
KRISLAI
Ina Wood “Surasta Kalta.” 
Už ką?
Reikalinga Skubi Pagalba.
Apie Sovietus ir Vokietiją.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
Mrs. Ina Wood yra baigusi 

mokslus Naujoje Anglijoje. Ji 
ten užaugo ir gyveno. Ji buvo 
žinoma daugeliui “Laisvės” 
skaitytojų, šitų žodžių rašyto
jui Mrs. Ina Wood taipgi pui
kiai pažįstama.

Ina Wood apsigyveno su 
savo vyru Oklahoma mieste, 
Oklahoma valstijoj. Ji ten gy
veno jau keletą metų. Gyveno 
kultūriškai, gražiai; skaitė, 
studijavo ir, matyt, veikė prieš
kariniame judėjime.

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

v v • •rasciui.
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FORDAS PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU CIO DARBININKŲ UNIJAfe
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Bet štai pasklysta žinia, kad. 
Mrs. Ina Wood yra suareštuo
ta, padėta po $5,000 bėla ir 
greit bus teisiama.

Teisiama? Už ką? Už nusi
žengimą “sindikalistiniam įsta
tymui,” veikiančiam toje vals
tijoje.

Teismas įvyksta pereitą sa- 
„ vaitę. Prokuroras pasistatė 

džūrimanus tokius, kurie jo iš
tikimai klauso. Ir štai Mrs. 
Ina Wood “surasta kalta.”

Jos bėla padvigubinta, — 
$10,000 iš viso! Teisėjas 
sprendimą padarys sekantį 
ketvirtadienį.

Žuvę 34 Jūreiviai su NAZIU ORLAIVIAI BOMBARDAVO KAUNĄ KIJEVĄ IR 
Amerikos Submarine KT.; UŽMUŠĖ BEI SUŽEIDĖ ŠIMTUS ŽMONIŲ; ITALIJA 

Portsmouth, N. H., birže-j TAIPGI PASKELBĖ KARĄ PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ
lio 20 d.—Netoli nuo čia jū
ron pasinėrė Amerikos sub
marinas “O-9” ir nebeiškilo. 
Spėjama, kad kokia nors ne
laimė atsitiko ir submarinas 
nuskendo. Toj baisioj nelai
mėje bus žuvę visi jūrinin

ku rie 
Viso

Rumunija ir Suomija Kariauja Išvien su Vokiečiais Prieš 
Sovietus; Anglija Žada Bendradarbiaut su Sovietais.

Tapo Priverstas Pilnai 
Pripažint Uniją ir 

Pakelt Algas
Didis Laimėjimas 130,000 
Automobilių Darbininkų

Ina Wood surasta kalta ta
me, kad ji buvusi narė Komu
nistų Partijos; kad jos bute 
rasta marksistinių knygų — 
tūlos tų knygų yra parašytos 
prieš 100 metų; veik visas tą
sias knygas gali surasti Bosto
no, Niujorko ar kitų miestų 
viešose bibliotekose!

Kito jokio apkaltinimo. Nie
ko kito prokuroras nei “liudi
ninkai” negalėjo Inai Wood 
primesti. " ij

Nėra abejojimo, kad Inai 
Wood teisėjas “duos” 10 metų 
kalėjimo!

Jau du asmenys tame pa
čiame mieste yra nusmerkti po 
tiek ir už tą patį nusižengimą. 
Dar laukia keletas žmonių, 
kuriems bus taikoma tas pats!

Nėra abejojimo, kad Ina 
Wood apeliuos į aukštesnį 
teismą, reikalaudama atmesti 
žemesniojo teismo sprendimą.

Bet Ina Wood ir kiti prieš
kariniai kovotojai Oklahomoj 
yra biedni, yra darbo žmonės, 
nors tūli jų baigę aukštąsias 
mokyklas.

Jiems reikalinga pagalba. 
Pagalba turi būt^ duota tuo
jau.

kai ir viršininkai, 
submariną operavo, 
bus žuvę 34 žmonės.

Birželio 21 d., tai yra, šeš
tadienį, ant vandens užeita 
iškilusio aliejaus ir skeveld
rų. Spėjama, jog tai bus nuo 
submarino “0-9”.

Prieš du metu tik už tri
jų mylių nuo šios vietos nu
skendo submarinas “Squa- 
lus.” Bet tas submarinas tu
rėjo telefono apartą, per 
kurį gelbėtojai galėjo susi
kalbėti su submarine esa
mais žmonėmis. Gi šis sub
marinas tokių prietaisų ne
turėjęs ir todėl niekas ne
gali žinoti, ar bent vienas 
žmogus tebėra gyvas, ar jau 
visi užtroškę arba prigėrę.

NAZIAI Iš PASALŲ UŽ
PUOLĖ SOVIETUS

Maskva, birž. 22. — So
vietų užsienių reikalų komi
saras Molotovas paskelbė, 
jog vokiečiai be jokio per
sergėjimo užpuolė Sovietų 
Sąjungą daugelyje vietų.

Radio pareiškė, kad 
Sovietai sutinka su Anglija 
kas liečia užsienių politiką.

NAZIAI BOMBARDAVO 
KAUNA

Vokiečių orlaiviai sekma
dienio rytą bombardavo 
Kauną, Kijevą, Sevastopolį, 
Žitomirą ir kai kuriuos ki
tus miestus; užmušė bei su
žeidė daugiau kaip du šim
tus žmonių.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo pirminiu kas, 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio ir sekretorė Anna Damon, 
šaukiasi į plačiąją visuomenę 
greitos pagalbos. Tuojau rei
kia sukelti $5,000 kaucijai, ir 
mažiausiai apie $2,000 apelia
cijai.

Neprileiskime Oklahomos re
akcininkams Iną Wood įkišti 
bent vienai dienai kalėjiman!

Aukos tuojau reikia siųsti: 
Ipternational Labor Defense, 
Room 204, 112 E. 19th St., 
New York City.

“Ar fašistinė Vokietija ga
li pradėti karą prieš Sovietų 
Sąjungą?” klausia žmonės, 
kai pradedj asmeniškus pokal
bius.

Aišku, kad gali. Hitlerinė 
Vokietija Sovietų Sąjungos ne
apkenčia labiau, negu kurios 
kitos šalies pasaulyj. Tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos 
visuomet santykiai buvo tik to- 

Bki, kaip tarp Sovietų Sąjungos 
ir kitų kapitalistinių kraštų, 
— nei geresni, nei blogesni.

Bet tos “žinios,” kuriomis 
šiuo tarpu perpildyti komerci
niai laikraščiai apie Sovietų - 
k.

Prezidentas Ginkluos 
Prekinius Amerikos 
Laivus prieš Nazius
Washington. — Prez. Ro- 

oseveltas per paskutinę savo 
radio kalbą pasakė (nors 
netiesioginiai), kad jis gin
kluos prekinius Amerikos 
laivus, tarnaujančius Angli
jai, prieš vokiečių submari- 
nus ir kitus jūrinius užpuo
likus.
Vokietijos santykius, yra bjau
ri propaganda prieš Sovietų 
Sąjungą, — daugiau niekas!

Jose bandoma įrodyti, kad 
Hitleris yra pasiruošęs pulti 
Sovietų Sąjungą, jei pastaroji 
neišpildys jo reikalavimų (kas 
tie do “reikalavimai,” — ne
pasako). Girdi, Sovietai silpni, 
Stalinas bijąs Hitlerio ir tt., 
ir tt.

Tatai rašydami, tie “strate
gai” visuomet bus teisjngi: Jei 
kada nors naciai pradėtų pul
ti Sovietų Sąjungą, iškiltų tarp 
Sovietu] Sąjungos ir naciškos 
Vokietijos karas, jie sakytų: 
ar mefe nesakėme ? !

O jei Vokietijos imperialis
tai bijos savo kailį įkišti ir ka
ro prieš Sovietų Sąjungą ne
pradės, tai tie patys “s ate- 
gai” sakys: Mes sakėjrie, kad 

 

Stalinas silpnas, bijošį vokie
čių kariuomenės, todėl\jis nė
jo kariauti.

Protaujantieji žmone 
nrivalo tikėti toms zaunoms. 
Jie turi visuomet žinoti vieną: 
Sovietai karo nenori. Jų poli
tika taikos politika.

Bet jei kokia nors imperia
listinė kiaulė bandys savo šni
pą įkišti į Sovietų daržą, tai 
ji ir savo kaulų nesusirinks!

SOVIETAI BOMBARDA
VO RUMUNŲ - NAZIŲ 
LAIVYNŲ STOVYKLĄ 
Maskva, birž. 22.—Sovie

tų orlaiviai bombardavo 
Constanzą, rumunų - vokie
čių laivynų stovyklą Juodo
joj Jūroj. 

------------  
SOVIETAI ATMUŠA VI

SAS NAZIŲ ATAKAS
Maskva, birž. 22. — Už

sieninis komisaras Moloto
vas pareiškė, jog Sovietai 
atmušė visas nazių atakas 
ir kad dabartinė Hitlerio 
kriminale avantiūra prieš'Europą, rv Ko > JYCii nu ei 11L1 'i • \z •Sovietus baigsis jo susmuki-j 
mu kaip Napoleono žygis 
1812 m.

HITLERIO KARO 
PASKELBIMAS

Berlin, birž. 22. — Sekma
dienio rytą Hitleris paskel
bė karą prieš Sovietų Są
jungą; kaltino Sovietus, kad 
jie veikę išvien su Jungti
nėmis Valstijomis ir Angli
ja, būk norėdami “pa
smaugt” Vokietiją.

Paskelbdamas karą Sovie
tam, Hitleris išstojo ir kai
po neva gynėjas Lietuvos; 
sako, “o Vokietija niekada 
neturėjo intencijos užimt 
Lietuvą.” Jis taipgi .nudavė, 
būk esąs draugas Latvijos 
ir Eštonijos.

Toliau Hitleris kaltino So
vietus sekamais dalykais:

Kad jie atsiėmė nuo Ru
munijos Besarabiją; kad 
būk Sovietai vėl gręsę Ru
munijai ir Suomijai (Fin- 
liandijai); kad jie žadėję 
pristatyt karinių medžiagų 
Vokietijos priešams; kad 
Sovietai pakurstę Jugoslavi
ją karan su Vokietija, ir 
kad būk Sovietų orlaiviai 
paskutiniu laiku skraidę per 
Vokietijos sieną.

Hitleris pareiškė, kad Su
omijos ir Rumunijos ka
riuomenė priruošta ir ka
riaus išvien su naziais prieš 
Sovietų Sąjungą. Šiuom ka
ru jis sakosi norįs “išgelbėt 

” ir skelbia: “Vo
kiečių armijos žygiuoja 
taip, kaip dar niekas iki šiol 
nežygiavo.”

Roma, birž. 22. — Italija 
taipgi paskelbė karą prieš 
Sovietus.

Bucharest.—Rumunu 
manda praneša, kad jų 
mija perėjo per Prut upę ir 
įsibriovė į Sovietų žemę.

ko- 
ar-

Helsinki, Suomija. — Su
omių valdžia sako, būk jie 
lauksią, kol Sovietai pradė
sią karą prieš Suomiją.

Suomijoj yra 60 tūkstan- 
čių vokiečių armijos su vi
sais pabūklais ir įrengimais, 
ir naziai pranešė, kad jie ir 
jų talkininkai jau kariau
ja prieš Sovietus nuo pat 
šiaurinės Suomijos iki Juo
dosios Jūros.

Berlin, birž. 22. — Skelb
dami karą Sovietų Sąjungai 
naziai kaltino ją ir dėl to, 
kad jinai, girdi, nepristatė 
jiem tiek reikmenų, kiek su
tartis reikalavo.

KIEK KARIUOMENĖS 
TURI SOVIETAI IR 

VOKIEČIAI
Pagal neoficialius skait

menis, Sovietų Sąjunga turi 
4,110,000 kariuomenės ir per 
3,000,000 atsarginių (rezer
vistų) ; Vokietija — 3,500,- 
000 priruoštų karių ir per 
tris milionus ‘ atsarginių; 
Rumunija—800,000 kariuo
menės ir milioną atsargi
nių; Suomija — 401,000 ka
riuomenės.

ANGLIJA VEIKSIANTI
IŠVIEN SU SOVIETŲ 

SĄJUNGA ..
London, birž. 22.—Oficia

liai pranešama, kad Anglija 
pilnai sutinka su Sovietais; 
žada bendradarbiaut su jais i 
kare prieš Vokietiją.

Anglų ministerio lordo 
Beaverbrooko laikraščiai 
rašo, jog Anglija prašys 
Ameriką paremt Sovietus 
prieš Vokietiją.

Washington, birž. 22. — 
^Ąrherikos valdininkai svars
to, ar duot Sovietam para
mos iš 7 bilionų dolerių fon
do, kuris paskirtas Anglijai 
ir kitiem kraštam kovoj an
tiena prieš Vokietiją ir Ita-

ORAS. — Šį pirmadienį 
šilta, dalinai apsiniaukę.

Taikos Pikietas prie 
Baltojo Namo Jau

Pabaigtas
Amerikinės Taikos Mobi- 

jlizacijos Pildomoji Taryba 
i nutarė baigti taikos pikietą 
be pertraukos prie Baltojo 
Namo Washingtone. Pikie
tas be jokios pertraukos ėjo 
1,000 valandų. Tai pirmas 
toks atsitikimas visoje šios 
šalies istorijoje.

Amerikinės Taikos Mobi
lizacijos sekretorius Field 
paskelbia Tarybos nutari
mą ir sako, kad pikieto pa
matinis tikslas tapo pasiek
tas, būtent, dramatiškai pa
rodytas pasiryžimas neleisti 
šią šalį įtraukti į europinę 
skerdynę. Nuo dabar bus 
vartojami kiti būdai kovai iwur® pa&nuius u 
už taiką ir prieš karą. '631 milioną dolerių.

Washington. — Fordo 
kompanija pasirašė plačią 
sutartį su CIO Jungtine Au
tomobilių Darbininkų Uni
ja. Didžiausias iki šiol uni
jų priešas Amerikoje, Hen
ry Ford, samdantis 130 tūk
stančių darbininkų, tapo 
priverstas priimt visus CIO 
unijos reikalavimus, ir ra
šytoje sutartyje pasižadėjo 
įgyvendinti šitokius daly
kus :

Fordo automobilių kom
panija mokės savo darbinin
kam tokias algas, “kurios 
bus bent ne žemesnės už 
aukščiausias algas” moka
mas kitų automobilių kom
panijų.

Už viršvalandžius Fordo 
darbininkai gaus pusantro 
karto tiek algos kaip už pa
prastas darbo valandas, o 
už darbą sekmadieniais ir 
kitais šventadieniais jiems 
bus mokama dviguba alga.

Jei darbai sumažės, tai 
kuo seniau darbininkas dir
ba Fordo kompanijoj, tuo 
ilgiau jis bus palaikomas 
darbe, o imant žmones dar
ban taip pat bus duodama 
pirmenybė tiems, kurie yra 
ilgiau dirbę šiai kompani
jai.

Visi Fordo automobilių 
darbininkai, taip pat ir dir
bantieji jo gumos (robo), 
cemento ir stiklo fabrikuo
se, būtinai turi priklausyti 
CIO Jungtinei Automobilių 

apart110 Darbininku Žuvo SnjŽiūIįijai’

prieš ją, o kai dabar daro* 
me sutartį su ja, tai mes 
šimtaprocentiniai bendra
darbiausime su unija.”— 
Šiais žodžiais Fordas nori 
pasigerinti unijiniams dar
bininkams, būk jis laisva 
valia ką nors duodąs jiems. 
O tikrumoje visa tai laimė
jo patys darbininkai per 
sunkią, neatlaidžią kovą; ir 
Fordo gengsteriai daugelį 
kartų nudažė darbininkų 
krauju ne tik jo fabrikų 
grindis, bet ir gatves aplin
kui, kol šis užkeiktas unijų 
priešas, galų gale, tapo pri-' 
spirtas prie sienos ir priver
stas pasiduoti.

Gegužės 24 d. šiemet per 
oficialius, federalių rvaldi- 
ninkų prižiūrimus balsavi
mus, 51,866 darbininkai 
prieš 29,364 pasirinko CIO 
Jungtinę Automobilių Dar
bininkų Uniją kaipo vienin
telę savo atstovę.
UŽBAIGTAS AUTO. DAR
BININKŲ ORGANIZAVI

MAS Į UNIJĄ
Dabar Fordui pasirašius 

pilną unijinę sutartį, R. J. 
Thomas, šios unijos pirmi
ninkas, ir George Addes, 
jos sekretorius, pareiškė:

“Tai jau užbaigtas auto
mobilių pramonės darbinin
kų organizavimas į Jungti
nę Auto. Darbininkų Uniją, 
CIO. Dabar mūsų organi
zacija turi 540 tūkstančių 
užsimokėjusių narių, o įvai
rių kompanijų sutartys pa
darytos su šia unija apima 
viso arti 700 tūkstančių dar
bininkų.”

I

I v
i

■
Pramonėje

Albany, N. Y.—Tik per 
vieną gegužės mėnesį New 
Yorko valstijos pramoni
nėse įmonėse nelaimėse žu
vo 110 darbininkų. Taip 
praneša Valstijos 
Departmentas. Jie paliko 
didžiausiame nuliūdime 59 
našles ir 44 našlaičius.

Darbo

London. — Anglai užka
riavo nuo francūzų Damas
ką, Sy rijos- sostinę.

London. — Anglai per die
ną nušovė žemyn 26 vokie
čių orlaivius.

Pati Fordo kompanija, 
mokėdama darbininkam al
gas, atskaitys iš jų narines 
duokles unijai ir tuojau ati
duos jas unijai.

PAŠALINA FORDO 
ŠNIPUS

Fordas pašalina iš savo 
fabrikų šnipus - mušeikas, 
kurių komandierius iki šiol 
buvo nekenčiamasis Harry 
H. Bennett. Nuo šiol patys 
unijistai darbininkai saugos 
Fordo fabrikus, jų mašine
riją ir tvarką. Tie darbinin
kai “nešios tam tikrus žen
klus kaipo fabrikų saugo
tojai.”

Visuose Fordo automobi
liuose bus įdirbtas aiškiai i » r . • •

Berlin; — Vokiečiai pas
kelbė, kaip, kada ir kur Am
erikos konsulai ir jų tar
nautojai veikė, kaipo kari
niai Anglijos agentai sU 
Washingtono užgyrimu.

UŽDARĖ ITALIJOS KON
SULATUS AMERIKOJ 
Washington. — Amerikos ♦ 

valdžia uždarė visus Itali
jos konsulatus, ir septynias 
italų propagandos agenti- 
jas.

Ottawa, Canada. — Ka- liuose bus įdirbtas aiškiai 
nados piliečiai išpirko jos Į matomoje vietoje CIO uni- 
karinės paskolos bonų už jos ženklas, kaip kad unija-

> I sutiko.

TAI NE Iš “GEROS” 
FORDO VALIOS

Fordo kompanija per sa
vo pirmininką Ekiselį Fordą 
pareiškė, jog jinai “vyriš
kai” elgsis su unijiniais dar
bininkais; sako, “kai mes 
stovėjome prieš uniją, tai 

| šimtaprocentiniai kovojome
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Šitaip turčiai negrų lynčiuotojai yra 
traktuojami Texas valstijoje (ir kitose 
pietinėse valstijose)!

Ar doras žmogus, perskaitęs šios šiur
kščios, šios baisios dramos aprašymą, ga
li išsilaikyti nesudrebėjęs? Ne! Jis ne
gali.

Bet to neužtenka. Jis turi veikti. Jis 
turi kovoti už tai, kad kongrese įneštas 
anti lynčo bilius turėtų būti kuoveikiau- 
siai padarytas įstatymu.

Jis turi darbuotis, kad juo greičiau 
pietinėse valstijose būtų ’ panaikinti t., 
v. poli taksai, kurie neprileidžia juodvei- 
džiams ir kitiems biedniems žmonėms 
balsuoti.

Jis turi visais būdais kovoti prieš’tuos 
Washingtone, kurie remia lynčiuotojus.

Visi gerai žinome, kad kongresmanas 
Dies yra iš Texas valstijos. Jis gaudo 
“raudonas raganas” po kitas valstijas? 
Ar nebūtų geriau, jei jis atkreiptų savo 
dėmesį į savo valstiją, kur žmonės lai
komi žemiau šunies ?!Kur Žmogaus Gyvybė matuojama 

Sulyg Odos Spalva...
Prieš tūlą laiką “Laisvėje” buvo minė

te, kaip tūlas Texas valstijos dvarponis 
teismabutyj nušovė juodveidį Bob White. 
Čia dėl viso ko trumpai priminsime gry
nus faktus.

Stambusis farmerys W. S. Cochran ap
kaltino tūlą juodveidį, Bob White, už
puolime ant jo žmonos. White buvo su
imtas ir teistas. Pietinėse valstijose, kaip 
žinia, juodos odos žmogus balso kaip ir 
neturi. Todėl White buvo nusmerktas 
mirti. Jis apeliavo. Texas valstijos teis
mas jo apeliaciją svarstė ir žemesniojo 
teismo sprendimą atmetė. Vadinasi, Bob 
White turėtų būti dabar laisvas. Bet ne. 
Jis ir vėl teisiamas. Žemesnysis teismas, 
kurio džūrę sudaro prietaringi prieš ne
grus žmonės, dažniausiai skundėjo iš
rinkti, ir vėl pripažino White kaltu— 
vėl jis nusmerkiamas mirti. Byla pasie
kia šalies aukščiausiąjį teismą. Šis 
sprendžia, kad White buvo nusmerktas 
mirti neteisingai; kad jis “prisipažino 
prie kaltės” mušamas ir kankinamas. Va
dinasi, baltųjų lynčiuotojų pasimojimas 
ir vėl ant šono. Jie ir vėl nebegali juod- 
veidžio nulynčiuoti legališkai.

White nepaleidžiamas. Suruošiamas 
jam trečias teismas. Bet kiekvienas jau
čia, kad ir šio teismo sprendimai gali su
silaukti pirmesniųjų likimo. 0 dėl to la
biausiai dūksta p. Cochran.

Cochran pagalvoja. Pasitaria su savo 
sėbrais. Jie prieina išvados, kad jie vieš
pačiai, kad negras ten tik neva laisvas,— 
ištik rujų jis yra beteisis, neturte gyve
nąs, todėl turčius baltveidis gali daryti 
su juo ką tik nori. Ir štai, teismui tik 
prasidėjus, įeina teismabutin p. Cochran 
su revolveriu rankoj. Paleidžia vieną šū
vį, kitą ir teisiamasis Bob White krinta 
negyvas. Ponas Cochran nueina pas tai
kos teisėją, užsistato $500 kaucijos ir iš
eina.

Tai buvo š. m. birželio 12 d.
O birželio 16-tą dieną įvyksta žmogžu

džio Cochran teismas. Čia jau kita gies
melė. Per keletą minučių Cochran iš
teisinamas ir eina sau namo juokauda
mas. Džūrė, tenka pastebėti, nematė rei
kalo nei į kitą kambarį išeiti sprendimui 
padaryti.

Veikia Prieš Laisvės Leisiu Pilių
New Yorke Komunistų Partija buvo 

gavus viešą mokyklą No. 11 diskusijoms, 
kur turėjo būti rišama: kas Amerikai 
reikalinga—taika ar karas? Tema labai 
svarbi ir sulyg Teisių Biliaus šios šalies 
piliečiai turi teisę susieiti ir rišti įvai
rius klausimus, kurie paliečia visuome
nę.

Bet paskutinėmis valandomis Ameri
kos Legiono vadas pareikalavo, kad tam 
susirinkimui nebūtų duota mokykla. Da
lykas atsidūrė prieš teisėją J. E. McGee- 
han, kuris ne vien patvarkė neduoti tam 
susirinkimui mokyklos, bet jis reikalavo, 
kad visai komunistams uždraustų naudo
tis viešomis mokyklomis. Kaip žinome, 
Komunistų Partija yra legalė politinė 
partija, kaip Demokratų ir Republikonų 
partijos ir ji turi teisę naudotis įstaigo
mis, kaip ir kitos partijos. Reiškia, tas 
teisėjas, išstodamas prieš komunistų tei
ses, kartu išstojo ir prieš Teisių Bilių, 
kuris garantuoja tas politines laisves vi
siems žmonėms.

Skriaudžia “Mažytę” Finliandiją
Kada pasaulinis imperializmas išpro

vokavo Finliandijos ponų ir kapitalistų 
valdžią prieš Sovietus, tuomet turčių 
spauda globojo - “mažytę demokratišką 
Finliandiją.” Demokratijos ten niekados 
nebuvo, o “mažumas” ir neteisingas, nes 
jos užnugary j stovėjo viso pasaulio im
perializmas, nepaisant, kad jis karo pa
dalintas į du logerius.

A /

Dabar Finliandijos ponų ir kapitalistų 
valdžia vis daugiau nusisuka nuo Angli
jos ir įsileido Vokietijos fašistų armiją. 
Hitlerininkai ten viešpatauja. Finai fa
šistai smaugia finų liaudį. Bet turčių 
spauda neima daugiau globon* Finliandi
jos, nes ji laukia iš ten Vokietijos fašis
tų smūgio prieš Sovittus.

Anglijos imperialistai gaudo jūroj 
Finliandijos laivus ir varo į savo prie
plaukas. Tik šiomis dienomis anglai 
sučiupo net tris finų laivus. Bet Ameri
koj turčių spauda neužtaria Finliandijos 
prieš Angliją!

Atrado Grabą ir Kau
lus Garsaus Mongolą 
Karvedžio Tamerlano
Maskva. — Pranešta iš 

Samarkando, kad tenai So
vietų mokslininkai atrado ir 
atidarė grabą mongolų už
kariautojo pasauliniai gar
saus Tamerlano. Jis mongo
lams vadovavo dar 15-tame 
šimtmetyje. Jo kaulai tebe
są išlikę pusėtinai sveiki.

Tamerlanas mirė 1405 me
tais. Taipgi šalia rasta “la
vonai” (palaikai) jo dviejų 
sūnų ir anūko.

Tamerlano tikras vardas 
buvo Timur I Leng. Jis gi
mė 1336 metais.

Kai jau Tamerlanas buvo 
viską paruošęs užpuolimui 
ir užkariavimui Chinijos, 
apsirgo drugio liga ir nu
mirė.

MAŠINISTAI TEBESTREI- 
KUOJA, NEKLAUSO 

ROOSEVELTO
San Francisco, Calif. — 

Nežiūrint Roosevelto įsaky
mo Darbo Federacijos ma- 
'šinistam tuoj grįžt darban, 
jie tebestreikuoja prieš lai- 
vastatyklas.

Siūlo 300 proc. Pakelt Tak
sus ant Mažų Įplaukų

Washington. — Kongresi
nė lėšų komisija išdirbo pla
ną 300 procentų pakelt tak
sus nuo mažesnių metinių 
įplaukų, tai nuo $900 iki $2,- 
500 per metus.

London. — Belgijoj strei
kuoja 125,000 darbininkų; 
reikalauja 25 proc. daugiau 
algos.

Pereitą trečiadienį, žydų 
laikraščio “Day” penkių pikie- 
tų bylos išmesta per teisėją 
Burke, o kitų 3 teismas atidė
ta.

Karšta Kaip Pekloje, 
bet Kariauja

United Press korespon
dentas Richardas D. McMil
lan rašo apie karą tarpe vo- 
kiečių->italų ir anglų Egipte 
prie Solum. McMillan dar
buojasi anglų armijoje. Jis 
rašo, kad karščiai tokie bai
sūs, “kaip pekloje,” o tačiau 
armijos kertasi ir kariai iš 
abiejų pusių krinta, kaip 
rudenį lapai.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad prez. Rooseveltas 
tik taip kalbėjo, kaip galima 
buvo laukti iš Anglijos ka
raliaus pataikūno.

Maskva, birž. 19.—Sovie
tų spauda ir radio visai ne
atsiliepia į užsienių gandus, 
kad gręsiąs Sovietų Sąjun
gos karas su Vokietija.

Kur Dingo Pusė Milijono 
Dolerių SLA Turto?

Po ranka turime “Tėvy
nę” už birželio 20 dieną. Te
nai aiškiai pasakyta:

“Sekamas ŠLA Raportas, 
prirengtas ir paliudytas ak
tualų Woodward and Fon- 
diller, buvo pateiktas valsti
joms šiais metais. Jis paro
do, kad SLA pripažinto tur
to 1940 metais turėjo $1,- 
597,257.41.”

Birželio 5 dieną, mes ra
šėme sekamai:

“Bagočius, Vinikas ir Gu- 
gis (Tėvynes num. 20, 1941 
m.) skelbia, būk SLA iždas 
jau pralenkė antrą milijoną 
dolerių. Mes sakome, kad 
tai netiesa! SLA turtas yra 
dar apie pusė milijono dole
rių tolume nuo dviejų mili
jonų!”

Kuris raportas dabar yra 
teisingas? Kadagi Pildomo
ji Taryba ir sekretorius Vi
nikas kalba teisingai? SLA 
nariai privalo sužinoti. Jie 
nežinos tikros ksavo organi- 
acijos padėties, (pakol jie pa
tys nematys savo organe at
spausdinto to garsaus revi
zorių raporto!

Jei mes palyginsime abu 
raportus — vieną — rapor
tą, po kuriu pasirašo trys 
svarbiausieji P i 1 d omosios 
Tarybos nariai ir antrą pri
siektą raportą prie Notary 
Public —Viniko ir Wood
ward ir Fondiller, apdrau- 
dos dalykų ekspertai —ak
tualiai, surasime apie pusę 
milijono dolerių skirtumą!

Kodėl, Tėvynės no. 20 Ba
gočius, Vinikas ir Gugis ra
šo ir dar sudeda skaitlines 
“kur tie pinigai yra,” kad 
“tikras SLA turtas kartu — 
$2,036,936.04”, o vėliau po —ar jis išgaravo kaip nors

Smetona terorizavo
Šalį nelaimingą, 
Sako, kad jį kamandavo 
Zosė ir Jadvyga.
Vilija tykiai tekėjo, 
Nemunas bangavo, 
Pavergta liaudis kentėjo, 
Veltėdžiai lėbavo.
Sykį smarkiai sužaibavo 
Ir trenkė perkūnai!
Darbo liaudis laisvę gavo,— 
Prasmego dykūnai!

priesaika prie Notary Pu
blic, raportuodamas s a ko, 
kad: -

“SLA p r i p ažinto turto 
1940 metais turėjo $1,597,- 
257.41”?

Tik vienas dalykas tegali 
išaiškinti—revizorių rapor
tas, kurį Pildomoji Taryba 
turi paslėpusi nuo SLA na
rių ir nuo visuomenės, iš 
kurios SLA bando meške
rioti narius.
Kaip Galima Matyti Revi

zorių Raportą?
Yra tik vienas būdas pri

versti Pildomąją Tarybą pa
skelbti pilną revizorių ra
portą. Tai yra, pavieniams 
nariams ir kuopoms pasiųs
ti Pildomajai Tarybai rei
kalavimus, kad ji patalpin
tų revizorių raportą oficia
liame savo organe. Tas iš
aiškins visus neaiškumus.

Ar SLA nariams yra 
svarbu matyti tą raportą? 
Mes manome\ kad labai 
svarbu. Mums teko būti 
New Yorke ir kalbėtis su 
SLA veikėjais, kurie stovi 
arti centro. Eina gandai po 
visą Brooklyną, kad senesni 
SLA nariai bus perorgani
zuoti ir turės mokėti/aukš
tesnes duokles. Ar tas bus 
ar ne, mes negalime tikrin
ti—bet kalbama, kad tokis 
dalykas yra reikalaujamas 
revizorių raporte tose sep
tyniose r e k o m e ndacijose, 
kurias SLA viršininkai ne
nori paskelbti SLA nariams.

Na, tai dabar ir stovi 
prieš mus tas didysis klau
simas—kur ta pusė milijo
no dolerių SLA turto dingo

kaip kamparas, ar kur nors 
kitur dingo?

“Pildomoji Taryba nieko 
neatsakė mums į mūsų de
šimtį klausimų—nesiskaitė 
su jais—kai kurie gal pa
manė, kad buvo perdėjimas 
dalykų, kai sakėm, kad dar 
nuo dviejų milijonų trūksta 
pusė milijono. Bet gi, visos 
skaitlinės, kurias Vinikas 
mums raportuoja, sako, kad 
turi būt du milijonai, ir 
pats Vinikas, su Bagočium 
iii su SLA iždininku Gugiu 
sako, kad “Tikrasis SLA 
Turtas” suvirš du milijonai, 
bet kai raportas padarytas 
po priesaika, tai Vinikas 
jau sako, kad “pripažintas 
turtas” siekia tiktai apie 
pusantro milijono!

Kodėl tas skirtumas tar
pe “tikrojo turto” ir “pri
pažinto turto?” SLA nariai 
tur reikalaut iš P.T. paaiš
kinimo. Jie taipgi tur reika
lauti, kad tuoj aus, be jokio 
atidėliojimo, būtų paskelb
tas revizorių raportas!

—Frater Nalistas.

Šaukia Atsargos Ofi- 
cierius į Amerikos 

Karo Laivyną
Washington. — Amerikos 

laivyno ministeris Knox įsa
kė tūkstančiam atsarginių 
(rezervistų) karo laivyno 
oficierių būt pasirengusiem 
į veiklią tarnybą. Knox taip 
pat liepia visiem atsargi
niam jūreiviam iš anksto 
pasiruošt į karo laivyną. 
Daugelis jų dabar tarnauja 
prekiniuose laivuose.

Washington. — Senato
rius Norris reikalauja ap- 
ginkluot prekinius Ameri
kos laivus prieš vokiečius.

Fašizmas pakratė kojas, 
Reiškia, gavo galą, 
Jo liokajai baladojas 
čia, virdami smalą.

Keikia, šmeižia laisvą šalį 
Smetonlaižių gauja, 
Kad fašistai nebegali 
Lakti liaudies kraują.

Smalaviriai žviegia, staugia, 
Drabstydami smalą,

i Tartum kad juos karia, smaugia 
Už kiekvieną melą.

z

Kai melų specialistai 
Klerikalai, loja, 
Menševikai ir fašistai 
Jiem prituravoja.

1 Darbo liaudis laisvę gavus 
Mokės ją apginti, 
Priešam skaudų smūgį davus 
Pabaigs juos naikinti.

Raguotis.

Laiškas Iš 
Lietuvos

% •-
Philadelphietis G r i cianas 

gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo švogerio Kazio Tamošiū
no, kuris gyvena Rokiškio ap
skrityje Padvarnojo vienkie
myje., Laiškas rašytas kovo 25 
dieną. Taipgi gavo nuo jaunu
tes Vincės Tamošiūnaitės pa
sveikinimus ir gana vykusį eilė
raštį.

Minėtam laiške, apart as
menišku pasveikinimų ir infor
macijų, sakoma:

“Brangus švogeri ir švoger- 
ka, pas mum Lietuvoje ir mes 
esame Sovietų Sąjungos globo
je. Tai pas mus dabar taip 
yra: Kas buvo bagotas, turė
jo daug žemės, tai iš to atėmė, 
tik jam paliko 30 hektarų. O 
kitą žemę atidavė biedniesiem, 
neturiptiems žemės, arba kas 
visai mažai teturėjo, tai tam 
prideda. Ir jeigu kas neturi 
kur gyventi, tai tą iveda į ūki
ninko namus ir duoda jam vie
tą gyventi. Aš manau, švoge
ri, kad taip ir teisinga, kad 
biednus priglaudžia. Tai dėl 
to dabar būtų geriau gyventi, 
tik tiek, kad dabar Lietuvoje 
yra labai brangūs rūbai ir ap- 
siavimas. Moteriškom čevery- 
kom yra 70 rublių, o vyriš
kiems batams 150 rublių. O 
krautuves visas paėmė iš sa
vininkų ir padarė kooperaty
vais ir prie pardavimo pristatė 
biednus žmones. Dabar taip 
ir yra mūsų biednųjų valdžia. 
O taip nieko neima, viskas ge
rai, visur labiau gauni teisy
bę.

“Mano švogeri, man eina iš 
Amerikos laikraštis “Tiesa” ir 
nežinau, kas siuntinėja, ar ne 
švogeris?”

Vincės Eilėraštis
Negrįš ta diena, kur praėjo 
Ir upė neplauks atgalio, 
Išbėgo gauja prispaudėjų 
Iš tėviškės mūsų žalios.

Nebeslėgs vargai gimtinės, 
Ponų buožių nebebus, 
Laimė Stalino tėvynėj, 
Laisvas džiaugiasi žmogus.

Nebebus alkanų nei vyžotų, 
Kas dirbs, tam teks jo dalis, 
Jei priešas žiaurus pagrūmotų, 
Gins laisvę tarybų šalis.

Nušluostykim ašaras sūrias, 
Kaip sapną užmirškime var- 

» [gus,
Daina mus tešaukia į būrį, 
Į darbą teragin draugus.

Vincė Tamošiūnaitė.

Valdžios Komisija Tik 
Švelniai Pataria Bosam

Pripažint Unijas
Washington. — Valdiška 

tarpininkų komisija patarė 
Bethlehem Plieno kompani
jai pripažint unijas tos 
kompanijos laivasta tykiose 
San Franciscoj. Bet komisi
ja pati sako, kad jinai ne
pabrėžia šio patarimo. .

GENEROLAS SAKO, AM
ERIKOS ARMIJA BUS 
VIRŠIAUSIA PASAULYJ

Manchester, Tenn. — Am
erikos generolas C. L. Scott 
tvirtino laikraštininkais, 
kad ši šalis neužilgo savo 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais pralenks Vokieti
ją, ir, girdi, “Amerikos ar
mija bus viršiausia pasauly
je.”

New York. — 200 ameri
konų užsirašė Anglijos kon
sulate kaipo radio žinovai 
ir kiti mechanikai važiuot 
Anglijon į karinius darbus 
pirmą dieną po to, kai an
glų valdžia atsišaukė, kvies
dama 15 iki 30 tūkstančių 
amerikiečių mechanikų.

Visi Anglijos konsulatai 
Amerikoje surašinėja tokius 
mechanikus.
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Niekšiškas Fašisto Matiejuškos Spyčius, 
Kurį Jis pasakė per Pono Minkaus 

Radio Birželio 15 dieną
Didelis ir Entuziastingas Naujos Anglijos Lietuvių Pasiten

kinimas Progresyvių Liet. Tar. Radio Vai. Programomis.

“Laisvės” Pikniko Tikietai Puikiai Parsidavinėja. Tiki
mės, kad Tūkstančiai Žmonių Dalyvaus Piknike.

Nusidėvėjęs SLA Apskričio Piknikas, Kuris Jvyko May- 
narde Birželio 8 Dieną.

Entuziastiškas pasipiktini
mas prieš niekšišką fašistuko 
Matiejuškos spyčių, kurį jis 
pasakė birželio (June) 15 d. 
per pono Minkaus radio va
landą. Keliais atvejais buvo 
rašyta mūsų draugų korespon
dentų iš įvairių kolonijų, kad 
paranoizmas platinasi tarpe 
mūsų fašistų. Iki žmogus ne
pažvelgi į tokius sutvėrimus, 
kaip' fašistai, tai nematai jų 
funkcijų ir kaip jie atlieka jas 
su savo suirusiais nervais. Pa
liesi kurį nors vieną fašistuką, 
tuojau užsidega visa jų valdy
ba. Mūsų žmonės iki šiam lai
kui ragino ir vis teberagina vi
sus gerus lietuvius, kad jie 
harmoningai gyventų. Mūsų 
spauda ir visas progresyviškas 
judėjimas geidžia gero dėl vi
sų žmonių, ypatingai dėl lie
tuvių.

Ponas Minkus daro puikų 
gyvenimą iš radio valandos. 
Jis pats ir jo žmona. Matyti, 
kad biznis dėl jų yra geras ir 
mes progresyviai geri lietuviai 
žmonės geidžiame, 
lietuviai atrodytų
stiprūs. Toks, tai yra mūsų 
principas. Mes nepavydžiame 
dėl pono Minkaus. Ponas Min- 
kus nuolatos pats persistaty- 
davo, jog jis yra progresyvis 
žmogus. Iš pradžios jis užva- 
dino savo radio valandą lie
tuvių pijonierių valanda. Vė
liau pavadino Lietuvių. Korpo
racijos Radio Valanda. Dabar 
jis užvardino “Lietuvių Bal
su.” Tas parodo jo nepastovu
mą.

Nors mūsų žmonės gerai ži-

kad visi 
sveiki ir

nojo, kad ponas M inkus nėra 
progresyvis žmogus, taipgi 
mes žinojome, kad ponas Min- 
kus tankiai eina prie išpažin
ties ir yra geras katalikas, bet 
kadangi tarpe katalikų yra 
gerų žmonių,’ todėl mes pri- 
skaitėme ir poną Minkų prie 
tokios lietuvių grupės. Nors 
ponas Minkus pats spyčiaus 
nesakė ir nekvietė lietuvių 
prie kovos, bet kadangi per jo 
biznišką įstaigą ponas Matie- 
juška kvietė lietuvius, kad jie 
eitų į kovą ir darytų ermyderį 
visų gerų lietuvių tarpe, užtai 
jis yra lygus su Matiejuška. 
Amerikos lietuvių visų pirma 
užduotis yra vienyti gyvenimą 
čionai ir broliškai gyventi, nes 
tas yra dėl jų visų naudinga.

Kas negirdėjo lietuvių nusi
skundimų, kad mūsų jaunuo
menė baidosi tų senų kivirčų 
ir tankiai mūsų jaunuoliai ne
nori save net vadintis lietu
viais? Argi ponas 
tie jo 
paniški 
taktika 
tuvių,
barbarišką kovą ?

Kiekvieno žmogaus yra už
duotis visų pirma sutvarkyti 
savo gyvenimą ir savo šeimos, 

peržvalga daryti, 
Tokia

kokion fašistai šaukia, 
yra pražūtis abiejų pusių. Fa
šizmas tai yra epidemija, kuri 
siaučia tarpe žmonių su savo 
visais toksinais. Fašizmas iš
nyks greičiau, negu tokie vai
kėzai, kaip Matiejuška ir jo 

■talkininkai. Lietuvių užduotis

yra ne kovoti vienas prieš kitą, 
bet rengtis prie Rytojaus Pa
saulio, progreso, kad mūsų gy
venimas būt ant šios žemės ro
jiškas, gražus ir mielas. Mūsų 
tauta nėra skaitlinga, bet ji 
turi būti pavyzdinga, moksliš
ka, suprantanti save susivaldy
ti ne tik tautoje, bet ir skait
lingoje žmonijoje. Ponai Min
kai ir Matiejuškos ir kiti tokie 
kavalieriai pilni šiuo momentu 
tamsybės, jųjų protas dūmais 
apsuptas, bet ateitis išblaškys 
dujas ir iš tokių žmonių galvų.

Progresyvių Tarybos Radio 
Valanda ir Programos

Iš visų Naujos Anglijos 
miestų ir miestelių, taipgi ir 
iš tolimiausių lietuvių koloni
jų ateina pagyrimų, šis jūsų 
korespondentas, nors pats bū
damas ne muzikas, bet kaip 
kiekvienas žmogus, taip ir jis 
turi savyje muzikos sąmonę ir 
jausmus, todėl nori tarti kelis 
žodžius. Man teko būti Wor
cester, Hudson, Norwood, 
Stoughton, Lowell, Haverhill, 
Lynn, Lawrence, Montello ir 
susitikti su draugais iš dauge
lio lietuvių kolonijų, taipgi ir 
susirašinėti. Visi man išsireiš
kė, kad jie pilnai patenkinti 
Progresyvių Lietuvių Tarybos 
Radio programomis. Tai yra 
puiku mums girdėti.

Progresyvių Lietuvių 
bos tikslai—suteikti dėl 
vių tokią muziką, kuri
nėdintų jų sielas, budintų lie
tuvius iš tamsybės, kad lietu
viai gražiai ir mielai klausy
tus mūsų programų. Advoka
tas Petras Šimonis, Tarybos 
Radio Valandos gaspadorius - 
anounceris ir muzikos progra
mos vedėjas A. Vasiliauskas,

Tary- 
]ietu-

Minkus ir 
pseudo amerikonai, is- 

kavalieriai, su tokia! taipgi ir visi direktoriai korpo- 
daro gero dėl gerų lie-i racijos kviečia visus talentin- 
kviesdami lietuvius į gus lietuvius

o tik tada 
kas dedasi užsienyje, 
kova

dainininkus ir 
muzikantus imti dalyvumą 
programose. Kuriems paran
ku, galit kreiptis į Progresyvių 
Lietuvių Tarybos ofisą 332 
Broadway, So. Boston, Mass., 
arba per laiškus. Visiems ta
lentingiems lietuviams 
durys atdaros, visi galit 
rodyti su savo talentais.

“Laisves” Piknikas
Pikniko gaspadorius Jonas 

Grybas sako, kad “Laisvės” 
piknikas, kuris įvyks 4 d. lie
pos (July), turės žavėjančią

mūsų 
pasi-

programą. Tūkstantinė publi
ka bus pilnai patenkinta. J. 
M. Lukas, iš Worcester, sako; 
kad Worcestery “Laisvės” ti
kietai labai puikiai parsidavi
nėja. Helen Janulis iš Wor
cester 8 d. birželio (June) 
Worcestery Olympijos Parke 
po šio jūsų korespondento 
akių į pusvalandį pardavė vi
sus tikietus, kiek ji turėjo, o 
ji turėjo jų pusėtinai daug. 
Atrodo, kad piknikas sumuš 
visus praeities rekordus. Tai 
puiki žinia dėl visų lietuvių.
Nusidėvėjęs SLA Apskričio 
Piknikas, Kuris Jvyko May- 

narde, Birželio 8 Dieną

Birželio 8 d. jūsų šis kores
pondentas su keletu kitų gerų 
draugų iš Worcester Olympi
jos Parko pikniko buvome nu
vykę į SLA Apskričio pikniką, 
kuris buvo Maynard, Mass. 
Man rodos, apskričio viršinin
kai turėtų nekaltinti kitų, kal
tais būdami patys. Apskričio 
viršininkai, kviesdami lietuvius 
į kovą į tamsybės pragaištį, 
skundžiasi, kad mažai buvo 
žmonių, nors diena buvo labai 
graži. Vienas draugas iš Law
rence, Mass, sako, kuris visą 
dieną praleido piknike, kad 
jam buvo liūdnumo diena.

Ot, prie ko privedė mūsų 
fašistukai. Jie jieško žmonių 
ir nori kovoti, bet greičiausia 
jiems prisieis kovoti su savo 
žmonėmis. Protingas draugo 
išsireiškimas.

Merkinės Draugas.

Elizabeth. N. J.

tuomi džiugina.
Linksma sulaukti tokio mo

mento, bet kaip liūdna, kad 
mes išau.klėjome tokių demen- 
tų šioj šalyje, kurie šiandien 
šelpia visus pabėgėlius, po 
draug ir iš Lietuvos mūsų tė
vų, brolių ir draugų pavergė
jus, vilioja iš mūsų aukas pa
laikymui tų pabėgėlių. Jie 
taipgi dar tebetrokšta grįžti 
kada nors atgal ant Lietuvos 
darbo žmonių sprando ir pa
skandinti laisvę kraujuose.

Mes turime budėti ir su
jungti savo bendras spėkas.

Tai ve ir yra šaukiamos 
extra prakalbos ir diskusijos 
apsvarstyti bėgamus reikalus.

Esate kviečiami Elizabeth’o 
ir apylinkės visi lietuviai.

Prakalbos ir diskusijos atsi
bus 27 birželio, 8 vai. vak., L. 
D.P. Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Kalbėtojas 
bus iš Brooklyn©, “Laisvės” 
redaktorius A. Bimba.

J. Wizbaras.

Extra!
Mūsų mieste ir abelnai vi

soj šioj apylinkėj, gal gyve
na parinktieji žmonės: vis- 
kuom jie patenkinti, visku'om 
perpildyti, niekas jiems nerū
pi, visapusiškai laimingi, tik
ras rojus! Gerai tokiems žmo
nėms gyventi. Jie visiškai atsi- 
tolę nuo liepsnojančių miestų, 
nemato naikinimo kultūros, vi
so to, kas pareikalavo šimtme
čius sukurti.

Mūsų mažiukė lietuvių tau
ta, nešusi pavergimo jungą 
per šimtmečius, tapo paliuo- 
suota didžiulės tautų sąjungos, 
kuri kuria naują laimingą pa
saulį ir lietuvius darbininkus

Philadelphia, Pa.

šteitų ir miestų tūli lietuviški 
biznieriai ir profesionalai smau
gias už gerklių kas link Smeto
nos garbės ir valdymo Lietu
vos. Betgi mūsų broliai ir se
sės Lietuvoje iš tų dykaduonių 
turi gražaus juoko. Jie (tie dy
kaduoniai) gal dar nežino, kad 
su Dievo mace įėjo galion įsta
tymas Lietuvoje: kas nears že
mės, tas nevalgys lietuviškos 
duonos.

Laimingi Philadelphijos biz
nieriai ir profesionalai. Dėl 

[Smetonos trubelio jiems nei 
plaukas nuo galvos nenukrito. 
Jie sako: kai mes atvažiavome 
Philadelphijon, niekas apie mus 
nesirūpino, tai kodėl mes turi
me rūpintis apie Smetoną? Jis 
toks pat Dievo sutvėrimas, kaip 
ir mes. Ir žiūrėkite, nei vienas 
Philadelphijos garbingas vyras 
nedalyvavo tame kermošiuje, 
kurį buvo Smetona sušaukęs. 
Mūsų biznieriai ir profesiona

lai yra pasekę didžiuosius kliu- 
bus, kurie yra pareiškę, kad 
mes stovėsime nuošaliai nuo 
Smetonos politikos. Jei kas nor, 
tegul smaugias, o mes nesi- 
smaugsime. Už tai bravo, Phi
ladelphijos lietuviai! Neišeiki
me prieš savo brolius Lietuvo
je. Citizen.

Nužiūri, kad Amerika Grobs 
Francijos Salas

Paryžius.—Vokiečių kon-, 
troliuojami č i o n a i t i n i ai 
francūzų laikraščiai teigia, 
kad neužilgo bus sutraukyti 
diplomatiniai ryšiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Vichy 
Francijos valdžios. Tada, 
sako, Jungtines Valstijos 
užgrobs Martinique ir kitas 
francūzų/salas esamas neto
li Amerikos žemyno.

BE POLITIKOS.
Skaitau “Dirvos” Nr. 24, kad 

Tabor Farmoje, Sodus, Mich., 
birželio 7-8 dienomis įvyko tau
tinės srovės suvažiavimas. Su
plaukė visokių Smetonos gelbė
tojų. Pirmiau buvo paleista 
darban bajorė Tubelienė, bet, 
matytis, jai ne kaip sekėsi su 
finansais, tai dabar pasikvietė 
poną Willkie, kad jis sustiprin
tų Smetonos fondą. Bet .kaip aš 
numatau, tai ponas Willkie gali 
suvalgyti Smetoną ir Smetonie
nę, jeigu nesiras pinigų, nes jie 
iš darbininkų negaus nė surū
dijusio cento.

Dabar kaip išrodo, tai įvairių

J. GARŠVA
. Graborlus-Undertaker 

EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLb EXTRA DRV.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

“Laisves” Piknikas New Yorko Apylinkėj

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

_____  _____ ___ _l . ____ ’ ___ ___ ___

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

RICH’S ORKESTRĄ ŠOKIAM
ĮŽANGA 40c. ASMENIUI

» I-------------

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

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

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



LAISVfi Pirmadienis, Birželio 23, 1941

Argentinos Lietuvių Liaudies Teatras Minėjo 
Dešimts Mėty Gyvavimo Sukaktį

(Pabaiga)
Liaudies Teatro Antra Sekcija

L. T. antra sekcija randasi Quilmej. Iki L. 
T. sekcijai įsikuriant, Quilmeje veikė LSK 
Draugijos 15 kuopa. Kuopos susirinkime įvy
kusiame 1933 m., 6 d. gegužės, kyla mintis 
sudaryti DMR. Įnešimas tapo paremtas ir 
iniciatorių pastangomis sušaukiamas 7 d. ge
gužės aktyvistų susirinkimas ir čia galutinai 
prieita, kad steigti Dailės Meno Ratelis ar 
Liaudies Teatro sekcija. Buvo ir tokių ele
mentų, kurie norėjo, kad šis menininkų bū
relis nieko bendro neturėtų su proletariniu 
menu ir būtų nepriklausomas. Leista ant bal
savimų, kur priimta 24 balsais prieš 3, kad 
prisidėti prie Liaudies Teatro ir kad būtų 
proletarinio meno šaka—antra sekcija. Nežiū
rint, kad Quilmej yra sunki veikimo dirva, bet 
sekcija yra nuveikusi daug kultūrinio darbo, 
yra perstačiusi nemažą skaičių veikalų, kaip 
tai: “žmonės,” “Vėją sėjai, audrą pjausi,” 
“Milijonai vandenyje,” “Praeities šešėliai,” 
“Nesusipratėliai,” “Salamono sapnas,” “Kry
žius” ir' kiti.

Sekcijos veikimui buvo didelis smūgis, kuo
met mirė jos vienas iš iniciatorių ir didesnių 
veikėjų, draugas Augaitis, kaipo visų gerbia
mas prieškarinis draugas.

Liaudies Teatro Trečia Sekcija

L. Teatro trečia sekcija yra jauniausia, nors 
po jos numeriais seka 4-ta ir 5-ta sekcijos. 
Trečia sekcija susitvėrė 1931 m., 30 d. liepos 
mėn. Sekcijos veikimas iš karto smarkiai au
go. Nariai visi dirbo su dideliu ūpu ir pasi
ryžimu proletarinio meno darbe.

Bet visgi pirmieji žingsniai buvo sunkūs, 
nes nebuvo tuomet nei vieno nario, kuris ga
lėtų vadovauti tinkamai scenos darbe. Statant 
veikalą, sekcija turėdavo kreiptis į kitų sek
cijų režisierius, kad tinkamiau pravedus sce
nos darbą. Pirmutinis veikalas buvo suvaidin
tas drama “Revoliucijos sūnus,” ir vėliau daug 
kitų svarbios reikšmės veikalų.

Sekcija veik pirmutinė pravedė lietuvių dir
voj pionierių veiklą. Daug parėmė literatūrinį 
darbą. Trečios sekcijos apylinkė tirštai apgy
venta lietuviais. Sekcija turi gerą dirvą vei
kimui.

Liaudies Teatro Ketvirta Sekcija
Nors šios sekcijos numeris yra net ketvir

tas, bet sekcijos meno veikla jau nuo seniai ne 
tik buvo gerai žinoma Rosario mieste, bet ir 
Buenos Aires. Ši sekcija prieš 1934 metus vei
kė po “Dailūs Meno Ratelio” vardu. Ir gana 
daug buvo jau pasižymėjusi meno-kultūros 
darbe Rosario mieste. Į L. Teatro sekciją ga
lutinai persiorganizavo 1934 m. priimant L. T. 
įstatus. Kadangi ši sekcija randasi atskiroj 
lietuvių kolonijoj, tad dėl patogesnio veikimo, 
sekcija turi pilną veikimo autonomiją.

Daug sekcija pasidarbavo spaudos rėmime. 
Rėmė taipgi einamąsias darbininkų kovas; 
siuntė aukas pagalbai draugų, kurie kentė sun
kų Lietuvoj kruvinojo Smetonos jungą. Rėmė 
einančias Ispanijos liaudies kovas prieš tarp- 

Sekcija palaiko draugiškus ryšius su “Auš
ros žvaigžde” ir padeda minėtai draugijai me
no darbe.

Liaudies Teatro Penkta Sekcija
L. Liaud. Teatro penktos sekcijos numeris 

yra paskutinis eilės numeris. Atrodo, kad sek
cija yra jaunesnė už kitas sekcijas, bet yra 
visai priešingai. Kadangi nuo pat L.L. Teat
ro susitverimo, nebuvo daugiau sekcijų, kaip 
tik viena, tai ir vadinosi ne sekcija, o L.L. 
Teatras. Vėliau, kuomet L. L. Teatras savo 
veikimu parodė lietuvių masėms savo teisin-

gą liniją, įgaudamas daugiau pritarimo iš lie
tuvių visuomenės.

Visuose lietuviais apgyventuose kvartaluose 
tvėrėsi viena po kitos sekcijos, tos grupės iš
sivystė į dideles Liaudies Teatro sekcijas: 1- 
ma sekcija Villa Crespoj; 2-ra sekcija Quil
meje; 3-čia sekcija Avellanedoj ir 4-ta —Ro
sario mieste. Įsikūrus net keturioms sekci
joms, joms negalėjo vadovauti toji pirmutine 
be numerio sekcija, kuri vadinosi L. Liaudies 
Teatras. Šitokioms 'aplinkybėms susidarius, 
buvo perorganizuotas L. L. Teatras, duodant 
L. L. Teatro sekcijos eiles numeris 5-tas. O 
vadovybe renkama iš visų sekcijų, kuri vadi
nasi Centralinis Meno Biuras. Vėliau pakeista 
iš Liaudies Teatro į Lietuvių Liaudies Teatrą 
ir iš Centralinio Meno Biuro į L. L. Teatro 
Direkciją. L. L. Teatro penkta sekcija dau
giausia pasižymėjo scenos veikime—dramo
se. Veik visi didžiausi, sunkiausi veikalai, 
kaip tai: “Už dievą ir tėvynę,” “Jėzuito są
žinė,” “Inkvizicija” ir kiti.

Be veikiančių penkių L. L. Teatro sekcijų, 
dar prie Teatro veikia L. L. Teatro Choras. 
Su LLT Choro pagalba tapo perstatyta: “Spar
takas,” “Nebaigta kova,” “Kova už idėjas,” 
“Tamyla” ir kt.

LLT Choras yra daug pasižymėjęs ir tarp
tautiniuose parengimuose. Su pagalba Cho
ro, lietuvių vardas yra plačiai minimas tarp 
kitų tautų draugijų ir Argentinos visuomenės.

Kas tie L. L. Teatro pionieriai? Tai vaiku
čiai nuo penkių iki 14 m. amžiaus, kurie su 
dideliu ūpu, pertraukdami miego valandas 
renkasi kas pirmadienis L. L. Teatro patalpo
se mokintis klasinių šokių. Dalyvauja paren
gimuose išpildydami klasiškus šokius ne tik 
lietuvių scenoje, bet ir kitų tautų 
kultūrinėse draugijose. Tikimasi, 
naujos, priaugančios kartos, bus 
kų, dirbti visuomenes labui darbą.

L. L. Teatras per savo gyvavimo laikotarpį, 
ne tik kad sugebėjo scenoj perstatyti arti 100 
veikalų, nors ir tai yra milžiniškas ir didelis 
scenos darbas, bet, svarbiausia tai, kad didžiu
ma iš tų veikalų, buvo tie, kurie aiškiai nu
šviečia darbo žmogui gyvenimą, darbininkų 
kovas už geresnes gyvenimo -sąlygas. Dėka to, 
šiandien lietuvių kolonija yra neatsilikusi nuo 
kitų tautų darbininkų kovoj už geresnį gyve
nimą, neatsižvelgiant, kad buvo dedamos pa
stangos iš blogos valios elementų, kad už
gniaužus progresyvinį kolonijos veikimą.

L. L. Teatras per savo gyvavimo laikotarpį 
sugebėjo pravesti tarpe lietuvių kultūrinį-vi- 
suomeninį darbą. Palaiko bendrus ryšius ir 
draugišką pasigelbejimą su kitų tautų kultūri- 
nėmis-visuomeninėmis draugijomis. Daug dir
ba literatūriniame darbe. Užlaiko savo biblio
teką kliube Rincon 1141 ir stengiasi savo kny
gomis aptarnauti lietuvių mases Argentinoj 
nemokamai.

Klysta tie patys ir kitus klaidina, kurie ma
no, kad nudirbtas darbas randasi vien tik nuo
savybėj, atmesdami patį žmonijos tikslą. Pats 
žmonijos principas neglūdi nuosavybėj, bet 
pažangioj kovoj už galutiną darbo žmonių 
laimėjimą.

L. L. Teatro Direkcija sąryšyje su L. L. T. 
10-ties metų sukaktimi, tiesia visai Argenti
nos lietuvių visuomenei ranką, dėkodama už 
suteiktą laike dešimties m. kaip moralę, taip 
ir materialę paramą, nes dėka tos paramos 
L. L. Teatras plito ir skleidė proletarinį me
ną. Šaukia lietuvių visuomenę ir toliau padėti 
vykdyti L. L. Teatro užsibrėžtą tikslą. O ben
dromis jėgomis bus atsiekta galutini laimė
jimai.

Lie turui Liaudie^ Teatro Direkcija.
(Iš “Momento”)

M. Gedvilas

Lietuvos Mokytojų Uždaviniai j- 1L ■. sg

(Pabaiga)
Kolektyvo visuomeninės įta

kos jėga yra galingiausia auk
lėjamoji priemonė tarybinėje 
mokykloje.

Komunistinio vaikų auklėji
mo uždaviniai tegali būti sėk
mingai atlikti tik glaudžiai 
bendradarbiaujant mokyklai 
SU šeima. Komunistinis auk
lėjimas mokykloje yra glaud
žiai susijęs su vaikų auklėji
mu šeimoje.

Auklėjimas šeimoje pas mus 
pe privatus reikalas, į jį rei
kia žiūrėti, kaip į visuomeni
nio auklėjimo reikalą. Tarybų 
šalies sąlygomis tėvas ir moti- 
pa—tai visuomeniniai auklėto
jai, kurie privalo ruošti gerus 
tarybinius piliečius,—tatai yra 
jų pareiga. Tarybinės šeimos 
kultūrinis ir politinis augimas 
Žymiai padidina tėvų atsako
mybę už vaikų auklėjimą. 
Vykdant mokyklos ir šeimos

, bendradarbiavimą komunisti- 
į nio auklėjimo srityje, vado- 
; vaujantis vaidmuo tenka mo- 
I kyklai, todėl kiekvienos mo
kyklos pareiga yra organi
zuoti darbą su tėvais ir va
ryti jų tarpe pedagoginę pro
pagandą. Glaudus mokyklos 
ir tėvų bendradarbiavimas leis 
sėkmingai atlikti uždavinį, 
statomą mokyklai: išauklėti 
sveiką jaunimą, visapusiškai 
išlavintą, ištikimą Lenino — 
Stalino idėjoms, nekenčiantį 
darbo žmonių priešų ir turin
tį aukštosios dorovės savybių, 
kuriomis pasižymi mūsų didin
gos ir laimingos tėvynės ge
riausieji sūnūs.

Dar vienas uždavinys ten
ka mokytojams atlikti, šiomis 
dienomis buvo paskelbtas Lie
tuvos Komunistų Partijos (bol
ševikų) Centro Komiteto ir 

■ Lietuvos TSR Liaudies Komi- 
i sarų Tarybos nutarimas apie 
• neraštingumo ir mažaraštin- 

pažangiose, 
kad iš šios 
naujų spė- 

gumo likvidavimą. Nutarime 
pasakyta, kad neraštingumo 
likvidavimas turi būti atliktas 
iki 1943 m. gruodžio 31 d. 
Vadinasi, per 3 metus turi bū
ti likviduotas sunkus smetoni
nio režimo palikimas, šis Par
tijos ir Vyriausybes žygis yra 
didžios politinės svarbos žy
gis. šis žygis turi istorines 
reikšmes mūsų liaudies gyve
nimui. šiuo nutarimu siekiama 
pakelti plačiųjų, darbo žmonių 
masių kultūrinį lygį, paversti 
Lietuvos TS Respubliką visuo
tinio raštingumo respublika.

Sėkmingas šio uždavinio at
likimas “bus didžiausias lai
mėjimas netiktai kultūrinia
me, bet ir politiniame ir ūki
niame frontuose.”

Leninas į neraštingumo lik
vidavimo klausimą žiūrėjo 
kaip į klasinės kovos klausi
mą, glaudžiai jį siedamas su 
politikos klausimais, ir pa
brėždavo, kad tamsumas ir ne

raštingumas trukdo socializmo 
statybą. Minėtu nutarimu visa 
Lietuvos TSR darbo inteligen
tija kviečiama įsijungti į ne
raštingumo ir mažaraštingumo 
likvidavimo darbą. Iš tarybi
nių mokytojų, kaip priešaki
nio ir organizuoto darbo inte
ligentijos būrio, Partija ir Vy
riausybė laukia aktyvaus daly
vavimo garbingame suaugusių
jų švietimo darbo.

Neraštingumo likvidavimas 
yra mokytojų garbės dalykas. 
Kiekvieno mokytojo pareiga 
yra imtis konkrečių uždavinių 
neraštingumo likvidavimo dar
bo ir stoti į aktyvių kultūros 
kovotojų eiles, šis atsakingas 
darbas turi būti dirbamas po
litinio pakilimo ženklu, įtrau
kiant į jį visas visuomenines 

visas kultū- 
jėgas.

likviduoti 
organizavi

organizacijas ir 
rities respublikos

Neraštingumui 
darbų sėkmingas
mas bus naujas įrodymas, kad 
mūsų darbo inteligentija yra 
aktyvus socialistinės statybos

Jersey City, N. J.
Iš Susirinkimo

Birželio 8 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas buvo gyvas ir diskusijos 
svarbiu klausimu visus suįdo
mino.

Išvažiavimas bendrai su lie
tuvių Demokratų Kliubu įvyks 
29 d. birželio. Bušai kaip LDS 
133 kuopos, taip ir Kliubo na
riam dykai (veltui) nuvažiuoti 
ir parvažiuoti. Pasinaudokite 
abejų organizacijų nariai.

Dalyvaukite skaitlingai.

Į “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks 6 d. liepos Klasčiaus Par
ke irgi yra organizuojamas bu- 
sas. B ūsas paimtas geras dėl 
35-kių žmonių ir jau 20 asme
nų užsirašė važiavimui.

Tie, kurie mylite kartu va
žiuoti į “Laisves” pikniką, pra- 
nėškit A. Matulevičiui ar M. 
Sabaliauskui, kad užsitikrinti 
vietą buse.

Parapijos Ekskursija
7-tą d. birželio dvi parapijos 

:• Bayonne, N. 
ekskursiją į 

(Jersey City, ir 
J.) turėjo laivu 
Rye Beach, N. Y.

Laivas buvo paimtas didelis, 
sakoma dėlei 3000 žmonių. Ta- 
čiaus tie, kurie buvo, sako, kad 
žmonių dalyvavo nepilnai dvie
jų tūkstančių. Dar kiti pastebi,

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys 

Pelnas skiriamas paramai dienraščio “Laisves’’ ir pačiam Apskričiui.

Bus Sekmadienį, Liepos—July 6
SIMKO’S GLEN PARKE, Tarp W. Pittston ir Little Falls, Pa.

■«*
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Lyros Choras, Wilkes-Barre, Pa., dainuos šiame piknike.

Apart gražios dąinų programos, kurią duos Lyros Choras, turėsime gerą valgią ir gėrimą* 
TAIPGI BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Tad širdingai kviečiame šios apylinkes lietuvius ir lietuvaites skaitlingai dalyvauti šiame piknike, 
nes turėsime sau daug malonumo.

L. L. D. 12 Apskričio Pikniko Komitetas.

r
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Pradžia 11-tą vai. ryto.

dalyvis. Neraštingumą ir ma- 
žaraštingumą likvidavus iki 
1943 m. gruodžio 31 d., bus 
pasiektas naujas didelis Lietu
vos TSR liaudies laimėjimas 
socialistinės valstybės statybo
je-

Nedaug laiko praslinko nuo 
to momento, kai Lietuvos liau
dis išsivadavo iš tamsos ir 
priespaudos, ją slėgusios bur
žuazijos viešpatavimo laikais. 
Per tą laiką mūsų respubliko
je atliktas didelis kultūros ir 
švietimo darbas. Tačiau šioje 
srityje mūsų dar laukia milži
niški darbai, šiuos darbus turi 
atlikti darbo inteligentija, o 
pirmoje eilėje — mokytojai, 
švietimo kovotojų avangardas. 
Negalima nusiraminti vien pa
siektais rezultatais, bet reikia 
toliau nenuilstamai dirbti, sie
kiant pakelti mūsų liaudies 
kultūros lygį, ją apšviesti ir 
padėti jai užmiršti tamsius 
praeities metus ir sukurti vi
siems laimingą gyvenimą.

kad didelė didžiuma ekskursai!- I
tų buvo moterys, vyrų mažai. 
Mat, mūsų prabaščiai sprendžia 
viską pagal save. Jie mano, kad 
jie nedirba šeštadieniais, tai ir 
visi lietuviai nedirba. Bet, ma
tomai, apsigavo.

Auryla

štai, per du atveju buvo ra
šoma “Laisvėje” vietinėse žinio
se, kad žiaurusis laivo kapito
nas įmotė į jūras lietuvį Aury- 
lą, kuris pasislėpęs laive iš Bra
zilijos norėjo pasiekti Ameriką.

Auryla iš Lietuvos paeina Jo- 
nonių kaimo, Liškevos parapi
jos ir šių žodžių rašančio Susie
das.

Jo tėvus ir tetą, kurie gyve
no Lawrence, Mass., gerai paži
nojau.

Nužudyto Aurylos jaunojo 
neteko pažinti. Tačiaus, kuomet 
kitų Aurylų Lawrence, Mass., 
negyveno, apart mano kaimynų, 
tai esu tikras, kad tai mano 
kaimynų sūnus.

Well, nežinau ar nuskandinto 
Aurylos tęta, kuri buvo vedus 
ir gyveno4 Lawrence, Mass., gy
va, ar mirus. Tačiaus mano 
kaimo žmonių-Lawrencc, Mass., 
gyvena geras būrys, ir jie tu- 
turėtų apie tai visuomenę in
formuoti.

Apvogė
Daugėlų sūnus, kuris neseniai 

apsivedė ir apsigyveno Hobo
ken, N. J., likosi apvogtas. 
Nuostolių padaryta už keletą 

desėtkų dolerių. Vagis, mato
mai, gerai savo amate patyręs. 
Durys gražiai atrakintos ir išė
jus užrakintos! Tyrinėjimas ei
na, kad susekus vagišius.

Susitaikė

Streikas, kuris buvo paskelb
tas balandžio 4-tą Continental 
Can Co. ir kurį vedė A. F. of 
L., su pradžia birželio užsibai
gė. A. F. of Labor laimėjo rin
kimus. Pravedus balsavimą, 
kurį prižiūrėjo National Labor 
Relation Board, AFL gavo 449 
balsus ir Nepriklausoma Unija 
279 balsus. Kontrakte pažymi, 
kad pradiniam bus mokama ne
mažiau $20 į savaitę. Moterim 
$16 ir po ,30 dienų 3 centai pa
kelti į valandą ir kitus du cen
tus į valandą pakėlimo algos už 
keturių mėnesių; laikas ir pusė 
už viršlaikius.

Balsavimo Mašinos

Hudson County su Jersey Ci
ty miesto gaspadorium esą prie
šingi balsavimo mašinų įtaisy
mui. Trenton seimelio valdinin
kai, kurių visa mašina susideda 
iš republikonų, nori padaryti 
įstatymą ir prievarta įvesti 
balsavimo mašinas. Tačiaus 
Hudson County demokratų sos
tinė ir jie tam priešingi. Kova 
jau tęsiasi gana ilgai. Kuomi 
tas viskas pasibaigs ateitis pa
rodys. K. Biuras.

San Francisco, Calif.
Piknikas su Prakalbom

Birželio 8 d. įvyko dviejų 
miestų, Oaklando ir San Fran
cisco, ALDLD kuopų piknikas 
drg. Gegučių darže. Gražus 
būrelis žmonių susirinko pra
leisti dieną ant tyro oro ir pa
remti darbininkų veikimą. 
Piknikas buvo nepaprastas, 
drg. Gegučiai pabudavojo šo
kiam platformą, publikai la
bai patiko tas pagerinimas, 
visi, kurie dar niekad nebuvo 
šokę, tai ant šio pikniko viso
kius trumpakojus ir kitus lie
tuviškus šokius demonstravo.

Drg. Aukštis paaukavo di
delį baksą vyšnių, kurios bu
vo išleistos ir davė pelno 
$6.00; jis paskirtas prieš karą 
vietiniam komitetui.

Šiame piknike turėjome 
viešnę drg. A. Vilkaitę (slau
gę) iš Brooklyno. Drg. Vilkai
tė pasakė gerą prakalbą. Kal
bėjo apie lietuvių darbininkų 
veikimą, kvietė, kurie dar ne
priklauso prie ALDLD, tai į

stoti; du nariai prisirašė, tąi 
puiku. Toliau aiškino reika- 
lingumą moterim tverti mote
rų organizaciją, nurodė, kad 
daug sėkmingiau būtų veikti, 
drąsiau pasidalinti, mintimis. 
Prie pabaigos drg. Vilkaitė 
prijuokino publiką aiškindama 
apie visokius vitaminus ir jų 
reikšmę. Sako, ateis laikas, kai 
nereikės gaspadinėms ilgąs 
valandas praleisti gaminimui 
valgio, nusipirks pilučių, kele
tą paims ir būsi pavalgius.

Californiečiai d ž i a ugiasį, 
kad čion atsilanko iš rytų 
mūsų darbininkiški veikėjai; 
linkime drg. Vilkaitei čia ap
sigyventi. x

Šis piknikas buvo sėkmin
gas, kaip draugiškumu, taip ir 
pelnu, liko $40.00, taį gera su
ma nuo mažos grupelės lietu
vių. Reikia tarti ačiū rengimo 
komisijai, darbininkams ir 
drg. Gegučiam už nenuilstantį 
darbą ir leidimą laikyti pikni
kus jų darže.

ALDLD 153 kuopos susi
rinkime svarstyta kaslink Vyt. 
Bacevičiaus surengimo kon
certo, pasirodė, kad vasaros 
laiku nebūtų pasekmių, iš
rinkta komisija pasiteirauti su 
muzikališkom organizacijom, 
kaip būtų sėkmingiau sutrauk
ti muzikos mylėtojus į kon
certą.

Kuopa nutarė pakviesti drg. 
Vilkaitę pasakyti paskaitą mo
terų klausimu, ir drg. Marę 
Baltulioniūtę pasakyti paskai
tą apie grožės klausimą. Drg. 
Baltulioniūtę čion San Fran
cisco turi savo Beauty Parlor, 
ji labai gabiai atlieka savo 
profesiją, nesigaili duoti pata
rimus kaip gražiau pasidabin
ti.

Kuopos išrinko koresponden
te K. Mugianienė.

Komisija Pabaltijos tautų 
— lietuvių, latvių, estų ir suo
mių, raportavo, kad greitu lai
ku. įvyks parengimas, visos 
tautos turi išpildyti savo prog
ramą. Drg. Šilkaitiėnė ir Za- 
logiūtė apsiėmė pasidarbuoti 
lietuvių dalį išpildyti. Kuopa 
paaukavo $5.00 prieš karą 
komitetui; du nauji nariai pri
sirašė ant šio susirinkimo.

K. M., kp. korespondentė.

Chicago. — International 
Harvester kompanijos dar
bininkai oficialiuose balsa
vimuose daugiau pasirenka 
CIO, negu bet kurią kitą 
uniją. ________ ___
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Penktas puslapis

Chicagos Žinios tikėjimo. Bet motina ir jos 
broliai Oną palaidojo katali
kiškai.

Perleido Bilių Prieš Ateivius 
Profesionalus

Aršusis bilius a t k r eiptas 
prieš nepiliečius profesionalus 
perėjo lllinojaus senatą ir da
bar laukiama gubernatoriaus 
Green pasirašymo.

Republikonas atstovas S. O. 
Dale, sumanytojas to reakci
nio biliaus, sako, vyriausiai 
bus imtasi priemonių, kad pa
bėgėliai profesionalai (atvykę 
iš kitų šalių) nepadarytų čia 
pervirši. Bet tikrenybėje turė
ta visai kitoki mieriai. Tai 
grynai fašistinis pasimojimas 
varžyti ateiviams laisves.

Jei bilius bus pasirašytas 
gub. Green, jis likęs įstatymu 
Illinois valstijoje bus pritaiko
mas bile ateiviui nepiliečiui 
profesionalui. Sulyg numato
mu įstatymu nebus prileidžia
mi asmenys praktikuoti dak
tarystę, dentisteriją, inžiniery- 
stę, barberystę, advokatūrą ir 
daugelio kitokių užsiėmimų.

Prieš bilių smarkiai kovojo' 
senatorius A. L. Marovitz, iš 
Chicagos. Jis pareiškė: “Jei 
pasisakysite už bilių—užmirš
kite demokratiją. Tie žmones, 
prieš kuriuos jūs kėsinatės, 
buvo ir yra budavotojai šios 
šalies. Jūs šiandien norite pa
sakyti profesionalams: ‘Lau
kan iš Amerikos! Eikite pedlio- 
riauti, griovių kasti!’ Atsimin
kite, panašiai pradžioje ir Hit
leris darė ir turiu jum ponai 
pasakyti: už šitokius pasikėsi
nimus ant profesionalų turėsite 
kada nors atsakyti.”

Prieš bilių pasisakė šie Chi
cagos senatoriai: Daley, Lea
ry, Buckin, Keane, Kielmins- 
ki, John M. Lee, Marovitz, 
Maypole, Mondala, Wallace 
ir Ward. Kiti visi balsavo už 
bilių.

Susirūpinęs.

klerkui, bet neatsimenąs ku
riam.

Invcstigatoriai dalyką tiria 
plačiau ir nori sužinoti, ar tik 
nebus didesnis graftas šioje 
įstaigoje. M.

Lietuviai Paima Didelį Darbą
Šiemet liepos 4 dieną, Chi

cagos Komunistų Partija turės 
vieną iš didžiausių savo metinį 
parengimą — pikniką. Kas 
metai partija tą dieną turi pa
rengus pikniką, tad ir šiemet 
sudarytas labai platus komite
tas, kuris rūpinasi, kad pikni
kas pasisektų.

Visas smulkmenas apie pik
niką pranešim vėliau. Dabar 
tik norim pasakyti, kad lietu
viai prie šio pikniko irgi pri
sideda, Kiek teko patirti, lie
tuviai jau laike susirinkimą ir 
nusitarė tame piknike paimti 
vesti baro-gėrimo visą darbą. 
Anais metais lietuviai irgi ve
dė barą ir turėjo geriausio pa
sisekimo. *

Lietuvių komitetas prašo 
draugų, kad liepos 4 d. pik
nike ateitumėt pagelbon. Pra
šoma tų draugų, kurie mūsų 
piknikuose visada dirba už ba
ro, kad jie šiame piknike pa
gelbėtų darbu.

Lietuvių Komitetas.

Springfield, 111.

Birželio 8 d. mirė Simonas 
Andruškevičius, 57 metų am
žiaus. Velionis paliko nuliūdi
me moterį ir du sūnus, taipgi 
keturius brolius, du mūsų 
mieste, vieną Brazilijoj ir vie
ną Lietuvoj. Velionis buvo 
sunkaus darbo žmogus. Palai
dojo katalikiškai. Dirbo ang
lies kasyklose, kaip ir dauge
lis vargšų, it tie kurmiai že
mėj giliai darosi sau urvus, 
vaikštinėja, ropinėja su maža 
šviesa ant kaktos spinksančia 
lempute. O darbas yra sun
kus ir pavojingas sveikatai ir 
gyvybei. Angliakasys lysda- 
mas, bei keltuvu leisdamasis, 
į kasyklas pamislina, “kai į 
mirties nasrus.” Aš pats, kai 
dirbau’ kasyklose, taip many
davau, mat, kad ne akmuo ar 
anglis krisdama sutrėks, tai 
gesų dujos sudegins arba už- 
troškins. Kas to išvengia, bet 
visą sveikatą suėda ir pakerta 
it tą diegą kirminas. Tai taip 
ir vark iki mirtis kartą pa
kirs. Turčiai - savininkai ne
paiso darbo žmonių, nei svei
katos, nei gyvybes, o valdžią 
mes dar ne dėl savęs turim, 
kad mūs, darbo žmonių, rei
kalais rūpintųsi.

Sakau, ilsėkis amžinai kapų 
žemėj, o mes gyvieji dar tu
rim kovoti.

Pillsbury kompanijos mel- 
nyčia dirba gerai. Daug ir lie

tuvių jaunuolių turi darbus, o 
kaip darbas eina visados, tai 
pasidaro neprasčiausį ir gyve
nimą. Gali auto-karą pasipirk
ti ar namuką ant išmokesties, 
Mat, pasitiki uždirbsią ir galė
sią atmokėt dėl pardavėjų.

WPA darbininkus atleidinė
ja nuo darbo. Net katrie jau 
po du mėnesiu išstovėjo be 
darbo, o iš valdžios puses ra
gina, kad sau darbus susirastų 
kitokius. Betgi WPA senesni 
darbininkai negali jokio darbo 
gauti. Fabrikai, katrie ir dirba 
gerai, senių nenori imti. Mat 
jaunų darbininkų yra iki va
lios be darbo, katrie netinka 
kareiviais būti, mat daug jau
nuolių daktarai išegzaminuo- 
ja ir randa netinkančiais, o 
darbą dirbti geri, ar tai fabri
ke bei kasyklose. Motinos 
džiaugiasi, katrų sūnūs netinka 
būt kareiviu ir palieka na
mie, o katrų paima ir pristato 
kariuomenėn, tos motinos ver
kia savo sūnų.

išcemcntuota gražiai. Kaina 
suaugusiems 20 centų, o vai
kams 10 centų. Kaip kada 
mokslainių vaikam už dyką.

A. Čekanauskas..

Aprežia Gumos Varto
jimą Amerikoje

Washington. — Valdyba 
karo reikmenų gamybos 
įsakė visu ketvirtadaliu su
mažini gumos (robo) varto
jimą automobiliams ir ki
tiems nekariniams daly
kams. Taip sutaupoma gu
ma bus kraunama į sandė
lius kariniams reikalams.

Birželio 8 d. atidaryta mau
dykla. Tam tikrai iškasta ir j

LICENSES
NOTICE ir hereby given that License No. 
IvL 7578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 201!) Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL GOLDSTEIN & BENJAMIN 
GLICKMAN

201!) Noslvand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No 
GB 125:1.5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
i he Alcoholic Beverage- Control Law al 43:1 
Krankliu Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the phemises.

DOROTHY KHOURY
4:;:i Krankliu Ave., Brooklyn,. N- Y.

C H A R L E S’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Areštavo Pavieto Iždinės 
Klerką

John L. Fitzsimons, ilgą lai
ką dirbęs Cook pavieto rašti
nėj, kaipo klerkas prie taksų 
pinigų, areštuotas darbe. Jį 
kaltina išeikvojime $8,000 
taksų pinigų.

Fitzsimonas šiuo laiku iš
leistas iš kalėjimo užsistačius 
$5,000 kaucijos. Užvesta by
la, kuri antradienį prasidėjo.

Pats kaltinamasis pasakoja 
ir teisinasi esąs nekaltas; jis 
tuos pinigus perdavęs kitam

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. bukaitis,
334 Dean Rd.,

Mirimai ir Kitos Žinios
Birželio 8 d. mirė Ona King 

- Sirataučiukė. Paliko nuliū
dime vyrą C. King, motiną, 
tris brolius: Joną, Petrą ir Ka
jetoną.

Dar jaunai, vos tik 36 me
tų, nelaimė atnešė mirtį. Mir
ties dienoje prieš pietus, 11 
valandą, važiavo automobiliu 
su savo vyru King iš miesto 
į ūkės bei laukus. 7 mylias iš
važiavus iš miesto susidūrė su 
kitu automobiliu. Taip bai
siai sužeidė abu, kad nuve- 
žus ligoninėn Ona mirė 5 vai. 
po pietų, o jos vyras dar gy
vas, randasi kritiškoj padėtyj. 
5 mtkai kaip buvo vedus su 
King, kitataučiu poliemonu. 
Gaila Onos, kad mirtis išpiešė 
ir paliko vargti Onos seną mo
tiną su sūnais ir dar sergan
čią. Senutė vos gali pavaikš
čioti stuboj, pasiremdama laz
da. Negali atlikti nei stubos 
darbą. Tai bus sunku gyven
ti senatvės nesveikatos dieno
se, o duktė gyvenanti tam pa
čiam mieste, atvažiuodavo 
kasdien pas motiną apskalb
davo, apvalydavo ir daug vi
sokio darbo padarydavo. O tas 
visas triūsas daug gelbėdavo 
motinai negalinčiai dirbti.

Velionė Ona buvo vedus ci
viliškai su King ir skirtingo

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Irt man Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge G330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryteSPENCERPORT. N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nosirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
TeL EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'

□
J UNION LABEL

Varpo 
keptuve 

yra 
unijine r?

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, Bunko ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kuinas.

BEIL BAKING COW-
BROOKLYN, N.Y

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

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynes ir kitokios Mėšlažarnės 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. Įšvirkščiama Serumo ir Čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

frlBDIKAEIS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
4>rio Chauncey St., Broadway Lino 
' Tel. Glcnmore 5-6191 

---------- ------------ .------- ---F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ox^oi===ior=3o r:;: ""'z... i oczi o

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS ĮI

II
J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

D
 Mūsų inžinieriai ISmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” Į Į 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M
O aprokavimus be jokio mokesčio. O

D
tru-ember fuel co., INC..

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

'9" HOEZJO,

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8151

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
1 I ■■ — ■................................ ■■■■■ I ■ ............................. . I ■ X 1 ■ — 1

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

O, Tai Proga!
APDOVANOT ww gkv
LAIKRODĖLIU: 11 lt U £i Al

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

Ai

GENT'S GRUEN
“STUART”

GENT'S GRUEN 
»»

WCRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

IS jewels, pink or 
yellow gold filled 

caso. Guildite back.

verte*

LADIES' GRUEN
■CHARLOTTE" "SHERMAN

15 jewels yellow 15 jewels, pink or 
gold filled case, yellow gold filled 

Guildito back. .case. Guildite back.

t A.

‘ 'tlwnPfa

1‘amatykito 
Pasirinkite

LADIES’ GRUEN
“IONE”

15 jewels, yellow 
gold filled cane, 
Guildito back.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in 
massive g 
nouatl 
vedusi

3-DIAMONDS NEW CREATION
3 diamonds Stunning; _
set in d. solid 3BOJt) ly d 
yellows' gold fy 6

mintinei. latlng s2995

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

MODELS
STARTING'W®

There’s i 
A Price 
Purse

GRUEN 
For Every

Roller! Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graliam Ir 
Manhattan Ave.

pas

LIPTON BIRTHSTONE RING
Choice of ap-n;,ph’j.GJ:$i29s
ponth.
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NewWko^fež^Zlni(M
Kas Priešinosi Gyvenamu 

Namy Projektams; Ką 
Jie Atstovavo?

New Yorke su priemiesčiais 
yra a p rok uotą esant 516,360 
šeimynų, kurios gyvena lūš
nynuose, daug žemiau ameri
koniško standardo-lygio. Ta
čiau kada miesto Sąmatų Ta
ryba (miesto budžeto planavi
mo komisija) svąrtė paskyras 
keletai gyvenamų namų pro
jektų, viešame posėdyje, įvy
kusiame pereitą ketvirtadienį, 
buvo girdėta labai smarkių 
protestų.

Nepažvelgus į tai, kas tuos 
proteštus kėlė, galėtum pa
manyti, jog New Yorko gy
ventojai gailisi palikti žiur
kes, blakes ir džiovos bakte
rijas. O tikrovėje, štai kam 
baisiai buvo gaila, kad nors 
dalis tų skurstančių šeimų 
gaus nors biskelį erdvės, oro 
ir saulės, taipgi ramybės nuo 
gyvių.

J. A. Brutner, Realty Asso
ciation’s, Inc., atstovas, prisi
pažino turįs “keletos milionų 
dolerių vertės nuosavybių”. 
Jis buvo priešingas apie kita 
tiek padidinti Amsterdam 
Houses projektą, kuris, tačiau, 
buvo nutarta padidint, kadan
gi masinės gyventojų organi
zacijos ilgai už tai vedė ener
gingą kampaniją.

Gerald I. Walters, City Bank 
Farmers Trust Co. atstovas 
irgi priešinosi projektams.

Joseph F. Addonizio, West 
of Central Park Association’s 
atstovas, sako kalboj davė su
prasti, kad geriau būtų darb- 
ninkus ir visai palikti be na
mų dėl taupymo, nes vistiek 
karas būsiąs paskelbtas ir tie 
namų ’projektai išbombarduo- 
ti. Jis sakė: “Jeigu aš bū
čiau lakūnu, tas projektascbū- 
tų pirma vieta, kur aš mes
čiau bombas. Jis randasi ar
ti gelžkelio ir gaso tankų.”

Apart minėtų, protestavo 
prieš namų statybą atstovai 
eilės firmų, kaip Bing ir Bing 
Co., Realestatininkų Taryba.

Apart minėto, užgirta sta
tyt 1 projektas su $12,600,000 
lėšų New Yorke, ir su $10,- 
0()Q,000 lėšų Brownsvillej.

Masiniai Pikietavo 
Užstreikuotą Šapą

Jungtinė Rakandų Darb. li
nija, CIO, iššaukė virš 800 uni- 
jistų pikietą prie užstreikuo- 
tos Pūro Feather Co. šapos, 
566 Johnson St., kada AFL 
unija atvežė troką pribruktą 
streiklaužiais. Streikuoja 500 
darbininkų.

Bedarbiai Pikietavo 
Miesto Salę

šaukdami balsu ir iškabo
mis reikalavimus “Pakelt pa
šalpą, numažint ant pragyve
nimo reikmenų kainas”, 500 
Workers Alliance narių pikie
tavo Miesto Salę ir Turgavie
čių Departmentą pereitą penk
tadienį.

Konferencija Ispanijos 
Reikalams

šio ketvirtadienio vakarą, 
birželio 26-tą, įvyks unijų ir 
kitų organizacijų konferenci
ja pasiruošti apvaikščioti res- 
publiškos Ispanijos savaitę ir 
tą sukaktį panaudoti paramai 
Ispanijos demokratijos gynė
jų veteranų, kalinių ir pabė
gėlių. įvyks 8 v. v., viešbu
tyje Commodore, N. Y.

* Reikėtų, kad ir lietuvių or
ganizacijos būtų atstovautos.

Edw. Eagan, brooklynietis, 
apsiskundė policijai, kad In
dependent subvės stotyje prie 
14th St. ir 8th Avė., N. Y., 
keturi vyrukai jį apdaužę ir 
apiplėšę. Keturi nužiūrimi su
laikyti. Pastaruoju laiku bu
vę apie 50 tokių apiplėšimų.

Mūsų Sveikata Nėra 
Ko Didžiuotis

Newyorkieciam savo sveika
ta vertėtų gerai susirūpinti ir 
daug kas toje srityje taisyti, 
jeigu nenorime jaunais būda
mi kai viščiukai kripinėti iš 
silpnumo, o pagyvenę iki 30 
pasidaryt persenais.

Kad mūsų sveikata yra ap
verktinoj padėtyje, geriausia 
parodo pačios valdiškos skait
linės, padarytos egzaminuo
jant vyrus iš atžvilgio į tinka
mumą kariškai tarnybai.

J karius parenkamosios įs
taigos Medikališkos Divizijos 
vedėjas New Yorko mieste 
pulk. Kopetzky savo raporte, 
paruoštame sulyg medikališ- 
kų egzaminų daviniais, gegu
žės 31-mą, š. m., nurodė, kad 
mieste iš 18-kos iki 25 metų 
vyrų grupės atmetama kaipo 
visai netinkami jokiai karinei 
tarnybai 18.95 nuošimčių (18 

i iŠ šimto), iš 26 iki 30 metų 
atmesta 23.81 nuošimčių, ir iš 
31 iki 35 metų 29.24 nuošim
čiai.

Labai daugelis kitų paima
ma armijon tik ribotai tar
nybai. Taip, pavyzd in, vidu
tinio amžiaus, tai yra 26-30 
metų, iš 25,900 to raporto pa
ruošime studijuotų vyrų 12,- 
418 buvo paimta kariškon tar
nybon, 7,316 klasifikuoti kai
po I-B, arba tinkami tik ribo
tai kariškai tarnybai, o 6,166 
visai atmesti, kaipo netinkami 
jokiai tarnybai. Iš senesnių 
tas atmetamų ir dalinai netin
kamų skaičius dar didesnis. Iš 
19,336 registrantų tik 6,948 
galėjo būti paimtais armijon, 
kiti 6,756 paskaityti tik dali
nai tinkamais, o 5,632 visai 
netinkamais tarnybai.

Ant tokios skalės maž-daug 
sveriama ir moterų gyventojų 
sveikata.

Jeigu toks didelis skaičius 
žmonių netinka arba dalinai 
tik tinka tarnybai armijoj, tai 
aišku, kad jie mažai naudin
gi didesnio pajėgumo ir iš
tvermės reikalaujančiuose dar
buose. Ir jų gyvenimas ne ro
žėmis klotas, nes ir sveiki, 
stiprūs žmonės vos pajėgia 
grumtis su žiauriomis mūsų 
laikų sąlygomis.

Dėlko Pas Mus Tiek Daug 
Liguistų?

Atsakymo toli nereikia jieš- 
koti. Užtenka prisiminti, kad 
daugelis tų žmonių pradėjo 
gyvenimą, o kiti ir visai užau
go karo ir nedarbo skurdžių 
sąlygose, ant tų “moksliškų 
menių”, kuriuos pagaminti 
buvo net projektai įsteigta. 
Juose buvo mokinama, kaip 
gali žmogus “gerai pavalgyti” 
už 6, o kitur už 8 centus. Tie
sa, tūli taip ir pragyveno, bet 
daug iš tokių šeimynų neiš
laikė, išmirė. Kiti išlaikė gy
vastį, bet sveikatos neturi.

Kita priežastis bus gyveni
mas lūšnynuose ir baisi ankš
tuma. Juk ir dabar daugely
je vietų rasi pustamsiuose ir 
visai tamsiuose belangiuose 
kambariuose gyvenant gau
singas šeimynas. Nebuvimas 
vaikams žaislaviečių nei suau
gusių pasilsiui ir pasilinksmi
nimui tinkamų vietų; nebuvi
mas tinkamos medikališkos 
priežiūros sveikiems ir gydy
mo ligoniams; neužtikrintas 
būvis ir daugelis tolygių prie
žasčių stumte stumia žmones 
į nesveikatą. Ir jeigu tokia 
padėtis bus palikta ilgiau, pri
eisime prie masinio sunegalė- 
jimo.

Nestebėtina, dėlto, kad ne 
vien tik darbininkai, bet ir 
daugelis sąžiningų medikų ir 
mokslo žmonių, piktinasi ir 
protestuoja prieš skyrimą bi- 
lionų dolerių rengti karą, už
mušimu ir sunaikinimu, kaip 
kadaise kryžiuočiai lietuviam, 
brukti užrubežių žmonėms sa
vo neva gerovę, kuomet patys 
šalies gyventojai jos neturi. O 
juk mūsų, šiauriečių gyveni-

Lietuviai Komunistai 
Sukėlė Virš $250

Lietuviai komunistai sako, 
kad taip narių, taip ir simpa- 
tikų atsiliepimas šiame parti
jos finansiniame vajuje buvęs 
labai gausus ir greitas. Veik 
trimis savaitėmis sukelta $250 
su virš.

Tačiau dar didesnis darbas 
likęs užbaigti. Kadangi visa 
kvota buvo $450, tad dar li- 
kęsi sukelti apie 200. O dėl 
tų reikėsią pasiekti daugiau 
žmonių, kadangi tūli jau auka
vę, labai stambiomis sumomis 
neišgalėsią beprisidėti.

Pirmajai pusei sukelti, sa
koma, daugelis narių ir sim- 
patikų davę po dienos uždar
bį, o tūli ir po daugiau. Kiti, 
kad ir mažesnėmis, tačiau pa
gal savo išgalę stambiomis su
momis;

L. K. N.

Mokytojo Schappes 
Teismas Tęsiasi

Pereitą ketvirtadienį ir pen
ktadienį Generally Sesijų Tei
sme, New Y >rkc, tęsėsi su
spenduoto Miesto Kolegijos 
mokytojaus Morris U. Schap
pes teismas. Jis yra kaltina
mas neteisingame liūdyme 
Rapp-Com’ert komitetui, pa
slėpęs kitų mokytojų-komuni- 
stų vardus. Jei nuteistų, jam 
gręsia 20 ine kalėjimo ir 
$20,000 piniginės baudos.

KeWirtadiemo sesijos pasi
žymėjo Schappes'o gynėjo Ed
ward Kuntz pasipriešinimas 
skaitymui Coudert komiteto 
Canning liūJmmko pasakoji
mų tų daliu, kurios peržengia 
konstitucija garantuotas kal
tinamojo teises. Kuntz sakė:

“Rapp-Coudėrt komitetas 
neturėjo konstitucinės teisės 
kamantinėti nei vieno žmo
gaus pažiūrų.”

Tačiau teisėjas Jonah J. 
Goldstein jo pasipriešinimus 
39 iš 40 atmetė.

Canningo liūdymas bandė 
perstatyti save buvus be galo 
veikliu “komunistu”, “viską 
nudirbusiu” ir dėlto turėjusiu 
viską žinoti apie Schappes, 
ir kitus įtartus komunistais. 
Jis sakėsi buvęs komunistu 
per 5 metus, bet 1939 m. iš 
komunistų išėjęs dėlto , kad 
buvęs “perdaug užimtas” ki
tur.

Tūli Laikraščiai ir Teismas
Tūli laikraščiai iš tei'smo 

bando padaryti cirką, jie pir
mos teismo dienos sesiją, ku
rioj neįsileista Mokytojų Uni
jos atstovų, aprašydami n«et 
antgalviųs uždėjo, kad moky
tojai išėję iš teismabučio dai
nuodami Internacionalą. Ket
virtadienio sesijose apie tai 
apklausinėta daugelio moky
tojų, policistų, ir teismabučio 
prižiūrėtojų, bet nesurasta nei 
vieno, kuris būtų Internacio
nalą teisme girdėjęs.

Antrą teismo dieną dauge
lis unijistų buvo įleisti teisma- 
butin, nors, tiesa, ne visi no
rėjusieji įeit.

Nusižudė Brokeris
Išvakarėse prasidėjimo jo 

teismo kaltinimu pirmo laip
snio suktybėje, Charles W. 
Turner, 58 m., buvęs įvairių 
šėrų brokeris, nusišovė perei
tą . ketvirtadienį, savo sesers 
namuose, Chester, N. J.

Turner buvo įkaitintas to
je pačioje filipinų gelžkelio 
.byloje su Wm. P. Bruckner, 
Jr. Specialiai jis buvo kalti
namas nusukime tūlai Mrs. 
Galligan $22,500, kuriuos ji
nai jam patikėjus, įdavus į- 
vesdinti ir ta jo neva firma 
tuojau bankrutavus. Turner 
gyveno 148 E. 78th St., N. Y. 
mas, palyginus su pietinių val
stijų negrų ir biednų baltųjų 
gyvenimu, yra tik rojus.

T—as.

Dešimt Tūkstančių Unijisty 
Darbininku Pikietavo

Miesto Tr. Tarybą
Didžiojo New Yorko Indus

trinių Unijų Taryba, suside
danti iš įvairiausių CIO unijų, 
parodė, kad jos pažadas rem
ti miesto važiuotės darbinin
kų kovą už unijizmą nesitiks 
pažadu. Pereitą penktadienį 
Taryba iššaukė masinį pikie
tą ir demonstraciją prie Mie
sto 'Į'ransportacijos raštinės, 
kokio pikieto New Yorko mie
ste per ilgą laiką nebuvo ma
tyta.

Marša vi me dalyvavo tarp 
10,000 ir 12,000 darbininkų. 
Daugelis atėjo organizuotais 
būriais, nešini savo unijų vė
liavomis. Būrys, maršuojant 
viens prie kito suglaustoj ei
lėj ir abiem pusėm gatvės, 
apjuosė visą keturkampį blo
ką nuo Hudson iki Varick ir 
nuo Broome iki Dominick. De
monstracija prasidėjo nuo 
5:30, tęsėsi virš porą valan
dų. Po pikieto buvo prakal
bos. Kalbėjo Curran, Allen, 
Hogan, Howley, Conroy, Co
hen, Murphy, Osman, Quill.

Pikietas suruošta reikalavi
mui, kad miesto Transportaci- 
jos Taryba tartų si su Trans
porto Darbininkų Unija dėl 
atnaujinimo kontraktų, kurie 
baigiasi su birželio 30-ta.

Maršuotojai savo pageida
vimus aiškiai parodė savo iš
kabose, kaip sekamos: “Pone 
Delaney, nediktuok, derėkis”; 
“Septyni milionai newyorkie- 
čių nori unijonizuotų tranzito 
linijų, kaipo geriausio civilių 
apsigynimo”; “Delaney, Sulli
van ir Keegan gavo po 33 1-3 
nuošimčių pakėlimus, aš ga
vau 16 2-3 nuošimčių pakėli
mą algų”.

Delaney yra miestavos 
Transportacijos Tarybos pir
mininkas, Sullivan ir Keegan 
—tarybos nariais.

Paul Robeson Irving 
Teatro Judyje

Daugelis lietuvių, susižavė
jusių dainomis, kada jis dai
navo viename koncerte su Vy
tautu Bacevičiumi, Carnegie 
Hall, žada nepraleisti neišgir- 
dę-nepamatę tą paskilbusį dai
nininką ir aktorių judyje 
“Proud Valley”. Judis pradė
ta rodyti birželio 20-tą, Irv
ing Teatre, Irving Place ir 15 
St., New Yorke.

Elektristų, Unijos 3 Lokalo 
atstovas Brooch įteikė butų 
komisionieriui skundą, kad Le- 
viton firma šapo j nakvina 
streiklaužius.

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 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, tabletėlis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, K AL, tabletėlis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pir.ksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

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

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

Susipažinimui — veltui literatūra. >
VITAL HEALTH FOODS 

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

Tel. EVergreen 8-9805

Eiliniai Gavo Nemažai 
Balsy Bildingy Unijoj

Bildingų Priežiūros Darb. 
Lokalp 32-B rinkimuose eili
nių kandidatas G. Riddoch ga
vo 1,810 balsų prieš adminis
tracijos kandidatą D. Sullivan 
3,776 balsus, kuris tapo iš
rinktas vieton įkalinto James 
J. Bambrick. Pastarasis būna 
kalėjime už suvogimą unijos 
pinigų.

Riddoch padavė skundą, 
kad balsavimuose nebuvusios 
kaip reikiant peržiūrimos na
rinės knygelės.

Gavimas tiek balsų per Ri
ddoch esąs didžiausias laimė
jimas eilinių judėjimo istori
joj, Prieš juos vesta aštri 
“raudonumo” kampanija.

—PARDAVIMAI
Parsiduoda Nick’s Bar & Grill biz

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

Į Le VANDA |
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Staffs 2-0788
NIGHT—HA vemeyer &1158

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ 'ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

. 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. 
• :

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street i 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
——■—-——————-J

Prelekcija apie Sveikatą
Williamsburgo YMCA cent

re, 179 Ave., birželio 24-tą, 
8 :30 v. v., bus iliustruota pre
lekcija apie sifilį. Ruošia Sv. 
Departmentas.

A. A. Mattola, grasinęs nu- 
sižudyt, kad negrįžt armijon, 
suimtas ir bus militariškai 
baudžiamas už perbuvimą virš 
atostogos laiko.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

x Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
el-------------------------------------------------

■■ ■-------- -----------------

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžblės, 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 t 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar - 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WEEK

Managed by

RHEA TEITELBAUM

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.SKELBKITES “LAISVĖJE”

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

• •
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kiibasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

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 Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne -

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.




