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Susimildami, draugai, ko
respondencijas arba kitus raš
tus siųskite Redakcijai, o ne 
vieno kurio redaktoriaus' var- No. 144 LAISVĖS ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 

Telefonai: Stagg 2-3878

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

Brooklyn^ N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 19, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
du. Kai kurie draugai daro 
taip: pasirenka vieną kurį re
daktorių ir jo vardu viską 
siunčia.

Dėl to pasitaiko visokių ne
susipratimų. Asmens vardu 
siųstus laiškus tiktai tas as
muo ir atidaro. O jeigu jis 
būna išvažiavęs, tai tokie laiš
kai išguli ant deskos kelias 
dienas ir korespondencijos bei 
pranešimai suvėluoja.

Tiktai asmeniško pobūdžio 
laiškus adresuokite asmeniui. 
Visais kitais reikalais, suriš
tais su laikraščiu, siųskite Re
dakcijai arba Administracijai.

Klerikalų, tautininkų ir men
ševikų bendro fronto kamaro- 
tai Europoje irgi galvas gul
do už “demokratišką ir nepri
klausomą Lietuvą.“ Birželio 
15 dienos proga štai jie išleido 
“manifestą,“ pavadintą “Eu
ropos Lietuvių Balsas.“ Ten, 
tarp kitko, randame tokių 
žemčiūgų :
“...Jis (tai yra, Sovietų Są
junga.—A. B.) mums siunčia 
galvijo pavidale bedievį, daž
niausia žydą arba kalmuką . . . 
Šalin rusintojai ir bedieviškos 
dvasios nuskurdėliai iš mūsų 
krašto!“

Gražu, ar ne? O šitokiems 
juodašimčiams mūsų klerika
lai, tautininkai ir menševikai 
kaulija ii' siunčia aukas. Juk 
tomis amerikiečių aukomis ir 
šis “Europos Lietuvių Balsas“ 
tapo išleistas.

Tarybų Sąjungos pilietis yra 
visapusiai apsišvietęs ir pla
čios orientacijos žmogus. Jam 
prieinami geriausi apšvietos 
šaltiniai, štai šiuo tarpu tary
binė valdžia išleido labai daug 
puikios literatūros apie Jung
tines Valstijas.

Išleista knyga “Jurgis Wa- 
shingtonas ir Kova už Ame
rikos Nepriklausomybę.“ Ją 
parašė I. S. Juzefovičius.

Išleista Benjamin Franklino 
biografija, kurią parašė isto
rikas M. Radovskis. Rašytoja 
Kalma parašė knygą “Garsių 
žmonių Gyvenimas,“ kuri kal
ba apie John Brown, tą didį
jį kovotoją už vergų laisvę.

Be to, jau tapo išversta rusų 
kalbon ir išleista amerikiečio 
negro rašytojo Richard Wright 
garsi knyga “Native Son.“ 
Kiek pirmiau buvo išversta Yu- 
sų kalbon ir išleista John 
Steinbeck knyga “Grapes of 
Wrath.“

Tarybų Sąjungos Mokslų 
Akademija parūpino ir išleido 
rusų kalboje “Amerikinės Li
teratūros Istoriją.” Ten telpa 
raštai 50 autorių ir apima li
teratūrą nuo Puritonų laikų 
iki šių dienų.

Išleista rusų kalboje taip 
pat apysaka “Uncle Tom’s Ca
bin.” Prof. S. L. Vygodoskis 
parašė knygą “Jungtinių Val
stijų Kreditas ir Kredito Poli
tika.“ Joje plačiai lukštena
ma amerikinė finansinė siste
ma.

O kada skaitai komercinę 
spaudą, tai gauni įspūdį, kad 
socialistinės žemės pilietis ap
tvertas chiniška siena nuo iš
laukinio pasaulio ir nieko apie 
jį nenusimano. Tuo tarpu Ta
rybų valdžios visuomet buvo ir 
yra politika savo piliečius kuo 
plačiausia supažindint su kiek
viena šalim ir tauta, su kiek
vienos šalies ir tautos istorija 
ir kūryba.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviškas jaunimas važiuoja 
Washingtonan ir šį sekmadie
nį dalyvaus taikos pikiete prie 
Baltojo Namo. Jie sako: Mes 
nenorime karo ir mes nebijosi-

Rooseveltas Ke
tina Apginkluot 
Prekių Laivus
Washington. — Preziden

to Roosevelto įsakymu, lai
vyno ministerija jau išdirbo 
smulkmeniškus planus ap
ginkluot prekinius Ameri
kos laivus prieš * vokiečių 
submarinus ir jų laivus už
puolikus. Prezidentas abejo
ja, ar reikės atsiklaust kon
greso dėlei prekinių laivų 
ginklavimo.

Prancūzai Atkariavo 
Du Miestu nuo Angly, 

Syrijoj ir Lebane
Prancūzai Praneša:

Vichy, Francija, birž. 18. 
—Prancūzai visuose fron
tuose Syrijoj atakuoja an
glus, kad juos visai išvytų 
iš Syrijoj-sako frapčmcų 
komanda.CFrapeūzaTsu pa
galba savo karinių laivų su
stabdė anglų ėjimą pirmyn 
Lebano pajūriu. Prancūzų 
laivynas nuskandino vieną 
lengvą anglų šarvuotlaivį.

Anglai Praneša:
London, birž. 18.—Pran

cūzai Lebane ir Syrijoj bu
vo atkariavę nuo anglų 
Merdjayouaną, Kuneitrą ir 
dar vieną miestą, bet ang
lai jau atgriebė pastarąjį 
miestą nuo francūzų.

Anglai užėmė kariškai 
svarbų kalnelį už 6 mylių 
nuo Damasko, Syrijos sosti
nės.

Žygiuodami Lebano pajū
riu, anglai pasiekė punktą 
už 12 mylių nuo Beiruto, 
Lebano sostinės.

Diktatorius Franco 
Skirs Vyskupus

Madrid. — Pagal naują 
sutartį su popiežium, gene
rolas Fr. Franco, Ispanijos 
diktatorius, turi teisę nomi
nuoti visus naujus ispanų 
vyskupus. Kiekvienai diece
zijai jis skirs šešis kandi
datus. Popiežius galės pa
rinkt tris iš jų kaip jam 
tinkamiausius. Tada Fran
co paskirs vieną iš jų kaipo 
vyskupą. Bet jeigu popie
žiui atrodytų netinkamais 
visi šeši, tai jis galės pasiū
lyt daugiau kandidatų iš sa
vo pusės.

Washington. — Senato
rius Mead įnešė sumanymą 
uždraust^ karinius nazių ju
damuosius paveikslus šioj 
šalyj.

Tokio. — Japonija per
traukė derybas dėl preky
bos su Rytine Holandų In- 
dija.__________________
me tą savo nuomonę pareikš
ti Washingtone dalyvaudami 
“Peace Vigil” pikiete.

O sukėlimui pinigų dėl pa
siuntimo Washingtonan pikie- 
to delegacijos šį šeštadienį 
“Laisvės“ svetainėje jaunimas 
rengia “šurum-burum.” Daly
vaukime, paremkime jaunimą 
prakilniam darbe.

Naziai Užsaldo 450
Milionų Dolerių
Amerikonų Turtų

Berlin, birž. 18.—Vokie
čių valdžia gamina aštrų 
protestą Amerikai dėl to, 
kad prez. Rooseveltas užda
rė visus vokiečiu konsulatus 
ir agentūras.

Vakar Hitlerio valdžia 
pradėjo žingsnius, kuriais 
užšaldys 450 milionų dole
rių amerikonų pinigų ir ki
tos nuosavybės Vokietijoje. 
Amerikonų turtas bus to
dėl užšaldytas, kad prez. 
Rooseveltas užšaldė Vokie
tijos ir jos piliečiu pinigus 
ir kitokias vertybes Jungti
nėse Valstijose. Vokiečių 
vyriausybė sako, kad Roo
seveltas pasielgė “neteisė
tai, sauvališkai.”

Dauguma užšaldomų Vo
kietijoje amerikonų turto 
priklauso tuzinui didelių 
kompanijų, tarp kurių yra

CALIFORNIJOS I.IAI DIS 
PRIEŠ KAR4, O UŽ 
ŽMONIŲ REIKALUS

San Francisco, Calif. — 
Įvyko Šiaurinės Californijos 
Žmonių Susirinkimas prieš 
Karą. Dalyvavo 124 delega
tai nuo darbo unijų, farme-

Šėlo Mūšiai Tarp Pul
ką Angly ir Vokie

čiu Orlaiviy
Anglai Praneša:
London, birž. 18.—Spie

čiai Anglijos orlaivių užpuo
lė vokiečių prieplaukas šiau
rinėje Franci jo j e ir jų lai
vus; kiti anglų orlaiviai 
daugmeniškai sprogdino ir 
degino Duesseldorfą, Duis- 
burgą, Cologne ir kitus mie
stus vakarinėje Vokietijoje, 
taikydami ypač į fabrikus, 
tiltus ir geležinkelių cent
rus.

Prieš anglų lakūnus paki
lo pulkai vokiečių orlaivių. 
Įvyko įnirtę oro mūšiai. An
glai nušovė žemyn 13 vokie
čių orlaivių, o vokiečiai 10 
anglų orlaivių.

Vokiečiai Nušovę 20 
Angly Orlaiviy

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, birž. 18.—Vokie

čiai nukirto žemyn 20 iš tų 
Anglijos orlaivių, kurie 
daugmeniškai puolė vokie
čių užimtą Franci jos dalį ir 
vakarinę Vokietiją. Iš savo 
pusės vokiečiais teprarado 
tik vieną orlaivį.

Naktį vokiečių, lakūnai 
sėkmingai bombardavo ke
lias anglų orlaivių stovyklas 
ir prieplaukas.

London, birž. 18.—Vokie
čių orlaiviai vakar nuskan
dino 5 prekinius anglų lai
vus.

Fordo ir General Motors 
automobilių kompanijos, In
ternational Harvester, Otis 
Elevator, Eastman Kodak, 
Standard Oil ir kt. Jos turi 
savo įmones bei įstaigas Vo
kietijoje.
KIEK VOKIEČIŲ TURTO 
UŽŠALDOMA JUNGTINĖ

SE VALSTIJOSE
Vokietijos valdžia iš ank

sto ištraukė daugumą tų sa
vo pinigų', kuriuos ji pirm 
karo turėjo Jungtinėse Val
stijose. Bet Rooseveltas už
šaldė pavienių Vokietijos 
piliečių pinigus bankuose ir 
dar kokius 90 milionų meti
nių įplaukų. Tos įplaukos 
ėjo Vokietijon už vokiečių 
patentus, vartojamus ameri
kinėse pramonėse, už Šerus 
Amerikos kompanijose ir iš 
įvairių biznių šioje šalyje.

rių, jaunuolių, moterų, pa
šaipiųjų ir kitų organizaci
jų, kurios bendrai turi 48 
tūkstančius narių. Susirin
kimas buvo sušauktas Ame
rikiečių Taikos Mobilizaci
jos San Francisco skyriaus.

Frederick V. Field, Tai
kos Mobilizacijos centro se
kretorius, atskridęs iš ry
tų, pasakė įvedamąją kalbą, 
kur tarp kitko pareiškė:

“Prez. Rooseveltas sake 
mums, kad ginčai del karo 
bei taikos jau esą uždaryti. 
*Mes čia šį vakarą susirin
kome užreikšt, kad tie gin
čai NE. uždaryti ii’ nebus 
uždaryti, kol mes laimėsime. 
Mes atsistosime ir kalbėsi
me už taiką.

“Dabartiniai Amerikos 
valdovai paskleidė šitokią 
pasaką,—kad, girdi, jau te- 
lieką pasirinkti tiktai vie
nas iš dviejų: nazių užvieš- 
patavimas pasaulio arba 
Anglįjos-Jungtinių Valstijų 
(imperializmo) laimėjimas.

“Bet Amerikiečių Taikos 
Mobilizacija turi programą, 
kuri teikia trečią išeitį, tin
kamą Amerikos žmonėms— 
laikytis nuošaliai nuo euro
pinio karo, gerint amerikie
čiam gyvenimo laipsnį, at- 
£aut ir apgint konstitucines 
laisves ir darbuotis už liau
dišką taiką, be svetimų že
mių grobimo ir be karo kon
tribucijų.”

Už WPA DARBUS
Šis šiaurinės Californijos 

Žmonių Susirinkimas taipgi 
nutarė remt CIO reikalavi
mą, kad iš šalies iždo būtų 
paskirta pustrečio biliono 
dolerių pašalpiniams WPA 
darbams, idant juose gautų 
užsiėmimo trys milionai be
darbių ir į tuos darbus bū
tų priimami taipgi nepilie- 
čiai sveturgimiai, o ne vien 
tik Amerikos piliečiai.

Sovietai Nedaro
Jokios Karinės

Mobilizacijos
/

Maskva. — Nežiūrint už
sieniuose skleidžiamų pas-
kalų apie Sovietų mobiliza- 
vimąsi karui pireš Vokieti
ją, nematyt jokių mobiliza
cijos ženklų Sovietų Sąjun
goje, nors, suprantama, So
vietai yba pasiruošę nuo bi
le ko apsiginti, kaip kad 
praneša United Press, ame
rikiečių žinių agentūra.

Anglai Pažygiavo Pir
myn prieš Vokiečius 

Ir Italus Libijoj
Berlin, birž. 17.—Šėlsta 

žiauriausi mūšiai tarp vo- 
kiečių-italų, iš vienos pusės, 
ir anglų, iš antros, kampe 
Egipto tarp jūros ir Libijos 
rubežiaus, kaip praneša vo
kiečių komanda.

KERTASI ŠIMTAI TAN
KŲ Iš ABIEJŲ PUSIŲ 
Cairo, Egiptas. — Mū

šiuose tarp anglų 'ir vokie
čių Libijoj ir Egipte kertasi 
šimtai tankų iš abiejų pusių. 
Smarkiai veikia vienu ir an- 
trų orlaiviai. Amerikiniai 
anglų orlaiviai “spiria prie 
sienos” bombinius vokiečių 
orlaivius smigikus, kaip 
praneša anglai.

Anglų kariuomenė perėjo 
per Libijos sieną ir pasiekė 
italų tvirtumą Capuzzo. 
Anglai taipgi pasigrūmė 
pirmyn prieš vokiečius-ita- 
lus srityse Solumo ir Halfa- 
ya tarpkalnės, Egipte.

Protestai prieš Strei- 
kieriy Draftavimą

Los Angeles. — Eilinių 
darbininkų vadai telegra
momis užprotestavo Wash
ington© valdžiai, kad Los 
Angeles drafto valdyba pa
šaukė į kariuomenę Ray De- 
versą, dalyvavusį streike 
prieš North American or
laivių kompaniją. Pirmiau 
jis buvo paliuosuotas nuo 
kariuomenės kaipo reikalin
gas “apsigynimo”, darbui.

Panašūs protestai jau su
laikė šaukimą kariuomenėn 
Clarko Higginso, inžinieriš- 
ko CIO unijos skyriaus sek
retoriaus tame fabrike.

EXTRA
London, birž. 18.—Angli

ja užgrobė tris Suomijos- 
Finijos laivus. Sako, kad da
bar Suomija perdaug pri
ima vokiečių kariuomenės ir 
leidžia jai apsistot.

London, birž. 18.—Inter-
(national News Service (He- 
^rsto) skelbia, kad Sovietai 
pasirašę kokia tai prekybos 
sutartį su vokiečiais.

Washington. —Prez. Roo
seveltas leido suprast, kad 
uždarys ir Italijos konsula
tus šioje šalyje.

CIO ir D. Federacija 
Smerkia Naują Suma

nymą prieš Streikus
Washington. — Demokra

tas kongresmanas Carl Vin
son “pataisė” savo sumany
mą kongresui, kaip pastot 
kelią streikams, bet vis 
tiek reikalauja, kad valdžia 
verstinai taikytų darbinin
kus su samdytojais.

Kongresmanas Vinson pa
sišaukė CIO ir Amerikos 
Darbo Federacijos vadus ir 
įkalbinėjo, kad dabar, girdi, 
jau galite užgirti mano su
manymą. O sumanymas sa
ko: Kai darbininkai išstato 
savo reikalavimus, o sam
dytojai juos atmeta, tai dar
bininkai kreipiasi į valdiš
ką tarpininkų komisiją ir 
darbininkai po to turi per 
30 dienų susilaikyti nuo 
streiko. Rooseveltas remia 
šį sumanymą.

TEBELAIKOMA KARINĖ 
DIKTATŪRA CALIF.

ORLAIVIŲ FABRIKE
Los Angeles, Calif.—Dar. 

tebelaikoma pusantro tūks
tančio kareiviu ir oficieriu 
North American orlaivių 
fabrike ir aplink jį, nors 
streikavusieji darbininkai 
jau daugiau kaip savaitė 
sugrįžo dirbti. — Prez. Roo
sevelto atsiųsta kariuomenė 
užėmė fabriką birželio 9 d.

Kam vis dar veikia kari- 
nb diktatūra tame orlaivių 
fabrike ir aplink jį? Į šį 
klausimą atsako vietiniai 
vadai streikavusių darbinin
kų šitaip: Šalies valdžia 
tuomi stengiasi įgąsdinti 
darbininkus ir sulaužyti čio- 
naitinį skyrių CIO Jungti
nės Automobilių Darbininkų 
Unijos, kuriam priklauso to 
fabriko darbininkai.

Valdiška tarpininkų ko
misija Washingtone panau
jino derybas tarp kompani
jos ir R. T. Frankensteeno, 
CIO unijos orlaivinio sky
riaus direktoriaus. Vyriau
sias darbininkų reikalavi
mas — tai pridėt po dešim
tuką algos valandai visiems 
darbininkams ir mokėt ne 
mažiau kaip 75 centus kiek
vienam už darbo valandą. 
Daugiausia darbininkų pirm 
streiko tegavo tik po 50 cen
tų valandai.

AUKŠTOJO VADO 
SAUVALIAVIMAS

Frankensteenas, laužyda
mas unijos konstituciją, 
“suspendavo” vadus streiko 
ir vietinio unijos skyriaus; 
jis paskyrė savo sėbrus Ch. 
Dorchesterį ir Vic ’ Koshe 
“perorganizuot” šį unijos 
skyrių. Su jais dabar Fran- 
kensteen neva ir atstovau
ja darbininkus derybose 
Washingtone.

Teisėtieji unijos skyriaus 
viršininkai Elmer Freitag 
ir kiti pasiuntė protesto te

CIO ir Darbo Federacijos 
’atstovai tuojau atmetė tokį 
(sumanymą. CIO unijų cent- 
jro sekretorius J. B. Carey 
įteikė kongr. Vinsonui pa
reiškimą Philipo Murray, 
CIO pirmininko, kuris sako:

“Šis pasiūlymas tikrumo
je naikina darbininkų teisę 
streikuoti, kadangi jis ver
čia darbininkus nieko neda
ryti dėl savo teisių gynimo, 
o leidžia samdytojams tuo 
tarpu atakuot uniją.”

Darbo Federacijos atsto
vai pareiškė Vinsonui, kad 
jie ir Federacijos galva Wm. 
Green “griežtai priešingi” 
šiam jo sumanymui.

Bet Green remia dabarti
nę valdišką komisiją, tai
kančią streikus karinėje 
pramonėje.

legramą valdiškai tarpinin
kų komisijai, reikalaudami, 
kad tiktai pačių darbininkų 
išrinkti atstovai dalyvautų 
derybose.

Turi Priimt Mokytoją 
Išmestą už Parašą Ko
munistą Kandidatam
Pittsburgh, Pa. — James 

Gillies, Wilmerdingo viduri
nės mokyklos mokytojas^ 
buvo pavarytas už tai, kad . 
jis pasirašė peticiją nomi- 
nuot Komunistų Partijos 
kandidatus praeitiem rinki
mam. Dabar vyriausia 
Pennsylvanijos mokyklų 
valdyba įsakė priimt Jame- 
są Gillies atgal į tą pačią 
mokytojo vietą.

Laike tardymo Gillies pa
reiškė, jog “jis tiki, kad 
mažumos partijos turi teisę 
dalyvauti rinkimuose.” Jis 
nėra Kom. Partijos narys.

Valstijinis mokyklų supe
rintendentas Fr. B. Hass 
sakė, jog pagal mokytojų 
iškovotą įstatymą keli me- x 
tai atgal Gillies negali būt 
atleistas iš tarnybos už pa
sirašymą komunistams ar 
bet kuriai mažumos parti- 
jai.
• Atžagareiviai pyksta už 
Gillies sugrąžinimą. Jie 
reikalauja tokių tardymų 
prieš įtariamus “raudonuo
sius” mokytojus, kaip Rapp- 
Coudert vedami tardymai 
New Yorko valstijoj.

Cairo, birž. 18.—Anglai 
praneša, kad jie yra už 20 
mylių nuo Beiruto, Lebane, 
francūzų kolonijoj.—Vakar 
anglai sakė, kad jie tik 12 „ 
mylių nuo Beiruto.

ORAS. — Spėjama, kad 
šį ketvirtadienį bus giedra.
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ponijos sienos sudaro daug tūkstan
čių mylių, nes jos eina ne vien saus- 
žemiu, bet ir vandeniu. Pagerėjimas san
tykių tarpe dviejų šalių pastoja kelią ka
ro plėtimosi liepsnai tame žemės plote.
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Kampanija už Sovietą- 
Vokietijos Karą

Anglijos ir Wall Stryto imperialistai 
negali atsisakyti tos savo saldžios min
ties, kuria jie per daugelį metų gyveno, 
kad kaip nors iššaukus karą tarpe Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos. Tai jų ori- 
ginalis planas. Tais sumetimais jie gink
lavo Vokietijos fašistus. Tais sumetimais 
jie leido Vokietijos ir Italijos fašistams 
pavergti Ispaniją. Tais sumetimais jie
leido Vokietijos fašistams pavergti Če- 

i choslovakiją, Austriją, Klaipėdą, o paga
liau ir Lenkiją. Bet visi tie jų planai 
nuėjo niekais. Vokietijos imperializmas 
įsitikino, kad jis negali sėkmingai ka
riauti prieš Sovietus ir todėl suveda sąs
kaitą su savo “prieteliais”.

. Aišku, kad nei Londono, nei Wall Stry
ko imperialistai neatsisakė nuo tos min
ties. Jie nepadėjo Lenkijai kare prieš 
Vokietiją, nes ir tada turėjo viltį, kad Vo
kietija susikirs su Sovietais už Vakari
nę Ukrainą ir Baltrusiją. Jie vėliau iš
provokavo Finliandijos karą tais pat su
metimais. Jie šimtus atliko provokacijų 
ir paskelbė melų prieš Sovietus ir apie 
Vokietijos ir Sovietų santykius. Ir kuo 
daugiau Anglijai ir Wall Strytui nesise
ka kare su Vokietijos ir Italijos fašis
tais, tuo daugiau “demokratiški” impe
rialistai įstikina, kad tik Sovietų Sąjun
ga yra ta jėga, kuri gali parblokšti Vo
kietijos fašizmą, tuo daugiau jie grie
biasi net kvailiausių provokacijų, kad tik 
Sovietus įtraukus karam Ypatingai da
bar tą gali matyti kiekvienas turčių 
spaudoje. Ir kokių ten išmislų nėra! Ta
rybų žinių agentūra pareiškė, kad tai 
labai gremėdiška ir kvaila provokacija 
tų, kurie nori Sovietų ir Vokietijos karo. 
Bet turčių spauda mala ir mala savo gie
smę. Ji tūkstantis pirmą kartą apsime- 
luos ir savo siekio nepasieks.

, Amerikoj ta karo propaganda dar rei
kalinga ir tiems, kurie mūsų šalį nori 
kuo greičiau oficialiai įvelti karam Jie 
nori sulaužyti liaudies prieškarinį nusi
statymą, paveikti į Sovietų šalininkus, 
kad ve: “žiūrėkite, greitai ir Sovietai ka
riaus!” Mes nematome reikalo nei turčių 
melus perspausdinėti, nei į visus juos at
sakinėti.

Sovietą ir Japonijos Reikalai 
Gerėja

Po to, kai tarpe Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos tapo pasirašyta penkių metų 
neutraliteto arba nekariavimo sutartis, 
tai tarpe tų šalių santykiai vystosi nor- 
mališkai. Pranešama, kad bendroji ko
misija išnaujo perženklins tarpe abiejų 
šalių sieną. Tas patsai bus padaryta ir 
tarpe Mongolijos Liaudies Respublikos ir 
Mandžurijos. Sovietų Sąjungoms ir Ja-

Ir vėl “Incidentas” Nepavykęs
Visa eilė korespondentų iš sostinės 

rašė, kad karo šalininkai tik laukia tin
kamo “incidento”, kad Jungtines Valsti
jas oficialiai įtraukus į karą. Tokių “in
cidentų” pasitaikė jau pora, pirmas buvo 
Egipto laivas “Zamzam”, ant kurio va
žiavo visa eilė amerikiečių, jų tarpe daug 
vienuolių. Aišku, kokis būtų “žmonišku
mo” “incidentas”, jeigu tie žmonės būtų 
žuvę. Bet pasirodė, kad visi žmonės iš
gelbėti, tai ir “incidentas” nustojo ver
tės.

Karo šalininkų spauda garsiai sušuko, 
kada tapo nuskandintas Amerikos laivas 
“Robin Moor”. Dėl jo siuntinio eina gin
čai: viena pusė sako, kad jis vežė karo 
kontrabandą, kita tą užginčija. Turčių 
spauda daug rašė apie laivo įgulą, kuri 
buvo manyta veik visa žuvo. Bet štai 
ir vėl žinios atėjo, kad visa įgūla išgel
bėta. Reiškia, “incidentas” nelabai kokis. 
Bet gi karo šalininkai vilties nenustoja, 
nes Amerikos laivai vis dažniau plaukia į 
karo sritį. Bile laiku gali atsitikti tokis 
“incidentas”, kuris uždegs karo katastro
fą, kurio Amerikos žmonės nenori, prieš 
kurį jie kovoja.

TIK ŠTAI DEL KO SUTURI 
KROVINI AMERIKOS 
ALIEJAUS JAPONAM

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministeris H. 
L. Ickes sulaikė išgabenimą 
Japonijai 252,000 galionų 
tepalinio aliejaus iš Phila- 
delphijos. Sako, tai tik to
dėl, kad nepaspėjama pri
statyt. gazolino, žibalo ir Mišri komisija Mongolijos 
aliejaus į rytines valstijas. Liaudies Respublikos ir Ja- 
Jei ne tas, tai, girdi, Ame-!ponų - Manchukuo pradėjo 
rika praleistų Japonijai šį žymėt pastovią sieną tarp 
aliejų. i tų dviejų kraštų.
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Amerikos valdžia pervedė 
Anglijai daugiau kaip pen
kis tuzinus žibalinių laivų; 
tai dėl to dabar sunku esą 
prigabent kiek reikiant ži
balo ir gazolino iš vakarinių 
valstijų į rytines.

Pastovi Siena Tarp Mongo
lijos ir Manchukuo

Čita, Sovietų Sąjunga. —

Sunkios Amerikos Darbininką 
Kovos

Amerikos darbo žmonės laukia sunkios 
kovos už liaudies laisvės ir demokratijos 
iškovotas teises. Tą gali matyti kiekvie
nas. Karo sąlygose pragyvenimas ir ki
tos gyvenimo reikmenys labai brangsta. 

‘Tuo kartu turčiai kraunasi sau milio- 
nais pelnus, bet darbininkų algas nenori 
pakelti. Darbininkai yra priversti strei
kuoti. Gi prieš streikus išstoja ne' vien 
turčiai, jų spauda, bet ir Wall Strytui 
tarnaujanti valdžia. Tą aiškiausiai paro
dė Inglewoodo streikus, kur prieš strei
ką buvo panaudota armija. Tas patsai 
darosi Vakariniame Pakraštyj, kur val
dančioji klasė deda visas pastangas su
laužyti mechanikų, miško darbininkų ir 
kitus streikus. Bet gi, Amerikos liaudis 
nenusigąsta kovų. Ji turi klasinio patyri
mo kovose ir savo reikalus gins! Jau vi
sa eilė didelių streikų laimėta. Bethlehem 
plieno kompanija ir kitos priverstos skai
tytis su unija. Fordo fašistinis užsispy
rimas nesiskaityti su CIO unija buvo 
sulaužytas. New Yorke busų draiveriai 
prieš visos valandančios klasės norą, ko
vą laimėjo. Laimėta ir daug kitų sunkių 
kovų.

Amerikos Žmonią “Valia” ir 
Valia

Wall Stryto imperializmui ir turčių 
klasei tarnauja įvairios net neva “nekal
tos” organizacijos. Spaudą jie vadina 
“žinių perdavėja,” bet turčių spauda nie
kad klaidos nepadaro, kad parašytų už 
streikierius, bet vis rašo prieš juos.

Tūla Gallup Poll įstaiga neva leidžia 
piliečiams įvairius klausimus nubalsuoti 
ir paskui pagal tą balsavimą skelbia Am
erikos žmonių “valią”, bet tie balsavimai 
visada taikomi turčių naudai, nes jie ir 
atliekami tik tarpe parinktų. Gallup Poll 
dar pereitais metais perleido neva bal
savimą tarpe tam tikro kiekio Fordo 
darbininkų ir padarė išvadą, būk Fordo 
darbininkai patenkinti savo ponų, būk 
tokia jų “valia”. Dabar visi žinome, kad 
Fordo darbininkai veik visi pasisakė 
prieš Fordo reakciją ir už kovingą CIO 
uniją. Tas jau vienas faktas parodo, ko 
verti Gallup Poll balsavimai.

Naziy Vadas Kurstė Angliją 
Karan prieš Sovietus

Stockholm, Švedija.—Čia 
girdėta slapto vokiečių ra
dio pranešimas, kad nazių 
vadas Hess nuskridęs Angli- 
jon siūlė jai susitaikyt ir iš
vien užpult Sovietus.

Linden, N. J.—Simmons 
kompanija, kuri išdirba lo
vas, pakėlė darbininkams 
algas 7 nuoš. Pakėlė algas 
todėl, kad bijojo streiko. 
Kompanijai dirba 1,500 dar
bininkų.

Įžymūs Darbininkai Išradėjai
Grigorius Akselrodas
Šių laikų automatiškai 

užrašantieji prietaisai nuos
tabiai tiksliai atlieka savo 
darbą. Ko kartais negali 
padaryti žmogus, padaro 
jo sukurtasis prietaisas. 
Svarbiausioji tokio prietai
so dalis yra Gailios grandi
nėlė. Tai savotiškas mecha
nizmo nervas, kuris yra la
bai jautrus ir judrus.

Įsivaizduokite plonutį me
talinį siūlą kelių santimetrų 
ilgumo, tikriau pasakius, 
net ne siūlą, bet metalinių 
taškų liniją,—tai taip atro
do Gailios grandinėle žiū
rint į ją paprasta akimi. 
Tačiau vos truputėlį paly- 
tėsite tą liniją, tuojau pat 
tie taškai ima judėti, tar
tum atgyja ir ima raitytis 
kaip mikroskopinė gyvačiu
kė. Pro didinamąjį stiklą 
galima pamatyti, kad tie 
metaliniai taškai yra labai 
sudėtingas šių laikų tikslio
sios mechanikos įrengimas. 
Ta grandinėlė yra padaryta 
iš šimtų smulkiausių gran
delių, o kiekviena tokia 
grandelė susideda iš trijų 
skiltelių, kurios yra vos ke
lių dešimtinių milimetro da
lelių didumo. Tokiai grandi
nėlei pagaminti reikia ypa
tingo atkaklumo, kantrybės 
ir darbštumo.

Gailios grandinėlės struk
tūros principas yra žinomas 
iš XV šimtmečio, tačiau šių 
laikų Gailios grandinėlę iki 
šiol gamindavo tiktai vie
nui viena Šveicarijos firma, 
kuri labai slėpė savo gamy
binę paslaptį. Įvairiose pa
saulio šalyse sumanūs meis
teriai ir inžinieriai daug 
metų dirbo, besistengdami 
išrasti tokią grandinėlę, ku
ri būtų neblogesnė už švei
cariškąją. Tačiau jų darbas 
neduodavo vaisių.

Atkakliai dirbo besisteng
dami išspręsti šią problemą 
ir tarybiniai žmonės, tačiau 
Gailios gradinėlė ir jiems 
nepasiduodavo, tartum ji 
būtų laukusi savo tikrojo iš
radėjo.

Ir toks žmogus atsirado. 
Tai buvo laikrodininkas me
chanikas Grigorijus Aksel
rodas iš Golovčino miestelio, 
Mogiliovo gubernijoje.

Jis augo vargingoje žydo 
darbininko . šeimoje. Tėvas 
jo dirbo vienas, o vaikų bu
vo septynetas, ir senaisiais, 
prieš revoliuciniais laikais 
neįmanoma buvo jų leisti į 
mokslus.
• Griša Akselrodas iš pat 
vaikystės pasižymėjo ypa
tingu tiksliųjų mokslų ir 
mechanikos pamėgimu. Vos 
išmokęs skaityti ir rašyti, 
jis toliau pats savo jėgomis 
išmoko matematikos, fizi-

Pikiętininkąi prie Aluminum Co. of America, Cleveląnde, laimėję ?u savo draugais 
darbininkais streiką.

kos ir geometrijos pradus. 
Jis dar tebebuvo vaikak, 
kai suaugusieji 'jau įverti
no jo nagingumą. Kartą 
jam pavedė pataisyti sieni
nį laikrodį, ir laikrodis ė- 
mė eiti! Akselrodas pagar
sėjo kaip geras laikrodinin
kas. Netrukus šešiolikame
tis savamokslis mechani
kas sugalvojo pastatyti ga
rinės turbinos modelį. Jo 
pagamintasis garinės tur
binos modelis eidavo, ant 
primuso sušildyto vandens, 
garų varomas.

Laikas bėgo. Jaunojo iš
radėjo sumanymai darėsi 
vis rimtesni. Jis paruošė 
bulvėms kasti kombaino 
konstrukciją, vėliau sukon- 
struavo sieninį laikrodį bę 
spyruoklių, kuriame vieto
je spyruoklės veikė rutulė
liai.

1928 metais Grigorijus 
Akselrodas atvyko į Lenin
gradą pasimokyti įmant
raus laikrodininko amato, 
tačiau laikrodininkas — 
meisteris greitai pareiškė 
jam; —Man nėra ko Tams-
tą mokyti. Tamsta pats ga
li viską padaryti. *

Griša Akselrodas pats 
sukonstrūavo tikslaus as
tronominio laikrodžio kon
strukciją ir gavo iš matų 
ir svarsčių rūmų autoriaus 
liudijimą. Jį dar labiau ė- 
mė traukti technika, ir jis 
'įstojo dirbti kaip šaltkalvis 
monteris “Elektroaparat” 
gamykloje. Ten talentinga
sis išradėjas padarė kelis 
vertingus laikrodžių mecha
nizmų konstrukcijos pakei
timus.

1934 metais jis dirba jau 
kaip eksperimentinio cecho 
laikrodininkas mechanikas 
vienoje prietaisų gamybos 
gamykloje. Čia jis pirmą 
kartą susidūrė su Gailios 
grandinėle, sužinojo, kad ta
rybinė pramonė perkasi tą 
grandinėlę užsienyje, išleis
dama už ją užsienin valiutą.

Akselrodas pasiryžo žūt 
būt sukurti tokį automatą, 
kuris galėtų gaminti Gailios 
grandinėles. Tai buvo drą
sus pasiryžimas, jeigu turė
sime galvoje, kad daugelis 
išradėjų jau buvo veltui dir
bę tuo reikalu ir nieko ne
padarę.

Senaisiais laikais jaunas 
talentingas apsigimęs išra
dėjas būtų taip ir pasilikęs 
nepastebėtas. Autokratijos 
įstatymo skirtas vilko bilie
tas būtų neišleidęs Akselro
do iš žydų varguomenei gy
venti carizmo skirtojo ruo
žo. Savamokslio laikrodi
ninko dalia būtų buvusi vi
są amžių lindėti mažutėlėje

>. ...........................

K et virta d

Gailios grandinėlė. Taip ta
lentingas darbininkas išra
dėjas išsprendė rimtą tech
nikos problemą.

Akselrodo automatas su
taupo Tarybų šaliai daug 
aukso valiutos, tarybinė 
pramonė gavo savą Gailios 
grandinėlę, Šveicarijos fir
ma visiems laikams .neteko 
vieno stambiausiųjų savo 
kliėntų.

TSRS vyriausybė aukštai 
įvertino įžymų išradėjo dar
bą, apdovanodama Grigori
jų Akselrodą “Garbės Ženk
lo” ordenu. Dabar jo var
das yra garbingame sąraše 
įžymiųjų tarybinės techni
kos žmonių. Grigorijui Se- 
mionovičiui Akselrodui už 
automato Gailios grandinė
lėms gaminti išradimą TSR 
S Liaudies Komisarų Tary
ba paskyrė II laipsnio Stali- 

dirbtuvėlėje Golovčino mies
telyje.

Tačiau Grigorijus Aksel
rodas augo laimingais lai
kais, kai kelias į kūrybą, į 
dėkingą kūrybinį darbą at
viras visiems broliškoje 
daugmili joninės tarybinės 
liaudies šeimoje.

Pasinaudodamas gamyk
los visuomenės parama ir 
dėmesiu G, Akselrodas pra
dėjo kurti sudėtingą auto
matą Gailios grandinėlėms 
gaminti. Jam davė braižy
toją, kuri perkeldavo tech
nikinius išradėjo sumany
mus į griežtas braižinių li
nijas; abu juodu dirbo ne
sigailėdami nei jėgų nei lai
ko. Beveik visos dalys ir 
prietaisai buvo pagaminti Jniškąją premiją 50 tūkstan- 
nagingomjs Akselrodo ran- v’ 
komis. Dvejus metus plušo 
jis, ir darbas nenuėjo vel
tui: automatas buvo paga
mintas ir puikiai išlaikė 
bandymus.

Taip atsirado tarybinė

čių rublių didumo.
“Staliniškoji dovana, — 

sako drg. Akselrodas, — į- 
kvepia mane toliau, dar vai
singiau veikti mylimosios 
tėvynės naudai.”

V. Ivanovas.

Žinios iš Lietuvos
Už Botanikos Sodo Atidaryta 

Nauja Mokykla
• Už Aukštosios Fredos, lau

kuose, per Jcelis metus įsikūrė 
naujas Kauno priemiestis, va
dinamas Birutės kaimu. Per
nai čia buvo pastatyti dideli 
mūriniai trijų aukštų namai 
moterų vienuolynui. Namas li
gi tarybinės santvarkos dar 
nebuvo užbaigtas ir jo vidaus 
darbus teko užbaigti jau so
cialistinėje santvarkoje. Pra
džioje buvo manyta jame 
įrengti butus darbininkams, 
bet vietos gyventojai prašė jį 
užleisti mokyklai, neturinčiai 
tinkamų patalpų. Neseniai įvy
ko tos mokyklos atidarymo iš
kilmės, kuriose . labai gausiai 
dalyvavo apylinkės gyvento
jai.

Beraščių ir Mažaraščių 
Surašymas Baigiamas

Beraščių ir mažaraščių sura
šymas Rokiškio mieste baig
tas III. 28 d. Užrašyta 327 be
raščiai (112 vyrų ir 215 mo
terų) ir 446 mažaraščiai (189 
vyrai ir 257 moterys).

Pandėlio valsčiuje beraščių 
rasta 419 (136 vyrai ir 283 mo
terys), o mažaraščių — 1130 
(536 vyrai ir 594 moterys).

Panemunėlio valsčiuje už
rašyta 258 Beraščiai ir 495 
mažaraščiai.

Panevėžio apskrityje beraš
čių ir mažaraščių surašymas 
užbaigtas 17 punktų. Pirmas 
surašė ir III. 22 d. pateikė ži
nias Pušaloto punkto vedėjas 
drg. Janušauskas, kurio duo
mens šie: beraščių 75, maža- 
račių 161, iš jų 7 mokysis su-

aug. mok., 58 vakariniuose 
kursuose, 126 namuose. Smil
gių punkte užsiregistravo 70 
metų senutė. Visame apskri
tyje suregistruota 406 kultūr- 
armiečiai.

Bubių (Kauno apskr.) apy
linkėje beraščių yra 155 (vyrų 
51 ir moterų 104) o mažaraš
čių — 129 (67 vyrai ir 62 mo
terys).

Ūdrijoje, Alytaus apkr., III. 
23 d. kultūrarmiečių iniciaty
va buvo sukviestas apylinkės 
valstiečių susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 200 žmonių, 
pasitarti apie neraštingumo li
kvidavimą. Beraščių ir maža
raščių surašymas baigtas III. 
26.

Daugelyje vietų buvo su
ruoštos propagandinės paskai
tos. Surašymo darbe labai ak
tyviai pasirodė komjaunuoliai 
ir mokytojai. Darbo žmonės 
visur reiškia pasitenkinimą, 
kad dabar galės išmokti skai
tyti, .įrašyti, įgyti daug naujų 
žinių./

Nuo Redakcijos: ši žinia ra
šyta -dar balandžio pradžioje.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiami Draugai: Malo

nėsit atsakyt klausimų ir 
atsakymų skyriuje šį klausi
mą: Ar Amerikos buvę ka
reiviai nepiliečiai gali gaut 
darbus karinėj industrijoj, 
arba bile kur valdžios dar
bą, kaip tai, prie kanalų ka
simo arba bile leiberio dar
bą, kur valdžia nori pravest 

(tokius darbus?
Lauksiu atsakymo dien

rašty j.
Norintis žinot.

Atsakymas:
Ten, kur reikalaujama, 

kad darbininkai būtų pilie
čiai, tiktai piliečius ir tepri
ima. Nežinoma, ar valdžia 
daro išimtis tiems, kurie 
buvo kareiviais pereitam 
karėj bet nepadavė reikala
vimo pilietinių popierių ir 
šiandien tebėra nepiliečiai.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jie iki šiol sunaiki
nę 100 anglų tankų šiauri
nėj Afrikoj.

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų valdininkai teigia, kad 
Franci j a “laisvu noru” ben
dradarbiauja su Vokietija.

Ankara, Turkija, -f- Pran
cūzai gana smarkiai gina 
nuo anglų Damaską, Syrijos 
sostinę. i
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Lietuvos Mokytojų Uždaviniai
Santrauka kalbos, pasaky

tos kovo 21 d. Kauno mokyto
jų pasitarime.

Vos 8 menesiai praėjo nuo 
tos dienos, kada Lietuva pasi
skelbė Tarybų Socialistine 
Respublika. Par tą neilgą lai
ko tarpą mūsų respublika pa
siekė didžiu laimėjimų visose 
gyvenimo srityse. Smarkiai 
vystosi liaudies ūkis, keliama 
darbo žmonių gerovė, kyla 
kultūra, tautinė pagal formą 
ir socialistinė pagal turinį.

Vienas pirmųjų tarybinės 
valdžios rūpesčių buvo page
rinti liaudies švietimo reikalus 
Lietuvoje. Buržuazijos valdy
mo laikais švietimas Lietuvoje , 
buvo turtingųjų privilegija. 
Tiesa, pradinis mokslas nomi
naliai buvo visuotinis ir priva
lomas, tačiau tūkstančiai dar
bininkų ir darbo valstiečių vai
kų likdavo už mokyklos durų. 
Skurdas neleisdavo jiems lan
kyti mokyklų, varė uždarbiau
ti ar išmaldų prašyti. Dažnai 
tokie vargo vaikai negalėdavo 
mokyklos lankyti, nes neturė-1 
davo žieminių drabužių. Vidu
rinėse mokyklose darbininkų | 
ir darbo valstiečių vaikai dar 
mažiau galėjo mokytis, nes 
paaugusiam vaikui tekdavo 
rūpintis pragyvenimu, o ne 
mokslu; kelią į mokyklą jiems 
taip pat užstodavo nepakan
kamas mokyklų tinklo išplėti
mas, dideli mokesčiai už moks
lą, mokslo priemonių brangu
mas ir t.t. O aukštoji mokyk
la darbininkų ir darbo vals
tiečių vaikams būdavo nepri
einama, ir iŠ jų tarpo tik at
skiri pasiryžėliai sugebėdavo 
nugalėti visus sunkumus, ku
rie pasitaikydavo vargo vai
kui kelyje į aukštąjį mokslą.

Buržuazinėje Lietuvoje vi
siškai nebuvo rūpinamasi su
augusiųjų švietimu. Kiek su
augusiųjų švietimo reikalai 
buvo apleisti, rodo toji aplin
kybė, jog, buržuazijai val
dant, Lietuvoje tebuvo tik dvi 
vidurinės mokyklos suaugu
siems. Paskutiniais metais bu
vo išnykę kursai suaugusiems. 
Niekas nesirūpino kova su ne
raštingumu. Plačios žmonių 
masės buvo neraštingos. Bi
bliotekų tinklas buvo laibai re
tas.

Tarybinė valdžia liaudies 
švietimo reikalų sutvarkymą 
priskyrė prie savo pirmaeilių 
uždavinių. Darbo žmonėms 
duotas galimumas šviestis, 
jiems įvestas nemokmas moks
las, plačiosioms masėms atsi
vėrė mokyklų ir universitetų 
durys. Užtenka pažymėti, kad 
moksleivių skaičius vidurinė
se mokyklose (pradinių moky
klų neskaitant) padidėjo 14,- 
000 žmonių, t.y.', užaugo 60%, 
palyginus su padėtimi, buvu
sia prie senojo režimo. Vidu
rinėse ir pradinėse mokyklose 
atidaryta 600 naujų klasių. 
Aukštojo mokslo įstaigose stu
dentų skaičius padidėjo 3,000. 
įsteigtos 445 mokyklos ir kur
sai suaugusiems, kur mokosi 
44,000 žmonių. Vidurinėms 
mokykloms leidžiamų vadovė
lių skaičius padidėjo dvigubai. 
Per neilgą laiko tarpa mūsų 
respublikoje įsteigta eilė nau
jų kultūros-švietimo įstaigų, 
kaip, pavyzdžiui, Mokslų Aka
demija, nauji fakultetai uni
versitetuose, valstybinė filhar
monija, Partinio švietimo na
mai, pionierių rūmai, rašytoju 
ir meno darbuotojų centrinis 
kliubas ir kt.

Tarybų valdžia stengiasi 
sudaryti visas reikalingas są
lygas švietimo ir kultūros dar 
bui plėsti. Geriausioji inteli
gentijos dalis šiame darbe ei
na tarybinei valdžiai talkon, 
padeda jai įgyvendinti savo 
uždavinius. Mūsų inteligenti
ja turi eiti visos Tarybų Sąjun
gos inteligentijos keliu, tapti 
tikra liaudies inteligentija.

Pirmą kartą žmonijos isto
rijoje Tarybų Sąjungoje su
kurtos sąlygos tikrai liaudies 
inteligentijai pasireikšti ir

Nuo Redakcijos: Visiems 
Amerikos lietuviams labai 
rūpi Lietuvos kultūriniai 
reikalai. Kaip dabar veda
ma Lietuvos mokykla? Ką 
veikia ir kokios pareigos 
yra naujosios Lietuvos mo
kytojų? į šiuos klausimus 
pilnai atsako Lietuvos Liau
dies Komisarų Tarybos pir
mininkas M. Gedvilas 
straipsnyje “Mokytojų už
daviniai tarybų Lietuvoje.” 
tilpusiam© “Tarybų Lietuvo
je” kovo 23 d. Mūsų skaity
tojų informacijai mes čia jį 
perspausdiname.

augti. Liaudies inteligentijai 
kreipia didelį dėmesį ir ja rū
pinasi Partija ir Vyriausybė 
bei visa darbo liaudis.

Visasąjunginės Komunistų 
Partijos (bolševikų) istorijos 
trumpame kurse, kalbant apie 
milžiniškus pasikeitimus, įvy
kusius Tarybų šalyje socialisti
nės statybos metais, sakoma: 
“Pasikeitė ir TSRS inteligenti
ja. Savo masėje ji virto visai 
nauja inteligentija. Daugiau
sia ji yra išėjusi iŠ darbinin
kų ir valstiečių tarpo. Ji tar
nauja ne kapitalizmui, kaip 
senoji inteligentija, o socializ
mui. Inteligentija pasidarė ly
giateisiu socialistinės visuome
nės nariu, ši inteligentija sta
to kartu su darbininkais ir 
valstiečiais naują, socialistinę 
visuomenę. Tai—naujas liau
džiai tarnaujančios ir nuo bet 
kurio išnaudojimo laisvos in
teligentijos tipas. Tokios inte
ligentijos dar nežinojo 
nijos istorija” (VKP(b) isto
rija, 328-329 pusi.).

Gausingą ir svarbu tarybi
nės inteligentijos būrį sudaro

žmo-' negali

Maynardo liepos 4 Dienos "laisvės” Pik
niko Gaspadoriij Pareiškimas i r Prašymas

Gerbiami “Laisvės” patrio
tai ir prieteliai. Mes, kaipo šio 
pikniko gaspadoriai, kurie tu
ri daugiausia su pasišventimu 
ir energija dirbti, viską susto- 
rot ir prirengt, atsišaukiame ir 
prie jūsų, visos Naujos Angli
jos draugų, padirbėkit ir jūs 
šiam brangiam tikslui nors 
vien kartą ant metų. Įvykdy- 
kim didelį ir gražų su dau
giausia pelno pikniką, kad 
mes galėtume pasididžiuoti ir 
pasidžiaugti savo darbo vai
siais, kad nebūt mūsų tuščias 
darbas.

Kaip mes matom, kitų sro
vių parengimai įvyksta, kur 
didžiausias šmugelis egzistuo
ja, kiek įeina, tiek ir išeina, 
o pelno neduoda, dar kai ka
da skylėn įlenda. O kiek dar
bininkų darbo pridėta būna, 
kiek energijos, kiek prakaito 
išlieto! Na, ar neima gi piktu
mas paskui tiems darbinin
kams ?

žinoma, pas mus progresy
vius žmones to nebūna ir mes 
manom, -kad ir nebus, nes mes 
jau ką dirbam, tai dirbam 
nuoširdžiai ir ščyrai, net ir 
vieni kitus prižiūrim, už tai 
visada pasekmes turim ir sa
vais vaisiais džiaugiamės. 
Taip tik ir turi būt visada. 
Bravo, draugai ir draugės, už 
tai! Dar tie negimę, kurie mus 
progresyvius kame nors suby- 
tytų ir iš mūs pasijuoktų!

Taigi, padirbėkim ir šiuo 
kartu smarkiai, platinkim ti- 
kietus, organizuokim busus ir 
mašinas, kalbinkim ką tik kur 
sutikę, kad važiuotų į šį pik
niką, o pasekmes turėsim ge
ras.

Bet svarbiausias dalykas, 
tai geri ir ščyri darbininkai, 
nes jie viską nulemia. Dirbkim 
ščyrai patys ir gaukim gerų 
ir teisingų darbininkų. Ne
laukim kokių nors draugijų 
susirinkimų, bet eikim, kad ir 
po stubas gerų žmonių ir pra
šykim jųjų, ar kur nors susiti
kę, kad jie būtinai apsiimtų

mokytojai. Jeigu suskaičiuosi
me švietimo darbuotojus — 
pedagogus, pradedant vaikų 
darželių vedėjomis ir baigiant 
universiteto profesoriais, mes 
gausime impozantišką skaičių 
—11,500. Nedidelėje mūsų 
respublikoje šita armija suda
ro patį reikšmingiausią inteli
gentijos kadrą.

1918 m. Leninas mokytojų 
suvažiavime sakė, 'kad moky
tojų armija “turi pasidaryti 
svarbiausiąja socialistinio švie
timo armija. Mokytojai turi 
susilieti su visa kovojančia 
darbo žmonių mase. Naujos 
pedagogikos uždavinys — su
sieti mokytojavimo veikimą su 
socialistinio visuomenės orga
nizavimo uždaviniu” (Rink. 
XXH1 t., 66 pusi.). Partija ir 
Vyriausybė labai rūpinasi pe
dagogais, jų medžiagine pa
dėtimi, jų ideologiniu lavini
mu ir kvalifikacijų kėlimu. 
Anais laikais mokytojas savo 
atlyginimu, palyginus su ki
tais tarnautojais, stovėjo la
bai žemai. Tarybų Lietuva 
šiuo atžvilgiu mokytoją žy
miai iškėlė. Šis faktas rodo, 
kad tarybinė santvarka su
pranta ir įvertina mokytojo 
darbą. Pažymėtina, kad TSR 
.Sąjungoje 1939 m. daugiau 
kaip 4,000 mokytojų buvo ap
dovanoti TSRS ordinais, šim
tai mokytojų yra išrinkti į T- 
SRS ir Sąjunginiu Respublikų 
Aukščiausiąsias Tarybas.

“Liaudies mokytojas pas 
mus turi būti pastatytas Į to
kią aukštumą, kurioje jis nie
kuomet nestovėjo ir nestovi ir 

stovėti buržuazinėje vi
suomenėje.” Šie Lenino žod
žiai Tarybų Sąjungoje virto 
tikrove.

(Bus daugiau)

dirbti šiame piknike ir kad vi
si darbininkai atvažiuotų ank
sčiau.

Ir dar vieną dalyką primin
sim draugams ir draugėms, tik 
neužsigaukit. Nevažiuokit bal
tai išsipuošę, nes paskui nega
lima prisiprašyti. Na, girdi, 
kur aš čia tau eisiu dirbti, ar 
išsipurvinti. Ot ir būda!

Draugai-gės, kitur kur nors 
ir kada nors pasistrajysim, pa- 
ūliosim ir pašpaceravosim, bet 
į šį mūsų pikniką, tai turim 
važiuoti tik dirbti ir sunkiai pa
dirbėti, taip, kaip sau.i

Tai tik neužmirškit, drau
gai-gės, ko mes ir mūs visų 
darbininkiška idėja šiuo kartu 
prašom ir reikalaujam. Drau
giškai visiems ir visoms, iki 
pasimatymo!

Pikniko Gaspadoriai.

Vienas iš geležinkeliečių darbininkų; geležinkeliečiai, 
kaip žinia, reikalauja pakelti jiems algas, o kad ne, 
tai jie streikuos. Veikiausiai ir juos reakcininkai ap
šauks komunistais, kam jie kovoja už žmoniškesnį 
pragyvenimą.

LITERATŪROS DRAUGIJOS PIKNIKAS
Kaip jau daugelis “Lais

ves” skaitytojų yra pastebėję, 
šį nedeldienį, 22 birželio, į- 
vyksta labai didelis Literatū
ros Draugijos piknikas, Old 
Cider Mill Grove, 186 Vaux 
Hall Rd., Union, N. J. Kadan
gi šį pikniką rengia ALDLD 
2-ras Apskritys, tai yra nujau
čiama, jog piknike svečių bus 
iš visos New Yorko apylinkės. 
Aišku, jog kiekvienas atsilan
kiusių į šį pikniką turės progą 
sueiti draugų ir pažįstamų ir 
iš tolesnės apylinkės.

Iš tikrųjų, dainų programa 
bus labai puiki. Jau pat chorų 
skaičius gali tą patvirtinti. Bus 
net keturi chorai: Aido Cho
ras, iš Brook lyno; Sietyno 
Choras, iš Newark; Bangos 
Choras, iš Elizabetho; ir Pir
myn Choras, iš Great Necko. 
Taipgi bus ir svarbios prakal
bos.

Pikniko vieta labai maloni, 
kur bile vienas gali linksmai 
laiką praleisti geroj draugų 
kompanijoj. Miestiečiams kaip 
tik tinkama vieta praleisti po
ilsio dieną šviežiame ore.

Bridgeport, Conn.
Bridgeportas Rengiasi Skait

lingai Dalyvauti Apskričių 
Išvažiavime Birželio 22, 

New Haven, Conn.
Birželio 15 d. laike LDS 74 

kuopos draugiško išvažiavimo, 
susitikome “bunčius” gerų 
draugų ir padarėme tarimą, 
kad LLD ir LDS apskričių iš
važiavime dalyvausime su pil
na u k vata ir energija. Kad nei 
viena mašina nepaliktų namie, 
kad jeigu kieno maža šeima, 
o vietos mašinoj yra, tai būti
nai pasikalbinb pažįstamų, ku
rie neturi mašinų ir su pilnu 
“liodu” šaut į Indian Grove, 
New Haven, Conn., birželio 22 
dieną š. m.

Taipgi matonte reikalą pa
ragint ir kitų kolonijų drau
gus rūpestingai prisirengti ir 
skaitlingai' dalyvauti minėtam 
išvažiavime, kad padaryt jį 
našiu ir turtingu — geresniu 
už visus pirmiau buvusius, ne
paisant, kad kaip kas bando 
koją pakišti mūsų išvažiavi
mui. Ir būtų tikrai prasižengi
mas, jeigu kas pasiliktų na
mie.

Todėl visi ir visos rengki- 
mės ateinantį sekmadienį į ap
skričiu išvažiavimą. Tenais 
pasimatysime. LDS Narys.

t

Washington. — Jau da
bar veikia prie armijos ba
rakų 265 teatrai, kuriuose 
rodomi judami paveikslai. 
Vienu sykiu juose gali su
tilpti 204,000 kareivių. Dar 
ruošiama pastatyti 101 te
atras. Tada viso vienu sy
kiu galės sutilpti 300,000 ka
reivių.

Taipgi užtikrinu, jog rengė
jai šio pikniko deda visas pa
stangas prirengimui visko ki
to, reikalingo dėl pasekmingo 
pikniko. Valgių ir gėrimų bus 
tinkamiausių ir iki pasitenki- 
nim o.

NUVAŽIAVIMAS piknikai) 
ne taip keblus, nei brangus. 
Kurie neturi automobilio, iš 
New Yorko ir Brooklyn© gali
ma važiuoti Hudson Tubes 
traukiniais į Newarka. Apt 
Broad ir Market St. Newarke 
reikia pasiimti Springfield Ave. 
busą ir važiuoti iki Vaux Hall 
Rd. Netoli, kairėn, nuo čia ir 
pikniko vieta, Old Cider Mill, 
su didelės bačkos iškaba. 
Newjersieciai irgi'taip gali va
žiuoti, kurie per Newarka va
žiuoja. ,

Automobiliais galima va
žiuoti US 22 ir 29 ligi Union, 
N. J., o paskui ant vietos pasi
klausti pikniko vietos. Taipgi 
galima važiuoti per Newarka, 
nuo Broad ir Market St., 
Springfield Ave., ligi Vaux 
Hall Rd.

A. Gilma.nas,
ALDLD 2 Apksr. Pirm.

Waterbury, Conn.
Tarpe kitų šios kolonijos 

lietuvių organizacijų gyvuoja 
ir jau keli metai gražiai dar
buojasi Lietuvių Sveikatos 
Kultūros Draugija. Kiek žino
ma, tai gal pirmutinė ir tik 
viena tokia draugija egzistuo
ja, kuri rūpinasi vien tik svei
katos reikalais pilniausioje 
prasmėje. Mėnesiniuose susi
rinkimuose laiko paskaitas 
sveikatos klausime, lavinasi 
kai]) maistą pagaminti tinka
mai, teiraujasi, koks maistas 
yra tinkamas suaugusiems, 
jauniems ir kūdikiams; teirau
jasi, kokiu būdu būtų galima 
apsisaugoti nuo daugelio kas
dieninių ligų;- rengia prakal
bas nuolatiniai sveikatos klau
sime, kviečia įvairius gydyto- 
jus-kalbėtojus, kad pambkytų,, 
kaip sveikatą geriau aprūpin
ti.

žodžiu sakant, ši draugija 
labai veikliai darbuojasi svei
katos reikaluose. Tik kartais 
nemalonu išsireikšti, kad nedi
delis nuošimtis žmonių intere
suojasi tuomi, kas yra kiek
vienam iš mūsų labai brangus, 
tai mūsų sveikata. Lietuvių 
Sveikatos Kultūros Draugijos 
mėnesiniai susirinkimai atsibū- 
na kas antras ketvirtadienis, 
kiekvieno mėnesio, 103 Green 
St. svetainėj, 8 vai. vakare, 

j Nieko nekainuoja, gali kiek
vienas ateiti pasiklausyti. Ga
lėsite daug pasimokyti sveika
tos klausime.

Nepaprastas piknikas, kurį 
rengia Lietuvių Sveikatos Kul
tūros Draugija. įvyks sekma
dienį, liepos (July) 13, Lietu
vių Parke, Chestnut Hill, 
Lakewood, Waterbury, Conn.

Turi gražią programą pa
ruošę, bus kalbų, dainų, žai
dimų, naujausių tik ką iš Lie
tuvos šokių ir tt. Taipgi turės 
skanių užkandžių ir išsigėri- 
mų, gera orkestrą gros šo
kiams, prasidės 12 vai. Įžanga 
20 centų. Rengėjų komisija 
kviečia visuomenę atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai.

O. P. C.

Philadelphia, Pa. — Per 
šį Browderio narystės vajų 
Rytinėje Penns ylvanijoje 
gauta 225 nauji nariai į 
Komunistų Partijų.

DR. J. J. KAŠKIAIJČIUS
Telefonas: Huinboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
• !■

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 Į

Nėra valandų sekmadieniais *

Charles Evans Hughes, 
U.S.A. A u k š čiausiojo 
Teismo pirmininkas, 79 
metų amžiaus, pasi
traukia iš savo pareigų 
š. m. liepos 1-mą die.ną.

Cleveland, Ohio
Lyros Choro Piknikas 

Birželio' 22

Brangūs draugai ir draugės:
Šiuomi pranešu, kad Lyros 

Choras ruošia didelį pikniką 
birželio 22 dieną pas Grinius 
ant ūkės. Lyros Choro pikni
kas yra svarbiausias už visus 
kitus, nes Lyros Choras yra 
meno draugija, kuri suruošia 
koncertus, teatrus ir perstato 
operetes, taip pat linksmina 
clevelandiečius su dainomis. 
Palaikymui choro reikia pini
gų, tad draugai, mylintieji Ly
ros Chorą, atlankykite jo pik
niką.

Piknikas bus įdomus. Bus 
žaidimų (“games”), laimėto
jai gausite dovanas. Ir dar ki
tas barginas: perkant už do
lerį “bar-čekių” prie vartų, 
įžanga bus veltui. O taip įžan
ga 20 centų. Tad nepamirš
kite pikniko dieną ir vietą : 
diena — birželio (June) 22, 
pas Grinių ant farmos. Pasiek
ti pikniko vietą, važiuokite ke
liu No. 6. Kelią 6 gausite iš 
Euclid Ave. Važiuokite keliu 
6 pro Chardon iki Hambden. 
Čionai imkite kelią 166 iki 86. 
Čia sukit po kairei ir už pusės 
mylios pikniko daržas po de
šinei.

Kviečia Lyros Choras.

Frances Young Mirtis
Apie jaunosios F. Young 

mirtį man nėra kas rašyti, nes 
kiti draugai parašė. Ąš čia tik 

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 xbičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksit© už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELV1TE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

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

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

Susipažinimui — veltui literatūra.

VITAL HEALTH FOODS 
KANAPORIAI

465;įLorimer St., Brooklyn, N. Y.
* Tel. EVergreen 8-9805
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pažymėsiu, kiek draugės Ven- 
slovienė ir Gendrenienė pasi
darbavo dėl laidotuvių. Ven- 
slovienė su duktere nupirko 
kvietką ir Gendrenienė su 
LauruŠevičiene kvietką. Taip 
pat Gendrenienė ir Venslovie- 
nė parinko 'aukų dėl laidotu
vių. Iš tų pinigų nupirko 3 
kvietkas ir pridavė pinigais 
virš 20 dolerių.

Draugai ir draugės, aukavu
sieji dėl laidotuvių, mes jūsų 
atsiprašom, kad vardų netal- 
pinam, nes užimtų pusę laik
raščio. Visų . vardus ir kiek 
aukavot, pridavčm Youngienei.

Po laidotuvių buvo iškelti 
pietūs. Prie pietų prisidėjo šie 
draugai: S. šlekis su $3. Po 
dolerį aukavo: Custes, Bati- 
rienė, Yanušauskienė, Venslo- 
vienė, Petrauskas, Smulkščiū- 
tė, Paltan, Gedrenienė, Ginei- 
kienė, Dominaitis ir Baužienė. 
Po 50c aukavo: Karolienė, 
M. Karsokienė, Balčiūnienė, 
žikuvienė, A. Martinkiene, 
Gedaminskienė, N. Rudis, Ben- 
dakas, Maskaitienė, Pabalienė 
ir M. Valentą 25c.

Tariam širdingą ačįy tiems, 
kurie aukavo dėl laidotuvių irt 
ant pietų. V. G.

Elizabeth, N. J
šiomis dienomis apleido Eli- 

zabethą plačiai žinomi dd. 
Virvičiai (Warwick). Jie gy
vens naujoj vietoj po sekamu 
antrašu:

Anna Warwick Applegarth 
Hotel, Prospect Plains Rd., 
Hightstown, N. J. Kviečia pa
žįstamus užeiti. • Rep.

Berlin, birž. 17.—Vokie
čių vyriausybė pripažįsta, 
kad anglų orlaiviai padarė 
šiek tiek nuostolių geležin
keliams ir fabrikams vaka
rinėj Vokietijoj. Jie jau šeš
tą naktį paeiliui bombarda
vo vakarinę Vokietiją.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS !
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia) J

j Parsamdo automibilius ir ka- j 
rietas veselijom, krikštynom j

;! ir kitkam.
231 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

; Telephone: EVergreen 8-9770

r———------ -------—— ------——--• ?
į i'

Clement Vokietaitis ;
LIETUVIS ADVOKATAS

i 66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
» ——------------ ------------------------
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n LAISVES PIKNIKAI
K r*- 
s

s

3

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

gražių progų įsigyti naujų pažinčių. i c
K

■W

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

S»z ___ *

Šokiam Gros Rhythm Kings Orkestrą iš 10 Kavalkų
£ K K
S

i\

>

5j
$ Puiki Dailės Programa Kurią Išpildys
>

£

S

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

Vadovaujant H. Žukauskaitei

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

Montello Dailės Ratelio Choras
ir Apšvietos Moterų Grupe,

Vadovaujant Onai Mineikiūtei

KALBĖS A. BIMBA, IŠ BROOKLYNO
Vienas iš “Laisvės” Redaktorių

g
K : K 
g 
K 
g 
g 
g

K

£
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Laikas trumpas, tad darbuokitės, kad išleisti visus bilietus. c

“Laisves” Piknikas New Yorko Apylinkėj
T

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

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

14

I
SI

PETER RICH’S ORKESTRĄ ŠOKIAM
ĮŽANGA 40c. ASMENIUI

.-----------t » -------

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Daug 
svečią atvyksta iš kitą miestą. Pasimatykite su 
jais ir pasivaišinkite savo dienraščio iškilmėje.

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

gC£ 
fc
g

< f*“

s

4

v

7

Brooklyniečiai, Newyorkieciai ir visa Didžiojo Nejv Yorko apylinke privalo rūpintis, kad šis piknikas būtu 
kuo sėkmingiausias. Savo atsilankymu Jūs paremsite dienraštį “Laisvę” ir patys smagiai laiką praleisite.

VA?ic7ivir74b>
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- A.L.D.L.D. Reikalai Pittston-Wyoming, Pa.
1 ĖAISV® Penktas puslapis

Protokolas
IJJ) 9-to apskričio metines 

konferencijos, laikytos gcg. 4, 
1941 m., kriaučių šapoj, North 
Coal St., Shenandoah, Pa. 
• Konferenciją atidarė org. 
drg.’K. Naravas antrą valan
dą po pietų.

Priduota mandatai nuo ke
turių kuopų.

Konferencijoj dalyvauja 8 
delegatai nuo 4 kuopų ir 6 
apskričio komiteto nariai; viso
14 delegatų.

Konferencijos pirmininku iš
rinkta drg. B. Valukas, sekr. 
O. žiobienė.

Skaitytas protokolas iš pir
mesnes konferencijos ir pri
imtas.

Komiteto Raportai
Org. raportavo, kad nedaug 

ką yra nuveikęs per metus; 
neatlankęs apskričio kuopų. 
Buvo surengta du piknikai: 
vienas apskričio, kitas “Lais
vės” naudai. (Piknikų atskai
tų nepriduota). Taipgi buvo 
surengta drg. A. Bimbai pra
kalbų maršrutas. Drg. Bimba 
kalbėjo trijose vietose. Pasek
mės buvo geišos. Pasiųsta de
legatai į Liaudies Konferenci
ją, bal. 5 ir 6 dd.

Sekr. raportas: Laikyta du 
komiteto susirinkimai. Svar
besni tarimai buvo prisirengi
mas prie piknikų ir pasiunti
mas delegatų į Liaudies Konf. 
Paaukauta $8.00 del kelionės 
lėšų delegatam j Liaudies 
Konf. Apsigynimo fondui $5 
ir “Laisvės” jubilėjui $3.

Iždininkė raportavo, kad iž
de yra $49.08.

Kiti komiteto nariai sutiko 
su org., sekr. ir ižd. raportais. 
Visi komiteto raportai priim
ti. I

, Kuo]>ų Raportai
14 kuopa, Minersville, Pa.: 

narių kuopoj priklauso 50, per 
pereitus metus išsibraukė 14; 
naujų narių gauta j kuopą 4; 
dabar kuopoj narių yra 36; i
15 narių mokėta po $1.50 į 
metus; 2 nariai moka po $1 
j metus; 19 narių moka po 10 
centų j metus; už šiuos metus, 
jau užsimokėjo 13 narių; lai-! 
kyta 9 susirinkimai per me- { 
tus; pinigų įėjo $161.15. Iš
moksta ir išaukota viso. $81.- 
47. Ižde pinigų yra $112.18. 
Literatūra buvo gerai platina
ma, kaip tai: “Vilnies” kalen
doriai ir knyga “Naujoji Lie
tuva.”

17 kuopa Shenandoah, Pa.: 
Narių turi 31, už šiuos me
tus užsimokėjo 20 narių. Kuo
pa prisidėjo prie surengimo 
prakalbų d. A. Bimbai. Pinigų 
ižde turi $11.95. Aukota se
kamai : Apšvietos fondui $5, 
“Laisvės” suvažiavimui $2, 
Knygų fondui $2, “Vilniai” 
$3. Viso išaukota $15. Susirin
kimai neįvyko kas mėnesį.

Coaldale, 60 kuopa narių 
turi 3, dar už šiuos metus duo
kles nemokėta. Veikimo nėra. 
Susirinkimų nelaiko. Ižde pi
nigų turi $9.10.

48 kuopa, Mahanoy City,

Pa., narių turi 6; dar už šiuos 
metus neužsimokėję duokles. 
Susirinkimai retai įvyksta. 
Veikimas mažas. Prisidėjo 
prie surengimo d. Bimbai pra
kalbų ir išplatinta nemažai li
teratūros; pinigų ižde nėra.

76 kuopa, St. Clair, Pa., na
rių turi 6; dar už šiuos metus 
duoklės nemokėta. Susirinki
mų nelaiko; pinigų ižde nėra.

Kuopų raportai priimti.
Raportas Lietuvių Kongre

so skyriaus. Nieko nebuvo 
veikiama. Nutarta likviduoti 
skyrių ir perduot pinigus į LL 
D 9-to apskričio iždą.

Spaudos Vajaus Raportas
Draugas S. Petchulis rapor

tavo, kad gavo 8 naujas pre
numeratas “Laisvei” ir atnau
jino 26; d. J. Ramanauskas 
gavo 4 naujus skaitytojus.

Shenandoah apylinkės vaji- 
ninkai nedalyvavo konferenci
joj, tai ir raporto nebuvo.

Raportai vajininkų. priimti.
Drg. V. čiudinas ir drg. J. 

Ramanauskas išdavė raportą 
iš Liaudies Suvažiavimo, kuris 
įvyko bal. 5 ir 6 dd., New Yor
ke. Raportas buvo labai įdo
mus. Priimtas.

Skaityta laiškas iš Centro 
kuopų klausimu. Priimtas.

Diskusuota kuopų stovis ir 
prieita išvados paskelbti vajų 
apskričio ribose.

LLD 12-ta kuopa nutarė tu
rėt draugišką vakarėlį pas M. 
Pacenkienę, 138 3rd St., 
Wyoming, birželio 22, nedė
lios pavakare. Prasidės 5 vai. 
Bus užkąsti, išsigert, taipgi 
proga suėjus draugiškai pra
leist pavakarę.

Kviečiame visus simpatikus 
ir “Laisvės” skaitytojus. O L 
LD nariai tai be jokių atsisaky
mų turi dalyvaut. Tikintus 
gausite ant vietos. Pelnas eis 
kuopos naudai.

A. Valinčius, Sekr.

Draugai Komandai priklau
so progresyviškose organizaci
jose ir jąsias nuoširdžiai re
mia.

Romandai užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę (“Delicates
sen”) 10109 St. Clair Ave. Jie 
mano sugrįžti apie 20 d. birže
lio.

Aš vėlinu ir linkiu drau
gams V. K. Roniandams ge
riausio pasisekimo sustiprinti 
sveikatą ir laimingai sugrįžti 
namo į Clevelandą.

M. Valentą.

ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, birželio 21 d., 2 vai. po 
pietų, Maple Parke. Nariai nuošir
džiai kviečiami dalyvauli, nes turė
simo aptarti svarbių reikalų. — C. 
G., sekr. (144-145)

Pataisymas Klaidos

Skclbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

firrnr- mi------- rm- - - - - - - rni—inApskričio piknike, Old Cider Grove 
Parko, Union, N. J. Pasitarimas pra
sidės 2 vai. po pietų. Prašome visus 
komitetų narius pribūti. Kviečia 
LMS Apskritys labai svarbiais rei
kalais. '— LMS Valdyba.

(143-145)

LAWRENCE, MASS.

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, birželio 22 d. įvyks 

didelis išvažiavimas. Ruošia LLD ir 
LDS Apskričiai, įvyks New Haven, 
Conn. Kurio norite važiuoti, prašo
me įsigyti autobuso bilietus iš ank
sto. Į abi pusi $1.00. Bilietus galite 
gauti pas Laisvės Choro narius ar
ba 155 Hungerford St. Autobusas 
išeis 12:30 vai. po pietų nuo Laisvės

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)•
Mūsų inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

apr o kavinius be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SKELBKITES “LAISVĖJE”
“Laisvoje” tilpusiam proto

kole iš pusmetinės LLD kon
ferencijos yra pažymėta, jog 
Pittstono 12-tos kuopos rapor
to raštiško nebuvo. Bet žo
džiu pasakė delegatas, jog 
kuopa dar gyvuoja ir gyvuos.

O tikrenybėje, tai Pittstono 
12-ta LLD kuopa turi su virš 
30 narių pilnai užsimokė,jusiu 
už 1940 metus! Ir jau apie už 
15 narių duokles pasiųsta į 
centrą už 1941 metus.

A. Valinčius, Fin. Sekr.

Cleveland, Ohio

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

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

(143-145)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas įvyks 

birželio 20 d., LDP Kliubc, 8 v. v. 
Visi choristai ir garbes nariai malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime labai svarbių reikalų ap
tarti kas link choro. —- C. Andriū- 
nas, org. (143-145)

Choro Svct., 155 Hungerford St. —
Kviečia Kom. (144-146)

MINERSVILLE, PA.
Birželio 22 dieną, sekmadienio va

kare, 7-tą valandą, įvyks svarbus 
susirinkimas ALDLD 14 kuopos, 
Darbininkų svetainėj. Šitam susirin
kimo būtinai reikėtų dalyvauti kiek
vienam nariui, nes reikės nominuoti 
Centro Valdyba. O nuo Centro Val
dybos priklauso svarbumas organi
zacijos; todėl kiekvieno nario pride- 
rystė tuom rūpintis. — Užkviečia 
Kuopos Komitetas. (144-146)

T VIENINTELE LIETUVIŲ

RAKANDŲ KRAUTUVE

Tarimai
Rengti du piknikus: vieną 

apskričio naudai, kitą—“Lais
vės” naudai. “Laisvės” pikni
kas bus laikomas Shenandoah 
apylinkėj. Vieta ir diena bus' 
paskelbta vėliau. Apskričio 
piknikas įvyks Minersville 
apylinkėj.

Kita konferencija nutarta 
laikyti Mahanoy City, Pa.

Nutarta užmokėti drg. J. 
Ramanauskui kelionės lėšas į 
Liaudies Suvažiavimą $2.

Taipgi nutarta užmogėt drg. 
S. Petchuliui padarytas išlai
das laike vajaus $3 ir $5 kai
po atlyginimą už jo darbą lai
ke vajaus.

Minersville 14 kuopa užsi
mokėjo į apskritį už 1940 m., 
$1.30.

Išrinkta vienas naujas ko
miteto narys drg. V. Čiudinas.

Drg. V. K. Romandai aplei
do Clevelandą gegužės 21'd., 
išvažiavo ant keliu savaičių 
atostogų į Hot Springs, Ar
kansas. Abudu nesijaučia ge
rai sveikatoje; drg. K. Roman- 
diene turėjo sunkią operaciją 
pereitą rudenį, tai dar vis ne- 
susveiksta, o drg. V. Roman- 
das jau keli metai kaip nesi
jaučia gerai sveikatoje. Jie 
mano gal karštos minerališkos 
maudynės pagelbės sustiprin
ti jiems sveikatą.

ROCHESTER, N. Y.
Sekmadienį, birželio 22 d., Gun 

Club Parke ruošia pikniką LDS 11- 
167 kuopos. Pradžia 1 vai. po pietų 
iki vėlai vakaro. Bus muzika šo
kiams, užkandžių ir gėrimų. Kelro
dis: iš Rochesterio East Ave. iki 
Penfield No. 33 kelio. Šiuom keliu 
važiuokite iki Penfield miestuko ir 
Čia rasite pikniko vietų. Kviečia 
Rengėjai. 1144-146)

SVARBU ŽINOTI TRIJŲ APS
KRIČIU KOMITETAMS

LLD, LDS, ir LMS apskričių ko
mitetų svarbus pasitarimas įvyks 
sekmadienį, birželio 22-rą, LLD 2-ro

Bilų Išmokėta:
Drg. Ramanauskui $2; drg.

S. Petchuliui $8. Viso $10.
Konferencija užsibaigė 6 

vai. po piet.
Pirm. B. Valukas,
Sekr. O. Žiobienė.

Berlynas. — Vokietijos 
karinis štabas skelbia, kad 
per dvi pirmutines savaites 
birželio mėnesio, vokiečių 
submarinai pasiuntė į jūrų 
dugną anglų laivų su 300,- 
000 tonų įtalpos. Tad iki 
šiol, per 21 vieną mėnesį 
šio karo, vokiečiai’ esą nus
kandinę 12,000,000 tonų įtal
pos laivų. _________

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) k

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksimo 
m o d ern iš k ą p a tari i a vi m ą.

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

1113 Ml. Vernon Sired
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynes ir kitokios Mčšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūsles 
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.

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ii’ Ligoninių Praktikos)

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

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

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
.............. ..,■■■ ............................. .............. 111 11

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
p a d i dinų tokio 

'dydžio, kokio pa- 
/ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kajnp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino 

Tel. Glenmorc 5-6191
...... I------------------------------------------------

L

F. W. SHALINS
(SIIALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

MATEUSAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

O, Tai Proga!
APDOVANOT #1 n IT w 
LAIKRODĖLIU: <Ji it U tl XV

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

GRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

•/ There’s A GRUEN 
At A Price For Every

Purse

o,

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

Robert Lipton
JEWELER

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

GENT'S GRUEN
“SHERMAN” 

15 towels, pink or 
, joi.vw yv.v. .u>ou yellow gold filled 

Guildite back. .case. Guildite back. case. Guildite back.

GENT’S GRUEN
“STUART”

15 Jewels, yellow 15 Jewels -yellow 15 Jewels, pink 
gold filled case, gold filled case, yellow gold fill

LADIES’ GRUEN
“IONE”

L
Sold filled co 

uildite back.

Pamatykite 
Pasirinkite 

pas

LIPTON

LADIES’ GRUEN

“CHARLOTTE”
. . : or ...

yellow gold filled yellow

3 diamonds 
set in a solid 
yellow gold 
mounting.

3-DIAMONDS
6 t u nn i ng- 
1 y designed e 
with 6 scintil- * 
lating d i a •

BIRTHSTONE RING
Choice o(

CAMEO RING
Genuine cam
eo set In a eW JI 
massive gold i$1095

for svsrr All
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PUIKIAI PAVYKO PABALIUOS 

KETURIŲ TAUTU PIKNIKAS
Birželio 15-tą, Rikers Estate 

Parke, Astorijoj, įvyko seniai 
lauktas keturių Pabaltijos 
tautu — lietuvių, latvių, es
tų ir suomių bendras piknikas. 
Nors per porą dienų prieš tai 
daug palijo, išvakarėse buvo 
šaltoka ir sekmadienio rytas 
taip pat grasinantis lietumi,

Meniškoj programoj daly
vavo Suomių Choro Ensamblis, 
Estų šokikų Grupė, Lietuvių 
Aido Choras, vadovaujant mo
kytojai Aldonai Žilinskaitei, 
žymūs suomių artistai Ronka 
ir Saari davė trombono ir ar
monikos duetą, žodžiu, turėta 
įdomi programa.

tūli laikraščiai ir radio prana
šavo lietaus, tačiau spietelio 
privažiavo gražaus ir smagioj, 
gražioj nuotaikoj praleido die
ną. Vakare biskį palijo, bet 
daug žalos piknikui nepadarė.

Programa turėta įvairi, 
kiekviena iš dalyvaujančių 
grupių kuo nors prisidėjo. Vi
sų grupių atstovai, savo kal
boje, pasakė po trumpą ata
tinkamą sveikinimą, o vyriau
sią (taipgi trumpą) ir labai 
turiningą kalbą pasakė prof. 
Walter Rautenstrauch, Ameri
kos Ateiviams Ginti Komiteto 
atstovas. Nuo lietuvių kalbėjo 
R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius. Dr. Max Yergan telegra
ma sveikino dalyvius ir apgai
lestavo, kad dėl nesveikatos 
negalėjo pribūti.

Programos pabaigoj, jos ve- 
j dejas Jonas Ormanas perskai
tė rezoliuciją, protestuojančią 
gubernatoriui Lehmanui prieš 
jo globojimą Amerikon subė- 

I gūsių smetoninių hitlerininkų, 
aršių anti-semitų, nurodančią, 
jog tie elementai yra žalingi 
Amerikos demokratijai. Rezo
liucija vienbalsiai priimta.

Daug Kas Nudirbta

Apart smagaus pažmonio, 
čia matėsi grupės jaunuolių 
sukinantis su pundeliais gėlių, 
kurias pardavinėjant rinkta 
aukos pasiuntimui lietuvių de
legacijos į Taikos Pikietą prie 
Baltojo Namo. Tam tikslui, 
kaip girdėta, jaunuoliai su
rinko virš 10 dolerių. Gėlėms 
išsibaigus, matydamos, kad.

Dr. Martin Luther’io 
Draugystės Piknikas
Šį sekmadienį įvyks Dr. 

Martin Lutherio Draugystės 
piknikas. Brooklyno ir apylin
kės lietuviai privalo skaitlin
gai dalyvauti šiame piknike, 
nes liuteriečiai lankosi į kitų 
draugijų parengimus.

Dr. Martin Lutherio Drau
gijos piknikas biis birželio 
(June) 22 d., Hoffman Park, 
69-26 Cooper Ave., kampas 
69th Pl., Glendale, L. I.

Gera orkestrą gros šokiams 
ir bus visokių valgių ir gėri
mų. Liuteriečiai ypač pavaiši
na svečius gerais unguriais. 
Nepraleiskite progos, dalyvau
kite šiame piknike.

New York© Komunistę 
Vadai Atsišaukė

P-jai Paramos
Išleistame spaudai pareiški

me, po kuriuo pasirašo Israel 
Amter, Kom. Partijos šios 
valstijos komiteto pirminin
kas ir Charles Krumbein, sek
retorius, New York o valstijos 
komunistai atsišaukė į mases 
gausios ir skubios paramos 
partijos veiklos fondui.

Pareiškime nurodinėja, kad 
šioje audrų ir kovų prieš karą 
gadynėj Komunistų Partija, 
kaipo pirmiausia ir ištikimiau
sia taikos ir liaudies reikalų 
gynėja, privalo turėti savo 
darbams finansinį saugumą 
— sudaryti $300,000 atsargos 
fondą, kuris užtikrintų, kad 
partijos pasibriežti planai bus 
pHnai ir su perviršiumi pra
vesti gyvenime.

Komunistai savo pareiškime 
pažymi, kad “paskelbimas šio 
vajaus be abejo nustebins ir 
supykins ponus Rooseveltą, 
Dies, Jacksoną, Hillmaną, La
Guardia, Coudert ir kitus to 
plauko” žmones, kurie įkalini
mu Browderio ir kamantinėji
mais norėjo kirsti tai partijai 
mirtiną smūgį. Daug kas tikė
josi, kad po visų tų atakų par
tijai laikas buvęs mirti. Tuo 
ta pu ji išėina su trisšimt-tūks- 
tantiniu vajumi, kas rodo 
partijos labai stiprią gyvastį 
ir pasimojima dirbti ir augti.

L. K. N.

dar daug publikos likosi be 
gėlių, moterys aukomis ant 
blankų surinko apie $8.

Girdėta, kad suaugusieji 
gavę aukų ’ ir kitiems organi
zacijų bei apšvietos reikalams. 
O “Laisvės” pikniko bilietų, 
turbūt, parduota šimtais. Dau
gelis juos pardavinėjo, ir sa
kė, kad toje tūkstantinėje pu
blikoje pardavinėti sekėsi. 
“Laisvės” piknikas, kaip žinia, 
įvyks liepos 6-tą, Klasčiaus 
Parke. Kadangi laiko ne
daug liko, visi stengiasi įsi
gyti bilietus.

Daug ką nudirbo ir mūsų 
kaimynai kitataučiai.

Gerų ir visokiausių valgių 
paruošime, žinoma, daugiau
sia pasidarbavo draugės suo
mės, kadangi ten jos šeiminin
kės, jų parkas. Iš lietuvių šei
mininke pasidarbavo A. Ka- 
nopienė. Kituose darbuose bu
vo ir tūli kiti lietuviai.

’ Rep.

VIEŠA PADĖKA
Varde Pabaltijos Tautų 

Kultūrinės Tarybos noriu tar
ti didelį ačiū lietuviams, ku
rie padėjo dirbti piknike, bir
želio 15 d., Riker’s Estate 
Parke: draugei A. Kanopie- 
nei, N. Pakalniškiui, J. Dai
niui, J. Gužui, ir taipgi sve
čiams už atsilankymą į pikni
ką.
L. Kavaliauskaite, PTKT ižd.

P. S. Kurie dar turite ne
parduotų bilietų ir pinigus už 
parduotus bilietus, prašau su
grąžinti šią savaitę, “Laisvės” 
raštinėm Ačiū. L. K.

1 K N 1 K A
Rengia Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Įvyks šį Sekmadienį

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

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

Pirmy.n'* ’Choras iš Great Neck.

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

Įžanga 35 centai, iškaitant taksus. • Pradžia 1 vai. po pietų

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

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

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

Daug Lietuvių Ruošiasi 
Rusais Važiuoti i 

LLD Pikniką
Sulaukus šio sekmadienio, 

birželio 22-ros, 12:30 per pie
tus, brooklyniečiai būriu — 
busais, ir kitomis susisiekimo 
priemonėmis patrauks į Old 
Cider Mill Grove (parką), 
New Jersey, kur įvyks Lietu
vių Literatūros Draugijos 2-ro 
Apskričio piknikas.

Bušu važiuos ir Aido Cho
ras, kuris dainuos tame pik
nike. Apart Aido, LLD apskri
čio piknike dar dainuos Pir
myn Choras iš Great Neck, 
Bangos Choras iš Elizabeth, 
Sietyno Choras iš Newark.

Norintieji važiuoti busais 
prašomi u ž s i r e gistruoti iš 
anksto, pasimokant bilietą $1 
(round trip).

Pikniko pradžia 1 vai. Įžan
ga 35c.

Old Cider Mill Grove yra 
puiki vieta pasilsiu), taipgi bus 
gera muzika šokiam, gerų už
kandžių ir gėrimų, tad atsilan
kiusieji džiaugsis gražiai ir 
naudingai praleidę dieną.

Komisija.

Lietuvių Delegacijos 
Išleistuvės

Lietuviai taikos mylėtojai 
planuoja šio šeštadienio vaka
rą, birželio 21-mą, praleisti 
smagiam ir naudingam tikslui. 
Mat, tą vakarą, “Laisvės” sa
lėj, įvyks LDS jaunimo kuopos 
BuiLDerS ruošiamas balius iš
leistuvėms lietuvių delegacijos 
į Taikos Sargybą-Pikietą prie 
Baltojo Namo, Washingtone. 
' Vakare dalyvaus ir iš kitų 
kolonijų svečiai delegatai, ku
rie vyksta sykiu su brookly- 
niečiais, kad sudaryti įspūdin
gą lietuvių jaunimo ii- motinų 
būrį pikiete. Vakare bus šo
kiai, gerų vaišių, programa. 
Įžanga tik 25 centai.

Širdinga Talka

Prieš savaitę laiko, kada 
brooklyniečiai nusitarė važiuo
ti į pikietą, nesitikėjo, kad 
taip trumpu laiku galės gaut 

I savo žygiui tokios širdingos 
talkos iš apylinkės ir iš gana 
tolimų kolonijų. Bet, štai, tik 
už poros dienų sužinota, kad 
philadelphiečių būrys priside
da. Gi pradžioj šios savaitės 
delegacijos lėšoms gauta $10 
net iš Gardner, Mass., nuo 
Moterų Kliubo, o binghamto- 
niečių organizacijos bendro
mis jėgomis atsiunčia dvi jau
nas delegates, L. Mikolajūnai- 
tę ir F. žvirblytę. Girdėti, kad 
ruošiasi talkon cliffsidiečiai 
suaugusieji ir jaunimas, taip
gi tūlos kitos apylinkės ko
lonijos.

Tikimės, kad brooklyniečiai 
duos delegacijai širdingas iš
leistuves jaunimo baliuje šį 
šeštadienį. J. D.

Vieši Brooklyne Elmanas
“Vilnies” spaustuvės darbi

ninkas Čikagoje, J. Elmanas, 
vieši Brooklyne. Jis gavo porą 
savaičių atostogų, tai atvyko 
su savo draugais pasimatyti, 
nes jau metai praėjo, kai El
manas Brooklyną buvo aplei
dęs.

SUSIVEDA
Central brooklyniečių J. 

Walasoviciu duktė Helen susi
veda su Joseph Challinor, ai
rių tautybės. Sutuoktuvės ir 
pokylis įvyks šio šeštadienio 
popietį, C. Brooklyno lietuvių 
bažnyčioj ir salėj. A. G.

Philip Ruhle iš Glendale 
žuvaudamas tapo įkąstas ran
kon ryklės, kurią jis buvo pa
gavęs.. Jo draugai spėjo ž'uvi- 
ninką pačiupti ir išgelbėti nuo 
įtraukimo vandenin iš valties.

PRAMOGOS
Joniniu ir Gimtadienio Pare 

C *

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

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

CLEVELAND PALACE 
234 Cleveland St., prie Fulton

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

(144-146)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

(143-145)

Lankėsi “Laisvėje” PARDAVIMAI

Tarp Lietuvių
' Ona Višniauskienė pereitą 

savaitę gavo iš Lietuvos liūdną 
žinią, kad vasario mėnesį ten 
mirė jos motina Joana Smai- 
lienė, Raibiškių km., Upynos 
par., Taurągės apskr.

Smailiai seniau gyvenę A- 
merikoj, Baltimorėj ir apylin
kėj. Lietuvon buvo nuvažiavę 
apsilankyt prieš 1-mą Pas. 
Karą ir karui užėjus nebegalė
jo sugrįžti, taip ir užsiliko gy
vent Lietuvoj. R.

Anthony Santangelo, 38 m., 
rastas be galvos (nupjauta) 
Belle Harbor, Queens. Mano
ma, gal traukinys suvažinėję.

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

Jamaikoj, miesto ribose, 
esama 90 lotų paversta tik
rais farmeriško tipo daržais.

Dorothy Boyle, 8 metų, ga
vus $25 radybų už rastus 
$465.

HOUSE FOR SALE
Brick building, store and 2 

floors, large yard, Williamsburg Sec
tion Brookyn, all rented. Want offer. 
Kindly write:

R. Ginsburg, 53 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y.

®— ----- ———----------------- ■
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-3842 
į———----------------------------------- ra

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
x 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!
. .............. ......... . ............... . .......... r- ..............—-------------- ■■■■ ........ ................................... .........

Turime Geros Degtinės ir Vynų

4

LSS 19 Kuopai 
“Vyksta”

Pereitą sekmadienį (birž. 
15 d.) vietos “socialistai” tu
rėjo “masinį” išvažiavimą. Jis 
įvyko p. Kasmočiaus darže, 
Great Neck, L. I.

Spėkite, kiek į tą suvažia
vimą “masių” sugužėjo? Ne, 
neišspėsite! . . .

Pačiame išvažiavimo tirštu- 
me, jūsų Reporteris “mases” 
norėjo suskaityt ant rankų 
pirštų, bet tas buvo neįmano
ma! Todėl teko Kasmočiaus 
žaliajam darže nusimaut če- 
verykus, ir paimti kojų pirštus 
į talką! Ir tik tuomet pasise
kė suskaityt VISŲ VISO — 
30 su “kaupu.”

Išvažiavimų Istorija

Juokus numetęs į šoną, jūsų 
Reporteris čionai patieks pa
čią šio išvažiavimo istoriją, 
kad žinotumėt, kodėl buvo to
kios nelauktinos pasekmės.

Dalykas štai kame.
Virš trys mėnesiai, kaip 

prie tokio išvažiavimo rengta
si. Visa LSS 19-ji kuopa ir ga- 
dyniečiai (Buivydas “K-vy” 
sako, kad tai “vienas ir tas 
pats kūnas!”) sušilę darbavo
si, kad padaryt šį išvažiavimą 
sėkmingu. Jų zvodnas (jį taip 
titulavo Grigaičio “Naujie
nos”) Buivydas«Kati)ius patie
kė kuopAi sekamą planą:

1. »Išvažiavimas rengti pas 
Kasmočių, sutraukiant kuo 
daugiausiai publikos, kuriai 
“draugas” Stilsonas turės pro- 
,4ą išdrožti prakalbą prieš 
“Laisvę,” pažangiąją Ameri
kos lietuvių visuomenę ir ta
rybinę Lietuvą.

2. Griežtai pareikalauti vie
tos savininko (Kasmočiaus), 
kad jis pasiskirtų vieną iš 
dviejų: arba jis turi ištraukti

Antradienį “Laisvės” įstai
goje lankėsi dainininkas A. 
Vasiliauskas iš So. Boston, 
Mass. Jis yra direktorius Bos
tono Pažangiųjų Lietuvių Ra
dio' valandos, stotis WHDII, 
sekmadieniais 9 vai. ryto. Sa
kė, viskas sekasi gerai.

Antras svečias buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas tai Jonas Bublis, iš Barre 
Plain, Mass. Jis užsimokėjo 
už prenumeratą ir taipgi pa
aukavo $1. Svečiuojasi pas 
dukterį Verą Bublis (Stipelko- 
vich) Brooklyno.

Taipgi lankėsi jaunavedžiai 
Martinas ir Adolfina (Arlaus
kaitė) Schreiner’iai iš Webs
ter, N. Y., farmeriai. Jie susi
vedė pereitą sekmadienį ir šio 
įvykio proga buvo nuvažiavę 
pamatyti šalies sostinę Wa
shington} ir kitas kai kurias 
vietas. Ant greitųjų šiek tiek 
apžvelgę New Yorką, jaunuo
liai išskubino namų link tre
čiadienį, kadangi laukų dar- 

’bai laukia.
Neapleidžia mus ir pennsyl- 

vaniečiai. Iš ten lankėsi Rauli- 
naitienė su dukterim, iš Lost 
Creek, Pa.

iš “Laisvės” savo biznio gar
sinimą, arba “socialistai” iš
trauks savo išvažiavimą iš jo 
vietos (žiūrėkit “Keleivio” nr. 
23).

Šis “zvodno” planas vien
balsiai priimtas ir nutartas 
pravesti gyveniman nuo alfos 
iki omegos.

“Zvodnas” nuvyko pas Kas
močių ir jam įteikė ultimatu
mą. Rimtasis Kasmočius “ul
timatumą’6 išklausė be jokio 
susijaudinimo - ir “užtikrino, 
kad tai ne jo skelbimas, o ‘biu- 
rės’ ” (žiur. “K-yio” nr. 23).

Taip sakant, pažangus biz
nierius Kasmočius “zvodnui” 
įspraudė žioplėn spenuką ir 
tas nustojo spardytis . . .

Faktai: išvažiavimas įvyko 
ir . . . “pavyko”!

Moralas: “Nekask kitam 
duobės, ba pats jon gali įkris
ti!” Reporteris,

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

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

TILžeS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

300 visokių yaistiškų augalų 
ir kam jie yrA'fiaudingi ..... 25c

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

M. žukaitis, 
334 Dean Rd..

SPENCERPORT. N. Y.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta.

Lietuviška Alude
Rlieingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, So v.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union A venae,
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 81158

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE^

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami EuroplSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal

• nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonų per paštų | kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant'jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorĮ ir kaina*.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. If. J J
♦




