
KRISLAI
šalin Hitlerio Agentus!
Viskas Sovietų Žmonėms! 
Lai Bus Fašizmo Kapai. 
Bergždžia Ožka ir “Drau

gas.”
Jau Dirba su Smetona.
Ką Atstovauja J. V. Kon

gresas ?
Ka Daro Valdžia?

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

T

No. 148

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

T ATŠVt’Š antrašas: 427 lorimer street Brooklyn N. Y. Antradienis, Birželio (June) 24, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
V Lo Telefoną,: Stagg 2-3878 J > ’

Kruvinasis Hitleris savo pra
garišką karinę mašiną atsuko 
prieš žemę socializmo, laisves 
ir lygybės—prieš Sovietų Są
jungą. Po karo liepsna pateko 
ir Lietuva. Nazių orlaiviai jau 
sėja mirtį ant Kauno.

O tuo tarpu, kai Kaune lie
tuviai vaitoja baisiausiose 
žaizdose ir miršta nuo praga
riškų nazių bombų, Berlyne 
lietuviški smetonininkai, pasak 

' pranešimo vakar spaudoje, su
sirinkę džiaugsmu nesitveria, 
iškėlę nazių juodašimtišką vė
liavą šaukia: “Valio už Hit
lerį, valio už nazius!”

Tai šitokie išgamos ir išsi
gimėliai yra smetonininkai. 
Tai Hitlerio agentai! Tą mes 
sakėme seniai ir tą dabar ga
li matyti ir pats akliausias.

IKRIin PRIEŠU SAKO SOVIETĄ
Amerikos Komunis 
tai Šaukia Paremt 
SSRS prieš Nazius

ANGLIJA ŽADA PARA
MA SOVIETAMS 

PRIEŠ NAZIUS

Mes, kurie trokštame žmo
nijai laisvės ir laimės, visi ir 
visur, kur tik yra fašizmo ir 
priespaudos priešų, dabar tu
rime suglausti savo eiles. Ko
kia tik galima ir prieinama, 
moralinė ir visokia parama 
turi eiti užpultiems Sovietų 
Sąjungos žmonėms, kurių tar
pe randasi ir lietuvių tauta.

Klerikalai, smetonininkai ir 
menševikai džiaugiasi, kad 
Hitlerio pragariška karinė 
mašina pagaliau tapo atsukta 
prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
Lietuvą! Jie to troško. Jų va
landa dabar išmušė.

Bet taipgi išmušė valanda 
visiems, kurie myli žmoniją, 
kurie troško ir trokšta naujo, 
prakilnaus gyvenimo, darbuo
tis, darbuotis ir darbuotis, kad 
fašistiniam pabaisai sprandas 
būtų nusuktas, kad šis Hitle
rio karas prieš socializmo že
mę būtų taipgi kapai Hitle
riui ir viskam, ką jis ir fašiz- 
mas-nacizmas atstovauja!

Ragina Kovot prieš Hitleriui Pritariančius Imperialistus, 
Kurie Norely Sunaikint Sovietu Sąjungą

Premjeras Churchill Pagei
dauja ir Amerikos Paspir

ties Sovietam

Hitlerio Kaltinimai Sovietam 
Yra Melai ir Provokacija, Sako 
Molotov, Užsieninis Komisaras

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partiją per savo pir
mininką Wm. Z. Fosterį ir 
veikiantįjį sekretorių Rob
ertą Minorą išleido pareiški
mą, kuriuom šaukia Ame
rikos žmones remti Sovietų 
Sąjungą prieš užpuolikus 
nazius. Pareiškimas, tarp 
kitko, sako:

“Ginkluotas Vokietijos fa
šizmo ir jo pakalikų užpuo
limas prieš Sovietų Sąjun
gą yra be priežasties daro
ma ataka prieš didžiausią 
taikos ir laisvės čampioną 
— Sovietų šalį.

“Sovietų vyriausybė da
bar veda kova ne tik savo 
Socialistiniam Kraštui ap
ginti, bet taip pat apginti 
pačius pamatinius reikalus 
visų šalių žmonių.

“Sovietų Sąjunga tvirtai 
laikėsi bepusiškumo politi
kos kas liečia vieną ar antrą 
kariaujančiųjų pusę dabar
tiniame i m p e rialistiniame 
kare ir kartu rėmė tas tau
tas, kurios kovojo už tauti
nę savo nepriklausomybę ir 
laisvę. Jinai remia Chinijos 
žmones, kaip kad ji rėmė Is
panijos Respubliką. Ji kovo
jo prieš karo plėtimą ir li
ginimą, ir taip Sovietų Są
junga tarnavo tikriausiems

Jau seniai niekur nebesima
to “gener.” Krivitskio. (Prieš 
kiek laiko jis nusižudė.) Bur
žuazinei spaudai jis jau se
niai virto bergždžiąja ožka. 
Ji dabar pasigavo kitą krimi
nalistą vardu Valtin ir jį mel
žia sušilus melams prieš dar
bininkus.

Bet kitaip elgiasi Chicagos 
kunigų “Draugas.” Birželio 20 
dieną “Draugo” redaktorius 
Šimutis sušilęs tebetampo už o„ ----------- ------------------
spenių tą bergždžią ožką.[reikalams darbo žmonių ir 
“Generolas” Krivitskis sakęs 
taip ir taip apie Staliną, apie 
Tarybų Lietuvą, apie bolševi
kus, todėl visi jie prakeikti.

Toks jau nelemtas lietuviš
kas būdas: šimutis visuomet 
pavėluoja. Jau metai laiko 
Lietuvos žmonės išdulkino iš 
Lietuvos Smetoną, o dar šian
dien šimutis Smetoną tebeva
dina Lietuvos prezidentu!

O Karpiaus “Dirvoje” (bir
želio 20 d.) advokatas Olis 
šaukia: “Dirbkime su prezi
dentu Smetona!”

Ponas Olis, matyt, šaukiasi 
į klerikalus ir socialistus. Bet
gi šitie liūdnos praeities ricie- 
riai jau ir taip sušilę darbuo
jasi su Smetona. Argi jie ne
renka aukų Smetonos sugrąži
nimui ant Lietuvos z žmonių 
sprando? Kokį dar kitokį dar
bą jie begalėtų dirbti su Sme
tona ?

tautų visame pasaulyje.
“Abiejų pusių ’ imperialis

tai varinėjo sąmokslus prieš 
Sovietų Sąjungos bepusiš- 
kumą; jie stengėsi įtempt 
Sovietų šalį į imperialistų

vo rankomis smogt Sovietų 
Sąjungai.

“Hitleris šaukia savo 
draugus ir rėmėjus visuose 
kapitalistiniuose kraštuose 
dėtis su juom ir išvien ka
riaut prieš Sovietų Sąjungą, 
prieš dirbančiųjų ir pri
spaustųjų žmonių minias vi
same pasaulyje. Fašistinės 
Vokietijos valdovai vilioja 
visų šalių imperialistus, 
ypač Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų imperialistus, rody
dami jiem viltį sudaryt nau
ją Munichą, naują sąmokslą 
dėl pasaulio persidalinimo 
kaštais visų tautų žmonių, 
sukriušint.Sovietų Sąjungą, 
išnaikint demokratiją Euro
poj ir sustiprint reakciją 
visame pasaulyje. Tai su to
kia misija Hess (nazių va
das) atskrido į Angliją. Fa
šizmo draugai Jungtinėse 
Valstijose ir Anglijoje ištie
sia rankas į tą atžagareivių 
svajonę.

“Amerikinė Scripps-How
ard Press’a, prieš pat Hit
leriui užpuolant Sovietus, 
begėdiškai pareiškė: ‘Tai 
vienas karas, kuriam mes 
tikrai pritartume...’ O toks 
nusistatymas yra ir social
demokratinių didžiojo kapi
talo batlaižių, kurie jau se^ 
niai reikalauja karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

“Amerikos žmonės, — 
darbininkai, dirbantieji f ar
mėnai, negrų minios ir vi
durinės klasės, — visi, kurie 
tik nekenčiate fašizmo ir 
priespaudos,'o mylite taiką 
ir laisvę, sumuškite šį nau
ją munichišką sąmokslą! 
Pilnai remkite Sovietų Są
jungą jos kovoj prieš hitle- 
rizmą! Kovokite prieš vi
sokio plauko reakcininkus, 
kurie bet kokiu būdu sten-

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill sekmadienį 
pareiškė, kad Anglija laiky
sis išvien su Sovietų Sąjun
ga, idant sumuštų tą “krau
gerį valkatą” Adolfą Hitle
rį. Churchill sakė: “Mes 
duosime, kiek tik galime, 
pagalbos Rusijai ir jos žmo
nėms. Hitleris skaudžiai 
klysta, jeigu jis svajoja (sa
vo pasimojimu ant Sovietų) 
sumaišyt ar sumažint di
džiųjų demokratijų tikslą ir 
pasiryžimą visiškai sunai
kint Hitlerį. Mes vis labiau 
ir smarkiau dieną ir naktį 
bombarduosime Vokietiją.”

Anglų ministeris pirmi
ninkas taip pat atsišaukė į 
Jungtines Valstijas paremti 
Sovietų kovą prieš Hitlerį, 
ir užreiškė: “Mes padėsime 
kiekvienam žmogui ar vals
tybei, kas tik kovoja prieš 
nazizmą; o kiekvienas, kas 
kovoja išvien su Hitleriu, 
tai yra mūsų priešas.”

Churchill nurodė, jog Hit
lerio laimėjimas prieš So
vietus sudarytų didesnį pa
vojų Anglijai ir Amerikai iš 
nazių pusės.

Naziai Sakosi Veikią 
“Pagal Planą”

Naziai Užpuolė Sovietus, kaip Vyliūgiški Draskūnai, pirm Karo Paskelbimo, Neišstaty- 
dami Jokią Skuody ar Reikalavimu,--Pareiškė Molotovas

Maskva. — Užpuolus naziams Sovietų 
Sąjungą, V. M. Molotovas, Sovietų užsie
nių reikalų komisaras, birž. 22 d. seka
mai atsišaukė į Sovietijos žmones:
“Sovietų Sąjungos piliečiai!

“Sovietų vyriausybė ir jos galva, drau
gas Stalinas įgaliojo mane padaryt šito
kį pareiškimą:

“Šiandien 4 valandą iš ryto, vokiečių 
kariuomenė užpuolė mūsų šalį, be jokių 
reikalavimų išstatymo Sovietų vyriausy
bei ir be jokio karo paskelbimo; užpuolė 
mūsų rubežius daugelyje vietų ir iš

V. M. MOLOTOV 
Sovietų užsienių reikalų 

komisaras

or-

vimų, kad Vokietija užpuolė Sovietų Są
jungą, nepaisant taikaus Sovietų nusista
tymo, ir jog todėl fašistinė Vokietija yra 
užpuolike.

“Pagal Sovietų vyriausybės patvarky
mą, aš taip pat turiu pareikšt, kad nei 
mūsų kariuomenė nei oro jėgos jokiame 
punkte nebuvo sulaužę rubežių ir kad 
pareiškimas paskelbtas šį rytą per Ru
munijos radio, būk Sovietų orlaiviai ap
šaudę Rumunijos orlaivių stovyklas, tai 
yra plikas melas ir provokacija. Lygiai 
yra melas ir provokacija visas Hitlerio 
padaryts pareiškimas, kuris pavėluotai 
mėgina prikepti kaltinimų, būk Sovietų 
Sąjunga nesilaikius savo sutarties su Vo-
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“O dabar valdovai fašisti
nės Vokietijos, desperatiš- 
|kai grumdamiesi su savo 
imperialistiniais varžybinin
kais Anglijoj ir Jungtinėse 
Valstijose ir mirtinai bijo
dami prispaustų žmonių mi-|giasi padėt Hitleriui prieš 
nių Vokietijoje ir visuose;Sovietų Sąjungą; stokite už 
Vokietijos apiplėštuose ir žmonių taiką, kuri rymotų 
pavergtuose kraštuose, nu-'ant visų tautų išlaisvinimo 
sprendė piktadariškomis sa-'ir nepriklausomybės!”

Berlin, birž. 23. — Vokie
čių komanda skelbia, kad jų 
įsiveržimas į Sovietus “ei
nąs sėkmingai pagal planą.”

Sovietų orlaiviai bombar
davo kariniai svarbius na
zių punktus Rytų Prūsijoj, 
bet, girdi, mažai nuostolių 
tepadarę.

Naziai garsinasi, būk pir
mą karo dieną jie “gal su
naikinę virš 100” sovietinių 
orlaivių.

Naziai teigia, kad jų 
greitlaiviai nuskandinę vie
ną Sovietų laivą 4,000 tonų 
įtalpos ir kelis žvejinius lai- 
vukus.

SOVIETAI BEVEIK VISUR ATMETE 
NAZIUS ATGAL

Smetonininkai Iškėlė 
Savo Vėliavą Berlyne

Buvęs is Montana valstijos 
kogresmanas Jerry O’Connell 
labai gražiai apibudina Jung
tinių Valstijų Kongreso sąsta
tą. Jis rašo žurnale “Friday” 
už 11 dieną liepos. Sako O’
Connell :

“52.3 vyriai ir moterys, ku
rie sudaro dabartinį Amerikos 
Kongresą turėtų nuoširdžiai 
atstovauti Amerikos žmones. 
Bet toli gražu didžiausias jų 
skaičius yra advokatai, kurių

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Maskva, birž. 23. — So
vietų komanda

Vokiečių orlaiviai užpuo- 
" praneša, lč daug Sovietų miestų, 

kad Raudonoji Armija at-piestelių ir orlaivių stovyk
lų, bet visur jie buvo nuvyti vusios atstovybės, 
šalin ugnim iš priešorlaivi- iškelta su nazių leidimu, 
nių kanuolių.

Vokiečiai užėmė tik tris 
miestelius: Kalvariją, Su
valkijoj, ir Stojanovą ir Ce- 
chanovecą, Baltgudijoj. Pir
mieji du miesteliai stovi už 
10 mylių nuo sienos, o tre
čias už 6 mylių.

mušė ir atmetė atgal dider 
lę daugumą vokiečių daro
mų atakų ir padarė jiem di
delių nuostolių.

Susikirtimai siaučia be
veik 2,000 mylių frontu.

Pirmą karo dieną Sovietų 
jėgos sunaikino 65 vokiečhj 
orlaivius.

Berlin. — 50 smetoninių 
pabėgėlių čia iškėlė savo 

l vėliavą darže Lietuvos bu- 
1 _ . Vėliava

Įstojus Lietuvai į Sovietų 
Sąjungą, paskui rugsėjo mė
nesį pernai vokiečių valdžia 
uždraudė ir senąją Lietuvos 
vėliavą.

ORAS: — Giedra ir vė
siau.

laivių bombardavo mūsų miestus — Žito- 
mirą, Kijevą, Sevastopolį, Kauną ir kai 
kuriuos kitus, užmušdami ir sužeisdami 
daugiau kaip 200 žmonių.

“Priešų orlaiviai darė užpuolimus ir jų 
artilerija šaudė taip pat iš Rumunijos ir 
Suomijos žemių.

“Šis negirdėtas užpuolimas mūsų šalies 
y ra.tokia niekšiška vyliūgystė, kokios 
dar nebuvo civilizuotų tautų istorijoj. Jie 
užpuolė mūsų šalį nežiūrint to fakto, kad 
buvo pasirašyta nepuolimo sutartis tarp 
Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjun
gos ir Vokietijos ir nežiūrint to, kad So
vietų vyriausybė ištikimiausiai vykdė vi
sas sutarties sąlygas. Mūsų šalis užpulta 
nežiūrint to fakto, jog per visą laiką nuo 
tos sutarties pasirašymo Vokietijos val
džia negalėjo surast jokio pagrindo nei 
vienam skundui prieš Sovietų Sąjungą 
kas liečia tos sutarties pildymą.

“Visa atsakomybė už šį draskūnišką 
užpuolimą Sovietų Sąjungos visiškai ir 
pilnai krinta ant fašistinių Vokietijos 
valdovų.

“5:30 vai. iš ryto, tai yra po to, kai 
užpuolimas jau buvo padarytas, Schulen
burg, Vokietijos ambasadorius Maskvoj 
įteikė savo valdžios vardu pareiškimą 
man kaipo užsienių reikalų komisarui, 
pranešdamas, jog Vokietijos valdžia nu
sprendė pradėt karą prieš Sovietų Sąjun
gą, sako, dėl to, kad sutelkti Raudonosios 
Armijos daliniai arti rytinio Vokietijos 
rubežiaus.

“Atsakydamas į tai aš pareiškiau var
du Sovietų vyriausybės, jog Vokietijos 
valdžia iki pat paskutinio momento neiš
statė Sovietų vyriausybei jokių reikala-

“Dabar gi, kad Sovietų Sąjunga jau 
užpulta, tai Sovietų vyriausybė įsake 
mūsų kariuomenei "atmušt plėšikišką už
puolimą ir išvyt Vokietijos kariuomenę iš 
mūsų šalies žemės.

“Šį karą mums užkaria ne Vokietijos 
liaudis, ne Vokietijos darbininkai, ne jos 
valstiečiai ir intelektualai, kurių kančias 
mes gerai suprantame; šį karą mums už
karia šaika kraugerių fašistinių Vokieti
jos valdovų, kurie pavergė francūzus, ce
chus, lenkus, serbus, norvegus, belgus, 
danus, holandus, graikus ir kitų tautų 
žmones.

“Sovietų Sąjungos vyriausybė išreiš
kia nepajudinamą pasitikėjimą, kad nar
si mūsų armija ir laivynas ir drąsieji sa
kalai mūsų sovietinio oro laivyno gar
bingai atliks savo pareigą Tėvynei ir So
vietų žmonėms, ir kirs kriušinantį smūgį 
užpuolikui.

“Tai jau ne pirmas kartas, kad mūsų 
žmonės turi susidurt su užpuolimu iš na- 
chališko priešo pusės. Kai Napoleonas 
buvo įsibriovęs į Rusiją, mūsų žmonių 
atsakymas buvo karas už Tėvynę, ir Na
poleonas buvo sumuštas ir susilaukė pra
gaišties. Taip bus ir su Hitleriu, kuris su 
pasipūtusiu nachališkumu paskelbė nau
ją kryžiaus karą prieš mūsų šalį. Raudo
noji Armija ir visa liaudis vėl ves perga
lingą karą už Tėvynę, už mūsų šalį, už
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“Sovietų Sąjunga išreiškia tvirtą pasi
tikėjimą, jog visi mūsų krašto žmonės, 
visi darbininkai, valstiečiai ir intelektua
lai, vyrai ir moterys, sąžiningai atliks sa
vo pareigas ir savo, darbą. Visa mūsų 
liaudis dabar turi laikytis taip stipriai ir 
vieningai, kaip dar niekad pirmiau. Mes 
kiekvienas turime reikalaut pats iš savęs 
ir iš kitų disciplinos - drausmės, organi
zuoto veikimo,’ pasiaukojimo, prideramo 
tikriem Sovietų patriotam, kad aprūpin
tume visus reikalus Raudonosios Armi
jos, Raudonojo Laivyno ir Raudonojo Or- 
laivyno, kad užsitikrintume pergalės lai
mėjimą, priešo sumušimą.

“Vyriausybė atsišaukia į jus, Sovietų 
Sąjungos piliečiai, dar glaudžiau susibur
ti aplink mūsų garbingą Bolševikų Par
tiją, aplink Sovietų vyriausybę, aplink di
dįjį mūsų -vadą, draugą Staliną.

“Mūsų dalykas yra teisingas. Priešas 
bus sumuštas. Pergalė busAnūsų.”
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Del Thompson’iūtės “Rojaus”
Panelė Dorothy Thompson susirūpino 

“pataisyti” visuomeninę tvarką ir pasiū
lė “Naują Tvarką”—New Order.

Dabar “nauja tvarka” madoj. Hitleris 
ir Mussolinis irgi skelbia “naują tvarką” 
pasaulyj ir smaugia tautą po tautos.

Kad išaiškinus panelės Thompson’iūtės 
“naują tvarką,” tai anglų darbininkiškas 
dienraštis “Daily Worker” pastatė jai 
kelis klausimus.

Ar bus toje “naujoje tvarkoj” bankų 
viešpatavimas, ar bus daromi pelnai iš 
rendų, ar atskiri kapitalistai turės ir ta
da savo rankose gamybos priemones — 
fabrikus, mašinas, ar jie ir tada samdys 
darbininkus už mažas algas, kad jie ga
mintų dirbinius? Ir dienraštis primena, 
kad, juk ir Hitleris, verždamasis į galią 
sakė, kad jis įves “naują tvarką,” bet 
kaip dabar žinome, tai jo tvarka yra tik 
tam, kad dar daugiau pavergus darbo 
žmones, o tarnavus stambiajam kapita
lui.

Kad tuojau išbandžius p. Thompson’
iūtės “naują tvarką,” ant kiek ji bus ge
ra visuomenei, tai “Daily Worker” pasiū
lė jai, kad ji padėtų iškovoti darbinin
kams geresnes algas, kad padėtų pakelti 
jų algas’nuo 50 iki 75 centų į valandą, ar
ba pakelti algas nuo $2(Hki $30 į savai
tę. Zingeidu būtų išgirsti, kokius recep
tus turi p. T. išrišimui šių būtiniausių 
darbininkų klausimų!

Kriminališkas Fašistų Užpuolimas 
Ant Sovietų Sąjungos

Barbariškas Vokietijos ir Italijos fa
šizmas padarė kriminališką užpuolimą 
ant darbo žmonių tvarkomos ir taiką my
linčios Sovietų Sąjungos ir pirmieji fa
šistų smūgiai teko Lietuvai. Vokietijos 
fašistai, susitarę su Rumunijos, Finlan- 
dijos ir kitų Vokietijos fašimo pavergtų 
kraštų pro-naciškomis klikomis, iš pasa
lų, kaip kokis tigras, puolė Sovietų Są
jungą, kad sugriovus josios gyventojų 
ramų, taikų gyvenimą ir naujosios siste
mos kūrybą.
[ Fašistų karas prieš Sovietų Sąjungą 
nebuvo netikėtas dalykas, nors jis grei
čiau įvyko negu jo buvo galima laukti. 
Nuo pat sovietinės tvarkos įsikūrimo Ru
sijoj iš kitų šalių išnaudotojai vedė prieš 
ją provokacijas ir karą.

Fašizmas yra žvėriškiausią darbo žmo
nių pavergimo ir išnaudojimo sistema. 
Fašizmas nuo pat savo užgimimo buvo 
ir yra bjauriausis priešas Sovietų Sąjun
gos. Sovietų Sąjungos valdžia visada 
smerkė bestijišką fašizmo sistemą, bjau
rią karo užpuolimo ir kitų tautų paver
gimo jo politiką. Užtenka tik kelis fak
tus priminti:

Kada Italijos mussoliniškas fašizmas 
1935 metais užpuolė Ethiopiją ir teriojo 
to krašto žmones, tai tik Sovietų Sąjunga 
visur drąsiai ir teisingai gynė' ethiopų 
reikalus. Kada Mussolinio gaujos užpuo
lė Albaniją, Sovietai fašistus pasmerkė. 
Kada Vokietijos fašistai puolė Austriją, 
Čechoslovakiją, Klaipėdą, tai tik Sovietų 
Sąjunga kietai kėlė protesto balsą prieš 
fašistų karo žygius ir kitų šalių pavergi
mą. Kada Italijos ir Vokietijos fašistai 
puolė Ispaniją, tai tik Sovietų Sąjunga 
veik per tris metus nuoširdžiai rėmė is
panų žmones. Per visą metų eilę Sovie
tų Sąjunga smerkė Vokietijos ir Italijos 
fašistų karo užpuolimo ir kitų šalių pa
vergimo politiką. Kada prasidėjo Antra
sis Pasaulinis Karas, tai Sovietai griežtai 
buvo priešingi fašistų karo užpuolimo žy
giams Jugoslavijoj, Graikijoj, pavergime
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Bulgarijos ir Rumunijos žmonių. Aišku, 
kad visi tie Sovietų Sąjungos žygiai ne
patiko Vokietijos ir Italijos fašistams. 
Visos Sovietų priešų pasakos, būk So
vietai rėmė Vokietijos fašistus, buvo me
las! Vokietijos fašistai nuolatos reikala
vo iš Sovietų duonos, žibalo, bet Sovietų 
Sąjunga su Vokietija vedė prekybą tik 
taip, kaip ir su kitomis kapitalistinėmis 
valstybėmis. Sovietų Sąjunga turtinga 
derlingais laukais, iškasamais gamtos 
turtais, miškais, žibalu. Jos turtai dar 
daugiau viliojo fašistinio imperializmo 
apetitus.

Vokietijos fašimui pavyko šiame kare 
pavergti visą eilę mažesnių tautų. Tas 
Vokietijos fašistams apsuko galvą. Jie 
mano, kad dabar atėjo laikas pavergti 
visą pasaulį. Jie padare bjaurų iš pasa
lų užpuolimą ant Sovietų, kad sumušus 
Raudonosios Armijos jėgas atskiromis 
grupėmis.

z*Mes jaučiame, kad Sovietų Sąjungos ir 
fašizmo karas bus baisus ir žiaurus. Fa
šizmo bjauriausia neapykanta yra nu-

I kreipta labiausiai prieš sąmoningus dar
bininkus. Fašistai į Sovietų Sąjungą žiū
ri, kaip į baisiausi savo priešą. Fašistai 
jau dabar šaukia prieš komunistus savo 

f vakarykščius priešus karam Fašistai jau 
■ pirmą užpuolimo naktį žudė Kauno, Kije- 

vo, Odesos ir kitų miestų ramius civili
nius žmones.

Bet Hitleris apsirinka, kada jis mano 
nugalėti Sovietų Sąjungą. Fašizmas, už
puldamas Sovietus, tuo pat kartu pasira

usė savo bjauraus viešpatavimo dekretą!
Brutališkas fašizmas yra žiaurus ir 

niekšiškas. Jis nesidrovi naudoti baisiau
sias karo priemones. Jis padarys nema
žai žalos Sovietų Sąjungai, sugriaus ne
mažai miestų, fabrikų, dirbtuvių, kurios 
tokiomis didelėmis pastangomis buvo pa
statytos. Bet jis, išstodamas prieš darbo 
žmonių valstybę, tuo pat kartu išstojo į 
prieš visų darbo žmonių reikalus pasau
lyj. Jis išstojo kartu ir prieš Vokietijos 
darbo žmoniją. Šis karas neišvengiamai 
turės iššaukti darbo žmonių didesnę 
veiklą prieš fašizmą Vokietijoj, Italijoj, 
Francijoj, Balkanuose, Belgijoj, Holandi- 
joj, Lenkijoj, Danijoj. Ir ta darbo žmonių 
veikla sujungta su Raudonosios Armijos 
jėgomis turės padaryti Hitlerio ir Musso
linio, Rumunijos ir Finlandijos fašistų 
viešpatavimui palą. Tas turės kartą ant 
visados paliuosuoti žmoniją nuo drebė
jimo, kad, jeigu ne šiandien, tai rytoj 
brutališkas fašizmo tigras ją užpuls!

Pažangiosios Amerikos- lietuvių visuo
menės uždavinys: dar energiškiau, dar 
smarkiau kovoti prieš fašistus, Hitlerio 
agentus, veikiančius mūsų krašte!

Kauno Priešlėktuvinės
Apsaugos Mokyklos

Ant sienos kabo lėktuvi-'pasižymėjo tuo, kad buvo 
nes bombos modelis. Aplink atlikti keli šviesų gesinimai, 
brėžinį tirštai jaunų vyrų.!Ir tie patys gesinimai buvo 
Iš būrio išsiskiria žvalus'atliekami labai biurokratiš-
vyrukas. Jis užtikrintai pa-1 kai. Iš anksto buvo skelbia- 
kelia pirštą ir duria į brėži- ma, kad maždaug tą ir tąkelia pirštą ir duria į brėži
nį:

—Čia degtuvas, o čia, ma
tote, ekscentriniai saugik
liai.

Draugams aišku, kad šis
įdėmiai klausė apie bombos Igas langams, aptemdyt švie-

Dabar veikianti prie Ae
ro Klubo priešlėktuvinės ap-
saugos mokykla kaip tik pa
ruoš įgudusius instrukto
rius priešlėktuvinės apsau-
gos darbą sistematingai 
plėsti.

Pačioje mokykloje, be 
priešlėktuvinės — priešche
minės apsaugos dalykų, dės
toma dar ir priešgaisrinė

dieną įvyks orinio puolimo apsauga, o taip pat ir pir- 
pratimai. Piliečiai vieni už- mosios pagalbos pamokos, 
gesindavo, kiti palikdavo 
degančias šviesas. Niekas 
nesirūpino įsitaisyti uždan-

Panaši mokykla numaty
ta organizuoti ir Vilniuje, o 
taip pat kursai kitose vieto
se.

konstrukciją ir dabar apie sas koridoriuose ir praeji-
ją taip pat supranta, kaip ir 
apie savo frezavimo stak
les.

Seniūnas praneša sėstis

muose. Visų namų palėpės 
buvo prikimštos lengvai de
gančių šiukšlių, nebuvo gai
srinių įrankių, įmonėse ne

Kursantai, išklausę teorė
tinę dalį, praktiškai Susipa
žins su dujokaukėmis, įvai
riais priešlėktuvinės apsau
gos įrankiais, bombų gesini-

pamokai. Nuo brėžinio jau
nieji vyrai pasklinda savo 
vietose. Darosi tylu. Įeina 
lektorius ir pradeda paskai
tą apie šių dienų aviacijos 
ardomąsias bombas.

Iš suolų auto dirbtuvių 
mechanikai, tekintojai, me
talo fabriko frezuotojai, gu
mos dirbtuvės darbininkai 
gaudo kiekvieną žodį apie 
tai, kaip aviacija dabar puo
la ir kaip reikia nuo jos gin
tis.

Visi jie yra klausytojai 
priešlėktuvinės — priešche
minės apsaugos kursuose, 
suorganizuotuose prie Lie
tuvos TSR Aero Klubo.
Kursuose yra 50 klausytojų. 
Pamokos vyksta tris kartus 
per savaitę vakarais, po 4 
vai. kiekvieną dieną. Visa 
programa apima 100 vai.

Aero Klubo viršininkas 
lakūnas Draugelis, vadovau
jąs kursams ir juose dės
tąs priešlėktuvinės — prieš
cheminės apsaugos dalį, 
apie kursus pareiškia:

— Kursai suorganizuoti 
parengti instruktorių kad
rus. Ligi šiol pas mus prieš
lėktuvinės — priešcheminės 
apsaugos reikalas buvo 
skandalingoje būklėje. Ta-
rybų Lietuvos

buvo organizuotos priešlėk- mu ir kt. 
tuvinės apsaugos brigados. Mikas Vėtra.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 Summer Ave. Newark, N. J.

Tol.: Humooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Tonsiliai. Veidas Trūkčioja
Drauge gydytojau, skaitau 

jūsų patarimus “Laisvėj.” Iš jų 
daug pasimokinau, kaip savo 
sveikatą užlaikyt.

Dabar turiu vieną keblumą, 
tai su mano tonsiliais. Dalykas
toks. Pradėjo man trūkčioti de
šinė akis, žandas ir lūpa. Tai 
buvau pas gydytoją nuo akių 
ir galvos. Sako, tonsiliai suge
dę, ale jis nežino, nuo ko tas 
trūkčiojimas, tai patarė nuimti 
pikčius nuo dantų, eksrei nuo
trauką. Taip ir padariau, bet 
pikčiuose parodo, kad dantys 
visi sveiki.

Tai aš klausiu, ar negalima 
kokiuo kitu būdu, be operaci
jos prašalinti tonsilių. Amžiaus 
turiu 56 metus, ūgio 5 pėdų 6 
coi., svorio 140. Su rūkymų ir 
gėrimu — jeigu sueinu su drau
gais sykį į savaitę, tai išmau
kiu porą taurių, bet vienas —

Aero Klubo niekuomet. Iš kalno tariu dėkui.

siliai pasitaiso, ypač jei dar ir 
maisto žiūrėsi, vitaminus var
tosi.

Prašalint tonsiliai galima su 
d iaterm i j a (electro-desiccation 
with diathermy), jei gydytojas 
turi gero prityrimo.

Dėl tų trūkčiojimų, o dalinai 
ir tonsilių. Gaukite vaistinėj 
džiovintų bravoro mielių — 
Brewers yeast tablets. Imkite 
su maistu po 15 tablečių 3 kar
tus per dieną, tai po 45 kas 
diena, mėnesių mėnesiais. Gau
kite taipgi ir vitamin A and D 
capsules. Imkite bent po 3 kap
sules 3 kartus dienoje, su mais
tu, tai bent po 9 kas diena. Irgi 
ilgą laiką. Maistą nesugadintą 
vartokite, daugiau daržovių ir 
vaisių. Būkite dažniau ore, sau
lėj. Jei neperdaug nuvargęs po 
darbo, eikit pasivaikščiot. Ger
klę galite gargaliuoti borinės 
rūkšties skiediniu: pilną su

Žinios iš 
Lietuvos

Greitosios Medicinos Pagal
bos Stočių Planas

Sveikatos Apsaugos Liau
dies Komisariato gydymo ir 
profilaktikos įstaigų valdybo
je balandžio 2 d. buvo svars
tomas greitosios medicinos pa
galbos stočių veikimo planas.

Ligi šiol LTSR, išskyrus da
limi Vilnių, greitąją medicinos 
pagalbą teikia Raudonasis 
Kryžius. JVisame krašte da
bar veikia 8 greitosios pagal
bos stotys (viena jų jau tary
bų valdžios įsteigta).

1942 m. sausio 1 d. numa
toma turėti 23 greitosios pa
galbos stotis. (Naujų stočių 
planuojama įsteigti 15). Grei-’ 
tosios pagalbos stotims kito
se respublikose jau užsakyta 
17 automašinų.

Greitosios pagalbos stotyse 
veiks trys skyriai: greitosios 
pagalbos nelaimingų atsitiki
mų atveju, neatidėliotinos me
dicinos pagalbos ligoniams na
muose ir ligonių pervežimo 
skyrius. Greitosios pagalbos 
teikimas nelaimingų atsitikimų 
atveju yra visiems piliečiams 
n e m o k amas, neatidėliotinos 
medicinos pagalbos teikimas 
ligoniams namie darbo žmo
nėms yra nemokamas, o netu
rintiems nemokamo gydymo 
teisės — apmokamas pagal 
nustatytą taksą. Ligonių per
vežimas apmokamas.

Be greitosios pagalbos sto
čių neatidėliotiną ligoniams 
namie pagalbą teiks taip pat 
poliklinikos, kurios turės spe
cialias automašinas. Tam rei
kalui numatoma poliklinikoms 
parūpinti apie 18 lengvųjų 
mašinų.

Greitosios medicinos pagal
bos teikimui šių metų Sveika
tos Apsaugos Liaudies Komi
sariato biudžetas skiria 791,- 
000 rublių. Sanitarinėms au
tomašinoms pirkti paskirta be 
to 700,000 rublių.

kaupu šaukštuką į stiklą šilto

Pragyvenimas Labai Brangsta
Pragyvenimas neišpasakytai greitai ir 

labai brangsta. Brangsta ne vien todėl, 
kad daug maisto ir kitų reikmenų siun
čia Anglijai, bet ir todėl, kad stambūs 
spekuliantai tiksliai pučia kainas ant į- 
vairių reikmenų. Faktai rodo, kad mė
sos, sviesto, cukraus, .riebalų, daržovių ir 
vaisių dabar yra daug daugiau, kaip jų 
buvo pereitais metais šiuo laiku. Bet vis 
vien ant jų kainos lipa į kalną. Mūsų 
nuomone, įvairios organizacijos, o labiau
siai darbo unijos turėtų susirūpinti kova 
prieš keliamas kainas ant maisto ir kitų 
gyvenimo reikmenų. *

Diskriminacijos, Žodžiai 
ir Darbai

Prezidentas Roose veltas pareiškė, kad 
jis prieš diskriminacijas, prieš tautines ir 
religines mažumas. Bet tuo pat kartu 
Roosevelto Administracija davė karinį 
užsakymą ant $73,764,450 Glenn L. Mar
tin Co., Baltimorėj. Ta gi kompanija nuo 
senai diskriminuoja negrus. Prezidentas 
to negali nežinoti, nes Negrų Nacionalis 
Komitetas jau nuo senai veda kovą prieš 
tą kompaniją, kad iškovojus negrams 
teises gauti ten darbus.

Pakels Taksus 300 N uos.
Washingtone valdžios finansų ministe

rija ir įvairūs komitetai dirba tam, kad 
pakėlus taksus. Pagal tūlų ekspertų pla
nus taksus nori pakelti net tris kartus, 
kaip jie pirmiau buvo, tai yra, 300%.

Taksai taikomi pirmoje vietoje 
prieš žmones su mažomis įplauko
mis, tai yra darbininkus, darbinin
kes, smulkius biznięrius ir, profesio
nalus. Stambūs turčiai turi viso
kių išimčių nuo taksų. Kova prieš augan- < 
čius taksus turi būti kasdieninę darbo 
žmonių kova.

vadovybė iškėlė klausimą 
apie organizavimą priešlėk
tuvines—priešcheminės ap
saugos kursų fabrikų jau
nimui. Tokiuose kursuose 
išėję pagrindus apie priešl. 
—priešcheminę apsaugą at- 
komandiruotieji grįš Į savo 
įmones ir galės vietoje or
ganizuoti prieš lėktuvinės 
apsaugos ratelius.

Reikia pabrėžti, kad plu- 
tokratinėje Lietuvoje prieš
lėktuvinės apsaugos reika
las buvo vienoje iš paskuti
nių vietų. Neva buvo orga
nizuotos įstaigos rūpintis 
tais klausimais, bet visas jų 
darbas pasiliko tik popieri
nėse instrukcijose, kurių 
niekas nevykdė.

Reikėjo organizuoti ne 
tik kursus, bet ir visą eilę 
pratimų, mokančių mases, 
kaip elgtis per orinius puo
limus. Kaune tie pratimai

Atsakymas

Gal Jums, Drauge, tonsiliai 
ir yra nesveiki. Nuo nesveikų 
tonsilių, tiesa, gali atsirasti ir 
toks, kaip Jūsų, raumenų trūk
čiojimas. Bet nebūtinai. Tas 
trūkčiojimas gali būti ir grei
čiau yra kokio kitokio paėjimo.

Bet imkime pirma tonsilius. 
Jums jau suėjo 56 metai. Jei 
tonsiliai Jums pripažinta ne-

ne-
ar

ne-

vandens.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Jūsų Keršiui. — Feljetonas 

neaiškus; skaitytojas jo nesu
pras. Tuo būdu neverta jį dėti 
laikraštin.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Bausmės Spekuliantams

Radviliškio liaudies teismas, 
išžiūrėjęs spekuliantų, vagių 
bei socialistinio turto grobsty
tojo bylas, nubaudė: Šiaulėnų 
miesto gyventojus Maną Gėlą 
ir Jochę šilingauskienę lais
vės atėmimu—po 5 metus su 
pusės jų turto konfiskavimu, 
o Radviliškio m. gyventojus 
Sorę Goldinienę, Balį Macke
vičių ir Kazį Olikauską—po 
vienerius metus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Man atrodo, kad 
kas nors turėtų pasirūpin
ti ir suvaldyti taip vadina
mus lietuviškus radijušus, 

! kurie patys nebegali suvai
kyti savo liežuvio ir apeti
to. Jie tas savo radijo va-

sveiki, tai veikiausia jie buvo 
nesveiki daug metų. O Jums 
veido raumenys pradėjo tik 
seniai trūkčioti, tai kažin, 
čia būtų tikrų ryšių.

Sakysim, Jums tonsiliai
sveiki, sugedę, anot Jūsų. Ban
dykite, Drauge, šitaip daryti. 
Pasidarykite pats arba tegul 
Jums aptiekorius padaro iodo 
ir glicerinas mišinio, kokią un-j 
ciją. Sumaišykite per pusę w-| 
dinos tinktūros ii' glicerinos. Ir 
tuo mišiniu tepkite tonsilius* 
kartą kas diena, bent kelias sa-! landas paverto, bjaurios agi- 
vaites ar mėnesius. Dažnai ton-stacijos įrankiais. Aš paduo

Britą lakūnai sėda į “lekiantį laivą” tikslu, kad saugiau pabėgti iš Kretos salos, 
kurią vokiečiai užėmė.

siu ir pavyzdį. Štai, birželio 
'15 dieną per lietuvišką ra- 
idijo valandą Waterburyje 
jkalbėjo tūlas sutvėrimas, 
i kuris buvo prie Budrio ata
šė, vardu Anicetas Simutis. 
Tegul jį velniai paima, kai 
jis atidarė burną prieš Lie
tuvą. O paskui stačiai pra-. 
dėjo agituoti, kad Hitleris 
ateitų ir “išvaduotų” Lie
tuvą. Tokia kalba juk yra 
Hitlerio agento kalba.

Nejaugi radijo stotys leis
tų, jeigu žinotų, šitokiai 
bjauriai propagandai eiti? ■ 
Aš noriu žinoti, ką mes tu
rime daryti?

Senas Skaitytojas.
Atsakymas:

Tasai Waterburio radiju- 
šas nėra vienintelis. Daugu
ma lietuvių radijo valandų 
savininkų išėjo iš visų žmo
niškumo ir įstatymų ribų. 
Išgirdę per radijo tokius 
bjaurius šmeižtus, kokius 
kalbėjo Simutis per radijo 
birželio 15 dieną, vietos lie
tuviai turėtų tuojau kreiptis 
prie radijo stoties savinin 
kų ir užprotestuoti. Tų vie

ptų lietuvių organizaciji 
taip pat neturėtų tylėti, l 

■ pakelti savo balsą prieš ti 
nachališkus, doros ir, ss 
'nes netekusius radiiušns.
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THIS WAR
The world is now witnessing the greatest battle of all time.
A few short hours ago, without warning and without provo

cation, German fascism with the help of sattelite powers, un
leashed its full fury against the Soviet Union.

The next year will decide the way the world is to live.
Since its very beginning the foreign policy of the Soviet Union 

has been noted for its consistent efforts to preserve peace among 
all countries and to prevent war and aggression. For many years 
prior to the beginning of the Second World War the Soviet 
Union has realized the danger of capitalism’s desperate answer 
to its own weaknesses-fascism.

In order to combat this danger the Soviet Union offered on 
many occasions plans for collective security. These proposals 
were rejected by the imperialist rulers of Great Britain and 
France. It was the refusal of England’s and France’s ruling 
classes to cooperate with the Soviet Union that 
World War, inevitable.

Since the beginning of this war the Allied 
peatedly sought ways and means of turning 
“good war.’’

German fascism, growing desperate upon the powder keg of 
revolution that is Europe, has now seen fit to dangle before the 
eyes of England and the United States the enticing picture of a 
new Munish at the expense of Soviet Union. There will be
those in the United States as well as in Britain who will 
slowly try to “reach an understanding with Hitler.’’

It is clear what stand we of the American people can 
All those who hate fascism, and we do not mean those
would establish it here while pretending to defeat it abroad, see 
in the future of the Soviet Union the future of a democratic 
world.

Every attempt to force another Munich upon the people of the 
world

We
Soviet

We
to aid

made the Second

powers have re- 
the war into a

now

who

must be fought, 
should 
Union 
should 
Hitler

strive for full support and cooperation with the 
in its Struggle against Hitler.
break, in every possible way, those who will seek 
in this war.

Behind the Headlines in Great Britain
People Move for Democracy

By PHILIP BOLSOVER
(Written before Hitler’s attack upon the Soviet Union)

LONDOxN.—With a remarkable unanimity that betokens 
an official “handout” from the highest quarters, the British 
papers last week bgan to publish stories about the German 
massing troops on the Soviet frontiers, declaring that Soviet- 
German relations are reaching the breaking point and even 
giving the date for the outbreak of hostilities as ten days 
hence. This followed a period® 
of widespread rumors and in
trigues for a deal with Hitler—ru
mors so widespread that Churchill 

' ' found it necessary to call the 
lied governments together and 
sure them that he would fight 
the finish.

al- 
as- 
to

It is impossible to estimate here 
the accuracy of official statements 
about the unusual numbers of Ger
man troops massing on the Soviet 
frontier, but one thing is certain
nothing would please the British im
perialists more than Soviet-German 
friction or actual hostilities between 
the Soviet Union and Germany. And 
any analysis of the political situa
tion shows that an Anglo-German 
deal is only possible on the basis 
of an eventual attack against the 
Soviet Union.

Why were not they armed with ! 
Tommy guns and other equipment 
to defend the island, he asked. They 
had been disarmed in an earlier in
surrection. Obviously the British 
Government could not afford to arm 
the Islanders of Crete any more 
than they can afford to arm the 
oppressed Islanders of Cyprus or 
any more than the French govern
ment could afford to arm the French 
workers to defend Paris.

Hess has 
though there 
official close 
about him.

not been forgotten 
has been a complete 
down on information

The statement issued by the Com
munist Party after the arrival of 
Hess declared that it was not im
portant whether he came as a re
presentative of Hitler or, dissident 
groups in Germany. But the im
portant facts were that the jour
ney’s political move was greeted 
sympathetically immediately after 
his arrival and that “his approach 
was especially directed to those sec
tions of the ruling class in this 
country seeking a settlement with 
Germany in order to reach a com
mon line against the Soviet Union.”

As the press campaign emphas
izing the crisis in Soviet-German 
relations gets under way, many peo
ple are remembering these facts. 
The Prime Minister again refused 
this week to make any statement on 
Hess. Labor M. P. Silverman asked 
Churchill in the House of Commons 
whether 
suits of 
arrival 
brought
the problems of Europe might in 
his view be solved 
any reply had been 
templatei

Labor M. P. Stokes
United Slates President had been 
informed ‘ on the object of the Hess 
flight and whether Hess proposed 
peace terms or negotiations.

Churchill said that the United 
States Government had been in
formed but he did not make a state
ment. He said a statement would 
be made if the government thought 
it necessary.

The Common’s debate on the bat
tle in Crete showed wide-spread cri
ticism against the government and 
a certain diminution in the popula
rity of Churchill—his oratory in de
bate after the loss of Greece brought 
cheers from the members but there 
were no cheers on the Crete debate. 
One critic made a significant point. 
He said that in Crete there were 

tough fighters, natives of 
with expert knowledge of the 
ready for guerrilla fighting.

asked

and 
made

he would now state the re- 
the investigations into the 
of Hess, whether Hess 
proposals indicating how

whether 
or con-

whether

Another point worth noting was 
expressed in the speech of Lord 
Winterton, an extreme right-wing 
Tory, who said that the war de
pended on the great body of work
ers in this country. The war would 
be won or lost in the factories, 
workshops and fields, he said. The 
workingmen in some aerodromes 
were not working a quarter of what 
they ought, he maintained and sug
gested that the Minister of Labor 
ought to put them in uniform. The 
government, he declared, should warn 
the people that we could win the 
war in the next few months by 
adopting the German method of put
ting guns before butter and suffer
ing greater privations.

The reference to putting the work
ers in uniform will no doubt be fa
miliar to American workers after 
the strike in the North Aviation 
Company but the whole tone of the 
speech was an outspoken expression 
of ruling class hopes of putting even 
greater burdens of the war on the 
backs of the working class.

It is at this moment that the 
National Council of the Peoples 
Convention has decided to recall the 
Convention on August 30-31. “The 
grave development of events,” says 
the statement issued by the Coun
cil,’ demands new and still greater 
mobilization of the men and women 
of good will and clear vision, united 
in the urgent task of defending the 
British people and their interests 
against the menacing onslought of 
the enemies at home and abroad.” 
The campaign of preparation to re
call the convention has already be
gun. A conference in South Wales 
decide to aim 'to send a delegation 
of twice the strength as that which 
went from South Wales to the As
sembly last January. The next meet
ing of the convention will undoubt
edly afr exceed in size and influence 
the original meeting.

there was 
hearing of 
raging in

Utter Waste
During the Great War 

an old cannibal who, on 
the terrible wars then
Europe, was most euriouę to know 
how the Europeans managed to eat 
such enormous quantities of human 
flesh.

On being told that the Europeans 
did not eat their slain foe's, he was 
shocked, and wanted to know what 
kind of barbarians they were to kill 
without any real object!

On the Sea of Matrimony, it’s 
friendship, courtship and battleship. 
It’s not all clear sailing.

9M0IW

Philadelphia, July 3rd to 6th
Paul

A¥C Delegates
color,

Youth 
to be

in- 
by 
all 
in-

famous Negro sing
guest of honor at 
Congressman Vito

New York and

GO WEST, YOUNG MAN. — This is not a view of the idle 
rich taking it easy at Santa Monica, Cal. It’s just a bunch of 
hard-working girls displaying — well, er, displaying fashions 
for the opening of the summer season.
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Trečias puslapis

Youth Congress to Convene in

Philly Life to Robeson, Marcantonio, To Speak At Public Rally 
Welcoming Youth

to one thousand delegates from every part of the 
are expected to gather in Philadelphia, July .3rd 
6th, for the Seventh American Youth Congress, it

' • -J '
XX

PHILADELPHIA, Pa. — An 
vitation has just been issued 
Lithuanian Youth in this city to 
Lithuanian youth organizations 
viting them to Independence City
for the American Youth Congress, 
July 3-6.

“We want to take this opportu
nity,” one of the Lithuanian youth 
sending the invitation said, “to be
come acquainted with as many out 
of town LDScrs and members of 
other Lithuanian organizations. We 
hope that many branches and groups 
will elect their delegates and come 
down to Philly, the cradle of Am
erican democracy, to participate in 
this Congress and give us Phila
delphians a chance Jo 
our hospitality.”

Thq preparatory work 
welcoming the many 
youth expected, is just
But it is expected that the Lith 
youth of Philadelphia will be able: 
to take care of the housing of quite | 
a number of Lith delegates to the 
Congress.

show you

ONWARD the course of empire, war or'no war! Britain 
delivers the goods!

At the same time, Lord Woolton, British food minister, sug
gests that America adopt milkless days so that milk can be 
sent to England. At the same time Macy’s fancy grocery de
partment runs a full-page advertisement in the New York 
Times displaying fancy tid-bits which the English are ex
porting to America.

English babies need milk. American babies need milk. Every 
man and woman of Labor would he only too happy to have 
America’s big milk surplus go to them.

BUT Macy ad is tipoff why Woolton wants American work
ers to give up milk and cream. Cream makes butter and but
ter goes into fancy tinned biscuits to be exported back to 
America for the Park Avenue caviar trade.

Everybody should be happy.
milk. British upper class keeps up its foreign trade, 
ican upper class crunches its imported tea biscuits.

American workers sacrifice
Amer-

ARM FUND DRIVE i cc

involved in 
Lithuanian 
beginning.

Close 
country 
through 
was announced today by Congress officials.

The Youth Congress will bring together representatives 
of church groups, language®--------------------------------------
groups, farm, trade union, and
student organizations.

The Congress will open with a pu
blic meeting to w'elcome the dele
gates, in Philadelphia’s famous Town 
Hall.

Paul Robeson, 
er will be the 
the rally and 
Marcantonio of
Reid Robinson, a Vice-President of 
the CIO will be the chief speakers.

The Youth Sections of many im
portant nationality groups have al
ready elected delegates to the Con
gress. It is expected that a discus
sion of the defense of the rights of 
the non-citizen and the opening of 
employment opportunities to all 
without discrimination will be em
phasized at the sessions.

The Youth Congress is the spon
sor of the bill introduced by Con
gressman Marcantonio, to penalize

employers who discriminate against 
job-seekers because of race, 
creed, or national origin.

The opening meeting of the 
Congress, originally scheduled
held in a hotel, was transferred to 
Philadelphia’s Town Hall because of 
the great demand for tickets. In ad
dition to Paul Robeson and the 
speakers, the meeting will feature 
entertainment by the New Theatre 
of Philadelphia and the Almanac 
Singers.

With the Congress two weeks off, 
young folks from the West Coast 
have already started their journey 
across the continent and the share
croppers 
planning 
week.

At the
policy and a program for action 
for the coming yea^ will be drawn 
up.

“Laisves” Picnics
Ibis Year

CHICAGO—Councils of the Amer
ican Peace Mobilization were 

urged to day to conduct their mem
bership 
ner, at 
Briggs, 
retary.

Miss Briggs’ appeal came after a 
swing through the oast and mid
west, a part of the tour she- is 
making to mobilize the Councils be
hind the People’s Emergency Appro
priation for Peace Drive being con
ducted by the APM.

The Emergency Appropriation 
Drive has as its goal the raising i 
of $40,000, the enrollment of 100,- : 
000 new Volunteers for Peace, and 
the distribution of 2,500,000 penny j 
peace pamphlets. It has been char
acterized as the “people’s answer to [ 
the Admistration’s war drive.”

Also Be Used

Wherever you are—make every 
effort this year for an “all out” 
trip to the many picnics being 
held for the benefit of the Lith
uanian Daily “Laisve.”

Here are a list of those picnics. 
Keep this clipping for future re
ference.

MAYNARD, Mass. — Fourth 
of July at Vose Pavilion Park.

BROOKLYN, N. Y. — Sixth of 
July at Klashus Clinton Park in 
Maspeth.

PHILADELPHIA, Pa. — Aug
ust 31 st at Mikolaitis Park, Ed
dington, Pa.

HARTFORD, Conn. — August 
31st at the Lithuanian Park, 
Lighthouse Grove.

Congress,meeting of the

from the deep 
to start their

south are 
trek next

‘i
WPA WORKER, U.S.A. — Hospitals, roads, schools, dams and parks 

were built by this man and millions of other WPA workers, now unem
ployed because of slashes In apprpriations.

■
*4 ->

drives ‘on every 
every meeting,”
national

street cor- 
by Marion 

administrative sec-

“Members—and funds to help ob
tain more members—that’s the life- 
or-death need of the day,” Miss 
Briggs said. “One hunderd thousand 
more Volunteers for Peace might 
make the difference.

“Now is the time for every mem
ber and every Council of the Am
erican Peace Mobilization to become 
membership conscious,’’ she declared.

DURHAM, N. C. — Twenty-six 
youths rejected by Selective Service 
officials for physical defects began 
taking physical examinations here 
for admittance to the first camp in 
the United States to bo established 
for “rejectees.”

The camp will
National Youth 
an experimental
cessful, similar camps are planned 
throughout the country.

| Next Monday, the youths will be- 
' gin courses in physical training and 
instruction to fit them for work in 

national defense industries 1----
they are released. They will get $35

Builders-Maspeth
In Joint Social Bats and Balls il9 I

be operated by the 
Administration on 
basis. If it is suc-

BROOKLYN, N. Y. — Holding 
their monthly meeting a week ear
lier so that delegates could be elect
ed to the American Youth Congress, 
the LDS Builders decided to com-

Kid-Quiz: Calling Them Right.

Mr. Q—Did they call the 1916 
New York Giants a “homer” team

Slim slabsters can help themselves 
to a success secret passed along by 
Jake Mooty, Texan relief hurler of 
the Chicago Cubs. Jake, who weighs 
only about 165, used to depend on 
his power-ball in the pinches. Suc
cess dodged him until he developed 
a “sneaker,’ an emergency pitch 
with more elusiveness than speed, 
to serve up there when 
game 
clutch 
heels 
swing.

bine business with pleasure and in-1 because their all-time record win
ning streak of 26 straight was made 
entirely on their home grounds?

Dr. A—Certainly not. Don’t you 
know that earlier in the same year 
the same Giants had a winning 
streak of 17 straight, ALL PLAYED 
AWAY FROM HOME?

Mr. Q—Why do historians call 
1925 ‘the year without an equal”?

Dr. A—Probably referring,, in a 
lighter vein, to the fact that it’s the 
only season in National League 
tory in which not a single 
game ended in a tie.

Mr. Q—Why do they call 
year’s Brooklyn Dodgers “The 
per-Superbas ?”

Dr. A—Perhaps because the 
Brooklyn Superbas led the National 
League in homers with 19 for the 
entire season, whereas Leo Duro- 
cher’s boys had already hit 
that many by June 10, 1941.

vile the Maspeth Cavalcades to a 
joint social following a short meet-

when ing.
There will be a short meeting,

a month, maintenance and medical followed by the reports, which in 
and dental service. They will receive turn will be followed by a social, 
instruction > in machine operation, with dancing and refreshments for 
wood working, radio, photography 
and related subjects.

"Our membership drive, side by side 
with 
Drive, 
street 
every

the People’s Appropriation 
must be conducted on every 
corner, at every meeting, in 
house.”

all.
To 

members of the Maspeth Cavalcad
es are invited. A short time ago 
the Maspeth LDSers held a “Joint 
Social” with Brooklyn as the guests, 
and it is now B’klyn’s turn to recip
rocate.

The meeting will begin at 8:30 
Briggs, No. 179 and the social at 9:00. Be prompt!

the meeting and social all the

This is the first action of the conscript army in the Second World War againstINGLEWOOD, Cal. — ------------ ---------------------- ---------- - ----------
American workingmen on strike at the North American Aviation plant. The United Automobile Workers (CIO) 
struck for a 10c increase and a 75c minimum. The strikers returned after the federal government took over 
the plant.

Rabbit Catches Brownie.

h iš
bąli

this 
su-

1902

twice

in baseball 
point of view 
Brown, New 
ace, owes his

lbs.) Walter 
Giants bull-pen 
to one of the tiniest men that 
achieved deathless diamond 
James Wilter Vincent Maran- 
In the Rabbit’s Chicago Cub 
he saw big Brownie, aged

the ball 
situation reaches its peak 
and the key hitter has his 

dug in for a house-cleaning

Stulgis Gets 
It Right Again!

Stulgis’ column “B’lieve 
the Youth Section seems to 
the nail on tho head again, 
time ago in writing about

Si

» ij

Frank
Me!” in 
have hit 
A short 
‘War and the Birth Rate” Stulgis
said the increase was due to the 
opposition of the people to war. 
The Census Bureau in Washington 
this week, after studying birth re
cords, discovered a bumper crop of 
babies and attributed them to the 
Draft, all of which verifies Stulgis’s 
statements.

Dr. Halbert Dunn, bureau statis
tician, said that about 20,000 more 

i babies were born in the first four 
j months of this year than in the si- 
I milar period last year.

“You know',” he continued, “there 
were about 25% more marriages 
last year than in the two preceding 
years. Many of these marriages 

[were of people in the selective ser- 
i vice age group of 21 to 35, w'hich 
are also the most fertile ages for 
married couples.”

Because of this, Dunn said, Ame
rica’s so-called declining birth rate 
has been reversed, and the trend 
probably will be upward for at 
least a few years.

-W
M.'
■

big

18, 
se-

The biggest man 
(from the hay-scales 
—265 
York 
start 
ever 
fame, 
ville. 
days,
twirling in rural Rhode Island’s 
mi-pro zone.

So Brownie’s first sniff of 
league smoke was a 6-inning fling 
with the Cubs way back in 1925.

aMSKftiaiMMBB

Teacher Knows Best
Do what your coach tells you, I 

young fellow! Ten years ago the' 
football coach at Mississippi College 
told his star backfield ball-carrier 
he better play baseball in spring as 
a conditioning means. The gridder 
had never played a game of base
ball in his life, but obediently fol
lowed instructions.

Today thousands of fans who ne
ver heard of him in football know 
him as the centrefielder of the 
world championship baseball club, 
one of the best ball-hawks the Na
tional League has ever enrolled. The 
name—Harry Craft.'

No More Kick
Agents report a steep decline in 

opium smoking. In their wildest 
dreams ,the addicts cannot see any
thing that they cannot find in the 
newspapers.
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Laiškas Iš Lietuvos
Mūsų skaitytojas Petras 

Kazakevičius, iš Newark, 
N. J., gavo laišką iš Lietu
vos nuo savo švogerio Že
maičio. Išleidę laiško prad
žią, kur autorius siunčia sa
vo giminėms asmeniškus 
sveiiknimus ir linkėjimus, 
laišką talpiname ištisai.

Laiškas
1941 m. kovo 22 dieną 
Padovinio km. Liudvi
navo valse., Marijam
polės apskrities 
Lietuva, S.S.S.R.

Kaip klausiate, švogeruk, 
kaip mums Lietuvoj gyveni
mas sekasi. Jūs rašote savo 
laiške, kad apie dabartinę 
darbo žmonių Lietuvą visokių 
kalbų Amerikoje prikalba, 
kad dabar Lietuvą užėmė “ka- 
capai,” kad lietuvių kalba nie
kinama, žmonės šaudomi ir 
kariami, kas tik pasipriešina. 
Klausiate, ar tai tiesa.

Atsakome, kad tai perdėm 
melas, tai blogos valios žmo
nių darbas. Ko jie tokiom kal
bom siekia ir kas jie toki, aš 
manau, jūs, švogeruk, ir visa 
pažangioji Amerikos darbo 
liaudis, gerai žinot. Yra ke
letas tokių ir pas mus, kuriem 
apkarpė laukus, įvairios da
vatkos, zakristijonai, kai kurie 
kunigai ir kiti savanaudžiai, 
kurie iki šiol nieko nedirbo, 
tik darbo žmonių prakaitu tu
ko, — tie dabar matydami, 
kad jau gero dienos baigiasi, 
keršydami, leidžia įvairius

Philadelphia, Pa.
Gabus Jaunikaitis

Antanas Juozas Degutis

Antanas Juozas Degutis, 
2636 E. Ann St., užbaigė aukš
tą mokslą su aukščiausiais pa
žymėjimais. Jo rekordas paro
do, kad jis ėjo į Joseph G. E. 
Smedley Junior High School ir 
ten gaudavo aukščiausius pa
žymėjimus. Ir tokiu būdu jis 
užsitarnavo nemokama moks
lą į Swarthmore kolegiją. A. 
J. Degutis buvo gabus studen
tas ir todėl jis galėjo pasiekti 
aukštą mokslą. Tėveliai nebū
ty galėję sukelti reikalingų pi
nigų leidimui į aukštą mokslą, 
nes jie buvo darbo žmonės.

Birželio 2 dieną A. J. Degu
tis tapo įšventintas į Mechani
cal Engineering eiles.

Degutis buvo ne tik gabus 
moksle, bet ir didelis sporto 
mėgėjas. Jis buvo Swarthmore 
kolegijos futbolės kapitonas. 
Amerikoniški laikraščiai apra
šo jo gabumą tame sporte.

Garbė tėvam už užauginimą 
tokio gabaus jaunuolio moks
le ir sporte. Garbė ir lietuvių 
tautai, sulaukus naujo ir jau
no profesionalo. O ypatingai 
didelis džiaugsmas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 
kuopai. Ir tegul teisybė ir švie
sa degina akis tiems bajoriško 
kraujo lietuviams, kurie bando 
pažeminti LDS 5 kuopą.

Dabar atsišaukiu į tuos lie
tuvius tėvus ir motinas, kurių 
sūnūs ir dukterys užbaigė 
mokslą. Nelaikykite juos ne
žinioje, priduokite jų rekor
dus, o aš paskelbsiu spaudoje, 
tegul ir svietas apie juos ži
no ir kartu džiaugiasi jų pa
sisekimu moksle.

Ačiū tėvams Degučiams už 
suteikimą sūnaus rekordo apie 
jo mokslą.

J. S. Rainys.

gandus. Bet čia jie maža ką 
gali padaryti, nes visi žino, 
kad jie meluoja. Jiems geriau 
sekasi užsienyje. Ten žmonės 
dabartinio Lietuvos gyvenimo 
nepažįsta, todėl jie per laiškus 
savo giminėms rašo ir sklei
džia įvairius nepamatuotus 
gandus. Tai yra paskutinis jų 
kojų pasispardymas.

Lietuvą užėmė ne kacapai, 
bet Sovietų Sąjunga ir jos 
raudonoji armija Lietuvos 
darbininkams prašant. Jie ne
atėjo kaipo okupantai, bet 
kaipo išlaisvintojai. Juos Lie
tuvos darbo liaudis sutiko su 
dideliu džiaugsmu, su gėlėmis 
ir ištiestomis rankomis. Kad 
ne Sovietų Sąjunga, tai būt 
Lietuvą užėmę vokiečiai ir 
tuomet būtų buvęs dar dides
nis vargas neką i]) prie smeto
ninės valdžios, būt tekę kiek
vienam paragaut nagaikos, 
bado ir negirdėto teroro, ką 
kiekvienas patvirtina atbėgęs 
iš Vokietijos darbo žmogus. O 
mes dabar esam pavalgę iki 
sočiai, nieks mus nespaudžia, 
nieks neniekina, žemė dvarų 
ir stambių ūkininkų apkarpy
ta, palikta po 30 ha (apie 55 
margai), o kita išdalyta kume
čiams, bežemiams ir mažaže
miams. Man pridėjo ir apie 2 
ha, savo turėjau 5 ha, dabar 
turiu viso 7 ha žemės. Taip 
pat valdžia duoda naujaku
riams miško triobesiams pasi
statyti geromis sąlygomis, taip 
pat sėklų laukams apsėti. Į- 
steigė traktorių ir kitų mašinų 
bei įrankių žemei dirbti sto
tis, iš kurių galės kiekvienas 
už mažą atlyginimą gauti pa
ramą žemės apdirbimui; vi
siems nemokamas mokslas, 
gydymas; kiekvienas aprūpin
tas senatvėje, ligoje ir kt.

noma, dabar toki karo laikai, 
tai laikraštis pareina nevisa- 
da, šiais metais dar negavome. 
Jei gausite šį mano laišką, tai 
prašyčiau jį pasiųsti virš mi
nėto laikraščio redakcijon, 
gal redaktorius rastų reikalą

įdėti į savo laikraštį. Tegul 
Amerikos darbininkija pasi
skaito ir neklauso smetoninin
kų šmeižtų . . .

Pasiliekam dėl jūsų su šir
dingais linkėjimais.

Antanas ir Verusč žemaičiai.

AL.D.L.D. Reikalai

Bristol. Conn.
1 ' .■............................. H

x Puikios Vestuvės'
Gegužės 31 dieną čia susi

tuokė Rose'Pilibaitis su Juozu 
čiepukaičiu. Vinčiavonės įvy
ko šv. Juozapo airių bažny
čioj, Bristol, Conn. Pabrolis 
buvo Alex Misaitis, pamergė

beveik niekada neapsigema] Po dvylikos dienų jie jau 
taip, kad negalėtų atskirt v‘ ’ ”
spalvų, o tik berniukai.

Californijos Universitete 
neseniai buvo išbandytas vi
taminas A ant astuonių stu
dentų, kurie nematė skirtin
gų spalvų. Jie per dvyliką 
dienų gavo kasdien keturis 
kartus daugiau šio vitami-

12-tam Apskrityje
Kaip kitais metais, taip ir šį 

metą, LLD 12-tas apskritys 
rengia pikniką dėl paramos 
dienraščio “Laisvės” ir dėl ap
skričio. Reiškia, pelnas bus 
skiriamas per pusę. Todėl gy
vuojančios kuopos šiame ap
skrityje būtinai susirūpinkim 
šiuomi reikalu, darbuokimės, 
kad turėtume geras pasekmes 
iš pikniko.

Draugės ir draugai, ypa
tingai kuopų valdybos pasi
rūpinkit su transportacija, kad 
kiek daugiau žmonių nuvest į 
pikniko vietą. 43 kuopa tuom 
re i k a 1 u d arb u o j as i. T u retų 
būt tas daroma ir kitose kuo
pose. Todėl mes, apskričio 
valdyba, prašome visose kuo
pose darbuotis, kad turėtume 
pikniką vieną iš didelių.

Piknikas įvyks liepos 6-tą 
dieną visiems žinomoj vietoj, 
Simko’s Glen Parke, tarpe W. 
Pittston ir Falls.

Birželio 12-tos dienos “Lais
vės” pastabose: “Kietųjų an
glių srityj,” tarp kitų dalykų, 
buvo prisiminta ir apie LLD 
12-tą apskritį. Ten buvo klau
siama, ar mes rengiamės mie
goti? Draugas K. Veteranas 
gerai žinojo, kokia padėtis 
apskrityj buvo, nes, apskričio 
valdyba buvo iškrikusi. Tai 
čia buvo proga Veteranui K.

stot prie darbo apskričio val
dyboje ir darbuotis. Tai būtų 
nereikėję nei per spaudą 
klausinėti, kas yra daroma 
šiame apskrityje.

Kaip sau nebuvo, apskričio 
valdyba likosi atsteigta ir mes 
pradėsim darbuotis. Todėl 
mes kviečiame ir draugą Ve
teraną mums į talką padirbėt, 
kiek aplinkybės leis, kad pa
darius šį pikniką skaitlingu.

Apskričio valdyba nesustos 
veikti surengusi šį pikniką. 
Rudenyje, kada surengs vidu
jinį parengimą — koncertą, 
kuomi ir vėl bus paremta mū
sų spauda ir pats apskritys.

šioje apylinkėje būtinai rei
kia pagerinti veiklą LLD kuo
pose, gaut naujų narių. į šią 
apšvietus organizaciją, mokėti 
duokles už šiuos metus, nes 
centre pinigai yra labai rei
kalingi.

šiame pikniko dalyvaus ir 
Wilkes Barre Lyros Choras, 
kurio dainos skambės tarp ža
liuojančių medžių. Choras 
bus gerai prisirengęs palinks
mint publiką su savo daino
mis. Todėl mes, apskričio val
dyba, kviečiame “Laisvės” 
skaitytojus ir LLD narius ir vi
sus progresuojančius lietuvius 
dalyvauti, kad galėtume su
kelti finansinės paramos dėl 
dienraščio “Laisvės”.

Apskričio Valdyba.

Anna Marcinkevičius. Po visų 
apeigų, bažnyčioj, Juozas 
Marčiulionis su savo nauju 
gražiu automobiliu nuvežė į 
Lietuvių Kliubo parką, kur at
sibuvo pietūs. Svečių' buvo iš 
aplinkinių miestų: Waterbury, 
Oakville, Collinsville, Water
ville, Thomaston, Bristol ir iš 
toliau. Kitų neteko nei sužino
ti. Svečiai linksminos iki vė
lumai, skirstydamiesi vėlino 
didžiausios laimės mūsų nau
jai porelei, kad gyventų ilgai 
ir laimingai.

Aš taip pat ir nuo savęs vė
linu savo draugei Rožytei ir 
Juozukui čiepukaičiam. Dar 
patariu visiems užsilikusiems 
jaunikaičiams nelaukti pakol 
pasens. Dar kartą vėlinu ge
riausios laimės Juozukui ir 
Rožytei čiepukaičiam, kad 
gyvenimas jų būtų kaip giedri 
diena ir niekad nebūtų debe
suotas.

Jųjų Pamergė A. M.

SPALVŲ NEMATYMAS 
IR VITAMINAS A

Yra žmonių, kurie nepa
jėgia atskirti raudonos spal
vos nuo žalios; yra ir tokių, 
kurie visus daiktus mato 
tiktai dviem spalvom — bal
ta, balzgana ir juoda, pilka. 
Sakoma, kad tai prigimtas 
negabumas. Bet mergaites

no negu reikalinga sveika- mo. 
tai.

per pusę mažiau padarė 
klaidų kas liečia skirtingų 
spalvų pažinimą.

Bet dar nėra įrodyta, kad 
vitaminu A galima būt taip 
pataisyti regėjimą nematan- 
tiem spalvų, kad jie tiktų 
įvairiem darbam reikalau- 
jantiem gero spalvų atskyri-

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 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

— . :...‘------------------------- ------- • --- j-j
Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 

sustokite persitikrini.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
SMI STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y. 

Telephone Great Neck 1546 
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Lietuvių kalbos nieks nenie

kina. Lietuva turi savo valdžią, 
savo lietuviškus valdininkus ir 
tik lietuvių kalba vartojama; 
vaįkai mokomi tik lietuviškai. 
Sovietų Sąjunga į mūsų vidaus 
reikalus visai nesikiša. Ju mil
žiniška raudonoji armija sau
go mūsų rubežius nuo užpuo
likų. Dabar Lietuva yra So
vietų Sąjungos narys ir jeigu 
kas kęsintųsi užpulti Sovietų 
Sąjungą, lietuviai visi, kaip 
vienas stos ginti savo ir So
vietų Sąjungos laisvę nuo už
puolikų imperialistų ir įvairių 
ponų-išnaudotojų, ir gins daug 
geriau, negu 1918—19 metais, 
nes dabar gins ne ponų reika
lus, bet savo.

O žmonių dabar Lietuvoj 
nieks nešaudo ir nekaria. Mes 
niekur čia negirdėjom, kad 
būtų nors vieną žmogų valdžia 
pakorus ar nušovus. Teisybė, 
yra vienas kitas kenkėjas, ku
ris eina priešai valdžią ir dau
giau nieko nevertas, kaip pa
kart ar nušaut, bet nežinia ko
dėl jiems valdžia nieko neda
ro, net į kalėjimą nekiša. Sa
ko, kad jie nepavojingi. Kai 
Lietuvą valdė Smetona, tai ta
da žmones šaudė, už mažą 
ką policijos būriai užpuldavo 
beginklius žmones ir mušda
vo, kaip gyvulius. O dabar 
pas.mus mušti žmogų nevalia, 
kad ir už didelį prasikaltimą.

Tikybos nieks nedraudžia ir 
kunigus nieks nevaržo, gyve
na kaip gyvenę. Tik, žinoma, 
jiems algų valdžia nemoka, 
juos užlaiko patys tikintieji. 
Taip, kaip pas jumis. Neraš
tingumas panaikinamas, visi 
mokinami skaityti ir rašyti. 
Daug pravesta įvairių refor
mų darbo žmonių naudai, ku
rias suminėti čia maža vietos.

Pas mumis vyksta pasikeiti
mas gyventojais. Mūsų vokie
čiai išvažiuoja į Vokietiją, o iš 
ten parvažiuoja lietuviai. Dau
giausia iš Suvalkų krašto, bet 
labai vokiečių suvarginti. Pa
pasakoja baisių dalykų, kaip 
su jais vokiečiai žiauriai elgė
si, ir kiekvieną mušdavo. Pa
rodo dideles mėlynes ant sa
vo kūno, taip, kad skaudu 
žiūrėti . . .

Švogeruk, labai dėkui jums 
už laikraštį “Laisvę”, kurį jūs 
užprenumeravot. Tai įdomus 
ir teisingas laikraštis. Tįk, ži-

Lawrence, Mass.
Laiškai iš Lietuvos, tai sme- 

tonininkams peilis po kaklu, 
štai aną dieną gavo laišką iš 
Lietuvos Ig. čulada, gyvenan
tis palei Maple Park, Methu- 
ene. Laiške karčiai kritikuo
jami smetonininkų ir menše
vikų melai apie dabartinę Lie
tuvą. Ten nurodoma, kad Lie
tuvos valdišką aparatą suda
ro lietuviai, kad bažnyčios ne
uždarytos, kad kunigų ten 
niekas nekaria ir nešaudo, kad 
mokyklose visur vaikai moko
mi lietuviškai. Ir tą laišką ra
šo ne tik kad nebolševikas, 
net nei neprogresyvis žmogus. 
Jis yra buvęs tautiškos parti
jos narys. Laiškas pasiųstas 
“Leisvei” perspausdinti. Pa
siskaitykite.

Gegužės 30 dieną įvyko 
Tautiškos Parapijos piknikas 
savam parke, žmonių buvo ne
mažai. Visi smagiai linksmi
nosi tyram ore. Mums bešne
kučiuojant prieina Vidūnas su 
Laukaitiene. Jie prašo aukot 
Lietuvos Fondui. Vienas law- 
renciečiams gerai žinomas lie
tuvis J. L., sako: Lietuva ne
reikalauja dabar jokių fondų. 
Užtektinai prikolektavote į 
visokius fondus pirmiau. Da
bar vėl lendate pas žmones 
ubagaudami dėl smetoninių 
sukčių. Jis sako, eikit sau su 
smetonine Lietuva. Pinigų ne
gausite.

Kiek teko pastebėti, tai nie
kas jiems aukų neaukojo.

Vidūnas eidamas vadino 
piknikierius penktakojais, o 
Laukaitienė atsakinėjo amen. 
Reiškia, jie tautiškos parapi
jos piknikierius vadino penk
takojais, o patys rinko aukas 
penktakojams—-tikriems penk
tuko jams, kurie sėdi Berlyne 
pas Hitlerį.

Nabagas tas sklokos fadfe- 
belis. Prisirašė prie socialistų, 
bet ir ten jo nemyli. Socialis
tų Sąjungos šermenyse susi- 
ginčino su vienu socialistu, 
kuris jį išvadino paklyduoliu. 
Kerta jam tiesiai į akis: “Vie
ną dieną tu esi socialistas, ki
tą dieną tautininkas, trečią, 
dieną vėl koks nors ‘šamo-

zvancas.’ Kur tik tu pamatai 
progą pasipinigauti, ten ir 
lendi, kaip kiaulė.”

Tai labai negražu taip va
dinti. Michelsonas iššventino 
ant Maikės tėvo generolo, o 
jūs kiaule išvadinot. Susilauk
site didelės “nuodėmes.”

LDS kuopa vėl gavo du 
naujus narius, jų vienas jau
nuolis. Atrodo, kad šiemet va
jus eina daug geriau. Teko 
patirti iš valdybos, kad ji turi 
šešis narius, kurie nėra buvę 
pas daktarą. Tie, kurie dar 
nebuvote pas daktarą, pasis- 
tengkite greičiau nueiti, kad 
sekančiam susirinkimo galė
tumėt dalyvauti pilnais na
riais.

Alvin Sortwell, Jr., nubaus
tas pasimokėti 100 dolerių už 
suvažinėjimą senukės. Ji bu
vo kurčia ir negirdėjo pasar
gos. Jai tapo nulaužtos abi 
kojos.

Methuen policija užkabino 
61 asmeniui “tikintus” už rau
donų šviesų “pervažiavimą”. 
O aštuoniom davė “tikietus” 
už pergreitą važiavimą. Leidi
mų inspektorius užkomandavo 
gaudyti porgreitai važiuojan
čius.

Nobles, miestavam darbinin
kui statomos visokios pinklės, 
kad jis negalėtų teisybės žodį 
pasakyti teismo prieš savo bo
sus, kurie jį atleido iš darbo. 
Ką nori, tą jie daro. Jis ne
gali nei žodžio ištarti. Tašo 
kuolą ant galvos, o tu tylėk 
ir dievą mylėk.

Lawrence Dzūkelis.

J. GARŠVA
Graborhis-Undortaker i 

; LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

; Parsamdo autornibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone; EVergreen 8-9770
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DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS. *
7 Vose Pavilion Park

Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

BROOKLYN, N. Y. >*•"*,
Betts ir Maspeth A ves., Maspeth, N. Y.

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

moraliai ir materialiai.

PHILADFLPHIA Ru®31 A"sustA A ilAJX >1/ JL4AJA A AAX ^Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.

HARTFORD, CONN. Rugp. 31 August
LIETUVIŲ PARKE, LIGHTHOUSE GROVE 

Station 24, Glastonbury Road, E. Hartford, Conn.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ PIKNIKAS
Pradžia 12 valandą dieną

£3



enis, Birželio 24, 1941 1 LAISVE Teliktas puslapis

Laivas “Robin Moor,” kuris tapo nuskandintas gegu
žės 21 d. Pietiniame Atlanto Okeane. Laivas Ameri
kos; sakoma, jį nuskandinęs vokiečių submariaas.

Gedimino parke. Draugai, 
platinkite tikietus, nes yra 
duodamos trys dovanos. Gera 
proga jas gauti. Tikietai pi
gūs, tik 10 centų. O jeigu kuri 
kolonija neišplatins tikietų ir 
nedirbs piknike, ta negaus sa
vo dalies pelno. Taip yra kon
ferencijos nutarta.

sprajido. Turi jau vištas au
ginti ponai konsulai, kad pa
laikyti savo gyvybę.

Bet Lietuvos darbo žmo
nėms sveika, nebereikia tranus 
penėti.

L. K. Biuras.

Worcester, Mass. Lawrence, Mass.

Rugpjūčio 10 dieną yra ren
giamas Lietuvių Progresyvių 
Radijo piknikas Maple parke. 
Prašome kitas kolonijas tą 
dieną nieko nerengti, nes mi
nėtas piknikas bus labai dide
lis ir visi kviečiami jame da
lyvauti. Pirmu kartu Lawrence 
dalyvaus “Dzūkas, Zanavykas 
ir žemaitis.” Bus gera proga 
pamatyti, kas per dainininkai 
jie yra, nes daug žmonių da
bar klausinėja apie juos. 
Klausykitės radijo sekmadie
nių rytais, 9 vai. per stotį 
W11DII. Tai yra garsiausia ra
dijo programa visoje šioje 
apylinkėje.

Lowell, Mass.

Suvėluotos Žinutės
I

Birželio 8 d. teko būti Aido J 
Choro piknike Olympia Par
ke, Worccsterio priemiesty. 
Tai Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos nuosavas 
parkas, su moderniškais bu
tais, sale šokiams ir kabare
tas su daugybe naujų kėdžių 
ir stalų. Pirmiau būdavo ne
mažai medžių ir krūmokšniu, 
bet apie pora metų čia siau
tęs uraganas didžiausias ir gra
žiausias egles išvartė, tai tūlos 
vietos naujais medeliais atso
dintos, o šiemet dar draugijos 
padarytas progresas ant parko, 
tai nelygumos ir krūmokšniai 
išlyginta, padarant vietą dėl 
automobilių pasistatymo. Sako
ma, apie 400 automobilių išly
gintoje vietoje galima bus su
talpinti:*- ~~ *

Šiame choro piknike nebuvo 
pripildyta, nors publikos vidu
tiniai buvo.

• Pavakariop, apie 6 vai., bu
vo išpildyta koncertinė prog
rama. Dainavo vien svečiai, t. 
y. iš Bostono atvykę lietuvių 
radio dainininkai, A. Vasi
liauskas, P. Šimonis ir kiti. Jie 
gerai ir puikiai dainuoja, to
dėl kaip nebile kada publika 
susispietė klausytis progra
mos, o paprastai piknikuose 
negali sušaukti publikos prie 
programos. O čia dargi patys 
sugužėjo.

Iš pačių aidiečių nieks ne
dalyvavo programoje, tur būt 
užsiėmę darbais buvo. J. Sa
baliauskas pirmininkavo.

Kaip girdėti, aidiečiai žada 
gerai pasirodyti liepos 4 d., 
Maynard, Mass. didžiajame 
dienraščio “Laisvės” piknike. 
Tikiu, kad šiemet tas lyg ir 
tradicinis piknikas bus di
džiausias. Su kuo tik kalbė
jausi, visi sakė, kad pasimaty
sime Maynarde, Vose Pavilion 
Parke. Ir tiesa, jei nori susi
eiti senai matytus draugus ar 
gimines, tai dalyvauk šiame

Dėl Sopulingos Dienos Smeto
nos Bėgimo per Beržyną j

Berlyną ir Garsiakalbis 
Nedirba

Birželio 15 dieną jie buvo 
surengę pikniką pašalpinių 
draugijų sąryšio vardu. Publi
kos buvo nemažai, nes visi 
draugijų nariai turėjo būtinai 
dalyvauti, o kurie nedalyvavo, 
tai turės pasimokčti po dole
rį bausmės.

Piknike norėjo padaryti ir 
programą ir Vidūnas atsivedė 
ir kalbėtoją, vietinį J. Urbo
ną, saliunčiką. Vidūnas šaukė 
publiką eiti klausytis, bet jo 
šauksmas buvo veltui, nes pu
blika visai nekreipė atydos į 
tokius kalbėtojus. Taipgi iš 
Smetonos gedulingos dienos 
svietas juokus daro. Vidūnas 
patūpčiojo apie garsiakalbį, 
bet tas kaip nekalba, taip ne
kalba. Ir vyras nuėjo nuo 
platformos su savo kalbėto- 
jum.

Kitas žmogelis eina ir ren
ka aukas dėl gyvų nabašnin- 
kų fondo. Turi ant popieros 
pasirašęs savo ir Marijonos 
vardus, prašo aukų. Vienas 
žmogus paklausia, tai kam tos 
aukos bus? “Ogi Lietuvos vai
kams ir biedniems,” atsako 
žmogelis. Bet kitas pastebi: 
Oi tu, kvailį, Lietuvos žmonės 
nereikalauja pinigų ar kitokių 
daiktų, žiūrėk, net man pri
siuntė penkius rublius iš Lietu
vos. Tik Smetona reikalauja 
aukų, kiti ponai taipgi. Dabar 
jie turi dirbti, jeigu nori pa
valgyti.

žmogelis eina toliau be lai
mėjimo.

Kitos Naujienos
Draft Boardas pranešė, kad 

bus draftuojama armijon daug 
jaunuolių. Tai bus didžiausias 
iš visų draftavimas. Iš šito dis- 
trikto paims prieš birželio 30 
dieną.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 125 kuopa nutarė prisi
dėti prie Progresyvių Radijo. 
Išrinkta tam tikslui ir komisi
ja. Taipgi bus kviečiamos ir 
kitos progresyvės organizaci
jos prisidėti ir išrinkti pasto
vų komitetą, kuris darbuotų
si. Tą gerą sumanymą pada
rė LDS kuopa. Taipgi nutarė 
pasiųsti pasveikinimą su tri
mis doleriais. Darbas eina pir
myn. Komisija nemiegokite, o 
dirbkite.

Maple parko kliubas gerai 
gyvuoja. Rezultatai geresni, 
negu buvo tikėtasi. Svečių atva
žiuoja iš apylinkės kolonijų ir 
visi būna užganėdinti, ypač 
subatomis, kuomet esti šokiai. 
Įžanga dykai, žmonės linksmi
nasi iki vėlumai nakties. Ypač 
haverhilliškiai draugai gerai 
pasilinksmina. Užvažiavę jau
čiasi kaip namie.

Tenka kalbėtis su visokių 
pažiūrų žmonėmis, ypač šio
mis dienomis, kuomet sukanka 
metai nuo kruvinojo Smetonos 
nuvertimo ir įsteigimo darbo 
žmonių valdžios Lietuvoje. Di
džiuma žmonių džiaugiasi, 
kad jų broliai ir sesutės pasi- 
liuosavo nuo smetoninių bar
barų jungo ir vėlina jiems kuo 
gražiausio gyvenimo. O smeto- 
nininkai su sklokininkais ir 
menševikais verkia, likę gene
rolais be armijos. Jų “tautos 
vadas” liko be šalies. Na, ir 
kaip čia neverksi, užsidarė 
aukso mainos, nėra iš kur pi
nigėlių imti ir nebegalima jo
dinėti ant b i e d n u omenės

piknike. Tai vienatinė metinė ’ susirgo.
milžiniška sueiga Naujos Ang
lijos lietuvių.

Be to, šiemet rengėjai skel
bia nepaprastą p r o g r amą. 
Apart to, bus duodama 26 pi
niginės dovanos prie įžangos 
tikietų. Kam nors teks pirmu
tinė, $50 dovana! Pravartu 
nuvažiuoti, ar ne? 

• • •
Suvėluota per tai, kad Wor

cesterio korespondentai jau vi
sai neberašo, ir tragiški įvy
kiai argi bus nutyliama? Kaip 
tai, Laurinaičio pasikorimas 
savo namuose skiepe, birželio, 
rodos, 13 d., tai buvo kieto už
sispyrimo žmogus. Bet gero
kai svaigalus naudojęs ir kam 
jo žmona rengė kitiem ženy- 
binio gyvenimo sukakties 25 
metų paros, o ne jam, tai jis 
ir nusižudęs, kaip tik prieš į- 
vyksiant parei birželio 14 d.

D. J.

Drg. F. Dvareckas pusėtinai 
Dabar randasi mies- 

tavoje ligoninėje. Jį aplankyti 
galima nuo 2 iki 4 vai. po pie
tų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Vėlinu draugui greitai pa
sveikti.

Liepos 4 dieną rengiasi di
delis būrys Lawrence lietuvių 
važiuoti Maynardan į “Lais
vės” pikniką. Rengiasi važiuo
ti ne tik lietuviai, bet nema
žai ir svetimtaučių. Man teko 
dalyvauti vienam jų piknike, 
tai viena knygutė tikietų išėjo 
kaip ant mielių ir visi pasiža
dėjo atvažiuoti. Atrodo, kad 
šiemet “Laisvės” piknikas bus 
daug pasekmingesnis, negu 
pernai buvo.

Liepos 20 dieną yra rengia
mas piknikas keturių LLD 
kuopų bei kolonijų — Law
rence, Haverhill, Lowell ir 
Nashua. Piknikas įvyks Brad
ford, Mass., Lietuvių Piliečių

rjr t its'i-į -jį Jhc,

riWMnwri

Na, O Kas Bus Birželio 29?
Jau kartą minėjau, kad mes 

lovvelliečiai turime labai pato
gią ir gražią vietą piknikams 
rengti. Tai yra Cobble Stone 
Inn, Westford, Mass. Cobble 
Stone Inn parkas randasi tar
pe No. Chelmsford ir Granite
ville, Mass. Iš No. Chelmsford 
reikia imti Groton Road ir pa
važiuoti apie 3 mylias. Po tie
siai rankai kelio bus matytis 
gražus namas ir mašinos su
statytos prie kranto ežerėlio. 
Čia ir piknikas.

šį pikniką rengia mūsų pa
žangusis Liet. Pil. Kliubas. 
Prašome draugus iš plačios 
apylinkės dalyvauti mūsų, pik
nike. čia galėsime gerai padis- 
kusuoti bėgančiais reikalais 
organizacijų ir pasauliniais 
klausimais.

J. M. Karsonas.

vieno darbininko. O tie taip 
vadinami “farmeriai,” pasak 
O’Connell, taipgi nėra tikri 
darbo farmeriai. Jie taipgi 
yra kokių nors žemės ūkio 
korporacijų viršylos arba savi
ninkai.

Tolimuosiuose v a k a r u ose 
streikuoja apie 22 tūkstančiai 
medžio pramonės darbininkų. 
Jie organizuoti į uniją. Jie nu
tarė priimti valdžios Tarpinin
kavimo Tarybos (Mediation 
Board) pasiūlymus streiko 
baigimui.

Betgi medžio pramonės 
kompanijos atmetė Tarybos

sąlygas. Ir streikas tebeeina.
O ką daro valdžia? Ar 

siunčia prieš darbdavius ka
riuomenę? Ne, nesiunčia.

Bet atsimenate, kaip greitai 
Rooseveltas pasiuntė armiją į 
Los Angeles prieš North Ame-

rican Aviation kompanijos 
darbininkus, kuomet jie atsi
sakė priimti minėtos Tarybos 
sąlygas.

Tas tik parodo, kaip “beša
liška” yra Roosevelto admi
nistracija.

Krislai

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

birželio 24 d., 7:30 v. v. Šv. Jurgio 
Draugijos salėj, 180 New York Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. —

i Valdyba.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
daugumai vyriausias profesi
nis tikslas laimėti palankumą 
ir biznį nuo didžiųjų korpora
cijų.

“Iš 435 Atstovų Buto narių 
230 yra advokatai. Iš 96 Se
nato narių 60 yra advokatų. 
Kiti yra biznieriai, farmeriai, 
bankicriai, švietėjai, leidėjai 
ir koletas tokių, kurie vadina 
save ‘politikieriais’.”

Visąm Kongrese nėra nei

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų
knygelė ...........2...................... 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
ii’ kam jie yra naudingi ..... 25c

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

M. bukaitis, 
334 Dean Rd„

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 41J <•

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

©

• Liūdesio valandoje kreip-
• kites pria manęs dieną ar 

naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

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

gydomi. Kraujo ir šlapumo TyrimaiVyrų ir Moterų
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.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos susi

rinkimas įvyks 24 d. birželio, 29 En
dicott St., 8 vai. vakaro. Vįsi drau
gijų atstovai prašomi dalyvauti. — 
J.' M. Lukas, Sckr.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

k\ sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 

įp 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. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

F. W. SHAUNS
(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

CHARLES’
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 į

-------------------------------------------------------------------------------------------- .,

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

; 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

s •

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

--------------------- ---- ———-4

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
„I , ■ ■■ ■ ■■  - ■— X 1 ■ I ■■ ■ ■ ■—

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
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.

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

U &, Tai Proga!
APDOVANOT -------------------------

GENT’S GRUEN
“STUART”

GENT’S GRUEN
“SHERMAN”

LADIES' GRUEN
“IONE”

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

15 jewels, yellow 
gold filled case, 
Guildite back.

15 jewels yollow 15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
gold filled case, yellow gold filled yellow gold filled 
Guildite back. .case. Guildite back. case. GuUdite back.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

Al UUVA1NU1 « VkV
I LAIKRODĖLIU: Vi it U ta N

9

A

STARTING^ . -wstii; 

: flT

for GRADUATION 
for WEDDINGS ® 
for ANNIVERSARIES 1 
for BIRTHDAYS 
^tiRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

There’s A GRUEN 
At fl Price For Every 

Purse

Pamatykite
Pasirinkite

pas

LIPTON 3-DIAMONDS
3 diamonds 
set Io a solid 
yellow gold 
•sounting.

LADIES' GRUEN

•CHARLOTTE”

BIRTHSTONE RINS
6 t u n n I ng*6 t u n n I ng* Choice of ap*
U.h S9Q95 c;$1995 
lotina di a* for .ovary J|£i
Qtlrl poBth.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a fl JIQS 
massive gold * Į /Į *** 
w“-* 1**
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Nevy Wto^^^Zinfoi
Džiaugsmas Lietuviško 

Radijušy
Pirmadienio ryte, ponas Va

laitis per savo keliolikos mi
nučių radio “valandą,” pareiš
kė dideli džiaugsmą, kad mū
sų tėvai, broliai, seserys ir gi
minės Lietuvoje žūsta nuo 
sprogstančių Hitlerio bombų. 
Jo nuomone, Hitleris dabar 
“išlaisvins” visas Pabaltijos 
valstybes. Ir “neapsakomu 
smarkumu naziai maršuoja j 
Rusijos gilumą,” pasak pono 
Valaičio.

Tai dabar lietuviškai visuo
menei bus aišku, ko trokšta 
mūsų “tautininkų” - fašistų 
grupelė, ir žinos, kaip juos to
leruoti. Petras.

MIRĖ
Catherine Zaica (Zaikinie- 

nė), 45 m. amž., 1060 Han
cock St., mirė birželio 22 d., 
Kings County ligoninėje. Kū
nas pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioje, 660 Grand 
St., Brooklyne. Bus palaidota 
birželio 25 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius M. P. Ballas 
(Bieliauskas).

Išvyksta Armijon
Jonas Kolis, Onos Titanįe- 

nės sūnus, pašauktas tarnaut 
J. V. Armijoj. Išvyksta birže
lio 25-tą. Linkime geros klo
ties tarnyboje ir sveikam su
grįžti.

Delegacijos Siuntimas 
Atidėtas

Mirė M. Vincevičius

Viktorija Leberis, 60 m. 
amžiaus, gyvenus 189 Rich
mond St., Brooklyne, mirė bir
želio 22 d., St. Mary’s ligoni
nėj. Laidotuvės įvyks birželio 
25 d., 10 vai. ryto, šv. Traicės 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
namuose, po viršminėtu adre
su.

Velionė paliko liūdesyje vy
rą Petrą, 3 sūnus, Juozą, An
taną ir Bruno, taipgi marčią 
Julią.

Siuvęjy Žinios

Motiejus Vincevičius, 55 
metų amžiaus, gyvenęs 60-15 
146th St., Flushing, N. Y., mi
rė birželio 21 d., 9 vai. ryte, 
Flushing ligoninėje. Pašarvo
tas 337 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y., graboriaus LeVandos 
koplyčioje. Bus laidotas bir
želio 24 d., 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalnelio kapinėse. Di
deliam nuliūdime liekasi žmo
na Sofija (po tėvais Lukošy- 
tė), sūnus Kazimieras, tar
naujantis U.S.A, artilerijoj, 
Texas Valstijoj, ir dukrelė 
Alice, vos tik 17 metų mergai
tė. Taipgi artimas giminaitis 
aptiekorius Franas Urbonas. ,

Laidotuves prižiūri laidoto-1 
jas Juozas LeVanda, 337 Un-j 
ion Ave., Tel. Stagg 2-0783.

Skelbkitės savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Apsivedė
Birželio 21-mą apsivedė 

Bronė Rušinskiūtė su Julian 
LaRosa, ispanų tautybės vaiki
nu. šliūbą ėmė civilį, pas tei
sėją Morris, Miesto Bildinge, 
New Yorke. Vestuvių pokylis 
įvyko The Rivoli Restaurante, 
Flatbush Ave. Po šeimyniškų 
vaišių, naujavedžiai išvyko po
rai savaičių atostogų. Taja 
proga atlankys nekurias žy
mesnes vietas Amerikoj.

Sugrįžę apsigyvens 383 Lin
den Blvd., Brooklyne.

Jaunavedė yra žinomų vei
kėjų (buvusių minersviliečių) 
J. ir K. Rušinskų duktė.

Linkime smagių atostogų ir
laimingo šeimyninio gyvenimo.

B

Penktadienio vakare, 20-to 
birželio, Amalgameitų svetai
nėje, 11-27 Arion PI., B’klyn, 
N. Y., įvyko Lietuvių Kriaučių 
Amalg. Unijos 54-to Skyriaus 
nepaprastas susirinkimas. Ne
paprastu susirinkimu buvo va
dinamas todėl, kad jame bu
vo renkamas arba užtvirtina
mas delegatas Bubnys dar vie
niems metams.

Kiek žmonių dalyvavo rin
kimuose, tai būtų užtekę ir Pi
liečių Kliubo svetainės. Prie
žastys mažo atsilankymo bu
vo tame: viena, kad pasitai
kė karštas vakaras, o antra,— 
delegato perrinkimuose nebu
vo jokios opozicijos. Ir kaip 
atėjo rinkimai, tai pradedant 
delegatu Bubniu ir baigiant 
Pildančios Tarybos nariu Am- 
brozaičiu — visi išrinkti vien
balsiai.

Dabar, kuomet unija pradė
jo vajų už prisidėjimą prie 
apsigynimo šalies perkant val
diškus bonus, tai atsikreipė ir 
prie mūsų skyriaus boniškos 
pagelbos.

Kuomet pirkimas bonų buvo 
paduotas susirinkimui, tai jis 
davė du įnešimu: $500 ir
$750. Už $500 balsavo 24, o 
už $750 78-ni. Ant kiek me
tų bus perkami tie bonai, — 
paliko išspręsti Pild. Tarybai.

Susitveręs Darbininkų Ko
mitetas Gelbėjimui Anglijos 
prisiuntė laišką, po kuriuomi 
pasirašo L. Hollanderis, pra
šydamas finansinės paramos 
aukščiau minėtam tikslui. 
Laiškas priimtas ir aukota 
$50.

SLA 38-tos kp. busais išva
žiavimo — nupirkta tikietų už 
$10.

Konstitucija
Unija pagamino konstituci

ją, kaip turi valdytis lokalai 
(skyriai) ir išsiuntinėjo lokalų 
peržiūrėjimui, kad jie duotų 
savo nuomonę, pataisytų, jeigu 
kur reikia, ką nors taisyti.

Pild. Taryba buvo susišau
kus savo narių specialį susirin
kimą, kuriame skaitė konstitu
ciją ir svarstė jos gerumus. 
Viename konstitucijos punkte 
sakoma, jog visi skyriaus val
dininkų rinkimai turi būti at
liekami balotais (slaptu balsa
vimu), tačiau konst, peržiūrė
tojai davė pataisymą, kad bū
tų priimtas teisėtu ir viešas 
balsavimas, rankų pakėlimas. 
Šis pataisymas perskaitytas su
sirinkime ir jam niekas nesi
priešino.

Pikniko pirmininkas K. 
Kundrotą pranešė, jog prisi
rengimas prie pikniko eina la
bai sėkmingai. Lietuvių, Kriau
čių kontraktoriai nupirko ti
kietų už $10 ir visi bendrai 
piknikaus, kaip ir pirmesniais 
metais. Kundrotą ragino dirb
tuvių pirmininkus ne tik par
davinėti tikietus, bet organi
zuoti ir dirbtuvių grupes-sta- 
lus.

Pikniko sekretorius pranešė, 
kad lig šiam laikui kriaučių 
broliškos organizacijos pikni
ko tikietų jau nupirko už $85. 
Piknikas bus šeštadienį, 12-tą 
liepos, Dexter Parke.

šis kriaučių susirinkimas bu
vo visai trumpas. Pagal ma
no laiką prasidėjo 20 minučių 
iki astuonių, o baigėsi 15-tą iki 
devynių. Pasibaigus susirin
kimui kai kurie balsuotojai 
pradėjo ablavą ant Bubnio. 
Neradę jo pas Liaukų, skubi
nosi Kliuban, o Kliube atėję 
tiesiai į sklepinę svetainę. Ki
ti net patys šviesą užsidegė 
bejieškodami alaus... Nieko 
neradę, Kliubui padidino biz
ni. J. N.

Brooklyniečių ruoštasis siun
timas delegacijos į Taikos Sar
gybą tapo atidėtas neribotam 
laikui, kuomet sužinota, kad 
Am. Taikos Mobilizacija savo 
posėdyje, įvykusiame birželio 
19-tą, nutarė pikietavimą nu
traukti.

Kadangi lietuvių būrys bu
vo sumobilizuotas dalyvauti 
pikiete 22-rą, o Am. Taikos 
Mobilizacija nutarė pikietą 
nutraukti 21-mą per pietus, 
tad lietuviams persimobilizuo- 
ti ankstybesniam pikietui ne
buvo laiko, o į originaliai pla
nuotąjį dabar nebuvo prasmės 
vykti, tad nutarta pikieto dele
gacijos siuntimą atidėti, o vi-' 
sas jėgas koordinuoti su Am. 
Taikos Mobilizacijos kito po
būdžio veiksniais už taiką.

žinia apie nutrauksimą pi
kietą lietuvių komisiją pasie
kė penktadienio popietį, kada 
tolimesnieji, Binghamtono de
legacija jau radosi kelyje. Ant 
greitųjų apsikeitus žodžiu ki
tu tarp galimų ant greitųjų 
pasiekti, sutikta, kad toji de
legacija turėtų pabaigti kelio
nę į Washingtona, skirtumą lė
šose damokant iš tam tikslui 
surinktų aukų. Tad bingham- 
toniečių delegacija dalyvavo 
pikiete.

Vėliau, penktadienio vaka
rą, komisija turėjo platesnį 
pasitarimą. Nutarta, kad 
smulkiomis aukomis gauti pi
nigai būtų panaudoti padėti 
jaunimui pasiųsti skaitlingas 
delegacijas į Am. Jaunimo 
Kongreso nacionalį suvažiavi
mą liepos 4-6, Philadelphijoj, 
kadangi tai yra viena iš svar
biausių organizacijų taikos ju
dėjime. O dėl stambesnių au
kų atsiklausti jų atsiuntėjus, 
su prašymu, kad ir jie tomis 
aukomis paremtų savo srities 
jaunimo delegacijas suvažiavi
mam

Lietuvių Taikos Komisija 
reiškia širdingą padėką vi
siems už gražią kooperaciją. 
Būtume turėję gražią lietuvių 
atstovybę Taikos Sargyboje, 
jei ji būtų užtrukus diena il
giau. T. M.

Aido Choro Garbės 
Nariai

Aido Choras turi gerų rėmė
jų. Labai yra pagirtina, kad 
kurie draugai nedainuoja cho
re, tai chorą paremia finan
siškai kaipo garbės nariai, štai 
jų vardai :

Antanas Krapas — $10.00; 
P. Kapickas—$3.00; M. Lie
pus—$3.00; Cibulskiai—$3.00 
ir Čepulienė—$1.00.

Ot, ir turėsime pinigų ke-. 
liom pamokom užsimokėti.

Varde Choro, ačiū draugam 
už tokį gausų parėmimą cho
ro. P- G.

Pikietai prieš Brangumą
Pereitą šeštadienį 1WO mo

terys suruošė Harleme pikietą 
protestui prieš kėlimą kainų, 
ant pragyvenimui reikalin
giausių dalykų.

Pikietuojama ne viena kuri 
vieta, bet maršuoja keliolika 
blokų įvairiomis gatvėmis, tuo- 
mi pasiekiant kupdidžiausį 
skaičių pardavėjų ir pirkėjų.

Elektrinė žuvis, virš ketu
rių pėdų ilgio, perkeliant ki
ton vieton akvariume palei
do 200 voltų elektros sriovę ir 
pritrenkė 5 prižiūrėtojus.

ir girdėti kalbant apie “Lais
vės” pikniką. Ir ne vien tik 
kalbant, bet ir veikiant už jo 
sėkmingumą. O viena draugė 
sakėsi dėl jo atradus ir savo 
nežinotus gabumus. Ji sako: 
“Aš manydavau, kad aš nie

ko negalėčiau parduoti. Bet 
vieną gražią dieną gaunu 10 
‘Laisvės’ bilietų ir prašymą pa
sidarbuoti. Pamaniau—‘Lais
vės’ pikniko bilietus turiu par
duoti. Ir visus pardaviau.”

ž. R.

xoe=:ioi X O EŽIO

Tarp Lietuviu
Birželio 21-ma susivedė So

fija Balchius su Edward u Rė
kus. Santuokos apeigos įvyko 
lietuvių bažnyčioj, ant N. 5- 
tos, o šaunus pokylis — Grand 
Paradise salėj, kurin buvo su
kviesta7 abiejų šeimynų, M. 
Balčių ir P. Rekų, giminės, 
draugai ir pažįstami.

A. B.

Julija Sagevičiūtė baigė 
Queens Kolegiją su Bachelor 
of Arts laipsniu.

O. Depsienė, po operacijos 
gerklėj, sveiksta, tik vis dar 
mažai gali kalbėti. Gydytojo 
prisakyta tylėti, iki balso sty
gos pilnai sustiprės.

J. Elmanas, lietuvių dienraš
čio “Vilnies” spaustuvės dar
bininkas, išvyko atgal Chica- 
gon pradžioj šios savaitės.

Neseniai iš Lietuvos pabė
gęs ir su Hitlerio globa pasie
kęs Ameriką, kun. J. Gurins- 
kas laimingai tupi po abiejų 
kumščių klebono Balkūno 
sparnu.

Pas Praną Domįkaitį, val
gykloj, 417 Lorimer St., dabar 
matyti daug svečių ir ne pietų 
ar vakarienių laiku. Mat, 
apart kitų gerų valgių, dabar 
užlaiko ir šaltainės (aiskry- 
mo). Geras priedas, ypatingai 
vasaros metu.

Kur tik pasisuksi, visur tik

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nick’s Bar & Grill biz

nis už $1000. Sūnus išėjo j kariuo
menę, tai tėvas vienas nenori lai
kyti to biznio. Prašome atsikreipti 
,po 5 vai. vakaro, nes savininkas bū
na tik po 6-tai vai. 362-366 Metro
politan Ave., Brooklyn, N. Y.

(148-150)

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.)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. b'VANDA-E. JLeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8*1188

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

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 angliško> 
kalbos be kiro pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 8-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

•jp. Tel. Evergreen 8-7179

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

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

D
 Mūsų Inžinieriai išmleruos Jūsų namus ir įdės tinkamą "burner* I I 

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

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

' Telefonas EVergreen 7-1661

O EZ3 O EZZZZZ3 O E= Z O EZZZZZ3 O OVARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS*

9 UNION LABEL 
X

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

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.

Štai 
adresas:

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS'
RESTAURACIJA ‘

417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško 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.




