas 

federalinės kariuomenės į Inglewood, 
Cal., laužyti orlaivininkystės pramonės 
darbininkų streiką, turi ir turės, didžiau
sios darbininkų judėjimui ir visam mū
sų kraštui reikšmės. Apie tai kalbėjo ir 
tebekalba tie, ką stoja už kariuomenės 
naudojimą streikams laužyti; apie tai 
kalba ir rašo ir tie, kurie yra tam prie
šingi.

Vienu tokių žmonių yra ilgametis dar
bininkų veikėjas, vadovavęs didžiajam 
plieno pramonės darbininkų streikui 
1919 metais, William Z. Foster. Mums 
pateko į rankas jo straipsnis, parašytas 
šiuo klausimu ir mes čia jo turinį trum
pai atpasakosime.

Fosteris mano, kad šis federalinės vy
riausybės žygis buvo “pasimojimas atim
ti iš darbininkų teisę streikuoti ne tik 
‘apsigynimo’ pramonėse, bet ir bendrai 
visoje pramonėje.” Tai buvo vykinimas 
gyveniman reakcijos užmačių, kad, pasi
naudojus “apsigynimo” obalsiu, nepri
leisti darbininkams streikuoti. Tie patys 
reakcininkai nori, kad Nacionalinė Tai
kymo Taryba galėtų priversti visur kitur 
darbininkus grįžti darban tuojau, kai ji
nai įsako. Be to, mojamasi uždaryti Ko
munistų Partiją ir pabloginti santykius 
su Sovietų Sąjunga.

Darbininkai piktinasi tokiais vyriau
sybės žygiais ir daugelyj vietų išėję 
streikan darbininkai atsisako grįžti, kol 
bus išpildyti jų reikalavimai, nepaisyda
mi federalinės vyriausybės grąsinimų 
kariuomene.

Kiekvienas unijų vadovybių pasireiš
kimas prieš kariuomenės naudojimą 
streikams laužyti, esti pasitinkamas en
tuziazmu. Panašiai buvo pasitiktas Le- 
wiso vadovaujamos Nepartinės Darbi
ninkų Sąjungos (Labor’s Non-Partisan 
League), panašiai buvo pasitiktas CIO 
pirmininko Murray pareiškimas, protes
tuojąs prieš laužymą streikų.

Šiandien Amerikoje yra apie 10,000,000 
darbininkų, organizuotų į darbo unijas. 
Jie sudaro, vadinasi, galingą jėgą. Jie 
galėtų suvaldyti visus savo oponentus ir 
priešus, jei jie veiktų ne tik ekonominiai, 
bet ir politiniai. Todėl Fosteris siūlo dar
bininkams labiau orijentuotis į nepri
klausomą darbininkų-farmerių veiklą, į 
kovą prieš karą, į bendrą kovą visos pa
žangiosios Amerikos darbo žmonių vi
suomenės už išgelbėjimą mūsų krašto.

Kąi kurie Darbo Federacijos viršinin
kai ir tūli CIO viršininkai pradėjo bliau
ti podraug su kapitalistais ir vyriausybe, 
būk šie streikai, vedami dėl algų pakėli
mo, esą komunistų suplanuoti jų iššaukti. 
Bet jie gerai žino, kad tai netiesa. Ir 
tas žinojimas, tas supratimas, kad darbi
ninkai patys, masiniai, gaivališkai nusi
taria streikuoti, be jokių iš šalies, “iš 
Maskvos” patarimų, anuos žmones dar 
labiau nervuoja. Juos nervuoja, kai jie 
pamato, kad visi tūkstančiai darbininkų, 
išėjusių streikan, yra “komunistai!”

Įdomų dalyką Fosteris iškelia santi- 
kyj su Inglewoodo aviacijos pramonės 
darbininkų streiku. Du Suvienytos Au
tomobilių Darbininkų (CIO) unijos ly- 
deriukai, Reuther ir Frankensteen buvo 
ten pasiųsti sulaužyti streiką. Jie apkal
tino streiko vedėjus komunizmu. Kokia 
ironija! Fosteris sako, kad Frankensteen 
nelabai senai buvo kreipęsis pas komu
nistus prašyti talkos, kai prieš jį Marti
nas kovojo. Na, o Reuther’is nepersenai 
prašėsi jį priimti į Komunistų Partiją, 
bet jis priimtas nebuvo, nes nepastovus 
ir neištikimas darbininkų judėjimui ele

Reakcininkai Dūksta Čilėje
Uruguajaus lietuvių darbininkų laik

raštis “Darbas” rašo:

“Čilės reakcinės jėgos susijungė į vie
ną bloką, bet Populiaraus fronto nepalau
žė ir nepalauš. Patys pikčiausi reakcijo- 
nieriai su nekuriais socialistų vadais daug 
sykių mėgino sudemoralizuoti Liaudies 
Frontą, bet negalėdami to įvykdyti, ima
si teroro ir kitų priemonių.

“Paskutiniu laiku Radikalų partijos 
suvažiavime tapo sužeisti revolverių šū
viais tos partijos valdžios atstovai, ku
rie eina su liaudimi ir bendradarbiauja 
su komunistų ir kitomis demokratinėmis 
partijomis valdžioje.

“Nacių teroristų vadas yra Gonzalez 
von Noces, kuriam pritaria visa Čilės oli
garchija ir socialistų nekurie vadai, ku
rie norėjo uždaryti į nelegalumą Kom
partiją. Bet radikalų didžiumai atmetus 
jų planus, tai dabar keršija.

“Sunkiai sužeisti radikalų partijos pa
žangūs valdžioje vyrai: senatorius Gus
tavo Giron, pirmininkas suvažiavimo 
Rancagua Fernando Pinto Sepulveda ir 
delegatas Luis Castro Bordelacas.”

Čilėje, kaip mūsų skaitytojai jau be 
abejo žino, per keletą metų veikia Liau
dies Fronto vyriausybe. Menševikiški re
akcininkai, fašistai ir kiti gaivalai ban
do jį suardyti; tam naudoja visokias 
priemones. Bet, kaip sako “Darbas”, 
Liaudies Fronto tie priešai nepalaužė iki 
šiol, nepalaužš ir šiuo metu.

Negavo Progos Apsiverkti
Birželio 15 d., kaip žinoma, fašistams, 

kunigams ir menševikams buvo gedulos 
diena. Tą dieną metai sukako, kai Lie
tuvos liaudis nusikratė juodojo fašizmo, 
kai Smetona skuto “per beržyną į Berly
ną,” kai Lietuva, po ilgos, tamsios nak
ties, pamatė laisvės saulę.

Tąją gedulo dieną menševikai, fašistai 
ir klerikalai bandė išnaudoti pasipiniga
vimui. Kai kur jie rengė piknikus, kai 
kur “masinius mitingus” ir vis šaukė: 
ateikit, paverkit, pasimelskit už fašizmo 
dūšią, — jo Lietuvoje jau nebėra, jis rei
kia grąžinti.

Aišku, jie tą sakė ne tokiais žodžiais, 
—savotiškais žodžiais,—bet turėjo tą gal
voj. Nes šiandien šitiems lietuvių tau
tos priešams tik ir rūpi, kaip sugrąžinti 
Lietuvon išnaudotojų sistemą, kaip grą
žinti fašizmą.

Niujorke tos rūšies jomarkas buvo 
ruošiamas latvių, lietuvių ir estų fašis
tų bendrai. Skaitytojai veikiausiai bus 
jau skaitę “Laisvėje” apie tą mitingą— 
jis buvo “nei du nei vienas.”

Čikagoje buvo ruoštas tam tikslui pik
nikas—ašaroms už fašizmą lieti piknikas. 
“Vilnies” korespondentas žymi:

“Tautininkai-sandariečiai rengė pro
testo pikniką prieš Lietuvos žmones Wil
low West darže. Garsino, kad kalbės 
Smetonos “konsulas” Daužvardis ir kiti 
Lietuvos liaudies priešai. Į protesto pik
niką atvažiavo tik keli desėtkai žmonių.

“Taip ir paliko neužprotestuota prieš 
tai, kodėl Lietuvos žmones nusikratė 
Smetonos; nebuvo apgarbstyti Lietuvos 
dvarininkai ir visoki liaudies skriaudėjai, 
kurie subėgo pas Hitlerį po skvernu Ber
lyne.

“Iš didelio pasirengimo tautininkų ir 
socialistų protestui prieš Lietuvos, žmo
nes; iš pasirengimo apraudoti Smetoną, 
kodėl tas “vargšas” turėjo bėgti per Ber
lyną į Ameriką ir Bačiūno farmą, išėjo 
didelis nieko.”

Vadinasi, ir Čikagos lietuviai nenore-

Prezidentas Rooseveltas 
vardan demokratijos veda 
karo politiką, teikia Angli
jai ginklus, amuniciją, karo 
laivus ir kitas reikmenis. 
Bet tuo pat kartu Ameri
koj kainos lipa ant maisto, 
drabužių, įvairių gyvenimo 
reikmenų. Gazolinas ir ku
ras siunčiamas Anglijai, ne 
vien jį duoda, bet net 50 
kuro pervežimui laivų pa
skyrė Anglijai, kad jai ga
zoliną vežtų, bet tuo pat 
kartu Amerikoje kalba apie 
uždraudimą kuro naudoti 
sekmadieniais ir jo kainos 
lipa į kalną. Turčiai krau
nasi sau didžiausius pelnus, 
bet kada darbininkai yra 
priversti išeiti į streiką, tai 
prieš juos naudoja armiją. 
Turčių spauda rėkia apsipu
tojus prieš streikierius, dar
bo unijas, darbininkų spau
dą ir organizacijas, bjaurio- 
ja karo priešininkus. Abel- 
nai, Roosevelto vadovystėje, 
Amerika rūpinasi “demo
kratija” visame pasaulyje, 
bet tuo pat kartu pas mus 
namie, čia pat Amerikoje, 
reakcinės jėgos dirba tam, 
kad demokratiją pasmau
gus.

Šiurpulingas gyvenimas 
negrų rasės pietų valstijose. 
Nors po Piliečių Karo neg
rai gavo lygias teises su 
baltais, bet tos teisės pie
tų valstijose paverstos į 
nulį. Ten sudaryta tokia 
balsavimų sistema, kad gali 
balsuoti tik tie piliečiai, ku
rie turi tam tikrą kiekį tur
to ir gali sumokėti “poli 
tax”. Balsavimų laiku pie
tų valstijos veik išimtinai 
balsuoja “vienbalsiai”, nes 
ten balsuoja labai mažas 
nuošimtis gyventojų—tur
tingesni baltieji, o balsai jų 
virsta visų gyventojų bal
sais. Kas bent kiek buvo 
pietų valstijose, tas žino, 
kaip didelė nelygybė tarpe 
baltų ir negrų. Ten demo
kratija visiškai smaugiama. 
Yra valstijos, kuriosę strei
kų vadus teisia, kaip kokius 
kriminalistus.

Kaip viešpatauja sauva
liavimas turtingųjų pietų 
valstijose, tą gali geriausiai 
paliudyti negro Robert 
White nužudymas. Areštavo 
negrą Robert White ir pa
statė prieš teisėją Conroe 
miestelyj, Texas. Atėjo į tei- 
smabutį W. S. Cochran ir 
ištuštino revolverio maga
ziną, ištaškydamas kulkomis 
negro smegenis. Ir manote, 
kad Cochran buvo sulaiky
tas kaipo žmogžudys? Nie

ko panašaus, po dviejų mi
nučių jis buvo paleistas, tar
tum nužudė ne žmogų, bet 
kokį nesveiką gyvūną. Pie
tuose, kad baltieji-turčiai, 
arba turčių sukurstyti, ga
lėtų taip sauvaliauti, tai už
tenka dviejų priežasčių: (1) 
Jeigu persekiojamas yra ne
gras, kokios nors plantaci
jos darbininkas arba dar 
paskelbtas “pasikėsintojas 
ant baltos moters” ir (2) 
jeigu negro nužudytoj as yra 
turtingas, kaip ponas W. C. 
Cochran, plantacijos savi
ninkas, tai tada su “demo
kratija” visai nesiskaito.

Ir negro Robert White 
atsitikime aiškiausiai de
monstruota tas legališkas 
negrų lynčiavimas. Prieš šį 
negrą buvo iškeltas apkalti
nimas, būk jis lytiniais su
metimais pasikėsino ant Co
chran žmonos. Bet tas ap
kaltinimas taip buvo nevy
kusiai sufabrikuotas, kad 
net pietų teismai per du 
kartus apkaltinimus atme
tė ir negrą išteisino. Tada 
turtingas žemės savininkas 
nusprendė pravesti savo 
“teismą” — viešą lynčą. Ir 
nors mūsų federalė valdžia 
garsiai kalba apie demokra
tiją visam svietui, ji neras 
reikalo kištis į pietų valsti
jų sauvališkumą, kur demo
kratija linkui negrų rasės 
yra palaidota, nes įkurti jos 
įvairūs komitetai, kaip Dies, 
naikina tą demokratiją vi
sur.

verčiasi ir kaip turčių, tą 
gerai demonstruoja New 
Yorke dviejų dienraščių fi
nansiniai vajai. Darbininkų 
anglų kalboj dienraštis 
“Daily Worker” turi vajų, 
kad sukėlus $100,000 jo bū
simų metų išlaikymui. Tas 
dienraštis prašo aukų pas 
darbininkus, kurios bus 
penktukai, dešimtukai, kvo- 
deriai ir doleriai. Darbinin
kai savo reikalus negali 
tūkstančiais, šimtais ir net 
dešimtimi dolerių remti, nes 
jų įplaukos mažos.

Kitaip yra su turčių spau
da. Apie dienraščio “P. M.” 
finansinį vajų geriausiai pa
sako savaitinis magazinas 
“Time”, štai ką jis rašo:

“Marshal Field, yra įdė
jęs jau $1,950,000 pinigų į 
New Yorko laikraštį “P. 
M.”... Pereitą žiemą Field

buvo nustatęs gegužės ji 
dieną, kaipo dieną, nuo ku-! 
rios “P. M.” turi patsai ver
stis, bet kad galėtų laikraš
tis eiti toliau, tai jis dar tu
rėjo įdėt $500,000.” Reiškia, 
“P. M.” dienraščio finansi
nis vajus visai kitu keliu 
eina, kaip “Daily Worke- 
rio:” darbininkų dienraš
čiui aukas renka darbinin
kai savo tarpe po mažą su
mą, kas gi liečia turčių 
dienraštį, tai jam bepig, nes 
milionierius Marshall Field 
įkiša ranką į bankišką ki
šenę ir šimtais tūkstančių 
dolerių finansuoja jį. Todėl 
straipsniai, net jų antgal- 
viai ne vieną ir tą pat rašo. 
Jeigu mes paimsime “Daily 
Worker},” tai rasime, kad 
tas dienraštis gina darbo 
žmonių reikalus, kovoja už 
įtaiką. Jeigu paimsime “P. 
M.”, tai atrasime ten pra
dedant žiniomis iš Londono 
ir baigiant iš New Yorko, 
jis atstovauja turčių reika
lus ir veda propagandą, kad 
Ameriką įvėlus karan.

V. S.

Trijų Vyrų Pasikalbėjimas
Vakare, kaip tiktai dirbtu

vės švilpynė sukriokė, iš dirb
tuvės kiemo pradėjo grūstis 
suprakaitavę, suodini darbi
ninkai į gatvę. Su pirmaisiais

Tūlų viršūnių unijų vadų 
priešdarbininkišką nusista
tymą pilniausiai demons
truoja du streiklaužiai va
karinėse valstijose Mr. John 
P. Frey ir Mr. R. Franken
steen. Šie du vyrai dirba 
ten, kad sulaužius darbinin
kų streikus. Jie užgyrė Roo
sevelto naudojimą armijos 
prieš streikierius, kurie ne
turi nei $20 savaitinės algos.

Mr. Frey visokiais būdais 
naikino demokratizmą dar
bo unijose. Jie yra pagarsė
ję vyrai, kurie darbininkų 
streiką apšaukė “raudonu” 
ir kenkė jam.

Sidney Hillman daro vis
ką, kad įnešus nesusiprati
mą ir į CIO unijas. Yra da
vinių, kad tas bankierių ber
nas, kuris įsigavęs į prie
šakį kriaučių unijos, pla
nuoja net “naują CIO cent
rą” organizuoti, kad tik 
daugiau pakenkus darbinin
kų kovoms už geresnes gy
venimo sąlygas.

Kaip darbininkų spauda

išsiveržusiais į gatvę, išsprū
do pro vartus ir Jonas, bet vie
toj skubėti namo, kaip kad vi
si kiti, jis sustojo pakrašty ša- 
lygatvio ir su rankove šluostė
si nuo kaktos prakaitą; netrū
kus išlindo Kazys ir priėjęs 
prie Jono tarė:

—Palaukim Jokūbo, eisime 
namo vėl visi trys sykiu; aš 
noriu pasikalbėti.

Tuo tarpu išėjo Jokūbas ir 
visi trys numaršavo namų link. 
Jie gyveno ne per toli nuo 
dirbtuvės, todėl į darbą ir at
gal eidavo pėsti, o tankiai pa
laukdavo vienas kito, kad ei
nant sykiu pasidalyti žiniomis 
ir įspūdžiais. Šį sykį Kazys 
buvo kaž kodėl susirūpinęs, 
lyg supykęs ir tokioj nuotai
koj jis pradėjo pasikalbėjimą:

—Vakar mane užkalbino 
lenkas šampanskis; jis klausė, 
ar mes lietuviai jau turime su
tverę savo pastovią valdžią, 
kaip kad lenkai turi Londono. 
Aš atsakiau, kad dar neturi
me, bet tam tikslui jau vieną 
konferenciją turėjome farme- 
rio daržinėj, o pastovų, amži
ną prezidentą mes irgi turim, 
tai reiškia, kad neužilgo viską 
turėsim; tuomet, tas lenkas 
man aiškino, kad jis matęs 
lenkų laikraščiuose, būk lie
tuviai su lenkais padarė antrą 
Liublino uniją. Sako, lietuviai 
socialistai tuo reikalu dau
giausiai pasidarbavę. Tu, Jo
nai, kaipo socialistas, gal ži
nai apie tai, ar tiesa ?

—Taip, tiesa, — atsakė Jo
nas, — bet netiesa, kad so
cialistai atliko tą judošišką 
darbą; tikrieji meisteriai tos

laikinojoj Chinijos sostinėje.

unijos buvo “Naujienų” re
daktoriai, tačiaus, katalikų ir 
tautininkų lyderiai taipgi yra 
nagus prikišę prie to bjauraus 
darbo, nes jei jie nepritartų 
tai išdavystei, tai būtų pa
smerkę daktarą Grigaitį už to
kį su niekše j imą 1

—Betgi tu, Jonai, ne kartą 
esi sakęs, kad Pijušas Grigai
tis mokyčiausias redaktorius, 
tai lietuvių socialistų galva ir 
uodega, — įterpė Jokūbas.

—Pas Grigaitį yra tiek so
cializmo, kiek pas ožį pieno, 
—atsakė Jonas.

—Visi velniai juodi, — ta
rė Kazys. — Nagi kuomet da
bar mūsų viršyla Tysliava ba- 
rabanija, kad Amerika stotų 
į karą tuojaus, tai katalikų ir 
socialistų galviniai nepasmer
kia jo, reiškia, pritaria; mano 
boba sako: Jei tas balvonas 
Tysliava vėl kada nors atsi- 
balados čia, tai aš' jam su 
karštu vandeniu akis išpliky
siu! Mūsų vaiką paėmė į ka
riuomenę, o dabar tas begėdis 
trokšta, kad jį ten nužudy
tų.

—Je, gi ir mūsiškis greitai 
turės išeiti, — atsiliepė Jokū
bas. — Maniškė tankiai ir 
mane patarkuoja, sako: Tu 
laike rinkimų bėgiojai, kaip 
pakvaišęs, agituodamas bal
suoti už prezidentą, sakei jis 
mus apsaugos nuo karo, o da
bar kas darosi? Jei išeisi į 
streiką, tai atsiųs gal tavo pa
ties vaiką, kad tau stuktelėtų 
į pašonę su karabino drūtaga- 
lių, arba kad įremtų durtuvą 
į pilvą.

—Jokūbai, tavo moteris tie
są sako, dabar jau panašūs 
dalykai rodosi, — patvirtino 
Jonas.

—Aną sykį su kūmu atsimi- 
nėm apie karą, — pradėjo 
vėl Jokūbas — kūmas sako: 
Matai, Jokūbai, kaip mūsų 
dvasiški vadovai veidmainiau
ja : per šimtmečius giedojo, 
“nuo pavietrės, bado, ugnies ir 
vainos išgelbėk mus, viešpa
tie,” o kuomet visas pasaulis 
užsiliepsnojo, tai jie, vietoj, 
kad pasmerkti tą žmogžudystę 
—laimina, bagaslovija ir šven
tina ginklus, kad daugiau gy
vasčių išžudytų; mat, jiems 
nereikia lįsti į ugnį, tai ką jie 
paiso, kad mūsų kūdikius 
skerdžia, kaip avinėlius. O aš 
jam sakau: Kūmai, aš manau, 
tokia dievo valia, kad visi tuos 
biodniokus apgaudinėja, net ir 
mūsų pačių vadai mus už no
sies vedžioja.

—Ne visai taip, Jokūbai,— 
pertraukė jį Jonas, — ne visi 
biedniokų vadai yra parsida
vėliai, veidmainiai. Aną dieną 
aš su savo kaimynu įsikalbėjo
me apie • darbininkų bėdas ir

jo smetoniškojo režimo apverkti; atsisa
kė! Verkė, liejo ašaras, matyti, tik fašis
tų ir sandarięčių vadai.

Panašiai,’kiek esame patyrę, buvo ir

kituose miestuose. Tas dar kartą paro
do liūdną likimą lietuvių tautos priešų!

Bravo už tai Amerikos lietuvių vi
suomene !

jis man davė potą numerių 
laikraščio “Laisvės” pasiskai
tyti, aš patėmijau, kad tas 
laikraštis visai skirtingas nuo

(Tąsa ant 7-to pusi.)



Ketvirtas puslapis LAISVE ’

LITHS TO PICKET WHITE
B’klyn, Binghamton, Cliffside to 

Participate in Peace Vigil
BROOKLYN, N. Y.—Determined to voice their opposition to 

war Lithuanian-American young men and women, and Lithuan
ian women who have sons of cannon-fodder age, will picket the 
White House on Sunday, June 22.

Plans for the taking over of the Perpetual Peace Vigil, which 
has been parading in front of the White House for the past 
1,000 hours day and night, were spontaneously and quickly made 
by the Brooklyn Builders youth club and the Moterų Apšvietos 
Kliubas a few short weeks H" 
ago.

But despite the lack of time 
in which to organize a suitably re
presentative delegation, a large 
number of volunteers have already 
announced their intention of join
ing the picket. From the B’klyn 
Builders there are Helen Kaunas, 
Ann Wagnis, Mary Sineus, Aldana 
Barnot, Adam Stupor, Emily Kli
mas, Stanley Zainkauskas, to men
tion only a few.

From Many Cities
Word has come from Philadelphia, 

home of the Declaration of Inde
pendence, that a car-load of Lith
uanian youth are expecting to join 
the Li ths on the picket line by the 
White House.

A mothers’ organization in Gardner, 
Mass., unable to send a representa
tive, has sent $10 
Peace Committee 
expenses involved 

Mrs. C. Grozan 
donated $2.00.

Binghamton, N. Y. 
in the work and will have

young people representing them in 
the Peace Vigil.

A New Jersey Lithuanian, hear
ing about the plans for the picket
ing • for peace, immediately an
nounced that his car was at the 
committee’s disposal. Already ar
rangements are being made that a 
number of young people from Cliff
side, N. J. accompany him on 
way to Washington.

Great Enthusiasm
Regarding the shortness of

time involved and the limited publi
city which the Peace Vigil has re
ceived in Lithuanian newspapers, 
the response of the Lithuanian peo
ple has been exceptionally 
ing.

With practically nothing 
of-mouth mentioning and
ing of a few personal letters, they 
have responded enthusiastically to 
this manner of voicing the determ
ination of American people of for
eign birth that this country of ours 
shall not involve itself in the anti
democratic and murderous war tak
ing place over seas.

the

the

encourag-1

but word- 
the send-

to 
in 
of

to the B’klyn 
help defray the 
sending people. 
Cranford, N. J.

has also joined 
two i

Bats and Balls
If Ted Williams, the lanky slug

ger of the Boston Red Sox, suc
ceeds in winning the American 
League * batting championship this 
year, he will be one of the lightest 
batsmen ever to capture this hon
or, Ted weighing only 174 pounds. 
Twenty-one different 
have won the batting 
of'the twenty-one, only 
weighed less than 175
the eariler days of the American 

a batter had to weigh close 
to take off the champion

saving several apther games 
team-mates.

for his
I

individuals 
crown and, 
three have 
pounds. In

Ruth, probably, was 
batsman ever to win

the 
the 
at 

the

FDR, Knox 
Bring Hitlerism 
To America
The American Peace Mobilization 

last week demanded the revocation 
of the “strikebreak oh be drafted” 
edict issued last 
rector Brig.-Ben.

His “National 
Emergency” Means

Bayonets for
Workers.

Hitlerism.”
The wire

Watson, of
Board, who

week by draft di- 
Louis B. Hershey.

In telegrams to 
President Roose
velt and to Gen. 
Hershey, the 
APM declared 
the directive to 
draft boards to 
‘re-classify’ stri
king w orkers 
was “Hitlerism 
u n d c i’ camou
flage of fighting

signed by Morris
APM National

“I pitched for seventeen 
says George Pipgras, American 
League umpire, “And did my share 
of kicking on balls and strikes. Now 
that I am an umpire, I wonder 
that I ever protested a single de
cision by the umpire behind the 
plate. Now, I can^see that the pitch- 

n to see whether!
or not the ball just nipped the 
corner of the plate by an inch or

plate. Now, I can s 
er is in no posit^>:

years,”

was 
the

xjwaxu, W..M was acting for Frede
rick V. Field, Executive Secretary, 
now en route from the West Coast.

Complete text of the telegram 
follows:

“In the name of millions of Ame
ricans who want 
stay out of war 
the American 
Peace Mobiliza
tion emphatical
ly protests 
dictatorial 
of 
Louis 
shey to 
break 
This is the hat
ed rule of world 
war I now become 
motto of World War II. 
Hitlerism under camouflage of 
fighting Hitlerism. As American ci
tizens interested in preserving our 
democratic institutions we demand 
immediate revocation of the strike
break of be drafted edict.”

At the same time, the APM Na
tional Office announced that it had 
dispatched special 
to all its 
a torrent 
ent, to

I Hershey.
Clubs and councils were asked to 

protest the use of government troops

to got out and

HOUSE
1,000th Hour 
Of White House 
Picketing

NEW YORK CITY — Americans 
from every part of the country, who 
have gone to Washington to im
press the President with their desire 
to get out and stay out of the War, 
will have picketed the White House 
continuously for a total of 1,000 
hours on Friday, June 20th at 7 
a.m.

This highly dramatic protest ag
ainst the warmakers has been car
ried out by Negro and white, young 
and old, Norwegians, English, Irish, 
Jewish; all nationalities, from all 
walks of life. They represent many 
organizations, fraternal, religious, 
and trade union.

The Perpetual Peace Vigil’s com
ing of age will be marked by cele
brations in Washington, as the Am
erican Peace Mobilization carries its 
picketing forward with renewed vi
gor.

Reports to the American Peace 
Mobilization’s National Office from 
all parts of the country express com
plete agreement with the aims of 
the Peace Vigil as its 1000th hour 
approached.

-GOSSIP-
News From New York
—BY CIRCULATION

Once again I’m back with more 
gossip.

Sunday, June 22, Ann Pilvinis of 
Great Neck, L. I. will walk up 
to the altar... to become Mrs. Paul 
Jacobs.

The real reason why,Melvina isn’t 
coming back to chorus... a new 
fellow, not in the chorus.

Has anyone seen Johnny Blass 
in his new cocoanut straw hat?

Bill seems to bo enjoying the 
Great Neck girls’ company.

Vito Žilinskas is having a grand 
time with his new job out in Ohio. 
His only complaint is that there 
aren’t enough girls in that hick 
town.

J. G. and J. A. seem to be drop
ping out of the chorus. Why don’t 
you two come down from those 
hjgh stilts.’

Georgiy Kazakevich is rather 
quiet nowadays. Could it be that 
old ago is taking affect or is it 
LOVE?

P. S. Vito Z. sends his regards to 
the Great Neck girls.

Builders Hold Send-Off Dance for 
Picketeers Going to Washington

BROOKLYN, N. Y.—Lately, 
it seems, every dance that the 
B’klyn Builders held has been 
for some unusually worthy 
cause. Last time it was to 
send a bowling team to the 
Nat’l Bowling Tournament in 
Cleveland.

This time a BuiLDcrS dance 
is being held for a far more 
serious purpose:—to send a 
group of young men and wo
men to picket the White 
House in Washington and pro
test against the hysterical ef
forts being made by the Ad
ministration to plunge the Un
ited States into the mire of 
war.

From five to eight members

Brig.
B.

or

the 
edict 
Gen.
Her- 

strike- 
fight. He told Navy 

to Convoy Scabs 
thru Pickctlinc 

Last Month, 
the criminal

This is 
camouflage

communications 
clubs and councils, urging 
of protest to the Presid- 
Congtess and to General

just missed it by that margin for ;«ainal strikers, to demand the re-
the reason that he is off-stride as 
he delivers the ball. The catcher, 
of course, is in an excellent position 
to judge but he has his mind on 
other things .especially if there are 
men on the bases. In fact, I wonder 
that more catchers do not become 
umpires when their playing days are 
over but they seem to prefer 
coming managers or coaches, 
former catchers are coaches in 
American League and two in 
National League. Four major league 
managers are ex-receivers. Seldom, 
however, does a pitcher become 
manager.”

circuit, 
to 200 
ship.
, Babe 
heaviest
title, Babe tipping the scales 
about 225 in 1924 when he set 
pace. Dale Alexander, the 1932 
champ, weighed 215. Harry Heit
mann, champion four times, weighed 
205. Lou Gehrig, 1934 champion, 
and Ed Delahanty, who was tops in 
1902, each weighed 200. Batting 
champions whose poundage was 195 
were Joe Di Maggio and Napoleon 
Lajoie. In the 190-pound class was 
Jimmy Fox?f The 185-pounders 
were Ty Cobb, Tris Speaker, Heine 
Manush, Leon Goslin. Incidentally, it 
might be mentioned that Cobb 
weighed only 175 or probably less 
when he first took off the batting 
laurels in 1907. George Stone and 
Charley Gehringer formed the 180- 
pound class. Then there were Elmer 
Flick and Lew Fonseca, 175 pounds, 
George Sisler and Luke Appling, 170 
pounds and Buddy Myer (1935) Į 
weighing only 165 pounds.

Williams’ last average was 416. j 
Should he be able to finish with 
a mark of better than 400, he would 
be the first American leaguer since. 
Harry Hellmann in 1923 to come 
through with such a .sensational 
percentage.

Ted’s remarkable hitting is credit
ed to his phenomenal wrist action. 
It must be remembered that Wil
liams’ 174 pounds are spread over 
a six foot three inch frame and |4.^ jn tbe sixth Joe, of the LoDe- 
were it not for the snap of the • Stars hit a double and Walter, the 
wrists that he gets into his swing, noxt onc up> hit a homer. That 
a skinny player, such as he is, never brought the score up to 6-1.
would have a chance to hit around I After this scorc was achieved the 
400- . 1 girls would hold back the boys and

Should Williams take down the | rob bases while the boys Would 
dance on the bases and run for 
the girls. All this went on until 
the game ended in an uproar.

Hi-Lites of the Day*—
After thė game the IsLanDerS 

and their guests went on a picnic 
and then for a swim on Grade’s 
estate when the picnic was getting 
rough. Joe S. climbed one of the 
largest trees in the park, at which

LoDeStars Win 
Over IsLanDerS, 
6-1 Score

be- 
Ten 
the 
the

a

JuneGREAT NECK, L. I.—On 
15th the first softball game of the 

i season was played. 
: Islanders (girls) 
I match, so it seems, 
LoDcStars (boys).
' In the fourth inning the score 
stood at 4-0 in favor

i ark visitors. Connie
I homer which brought the score to

The Great Neck 
were an easy 
for the Newark

of the New-
Gragis hit a

Fragment:--
Love of Music

Whom or what
Have J to thank that 1 internally
Can singing purge my sorrow? Illness shut
My childhood, from the laughter and the glee
That others shared', my joys like laurels then were cut;
All beauteous things I learned to heed, attentively 
And of them all, melodious song loved best.
I heard my mother caroling songs
Of Finland: minor, moody songs ,oppressed.
By Lethean sweetness; telling wrongs
That by the pen could never be expressed
More surely or eloquently: songs
They were, with which from hearts was drawn, 
It seemed, organic sympathy.

batting championship, he, also, 
would Im? the youngest player to do! 
so since Ty Cobb, at the age of! 
twenty-one, led the American League 
hitters in 1907 with a mark of 350.

.Ted will not bo twenty-three until 
after the end of the 1941 season.

The proponents of a later start of 
the major league season, arguing 
that too many games are postponed
in April because of rain have re-1 time Johnny S. proceded to be a 
ceived a black eye this year. Only savage and tried to shoot him down 
eight games were called off because 
of rain or cold weather in fifteen 
days in April, eight in thirty-one 
days in May and seven in only 
eleven days of June. In fact, the 
weather was better suited for base
ball in April than it has been in 
June.

American I^eague relief pitchers 
certainly have strutted their stuff 
this season, being credited with for
ty-five vietotieji as against twenty- 
five defeats for a percentage of 643. 
Washington pitchers have two wins 
and no defeats, Boston eight and 
two, Detroit eleven and three, New 
York eight and three, Philadelphia 
seven and three, Cleveland four and 
two, St. Louis four and nine, Chi
cago one and three. Al Benton, the 
big Detroit right hander, has been 
the most successful, winning five 
and losing only one in addition to

with a spear. With no success Con
nie climbed the tree and, like a 
monkey, hung from a limb and did 
the conga.

The bad boys of 
Johnny and Rita, 
ones who started throwing the li
quid around. After that everything 
happened—-Abbie got drenčhed—
Lennie had to take his shirt off. 
Pete, no doubt, Will have to take 
his trousers to the cleaners. Joe 
couldn’t see through his eye glasses. 
Naorhi’s specs were glUed to her 
face. Frappie carried the beer in 
her pocket without spilling a drop.

Millie S. makes an excellent 
man. She is also a Wow at 
ball...

Olga Lukauskas seems to 
succeded in dazing Walter—AHEM!

The boys have started something. 
That’s right, its a game called 
'Mummy John.” What ftin! But you

the party Were 
They are the

fire- 
soft

have

vocation of the ‘strikebreak or be 
drafted’ command, and to insist 
that the legitimate demands of 
striking workers be granted.

The National Office also empha
sized the need to raise fuhds for the 
Perpetual1 Peace Vigil in front of 
the White House, which it declared 
to be “A direct and’ emphatic protest 
against the use of the army 
smash strikers.”

Cleve. Picnic 
Sunday at 
Grinins Farm

In Cleveland With Biruta.
Remember to attend the Lyros 

Chorus Picnic Sunday, June 22, 
1941, at Grinius Farm in Thompson, 
Ohio, for a full day of fun.

Good Music to a good orchestra. 
A variety of refreshments to please 
all. Games, such as: Blackberry Pie 
Eating, Apple Eating, Bag Race, etc.

Admission: 20c a person or free 
of charge to each one who buys 
$1.00 worth of bar check 
gate.

We have many hovelties 
for that day. Free Candy 
Lucky Ones!

Do come, one and all!
Route: — Take Route 6 

Chardbn to Hambden; from 
take Route 166 to Route 86, 
left to farm. There will be singns 
along the way.

at the

planned
to the

thru 
there 
turn

Food for Thought:— 
The greatest puzzle ... Life.

B. N.

Old Stuff
for the first time hubby camo 
long after the clock had struck 

him

Not 
home 
midnight. But he had with 
something which he hbped Would 
ward off the storm that awaited 
him.

“My dear,” he started, as he came 
into the bedroom with a paper bag 
in his hand, 
home some

His wife 
look up.

“Go oh,” 
listening.”

“my dear, I’ve brought 
chestnuts.”
didn’t even trouble to

she said, wearily, “I’m

- -.......... - • ■ į v 1 ' - - •-« —■'•ll—

should have seen Naomi’s wrists the 
day after. Ne^ct time, not so hard.

Bobby Žukauskas took it easy, 
that was unusual. But I guess it 
was because the other party was 
fairly quiet. Right, Frances?

I can’t write much more, Uecause 
there’s too much to write about. 
More information can be had by 
asking those who were present...

I reckon I’ll leave you with this 
thought: tb feel youiig one iriust 
let hindself gb ...

Bye now, ,
—Just a riick.

And I remember, I remember, too, 
How our Hungarian neighbor. home returning, 
Took his violin at nights and spoke a yearning 
Deeply heart-felt. Kerosene lamps went burning 
Deep into the Pennsylvanian nights; we listened to 
The music's fiery flights; and some would dance, 
The cold bituminous mines forgetting.
My love of music had this simple setting.

E. Wirta.

THE INQUIRING REPORTER ASKS:
Last week, the American Peace 

Mobilization’s Inquiring Photograph
er asked five college students the 
question: “Do you think you’ll be 
one of the 18,000 new millionaires 
of World War II?”

.Here arc the answers:
Psychology student: “Not me!

Them as has, gits! I ain’t got, so I 
don’t git. I don’t own any factories, 
mines or mills producing the in
struments of death, and I’m not 
profiteering on high prices. Yester
day’s 31 cent eggs are 39 cents to
day; it looks to me as if I’m mak
ing now millionaires fast, not be
coming ohe. No, I think everyone 
realizes that the poor people will on
ly become poorer as a result of the 
war.”

Science student: “I don’t even 
have a job, so how can I became a 
profiteer and make millions? Not 
only don’t college students have any 
chance of being a millionaire, but 
they don’t even have a chance to 
enter the profession for which 
they’re supposedy being trained. Un
less we get together in an organi- 
zatipn like the American Peace Mo
bilization, we’ll just be graduating 
into the army — and you can’t 
make a milion dollars there!”

Journalism major: <T should say 
succinctly: open quote, What
Chance?, close quote. Do you want 
a brilliant answer? Well, from 
sources close to the White blouse, 
the answer to your slightly ironic 
question, m’frlend, is just plain 
NUTS! Brother, you or I aren’t go
ing to make a penny out of this 
war. Why, guys like you and me 
will soon be taxed to death. I hoar 
they’re going to tax memories next!”

Sociology student: “No! Absolute
ly hot! Things just don’t work that 
way. My chances of getting a mil
lion are just about nil. As ą matter 
of fact, I question giving up my life 
for the status quo.

Negroes fought in the last war for 
democracy and then were stripped 
of their uniforms and denied their 
rights. By the look of things, the 
same thing will happen again if we 
let them rush us Into this war. But 
they won’t fool us again!”

Abcoiintlng student: “Millionaire? 
Me? My chances are about 600,000 
to one on thę basis of the people

a minute — 
so you’d bet- 
I had million 
grab another

a dime, 
odds. If 
able to 
a dime — I’m laugh-
My only chance of es-

floating around. Wait 
I’ve only got 
ter raise the 
I might be 
five. But on 
ing out loud.
caping a bomb is by helping to keep 
the U. S. out of war — and the way 
to do that is through the American 
Peace Mobilization.”

Penktacl., Birželio 20, 1941

of the Builders — not count
ing at all the young people 
from Jersey and Upstate New 
York who are also leaving — 
will be given a farewell dance 
this Saturday, June 21, at 
419 Lorimer Street. The mo
ney raised at the dance will 
be used, of course, to help 
defray the expenses involved 
in the trip.

This PEACE -DANCE will 
begin at 8 :30 p. m. Admission, 
25c. There will be music, 
dancing, a short program — 
but above all this, you will 
know that you are doing your 
part for the cause that every 
American wants — to keep 
our tountry at peace.

Army’s First Action in World War II 
Is Against American Workers

By JACK YOUNG
INGLEWOOD, Cal.—“The Army is coming.”
Perched on a railroad stop sign by the North American 

Aviation Inc., plant here early last Monday morning, a worker 
raised

Ten 
news.

For

that snout.
thousand CIO strikers and sympathizers cheered the.

h-------------------------------------------

the lines had held and the 
was coming. So they cheered, 
cheers didn’t last long. Soon

more than two hours 
that morning they had held 
tight mass picket lines before North 
American’s nine gates. They had 
battled off attacks from armed Los 
Angeles cops and only nine scabs 
had gotten inside the plant.

A mass police sortie — personally 
directed by Mayor Fletcher Bowron, 
the man re-elected to office with 
their support just a month before— 
had been beaten back at the main 
gate.

, Cops had thrown 75 tear gas 
•fiombs at them in that unsuccessful 
attempt to break their picket line. 
Most of the bombs had been thrown 
right back, more Ahan a score of 
pickets—one a woman—had been in
jured.

But 
Army 

The
they had changed to shouts that 
“this is Fascism” and this “is the 
way Hitler started in Germany.”

Because, under direct orders of 
its Commander-in-Chief Franklin 
D. Roosevelt, the Army had gone 
into action for the first time in the 
World War II.

And .the Army’s bayonets had 
been used by workers in uniform 
against workers on strike. American 
blood was the first shed by Roose
velt’s dictatorship.

Three truck loads of soldiers with 
loaded machine guns had pulled up 
at the main gate. Under these men
acing muzzles, police were able for 
the first time to open a lane for 
strike breakers.

Hundreds of steel-helmeted troops 
—there were 3,500 in all— moved 
on the strikers from three sides 
with fixed bayonets, sawed off shot
guns and automatic rifles.

The troops had deployed across 
a field and charged at the picket 
lines. Before those toad-stabbers, 
the workers had been forced to fall 
back.

Some 
soldiers, 
year-old 
Service man, was bayoneted in the 
thigh. So was a 47-year-old WPA 
worker burning weeds nearby.

Dozens of workers were pricked 
Others were 
rifle butts, 
the soldiers 
pickets into 

i across

weren’t fast enough for the 
however, Carl Clement, 27- 
pickct captain and an ex

with those bayonets. 1 
brutally pounded with 

In a splitting move, 
drove several hundred 
a barbed wire bull pen 
the factory. Other thousands, 
evet, reformed 
around the 
them broken 
leaders were placed under “military 
arrest.” Held 
MacArthur for 
hours.

Army outposts were set up a 
around the factory. Armored 
with mounted machine guns 
rolled working class residential 
tricts.

Roosevelt had taken over North 
American to preserve the profits 
of that General Motors subsidiary, 
help J. H. Kiridelberger, company 
president, maintain his 50 cents ah 
hour minimum wage, and break the 
striking Local 683, CIO tlhited Auto 
Workers.

Attorney General Jackson stated 
that the strike was a “Comtnunist- 
ihspirthd insurrection.”

Not iCommunists but the hungry 
bellies of men, women and children 
caused the strike. While workers 
tried to live on the 50-cent wage, 
war profiteers in Los Angeles sent 
living costs up 20 percent.

the picket 
troops .only to 
time and again

from 
how- 
lines 
have 

while

incommunicado at Fort 
six and one-half

mile 
cars 
pat- 
dis-

North American is working on 
$200,000,000 worth of ‘national de
fense” orders. In 1940, the corpora
tion made $7,800,000, or a profit of 
$855 on each worker’s labor. •

Certified collective bargaining 
agent at North American by the 
National Labor Ręlations Board, 
Local 683 started negotiations with 
the management April 16.

Main demand was a minimum of 
75 cents and a 10-cent blanket in
crease, but week after week com
pany officials never got around to 
wages in conferences with the union 
bargaining committees.

Negotiations were broken off May 
21. On May 23, the wokers voted 
5834 to 210 to strike and Richard 
T. Frankensteen, National UAW 
Aircraft Director, ‘ set May 28 as 
the date for walkout.

The case was certified to the Na
tional Defense Mediation Board in 
Washington, while the Mediation 
Board continued the company’s stal
ling, Frankesteen reset the strike 
for June 3. Again a walkout was 
forestalled. But North American 
workers were tired of waiting. 
Frankensteen had promised to get 
them “75 and 10", and they wanted 
it. Their rank and file representa
tives in Washington reported more 
run-around—and they struck the 
plant at 3 A. M. June. 5th.

While the biggest picket line in 
Southern California history formed 
at the factory,. the Dies Committee 
blasted them; The Office of Produc
tion Management, with Sidney Hill
man concurring, demanded they re
turn to work and Los Angeles AFL 
locals tried an abortive “back-to- 
vVork’ movement.

In summing up the lessons at the 
strike, one organization stated:—

1. “The real intent of. Roosevelt’s 
‘unlimited emergency’ is revealed in 
the use of the Army against Amer
ican citizens engaged in exercisihg 
their fundamental American right— 
the right fo strike.

“From now on, Roosevelt intends 
to use force and violence on Amer
ican workers to guarantee big pro
fits to the trusts. If he is allowed 
to continue ,the Atherican Workers 
everywhere will be at the mercy of 
the monopoly corporations.”

2. “That this is no war for demo
cracy is borne out by the fact that 
the first engagement of the Con
script Army was with American 
workers.”

3. Because of his support of the 
war policy of the administration, 
Mayor Bowron has advanced to the 
position of an open strike breaker, 
a course we predicted during the 
recent Municipal election campaign.

“The people should realize once 
and for all, as a result of this ex
perience, that the only guarantee 
agaihst a repetition Of sUch be
trayals by men whom they have 
elected to office, lies in the inde
pendent organization and expression 
of labor's political strength.”

4. “The North American strike 
has proven to the hilt that those 
mislcaders of labor like Franken
steen who support the war policies 
of the administration, inevitably 
join the company of John Frey, Wil
liam Green and Sidney- Hillmah, in 
strike breaking in their own orga
nizations.”

Taking His Pick
Landlady—I’ll give you just three 

days in which to pay yout board.
Student—All right, I’ll pick 

Fourth of July, Christmas 
Easter.
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Lietuvos Mokytojų Uždaviniai
(Tąsa) *

Partija atvėrė inteligentijai 
nematyto žmonijos istorijoje 
didingo kūrybinio darbo ne
aprėpiamas perspektyvas. Mo
kytojas turi būti vertas savo 
garbingo ir atsakingo uždavi
nio. Jis visų pirma turi būti 
socialistinės tėvynės patriotas, 
visiškai jai atsidavęs, dalyvau
ti su visais darbo žmonėmis 
naujojo gyvenimo kūryboje. 
Tik politiškai sąmoningas mo
kytojas, mokąs teisingai ver
tinti visuomeninio gyvenimo 
įvykius ir reiškinius, sugebės 
tinkamai išaiškinti juos vai*- 
kams ir atlikti jam pavestus 
uždavinius — komunistiškai 
auklėti vaikus.

Tuo tikslu kiekvienas mo
kytojas turi įsigilinti į bolše
vizmo idėjas, studijuoti revo
liucinę teoriją, būtinai reika
lingą komunistinio vaikų auk
lėjimo uždaviniams teisingai 
suprasti ir tinkamiems jų į- 
vykdymo būdams surasti. Drg. 
Stalinas XVIII-jame partijos 
suvažiavime kalbėjo:

“...Bet yra viena mokslo 
šaka, kurios žinojimas turi 
būti privalomas visų moks
lo šakų ' bolševikams, — tai 
marksistinis-leninistinis moks
las apie visuomenę, apie visuo
menės vystymosi dėsnius, apie 
proletarinės revoliucijos vys
tymosi dėsnius, apie socialis
tinės statybos dėsnius, apie 
komunizmo laimėjimą. Nes 
negalima laikyti tikru leninin-
ku asmens, kuris vadina save ■ davinius sėkmingai atliks, 
lenininku, bet yra užsidaręs į Į 
savo specialybę, užsidaręs, sa
kysime, į matematiką, bota
niką arba chemiją ir nemato 
nieko toliau savo specialybės.

“Lenininkas negali būti tik
tai savo pamėgtos mokslo ša
kos specialistas, — kartu su 
tuo jis turi būti politikas-vi- 
suomenininkas, kuris gyvai do
misi savo šalies likimu, pažįs-

kurio
kaupu.

vystymosi dės- 
leidžia oricn- 

mūsų epo- 
suteikia pcr-

ta visuomeninio vystymosi dės
nius, moka naudotis šiais dės
niais ir nori būti politinio ša
lies vadovavimo aktyvus daly
vis. Tai bus, žinoma, papildo
mas apkrovimas bolševikams- 
specialistams. Bet tai bus toks 
apkrovimas, kurio rezultatai 
apsimokės su

Visuomenės 
nių žinojimas 
tuotis svarbiuose 
chos įvykiuose, 
spektyvos aiškumą, - įkvepia 
nesugriaunamą įsitikinimą ga
lutiniu komunizmo laimėjimu. 
Tas žinojimas padės jiems 
greičiau pakeisti žmonių psi
chologiją, išauklėti juose ta
rybinį patriotizmą, įskiepyti 
jiems tarybines pažiūras į 
darbą ir visuomenės nuosavy
bę, pakelti mobilizacinį 
ruošimą ir įdiegti jiems 
pykantą priešui.

Inteligentijos politinio 
timo darbo pagrindas — stu
dijuoti “Trumpąjį VKP(b) is
torijos' kursą.” Kiekvienas ta
rybinis mokytojas turi išmokti 
naudotis šiuo ginklu, kūrybin
gai jį pritaikyti savo darbui. 
Malonu pažymėti, kad žymi 
Kauno mokytojų dalis uoliai 
lanko sekmadieninį marksiz
mo-leninizmo universitetą ir 
kitomis progomis kelia savo 
politinį išsilavinimą. j

Dideli yra tarybinei mokyk
lai statomi uždaviniai. Ji turi 
auklėti socializmo statytojus. 
Įsigilinę į bolševizmo idėjas, ta
rybiniai mokytojai šiuos už-

pasi-
nea-

švie-

Kokie reikalavimai statomi 
tarybiniam mokytojui? Pir
miausia mokytojas turi būti 
savo specialybės meisteris. Jis 
turi mylėti vaikus, gerai pa
žinti jų savybes, sugebėti jas 
suvokti, kad pasiektų, savo 
darbe meistriškumo, kad būtų 
visais atžvilgiais pavyzdys vai
kams; mokytojas nuolat turi 
dirbti saviauklos darbą, save

M. Gedvilas

auklėti ir tobulinti.
“Jeigu būčiau paklaustas, 

kas šiuo momentu svarbiausia 
reikalauti na iš mokytojo, — 
kalbėjo drg. Kalininas pasižy
mėjusių mokytojų pasitarime,
— pasakyčiau : auginti .naują 
žmogų. Pas mus kuriamas 
naujas socialistinės viuomenės 
žmogus. šiam naujam žmo
gui reikia įskiepyti pačias ge
riausias žmogiškas savybes. 
Kurias gi žmogiškas savybes 
reikia įskiepyti ? Pirmiausia— 
savo liaudies meilę, darbo 
žmonių masių meilę; antra— 
dorumą; trečia — drąsą; ket- 
virta — draugiškumą; penkta
— darbo pamėgimą. Ne tiktai 
mėgti, bet ir dorai dirbti, tvir
tai atsiminti, kad jeigu žmo
gus “gyvena, valgo ir nedirba, 
tai reiškia, jis suvalgo svetimą 
darba.” 
. Tarybine mokykla tūri auk
lėti visapusiškai išlavintus, 
kultūringus ir drąsius žmones, 
socialistinės Tėvynės patriotus, 
būsimus aktyvius komunizmo 
statytojus.

Šiuo laiku pagrindinis mūsų 
uždavinys yra kova už pasie
kiamų mokykloje rezultatų 
pakėlimą, už labai gerą moky
mąsi, už pasilikimo klasėje an
triems metams likvidavimą. 
Pagrindinė mūsų mokyklų yda 
šiuo laiku yra žemas pasiekia
mų rezultatų lygis. »

Ne visos mokyklos ir ne vi
si mokytojai pasiekia vienodų 
rezultatų, štai, visa eilė Kau
no miesto mokyklų išsiskiria iš 
kitų savo tvarka, 
niais užsimojimais, 
pažangumu. štai,
Nr. 2 (vedėja Arminaitė VI), 
mokykla Nr. 25 (vedėjas Ba
joras Andrius), mokykla Nr. 
17 (vedėjas Varanis Vincas) 
ir Nr. 9, palyginus su kitomis, 
yra vertos gero žodžio. Blo
giau stovi darbas mokyklose 
Nr. 26 ir Nr. 43. Gero įspū
džio daro mokykla Nr. 8 (ve

pedagogi- 
mokinių 

mokykla

dėja Rainesaitė Mina), užtat 
švaros ir tvarkos atžvilgiu 
daug blogiau yra su mokykla 
Nr. 14 (vedėjas Kušelėvičius 
Izraelis).

Aš suprantu, kad daug įta
kos mokyklos darbui turi pa
talpos, socialinė mokinių sudė
tis ir eilė kitų, ne nuo mokyto
jo pareinančių, reiškinių, štai, 
Kauno pakraštyj, už Vilijam
polės, yra Sargėnų pr. m-la. 
Anksčiau, smetoniniais laikais, 
mokytojui sunku buvo joje 
dirbti. Vaikai buvo nuskurę, 
blogai mokėsi, nereguliariai 
lankė mokyklą; jų tarpe bu
vo įsigalėjęs chuliganizmas. 
Mokytojas negalėdavo tėvų 
prisišaukti. Atėjus tarybinei 
santvarkai tos apylinkės tėvai 
gavo darbo, iš kai kurių šeimų 
dirba po kelis asmenis. Pasi
taisė jų materialinė padėtis. 
Kiti reikalai ii’ mokykloje. Mo
kiniai geriau aprengti, mažiau 
praleidžia pamokų, geriau 
giasi ir geriau mokosi.

(Bus daugiau)

el-

Youngstown, Ohio
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 4-to Apskričio pikni
kas ir konferencija įvyks liepos 
13 dieną. Piknikas bus Į pas 
Skirkevičius ant .ūkės, o .konfe
rencija pas Danielius po num, 
125 S. Pearl St. Prasidės 10 v. 
ryto.

Kuopos deelgatus rinkite vie
ną nuo 10 narių, ir kas viršaus, 
ir vieną nuo kuopos. Meldžiame 
delegatus nesivėluoti. Pribūki
te laiku. .

Ant 
klaida. 
“522,” 
legatai
krą kelio numerį.

ti.kietukų yra padaryta 
Kelio numeris skamba 

o turi būti 422. Visj de- 
ir svečiai įsitėmykite ti-

Literatūros Draugijos

LDS 4-tb Apskričio valdybos 
posėdis turi įvykti rugpjūčio 10 
dieną ir reikėtų pasikviesti Lie
tuvių 
15,-to Apskričio valdybą ben
dram pasitarimui ir išrinkimui 
komisijos dėl vaikučių mokyklė
lės ateinančią žiemą.

Apskričio pirmininkas, 
Frank J. Madison.

Lowell, Mass
Susirūpinkime Svarbiais 

Dalykais
Draugai LLD 44-tos kuopos 

nariai, jau visai prisiartina 
mūsų didysis metinis darbas, 
būtent, “Laisvės” liepos 4 d. 
piknikas, Maynard, Mass. Te
liko tik biskį daugiau savai
tės laiko, o mes visgi dar ne
same gerai prisirengę prie tos 
metinės iškilmės, kad masiniai 
dalyvauti ir gerai pasirodyti; 
gerai ir tvarkingai prie te
nykščių darbų. Tam susitvar
kymui ir kitiems organizaci
jos darbams reikia būtinai tu
rėti susirinkimas kuopos. Tai
gi, tokis susirinkimas yra šau
kiamas šį šeštadienį, birželio 
21 dieną, 7 vai. vak., Lietu
vių Piliečių Kliube, 338 Cent
ral St.

Būtinai reikia visiems daly
vauti, kad galėtumėm atlaiky
ti itin gerą susirinkimą, čia 
turėsime du svarbius klausi
mus : Maynardo piknikas ir 
kitas Haverhillio piknikas, ku
rį rengia mūsų keturių koloni
jų ALDLD kuopos, liepos 20 
dieną. Abu piknikai reikalau
ja geriausio prisirengimo.

Be to, turėsime peržiūrėti, 
perkratyti, kaip kiti kuopos 
dalykai stovi, ar visi nariai 
yra jau pasimokėję duokles? 
Jeigu dar ne, tai reikės trupu
tį geriau mobilizuotis kuopos 
reikaluose.

J. M. Kajrsonas.

Binghamton, N. Y
Drg. K. Tinkūnas Jabai susi

žeidė birželio 8-tą, nupuolė 
tropais, susilaužė abi rankas 
ir šonkaulius. Jis gyvena pas 
F. A. Ziboris ant Clinton St.

K'f Tinkūnas yra brolis drg. 
Krasauskienės. Drg. Krasaus
kai'yrą “Laisvės” skaitytojai.

Apgailestauju jūsų brolio 
nėfaimės ir linkiu greito pa
sveikimo K. Tinkūnui.

Pasveiko drg. Katilienė ir 
Lillian Mikolajūnaitė, kuri bu
vo apsirgusi edrą, ir virš sa

vaitės laiko turėjo būti namie, 
negalėjo lankyti mokyklos. Ši 
jaunuolė neseniai įsirašė į LDS 
6 kuopą šiame vajaus laike.

Pasveiko E. Černauskienė, 
kuri išgulėjo ligoninėj savai
tę laiko. Draugai černauskai 
dalyvauja lietuviškuose paren
gimuose.

Sveiksta N. Garnienė, kuri 
ilgokas laikas nesveikauja ir 
išbuvo ligoninėj kelias savai
tes laiko. Dabar randasi na
mie ir vaikštinėja. Eina svei- 
kyn E. Bučinskienė, kuri turė
jo operaciją ir išgulėjo ilgą 
laiką ligoninėj. Sveiksta J. že
maitis, kuris sugrįžo iš ligoni
nės po mažos operacijos. P. 
Kastra viekas irgi pasveiko, jis 
gana ilgai sunkiai sirgo.

Linksma, draugės ir drau
gai, jus- matyti svejkais.

J. K. Navalinskiene.

Berlin, birž. 18.—Vokie
čių valdžia žada išvyt ame
rikonų biznio agentus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ’ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

' 168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajcnkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. bukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

London. — Smarkiai vei* 
kia francūzų orlaiviai iš Sy* 
rijos; stengiasi užkirsti an
glam susisiekimų su Pales* 
tina. .wrtdl

Alexandria, birž. 18.—Vo'« 
kiečių orlaiviai vėl bombar-* 
davo šį Egipto didmiestį, 
kur yra svarbi anglų laivy
no prieplauka.

London. — Anglai pripa
žįsta, kad francūzai sulaikė 
anglų žygiavimus Syrijoj.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

Ul(bERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

............. .......    w

BOSTONO APYLINKE
fTTT

Didysis Bostono apylinkes lietuvių piknikas Liepos 4 d. Maynard, Mass,, kur su 
plaukia tūkstančiai žmonių. Tai puikūs pasimatymai su senais pažįstamais ir dau«

J . -
gražių progų jsigyti naujų pažinčių

4th of July, Vose Pavilion, Maynard, Mass.
Pradžia 12 valandą dieną Prašome nesivelinti

Šokiam Gros Rhythm Kings Orkestrą iš 10 Kavalkų
Puiki Dailės Programa Kurią Išpildys

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

Vadovaujant H. Žukauskaitei

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

Montello Dailės Ratelio Choras
•4

ir Apšvietos Moterų Grupe,
Vadovaujant Onai Mineikiūtei

KALBĖS A. BIMBA, Iš BROOKLYN!)
Vienas iš “Laisvės” Redaktorių



Šeštas puslapis LAISVE Penktad., Birželio 20', 1941

Worcester, Mass.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 1-mo Apskričio me
tinis piknikas įvyks sekmadie
nį, birželio 22 d., Olympia 
parke, Shrewsbury, Mass. 
Pradžia 11 vai. ryte. 57 kuo
pa išrinko iš 5 narių komisi
ją, kuri tyarkys visą pikniką. 
J komisiją įėjo šios draugės: 
Norvaišienė, Lukienė, Davido- 
nienė,' žukienė ir čeponienė. Vi
sos veiklios darbininkės.

Dabar 1-mo Apskričio val
dybai tik telieka pasirūpinti 
darbininkų, kurie prigelbės 
komisijai.

Pikniko programoje pasiro
dys visiems lietuviams gerai 
žinomas garsus dainininkas 
Aleksandra Vasiliauskas, “Dė
dė Petras“, “Dzūkas,“ “že
maitis“ ir “Zanavykas.“ Kal
bės “Tiesos“ redaktorius iš 
Brooklyn©. Piknikas ir prog
rama bus visais atžvilgiais tur
tinga.

Todėl visos kuopos būtinai 
paremkite šį pikniką, paagi
tuokite lietuvius, kad dalyvau
tų. Jeigu iš kiekvieno miesto 
bei miestelio susiorganizuos 
nors po 2 ar 3 autorųobilius ir 
atvažiuos į mūsų pikniką, tai 
bus didelė užuojauta ir para
ma.

LDS 1-mo Apskričio valdy
bos nariai būtinai turite visi 
dalyvaut šiame piknike, nes 
bus svarbių reikalų aptarti. 
Ne vėliau, kaip. 11 vai. ryte 
Olympia parke!

F. J. Repšys,
LDS lmo Apskr. Sekr.

Youngstown, Ohio
Numirė Žymus Veikėjas

Birželio 9 dieną, 7:30 vai. 
po pietų, Youngstown ligoni
nėje pasimirė drg. Mike Skis- 
timas. Jis buvo visos apylin
kės kolonijoms gerai žinomas 
veikėjas. Jo moteris mirė 1937 
metų gruodžio 8 dieną. O sū
nus Mateušas numirė apie sep
tyni mėnesiai tam atgal.

Mike Skistimas buvo apie 
60 metų amžiaus. Youngstowne 
išgyveno apie 40 metų. Ilgą 
laiką dirbo Youngstown Sheet 
and Tube Co. dirbtuvėje.

Mike paliko du sūnus. Jonas

gyvena Torrento, Ohio, & Alex 
gyvena Youngstowne. Taipgi 
paliko dvi dukteris, Juliją ir 
Evą. Abi gyvena Youngs
towne.

Mike Skistimas priklausė 
prie LDS 9 kuopos ir LLD 90 
kuopos. Visados jam rūpėjo 
darbininkų reikalai. Niekados 
neatsisakydavo nuo komisijų, 
kur tik jis būdavo renkamas. 
Visados savo užduotis atlikda
vo gerai. Jis taipgi priklau
sė prie Sąryšio komiteto ir vi
sados lankydavo susirinkimus.

LDS 9 kp. ir LLD 90 kp. 
nupirko po gėlių vainiką drau
gui Mike Skistimui. Tik tiek 
mes jam atsimokėjome už jo 
gerus darbus.

Youngstownieciai visi turi
me subrusti ir atpildyti tą 
spragą, kuri pasidarė judėji
me mirus mūsų geram drau
gui Skistimui. Aš mislinu, kad 
mes tą galėsime padaryti gau
dami naujų narių ir veikėjų į 
jo vietą.

Mike Skistimas tapo palai
dotas birželio 12 dieną, 2 vai. 
po pietų. Tegul draugas ilsis 
šaltoje žemelėje.

Y oungstownietis.

Svarbu Choristams
Choristai, kurie apsiėmė- 

te dainuoti ALDLD 2-ro 
Apskričio piknike, kuris 
įvyks 22 d. birželio (June), 
Old Cider Mill Grove, 186 
Vaux Hall Rd., Union, N. J., 
ir dar negavote “compli
mentary” įžangos tikietų, 
tai juos gausite prie parko 
vartų. Važiuokite visi!

A. GHmanas,
ALDLD II Apskričio 

Pirmininkas.

Lisbon, Portugalija. — 
Prez. Roosevelto sūnus “ka
pitonas” James apdirbinė- 
ja Portugalijos valdžią eit 
išvien su Amerika ir Angli
ja prieš nazius.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė uždraudė įva- 
žiuot į šią šalį tiem pabė
gėliam nuo nazių, kurie tu
ri artimų giminių Vokieti
joj.

P1TTSBURGH0 IR APIEUNKES ŽINIOS tyn iškėlęs, kad negalima, kad
So. Boston, Mass.

Birželio 8 dieną laikė po
sėdį Liet. Literatūros Draugi
jos 4-to Apskričio komitetas. 
Plačiai kalbėta apie apskričio 
konferenciją, kuri įvyks birže
lio 29 d. 1 vai. po pietų, 1320 
Medley St., N. S., Pittsburgh.

Komitetas kviečia visas LLD 
4-to Apskričio kuopas ir pa
vienius narius dalyvauti taip 
svarbioje konferencijoje.

Kalbėta apie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 160 
kuopos sumanymą dėl suren
gimo išvažiavimo viso Pitts
burgh© ir apylinkės. Nutarta, 
kad toks išvažiavimas labai 
reikalingas remti ir prisidėti.

LLD 87 kuopos susirinkimas 
įvyko tuoj po apskričio komi
teto susirinkimo. Nusitarta 
taipgi prisidėti prie didžiulio 
Pittsburgh© ir apylinkės išva
žiavimo. Daugiausia kalbėta 
apie kuopos draugišką išvažia
vimą, kuris įvyksta birželio 22 
d. Mikalausko ūkėje, Evin 
City, Pa. Kuopa kviečia visus 
lietuvius dalyvauti.
Kur Vienybe, Ten ir Galybe

Taip sako lietuvių patarlė. 
Toks buvo įvykis Fried and 
Raymond Packing kompanijo
je, tai yra, gyvulių skerdyk
loje. Ten unijos yra nustatyta 
tam tikra mokestis naujam 
darbininkui, o padirbus tris 
mėnesius, mokestis turi būti 
pakelta pagal unijos nustaty
tą skalę, štai vienai darbinin
kei sueina trys mėnesiai kaip 
dirba ir unijos viršininkai pra
neša bosnį, kad ta darbininkė 
turi gauti penkius centus į va
landą pakėlimą. Bosai visai 
nesiskaito. Praslinko savaitė ir 
antra ir bosai nė nekalba apie 
pakėlimų tai darbininkei al
gos. Ten darbininkų dirba virš 
trys šimtai.

Birželio 4 dieną utiija su
šaukė skyriaus susirinkimą ir 
visi metė darbą, pareikalau- 
darni, 10 centų į valandą pa- Pivariūnas atsineša į savo dar- 
kėlimo algos. Pradžioje bosai bininkus. Mat, jis yra duon- 
nenorėjo nei kalbėti, bet dar- kepyklos savininkas, kuriam 
bininkai pikietavo dirbtuvę * dirba daugiau, kaip trisdešimt
dieną ir naktį. Matydami, 
kad darbininkų negalės įveik
ti, bosai pradėjo tartis ir po 
keturių dienų streikavimo visi

darbininkai gavo pakelti po 
septynius centus ir pusę į va
landą ir sugrįžo į darbą.

Dabar ir kitos mėsinyčios 
taipgi pakėlė tiek pat darbi
ninkams algas. Mat, bijojo, 
kad jie neišeitų į streiką.

Tas parodo, ką gali darbi
ninkų vieningumas.

Sunkvežimių Vairuotojų 
Streikas

Jau ketvirta savaitė kaip 
streikuoja Pittsburgho sunk
vežimių vairuotojai. Jie reika
lauja algų pakėlimo. Nors pra
gyvenimas iškilo taip aukštai, 
bet kai darbininkai pareikala
vo algų pakėlimo, tai trans
porto kompanija nenorėjo 
duoti didesnių algų.

Iš Bendro Susirinkimo

Birželio 15 dieną įvyko 
bendras posėdis LLD 4-to 
Apskričio ir LDS 8-to Apskri
čio komitetų. Susirinkimas nu
tarė surengti suvienytomis 
spėkomis išvažiavimą liepos 27 
dieną Pulaski Parke, Carne
gie, Pa. Labai prašo kuopų ir 
kitų draugijų tą dieną nieko 
savo nerengti, o visus kviečia 
dalyvauti šiame bendrame pa
rengime. Išvažiavimo pelnas 
skiriamas darbininkų spaudai 
—tiems laikraščiams, kurie 
stoja už darbininkų reikalus, 
būtent, “Laisvei“ ir “Vilniai.“
Biskis iš Pittsburgho Tautinin

kų Šauksmo
Aš čia noriu trumpai pami

nėti, kokie čia žmones nori 
gelbėti Lietuvą “iš pražūties,“ 
kaip jie sako.

Birželio 13 dienos “Dirvoje“ 
skaitau, kad Sodus, Mich., ant 
Tabor farmos buvo smetoni- 
ninkų suvažiavimas. Iš Pitts
burgho dalyvavo ponas Petras 
Pivariūnas ir net $100 auka
vo dėl “Lietuvos gelbėjimo.“ 
žinoma, mums darbininkams 
visai neapeina tų ponų aukos, 
kam jie aukoja. Tik tiek aš 
norėčiau pasakyti, kaip ponas 

darbininkų. Kada darbininkai 
pareikalauna kokį centą algos 
pakelti arba geresnių darbo 
sąlygų, tai tas geradarys (Pi-

nėra biznio ir kitokius verks-
mus paleidžia. Tas tiesa, kad 
darbininkai nebėra tokie bai
liai, kaip kad būdavo, bet su 
tuo ponu prisieina sunkiai ko
voti.

Kai darbininkai įstojo į uni
ją, tai tas ponas pradėjo mes
ti iš darbo tuos darbininkus, 
kurie buvo pirmesni į uniją 
stoti. Tik jo nelaimė, kad jis 
pradėjo tą daryti per vėlai, to
dėl, kad darbininkai jau turė
jo uniją, kuri privertė išmes
tus darbininkus priimti atgal. 
Buvo net atsitikimas, kada ši
tas geradarys primetė darbi
ninkui neteisingumą ir išmetė 
iš darbo.

Pakol darbininkai ' neturėjo 
unijos, tai pas tą geradarį tu
rėjo dirbti už maiausią algą 
—mažesnę, kaip kitose kepy
klose. Tas parodo, kaip jis 
darbininkus išnaudoja.

Tai vienas dalykas, o antras 
—tai kas tą poną Pivariūną 
siuntė į tą suvažiavimą ir ko
kius lietuvius atstovavo? Jis 
atstovavo porą “Dirvos“ skai
tytojų, tai ir viskas.

Jūs, poneliai, galite aukoti, 
kiek jūs norite ir kalbėti, kiek 
jūsų spėkos leidžia, bet iš ar- 
dinarščikų žemės Lietuvoje’ne- 
atimsite ir ponams nesugrą
žinsite. Jūsų darbas ir pa
stangos veltui. Rep.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ii? 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, atmen? 
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.

Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Radio

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos Radio “Amberland Prog
rama“ įvyksta kas sekmadie
nis nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. 
Programa duodama iš stoties 
WHD1I, 850 kilę., Boston, 
Mass.

Šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexandras- Vasi
liauskas, programos vedėjas; 
Boleslovas Petruškevičius — 
bass iš Lawrence, Mass.; due
tas Dzūkas ir žemaitis; var
gonų solo ir dainos.

Kiti P.L.T. agentai yra se
kanti :

Jonas Grybas, 1190 Wa
shington St., Norwood, Mass.

Joseph M. Lucas, 43 Austin 
Street, Worcester, Mass.

Anthony Vasaris, 59 Dyer 
Street, Brockton, Mass.

George Shimaitis, 162 Mel

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų Ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

' RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

= ■ ’• = = =========== — == ==“~ ILT
Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great* Necke 

sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

rose Street, Montello, Mass.
John Burba, 266 Gold St., 

South Boston, Mass.
P.L.T. centralinis ofisas yr^: 

332 West Broadway, South 
Boston, Mass., SOUth Boston 
9423.

Skelbimai turi būti mūsų 
rankose ne vėliau ketvirtadie
nio ryto, kad sekantį sekma
dienį galima būtų pagarsinti.

“Dėdė Petras.”

Bay ir Grill
Moderniškai Į puošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai iŠrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

“Laisves” Piknikas New Yorko Apylinkėj

Bus Liepos-July 6, Clinton Park
Bus toje pačioje vietoje, kur pernai buvo. Prašome įsitemyti antrašą:

»

Clinton Park, Betts & Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Piknikas prasidės 12 valandą dieną. Muzika nuo 2-ros valandos po pietų.

PETER RICH’S ORKESTRĄ ŠOKIAM
ĮŽANGA 40c. ASMENIUI

———I ♦ I--------------

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Daug 
svečių atvyksta iš kitų miestų. Pasimatykite su 
jais ir pasivaišinkite savo dienraščio iškilmėje.

Keturi Chorai Dalyvauja Programoj:
Sietyno Choras, Newark, N. J., vad.-B. Šalinaitei;
Bangos Choras, Elizabeth, vad. A. Klimaitei;
Pirmyn Choras, Gr. Neck, vad. G. Kazakevičiaus;
Aido Choras, Brooklyn, vad. A. Žilinskaitei.

i

Brooklyniečiai, Newyorkieciai ir visa Didžiojo New Yorko apylinkė privalo rūpintis, kad sis piknikas būtų 
kuo sėkmingiausias. Savo atsilankymu Jūs paremsite dienraštį “Laisvę” ir patys smagiai laiką praleisite.
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Aštuntas puslapis

NewYorko^/Z^ifo2lni(>i
Mokytoją Schappes Teisti Džiūre 

Išrinkta iš Pasisakiusiu 
Prieš Komunistus

Amalgameiti] “Vadovy 
be” Nepaskūpejo Pa

kelt Sau Algas
Pereitą trečiadienį tapo iš- reikalavo atidėjimo bylos lig 

rinkti džiūrimanai-teisėjai Ge
nerally Sesijų teismui, kuris Įgiau liudininkų; lygaus su kal- 
teis Morris U. Schappes, su 
spenduotą iš Miesto Kolegijos netinkamų kandidatų į džiūri- 
mokytoją ir 
munistą.

Kiekvienas 
rėn teisėjais 
nusistatęs prieš 
prieš komunistus ir prieš Ko- • 
munistų Partiją. Du kandida
tai, kurie pasisakė neturį nu
sistatymo prieš komunistus, 
bešališki, buvo kaltintojų at
mesti, neįleisti džiūrėn.

Jeigu vaduotis pamatine tei
sėtumo taisykle, turėjo būti 
kaip tik priešingai: bešališki 
priimti, šališkieji atmesti. J. ■ 
V. konstitucija garantuoja 
kiekvienam bešališką teismą. 
Tačiau gyvenant gadynėj, ku
rioj tikėjimas į konstituciją ir 
jos prisilaikymas skaitomas 
komunizmu, o komunistą nori 
nuteisti, žinoma, konstitucijos 
taisykles reikėjo palikti už 
teismabučio durų.

Schappes yra kaltinamas 
keturiais punktais pirmo laips
nio prasikaltimo neteisėtam 
liūdyme, už ką jis galėtų būti 
nuteistas 20 metų kalėti ir 
$20,000 piniginės baudos. Tie 
punktai sudaryti iš kaltinimo, 
būk jis užtylėjęs - nuslėpęs 
vardus kitų kolegijos mokyto
jų komunistų, kuriuos Rapp - 
Coudert komitetas paskelbė 
komunistais.

Kaltinamojo gynėjas Ed
ward Kuntz pavadino šią bylą 
“nepaprasta”. Tie nepaprastu
mai aiškiai matėsi išrinkime 
džiūrės iš viejnpusiškų žmonių, 
teisėjo Jonah J. Goldstein iš
varyme Mokytojų Unijos at
stovų iš pustuščio teismabučio 
ir distrikto prokuroro Thomas 
E. Dewey pasirodyme teisma- 
butyje, kas retai atsitinka, 
taipgi prokuroro padėjėjo 
Saul Gelb pasigyrime, kad jis 
“įrodysiąs,” jog komunistai ti
ki į nuvertimą valdžios “jėga, 
sukilimu, kraujo praliejimu.”

Pagal užsiėmimą d žiūrę su
daro 4 šeimininkės, 2 salesma- 
nai, 3 įvairūs tarnautojai, 3 
firmų viršininkai, pirkliai.

Parinkime džiūrės teisėjas 
Goldstein leido kaltintojams 
atmesti 20 kandidatų, kalti
namajam tik 5.

Kaltinamojo adv. Kuntz 
reikalavo bylą numesti nuo 
kalendoriaus dėl negalėjimo 
pravest bešališkai teismo “at
sižvelgiant į esamąją isteri
ją”; dėl teisėjo padarymo sa
vęs nekvalifikuotu dėl savo 
dviejų prieš komunistus pra
kalbų, jo pasakytų dviem at- • 
skirais nuotikiais. Jis taipgi1 Brooks.

pirmadienio, kad gaut dau-
i 1G U 1 1 U U 1 11111 A y 1J _ 

.tintojais skaičiaus atipetimo

prisipažinusį ko- manus, ir leidimo publikos į 
jteismabutį. Teisėjas Goldstein 

.. , .... | reikalavimus atmetė.is priimtų dziu- T, .. , . , x.. . v. I Pravarymas is teismabučioprisipažino esąs , , . . . , _, . ; mokytojų atstovų iššaukė ypa-komumzma, i . . ... v ....... tingai didelį pasipiktinimą.

Kviečiame į Taikos 
Parę

Šį šeštadienį, birželio 21-mą 
“Laisvės” salėje, 8 v. v.

ĮŽANGA TIK 25c.
Tai bus parė ir išleistuvės 

delegacijos į Taikos Sargy
bą - Pikietą Washingtone.

Ateikite p a s i linksmint, 
šokiai ir užkandžių.

Iki pasimatymo, 
L.D.S. Builders’ Kp.

Bus

Proga i Lankus
Šį sekmadienį, birželio 

(June) 22 d., įvyks Literatū
ros Draugijos 2-ro Apskričio 

Jis bus Cider Mill 
Vaux Hall Rd., 
Puikiausia vieta

piknikas.
Grove, 186 
Union, N. J. 
New Jersey valstijoje pikni
kams.

Iš Brooklyno publika busais 
važiuos į šį pikniką. Kelionė 
į abi pusi $1.00. Tuojau užsi- 
sakykit vietas busuose. Kreip
kitės į “Laisvės” raštinę. Bu
šai išeis 12:30 vai. po pietų 
nuo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus Sietyno Choras, Ai
do Choras, Bangos Choras ir 
Pirmyn Choras. Drg. D. M. šo- 
lomskas pasakys prakalbą 
apie svarbius šių dienų įvy
kius. Gera orkestrą gros šo
kiams. Bus puikus pasilinksmi
nimas. Taipgi bus gerų valgių 
ir gėrimų. Kiekvienas litera
tūrą ir apšvietę branginantis 
žmogus privalo dalyvauti šia
me piknike.

Mokytojai Pikietuoja 
Coudert Namus

Pereitą trečiadienį suspen
duotieji Miesto Kolegijos ir 
kiti mokytojai, Rapp-Coudert 
komiteto aukos, pikietavo se
natoriaus Frederic R. Coudert, 
Jr., namus, 988 Fifth Ave., 
New Yorke. Pirmose eilėse 
matėsi Henry Klein, 
Eisenberger, Eugene 
John K. Ackley,

Amalgameitų Joint Board 
nutarė pakelti savo delega
tams (biznio agentams) algas 
po $10 per savaitę. Taip, pa- 
vyzdin, lietuvių delegatas gau
davo $55, dabar gaus $65, ar
ba $3,380 per metus, $520 
metinio priedo.

Eiliniams nariams pakelta 
mokestys 10 nuošimčių. Uždir
banti savaitinės algos $2,5 gaus 
pakėlimą $2.50, arba $1,430 
per metus, $130 priedo. Bet ar 
daug tokių randasi, ypatingai 
iš dirbančių lietuviškose šapo- 
se? Didžiumos algos daug ma
žesnės, ypatingai paėmus 
bendrai viso meto uždarbį. La
bai mažas nuošimtis turi aukš
tesnius uždarbius.

Dar reikia pažymėti, kad 
I ne visi gavo tą dešimtą nuo
šimtį, kadangi “gudresnieji” 
bosai, ypatingai tie, kuriem 
reikia su Smetona baliavoti ir 
smetonaziams busus organi
zuoti, balius rengti, buvo iš 
anksto apsižiūrėję ir seniau 
mokestis nukapoję, tad šis 10 
nuošimčių pridėjimas tose ša
lpose tik sugrąžino 
tą sumą ar kokį 
giau.

Tokis skirtumas
unijistų algų ir viršininkų al
gų išaiškina, dėlko nekartą 
viršininkais gali būti ir būna 
išrenkami narių labiausia nepa 
geidaujami asmenys. Už tokią 
algelę, kad ir vienos savaitės, 
gali gauti daug “draugų,” ku
rie prieš rinkimus gali loka- 
luose apgirdyti ir prikalbėti 
desėtkus silpnesnės atsparos 
žmonių ir nusverti, o kitur su- 
klastuoti rinkimus.

Joint Boarde, tame “geraja
me” Santa Clause, sėdi dauge
lis buvusių ir būsiančių kan
didatų į delegatus, Hillmano 
reakcinės ir užkarinės politi
kos bernužėlių, tad jie ir ap
sirūpino ištekliais, kad palai
kyti kriaučius savo geležinėj 
saujoj prieš kriaučių norą.

Senas Kriaučius.

tą nukapo- 
dolerį clau-

tarp eilinių

Unijistai Pikietuoja 
Dubinskio Namus

—

Sidney 
Stein, 

Albert

LAIMĖJO STREIKĄ

Rengia Literatūros Draugijos Antras Apskritys

SILKIŲ MARAS

Pradžia 1 vai. po pietųįžanga 35 centai, įskaitant taksus

Bildinge prie Houston St. ir 
6th Avė. iškilęs gaisras sulaikė 
New Yorko 6th Avė. trafiką 
virš pusvalandžiui laiko.

Choras iš Elizabeth ir 
Great Neck.

Gera Orkestrą Gros Šokiams
Bus visokių gėrimų ir skanių užkandžių. 
Taipgi bus laimėjimai piniginių dovanų.

Puiki proga gerame ore praleisti laikę ir išgirsti gražių 
dainų. Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno 

Choras iŠ Newark, Bangos 
Pirmyn ►Choras iš

unija reikalavo 
po

Įvyks šį Sekmadienį

BIRŽELIO 22 JUNE

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

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- 
zabethe 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.

Virš šimtas žydų laikraš
čio “Day” streikierių ir jų 
draugų pikietavo moteriškų 
drabužių siuvėjų unijos (ILG 
WU) internacionalio prezi
dento David Dubinsky namus, 
3 W. 16th St., New Yorke. Pi- 
kietai ir jų iškabos smerkė 
Dubinskį už padėjimą laužyti 
to laikraščio darbininkų strei
ką, remiant užstreikuotą 
raštį darbininkų sudėtais 
gaiš.

laik- 
pini-

Pusantro tūkstančio sandė
lių darbininkų, Išvežiotojų 
Brolijos Lokalo 818 narių, lai
mėjo dviejų savaičių streiką, 
gaudami pakėlimus algų, po 
$5 per savaitę virš iki šiol 
gautų po $33 ir $35 algų.

\
Derybose

pakelti po $7, o bosai siūlė 
3 dolerius.

Dėl iki šiol dar neišaiškintos 
priežasties Hudson upės silkes 
ištiko didelis mirtingumas. 
Upės pakrantėse net nuo 
Amsterdamo iki New Yorko 
randama krūvos * negyvų sil
kių. Spėjama, kad eksplozi- 
niai trenksmai prie gręžiamo 
kanalo darbų netoli Troy ga
lėję jas užmušti.

dar-

lie-

1

būrys pi-

M.

Siuvėjų Žinios

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

DR. MARTIN LUTHER DRG-JOS

čia 
bet

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki >9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

yra 
dvi

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST. (

VALANDOS:
9—12 ryte

i
Į 
/
Į

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

visados bus patenkinti.

de- 
sakėsi

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

Tel. Ev. 4-8698

■k.'.’žijiitfjlfož ni.' j k,./;?

Penktad., Birželio 20, 1941

Taikos Delegacija 
Gauna Pritarimo 

ir Talkos

4-rias naujas firmas.
Šimėnas gavo 6-šias naujas 

firmas. Kokio dydžio yra čia 
visos suminėtos firmos, tai 
sunku pasakyti. Šimėnas išsi
krausto iš buvusios dirbtuvės, 
nes ją paėmė valdiškiems 
bams.

Pas Mičulį, sakoma, 
perdaug, kišeninių; gavo
naujas firmas. Buvo manyta 
didinti dirbtuvę, 'bet sustota, 
nes numatoma stoka darbinin-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Išgirdę, kad Brooklyno 
tuviai siunčia delegaciją į Tai
kos Sargybą (Peace Vigil), 
Washingtone, apylinkių lietu
viai -tuojau suprato, kad 
ne vien tik brooklyniečių, 
visų reikalas.

Iki pereito trečiadienio
1 egaci j os ru ošė j ai j a u 
gavę sekamos paramos:

Nuo 'plikos Mylėtojo X $30.
Iš gardneriečių moterų $10.
Iš Binghamton 2 delegates.
Iš Philadelphijos 5 delega

tus.
Nuo Mrs. C. Grozan iš Cran

ford $2.
Labai laukiama mainierių 

delegatų. Dar tikimasi buvo 
delegatų iš Baltimorės. Taip
gi tikimasi iš cliffsidiečių ir ki
tų Brooklynui kaimyniškų ko
lonijų.

Brooklyniečiai savomis spė
komis, sudarys mažiausia 2 
mašinas, gal ir daugiau.

Išvažiuos vieni šeštadienio 
rytą, kiti vakarą. Pikiete, ku
rie spės, dalyvaus ir šeštadie
nį.

Bendras lietuvių
kietuos sekmadienį. Grįš sek
madienio vakarą.

Matulio-Vaiginio dirbtuvėje 
nėra nie^o žymėtino. Kai ka
da algų mokėjimas užsitrau
kia.

Yuškevičiaus dirbt uvėje 
darbas yra baigiamas. Dirbtu
vę paėmė dirbti valdiškiems 
darbams. Tokiu būdu susirado 
naują vietą ant Atlantic Avė., 
ten kur nors apie Eastern 
Parkway.

Riaubos dirbtuvė dar vis 
laukia mundierių. Kai ku
riems jo kriaučiams jau atsi
bodo valkiotis gatvėmis.

Kriaučių susirinkimas bus šį 
penktadienį, Arion Place sve: 
tainėje. Bus renkamas delega
tas ir daugelis kitų skyriaus 
viršininkų. J. N.

Ačiū Visiems, Kurie Mane 
Atlankėte ,

Penktadienio vakare, 13-tą 
birželio, Am. Lietuvių Piliečių 
Kliube įvyko Lietuvių Kriau
čių dirbtuvių pirmininkų ir ko
misijų susirinkimas. Susirinki
mas buvo sušauktas, galima 
sakyti, p risi r engimui prie 
kriaučių pikniko, įvykstančio 
12-tą liepos, Dexter parke.

Apart prisirengimo prie 
pikniko, buvo duodami prane
šimai ir apie dirbtuvių stovį. 
Atkočaičio dirbtuvė uždaryta 
nuo vidurio gegužės mėnesio. 
Gal būt trumpoj ateityj vėl 
pradės dirbti. Vėliaus delega
tas Bubnys pranešė, kad Atko- 
čaitis gavo 4-rias naujas fir
mas, kurioms siūs žiponus.

Kadangi Armakausko čer- 
manas sirgo, tai apie dirbtu
vės padėtį Bubnys davė šitokį 
pranešimą:

“Armakausko kriaučiai turi 
darbo pakankamai ir žiponus 
pasiuva gerai, bet kaip Atko
čaičio kriaučiai sugrįš į savo 
dirbtuvę, tai nežinia, kas ten 
bus.”

Diržio kriaučiai neišdirba 
pilną laiką, šiaip nieko nau
jo; gavo dvi naujas firmas.

Karvelis gavo irgi dvi nau
jas firmas. Darbas eina sena 
vaga. Skundų nėra.

Kaspercko kriaučiai dirbi
nėja. Firma dar nėra sutaiky
ta, kaip pranešė Bubnys.

Lapašausko čermanas ir ko
misijos narys pagyrė Bubnį, 
kad jis atgavo numuštą 5-tą 
nuošimtį ir ant to pakėlė 
10-tą. Reiškia, Lapašausko 
kriaučiai gavo 15-tą nuošimtį.

Pas šalaviejų jokių trūku-^ 
mų nėra. Darbą padaro gerai ; 
skundų irgi nėra.

Šimaičio dirbtuvė jau antras 
metas dirba gerai; gavo' dar

Birželio 13 d., 1941, sugrį
žau iš Kings County ligoninės 
ir bandysiu gydytis namuose. 
Koja biskį geresnė, bet rankos 
dar negaliu valdyti. Dėkavo- 
ju Lietuvių Kriaučių Skyriaus 
Tarybai, kuri yra nutarus ma
ne atlankyti ir kiekvieną sykį 
nupirkti bukietą gėlių. Taipgi 
dėkavoju visiems draugams 
bei draugėms, kurie mane at
lankė ir sustiprino morališkai. 
Aš daug smagiau jaučiuosi, 
kad turiu gerų draugų ir 
draugių.

Taipgi norėčiau, kad ir į na
mus, draugai ir draugės, kaip 
kaęla ateitumėt atlankyti, — 
už tai būsiu dėkingas visiems 
aš pats ir mano moteris, kuri 
taipgi turi daug vargo ir ne
smagumo, bet kuomet drau
gai pagelbsti, tai vis būna 
lengviau. Ačiū visiems.
Mikas ir Marijona Riskevičiai,

383 So. 3rd St., Apt. 36.

PRAMOGOS
t

Joninių ir Gimtadienio Parė
Jonas Jurevich (Yurevi- 

čius ruošia parę šį sekmadie
nį, 22 d. birželio (June) pami
nėti Jonines ir savo gimtadie
nį. Jis kviečia savo draugus 
— pažįstamus užeiti į jo var
duvių, ir gimtadienio parę.

Jonas Yurevičius yra pasi
ruošęs gerai pavaišint svečius 
valgiais ir gėrimais. Prašome 
įsitėmyti antrašą:

CLEVELAND PALACE 
234 Cleveland St., prie Fulton 

St., East New Yorke
Tel. APplegate 7-9718

: ■ (144-146)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

(143-145)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nick’s Bar & Grill .biz

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

Visi ruoškitės ir dalyvaukite draugiškiausių Brooklyne 
žmonių — Dr. Martin Luther Draugijos piknike.

Įvyks šį sekmadienį, birželio 22 June
Bus skanių valgių ir gėrimų. Daug stalų kompanijoms.

HOFFMAN PARK
69-26 Cooper St., kampas 69th Place Glendale, N.

JOSEPH THOMAS MUZIKA GROS ŠOKIAM
Prašome neslvėlintl, kad daugiau laiko turėtumėte 

pasilinksminti ir pasišokti.
Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 30 centų.

■ WWkWWW WWWW VU MWW W WWW WWW VU IAI W

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!
Gerą sveikata priklauso nuo mūsų pačių, ant kiek mes 

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinilno aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

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

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

Susipažinimui — veltui literatūra.

VITAL HEALTH FOODS
KANAPORIAI

465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 8-9805

GREEN STAR RAR &. GRILL

Turime Geros Degtines ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, klibas ai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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




