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Už Pinigus, Ką Išleidžiame 
Karui. . .

Charles Sumnerio Žodžiai.
Jurgelic.nio Pažiūra į Gri-
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

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

v v • •rasenu.

Charles Sumner, kovotojas 
už vergijos panaikinimą J. 
Valstijose ir senatorius iš 
Mass, valstijos Civilinio Karo 
metu, yra pasakęs:

“Duokite man pinigus, ku
rie išleidžiami karui, tai aš už 
juos aprengsiu kiekvieną vy
rą, moterį ir kūdikį tokiais rū
bai, kokiais karaliai ir kara
lienės didžiuotųsi dėvėti. Už 
tuos pinigus aš pastatyčiau 
mokyklą kiekviename slėnyj 
ant visos žemės kamuolio...”

KARIUOMENE RUOŠIAMA LAUŽYT IR KITA STREIKĄ

šitie žodžiai buvo pasakyta 
senai, — senatorius Sumner 
mirė 1874 metais. Bet jeigu jie 
buvo teisingi tuomet, tai šian
dien šimtą kartų teisingesni!

Kiek nūnai būtų galima pa
daryti gero viso pasaulio dar
bo žmonėms už tuos pinigus, 
kurie yra išleidžiami karui — 
naikybai, griovimui, žudymui 
žmonių !

Paimkim mūsų kraštą. Bili
jonai dolerių kišama į karo 
nasrus, o tuo pačiu sykiu vi
siems yra žinomas faktas: 
trečdalis mūsų tautos yra ne- 
davalgęs, blogai apsirengęs, 
gyvena lūšnose arba laukuose!

Kai nebuvome įvelti į im
perialistinį karą, tuomet buvo 
skelbiama: negalima leisti pi
nigai WPA darbams ar bedar
bių pašalpoms, nes šalį galime 
į bankrotą nuvaryti.

Šiandien to niekas nekalba. 
Šiandien pinigai leidžiama kai 
vanduo naikybai, karui. Kai
nos ant gyvenimo produktų 
keliamos. Milžiniška taksų 
našta dedama ant liaudies nu
garos. Gyvenimas sunkina
mas. O baryšiams Wall gatvės 
imperialistai ruošiasi milijonus 
darbininkų sūnų pasiųsti kur 
nors į Afriką, Europą ar Azi
ją kovoti ir mirti už jų, 
rialistų, reikalus.

Va, kodėl kiekvienas 
žmogus privalo kovoti 
karą!

Anglai Jau Pasiekią 
Damaską, Syri jos 

Didmiestį
Los

impe-

doras 
prieš

Kl. Jurgelionis rašo apie 
savo buvusį draugą ir “dva
sios vadą” P. Grigaitį:

“Jis (Grigaitis) visuomet 
kerštu degė prieš žmones, ku
rie su juo nesutiko arba jam 
nepataikavo. Mūsų visuome
nės gyvenime jis buvo tiktai 
ardytoju. Jo raštai niekad 

•niekam nedavė malonumo, 
niekad niekam nedavė įkvė
pimo atlikti ką nors gero ar 
prakilnaus. Per visą savo gy
venimą jis niekad neparašė ne 
tik nei vienos knygos, bet ir 
nei vieno pozityvaus pastovios 
vertės straipsnio. Viskas ką 
jis rašė buvo rašyta tiktai kan
džiojimo tikslais. Ir kiek tai 
žalos per eilę metų pasėjo tar
pe mūsų žmonių!” (“T. Bal
sas” num. 1).

NORS ARMIJA UŽĖMĖ ORLAIVIU FABRIKĄ, 
BET STREIKAS TĘSIAMAS, SAKO VADAI

Valdininkai Planuoja Siųst Kariuomenę Laužyt ir Aliumino Darbininkų Streiką, Clevelande

t

Ankara, Turkija, birž. 10. 
— Neoficialiai pranešama, 
kad anglai jau pasiekę prie
miesčius Damasko, svar
biausio Syrijoj miesto. Prieš 
anglus Syrijoj dar neveikia 
jokie vokiečių orlaiviai.

Anglų orlaiviai be atlai
dos bombarduoja francūzų 
kariuomenę ir šiaip kariniai 
svarbius punktus Syrijoj ir 
Lebane.

Anglai užėmė senovišką 
pajūrio miestą Tyre,' Leba
ne.

Vokiečiai praneša, kad 
francūzai paėmę į nelaisvę 
pusantro tūkstančio anglų, 
kurie iš savo karo laivų bu
vo išlipę į krantą ties Saida.

Francūzai sako, kad jie 
pervijo atgal per Leontes 
upę anglų tankus ir raite
lius Lebane.

Francūzai nukirtę keturis 
anglų orlaivius, o savo pra
radę du.

Francūzų radio iš Beiru
to, Lebano, skelbia, kad jie 
kontr-atakuoja anglus visu 
frontu.

Įtaria, kad Vokiečių 
Submarinas Nuskan
dinęs Amerikos Laivą

Washington, birž. 10. — 
Valdžia tyrinėja, kas nu
skandino amerikinį laivą 
“Robin Moor,” ties Cape 
Verde salomis, į vakarus 
nuo Afrikos.

Washington© valdžia ga
vo radio pranešimą nuo 
Brazilijos laivo “Osorio,” 
kad girdi “vokiečių subma- 
rinas torpedavo ir nuskan
dino” tą Amerikos laivą. 
Pranešimas kol kas nepa
tvirtintas.

“Robin Moor” gabeno 
prekes ir aštuonis keleivius 
iš New Yorko į Pietų Af-j 
riką, Anglijos koloniją. Tai! 
buvo 4,985 tonų laivas.

Kai kurie Washington© 
valdininkai spėja, kad vo
kiečių submarinas gal palai
kęs “Robin Moorą” Brazi
lijos laivu, vežančiu anglam 
karo reikmenis, ir todėl tor- 
pedavęs jį.

Brazilijos laivas “Osorio” 
išgelbėjo 11 “Robin Moor” 

Grigaitis sugadino daug įgulos narių, kurie nusileidę, 
žmonių, savo pasekėjų. Jojo'nu0 j0 įšbuVO Valtyje ant 
auka reikia skaityti ir patį p.' vandenyno 18 dienų. Neži-1 
Jurgelionj. Jurgelionis per il-l 
gus metus sekė Grigaitį, sekė 
Grigaičio “mokslą.” Pastara
sis buvo jo politinis vadovas. 
Na, ir Jurgelionis šiandien yra 
žuvęs žmogus; jis sugadintas 
politiniai, jis paklydęs. Jis, 
anot tų žmonių posakio: nei 
dievui žvakė, nei velniui ka- 
Čergą. Ir jam pasitaisyti pro
gos jau nebesimato!. . .

Angeles, Calif., birž. 
10. — Armijai užėmus di
džiulį fabriką North Ameri
can .orlaivių kompanijos, 
Inglewoode, pulkininkas C. 
E. Branshaw atsišaukė, kad 
visi streikieriai tuojau grįž
tų darban. Sako, “fabrikas 
bus atidarytas dirbt pilnai 
ar iš dalies,” nepaisant, kiek 
streikierių sugrįžtų.

Vieni pranešimai teigia, 
kad tūkstantis streikierių 
sugrįžę darban, o kiti sako, 
“du tūkstančiai.” Jeigu bū
tų ir taip, tad 10 tūkstančių 
darbininkų dar tebestrei- 
kuoja.

Streiko vadai svarsto to
lesnius veikimo planus.

Trys tūkstančiai kariuo
menės su durtuvais išblaškė 
streiko pikietininkus birž. 9 
d., užėmė North American 
orlaivių fabriką ir paskelbė, 
kad jis “atidarytas darbui.” 
Tas žygis prieš streikierius 
padarytas pagal tiesioginį 
prez. Roosevelto įsakymą.

“Dar niekada šios šalies 
istorijoj nebuvo armija taip 
panaudota prieš streikie
rius, kaip dabar, taikos lai
ku,” rašo N. Y. “Times” 
korės p. Foster Hailey.

Pulkininkas Bra nshaw 
prižadėjo apsaugot visus 
streiklaužius.

Kariuomenė areštavo še
šiolika streikierių ir nuga-i 
beno juos į Fortą MacAr
thur. Uždraudė bet kokius 
pikietavimus fabriko. Bent 
vienas darbininkas sužeis
tas kareivio durtuvu.

Pirm atvykstant kariuo
menei, policija užpuolė 
s t r e i k i erius ašarinėmis, 
troškinančiomis bombomis 
ir buožėmis. Darbininkai 
gynėsi. Susikirtimuose su
žeista 30 asmenų.

Apart pėstininkų su dur
tuvais, atvažiavo šarvuoti

kariniai automobiliai su už
taisytais kulka svaidžiais 
prieš penkis tūkstančius pi- 
kietuojaučių fabriką darbi
ninku.

Miesto majoras Fletcher 
Bowron pirmto atsišaukė į

streikierius grįžt darban. 
Phil. M. Connelly, Californi- 
jos CIO unijų pirmininkas 
atsakė: “Neklausykite jo. 
Jis šaukia jus skebaut!”

Streiko vadai pareiškė: 
Streikas bus tęsiamas tol,

ĮSAKĖ IMT ARMIJOM 
STREIKIERIUS KARI

NĖSE' PRAMONĖSE
Washington. — Generolas 

Lewis B. Hershey, veikian
tysis direktorius verstino 
kariuomenėn ėmimo, birž. 9 
d. išsiuntinėjo telegramas 
visoms drafto stotims Jung
tinėse Valstijose, duodamas 
šitokį įsakymą:

Jeigu streikuoja darbinin
kai, kurie iki šiol buvo pa- 
liuosuoti nuo verstino karei
viavimo kaipo reikalingi 
darbams fabrikuose gami-

ROOSEVELT LAUŽYSIĄS VI
SUS STREIKUS KARINĖJ 

PRAMONĖJ
Washington, birž. 10. — 

Jungtinių Valstijų generalis 
prokuroras Jackson pavadi
no “sukilimu” streiką prieš 
North American orlaivių 
kompaniją Inglewood, Ca- 
lifornijoj.

Pranešama, kad preziden
tas Rooseveltas planuoja 
siųst armiją laužyt visus 
streikus prieš fabrikus, ku
rie dirba karo reikmenis. 
Jis taipgi žadąs “apvalyt 
darbo unijas” nuo kovingų 
vadų, kuriuos valdininkai 

arbava’dina “maištiškais” 
“neištikimais.”

London. — Anglų orlai
viai bombardavo vokiečių 
prieplaukas.

kad šipripažinti, 
lyderio charakte- 

yra pilnai teisinga.

Reikia 
menševikų 
ristika 
Jeigu jai dar ko trūksta, tai
trūksta pažymėjimo to fakto, 
kad p. Grigaitis, išėjęs moks
lus darbininkų aukomis, yra 
pirmos rūšies plūdikas. Kolio- 
tis, niekinti sau nepatinkamus 
žmones — jis ekspertas, ne
turįs Amerikos lietuviuose sau 
lygaus.

Birželio mėn, 15 d. sukaks 
metai, kaip buvo užduotas 
mirtinas smūgis fašizmui Lie
tuvoje.

kad

Prancūzai Sakosi 
Atkakliai Kovoją 

Prieš Anglus
Vichy, Francija.- — Fran

cūzų komanda sako: “Mū
sų kariuomenė Syrijoj ir 
Lebane visur atkakliai prie
šinasi anglam, kurie turi 
daugiau armijos ir galingai 
ginkluoti.”

Siunčia labai smarkūs su
sikirtimai pietiniame Leba- I 

I

nančiuose karo pabūklus, 
tai tokie darbininkai turi 
būt imami į kariuomenę.

“Šis patvarkymas” draf- 
tuot streikierius — “išleis
tas su aiškiu prezidento už- 
gyrimu,” — pareiškė karo 
ministeris Štimson.

Tai įrankis prieš darbi
ninkus, sako pažangesnieji 
kongreso nariai, protestuo
dami prieš įsakymą draf- 
tuot streikierius.

AUKŠTI CIO VADAI LAUŽO 
ORLAIVIŲ DARBININKŲ 

STREIKĄ
Inglewood, Calif. — CIO

kol reikės, nežiūrint, 
armija užėmė fabriką.
STREIKIERIŲ REIKALA

VIMAS IR KOMPANI
JOS PELNAI

Streikieriai r e i k a lauja 
pridėt visiem darbininkam 
po dešimtuką daugiau algos 
valandai ir mokėt nemažiau 
75 centų už darbo valandą'
vietoj dabartinių 50 centų, ne.

North American orlaivių
kompanija pernai pasiėmė 7 ir Francijos karinių laivų. • 
milionus 90 tūkstančių ir j arti Lebano krantų. Francū- 
333 dolerius gryno pelno, tai zai sakosi pavojingai sužei- 
vidutiniai po 855 dolerius dę vieną anglų naikintuvą.

Išvien su anglais kariauja 
didokas skaičius vadinamų

Dabar^Jmai^turi užsaky-Į<qaįSVųjų francūzų.”
' I Vichy Francijos valdžia 

vėl užginčija, kad esą vokie
čių kareivių Syrijoj ar Le
bane.

nuo kiekvieno darbininko 
per metus.

mų už 200 milionų dolerių, 
statyt karo orlaivius Angli
jai ir Amerikai.

KETINA SIŲST ARMIJĄ 
IR ALIUMINO DARBI

NINKŲ STREIKAN
Cleveland, Ohio. — Su

streikavo 5 tūkstančiai U\. S. 
aliumino kompanijos darbi
ninkų, daugiausia liejusių 
dalis kariniams orlaiviams. 
Jie priklauso CIO unijai. 
Streikan išėjo todėl, kad

Automobilių D a r b i n inkų (valdiška tarpininkystes ko-
Unijos direktorius orlaivi- 
nio skyriaus Richard Fran- 
kensteen paskelbė, kad tai 
“neteisėtai streikavę” 12,- 
000 darbininkų prieš North 
American orlaivių kompani
ją. Jis pasakojo, būk komu
nistai iššaukę tą streiką.

Washington, birž. 10. — 
Phil. Murray, CIO unijų ge- 
neralis pirmininkas, ir kiti 
panašūs aukšti' viršininkai 
apšaukė “neteisėtu” streiką 
prieš North American or
laivių kompaniją. Jie žada 
“perimt ir perorganizuot” 
unijos skyrių, kuris veda 
streiką prieš tą orlaivių 
kompaniją Inglewoode, Ca
lif ornijo j.

misija vis atidėliojo net de
rybas dėl darbininkų reika
lavimo pridėt po puspenkto 
cento algos valandai.

Pernai kompanija turėjo 
gryno pelno 44 milionus do
lerių, o šiemet gausianti 
antra tiek daugiau.

Įvyko mūšis tarp Anglijos

London, birž. 10. — Ang
lų ministeris pirmininkas 
W. Churchill pranešė sei
mui, kad anglai Syrijoj žy
giuoja pirmyn su labai ma
žai pasipriešinimo iš fran- 
cūzų pusės.

Amerika Pataria Pran
cūzams Nesipriešint 

Anglam Syrijoje
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull 
įspėjo Franci jos ambasado
rių Henry-Haye, kad Fran- 
cija neturėtų priešintis ang- 
,lam Syrijoj, francūzų kolo-

Washington, birž. 10. — 
Aukštieji valdininkai tariasi 
pasiųst armijų laužyt ir’nijoj. b kad francūzai gina 
aliumino darbininkų streiką gyviją nuo užpuolančių ang- 
Clevelande. Iu, girdi, Amerika lai-

Generahs CIO unijų pir-jkys įrodymu> jog Francija 
f!1.’ .M,u,.la/ *! ^bendradarbiauja su Vokieti- 

bičiuliai viršininkai si strei
ką taipgi pakrikštijo “netei
sėtu” ir šaukia streikierius

I atgal darban.

TARYBŲ LIETUVOJE DVEJA TIEK PAKILO 
FABRIKŲ DARBAI IR DARBININKŲ SKAIČIUS

Kaunas. — Fabrikai ir 
dirbtuvės dabar Tarybų Lie
tuvoje pagamina dveja tiek 
daugiau dirbinių negu pa
skutiniais metais fašistų 
|viešpatavimo.* Per pirmus 
metus Tarybinės valdžios 
Lietuvoje skaičius darbinin
kų pakilo antra tiek.

I “Kol buržuazija valdė 
(Lietuvą, nuolat buvo tvirti- 

. ! , .,. n_ narna, kad Lietuva yra žem-ma kas atsitiko su kitais 27 dirb ;t-s „ k< nege. 
jgulos nariais ir 8 keleiviais. į niai ^k- M įedvilįS) pir. 

Berlin. — Vokiečių oriai- mininkas Lietuvos Komisą- 
viai mėtė bombas į keliasUU Tarybos: “Bet dabar Lie- 
strategines vietas Anglijoj.

kuose ir dirbtuvėse, kurių 
buvo 902. Lietuvos Tarybų 
vyriausybė perėmė tas įmo
nes į valstybės rankas ir pa
skyrė naujus direktorius, 
daugiausia *y 1 1 ’ ’ ’ 
tarpo,” kaip 
las.

Tarybinė

iš darbininkų
nurodė Gedvi-

Lietuvos Res
publika pertvarkė įmones ir 
sujungė mažesniąsias krū
von į stambesnes. Tokiu bū
du pasidarė galima įvest 
naujovišką mašineriją ir su- 
mažint tvarkymo išlaidas.

Viso apie 70 procentų se-

&

■

b
■

■ < ■

M2 f:

s> 3

’ 3

sukaks lygiai 
kai Lietuvos 
Lietuvą tary- 
ši diena, va- 
liaudžiai bus

vieneri metai, 
liaudis paskelbė 
bine respublika, 
dinasi, Lietuvos 
pati reikšmingiausia josios is
torijoj.

Amerikos lietuviai tąsias 
dienas atitinkamai atžymės.

tuva sparčiai darosi gero-
yiška pramonės šalim. Prie nųjų įmonių tapo pertvar- 
senosios santvarkos pramo-.kyta bei perbudavota. Tary- 
nė Lietuvoj buvo atsilikus bų Lietuva gavo žaliavos - 
ir atsidėjo ant įvežamų iš'medžiagų iš kitų - broliškų 
svetur medžiagų.” Tarybinių Respublikų, ir iš- 

Kada Lietuva įstojo į Ta- judino visais garais dirbt ne 
ybų Respublikų broliją, tik veikusius, fabrikus ir 
tuo laiku tedirbo tik 30,- dirbtuves, betr taipgi tuos, 

053 darbininkai jos fabri-'kurie pirmiau bergždžiai

ry
a

stovėjo, prie senosios val
džios.

Tokiais žingsniais Tarybų) 
Lietuva bendrai pakėlė pra
monės gamybą 200 procen
tų lyginti su 1940 metais. 
Vilnonų pagamino 230 pro
centų daugiau, šilko audimų 
225 proc. daugiau, o med
vilnės (bovelnos) audeklų 
gamyba pakelta net 258 pro
centais aukščiau. Taipgi žy
miai pakilo daugis medžio 
dirbinių, statybos medžiagų, 
metalo gaminių ir kur kas 
plačiau išvystyta mašinų 
statyba.

Prie Tarybų vyriausybės 
Lietuvoje 10,000 daugiau 
darbininkų dirba Vietinėse 
ir maisto pramonėse. 19,000 
naujų darbininkų ir rašti
nių tarnautojų ~ šiemet į- 
traukta į stambesnius fabri
kus; ir apie šių metų pabai
gą Tarybų Lietuvoje dirbs

ja. Hull priminė, jog Fran- 
cija neseniai be pasipriešini
mo leido savo lėktuvų sto
vyklas Syrijoj varto t vokie
čių orlaiviams prieš anglus 
Iraqe, kai\iraqiečiai kariavo 
prieš Angliją.

Francūzų a m basadorius 
atsakė Hull’ui, kad “Anglija 
be priežasties užpuolė Syri- 
ją ir aš kaipo francūzas ti
kiuosi, jog mes ten atremsi- 
me anglus.”

I 
I

h

jau 60 iki 65 tūkstančių dar
bininkų fabrikuose ir dirb
tuvėse; tai bus dveja tiek 
daugiau nekaip prie buržua
zinės valdžios.

Dabar Lietuvoje statoma 
nauji kalkių abrikai ir še
šios didžiulės ply tnyčios; 
perbūdavojamos beveik vi
sos senos plytnyčios. Bai
giama statyt ir įrengt 
didžiulis verpimo fabrikas 
ir jis greitai pradės veikti. 
Jis teiks verpalus audyk
loms Tarybinėje Lietuvos 
Respublikoje; O' pirmiaus 
verpalai buvo įgabenami iš 
Latvijos ir Estonijos.

Lietuvoje dabar tarp kit
ko statoma naujas cukraus
fabrikas; didelės šaldyklos -(vandens vartų tarp Vidur- 
sandėliai sviestui ir mėsai, žemio Jūros ir Atlanto Van- 
nauja stambi elektros dir- deny no. Manoma, kad ir vo- 
bykla ir kt. žymiai padidin- kiečių lakūnai pradės štur- 
ta durpių gamyba.

MAINIERIAI LAIMĖJĘ
Washington. — Praneša

ma, kad J. L. Lewis, Jungti
nės Mainierių Unijos pirmi
ninkas, išgavęs algų pakėli
mą ir faktinai visus reikala
vimus minkštųjų angliaka- 
syklų mainieriams pietinėse 
valstijose, lygiai kaip ir 
šiaurinėse.

Roma. — Italų orlaiviai 
smarkiai bombardavo Gib
raltarą, anglų tvirtumą prie

muot Gibraltarą.

I
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Lietuviški Imperialistinio Karo 
Šalininkai

Kl. Jurgelioniu “T. Balse” skaitome:
“Grigaitis su putomis ant lūpų stoja 

už Amerikos įsivėlimų į Europos karą. 
Visi kariškiai ir militaristai dabar yra 
tik niekis prieš Grigaitį. Didesnio karo 
šalininko ir militaristo už Grigaitį ne
bėra. Kasdien jis šaukia už karą, kasdien 
jis laukia tos valandos, kada milionai 
jaunų Amerikos vyrų žus Europos lau
kuose ir okeanų vandenyse. Į militariz- 
mą Grigaitis berods naujai atsivertė. To
dėl, kaipo naujas rekrutas, jis yra toks 
karštas militaristas. Tiesiog pakvaišęs.”

Tam pačiam laikraštyj telpa tūlos Jur- 
gelionio šalininkės angliškai rašytas laiš
kas. Jame, be kitko, sakoma:

“Grigaitis rodosi mano, kad Lietuvos 
laisvė bus atgauta, jei Amerika įstos į 
karą — ir jis mano, kad mes turėtume 
stotį į karą, nepaisant nieko ... Aš viliuo
si, kad ši šalis neįsiveltų į karą, nepai
sant nieko.”

Ten pat mes skaitome:
“Deja, paleistos tapo visos pekliškos 

galimybės, kad įtraukus Ameriką į Euro
pos karą. Šiomis dienomis miliohai ir mi
lionai dolerių pasipylė iš ‘slaptų’ šaltinių 
‘atlyginimui’ laikraščiams už karišką 
propagandą. Negalimas dalykas, kad da
lis tų pinigų nebūtų patekus ar nepatek
tų ir Grigaičiui. Remdamas Morganą, 
juk jis žino, kur Morgano ofisas yra 
New Yorke. Ir menkiausias laikrašti
ninkas gauna dabar tūkstančius dolerių 
tik už parodymą, kaip jis rėkauja už ka
rą.”

Ir dar toliau ten pat:
“Veidmainingu karo šalininkų planu, 

Morgano ir Rockefellerio pinigais ir Gri
gaičių šūkavimais priartinta tapo valan
da, kurioj Amerikos žmonių kraujas pra
dės lietis Europoj, Afrikoj ir Azijoj. Ir 
niekas po to nežinos, kada tas kraujas 
baigs liejęsis. Amerikos įsivėlimas* į karą 
reikš ilgą, labai ilgą karą. Reikš ne šim
tus tūkstančių, bet milionus ir milionus 
grabų ir kita tiek milionų žmonių su su
laužytom kojom ir rankom arba išėjusių 
iš proto. Nebus tos šeimynos, kurioj ne
bus nabašninko ar paliegėlio. Ir tik to te- 
atsieks karas ir nieko kito.”

Gal ne vienas SLA narys, pasiskaitęs 
šiuos Jurgelionio dalykėlius apie karą, 
gali pamąstyti: koks Jurgelionis puikus 
vyras; jis kovoja prieš karą, jis stoja 
už taiką.

Bet tai būtų klaida taip manyti.
Neginčysim, Jurgelionis teisybę sako 

apie Grigaitį ir socialistų lyderius, kurie 
šiandien patapo ištikimiausiais Amerikos 
imperialistų bernais. Bet ar pats Jurge
lionis kovoja už taiką? Ar jis, pagaliau, 
pasirenka sau draugais tuos žmones, ku
rie kovoja už taiką? Ar jis su Grigaičiu 
dėl karo susiėdė ir ar tik dėlto Grigai
tis ant jo užleido Bagočių, Gugį, Viniką 
ir kitus, kad Jurgelionį iš “Tėvynės” re
daktoriaus išėstų? Nieko panašaus!

Visų pirmiausiai Jurgelionis nei žodžio 
nesako apie Juozą Tysliavą, kuris jau 
prieš keturias savaites parašė editorialą 
“Vienybėje,” ragindamas Amerikos vy
riausybę skelbti karą Vokietijai. Jurge
lionis draugauja su tuo žmogumi, kuris, 
pasak paties Jurgelionio, gauna nuotru
pų nuo tų milionų dolerių, išleistų karo 
propagandai. Jurgelionis garbina jį, o 
Jurgelionį garbina Tysliava. Faktinai, 
Tysliavos spaustuvėje Jurgelionis spaus
dina ir savo laikraštį!

Jurgelionis keliaklupsčiauja prieš Jad

vygą, Smetoną ir kompaniją, atbėgusią 
Amerikon ir įstojusią į Roosevelto kari
nę mašiną. Tie lietuvių tautos išmatos 
šiandien patapo jau demokratais ir gelbs
ti Rooseveltui varyti karinę propagandą 
lietuviuose (o jų sėbrai fašistai Vokieti
joje gelbsti Hitleriui sukti karo maši- 
ną!).

Jurgelionis prakeikė, išbjauriojo tą ša
lį, kuri kovojo ir tebekovoja už taiką — 
Sovietų Sąjungą. Jis bjaurioja komunis
tus; jis bjaurioja visus tikruosius taikos 
šalininkus. Jis prakeikė ir visus anti-fa- 
šistus. Eiti šiandien išvien su Lindberghu 
— tai nėra kova už taiką, kokios nori 
Amerikos ir viso pasaulio liaudis. Tai 
yra tik tarnavimas tam tikrai imperia
listų klikai, kuri turi kitokius karui pla
nus.

Sąžiningai ir tikrai kovoti už taiką te
gali tik liaudis, — visų pirmiausiai dar
bininkų judėjimas, darbo unijos, etc. Bet 
darbininkų judėjimą Jurgelionis dergia, 
bjaurioja!

-----------------j p
Vargas Finlandijos Liaudies

Finlandi jo j dvarponių, kapitalistų ir 
socialistų pardavikiška valdžia, kuri už
siėmė ir užsiima karo provokacijomis 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri aklai tarnau
ja užsienio imperialistams, liaudį įstūmė 
į didelio vargo padėtį.

Jeigu Finlandijos valstybinės skolos 
1938 metais buvo 3,670,000,000 markių, 
tai dabar jau yra 18,500,000,000 markių 
arba veik keturis kartus didesnės, kaip 
trys metai atgal. Ir greitai jos pakils iki 
23 bilionų markių.

Valdžia su socialistų pagelba kelia tak
sus ant žmonių, įplaukų taksus pakėlė 
20%; nuosavybės, net 50 nuoš. ir net pa
vienius žmones aptaksavo. Jiems pinigų 
reikia, kad poniškai gyventi,. kad dau
giau ginkluotis, kad naują Mannerheimo 
Liniją būdavo jus, o darbo liaudis kenčia 
didžiausį nedateklių, vargą, skurdą ir tie
siai badą. Karo apsupimas ir nedraugin
ga Finlandijos politika su Sovietų Są
junga ją įstūmė į dar keblesnę padėtį.

Socialistų ir buržuazijos valdžia sėb
rauja su Vokietijos fašistais, bet tas 
brangiai atsieina Finlandijos darbo žmo
nėms. Socialistų ir buržuazijos valdžia 
griebiasi aršiausių reakcijos žygių pilies 
darbininkų veikimą, kuris nuolatos stip
rėja. Finlandijos darbo liaudis puikiai ži
no, kas kaltas už jos vargus. Ji žino, kad 
finai ir karelai, kurie turi sutverę Finų - 
Karelų Socialistinę Sovietinę Respubliką, 
daug geriau gyvena, kad ten vargai jau 
pasibaigė.

Komunistų Kovos F r and jo j
Fašistine Franci j oje generolo Petain 

valdžia žiauriausiai puola komunistus. 
Dieną ir naktį eina areštai. United Press 
iš Vichy praneša, jog 18,000 iki 30,000 
francūzų komunistų areštuota ir sugrūs
ta į kalėjimus. Bet jų veikla nei kiek ne
mažėja. Nauji užima vietą areštuotų, iš 
naujo skleidžiami pagrindiniai laikraščiai 
ir lapeliai. Reiškia, visos reakcijos pa
stangos, socialistų su Leon Blum atlikti 
bjaurūs žygiai prieš Francijos komunis
tus nuėjo vėjais. Atrodo, kad tą padėtį 
gerai turėtų apmąstyti ponai M. Dies’as 
ir kiti reakcijos šulai Amerikoj, kurie 
tiek daug šaukia prieš komunistus. Jokia 
reakcija negali sutrėkšti komunistinį vei
kimą, nes jį gimdo pačios kapitalistinės 
sistemos sąlygos.

Ankara Virto Melų Centru
Turkijos sostinė Ankara virto bjau

riausiu melu ir prasimanymų centru. 
Buržuazijos “demokratai” nuolatos turi 
kelis centrus, kur verda smalą prieš So
vietus. Pirmiau tokiais centrais buvo Pa
ryžius, Copenhagen, Stockholm, Ryga, 
kur buržuazijos ir socialistų plunksna- 
braižos išgalvodavo visokius melus. Da
bar Bernas, Šveicarijoj ir Ankara, Tur
kijoj. 4

Iš Ankaros skelbia jau kelintu kartu, 
kad Sovietai atiduos Vokietijai Ukrainą 
su jos derlingais laukais, Kaukazą su ži
balu ir net Uralą. Jie skelbia, kad jeigu 
iki vidurio birželio neatiduos tą Vokieti
jos fašistams, tai Hitleris eis prieš Sovie
tus karu. Tai bepročių pasakos! Jeigu 
Hitleris nedrįso Sovietus užpulti pirm šio 
karo, kada jį prie to kurstė ir jam pagel- 
bą žadėjo Anglija, Franci j a ir Wall Stry- 
to imperialistai, tai dabar jis nėra taip 
kvailas, kad padarytų tokią beprotystę. 

..Iš Ąnkąros plaukia melai todėl, kad ten 
'Anglijos iF Wall Stryto suvažiavo kores
pondentai, tai j.ie ir demonstruoja svietui 
savo kvailumą. ‘

Ką Gina ir Atstovauja 
Charles Lindbergh?

Muitimilionieriai šį lakūną nešioja ant rankų ir ruošia 
jį vadu savo imperialistinių planų pravedimo. “America 
First” komitetas bando atsistoti taikos judėjimo prieša
kyje, idant nukreipus savo pusėn. Lindberghas yra tik 
įrankis stambiojo kapitalo pravedimui savo užmačių.

Kuomet jie šaukė (geg. 23 
d., Madison Sq. Garden mitin
ge) “Mes norime Lindber- 
gho,” jų didvyris galėjo atsa
kyti tiktai gramozdišku ran
kos pamojimu. Sveikinimas, 
kuris prasidėjo aukštu, sun
kiu tonu, pavirto riksmtr. Vie
na moteriškė kietai pagrobė 
mane už rankos ir šaukė man

dbergho nebuvo taip aiškiai 
rodoma—šešėlis gi Henry For
do, kuris padėjo Amerika Pir
miausia Komitetą sutverti ir 
paskui iš jo pasitraukė strate
giškais sumetimais, publikai 
buvo visai mažai tepastebimas. 
Tačiau Amerika Pirmiausia 
kalbėtojai tą viską labai pui
kiai galėjo žinoti. Publikai

jo atspėti iš jo prakalbos, kad 
jis yra susidėjęs su pataikau
tojais imperializmui, kurį at
stovauja generolas E. Wood ir 
Henry Ford? Generolo šiame 
susirinkime nebuvo, nors jis
yra Amerika Pirmiausia Ko
miteto pirmininkas. Jis tik 
prisiuntė trumputę “prieškari
nę“ telegramą. Joje nebuvo 
paminėta Pietų Amerika, ku
rios užgrobimui šis generolas 
Wood karštai pritaria.

Senatorius Wheeler prikėlė 
atbalsius senųjų sukilėlių Va
karų, primindamas vardus sė

Theodore Dreiser. Lygos 
sekretorium paliktas tas 
pats, Franklin Folsom, labai 
rūpestingas ir sugabus žmo
gus. Lygos Pildomoji Tary
ba išrinkta iš 37 rašytojų.

Kongresas nutarė trum
poje ateity išleisti didelį mė
nesinį literatūrinį žurnalą. 
Apie tai jau pirmiau buvo 
kalbama, bet dabar bus ima
masi už konkretaus darbo ir
ti kimasi neužilgo žurnalo 
susilaukti. Tiesa, Rašytojų 
Lygos Hollywood© sekcija 
išleidžia žurnalą “The Clip
per” bet jis daug-maž apima 
tiktai vakarinę sritį. Nori
ma išleisti tokis žurnalas, 
kuris apims visą šalį ir re
prezentuos visą judėjimą.

i ausį: “štai jis! Lindy! žiū
rėk!“ Lindberghas vėl pamos- 
tykavo ranka ir pasilenkė. Jis 
išrodė susisarmatinusiu, kel
damas trūkčiojančiai ranką 
aukštyn, kraipydamas galvą 
labai smarkiai ir perdėdamas 
savo “šypseną.“ Dvidešimt du 
tūkstančiai amerikoniškų vė- 
liavukių, kurias padovanojo 
Amerika Pirmiausia Komite
tas (“America First Commit
tee“) bangavo pakvaišusiu, 
monotonišku ritmu. Vos galė
jai girdėt arą šaukiant. Jo pa
sekėjams tą naktį Madison 
Square Carden svetainėje 
Charles Lindbergh, vartojant 
jo paties prakalbos mylimą 
frazę, buvo Amerikos Desti
liacija.

Publika susidėjo iš įvairiau? 
šių žmonių ir jie galėjo visaip 
išsiaiškinti tą frazę. Nėra abe
jonės, kad publikoj buvo bun- 
distų ir kunigo Coughlino pa
sekėjų, kurie galėjo atsiminti, 
kad buvęs pulkininkas (Lind
berghas) nešioja Goeringo su
teiktą medalį. Ant estrados 
buvo Mrs. Alice Roosevelt 
Longworth, kuri galėjo įkai
nuoti Lindhergho pasisekimą 
ponios Astor namuose Clive- 
dene. Arba Lindbergho žmo
na, kuri apdainuoja fašizmą 
“kaipo bangą ateities.“ Bet 
svetainėj taipgi buvo tūkstan
čiai tokių, kuriems frazė “sto
vėkime nuo šio karo nuoša
liai“ reiškė tiktai tą. Ta mote
riškė, kuri buvo pagrobus ma
ne už rankos, nebuvo girdė
jus jokių ateities bangų. Jos 
sūnaus drafto numerisibuvo iš
šauktas ir ji tuo būdu tenorė
jo vieno dalyko, būtent, kad 
Lindberghas, kuris perskrido 
Atlantiką, prižiūrėtų, kad jos 
sūnui nereikėtų kariauti už
sienyje.

Amerika Pirmiausia Komi
tetas stengėsi nusivalyti veidą 
nuo coughlinizmo. Vietoj ati
daryti susirinkimą su kunigo 
Curran malda, maldą susirin
kimui prisiuntė telegrama kar
dinolas O’Connell iš Bostono. 
Kalbėtojai atmetė nazių para
mą ir už tai iš publikos gavo 
gausių aplodismentų. Galimas 
daiktas, kad tai buvo daugiau, 
negu publika tikėjos iš šių 
kalbėtojų. Paskui jinai baubė, 
kai buvo paminėti vardai de
mokratiškų pretendentų: Will- 
kie, Roosevelt, Dorothy Thom
pson, senatoriaus Pepper. Bet 
“demokratinė“ d e m a g o gija 
Norman Thomas ir paties Lin-

Norman Thomas buvo “socia
listų” lyderis. Ir kas gi galė- (Tąsa ant 4 puslapio)

Bruožai iš Amerikos 
Rašytojų Kongreso

Mūsų dienraščio skaityto- lyderiai. Nuėjo velniop 
jams jau žinoma, jog šiomis Hickas, Freeman ir Frank,1 
dienomis, tai yra, birželio 6,1 bet tasai judėjimas, kuri 

pradėjo Pirmasai Rašytojų 
Kongresas ir ta organizaci
ja, kurią tasai kongresas 
sukūrė, augo ir bujojo. Iš
krito kelios šiukšlės, bet pa
žangiųjų rašytojų masės pa
siliko sveikos ir ištikimos 
savo idealui. Pažangiųjų ra
šytojų pryšakin atsistojo

7 ir 8 dienomis didmiestyje 
New Yorke buvo laikomas 
Ketvirtasis Amerikos Rašy
tojų Kongresas. Jį sušaukė 
Amerikinių Rašytojų Lyga, 
kuri buvo įkurta 1935 me
tais Pirmajam Rašytojų 
Kongrese. Bet šalia rašyto
jų kongreso, laikė sesijas ir

4-šis Rašytojų Kongresas 
buvo atidarytas dideliu vie- 
įšu masiniu mitingu birželio 
6 dienos vakare Manhattan 
Center svetainėje. Šis masi
nis mitingas, galima sakyti, 
nuteikė visą kongreso pobū
dį. Visos prakalbos ir visos 
dainos buvo nukreiptos 
prieš imperialistinį karą ir 
už gelbėjimą Amerikos nuo 
jo. Tai juk ir yra vyriausias 
dienos klausimas. Jis turi 
padalinęs mūsų visą visuo
menę, taip ir rašytojus ir 
menininkus. Didelė didžiu
ma visuomenės nusistasius 
prieš karą, bet mažytė ma
žuma, kurią sudaro valdan
čioji klasė, kraštą grūda į

Amerikinių Menininkų Richard Wright, Michael karą. Taįp lygiai ir rašyto- 
Kongresas. Kai kurios sesi-1. Gold, Ruth McKinney, My- • epgs padalinusios: Ma

tūrai. ra I age, Albert Maltz Sa- saujapi jų prostitutiškai 
nete-jinuel Sillen, Clifford Odets, įarnauja Amerikos imperia- 

- Genevieve laggard, Dashiel Hstams ir piutokratijai, o 
Hammet, Lynd Ward, Mil- dauguma jų stovi 
len Biand, Wellington 11°G pau(ijes prieškariniam fron- 

Te. Nėra abejonės, jog šis 
viską n u 1 e m i antis karo 

j klausimas prisidėjo prie to, 
j kad ir šis rašytojų kongre- 
i'sas buvo toks skaitlingas 
dalyviais.

Šąlygrečiai stovi kitas 
klausimas prieš Amerikos 
darbo liaudį, būtent, Ameri
kos plutokratijos ir valdžios 
pastangos sufašizuoti Jung
tines

is visų. Jo įvairiose sesijose'

jos buvo laikomos bendrai, j ra Page, Albert Maltz, Sa 
Šio straipsnio rašėjui ] 
ko dalyvauti Menininkų at
skirose sesijose, tad apie tai 
nieko ir nekalbėsiu. Šičia 
noriu labai trumpais bruo
žais pakalbėti apie Rašytojų 
Kongresą, kuriame turėjau 
progą dalyvauti ir jo eigą 
atydžiai sekti.

Nebus pro šalį dar žodis 
kitas tarti apie šią Ameriki
nių Rašytojų Lygą. Rašyto
jų Lyga susi organizavo 
kaip tik tuo laikotarpiu, kai 
tarptautinis ekonominis kri-

Hammet, Lynd Ward, Mil- didelė dauguma jų stovi
Herbert Aptheker, Fred 
Myers, Marc Blitzstein, Ele-1 
anor Flexner, Alfred 
Kreymbord, Isidor Schnei
der ir eilė kitų. Tiesa, kai' 
kurie iš jų dar jauni savo

čiau jie supranta savo misi
ją, kietai susirišę su plačio-į 
mis darbo masėmis ir ištiki
mi savo idealams.

Šis, Ketvirtasis Rašytojų. , . t.................. ... oio, iycivh Lewis iiaayiu u .i«
zis buvo jau smarkiai jsisiu- Kongresas, buvo didžiausias Lė
bavęs, kai buvo pakeltas iš vi Jo įvairiose sesijose ^aus 
obalsis steigti liaudies fron-dal vavo 1055 žmongs Ne'ganų 
tą kovai su fašizmu ir karo |ZO1"
pavojum. Pirmasis Rašyto- pašyto jai

bavęs, kai buvo pakeltas

tą kovai su fašizmu ir karo

jų Kongresas ir buvo su
šauktas liaudies fronto pa
matu. Jame labai svarbias 
roles vaidino trys ypatos, 
kurios vėliau iš to pažan
gaus rašytojų fronto pabėgo 
ir tapo renegatais, būtent: 
Granville Hicks, Waldo 
Frank ir Joseph Freeman. 
Hicks ir Freeman netgi bu
vo komunistų eilėsna įsi
skverbę ir keliatą metų mo
kėjo paslėpti savo tikrąjį 
veidą. Jie tikroje šviesoje 
pasirodė tik išvakarėse Ant
rojo Pasaulinio Karo ir jam 
prasidėjus.

Istorija su tais žmonėmis 
svarbi tuomi, kad ji parodo, 
jog pažangaus judėjimo už 
nosies vedžioti negali jokie i

Valstijas. Ne iš dan- 
yra iškritę tokie ra- 
gaudymo komitetai, 
Dies Committee ir 

- Coudert Committee, 
į Kas tik prieš karą, tas ban
doma padaryti šalies išda
viku. Jau pereitais prezi- 

v TZ . , . lentiniais rinkimais reakci-Kongresas įvyko vienam . . . , .... . t J . ja visoje eileje valstijų neis garsiausiu ir puošniausiu • ., ' *AT & , * .b, v. leido mažumų partijomsNew Yorko viešbučių, bu-jstatyti kandid*tu£J Raįyto.
jų Kongresas šito klausimo 
nevengė, priešingai, jisai 
nedvejojančiai ir griežtai 
pasisakė prieš reakciją ir 
plutokratijos pastangas su- 
fašizuoti šį kraštą.

Kongresas nutarė už- 
megsti tampresnius ryšius 
su rašytojais, kultūrinin
kais ir menininkais kitų A- 
merikos respublikų. Ypatin- 

•_;gai dabar, kai Jungtinių 
Hammet. Valstijų imperializmas ple- 

Garbės prezidentu išrinktas čia savo sparnus ii pasisavi-

visi dalyviai, žinoma, buvo’ 
Nemažai buvo! 

broliškų delegatų, kuriuos! 
atsiuntė įvairios organizaci 
jos.

tent, Comodore Hotel. Ten 
buvo kongreso dalyviam su
teikti visi parankumai ir su 
labai prieinamomis sąlygo
mis. Nors komercinė spau
da dar prieš kongresą pasi
skubino jį numaliavoti “rau
donu,” bet, matyt, tas vieš
bučio savininkų neišgąsdi
no.

Paskutinėje biznio sesijo
je kongresas išrinko Ameri
kinių Rašytojų Lygos prezi-i 
dentu Dashiel

STWhE 
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Streįkieriai tebepikietuoja W<eyerhąiiseri o medžio įdirbimo dirbtuves Everett, 
Wąsh. Virš 22,000 darbinbiku išėjo streikan. Jie priklauso International Wood
workers (CIO) unijai.

no teisę kalbėti visų kitų šio 
sausžemio respublikų vardu 
imperialistinio karo reika
lais, labai svarbu apvienyti 

* visas pažangias spėkas ko
vai prieš Jungtinių Valstijų 
'imperializmo užmačias ant 
I Centralinės ir Pietinės A- 
merikų. Rašytojų Kongre
sas aukštai iškėlė anti-impe- 
rialistinės kovos vėliavą. Jis 
griežtai pasmerkė karą ir 
imperializmą. Jis griežtai 
pasisakė už Amerikos demo
kratines tradicijas ir pasi
žadėjo paaukoti viską kovai 
prieš valdančiosios klasės 
tendencijas ir žygius čionai 
uždėti žmonėms fašistinę 
diktatūrą po skraiste “ša
lies apsigynimo.”

Kas turėjo progą šiame 
Rašytojų Kongrese daly-
vauti, tas išsinešė labai gi
lų ir gražų įspūdį.

Dalyvis.
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MOTINOS MEILĖ

"Bismarck” ir "Hood
Tu-

atgauna 
paprastoj 

popiera ir

kombinezonais, 
Tarybų žemės 

laiko už sparno 
padeda jį pri-

paprastų 
lūšnelėse.

dvi-trys

seniau, 
ant re- 
varguo-

■

Virti žirniai ir svogūnai su
maišius kartu ir dadėjus gero
kai sviesto yra gana skoninga 
daržovė valgyt prie mėsos.

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

Nuimt maliavas nuo langų, 
palengvina suvilgymas stipriu 
skiediniu sodos.

šypsosi.
pošalmio, Kle- 
nuogos galvos 
atiduoti nega- 
išsiblaškius. . .

Procho-
Rasko- 

kartoja-

ka- 
pa- 
vie- 
Jos

moterys jau yra nu- 
surengti gražų išva- 
Taip pat jau yra ke- 

kaip

su- 
ati-

pa- 
re- 

šiol

z em
ir 

Kliubas yra labai 
leidžia laiko tuštiems
kams, ale griebiasi svarbių ir 
naudingų darbų. Toliau para
šysiu daugiau apie moterų nu
veiktus darbus.

Pirštų žymės nuo blizgan
čių rakandų reikia šluostyt 
minkštu skuduru, pavilgytu 
aliejuje (sweet oil).

J. Dovydaitis 

sklandytuvų arma-

sportinės aviacijos 
sklandytojai staiga 
atsiskirti nuo lėktu-

Bet
Jai
Jei
Ji senutėj bet jos meilė jauna—
Tave niekad neužmiršta motina!

Lucy J. Evaniuk.

Blėtiniai indai 
blizgesį nutrynus 
sodoj pamerkta 
paskiau su sausa popiera.

Ona Visockienė, brooklynie- 
tė, laiške vienai savo draugių 
iš Texas valstijos miestelio ra
šo :

t

Tarybinės Lakūnės — Rekor- 
distės

. draugas ins- 
keliu ranką

Trečiadienis, Birželio 11, 1941

Karas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Moterų Kliubai Sujudo j Šalies 
Gynimą -- Nuo Aukštų Kainų

Los Angeles šeimininkės, 
unijistai, darbuotojai už tai
ką, vartotojų grupės ir kitos 
organizacijos atlaikė savo 
konferenciją, kurioje nutarė 
sulaikyti pragyvenimo reikme
nų kainų kilimą į padanges į į iki 
karo rengėjų pelnus.

Konferencija nutarė reika
lauti apskričio viršenybės įs
teigti valdžios lėšomis Varto
tojų Informacijos Diviziją. Ji 
nutarė pasiųst protestus Gro- 
serninkų Sąjungai ir stambie
siems mėsos pakuotojams. Ji 
pareikalavo prokuroro padė
jėjo Thurman Arnold ir Kai
nų Administracijos direkto
riaus Leon Henderson skubiai 
ištirti kainų kilimo priežastis.

Konferencija neatsideda 
vien ant viršenybių. Pradžiai 
darbo išleidžia 100,000 lape
lių supažindint visuomenę su 
padėtimi.

New Yorke—Brooklyne
Šiame metropolyje, kur 

pragyvenimo reikmenys pakilo 
nuo 10 iki 40 nuošimčių, kur 
darbininkas priverstas susi- 
veržt diržą ir smulkusis biz
nierius dejuoti, kad pereitos 
savaitės įplaukomis nebegali 
sekamai savaitei reikmenų pri
pirkti, lentynos tuštėja, darbo 
žmonės irgi sujudo veiklon 
prieš kilimą kainų.

Moterys neatsilieka. Pirmo
sios ir daugiausia pasižymėjo 
IWO (Tarptautinio Darb. Or
dino—darbininkų pašalpinės) 
Moterų Kliubai. Jų centralinis 
miesto komitetas nutarė veik
ti ir kliubai jau turėjo eilę 
įvairių veiksnių.

Birželio 12-tą
Tačiau birželio 12-ta nusta

tyta kaipo specialūs mobiliza
cijos diena, kurią bus daugy
bė masinių mitingų salėse ir 
atvirame ore-gatvėse, taipgi 
paradų, ir pikietų supažindini
mui visuomenės su vartotojų 
problemomis ii’ būdais išeičiai. 
Renkama parašai po peticijo
mis majorui LaGuardijai, tur
gaviečių komisionieriui, 
dirbystės departmental, 
kongresui.

Masiniai mitingai jau tikrai 
numatyta prie Tremont ir Pro
spect Avenue, Bronxe, 1 vai. 
dieną; prie 3200 Coney Island 
Ave., Brooklyne, 10:30 ryto; 
608 Cleveland St., Brooklyne, 
1 vai. dieną, o po mitingo 
maršavimas ant Blake Avė.; 
88 Clinton St., New Yorke, 1 
va), dieną ir paskui paradas 
po Essex St. turgavietę.

Panašių mitingų bus ir ki
tose miesto dalyse.

Bostone
Bostono Sveikatos Sąjungos

Pora savaičių atgal “Bis
marck” ir “Hood” nuėjo į jū
rų dugną. Tuos du gigantiš
kus laivus budavojo ne dėl 
pagerinimo žmonijos būvio, o 
dėl naikinimo žmonijos gyvy
bės.

“Hood” — Anglijos laivas. 
“Bismarcką” Anglijos imperi
ja padovanojo Vokietijai. An
glijos imperializmas ginklavo 
Vokietiją su ta vilčia, kad su 
jūrų karine spėka Vokietija 
kriušins Sovietų Sąjungą.

Tie du laivai spėjo su sa
vim nusinešti į jūrų dugną su 
virš 3,000 jaunų žmonių. Kiek 
laiko ėmė būdavot “Bismarck” 
ir “Hood”? šešius, aštuonius 
ar dešimt metų. Nedaugiau. 
O kiek laiko ėmė motinom, 
kad išauginus 3,000 sūnų, žu
vusių. tuose dviejuose laivuo
se? Tūkstančius metų! 

M

surinktais duomenimis rodo
ma, kad tame mieste sviesto 
kainos pakilusios 21 nuošimtį, 
mėsa, žuvis ir vaisiai po 7 nuo
šimčius, cukrus-kava po 8 
nuoš., o tūlos daržovės net 

32 nuošimčių.
Bostoniečių konferencija 

kovai prieš pragyvenimo bran
gumą sušaukta birželio 10-tą, 
3 Joy St., pastangomis Varto- 
totojų Komiteto, ir ten nusi
statyta veiklai programa.

Panašios konferencijos vyk
doma (kai kur jau įvyko) ei
lėj kitų miestų, žmonės dėl 
pelnagrobiam krovimo turtų 
nenori alkti bei lūšnynuose gy
venti ir to pasekmėje kęsti ne- 
sveikatas.

Gegužės 17-tą Literatūros 
Moterų Kliubas surengė labai 
šaunią vakarienę. Laike vaka
rienės svečiai pasakė įspūdin
gas prakalbėles ir ragino, kad 
moterys turi organizuotis, sto
ti į tam tikrus kliubus, kad tik 
organizuotai galima kas nors 
geresnio atsiekti.

Nors moterų kliubas dar vi
sai jaunas, bet jau gali pasi
didžiuoti savo darbais. Jau 
surengė drg. Petrikienei pra
kalbas, kurios pavyko visais 
atžvilgiais. Susirinkimus laiko 
kas mėnesis ir dar prideda 
ekstra, kaipo lavinimosi vaka
rą. Narių jau turi 33 ir did
žiumoje lanko susirinkimus.

Nuo šios vakarienės pusę 
pelno, $12, skiria Kanados 
lietuvių “Liaudies Balsui”, ku
riam parama yra labai reika
linga. Tą turėtų padaryti ir 
kitos organizacijos ir kitos ko
lonijos.

Taipgi 
tarusios 
žiavimą.
liamas klausimas, kad, 
tik atvės oras, būtų surengta 
rankų darbų paroda.

Taigi, matote, kad Moterų 
bizi”, ne- 

plet-

Tie žmonės buvo ne iš plie
no nulieti, o motinos davė 
jiems savo gyvybę iš savo 
kraujo, nervų ir skausmų.

Per tūkstančius metų kiek
vieną sekundą motinos buvo 
ant sargybos tų jaunų žmonių, 
kol juos išaugino.

Tie tūkstančiai žuvusių tu
rėtų. prisikelti iš jūrų dugno ir 
belsti į gyvųjų duris, kad jie 
žuvo dėl dviejų plėšrių susi
pešusių imperialistų reikalų.

Motinos, žinokit, kad jūsų 
pareiga kūdikius ne tik gim
dyti ir auklėti, bet motinos pa
reiga kovoti prieš rengėjus 
imperialistinių karų.

Motina yra gyvybės pasau
lyje nešėja, todėl motina turi 
būti pirmose eilėse kovoje už 
išlaikymą gyvybės savo sūnų 
nuo pražūties.

J. Klevaitė.

Skrybėlės madoj yra visokios, visokiausios, tačiau reikia rinktis formą ir varsą 
tokią, kokia mus puošia, o ne kokią kai minką nešioja.
(Kairėj) aktorė Warner Bros, veikalo “Keturios Motinos” Priscilla Lane dėvi 
aukštą juodo, minkšto audimo mučę (beret).
(Viduryje) aktorė Barbara Stanwyck dėvi mėgstą žalsvą suknelę ir aukso varsos 
medžiaga aptrauktą platų brilių, vos užkabintą ant viršugalvio, kad parodyti prie 
veido sušukuotus plaukus.
(Dešinėj) aktorė Brenda Marshall veikale “žingsniai Tamsoje” dėvi tamsiai pilką 
brilių. I x

Apie Tarybų Sąjungos 
Skraidančias Moteris

Didžiulė 
da pasirodo horizonte, pilka
me rūko ir dūmų apgaubtame 
Maskvos danguje. Taisyklin
gomis, trikampėmis rikiuotės 
linijomis ore sklandytuvai sa
vo ilgais, smailais sparnais 
primena į pietus išskrendančių 
paukščių virtines.

Visos didžiulės eskadrilės 
priekyje skrenda pilkas, ke
turkampiais sunkiais sparnais 
dviejų motorų lėktuvas. Jis iš 
karto velka devynis, trikampiu 
išsidėsčiusius sklandytuvus.

Viršum Tušino, Tarybų Są
jungos 
miesto, 
pradeda 
vų.

žvilgsnis su nuostabumu įsi- 
remia aukštyn. Sklandytojai, 
sėdį kiekvienas savo mažutėje, 
vienišoje kabinoje, puikiai su
taria viso skrendančiojo ko
lektyvo mostui.

čia jie — 27 sklandytuvai 
susirikiuoja į tris eskadriles 
po devynis, čia visi pradeda 
suktis ir lyg vytis vienas kitą 
ratu, bet vadovaująs vėl kryp- 
telėja į kitą šoną ir be jokio 
garso lekiančios mašinos daro 
didžiules S raides, vingiuoja 
kairėn ir dešinėn, puikiais 
plastiniais judesiais, taip, kaip 
moka tik skraidantieji žmo
nės.

Tarybų Sąjungos sklandymo 
menas — pirmose vietose 
šaulyje. TSRS sklandymo 
kordai dar niekieno ligi 
nenugalėti.

Sklandytojai vėl susirikiuo
ja vienon įžambion linijon po 
9. Visi jie skrodžia orą spar
nais, daro posūkius ir paga
liau minkštai sėda į platų 
šino aerodromą.

Ametamos sklandytuvų 
binų uždangos. Iš sėdynių 
kyla skridusieji. Į tūpimo 
tą važiuoja automašinos, 
tuoj nuvilks sklandytuvus šo
nan, nes "toj vietoj tupia kita 
sklandytojų masinė grupė.

Nori pagauti akimis tuos 
sklandymo menininkus. Ir 
trumpą nuostabos minutė. Iš 
daugelio sklandytuvų pamatai 
išlipančias moteris.

M ė 1 y n ais 
šviesiaplaukės 
sklandytojos 
savo paukštį,
kabinti prie vilkiko, paskui ly
di tempiamus sklandytuvus.

Maskvoj ir jos apylinkėse 
yra daug aero kliuby, įkurtų rungtynės.

L AtSVS Trečias puslapi*

Katrina Užaugo Panaši į Savo 
Tėvą; ir Ji Myli Šeimyną

prie didesnių fabrikų, įmonių 
ir įstaigų. Didelis aero kjiubo 
narių skaičius yra moterys. 
Jos neatsitraukusios nuo tie
sioginio darbo laisvalaikiais 
užsiiminėja oro sportu, sklan- 
dydamos, skraidydamos ar šo
kinėdamos parašiutais.

Tarybinė lakūnė, savo 
gebėjimus ir pastangas 
duodama socialistinei tėvynei, 
turi pasaulinio garso vardą. 
Tarybų Sąjungos lakūnių re
kordų nesumušė dar 
tas kraštas.

Olgos Klepikovos, 
rovos, Grizodubovos, 
vos, Osipenko vardai 
mi su meile ne tik Tarybų Są
jungos jaunimo. Jų pasiekti 
rezultatai užfiksuoti pasauli
nių aviacijos žygių lentelėse.

Olga Klepikova, nedidelio 
ūgio, linksmų akių mergaitė, 
turi absoliutų pasaulinį sklan
dymo rekordą tiesia linija. Ji 
nuskrido.be nusileidimo 749 
kilometrus.

—Pradžioje man nesisekė 
skraidyti, — pasakoja Olga 
Klepikova.

—Matau, kad diena puiki. 
Keliautieji debesys kabo lyg 
balti rūmai mėlynuose plotuo
se. Draugai nardo aplink juos 
ir ištisomis valandomis nenu
sileidžia, o aš, vos pakylu— 
turiu tuojau vėl sėsti žemyn. 
^Nesugebu sklandytuvo spar
nais ore “užsikabinti.”

Mano instruktorius po vieno 
tokio nevykusio skridimo šau
kia :

— Nesiseka tau, Olga!
•—Nesiseka, 

truktoriau.—Ir 
prie kaktos raportuodama.

Instruktorius
—Juk tu be 

pikova. O prie 
karinio saliuto 
Įima. Užmiršti,

Ir draugas instruktorius aiš
kina man, kad sklandytojui 
negalima būti išsiblaškiusiam. 
Reikia susikaupti, ugdytį viso
keriopą pastabumą. . ?

Įsidėmėjau- tai. Ir pradėjo 
man sektis. O kai nutūpiau į 
vieno kolchozo laukus, pra- 
skridus per 700 kilometrų, su
bėgo kolchozininkai.

—Iš kur, sako, būsi ?
—Iš Maskvos.
Jie žiūri į mane, iš akių 

matau, kad netikį, nes Maskva 
taip toli, o mano mašina be 
jokio motoro.

Metai iš metų tarybinės 
sklandytojos gerina save sėk
mę. 1940 metais Tyloje įvyko 
15-sios Visasąjunginės resp.

Net dvi moterys 

sumušė pereitais metais už
fiksuotą tarptautinį moterų 
aukščio rekordą — 2071 met
rus, pasiektus taip pat tary
binių lakūnių—moterų. Sklan
dytoja Selenkova “užsikabi
no” be motoro ligi 2200 met
rų, o Prochorova palipėjo dar 
aukščiau — 3250 metrų.

(Pabaiga sekamam Mot. 
Skyriuje.)

Taip Gyvena Šeimos 
Texas Valstijoj

“Šis miestukas nepaprastas. 
Amerikiečių, kad ir biednesnių 
darbininkų sekcijoj apgyven
tos vietos gražios, bet jau tų 
vargšų negrų ir meksikiečių 
sekcijos, tai tiesiog akis vars
to,—jie gyvena iš 
malkų sukaltose 
Viename kambaryje 
šeimynos gyvena. Jiems ant 
tiek mažai moka, kad ameri
kiečių paprasta šeima, suside
danti iš trijų-keturių narių ir 
turinti tik kokį šimtą dolerių 
įplaukų į mėnesį, samdos nuo
latinę tarnaitę.

“Algos kur kas žemesnės 
negu New Yorke. Maistas, 
drabužiai ir kiti reikmenys la
bai brangūs. Drabužiai ypa
tingai brangūs. Toks apart- 
mentas, kaip mes tirėjom 
New Yorke, čia kainuoja dvi
gubai. Vedę darbininku poros 
daugiausia nuomuoja forni- 
šiuotą kambarį.

“Klimatas tai puikus. Sau
lėta, sausa dienomis—nakti
mis vėsu.”

Fordo kompanijos darbininkai Detroite džiaugiami laimėję balsavimus už CIO, 
už Suvienytų Automobilių Darbininkų Unijų.

Man nežinoma, ar toji Kat
riutė turi savo šeimynos, ta
čiau žinau, jog ji turi savyje 
stiprią meilę šeimynai, ji pa
siryžus kovoti už šeimynos 
gerbūvį, sveikatą, laimę.

Ir ji panaši savo tėvui, ku
ris, be abejo, didžiuojasi savo 
dukra. Ne be reikalo jisai ją 
vesdavosi kartu su savim eida
mas svarbioms pareigoms, ne 
veltui jis ją pasiskyrė savo 
privatiška sekretore.

Kalbu apie Kathryn Lewis, 
paskubusio CIO vado John L. 
Lewis’o dukterį, kuri "CIO uni- 
jistams plačios Amerikos mie
stuose pažįstama nuo 
o pereitą savaitę išėjo 
kordo kaipo gynėja 
menės nuo taksavimo.

Išstoti ginti šeimos 
karo laikais, kada taip vadi
namoji šalies “aukštuomenė” 
dūduoja už karą, o visi žvirb
liai lenda į krūmus, reikia my
lėti šeimyną.

Kalbėdama kongreso “Ways 
and Means Komite to” 
posėdyje ji pareiškė varde 
Moterų CIO Pagelbinčs, ku
rios ji yra nacionalė pirminin
kė, jog moterys pritaria CIO 
prezidento Philip Murray pa
teiktai taksavimo programai. 
O toji programa pasisako 
prieš taksavimą biednuome- 
nės, ir siūlo uždėt didesnius 
taksus ant tų, kurie turi iš ko 
mokėti.

CIO Moterų Pagelbinės pa
reiškime Lewisaite pažymėjo, 
kad “žmonių gerovė” yra bū
tiniausia sąlyga apgynimui 
Amerikos. Ji priminė ir paties 
prezidento žodžius, kad “šios 
šalies pajėgumas neturi būti 
silpninamas valdžios neapsau
gojimu ekonominės gerovės 
savo piliečių.” Ir ji dadėjo, 
jog “mūs narės su nuostaba 
ir pasipiktinimu sutinka Iždi
nės ir Vidaus Įplaukų Komi
teto pasiūlymus, kurie suges- 
tuoja, kad pati valdžia ‘silp

Jos brangus veidas skausmingai raukšlėtas 
Nuo sunkaus darbo jos rankos pūslėtos. 
Ašarų daug ji išliejo dėl tavo gerovės; 
širdies skausmų ji daug turėjo dėl tavęs. 
Raudonos rožės jos veide jau nustojo žydėt, 
Melsvos akys pradėjo silpniau jau žibėt. 
Vietoj auksinių kasų blizga sidabras ant 

galvos,
Bet jos širdyj meilė vis taip pat bujoja.
Nors spaudžia ją vargai, širdis liūsta nuo 

kančių,
Draugai apleido tave gal dėl turtų.
Brolis, sesuo gal užmiršt, siekdami sau 

garbės, 
motinos meilė vis dėl tavęs žydės, 
tu linksmą žodelį pasakyk, 
ji toli—parašyk-

&>< .

nintų šalies pajėgumą’ ne tik 
nesugebėjimu pataisyt neteisy
bes jau esamoj taksų sistemoj, 
bet dar dauginant ir užaštri
nant tas neteisybes.”

Lewis’aite pareiškė, jog iš 
43 milionų šios šalies vaikų 16 
milionų priklauso šeimoms, 
kurių metinės įplaukos nesie
kia nei $800; kad 500 tūks
tančių vaikų randasi šeimyno
se su mažiau $270 per metus 
Įplaukų: kad 
sų Amerikos 
medikališkos

65 nuošimčiai vi- 
žmonių neišgali 

priežiūros.
nurodė, jog 10Toliau ji 

tūkst. motinų kasmet miršta 
prie gimdymo, palikdamos 
35,000 vaikų našlaičiais, nors 
didžiumos tų mirimų galėtų 
būti išvengta, jei būtų medika- 
liška priežiūra. Ji taip pat at
žymėjo kūdikių mirtingumą ir 
blogą daugelio augančiųjų 
sveikatą. Baigė reikalavimu, 
kad kongresas susilaikytų nuo 
užkrovimo daugiau sunkumų 
ant tų, kurių įplaukos jau ir 
dabar permažos, kad tinka
mai

Prisirinkimas spalvų, kaip 
sako grožės specialistai, daro 
stebuklus mūsų išvaizdai. Pa
darant ilgą istoriją trumpa, 
štai kas siūloma pasirinkti, 
nors ir šiai bendrai taisyklei 
yra išimčių, nereikia aklai 
stvertis:

Blondinėms iš tinkamiausių 
spalvų parenkama žalsvos, 
šviesiai melsvos, neskaidriai 
ružavos. Rusvaplaukėms — 
raudona, rūdinė, oranžava, 
tamsiai žalia. Brunetėms — 
auksinė, raudona, geltona, ža
lia.
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Piknikai

LIEPOS 4 JULY
kurie trokšta daryti j spaudos skaitytojams naudin- VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

LIEPOS (i JULY

Barbara Giles.

(Bus daugiau)

turiu visokių sutaisytų50c

35c

25c

301

O

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai u?

Jau laikas organizuotis bo
sais vykti į šiuos piknikus:

Cleveland©, 
privažiavus

$3.00 
35c 
25c 
15c

Lindber- 
reikalin-

sako, kad esą 
darbu rengime 
bendro didelio

Mūsų Inžinieriai Išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be Jokio mokesčio.

g has 
gas.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Gaspadinės rūpinasi, kad 
būtų ko skaniausių užkandžių, 
o gaspadoriai, kad būtų gėri
mu, u

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

guoliui, puikiausios rūšies valgiai
TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS

Burdas $12 j Savaitę Vaikams $6.00

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

ĮMMįĮĮĮFES J V ■1 - ] ’T'

spaudai ne vien tik iš kuopų kius. šokti Rūbų staldėje vie- 
veikimo, bet ir iš dirbtuvių ir ta didelė ir grindys slidžios, 
šiaip abelno žmonių gyveni- ' 
mo. Nes tokios žinios visiems

Bostono apylinkes didysis 
piknikas naudai dienraščio 

“Laisvės”

Cleveland, Ohio Įžanga į pikniką tiktai 10 
centų.

Kelrodis: Iš 
322 Mayfield, 
miestuką Hunsburg, l1/^ mY*
lios į rytus sukit po dešinei 87 
keliu; Kinsman nuo Middle- 
field 2V2 mylios į rytus; sukit 
po kairei ir rasit pikniko vie
tą.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

.1

Trečiadienis, Birželio 11, 1941

Revoliucija prieš 4,000 Metų
(Tąsa)

Egiptas, kaip Graikija ir Roma, vidu
rinės valstybės metu perėjo iš absoliuti
nės monarchijos į oligarchiją. Viena iš 
silpniausių monarchijos pusių—kad po 
gabių ir rūpestingų valdovų beveik ne
išvengiamai ateina silpni ir negabūs. Po 
stiprių ir galingų senosios valstybės fa
raonų, kurie savo vardą įamžino pirami- 
dėse ir šventyklose, prasideda nuolatinių 
tarpkaralių - ir menkų faraonų laikai. 
Prisiminę tuos laikus, egiptiečių istori
kai, tur būt, pašiepdami sakė, jog VII 
dinastija, kurią sudarė 70 faraonų, iš 
viso tevaldė tiktai 70 dienų, kai tuo tarpu 
VI dinastijos faronas Pepis II išbuvo 
soste 94 m. (ilgiausias istorijoje valdy
mas iš visų žinomų). Šito faraono val
dymo metu kaip tiktai ir įvyko tie reikš
mingi Egipto visuomeniniame gyvenime 
pasikeitimai.

Jeigu seniau Egipte faraono valdžia 
nebuvo niekieno varžoma, jei jis seniau 
buvo ne tik aukščiausia politinė, bet ir 
religinė asmenybė (įdomu pastebėti, kad 
Egipte, kaip ir daugumoje senojo pasau
lio valstybių, religinės, politinės ir civi
linės teisės buvo neatskiriamos), dabar 
ima formuotis privilegijuotas aukštesny
sis luomas, kuris greitu laiku—tuo neten
ka abejoti—sudarys rimtą pavojų fara
ono valdžiai. Egipto aristokratija (gali
ma kalbėti apie tą aristokratiją beveik 
feodalizmo gadynės aristokratijos pras
me) išaugo iš bažnytinių ir pasaulinių 
valdininkų. Pirmiausia ėmė kristalizuo
tis dvasininkų luomas. Kunigai, atliki
nėję mirusiam faraonui apeigas, pirmieji 
gavo privilegijas. Gavęs tokias privile
gijas žmogus buvo laisvas nuo baudžia
vos ir nuo mokesčių karaliaus dvarui. 
Yra išsilikusių daug privileginių doku
mentų. Su laiku privilegijuotųjų dva
sininkų skaičius vis didėjo. Jie, be abe
jo, kišosi ir į politinius reikalus—jie bu
vo panašūs į viduramžių bažnytinius feo
dalus.

Antras privilegijuoto luomo šaltinis 
buvo įvairūs centro ir provincijos val
dininkai. Įsigalint aristokratijai, papras
tai silpnėja valstybės centralizacija. 
Egiptas buvo padalytas į savotiškas gu
bernijas—noraus. Nomarkas ir kiti aukš
tieji nomo valdininkai, buvę dažniausiai 
faraono giminaičiai, vis labiau atsitraukė 
nuo centro valdžios ir, kaip sakoma vie

name dokumente, gyveno ir hiirė savo 
nojne, “kurį jis mylėjo.” Aukštesnės pro
vincijos vietos pasidarė paveldimos, ir 
visa valstybė susiskaldę į nedideles feo
dalines valstybėles. Minėjome, kad Egip
te politinės teisės buvo susijusios su re
liginėmis. Privilegijuotojo luomo padė
tis buvo skirtinga šiame ir, svarbiausia, 
pomirtiniame gyvenime. Dabar jų vieta 
pomirtiniame gyvenime beveik susilygi
no su karaliaus padėtimi.. Seniau tik vie
nas karalius tegalėjo .patekti į “dangų.” 
Dabar dangus buvo atidarytas jau ir pri
vilegijuotiesiems.

Iš viso privilegijuotieji pasidarė gerai 
apipavidalinta klasė. Jie turėjo savo 
vardą egiptiečių žodyne. Jie buvo vadi
nami “imaku.” Vidurinės Egipto* valsty
bės santvarka primena viduramžių feo
dalizmą.

Kokią reikšmę tat turėjo žemiesiems 
visuomenės sluoksniams? Iš aukščiau pa
cituotų dokumentų matyti, jog Egipte 
buvo gana gausus darbininkų luomas. 
Egiptas pažino ryškų darbo pasidaliji
mą, turėjo plačią pramonę ir daug visų 
rūšių pramonės darbininkų. Tačiau apie 
jų gyvenimą egiptiečių literatūra kalbėti 
nemėgo. Ji buvo kuriama beveik išimti
nai dvasininkų. Tik vidurinės valstybės 
metu literatūra pradėjo daugiau domėtis 
visuomeniniais klausimais, paliesdama ir 
darbininkų problemą. Kaip matyti iš pa
silikusių sieninių paveikslų, egiptiečiai 
darbininkus vaizdavo paklusnias ir atsi
davusiais savo ponams žmonėmis. Milijo
nų proletarų gyvenimas priklausė nuo 
karaliaus ir turtingųjų malonės. Čia ver
ta paminėti, kad Egipte, kaip ir senovės 
Graikijoje, lygiai buvo vertinamas proto 
ir rankų darbininko darbas. Panašias gy
venimo sąlygas turėjo ir architektai, 
skulptoriai, tapytojai, kaip ir akmenų 
skaldytojai, mūrininkai ir smulkūs ama
tininkai. Kapų paveikslai dažnai vaiz
duoja nerūpestingus valstiečius ir dar
bininkus, “linksmai” dirbančius laukuose 
arba įmonėse. Žinoma, tas jų vaizduo
jamas pasitenkinimas toksai atrodė tik
tai privilegijuotosios klasės akims. Kad 
labai anksti Egipte ėmė reikštis aiški 
klasių kova, niekas taip aiškiai negali' 
paliudyti, kaip didžioji vergų ir darbi
ninkų revoliucija, apie kurią čia plačiau 
ir pakalbėsime.

(Tąsa bus)

džių, juodveidžių ir rudveid- 
žių.” šis ponas Lindberghas, 
gegužes 23 dieną Madison 
Square Garden svetainėje, sta
tė Ameriką prieš visą Europą. 
Jis gyrė Amerikos “rasinę to
leranciją” ir kitas demokrati
nes tradicijas. Mes tai visa 
turime saugoti nuo karo suiru
tės ir nuo “žmogaus ant juo
do arklio.” Karo reikalai yra 
Europos reikalai, o ne mūsų. 
Mes negalime uždėti demo
kratijas ant kitų žmonių jėgos 
pagelba — ant žmonių, ku
riems “geriau patinka nazių 
sistema, negu mūsų,” nors tuo 
pačiu laiku mes turime visais 
būdais “priešintis pastangoms 
kištis į mūsų sausžemį.”

žmonės Nori Išsigelbėti 
Nuo Karo.

Jeigu ne šis prisiminimas 
apie imperializmą ir gyrima
sis su Amerikos Destinacija, 
Lindbergho prakalba galėjo 
būti pritaikyta ypatingai tiem 
žmonėm, 1 
ką nors patriotiško, idant iš
gelbėjus savo sūnus nuo karo. 
Moteriškė, kurios sūnus jau 
pašauktas kariuomenėn, ver
kė iš susijaudinimo ir pagar
bos kalbėtojui. Tai jai, ir' 
tūkstančiams kitų moterų, 
kaip jinai, taiko savo atsišau
kimus Amerika Pirmiausia 
Komitetas, šios šalies taikos 
judėjimas yra labai platus ir 
rįžtingas, bet tik dalinai orga
nizuotas. Jeigu generolams 
Woodams ir Amerika Pirma 
Komiteto pasislėpusiems For
dams pavyktų jį pasiimti į sa
vo rankas, tai jie jį bandytų 
panaudoti savo rūšies impe
rializmui ir karui.

jiems be galo

REIKALAUJA UŽGROBT 
FAŠISTŲ NUOSAVYBĘ

Mexico City, birž. 9. — 
Meksikos darbo unijų vadas 
Toledano reikalauja, kad 
Meksika ir kitos respublikos 
Lotyniškoj Amerikoj už
grobtų visą nazių, Italijos ir 
Japonijos nuosavybę.

Ką Gina ir Atstovauja 
Charles Lindhergh?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nojo La Follette ir net Lind
bergh© tėvo. Aš stebėjaus, 
kaip jis išdrįso tatai padaryti, 
kol neužgirdau jam aplodis
mentų iš publikos. Publikai! 
užteko to, kad Old Bob La 
Follette ir senasis Lindberghas 
kovojo prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Kaip daug jų atsime
na, kad senasis Lindberghas j 
Amerikos Fordus skaitė pavo-i 
jinga liga? Kaip daug jų ži
no, jeigu ir atsimena, kad jo 
pikčiausi priešai šiandien yra 
jo sūnaus patronai? Dalykas, 
mat, tame: Jaunasis Lindber
ghas “nori išvengti karo,” to 
paties norėjo ir jo tėvas. Visa 
tai taip paprasta!

Amerika Pirmiausia Komi
tetas neskelbia savo tikslų nuo 
estrados — bent dabar nebe- 
skelbia. Bet kai kurie jo at
skiri vadai yra tuos tikslus pa
skelbę laikas nuo laiko. Perei
tą spalį generolas Wood pasa
kė Užsienio Reikalų Chicagos 

■' Tarybai, kad “mūsų tikroji 
misija” randasi šiaurinėje ir 
Pietų Amerikoje. Jeigu vyrai 
ir moterys, kurie buvo susi
rinkę Madison Square Garden 
svetainėje, būtų girdėję tą 
gen. Wood prakalbą, jie būtų 
netaip džiaugęsi pasmerkimu 
tiktai europinio karo. Nes ta
da generolas tiktai kalbėjo už 
Ameriką Pirmiausia. Jis tada 
keliais paprasčiausiais žod
žiais išdėstė plahus, kaip ši
tuos sausžemius galima pada
ryti Amerikos kapitalizmo ro
jum, kuriame nedraugiškos 
Pietų Amerikos respublikų 

„ valdžios nebūtų pakenčiamos.

pat“Mes turime duoti taip 
aiškiai suprasti,” sakė gen. 
Wood, “jog mes esame pasi
rengę panaudoti spėką atsie- 
kimui šito tikslo.”

Labai svarbu atsiminti šitą 
Amerika Pirmiausia Komiteto 
pirmininko prakalbą, pirma, 
negu apsiprausimas bus už
baigtas. Woodo*ir Fordo tiks
lai, kaipo prieš tikslus Roose
velt© ir Morgano, skiriasi tik
tai dėl kompaso. Kaip vienų, 
taip kitų kompasas rodo į ka
rą — vienas rodo į Europą, O i 
kitas į Ameriką Pirmiausia. Ir! 
tame nėra jokios poezijos, kas 
liečia priežastis. Generolas 
Wood, kaipo galva Sears Roe
buck & Co., atstovauja didelę 
prekybinę, vartojamų gaminių 
pramonę, kuri nukentės, kuo
met tuo tarpu Morganas žer- 
sis pelnus iš europinio karo. 
Robert Douglas Stuart, Jr., ki
tas Amerika Pirmiausia lyde
ris, yra sūnus “Quaker Oats” 
prezidento—o “Quaker Oats” 
yra ne tik vartojimo pramonė, 
bet ji dar turi dvi dideles dirb
tuves Vokietijoje, ir taipogi 
pusėtinai didelį biznį daro Eu
ropoje, kuriam kenkia šis ka
ras. Paskui seka Edward L. 
Kyeson, Jr., tūzas iš Inland 
Steel kompanijos, kuriai pusė
tinai sunku atlaikyti lenkty
nes prieš didžiuosius, Morga
no valdomus, plieno užvedi
mus. Thi iš tokių taikos ba-

■ landžių susideda Amerika Pir
miausia vadovybė. Jie yra la
bai protingi nepasirodyti savo 
organizacijos šaukiamuose su
sirinkimuose. ‘Daug protingiau 
pasiųsti savo Lindberghą, ku-

ris tebesinešioja 1927 metų 
drąsuolio ženklą, o laiko pa
slėpęs naziškąjį medalį.

Lindberghas vyravo šiame 
mitingo. Jis gavo daugiausia 
aplodismentų, publika karštai 
sveikino kiekvieną jo vardo 
suminėjimą kitų kalbose. Ne
lengva tą suprasti. Jis yra pu
sėtinai “šaltas” kalbėtojas,
prie mikrofono sustingęs, kaip 
kokios mokyklos oratorius,
perdavimui savo minties aiš
kiai padaro pertraukas kalbo
je. Ne kaip Wheeleris, savo 
gražiomis rankomis oro nerai
žo. No kaip Kathleen Norris, 
savo kalba širdies negraudi
na. Jei jis ir galėtų tą pada
ryti, Lindberghas nedarytų. 
Jo nekentimas “masių” žmo
nių, tebėra toks pat, kaip ir 
buvo. Jis tą parode savo 
skaudžiomis pastangomis pa
kilti iki aplodismentų — pa
stangomis, kurias jis padėjo į 
šalį kalbėdamas. Galimas 
daiktas, kad jo klausytojai tai 
paėmė už jo senąjį “jaunuo- 

nedrąsumą” keturiolika 
tam atgal. Kaip ten ne- 
publika užpildė jo kal- 

pertraukas delnų ploji-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio' 11 d 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
apkalbėjimui.

V. K. Sheralis, Sekr.
(135-137)
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liška 
metu 
bfitų, 
bojo
mais. Galimas daiktas, kad jai 
geriau patiko jo kalbos bū
das, negu Wheelerio ir ponios 
Norris. Nors jau tiek, kad jis 
kalba tiesioginiai, paliečia tik
tai kelius punktus, nenutolda
mas su savo argumentais.

Bet ir Lindberghas pasisten
gė nusiprausti savo veidą, 
žmogus nemanytum, kad čia 
kalbėjo tas pats Lindberghas, 
kuri 1939 metų lapkričio mė
nesio laidoje , “Readers Di
gest” ragino Amerikos vieny
bę su “Anglijoj laivynu, Vo
kietijos orlaivynu ir Franci- 
jos armija” apgynimui “balto
sios rasės” nuo “vis smarkiau 
spaudžiančios jūros geltonvei-

... k-)/-* ':4tZL' i h.:.

Corleto Apylinkėj
Per mūsų spaudą Petras 

lis ragina šios apylinkės lietu
vius, kad katrie draugai moka 
rašyti, tankiau žinias rašinėtų 
į mūsų spaudą. Jei Corleto 
gyvenčiau, tai Petro žilio pa
raginimą su mielu noru priim
čiau ir iš tos apylinkės dažnai 
parašyčiau į spaudą. Nors ir 
esu šios apylinkės kuopos na
rys, bet toliau gyvendamas ir 
retai ten atsilankydamas nega
liu daug ką sužinoti. O įvykių 
teisingai nežinant negalima 
rašyti. Bet- corletiečiai Petro 
žilio paraginimą turėtų priim
ti ir pradėti daugiau žinių 
teikti mūsų spaudai. Įvykius 
iš šios apylinkės reikia teikti

gos. Jos nušviečia darbininkų 
gyvenimą ir jų darbuotę. Tai
gi corletiečiai priimkit Petro 
žilio paraginimą ir mano pa
tarimą ir pradėkit bendradar
biauti mūsų spaudoj. Nes tok
sai darbas yra naudingas, pa
traukiantis ir interesingas; tik
tai 
tas

pradėkit ir pamatysit, kad 
naudinga patiem ir kitiem.

Kuopų Piknikas
Teko kalbėtis su šios apy

linkės LLD 57 kuopos veikė
jais ir su moterų LDS 138 kp. 
veikėjom. Jie 
labai užsiėmę 
abiejų kuopų 
pikniko'.

'Piknikas įvyks birželio 15 
d., drg. J.- Rūbų ūkyj, Middle- 
field, Ohio.

Sako, turim dirbti, kad pik
nikas būtų pasekmingas, duo
tų kuopom pelno ir visus da-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ................... ..................
Ta pati knyga, Celuliodas 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 .....

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

. M. ž (įkaitis, 
334 Dean Rd„ 

SPENCERPORT, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

f Jūsų Seną ąr Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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PUIKI VIETA VAKACIJOM

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

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240, RFD 2, Cauterskill Rd
CATSKILL, N. Y. Tel. Cątsklll 885F4

lyvius patenkintų. Jei Corleto 
kuopų veikėjai taip išsireiškia, 
tai esu tikras, kad jie visus at
silankiusius dalyvius patenkins 
ir padarys pikniką pasekmin
gą. Kaip girdėt, tai corletie
čiai visi rengiasi dalyvauti pik
nike. Q kuopų komisija šir
dingai užkviečia dalyvauti 
piknike Cleveland© ir apylin
kių, visus lietuvius. Taip pat 
kviečia Akrono, Youngstowno 
ir Bedford© lietuvius atsilan
kyti i pikniką. Man labai ge
rai žinoma, kad corletiečių pa
rengimuose visuomet būna 
linksma, tai nuo savęs širdin
gai patariu visiems atsilankyti 
į pikniką ir visi būsit manda
giai priimti ir linksmai pra- 
leisit laiką tyrame ore.

Muzikantai bus ūkininkai 
Griniukai. Jie labai gerai grie
žia angliškus ir lietuviškus šo-

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolčs, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

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

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—25c. Sapnų knygele, atmena 
gerai sapnus sū kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pageibos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

V

CLINTON PARK
Betts and Maspcth Avės., 

Maspeth, L. I., N. Y.

Didžiojo New York© apylin
kės lietuvių iškilmė dienraš

čio “Laisves” paramai.

Rugpjūčio 31 Aug 
MIKOLAIČIO PARKE 

EDDINGTON, PA.
I ’h i 1 ad e 1 p h i j os org<wi i zuci j ų 
suruoštas didysis piknikas 
naudai dienraščio “Laisvės.”

Įsigykite Bilietus
Visų trijų aukščiau nuro

dytų piknikų įžangos bilie
tai yra platinami iš anksto. 
Prašome įsigyti bilietus ir 
dalyvauti tuose piknikuose.

Puikios Programos
Visuose čia nurodytuose 

piknikuose dalyvaus daug 
chorų, šimtai gražaus jauni1 
mo bus su chorais ir tūks
tančiai suvažiuos pasilinks
minimui. Tai bus gera pro
ga įsigyti gražių pažinčių.

w w w w w w w W "A' *A'

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio
kitos prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

»

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

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

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
> ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 
tinkamą gydymą. Jšvirkščiama Serumo ir Čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

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

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

Šiokiom Dienom 9 A. M.



kalbos ir

Livingston, N. J
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Suteikiam garbingas laidotuves

Telefonas: Humboldt 2-7964

ir

iš

Krasauskienė.

viršui minėtiems.

Trakimavičius, A.

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

išly- 
kal- 
Dr.

diena 
buvo 
daug 
kurie

ir piknikas
Turėjom

miestų,

bą.
Montvidas ir Dr.
Buvo
dėjo

Mirė Martha Jučaite
Bridgeportietė Martha Ju-

$11.
visiems auka-

gražus.
kūjis ir

pastatė
dar-

metų
Lai būna jai rami Tautiškų

Kapinių žemelė. J. D. B.

vicienč, J.
Krasauskienė, 
po 50c.: M. 
Sarapienė,

laiškų gaunama 
ir veik visi džiaugia- 
Lietuvos gyvenimu, 
gavo laišką drg. M.

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Įsigykite Šias Knygas

Lietuvių Kalbos GrdAhitika

lietu-

y

5
3

5įDidžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graliam Ir 
Manhattan Avė.

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kuiną $1.00 už egzempliorių. Vasaros tezonu 75c.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Paraše ir Išleido Graborius
JOSEPH LcVANDA-LEVANDAUSKAS

300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina $1.50.
Vasaros sezonu $1.25.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

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

Trečiadienis, Birželio 11, 1941 LAISVE FenkUa puiUpil

Chicagos Žinios
Vaikinas Pašauktas Kariuo

menėn, Mergina Nusižudė 
Miss Elizabeth Price, 27 

metų, mirė Francis ligoninėje, 
Evanstone. Iš amato mergina 
buvo slaugė ir darbą turėjo 
pastovų. Jos tėvai pasakoja, 
priežastis veikiausia bus ta, 
kad jos mylimas vaikinas pa
šauktas kariuomenėn. Sako, 
nuo tos dienos, kada vaikinas 
išvažiavo, jinai buvus nusimi
nus.

Tėvai ją rado be sąmonės. 
Paaiškėjo ligoninėje, kad ji 
paėmus nuodų, bet atgaivinti 
nebepasisekė.

las buvo pridengtas raudona 
drobe. Iškilmingame pamink
lo atidengime buvo 
dainų programas.

Paminklas labai
Akmenyj iškirstas 
pjautuvas. Paminklą
velionio idėjos draugai, 
b i n i n k iš k os organ i z ac i j os.

Rep.

Seattle, Wash. ilsisi antri metai amžinai. 
Taipgi nedalyvavo su mumis 
nei J. Valaskas, iš Portland, 
Ore., kuris mirė prieš 3 metus.

Širdingai ačiū visiem, kurie 
darbavosi piknike.

Ačiū draugei Černiauskienei, 
kuri paaukavo gardų keksą.

Draugai Černiauskai turi 
mažą ūkę apie 30 mylių nuo 
Seattle.,

Ačiū Tacomos komitetui, 
kuris draugiškai darbavosi.

M. Baltrušaitis.

rų draugų-gių, pažįstamų, ge- 
radėjų. Ačiū jums, mielieji, 
didžiai širdingai visiems ir vi
soms, už jūsų tokias karštas 
simpatijas.

Mano dabar troškimas — 
kaip aš jums atsiteisiu už jūsų 
širdingas simpatijas.

Anna ir G. Jamisonai.

birž. 9. — 
“apsigyni 
pareiškė

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Nuo Liepos Pirmos Nauji 
Taksai

Illinois valstijos gubernato
rius Green pasirašė du bilius, 
kurie lieka įstatymais. Vienas 
bilius paliečia pypkorius, — 
nuo liepos pirmos už cigaretų 
pakelį reikės jau mokėti ne 
15 centų, bet 17 centų (du 
centai taksų). Nuo tos dienos 
trimis centais aptaksuojama ir 
gasolinas.

Cigaretų taksais per metus 
manoma sukolektuoti Illinois 
valstijoj apie $10,000,000; ga- 
solino taksais apie $3,400,000.

Kotrynos Strikolienės 
Laidotuvės

Gegužės 27 dieną, Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse iškilmin
gai liko palaidota Dr Striko- 
lio motina.

Kadangi daktaras priklauso 
prie Daktarų Draugijos, tai 
laidotuvėse dalyvavo daug 
daktarų. Iš Clevelando buvo 
Dr. Vitkus; taipgi keletas ki
tų buvo iš kitų miestų. Vieti
nių daktarų buvo pusėtinai 
daug.

Iš Petkaus koplyčios 
dint Dr. Motvidas pasakė 

Kapinėse kalbėjo
Graičunas.

labai daug gėlių. Paly- 
apie 30 automobilių.
Strikolienė buvo apie 82 
amžiaus.

Atidengtas Jukelio Paminklas
Dekoracijų Dienoj, Geg. 30
Pasibaigus kapinėse genera- 

liam programui, labai daug caitė, 25 m., po metų sirgimo 
žmonių susirinko prie d. Juo-! mirė ketvirtadienį, geg. 29 d. 
zo Jukelio kapo, čia susirinko į Jos motušė Paulina gyvena po 
jo idėjos draugai, susirinko1 adresu 4500 S. Emerald Ave. 
šiaip žmonių, kurie pažinojo Pirmadienį, birželio 2, Lietu- 
tą nenuilstantį liaudies veikė-i vių Tautiškose Kapinėse Mar- 
ją. Visą laiką, iki programoi tha buvo palaidota.
pradžios ant jo kapo pamink-1 Kaimynas.

WT 1 lŲf [ išauklėjo savo gražią šeimyną :
llOnVOOfl, IviaSS, dvi dukreles ir du sūnų. Duk- 

___ terys, viena iš profesijos mo
kytojauja, antra artistė-piešė- 
ja. Sūnai, žmonių grąžintojai. 

Bataičiai, buvę seni Nor
woodo gyventojai, dabar gy
vena netoli Norwoodo, Ded
ham, Mass. Yra seni “Laisvės” 
skaitytojai ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai. Taipgi 
ir kitų Norwoodo organizacijų 
nariai.

Parės suruošimu rūpinos 
dukrelės ir daug darbavosi 
Yekštienė.

Linkim Bataičiams ilgo 
linksmaus gyvenimo.

Moterų Apšvietos Kliubas Pa
sidarbavo dėl Ispanijos

Kovotojų
Pats kliubas aukavo $3. 

Draugė M. Krasauskienė pa
rinko aukų pas atskirus asme
nis, kurie aukavo sekančiai:

Pc $1: J. Grybas, S. Budre- 
Krasauskas, M.

A. J. Casper;
Grigunienė, P.

E. Kurulienė, D. 
Preivelienė, O. Zarubienė; po 
25.: E. Karalienė ir N. Gry
bienė.

Viso surinkta
Širdingai ačiū 

vusiems.
Marcelė

Norwoodas Smarkiai Rengiasi 
prie “Laisvės” Pikniko

“Laisvės” naudai piknikas, 
kuris įvyksta 1-tą liepos May
nard, Mass.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9 kp., laikytame susirin
kime, kuris įvyko gegužės 28 
d., Lietuvių svetainėje, svarstė 
įvairius judėjimę reikalus, jų 
tarpe ir “Laisvės” pikniko rei
kalą. Išrinkta komisija iš šių:

Draugė M. Kroli, L. Traki
mavičius ir J. Grybas, kurie 
darbuosis busų organizavime.

Todėl norintieji važiuoti į 
didį “Laisvės” pikniką, paduo
kit vardus

Išrinkta keletas darbininkų : 
M. Kroli, J. Budrevičius, V. 
Kroli,
Zaruba, J. Grybas.

Dauginus darbininkų išrinks 
Moterų Apšvietos Kliubas, o 
daugiau vyrų darinksime se
kančiam susirinkime.

Išklausytas raportas iš Tai
kos Kongreso, kurį išdavė drg. 
M. Trakimavičienė. Raportas 
buvo įdomus ir vienbalsiai pri
imtas.

Nariai buvę susirinkime pa- 
simokėjo duokles už 1941 me
tus, o nebuvę susirinkime tu
rit pasimokėti metines duok
les sekančiam susirinkime ar
ba finansų sekretoriui drg. L. 
Trakimavičiui.

“Laisvės” pikniko tikietukų 
paskleista 200, nes tiek Nor
wood u i prisiųsta.

Balaičių 35 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Parė Buvo Skait

linga ir Puiki
Bataičiai yra visiems nor- 

woodiečiams gerai žinomi, 
rimti žmonės. Jie pavyzdingai

Daug 
Lietuvos 
si nauju 
Neseniai
Misevičienė nuo savo giminai
tės, Igno Kubiliūno sesers iš 
Rygos. Jos laiškas pasiųstas 
“Laisvei,” kuris greitai tilps.

Laiškai iš Lietuvos ar ir iš 
kitų Sovietų Sąjungos šalių 
baisiai plaka smetonininkus, 
socialistus ir klerikalus, nes tų 
kraštų liaudis stoja už naują 
socialistinę santvarką, o ta 
troika eina prieš Lietuvos liau
dį, už grąžinimą išnaudojimo 
ir už pavergimą liaudies.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

r

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

ksudarau 
rlkoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvąiriom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Gegužės 30 d., ALDLD 161 
kuopa ir ALDLD 132 kuopa 
Tacoma, buvo bendrai suren
gę pikniką prie Geneva ežero.

Per visą savaitę oras buvo 
šaltas ir lietingas, tai rengė
jams buvo daug rūpesčio. Bet 
kaip piknikas įvyko, tai 
buvo graži 
pasekmingas,
svečių iš kitų 
daug prisidėjo prie mūsų pik
niko; sušelpė mus finansiškai 
ir tuom kartu praleidome gra
žiai laiką ir pasikalbėjome 
draugiškai vieni su kitais apie 
dabartinius darbininkų reika
lus.

Turim tarti širdingai ačiū 
Oregono draugams ir drau
gėms, kurie skaitlingai atsilan
kė iš Portland, Ore. Draugai 
Račkauskai ir jauna lietuvai
tė Nina Jonaitė, kuri yra apie 
3 metai iš Lietuvos. Ji energin
ga ir daug veikia tarpe darbi
ninkų. Rašo laikraščiams.

Iš Oregon City, Ore., turė
jom 3 automobilius: draugai 
Danilavičiai su šeimyna; Mur
phy su šeimyna ir draugai Uls- 
kiai ir jaunuolis J. Karbaus- 
kutis; iš Aberdeen buvo M. 
Grybai su šeima; drg. Staliū- 
nas su šeimyna ir drg. Girštau- 
tas. Ačiū visiems draugams. 
Gal kada ir mes jiems atsily
ginsim nuvažiuodami pas juos 
į jų pikniką.

Pirmutinis jų piknikas įvyks 
birželio 15 d., drg. Ulskių 
ūkyj, Oregon City, Ore. Pa
tarčiau visiems skaitlingai at
silankyt į jų rengiamą pikni
ką, nes nuo jų piknikų uždirb
tas pelnas eina darbininkiškų 
laikraščių naudai.

Piknikas buvo linksmas ir 
draugiškas. Kuopai liko keli 
doleriai pelno. Aš manau, kad 
po kuopų susirinkimų bus pa
skirta po kelis dolerius “Lais
vei” ir “Vilniai,” kurie gina 
mūs reikalus.

Piknikas įvyko Dekoracijų 
dienoj. Daug draugų atlankė 
.savo draugus, pažįstamus ir 
savo mylimus, čia noriu pri
siminti apie vieną draugą, ku
ris nedalyvavo šiame piknike, 
tai drg. V. Kavaliauskas. Jis 
darbuodavosi kožnam paren
gime. Jo šiandien pasigendam 
ir apgailestaujam, kad gamta 
atėmė jį iš mūsų tarpo. Jis jau j

Padėkos Žodis Draugėms, 
Prieteliams

Laike mano ligos, ligoninėj 
ir namuose, gražiai aplanke 
mane draugės ir draugai. Ne 
tk aplankė, teikdami ramybės 
są jausmą, bet ir apdovanojo 
įvairiomis reikmenimis ir laiš
kais.

Man esant kritiškoj padėtį, 
kuomet gydytojas pareiškė, 
kad be kraujo vargiai galė
siu pasveikti, greit atsiliepė 
šie draugai-gės su pagelba 
duot savo kraujo. Abu Yuo- 
deškai ir jų dukrelė, Aldona; 
A. Janušonienė, J. Stočkus, 
K. Anuškis, abu Yurevičiai ir 
kiti. Kraujas man tiko tik ma
no draugo ir dukrelės. Di
džiausia padėka mano drau
gei kaiminkai S. Tyliunienei, 
kuri mane ne tik gražiai drau
giškai slaugino per arti 2 mė
nesius, bet ir namų darbus ap
dirbo, nuo mažiausio iki di
džiausio darbo. Neužmiršiu 
tavęs, drauge, visą savo gyve- 

I nimą ir taipgi visų savo ge-

Washington, 
Vienas aukštas 
mo” valdininkas 
“Armija sulaužys pikieti- 
ninkų eiles ir užtikrins pil
ną apsauga grįžtantiems 
dirbti.”

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y,
Tcl. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N.

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

O, Tai Proga:
Ą APDOVANOT ww gg o&v

LAIKRODĖLIU: V K U & M

for GRADUATION 
lor WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
MCRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS
STflKTINC "-Mi

flT sz475^
There’s A GRUEN

At A Price For Every ‘i* .y <Burse

Robert Lipton
JEWELER

3
5j
5į

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

LADIES' GRUEN

"IONE”
’ SS! 15 ■ !•"!.?!■

Guildite back.

GENT'S GRUEN

“STUART”

pas

LIPTON

Pamatykite 
Pasirinkite

LADIES’ GRUEN GENT'S GRUEN

“CHARLOTTE” “SHERMAN”
15 jowoli?, pink or 15 jewels; pink or 
yellow gold filled yellow gold filled 

.case. Guildite back. case. Guildite back.
gold filled case, 

Guildite back.

3-DIAMONDS
diamonds

NEWCREATION BIRTHSTONE RING CAMEO RING
B t u n n i ng- Choice of ap- Genuin# cam-
įi* S9Q95 n w.;.;:: $1995

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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birželio 14 d., 
Lietuviu Ame- c

po an- 
Brook- 
d. Lai- 
10 d.,

organi- 
visą eilę pikni- 
žinomh, jie at-

Lankėsi “Laisvėje”

Birželio 11, 1941

65
Gyveno ir mirė

403 Hewes St., 
Mirė birželio 5

Jacob Savage, 
žiaus. 
trąšu 
lyne,
dotuvės įvyko birželio 
Holy Cross kapinėse. Laidotu
vių pareigom rūpinosi grabo- 
rius J. Garšva.
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Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Ketvirtadienį, birželio 5 d., 
įvyko LDS 1 k p. susirinkimas, 
“Laisvės” svetainėje. Narių at
silankė nedaug. Tą vakarą 
oras buvo blogas, labai lijo. 

x Negeras narių įprotis nebūti 
susirinkime. Nuo pradžios iki 
pabaigos, visiems nariams turi 
rūpėti organizacijos reikalai. 
Kaip valdyba turi ateiti dvi 
valandas pirmiau ir išeiti pas
kiau, taip turėtų nariai būti 
susirinkime, bendrai svarstyti 
esamus reikalus.

Pirmadienį aplankė “Lais
vės” įstaigą Antanas Krauju- 
tis iš Philadelphijos. Jis 
Brook lynan buvo atvažiavęs 
dalyvauti savo sesers ponios 
Tamkienės vestuvėse. Tamkie- 
nė yra gerai žinomos daininin
kės Violetos Tamkiūtės moti
na.

Brooklyniečiai Turės 
Daug Piknikų

Dar Trūksta Piknikui 
Darbininkų

Įsigykite Pabaltijos 
Pikniko Bilietus

Valdybos nariai: pirm. A. ! 
Velička, fin. sekf. K. 
ižd. J. Dainius, 
J. Koyas. Organizatorių: 
Gi-ubio ir P.
porta| priimti 
Kuopos ižde 
$57.68.

Laiškų skaitymas: Buvusiai 
gegužinei prisiruošimo kom. 
reikalauja prisidėti prie lėšų 
padengimo. Nutarta duoti iš 
kuopos iždo $3. Dariaus-Gi
rėno paminklo statymo kom. 
prisiuntė 5 tikietus, prašė nu
pirkti ir dalyvauti piknike, 
kuris įvyks liepos 19 d. Dex
ter Parke. Nutarė tikietus nu
pirkti ir daug narių pasižadė
jo būti piknike. Šv. Jurgio 
Dr-ja prisiuntė 20 tikietų ir 
prašė dalyvauti piknike, ku
ris įvyks birželio 28 d., Dexter 
Parke. Nutarė nupirkti 5 ti
kietus ir nariai dalyvaus pik
nike.

J. Kalvaitis užkvietė LDS 1 
kp. narius dalyvauti Dr. Mar
tin Luther Dr-jos piknike, bir
želio 22 d., Hoffman Parke. 
Tikietų kaina perkant iš anks
to 30c., prie vartų 40c. Verta 
paremti liuteriečius. Jie vi
suomet remia progresyvės sro
vės veikimą. A. Velička kvio 
tė narius dalyvauti Am. Liet. 
Piliečių Piknike, birželio 14 
d., Dexter Parke, Woodhave- 
ne.

Taikos konferencijon birže
lio 7 d., Metodistų bažnyčioj, 
Union Avė. ir So. 3rd St., 
Brooklyne, kuopa išrinko du 
delegatus, J. Siurbą ir K. Rei
nį.

Ateivių Teisių Gynimo Ko- 
mit. atstovas J. Gužas paaiš
kino, kaip svarbus reikalas 
greitai veikti prieš Hobbs bi- 
lių, kuris dabar bile dieną ga
li būti svarstytas J. V. Kon
grese. Kreipiamas prieš atei
vius nepiliečius, tačiau reak- 
cijonieriai visus ijiems nepa
tinkamus darbininkus nori su
varyti į koncentracijos kem
pes. Priimta rezoliucija, kuri 
bus pasiųsta Brooklyno kon- 
gresmanui, kad protestuotų 
prieš tokį reakcijonierišką 
Hobbs HR 3 bilių. Taipgi Gu
žas prašė pas narius sukelti 
sumą $5 Ateivių Gynimo Kom. 
reikalams. Nariai įvertino tą 
svarbų darbą, sudėjo $6.40.

Kuopos stovis: Ligonių 2. 
Eina prie susispendavimo 10. 
Persikėlė iš kitų kuopų į 1-mą 
kuopą 6.

J. Grubis perstatė 1 naują 
narį. Geram stovyje narių yra 

Lietuviai, pasinaudokite

užrašų sek r.
J.

Grabausko ra- 
be diskusijų, 
pinigų yra

latvių, estų ir suomių—bend- 
birželio 15-tą, 

trūksta darbininkų. Dar ne vi
sos LLD ir LDS Brooklyno 
kuopos užregistravo savo dar
bininkus. Mes prašome visų 
kooperacijos. Kuopų išrinkti, 
taipgi liuosnoriai darbininkai 
prašomi užsiregistruoti pas L. 
Kavaliauskaitę, “Laisvės” raš
tinėj. Komisija.

Reinis, ram piknikui,

Lietuviu Demokratų 
Kliubas Auga

a p-

Lietuvių Demokratų Kliu
bas, turintis savo patalpas ant 
18 Scholes St., Brooklyne, da
bartiniu laiku pusėtinai paau
go nariais ir finansiniai.

Šio kliubo pirmin., K. 
gui pasidarė sunku vienam 
sidirbti, taigi jis pasiėmė
gelbininką-partnerį jauną ir 
energingą darbuotoją Joną Ja- 
kulevičių, kuris, kaip sako K. 
Gagas, labai rimtai rūpinasi 
kliubo reikalais ir stropiai dir
ba jo naudai. K. Gagas labai 
pasitenkinęs savo nauju part
neriu.

Dabartiniu laiku kliubas 
jieško patogesnių patalpų, nes 
narių skaičiui 
nes patalpos 
žos.

šis kliubas 
kaip kuriems
ti valdiškus darbus.

L. Rep.

augant dabarti- 
darosi per ma-

yra patarnavęs 
lietuviams gau-

Kafeterijy Darbininkai 
Pasiruošę Streikuoti
Kafeterijų darbininkai, Lo- 

kalo 302 nariai, masiniame 
narių mitinge, pereitą pirma
dienį, Manhattan Center, kur 
dalyvavo virš 5,000 iŠ 8,000 
narių, nusitarė streiką pradėti 
su birželio 11-ta, jeigu bosai 
lig to laiko nebus išpildę rei
kalavimų.

Reikalauja pakelt minimum 
skalę, taipgi visas algas po $2 
per savaitę, 6 dienų, 7 vai. 
darbo savaitės moterims, 
tūlų kitų pagerinimų.

Mokytoju Prakalbos su 
Įdomia Programa

ir

amžiaus gali prisirašyti

315.
proga įstoti šion kuopon. Iki 
30 m.
į bile kurį įkyrių apdraudos
ir pašalpos be įstojimo. Senes
nis moka tik. pusę įstojimo į 
bile kurį skyrių.

Kaip matote iš aukščiau ap
rašymo, tokioj kuopoj garbė 
priklausyti lietuviams, kur 
veikiama lietuviškoj visuome
nėj ir tarptautinėj.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

New Yorke. Jame ypa- 
nuodugniai bus gvilde- 
Morris U. Schappes ir 
Kenneth Ackley bylos, 

reakcininkai bando

Organizuotų mokytojų ir jų 
rėmėjų masinis mitingas įvyks 
birželio 11-tos vakarą, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Avė., 
tingai 
narna 
John
kuriose 
pateisinti išmėtymą jų iš dar
bų mokyklose kaltinimu juos 
esant komunistais.

Pragramoj dalyvaus paskil- 
bę kalbėtojai ir Almanac Sin
gers.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Daily News—*** 
“Stipriai-smagus, tikrai geras pasilinksminimas.”—N. Y. Tintos

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITE — Artkino Perstato

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

Kutenančiai amagi, Aauni komedija, įkandi paAalpa ir žavinti muzika.
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c. iki 1 P. M. Šiokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE J*

Visi turintieji Pabaltijos 
Kultūrinės Tarybos pikniko 
bilietų prašomi širdingai ir 
smarkiai padirbėti jų platini
me šiomis paskutinėmis dieno
mis, o visi kiti įsigyti bilietus 
iš anksto. Kaina tik 35c. Pik
nikas įvyks jau šį sekmadienį, 
birželio 15-tą, Rikers Estate 
Parke, Astorijoj.

Komisija.

Draugas M. Riskevičius 
Sveiksta

lai-
M.

Sekmadienį, turėdamas 
ko, nuvykau atlankyti d. 
Riskevičiaus. Sakė, kad gero
kai yra sveikesnis kaip nu
vyko į ligoninę ir mano, kad 
greitu laiku galės vykti į na
mus, nes gana nusibodę li- 
gonbutyje. Jau galįs pavaikš
čioti ir ranką iš peties jau ga
lįs šiek tiek valdyti.

M. Riskevičius duoda labų 
dienų
ypač kriaučiams, nes jis tam 
amate dirbo ir rišo kriaučių 
visus dienos klausimus. Ku
riems leidžia laikas, atlanky
kite d. M. Riskevičių: Kings 
County Hospital, Ward D. 12.

J. Kairys

Brooklyno lietuvių 
zacijos rengia 
kų. Kiek man 
sibus:

šeštadienį,
Dexter Parke,
rikos Piliečių Kliubo piknikas.

Sekmadienį, birželio 15 d., 
bus piknikas Pabaltijos tautų 
—lietuvių, latvių, estų ir finų 
Rikers Parke, Astorijoj.

Sekmadienį, birželio 22 die
ną, Old Cider Mill Parke, 
Union City, N. J., įvyks Lite
ratūros Draugijos Antro Aps
kričio piknikas.

Sekmadienį, birželio 22 d., 
Hoffman Parke, Glendale, at
sibus Dr. Martin Luther Drau
gijos piknikas.

šeštadienį, birželio 28 d., 
J Dexter Parke, Jamaica, bus 
šv. Jurgio Draugijos piknikas.

Nedėlioj, liepos 6 d., atsibus 
didysis metinis dienraščio 
“Laisvės” piknikas, Clinton 
Parke, Maspeth.

šeštadienį, liepos 12 d., Dex
ter Parke atsibus 
lietuviu, kriaučių 
piknikas.

“Laisvės” Žinių

ACW unijos
54 lokalo

Rinkėjas.

KELRODIS T PABALTIJOS TAU
TŲ KULTŪRINES TARYBOS PIK
NIKU, RIKERS ESTATE PARK, 
ASTORIA, L. I., BIRŽELIO 15 D.

visiems draugams, o

Važiuokite BMT ąrba Independent 
—8th Avo., požeminiu traukiniu iki 
QUEENS PLAZA stoties, Long Is
land City. Išlipę eikite į lauką ir 
važiuokite STEINWAY AVE. AU
TOBUSU iki pabaigos linijos — se
kite Iškabas į Riker’s Estate Parką, 
5 minutes paeiti.

Automobiliais: Važiuokite į šiau
rius ant Steinway Ave., sukite po 
tiesiai apie vieną bloką nuo FLUSH
ING BAY. Sekite iškabas į parką. 
Steinway Ave. eina J 
Northern Blvd., greta 
ir 41 st St., Astoria, L. 
už 15-kos blokų nuo 
Triboro Tilto Steinway
skersai Grand Central 
(reikia imti Strytą, ne pro patilte 
išeinantį Parkway). (136-140)

šiaurius nuo 
ir tarp 38th 
I. City. Apie 
rytinio galo 
Avė. pereina

Parkway

Taksy Mokėtojai Užvedė By
lą Sulaikyt Mokytojų Iš 

Darbų Mėtymus
SUSIRINKIMAI

Al-
308

Kunigas Theophilus J. 
cantara,’'negrų ministeris, 
Halsey St., Brooklyn, užvedė 
teisme bylą sulaikyt švietimo 
Tarybą ir Aukštesniojo švieti
mo Tarybą nuo mėtymo iš 
darbų mokytojų be kvotimo.

Sykiu užvesta ir kita byla 
per Samuel Rosenwein,. su
spenduoto Miesto Kolegijos 
registrar© Ackley advokatą, 
kad priverst Aukštesniojo 
Švietimo Tarybą ir jos komi
tetą, pasišovusį teisti Ackley, 
duot slaptus įrodymus, kuriais 
remiantis taryba ir tas komi
tetas išmetė Ackley iš darbo 
po kamantinėjimo.

Kun. Alcantaros byloje sie
kiama parodyti, jog toki bile 
kada pamanius spendavimai 
paneigia taip mokytojų taip ir 
studentų teises.

MASPETH, N. Y.
Ketvirtadienį, 12 d. birželio, 8 v.v. 

įvyks ALDLD 138 kp. susirinkimas, 
Zabielskio Svet. Prašome narius da
lyvauti 
gu dar

LIŪDNA ŠIRDIS

metai, kaip į 
bet nelaimin-

2 mėnesiai ir

Brangus sūneli Jeronimėli, 
tavo šiandien gimimo diena ir 
jau sukanka 29 
pasaulį atėjai, 
gai gimei.

Jau 4 metai,
4 dienos, kai negirdim " tavo 
meilių, žodelių. Sūneli, kur 
dingai? Ar už kalnų esi? 
Sau laimės nerasi. Sugrįšk!' 
Prašau jūs aš motinėlė ir tavo 
broliukai Albina ir Dominin
kas. Mes liūdnai laukiame ta
vęs. Nors ir nesitikim daugiau 
tavęs regėti, bet sugrįšk nors 
per sapną, mano brangus sū
neli, ir mūsų mielas broleli! 
Mes laukiam tavęs.

Kas žinote, kur randasi ma
no sūnelis Jeronimas Juocu- 
nas, praneškite man, už ką 
būsiu didelei dėkinga.

Ona Juocunienė, 
P. O. Box 68, Sta. 
Brooklyn, N. Y.

w.

Kas tai NAUJO 
tapo pridėta!

Išbandyk šiandienį Old Gold 
— su pridėtu rinktiniu im
portuotu tabaku — tai nau
jas skonio smagumas, naujas 
džiaugsmas iš rūkymo! Tai 
tikras apvainikavimas šios 
firmos turinčios ilgiausią 
tabakų patyrimą! Paragauk 
koks skirtumas! Gauk nauju 
Old Golds šiandien!

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

t

SKELBK1TES “LAISVĖJE’

Seniasi Amerikos Tabako prekėjai 
•—įsikūrę 1760

*NAUJA.. . tai pralzinis iš 
Rytinio Viduržemio tabakas, kurio 
delikatni, puikūs lapai daro 
garsiqjq Old Gold's sudėtį net dar 
malonesnę. Stambūs jo daugiai 
dabar bręstanti Amerikiniuose 
mūsų sandėliuose užtikrina jum 
šiuos puikesnius Old Golds visai 
eilei metų.

Visi Old Golds pas |Dsv 
M?^Uvininkc’ dob«'- y® 
NAUJI Old Golds. Tas 

-Pat Ipailtlamnt

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

BROOKLYN, N. Y.
46 kp. susirinkimas įvyks

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Štai 
adfeSas;

REIKALAVIMAI
Reikalinga vidutinio amžiaus mo

teris pagelbėti prie namų darbo. 
Kuomet kreipsitės, malonėkite pra
nešti amžių ir kiek atlyginimo norė
site. Adresuokite: Miss Agnes Dani
sovich, Hubbardsville, N. Y.

(135-137)

C.
LDS 

trečiadienį, 11 d. birželio, 7:30 v.v. 
Paršonienės kambariuose, 301 Water 
St. Visi nariai būkite laiku. — Val
dyba. (136-137)

ir užsimokėti už duokles, jei- 
neužsimokėta. (137-138)

Tel. Ev. 4-8698

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer »11158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

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

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žojelių, 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, tabletėlis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletėlis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietojo baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertes turi kaip puse svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pir.ksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar rtelefonuokite 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 BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Tarime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Barėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir Įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
i ir parems

SIL***

Tttt BAKINS'

>UNI«M LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

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

VARPAS BAKERY, 3640 Stagg Street, Brooklyn, N. t

BELL BAKING COBP-

t 4




