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tąjį kraštą, bet išgelbėti visą
civilizuotąjį pasaulį. . . “

Šitokiais žodžiais dabino sa
vo pareiškimą Vokietijos už
sienio reikalų ministeris Rib- 
bentropas pereitą sekmadienį.

Juodasis fašizmas, smaugė
jas mažųjų tautų, persekioto
jas visų progresyviškų jėgų, 
anti-semitizmo čampionas eina

SOVIETAI SUNAIKINO 300 NAZIŲ TANKŲ LINKUI 
ŠIAULIŲ; SUĖMĖ 5,000 NAZIŲ; NUŠOVĖ 128 ORUMUS

.1,

*

ii

gelbėti “civilizuotąjį pasaulį.“
20-tojo šimtmečio hunai, 

smaugiantieji mokslą, degi
nantieji pasaulinės vertės lite
ratūrą, įkalinusieji ne tik Vo
kietijos, bet dides.nės Europos 
pusės tautas, gins kultūrą!

Ar jūs galite surasti kur 
nors kitą bestijiškesnį, šlykš- 
tesnį pasityčiojimą iš civiliza
cijos ir kultūros?’

Jie pradėjo “ginti kultūrą,“ 
leisdami iš oro bombas ant ra
mių Sovietų Sąjungos miestų, I 
Kauno, Kijevo, Odesos ir kitų.

Jie pradėjo “ginti kultūrą,“ 
paleisdami ginkluotas govėdas 
ant ramių, socialistinę san
tvarką kuriančių darbo žmo
nių, Sovietų Sąjungos gyven
tojų. ;

Be jokio įspėjimo, be jokio 
ultimatumo, be jokio oficia- 
linio Sovietų vyriausybei pa
reiškimo, 20-tojo šimtmečio 
hunai ir barbarai įsiveržė į 
Sovietų žemę naikinti miestus, 
į niekus paversti žmonių apsė
tus javais laukus, žudyti lais
vas tautas, laisvus žmones!

Hitleris, sakytoje savo 
kalboje, skelbiant Sovietams 
karą, pareiškė vieną įsidėmė
tiną kiekvienam lietuviui da
lyką : jis “atsisakęs“ į Lietuvą 
pasiųsti savo kariuomenę tuo
met, kai buvusioji Lietuvos 
smetoninė valdžia jo prašė.

Jis atsisakė, nes tuomet tu
rėjo pilnas rankas darbo kitur, 
tai aišku.

Bet svarbu kiekvienam ži
noti tai, kad Smetonos valdžia 
buvo pasirengusi Lietuvą per
vesti Hitleriui. Jis tik laukė 
progos. Tą dabar pripažįsta 
pats Hitleris. Tą mes sakėme 
senai!

Todėl dabar, jeigu kam dar 
nebuvo aišku, kad tarp Hitle
rio ir smetonininkų buvo suo
kalbis Lietuvą Hitleriui ati
duoti, tai šis Hitlerio pasaky
mas atidarys akis ir tiems.

Laukan smetoniškus hitleri
ninkus iŠ Amerikos!

K a u n as bombarduojamas. 
Kiti Lietuvos miestai taipgi 
bus, be abejo, bandoma nai
kinti. Įtūžęs fašizmas darys 
viską, kad sugriauti Sovietų 
Sąjungos miestus, ypačiai pa
sienyje esančius.

Kas gi Hitleriui padeda ta
me baisiame, barbariškame 
darbe? Ogi Raštikis. Ogi Ski
pitis. Ogi Škirpa. Ogi visi ki
ti pabėgėliai pas Hitlerį-—sme- 
tonininkai, . kuriems Amerikos 
fašistai, klerikalai ir socialis
tai rinko aukas ir siuntė jas 
tiems Hitlerio burdingieriams, 
tiems lietuvių tautos nepriete
liams.

. Šitaip jie’ darbuojasi lietu
vių tautos labuti

Tegu tuos faktus kiekvienas 
Amerikos lietuvis darbo žmo
gus jsideda į galvą.

Nei cento fašistams, klerika
lam^ socialistams — remian- 
tiems lietuviškus H i 11 erio 
agentus Amerikoje ir Vokie-

Netikėkit, gerbiamieji skai
tytojai, būk Lietuvoje esą ko
ki tai sukilimai. Tai fašistų 
išmislas.

Beveik per du metu fašis
tai - klerikalai - socijalistai 
krikštino lietuvius komunistus 
“komnaciais.“ Veik per du 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

AMERIKA SMERKIA NAZIŲ 
KARĄ PRIEŠ SOVIETUS

taip
Washington. — Pasitaręs 

su prez. Rooseveltu, Sumner 
Welles, Amerikos valstybės 
vice-ministeris, pareiškė:

“Iš pasalų padarytas Hit- 
įlerio užpuolimas ant Sovie
tų Rusijos dar tikriau įrodo, 
jog dabartiniai Vokietijos 
vadai siekia užviešpataut 
pasaulį.

“Tai dar kartą mes mato
me, kokiais tikslais dabarti
nė Vokietijos valdžia daro 
vadinamas ‘nepuolimo su
tartis.’

“Dabartinių Voki etijos 
valdovų prisiekti pasižadėji
mai neužpuldinėt kitų šalių 
yra tiktai apgavystės ženk
lai, ir juos reikia suprasti 
kaip gręsmingus įspėjimus, 
jog Vokietija turi priešiškas 
ir žmogžudiškas intencijas. 
Dabartinei 
džiai visai 
reikšmė žodžio 
mas’.”

Kritikuoja ir
Čia ministeris 

kartojo pirmesnius prezi
dento Roosevelto nupeiki- 
mus ir Sovietų Sąjungai; 
sako: “Jungtinės Valstijos 
palaiko žmonėms laisvę gar-1 
binti Dievą taip, kaip jų są- šytų, tai prez. Rooseveltas 
žinė diktuoja, o šios pamati- galėtų duot> jiem tokios pa
nes teisės neduodą nei na- galbos iš “lease-lend” (pa

skolų) fondo, kuris paskir
tas Anglijai ir kitiem kraš
tam kovojantiem prieš na
zius, — kaip pareiškė Ame
rikos valstybės vice-ministe- 
ris Sumner Welles.

Vokietijos val- 
nežinoma net 

‘garbingu-

Sovietus
Welles pa-

zių nei Sovietų valdžios ... 
Jungtinių Valstijų gi žmo
nėms principai ir mokymai 
komunistinės diktatūros yra 
taip nepakenčiami ir sveti
mi, kaip ir nazių diktatūros

Laukan Smetoną iš 
Amerikos!

Literatūros Draugijos 2 
Apskričio piknike, kuris į- 
vyko Old Cider Mills par
ke, N. J., buvo prakalbos, 
kur. po prakalbų vienbalsiai 
priimta sekama rezoliucija. 
Piknikas ir prakalbos įvyko 
birželio 22 d.:

PAREIŠKIMAS
“Mes New Yorko ir New 

Jersey valstijų lietuviai 
skaičiuje virš 300 žmonių, 
išklausę prakalbų, priimame 
sekamą pareiškimą:

“(1) Mes griežtai pasmer
kiame Vokietijos ir Italijos 
fašistų brutališką užpuoli
mą ant Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos. Mes reikalauja
me, kad Jungtinės Valstijos 
teiktų visokeriopą pagalbą 
Sovietų Sąjungai jos apsi
gynimo kare.

“(2) Mes pasmerkiame 
Smetonos - Hitlerio agen
tus, kurie Amerikoj skaldo 
lietuvių vienybę, renka au
kas ir siunčia jas į Berlyną,

i Įžiūrima, kad Amerika Duotą Sovietam Pagalbos, Jeigu Jie 
Prašytą; Sako, Svarbiausia, tai Sumušt Nazius

principai ir mokymai.” 
Ministeris Welles

kirptelėjęs Sovietam, tačiau, 
už reiškė:

“Bet tuojautinis reikalas 
dabar... tai sulaikyt ir su
mušt Hitlerio planą, kuris 
siekia žiauriai* ir žvėriškai 
pavergt visas tautas ir galų 
gale visiškai sunaikint esa
mąsias laisvas demokrati
jas.

“šios šalies valdžia, todėl, 
laikosi tokios nuomonės, jog 
bile apsigynimas 
rizmo, bile jėgų 
prieš hitlerizmą, 
iš kokio šaltinio
kiltų, vis tiek jos pagreitins 
galutiną susmukimą dabar
tinių Vokietijos vadų, ir to
kiu būdu patarnaus mūsų 
šalies apsigynimui ir saugu
mui.

“Hitlerio armijos šian
dien sudaro vyriausią pavo
jų amerikinėms šalims.”

nuo hitle- 
išstojimas 
nepaisant 
tos jėgos 

Sovietai Galėsią Gaut Pa
ramos iš Amerikos

Washington. — Sovietai 
dar neprašė medžiaginės - 
karinės pagalbos iš Jungti
nių Valstijų, bet jeigu pra-

ardo lietuvių demokratinį 
frontą, tarnauja Hitleriui ir 
Mussoliniui prieš Ameriką. 
Kartu mes reikalaujame, 
kad Jungt. Valstijų valdžia 
išvytų iš mūsų demokrati
nės šalies Antaną Smetoną, 
tą Hitlerio agentą ir Ameri
kos lietuvių vienybės skal
dytoją.
A. Gilmanas, Pirmininkas.”

Raudonarmiečiai Kovoja 
Kaip Levai

Maskva, birž. 24. — So-* 
vietų korespondentai prane
ša, jog Raudonoji Armija 
kovoja “kaip levai” prieš 
nazius, ir “durtuvų mūšiuo
se išžudė tiek vokiečių, kad 
naziai negali nei vieną colį 
paeit pirmyn kitaip, kaip 
tik per savųjų lavonus.”

London. —- Anglai nukir
to 20 nazių orlaivių.

ORAS: — Neperšilta, da
linai apsiniaukę.

Skaitykite, kaip Smetona 
Prašė Nazius Užimt 

Lietuvą

Hitleris, p r a d ėdamas 
karą prieš Sovietų Sąjun
gą, pareiškė, kad pats 
Smetona andai prašė at
siust Vokietijos kariuo
menę ir užimt Lietuvą.

Plačiau apie tai skaity
kite editorialą šiame “L.” 
numeryje, 2-me puslapy
je, pavadintą “Laukan iš 
Amerikos Hitler iškus 
Smetonininkus!”

Lietuvos Žmonės 
Šaukia: “Sukriu

šint Nazius!”
Kaunas. — Visoj Lietu

voj, Latvijoj ir Estonijoj į- 
vyko skaitlingos darbininkų, 
valstiečių ir intelektualų de
monstracijos su šauksmais: 
“Mes kovojame išvien su 
draugu Stalinui Sukriušint 
fašistus!”
Daugiau Kaip 100 Sovieti
nių Tautų Pasižada Mirti
nai Kovot Prieš Fašizmą
Maskva. — Daugiau kaip 

šimtas skirtingų tautybių 
visoje Sovietų Sąjungoje di
džiomis miniomis demons
travo prieš fašistų užpuoli
mą Sovietų šalies ir pasiža
dėjo visomis jėgomis kovoti 
vadovybėje Stalino. Tokių 
daugmeniškų mitingų ir de
monstracijų prieš fašistus į- 
vyko šimtų šimtai, “šalin tą 
kiaulės snukį nuo Sovietinės 
Tėvynės!” šaukė žmonių mi
nios prieš Hitlerį: “Sunai
kint priešą!”

Masiniuose susirinkimuo
se žmonės pasižadėjo aukot 
miegą, aukot kad ir pasku
tinę kapeiką, kiekvieną mi
nutę panaudot darbui, kad 
sumuštų ir išvytų nekenčia
mą įsiveržėlį.

ANGLŲ SEIMAS SVEIKINA 
ANGLIJOS BENDRADARBIA

VIMU SU SOVIETAIS
London, birž. 24. — Ang

lija ir Sovietų Sąjunga susi
tarė viena kitai padėti ka
re prieš nazių Vokietiją, 
idant visiškai sunaikint hit- 
lerizmą.

Anglų seimas pasipylė 
džiaugsmingais sveikinimo 
šauksmais, kada šią žinią 
pranešė seimui Anthony 
Eden, Anglijos užsienių rei
kalų ministeris.

Hitleris Karo Fronte, 
Bet Kodėl?

New York, birž. 24. — 
Radio praneša, jog pats 
Hitleris nuvažiavo į vokie
čių karo frontą prieš Sovie
tus; pastebi, kad, tur būt, 
netaip naziams vyksta, kaip 
jie tikėjosi; todėl Hitleris 
norįs pasmarkint juos.

ŠIAULIŲ IR RAVARUSKOS LINKMĖSE
VOKIEČIAI IŠVYTI ATGAL

Naziai Užėmė Brest-Litovską, Kolno ir Lomžą, Pasienyje; Visur Kitur Raudonoji Armija
, Atmušė Vokiečius; Išvijo Juos Atgal; Bombardavo Karaliaučių

Maskva, birž. 24. — So
vietų kariu omenė, besi- 
grumdama su įtūžimu me
chanizuotos vokiečių armi
jos visu frontu nuo Baltijos 
iki Juodosios Jūros, sunaiki
no 300 nazių tankų ir paė
mė nelaisvėn 5,000 vokiečių 
kariuomenės.

SOVIETŲ KOMANDOS 
PRANEŠIMAS

Maskva,, birž. 24. — Rau
donosios Armijos komanda 
šiandien pranešė tokias ži
nias:

Priešas (vakar) per dieną 
stengėsi išvystyt savo ofen- 
syvas visu frontu nuo Bal
tijos Jūros iki Juodosios Jū-

Iš Vokiečių - Sovietų 
Karo Frontų

Berne, Šveicarija. — Lyck 
- Brest - Litovsk linijoj di
deli karščiai ir dulkės ken
kė raudonarmiečių mūšiams 
su vokiečiais. Iki šiol čia 
daugiausiai kirtosi tik žval
gai, bet dabar jau veikia ka- 
nuolės iš abiejų pusių.

Vokiečiai Atmušti Atgal 
Dniepro-Bugo Srityj

Vokiečiai paskelbė, kad 
jie pasigrūmę 28 mylias pir
myn palei Dniepro - Bugo 
upių kanalą.

Sovietai praneša, kad vo
kiečiai šiame punkte buvo į- 
sibriovę 14 mylių, bet rau
donarmiečiai stiprio mis 
kontr-atakomis išvijo nazius 
atgal per sieną ir padarė 
jiem sunkių nuostolių.

Vokiečių Orlaiviai Bombar
davo Leningradą r

Naziai teigia, kad jų or
laiviai labai atakavo Lenin
grado prieplauką ir kitus 
punktus. Vokiečiai nepasa
ko, kiek nuostolių jie ten 
padarė; bet Maskvos radio 
pranešė, jog nazių orlaiviai 
daugelį nekariškių žmonių 
užmušė ir sužeidė Leningra
de.

Sovietų Lakūnai Bombarda
vo Nazių Orlaivių 

Stovyklas
Sovietų lakūnam pavyko 

bombarduot vokiečių orlai
vių stovyklas Rytų Prūsuo
se ir Varšavos apygardoje.
Menki Vokiečių Pasisekimai

Bessarabijos Fronte
Pietiniame, Bessarabijos 

fronte, kaip skelbia praneši
mai gauti Šveicarijoj, Sovie
tai nėra išstatę daug savo 
kariuomenės, “bet suvieny
tos vokiečių ir rumunų ar-'

ros; didžiausias savo pa
stangas vokiečiai kreipė lin
kui Šiaulių, Kauno, Gardino, 
Volkovysko, Kobryno, Vla
dimir-Volynsko,. Ravaruskos 
ir Brody, bet neturėjo jokio 
pasisekimo šiame fronte. 
Visos priešo atakos linkmė
je Vladimiro - Volynsko ir 
Brody tapo atmuštos su 
sunkiais nuostoliais priešui.
Šiaulių ir Ravaruskos link

mėse priešas iš ryto buvo 
prasilaužęs į mūsų (Sovie
tų) žemę, bet po pietų liko 
sumuštas ir per mūsų kon- 
tr-atakas išvytas anapus 
valstybės rubežiaus.

Šiaulių srityje mūsų arti
lerija sunaikino apie 300

mijos ten palyginti mažai 
turi pasisekimo,” kaip sako, 
tie pranešimai.

Patys Naziai Nieko Ne
žino apie “Naują 
Lietuvoj Valdžią”

ČiaHelsinki, Suomija. — 
paskleista nepatvirtinti gan
dai, būk, girdi, Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estonijoj įvykę j 
sukilimai prieš Sovietų vy
riausybę. Girdėta atsišauki-j 
mai per vokiečių radio stotį 
Karaliaučiuje, kad tų kraš
tų žmonės sukiltų ir veiktų 
išvien su naziais.

Stockholm, Švedija. — 
Paleista radio paskalai, būk 
įsisteigus nauja (fašistinė) 
Lietuvoj valdžia ir būk tatai 
paskelbęs “Kauno” radio.

Berlin. — Vokietijos val
džia pareiškė, kad jinai ne
turi jokių žinių apie įsikūri
mą lietuvių (fašistų) val
džios Kaune.
TIK VOKIETIJOJ SUDA

RYTA NEVA NAUJA
LIETUVOS VALDŽIA
Smetoniniai p a b ė geliai 

tiktai Berlyne sudarė savo 
naują (neva) Lietuvos val
džią; pasiskyrė Kazį Škirpą, 
buvusį Smetonos atstovą 
Vokietijoj, nauju Lietuvos 
ministeriu pirmininku, o ge
nerolą Stasį Raštikį — Lie
tuvos apsigynimo ministe
riu.
SMETONININKAI ŠAU
KIA PERVEST LIETUVĄ

Į NAZIŲ GLOBĄ
Tariama “naujoji Lietu

vos valdžia” Berlyne per ra
dio atsišaukė į Lietuvos gy- vikų.

priešo tankų.
Linkui Baltstogės (Bialy- 

stoko) ir Brest - Litovsko 
priešas, po inirtusių kauty
nių privertė priešakines mū
sų kariuomenės dalis pasi
traukt atgal ir užėmė Kol
no, Lomžą ir Brest-Litovs- 
ka.

Mūsų orlaiviai sėkmingai 
veikė prieš vokiečius, ginda
mi mūsų kariuomenę, mūsų 
orlaivių stovyklas, gyvena
mas vietas ir karinius punk
tus ir bendradarbiavo su 
mūsų kontr-atakomis ant 
žemės.

Per dieną mūsų orlaiviai 
ir priešlėktuvinės kanuolės 
nušovė žemyn 51-ną priešo 
orlaivį į mūsų žemę, o mūsų 
lėktuvai privertė vieną prie
šo orlaivį nusileist į mūsiš
kę orlaivių stovyklą arti 
Minsko.

Birželio 22 ir 23 d. Sovie
tų kariuomenė paėmė į ne
laisvę apie 5,000 vokiečių 
of icier ių ir kareivių.

Naujosiomis žiniomis, tai 
76, o ne 65 priešo orlaiviai 
buvo nušauti žemyn birželio

(KAUNAS NĖRA UŽIM
TAS. — Kai kurie lietuviški 
radijušai Brooklyne paskel
bė antradienį, kad vokiečiai, 
girdi, jau užėmę Kauną. Tai 
netiesa. Vokiečiai užėmė 
Kolno prie Bugo upės, Balt- 
gudijoj, o ne Kauną. Bet lie
tuviški smeton - hitleriečiai 
nori patvirtint paskalus, 
būk Lietuvoj įsikūrus jų 
valdžia; todėl iš Kolno jie 
padaro “Kauną.”)

Sovietų Lakūnai Atakavo 
Karaliaučių, Tilžę ir Kt. 
Punktus Rytų Prūsuose •

Berlin. — Vokiečių ko
manda pripažįsta, kad So
vietų orlaiviai bombardavo 
kai kuriuos punktus Rytinė
je Prūsijoje, bet sako, kad 
nepadarė žymesnių nuosto
lių vokiečiams.

Maskva. — Sovietų orlai
viai Rytinėje Prūsijoje susi
dūrė su žiauriu pasipriešini
mu iš vokiečių pusės, bet 
Sovietų lakūnams pavyko 
numest bombų j karinius 
taikiklius Karaliaučiuje, ir 
jie smarkiai kulkasvaidžiais 
apšaudė karinius vokiečių 
punktus Tilžėje ir Inster- 
burge.

ventojus “imtis ginklų ir 
padėt Vokietijos armijai pa- 
liuosuot Lietuvą nuo bolše-
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Laukan Iš Amerikos Hitleriškus
Smetonininkus!
Užleisdamas savo barbariškas govėdas 

ant Sovietų Sąjungos (aišku, pirmiausiai 
ant Lietuvos), Hitleris pareiškė, kad 
smetoniškoji Lietuvos vyriausybė buvo 
prašiusi jo pasiųsti Lietuvon nacių ka
riuomenę ir užimti Lietuvą.

Paliejo katė pieną!
Hitleris pripažino tą, ką mes sakėme,, 

ką mes nuolat ir nuolat kartojome, kad 
smetoniškoji fašistų valdžia Lietuvoje 
veikė išvien su Hitleriu, kad ji ruošėsi 
Lietuvą atiduoti Hitleriui. Jeigu Hitleris 
tuomet nedrįso Lietuvon veržtis, tai tik 
todėl, kad jis bijojosi Sovietų Sąjungos, 
nes tuomet jam pradėti karas su Sovie
tų Sąjunga nebuvo patogu.

Kai Lietuvos liaudis pasipurtė, kai žiu-1 
go lietuviškas Lietuvoje fašizmas, tai tas 
pats hitlerininkas Smetona nešė kudašių 
pas tarptautinį banditą Hitlerį. Iš ten 
Hitleris jį ir kitus smetonininkus pri
siuntė Amerikon smalą virti, skleisti fa
šistinę propagandą Amerikos lietuviuo
se!

Na, o kiti smetoniški hitlerininkai, pa
bėgę pas Hitlerį į Berlyną, gražiai glo
bojami ir užlaikomi, dabar sudarė “lie
tuvišką valdžią” ir bando su • Hitlerio 
durtuvais, bombomis ir kanuolėmis grą
žinti Lietuvon fašistinį režimą. Jie pa
skelbė “nepriklausomą (Lietuvos liau
džiai) Lietuvą,” jie sudarė Berlyne lietu
višką valdžią ir su hitlerininkų pagalba 
mano sugrįžti į sugriautą Lietuvą žmo
nes engti.

Tas viskas daroma susitarime su Sme
tona, “tautos vadu” ir visais kitais lie
tuvių tautos išmatomis, esančiais Ame
rikoje!

Amerikos lietuviai neprivalo toleruo
ti nenaudėlių, atbėgusių į Ameriką iš

Berlyno čionai smalą virti.
Amerikos lietuviai turi žinoti, kad, jei 

šiandien Lietuva yra griaunama, Kaunas 
bombarduojamas, žmonės terorizuojami, 
tai už tai kaltas yra ne tik Hitleris, bet 
ir lietuviški smetonininkai, su “tautos 
vadu” Amerikoje!

Bombos, paleistos ant Kauno, bombos 
paleistos ant Vilniaus; žudymai žmonių, 
naikinimas Lietuvos žmonių turto yra at
liekamas ne tik Hitlerio govėdų — už tai, 
kaltas ne tik tasai tarptautinis banditas, 
bet ir lietuviški niekšai.

Todėl Amerikos lietuviai privalo šiuo 
tarpu, nieko nelaukiant, priimdinėti re
zoliucijas, siųsti jas Washingtonan, rei
kalaujant, kad Smetona ir visi hitleriški 
smetonininkai turi būti iš Amerikos iš
vyti!

Amerikos lietuvių visuomenė privalo 
apsivalyti nuo to brudo, kurį čionai Hit
leris prisiuntė smalai virti, fašistinę-hit- 
lerišką propagandą skleisti!

Draugijos ir organizacijos privalo tuo 
reikalu priimdinėti rezoliucijas ir jas 
siųsti valstybės departmental arba pre
zidentui Rooseveltui.

Laukan iš Amerikos hitleriški smeto
nininkai, — Lietuvos liaudies priešai, 
Hitlerio bernai!

Tegyvuoja Amerikos lietuvių vieninga 
kova prieš Lietuvos ir visos Sovietų Są
jungos užpuoliką, tarptautinį banditiz
mą, fašizmą ir jo lietuviškus agentus!

Kartojasi Senoviška Giesme
Komercinė spauda, su mažomis išimti

mis, pasitiko Sovietų Sąjungos - Vokieti
jos karą panašiai, kaip Suomijos - Sovie
tų karą. Viskas, kas Sovietų Sąjungoj, 
negerai, kas pas Hitlerį — puiku.

Per spaudą ir radiją tik pilasi šmeižtai 
prieš Sovietų Sąjungą, tik verčiasi “Hit
lerio laimėjimai,” tik pypso visokios rū
šies prasimanymai prieš SSSR.

“Pabaltijos kraštuos sukilimai,” šaukia 
Berlynas, nes jis to nori. “Pabaltijos 
kraštuos sukilimas,” šaukia komercinė 
spauda ir radijo komentatoriai. Išvien su 
Hitleriu prieš Sovietų Sąjungą.

To buvo galima tikėtis, nes kapitalisti
nė spauda jau ne kartą yra pareiškusi, 
kad Sovietų Sąjunga buržuazijai yra 
šimtą sykių pavojingesnė, negu fašistinė 
Vokietija.

Argi ne taip sakė Čechoslovakijos po
nai?

Argi ne taip argumentavo Franci jos 
200 šeimų, valdžiusių Franciją?

Amerikos plutokratija eina tais pa
čiais keliais.

Visuomenė turi, todėl, viską imti re
zervuotai.

Vienas Maskvos radijo komentatorius 
pareiškė: “Hitleris karą pradėjo, o Stali
nas jį užbaigs.” Tą gali išpildyti, nepai
sant visokių liežuviavimų.

Bet kas bus tuomet?

Am. Komunistų Partijos Pareiški
mas dėl Paramos Sovietams prieš 

Nazių Karą
Ginkluotas vokiečių fašizmo ir jo pa

kalikų užpuolimas ant Sovietų Sąjungos 
yra be priežasties daroma kriminale ata
ka prieš didžiausią čampioną taikos, lais
vės ir tautų nepriklausomybės—prieš So
cializmo šalį.

Šis karinis užpuolimas daromas fašis
tinių Vokietijos valdovų taip pat yra 
ataka prieš Vokietijos žmones. Tai yra 
taipgi ataka prieš Jungtinių Valstijų ir 
viso pasaulio tautas.

Su pilniausia savo žmonių parama, So
vietų vyriausybė dabar veda kovą ne tik 
Socializmo šalį apginti, bet taip pat ap
ginti svarbiausius reikalus visų kraštų 
tautų. Jinai veda kovą už laisvės idėją 
visom tautom ir žmonėm.

Sovietų Sąjunga nuo pat savo įsikūri
mo neatlaidžiai ir drąsiai kovojo už tai
ką tarp įvairių šalių, siekė pastot kelią 
karui ir sulaikyt užpuolimo žygius. Ka
da Municho suokalbininkai paėmė viršų 
valdančiuose rateliuos# kapitalistinėse 
šalyse, jie sunaikino buvusias galimybės 
dėlei bendros apsaugos, ir tuo būdu pa- 
darė antrąjį imperialistinį karą neišven
giamu. Sovietų Sąjunga priėmė ir pa
stoviai vykdė bepusiškumo politiką lin-, 
kui abiejų pusių šiame imperialistiniame 
kare, politiką, rymančią ant pagalbos tom 
tautom, kurios veda teisingą kovą už 
tautinę nepriklausomybę ir laisvę. Ji re
mia Chinijos žmones, kaip kad ji rėmė 
Ispanijos Respubliką. Ji išlaisvino tau
tas Vakarinės Ukrainos, Baltgudijos, 
Bessarabijos ir Baltijos valstybių. Ji ko
vojo prieš karo plėtimą ir jo liginimą. 
Tokiu būdu ji tarnavo goriausiem reika
lam darbininkų klasės ir tautų ištisame 
pasaulyje.

Abiejų pusių reakcininkai ir imperia
listai priešinosi taikos ir bepusiškumo 
politikai vedamai Sovietų Sąjungos ir va
rinėjo sąmokslus prieš tą politiką. Jie 
stengėsi įtraukt Sovietų Sąjungą į impe
rialistų karą.

. Dabar fašistinės Vokietijos valdovai, 
desperatiškai grumdamiesi su savo im
perialistiniais varžybininkais Anglijoj ir 
Jungtinėse Valstijose ir mirtinai bijo
dami prislėgtųjų žmonių masių Vokieti
joje ir visose Vokietijos apiplėštose ir pa
vergtose šalyse, pasirinko smogti savo

piktadariškomis rankomis Sovietų Są
jungai.

Hitleris atsišaukia į savo draugus ir 
rėmėjus visuose kapitalistiniuose kraš
tuose, kad jie paduotų jam savo ranką 
karui prieš Sovietų Sąjungą, karui prieš 
darbo žmones ir prispaustųjų minias vi
same pasaulyje. Fašistinės Vokietijos 
valdovai dabar švituoja prieš akis visų 
šalių imperialistų, ypač Anglijoj ir Jung
tinėse Valstijose, tokį vaizdą, kur galima 
būtų sudaryti naują Munichą, naują są
mokslą, kad perdalinus pasaulį kaštais 
visų tautų žmonių, kad sukriušinus So
vietų Sąjungą, kad išnaikinus demokra
tiją Europoj ir sustiprinus reakciją vi
same pasaulyje. Tai su tokia misija Hess 
atskrido į Angliją. Fašizmo draugai 
Jungt. Valstijose ir Anglijoj ištiesia sa
vo rankas į tokį svajonišką vaizdą. 
Scripps-Howard Press, prieš pat Hitle
riui pradedant dabartinę ataką, begėdiš
kai pareiškė: ‘Tai vienas karas, kuriam 
mes tikrai galėtume pritarti...’ Toks yra 
nusiteikimas ir social-demokratinių stam
biojo kapitalo batlaižių, kurie jau seniai 
reikalauja karo prieš Sovietų Sąjungą.

“Amerikos žmonės—darbininkai, dar
bo farmeriai, negrų masės, vidurinės kla
sės—visi, kurie neapkenčia fašizmo ir 
priespaudos, o brangina taiką ir laisvę, 
matys reikale Sovietų Sąjungos ir jos 
tautų reikalą visos pažangios ir progre- 
syvės žmonijos. Jie turėtų sumušt visus 
bandymus, traukiančius sudaryt naują 
Municho sąmokslą. Jie turėtų siekt veik
laus draugiškumo ir broliškos vienybės 
su Sovietų Sąjungos tautomis.

Šalin kriminalį vokiečių fašizmo karą 
prieš Sovietų Sąjungą!

Už pilną paramą ir sandarbininkavimą 
Sovietų Sąjungai jos kovoj prieš hitleriz- 
mą!

Prieš visus tuos įvairaus plauko reak
cininkus, kurie mėgina bet kokiu būdu 
padėt Hitlerio atakai prieš Sovietų Są-. 
jungą!

Už liaudies taiką paremtą išlaisvinimu 
ir nepriklausomybę visų tautų!

William Z. Foster,
Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 

Pirmininkas.
Robert Minor,

Veikiantysis Sekretorius.

rio užpuolimo ant Sovietų 
daro sekamas išvadas.

Jo nuomone, iš karto ge
riausiai bus, jeigu Sovietų 
armija trauksis, paskui sa
ve vilks Hitlerio karo ma
šiną, ją apdaužys kiekvie
noj progoj, silpnins, skaldys 
į mažesnes grupes ir nai
kins. Jis mano, kad Vokieti
jos fašistai dabar yra su
traukę į pasienį daug skait- 
lingesnes jėgas, kaip Sovie
tai, tai Raudonajai Armijai 
verčiau trauktis, taškyt prie
šo jėgas, silpninti priešą, tuo 
kartu, kada Raudonoji Ar
mija besitraukdama gaus 
vis naujų rezervų, naujų jė
gų ir darysis daug galin
gesnė, kad paskui pereiti į 
kontr-užpuolimą ir ištaškyti 
Hitlerio armiją.

F. Pratt mano, kad fašis
tinės Vokietijos ir jos tal
kininkų karas prieš Sovietų 
Sąjungą, tai yra “aukso 
proga” Anglijai ir Ameri
kai, o ypatingai Amerikai, 
kuris duos laiko galutinai 
prisirengti karui ir išstoti 
prieš Hitlerį.

Jis taipgi mano, kad Ja
ponijos imperialistai nedrįs 
pulti Sovietus, kadangi jų 
tas žygis iššauktų prieš Ja
poniją veikimą Jungtinių 
Valstijų, o Japonija negalė
tų karą laimėti tuo pat kar
tu ir prieš Ameriką ir So
vietų Sąjungą.

Taip mano militaris ap- 
žvalininkas, bet S o v i etų 
Sąjungos vadai gal būti turi 
visai kitą apsigynimo planą. 
Kiek mes žinome, tai Sovie
tų Sąjungos karo jėgos 
stengsis kuo mažiausiai leis
ti priešą į savo žemę, nes 
hitlerininkai išnaikintų 
daug fabrikų ir kitų svar
bių įmonių, kurias taip en
ergingai Sovietų darbo liau
dis statė savo gyvenimo ge
rinimui.

r - - - . - - - r -

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Redakcijai: Aną dieną 

man teko dalyvauti vie-

ANGLU KOMUNISTU PARTIJA REIKALAUJA
REMT SOVIETUS, APVALYT ANGLIJOS 

VALDŽIĄ NUO FAŠISTU PATAIKŪNŲ
Už liaudies pergalę prieš fa
šizmą ir už žmonių taiką! 
Už tarptautinę visų darbo 
žmonių vienybę kovoje dėl

IS KARO IR APIE KARA

London. — Anglijos Ko
munistų Partija birž. 22 iš
leido sekamą pareiškimą 
kas liečia nazių karą prieš 
Sovietus:

“Hitlerio padaryta ataka 
prieš Socialistinę Sovietų 
Sąjungą yra aršiausias už
puolimas atkreiptas prieš 
viso pasaulio žmones.

“Sovietų Sąjungos idėja 
yra darbo žmonių idėja vi
same pasaulyje, idėja lais
vės, socializmo. Tai Hitlerio 
atakai pasipriešins ir sumuš 
ją bendras veikimas visų ša
lių darbo žmonių išvien su 
Sovietų Darbininkų Raudo
nąja Anui j a, Laivynu ir Or- 
laivynu.

“Šis užpuolimas yra vai
sius slaptų manevrų, kurie 
buvo daromi po priedanga 
Hesso misijos. (Čia kalbama 
apie nazių vadą Hessą, ku
ris neseniai atskrido Angli- 
jon siūlyt jai susitaikyt su 
Vokietija ir išvien su na- 
ziais kariaut prieš Sovietų 
Sąjungą.)

“Mes įspėjame žmones 
budėti prieš aukštosios kla
sės reakcininkus Anglijoj ir 
Jungtinėse Valstijose, kurie

visais galimais būdais steng
sis susiderėt su Hitleriu, 
'kad'tik būtų vedama kova 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Vien tik žmonių veiki
mas tegali užkirst tam ke
lią. Mes nepasitikime dabar
tine (Anglijos) valdžia, ku
riai viešpatauja torių-atža- 
gareivių partija, fašizmo 
draugai ii' su jais bendra
darbiaują darbiečių vadai, 
kurie jau parodė savo nusi
statymą; vesdami nuolatinę 
šmeižtų kampaniją prieš 
Sovietus.

“Mes reikalaujame vieny
bės su Socialistine Sovietų 
Sąjunga.

“Tuojau padaryt karinę 
ir diplomatinę sutartį tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos! Pašalint visus į fašistų 
pusę linkusius ir prieš-So- 
vietinius atžagareivius iš 
aukštų valdžios vietų, iš 
diplomatijos įstaigų ir iš ka
rinės komandos! Pa traukt 
teisman Hessą ir priverst 
valdžią paskelbt visas slap
tas derybas!

“Už anglų Liaudies Val
džią, kuria galima būtų pa
sitikėt, kad ji gins žmonių

laisvės, prieš fašizmą ir re
akciją! ...

“Subudavokim bendrą ga
lingą Liaudies Frontą vie
nybėje su žmonėmis Pirmu
tinės Socialistinės Valstybės 
pasaulyje!”

Amerika Paliuosuos Už
šaldytus Sovietų Są

jungos Pinigus
Washington. — Valdinin

kai numato, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė paliuo
suos Sovietų pinigus, kurie 
buvo užšaldyti pagal prez. 
Roosevelto įsakymą. Tokių 
pinigų esą 40 milionų dole
rių. •

Garsusis anglų rašytojas 
Bernard Shaw dėl Vokieti
jos fašistų užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos sako:

“Dar tik vakar mes ir 
amerikiečiai stovėjom prieš 
veidą milžiniško darbo, su
mušti Hitlerį, kada Rusija 
žiūrėjo ir juokėsi. Šiandien, 
dėka pačio Hitlerio kvailys
tei, mes galime žiūrėti ir 
juoktis, kada Stalinas dau
žys Hitlerį. Dabar mes pa
matysim, kas atsitiks. Vo
kietija neturės nei šuniško 
giliukio. Arba Hitleris yra 
didelis kvailys, kaip aš visa
da jį laikiau, arba jis visai 
pasiuto. Aš nežinau, kodėl 
yra žmonių, kurie mano, 
kad Hitleris gali sumušti 
Rusiją.”

vergti Sovietų Rytinį Sibi
rą. Jie daugelį kartų tą 
bandė, bet kiekvienu kartu 
buvo skaudžiai atmušti. Ga
lų gale jie pasirašė su So
vietų Sąjunga penkių metų

000,000 gyventojų. Ukrainos 
laukai yra labai derlingi, 
oras tinkamas. Ukrainoj yra 
daug brangių ir reikalingų 
iškasamų metalų. Dabar 
Ukraina teikia 63% Sovietų

Dabar Amerika sulaikys 
$35,000,000 paskolos Suomi- 
jai-Finliandijai už tai, kad 
ji prisideda prie nazių karo 
prieš Sovietus.

Berlin. — Vokiečių ir ru
munų kariniai laivai bom
bardavo sovietinius Juodo
sios Jūros pakraščius.

Generalė Mobilizacija 
Sovietuose -

Sovietų Sąjungos valdžia 
paskelbė generalę mobiliza
ciją karo jėgų 15-koj kari
nių distriktų, būtent: ru- 
bežiuojaučiuose su Finlian- 
dija, Vokietija, Lenkija, jų 
tarpe šių: Leningrado, Mas
kvos, Ukrainos, Baltrusijos, 
Archangelsko, Arktiko, Cen- 
tralinės Sovietų Sąjungos ir 
Kaukazijos. Visi atsargi
niai gimusieji tarpe 1905 ir 
1918 metų yra pašaukti.

Ar Bus Japonija Neutrali?
Japonijos imperialistai se

nai turi didelį apetitą pa-

nekariavimo sutartį. Bet 
mes žinome, kad imperialis
tai sutartims netiki. Jie prie 
bile geros progos jas laužo. 
Kada Sovietų Sąjungą va
karuose užpuolė Vokietijos, 
Rumunijos, Italijos ir kiti 
fašistai, tai Japonijoj vėl 
tūli gaivalai kelia galvą, 
kad dabar jiems proga pul
ti Sovietus iš kitos pusės. 
Japonija turi bendrą sutar
tį su Vokietijos ir Italijos 
fašistais. Bet ji taip pat at
mena, kad Sovietai turi ga
lingas jėgas ir rytuose. At
rodo, kad laikinai Japonija 
gal žiūrės, kaip eis Sovietų 
Sąjungos apsigynimo karas 
vakaruose.

Sovietų Laivai Sargyboj
Iš Ankaros, Turkijos, pra

neša, kad matė Juodoj Jū
roj Sovietų karo laivus nai
kintojus ir submarinus ties 
Bosforu. Atrodo, kad So
vietų karo laivai ten pasiro
dė, idant dabojus, kad į 
Juodąsias Jūras neįplauktų 
pro Dardanellus ir Bosforus 
Italijos karo laivai.

Ukrainos Turtai
Sovietinė Ukraina yra di- 

lis kraštas ir turi virš 30,-

pagaminamos geležies rū
dos; 43% plieno; 48% robo
to metalo; 72% alumino; 
35% mangano; 60% ang
lies; 70% cukrinių runkelių 
ir daug kitų svarbių produk
tų. Ukrainoj Sov. yra išbu- 
davoję didelius fabrikus ir 
dirbtuves, ten yra didžiulės 
elektros gaminimo stotys, 
viena iš jų Zaporožijoj. 
Štai kodėl Hitleris veržiasi 
į Sovietų Ukrainą.

Bet derlingi laukai ir ki
ti gamtos turtai nėra patsai 

| vyriausias Hitlerio tikslas 
pulti Sovietus. Jis puola So
vietų Sąjungą ir todėl, kad 
ji yra darbo žmonių nauja 
santvarka, kad ten budavo- 
jama socializmo tvarka, kur 
nėra jau išnaudojimo žmo
gaus žmogumi. Štai kur yra 
vyriausias pamatas Hitlerio 
budeliškam užpuolimui.

Karo Specialistas Apie 
Sovietus

Militaris apžvalgininkas 
Fletcher Pratt, kuris laike 
Finliandijos karo provokaci
jos prieš Sovietus, nepasida
vė turčių spaudos skanda
lams, bet “New York Pos- 
te” vis vien į dalykus rim
čiau pažiūrėdavo, dėl Hitle-

nam masiniam mitinge, ku
riame kalbėtojas aiškino 
apie ateivių reikalus. Jis sa
kė, kad labai seniai Ame
rikoje buvo tokie pat išleis
ti pikti įstatymai prieš atei
vius, kokie ir dabar yra siū
lomi. Bet aš nenugirdau, 
kada tas buvo. Gal jūs ži
note ir paaiškintumėte, nes 
man svarbu žinoti? Mat, aš 
dirbu su amerikonais, tai t 
kaip kada tenka tais klausi
mais padiskusuoti. Iš anksto 
tariu dėkui.

J. K.
Atsakymas:

Taip, tokie reakciniai įs
tatymai buvo išleisti. Tai 
buvo 1798 metais, kai Jung
tinių Valstijų prezidentu 
buvo John Adams. Ir tada 
buvo užėjus tokia baisi re
akcijos banga, jog ateiviai 
buvo visaip persekiojami ir 
kongresas priėmė eilę įsta
tymų, atkreiptų prieš atei
vius. Tada irgi Amerikos 
turčiai norėjo išprovokuoti * 
karą su Franci j a, o žmonės 
tokiam karui buvo priešingi.

Tada Thomas Jeffersonas 
buvo apšauktas “išdaviku” 
ir “užsienio agentu”. Bet 
Jeffersonas neišsigando ir 
atsistojo liaudies priešakiu 
kovoti prieš prezidento Ad- 
amso valdžią. Žmonės lai
mėjo, Adamso partija buvo 
sumušta kituose rinkimuo
se. Tada ir tie reakciniai 
įstatymai buvo nušluotL

Berlin. — Vokiečiai iš 
Bessarabijos fronto prane
ša tik tiek, kad ten eina mū- & 
šiai su rusais. •
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Pradžioje spalių mėnesio sueina 25 me
tai nuo išleidimo pirmo Amerikos lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Balso.” Sukak
čiai atžymėt išeis puikus vienkartinis žur
nalas. Gaukite jam užsakymų ir aukų.

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

iš Brooklyno Moterų 
Apšvietos Kliubo

Pasitaikius pusėtinai šiltam 
orui, Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas, 19 d. šio mėne
sio, buvo neperdaug skaitlin
gas, bet tarimų, kaip ir visuo
met, moterys gan apsčiai ture- 
jo. I

Kliubo organizatorė rapor
tavo, jog organizacija buvo at
stovaujama įvykusioj Brookly- 
ne Taikos Konferencijoje, kur 
buvo tartasi ir apie kovą prieš 
kylančias pragyvenimui reik
menų kainas.

Ligonių lankytojos pranešė, 
jog randasi dvi ligonės—čiri- 
kienė, kuri gan sunkiai susir
gusi ir jau kelios savaitės kaip 
guli Kings County ligoninėje. 
Nutarta pasiųsti sergančiai 
draugei dovanėlę ir aplankyt 
kaip tankiai galima.

> Draugė Depsienė, po sun
kios operacijos, sėkmingai sti
prėja.

Dr-gė Višniauskienė pridavė 
\ Kliubui dar 5 dolerius nuo at- 
\ sibuvusių Kliubo suruoštų pie- 

\ tų, kovo mėnesyje.
Kiek plačiau kalbėtasi apie 

pasiuntimą delegacijos į Wa
sh ingtoną, taikos demonstraci
jai. Viena draugė pranešė, 
kad delegacijos pasiuntimui 
jau yra surinkusi $8. Kita iš
pardavusi serijų knygelę už 
$1.00. Iš iždo paskirta $5. 
Kliubas siunčia net tris dele
gates.

Kliubo narės pasižadėjo pa
rūpinti nakvynes iš toliau vyk
stančiai delegacijai į taikos pi- 
kietą.

r Iš įvykusio Pabaltijos tautų
pikniko, komisija raportavo, 
jog piknikas visapusiai buvęs 
sėkmingas, kliubo narės gana 
gražiai darbavosi, ypatingai 
draugė Kanaporienė sunkiai 
dirbo prie valgių gaminimo.

Išrinkta dvi delegatės į 
šaukiamą Ispanijos kovotojų 
gelbėjimui konferenciją. Ko
misija atsišaukė į nares, idant 
dar rūpintųsi rinkimu drabu
žių Ispanijos kovotojams. Net 
keturios draugės pasižadėjo 
atgabent drabužių.

.Komisija išdalijo platini
mui bilietus dėl ruošiamo ban- 
kieto, kuris įvyko 19 d. spa
lio mėnesio, Piliečių Kliubo 
svetainėje. Bankieto pelnas 
yra skiriamas sukėlimui finan
sų ruošiamam jubilėjui, atžy- 

' mėjimui 25 m. nuo išleidimo 
“Moterų Balso.”

Kadangi kliubietės savo iš
važiavimuose visuomet pada
rydavo kiek pelno, tai nutar- 

x ta ir šią vasarą surengti išva
žiavimą. Išvažiavimui vieta 
rūpinsis draugė Augutienė.

Kaipo pusmetiniam susirin
kime, narės turėjo ir užkand
žių su šaltais gėrimais, taip, 
kad paskubino užbaigti susi
rinkimą, susėdusios prie už
kandžių, nei nesijuto, kaip vė
lyba naktis pasiekė.

Susirinkimo nuotaika, kaip 
ir visuomet pas kliubietes, bu
vo juo draugiškiausia. Mūs 
moterys moka savo organiza- 

• ei joj sugyventi juo draugiš
kiausiai, todėl, be abejo, ir jų 
darbas eina taip sėkmingai.

Narė.

Mrs. Roosevelt Pakviesta 
I ' į Debatus

Frances Williams, 27 m. 
amžiaus senumo sekretorė 
Am. Jaunimo Kongrese, pa
siuntus J. V. prezidento žmo
nai Mrs. Eleanorai Roosevelt 
iššaukimą debatuoti su jauni
mu merginų drafto klausimą. 
Debatai siūloma turėt Am. 
Jaunimo Kongreso 7-me na- 
cionaliame suvažiavime liepos 
4-6, Philadelphijoj.

j*'

Kanadietė Laikraščio 
Vedėja Įkalinta

_________________ I 
l

Pereitą savaitę Winnipeg’e, 
Kanadoj, Annie S. Buller' nu
teista dvejus metus kalėti. Ji 
buvo areštuota prieš trejetą 
mėnesių. Teista atsakomybėje 
už darbininkų laikraštyj Mid
West Clarion tilpusį straipsnį, 
kurį Kanados Apsigynimo tai
syklėmis vadoujantis teisėjas 
paskaitė “pavojingu.” Ji buvo 
to laikraščio atsakomąja vedė
ja. /

Vyriausia, tačiau, reakcijos 
panagėse rakštimi buvo tas, 
kad ji komunistė. Teisėjo R. B. 
Graham paklausta į tai atsa
kyti, Annie S. Buller pareiškė:

“Aš turiu privilegiją pri
klausyti Kanados Komunistų 
Partijoj, toj partijoj, kuri gy
vena širdyse ir mintyse darbi
ninkų, ir kuri tapo .nelegali
zuota dėl to, kad ji kovojo už 
jų geriausius interesus. Kana
dos Komunistų Partija yra ta 
partija, kuri išves Kanados 
darbininkus j socializmą ir lai
mėjimą.”

“Pavojinga moteriškė,” šuk
telėjo teisėjas. “Ji turi būti iš
imta iš cirkuliacijos ilgiausia, 
kaip galima.”

K.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo

Birželio 5-tą dieną, pas drg. 
J. Navalinskienę, atsibuvo Mo
terų Skyriaus susirinkimas, 
kuriame narių dalyvavo vidu
tiniai.

Moterų Skyriaus komiteto ir 
įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti. Iš apvaikš- 
čiojimo Motinų Dienos komisi
ja pranešė, kad parengimas 
buvo pasekmingas, programa 
buvo įvairi ir turtinga, kuria 
susirinkus publika buvo paten
kinta.

Skaitytas laiškas iš L.L.D. 
Moterų Komiteto ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos, kuriame at
sikreipiama į kolonijų moterų 
kliubus bei skyrius, kad pa
sekmingai atžymėjus 25 me
tų sukaktį nuo pradėjimo leis
ti “Moterų Balso”. Sykiu bu
vo prisųsta ir dvi blankos dėl 
parinkimo aukų išleidimui 
žurnalo, kuriame bus atžymė
ta “Moterų Balso” sukakties 
istorija. Blankas pasiėmė dd. 
J. Navalinskienė ir O. Girnie- 
nė, kurios parinks aukų.

Kadangi liepos mėnesį su
eina 5-ki metai kaip susiorga
nizavo šis Moterų Skyrius, tai 
nutarta surengti koki pasilink
sminimą atvirame ore, kaipo 
sukakties atžymėjimą. Ir nuo 
to pasilinksminimo pelną skir
ti dėl atžymėjimo 25-kių me
tų “Moterų Balso”. Puikus su
manymas, ir nėra abejonės, 

kad jis bus pasekmingai įvyk
dytas. Lauksime tos dienos, 
kada tas pasilinksminimas 
įvyks!

Sekantis susirinkimas įvyks 
pas drg. O. Kireilienę, 95 Al
bert St., Johnson City, N. Y.

Po susirinkimo drg. J. Na
valinskienė pavaišino drauges 
skaniu lemonadu ir pyragai
čiais. širdingai ačiū jai.

Motinų Dienos 
Ap vaikščiojimas

Gegužes 11-tą dieną, Lietu
vių. Svetainėje, įvyko didelis 
ir gražus parengimas. Tai bu
vo surengtas penkių tautų mo 
terų draugijų bei kliubų. šio 
parengimo programa buvo 
įvairi ir graži, nes ją pildė 
mūs gabiausieji jaunuoliai. 
Prisirengė lošime ir deklama
cijose išreikšti šių, dienų svar
bius įvykius. O tas tų šukių 
bei obalsių^įvairumas ir pri-

Aktorė Rita Hayworth, lošianti Warner Bros, judžiuose, parodo kostiumus. Pirma
sis (iš kairės) yra tamsiai mėlynas vilnonės medžiagos, su balta, karieliukais iš
marginta bliuze. Antras mėlynai-baltai įstrižai dryžiuotas vilnonis, skrybėlė irgi 
mėlynos, bet plonos medžiagos. Trečias—suknelė iš pilkai melsvo gabardino su bal
tais padabinimais ir suknelės varsos skrybėle.

Pagreitinkime Ruošimąsi
Atžymėjimui “Moterų Bal

so” jubilėjinės laidos darbas 
povaliai pradeda įsisiūbuoti. 
Mūs senesnės veikėjos vienur- 
kitur rimtai imasi už darbo. 
Jau iš kelių kolonijų, tam lei
diniui, draugės pridavė po 
gražų aprašymą, bet da did
žiuma, kur seninus buvo, ir 
dabar yra gražus moterų vei
kimas, kol kas nieko nesigirdi, 
o tai bloga, kad draugės vei
kėjos laukia paskutinių dienų 
su aprašymu apie savo koloni
ją.

Medžiagos visur yra labai 
geros, tik reikia kiek giliau 
pasiversti po knygų lapus, kur 

taikinimas prie šio miesto dar
bininkų vedamų kovų palikė 
susirinkusiai publikai didelį 
įspūdį dėl ilgos atminties.

Programos vedėja drg. II. 
Pine trumpai paaiškino šio 
parengimo svarbą, kad jis yra 
sušauktas /atžymėti Motinų/ 
Diena iš darbininkiško taška- 
regio. Taipgi pasakė trumpas 
dienos klausimu prakalbėles 
dd. B. Kelich ir Dr. I. Pine, 
kurie trumpai ir ryškiai pa
aiškino didelį šios šalies ren
gimąsi į antrą pasaulinį impe
rialistinį karą ir darbininkų 
kovas, kad išlaikyti šią šalį 
nuo karo. Ir Dr. I. Pine atsi
kreipė į susirinkusią publiką, 
kad ji visais būdais remtų 
Taikos Tarybą, kuri darbuoja
si už šios šalies išlaikymą nuo 
įtraukimo į šį karą. Šis įspū
dingas parengimas užsibaigė 
gražioje nuotaikoje.

Mūsų Jaunuoles Taikos 
Sargyboje

Drg. J. Navalinskienė, kai
po Moterų Skyriaus sekretorė, 
gavo laišką nuo drg. S., kuria
me prašo pasiųsti porą jau
nuolių į Brooklyną su brukly- 
niškiais jaunuoliais važiuoti į 
Washingtona, atlikti pareigas 
Taikos Sargyboje. Tada pasi
kalbėjus su kitomis Moterų 
Skyriaus narėmis ir gavus pri
tarimo, kad reikia pasiųsti de
legates, tai taip ir buvo pada
ryta. Pasikalbėta su jaunuolių 
motinom ir gauta iš jųjų lei
dimas, kad jaunuolės gali va
žiuoti. Tai ir išleista trys jau
nuolės : F. žvirbliutė, L. Miko- 
lojuniutė ir J. šulskiutė. Visos 
trys priklauso prie L.D.S. 6 
kuopos ir prie Moterų Sky
riaus.

Norisi palinkėsi mūs jau
nuolėms geriausio pasisekimo 
jųjų svarbiame darbe ir iš
reikšti didelis ačiū jųjų moti
noms, kad jas išleido, ir drg. 
J. Navalinskienei už pasidar
bavimą sukėlime lėšų jųjų ke
lionei.

Moterų Skyriaus Koresp.,
O. G. 

ilgų metų veikla yra sužymė
ta; ten rasime labai gražių 
davinių^ Pavyzdžiui, iš vienos 
kolonijos draugės atžymi, kaip 
jos entuziastiškai sutiko caro 
nuvertimą. Carą nuvertus, 
Rusijos liaudis buvo labai su
vargusi. Liaudis, per šimtme
čius vilkusi carizmo jungą ir 
imperialistinio karo nuvargin
ta, šaukėsi į pasaulio proleta- 
rijatą pagalbos. Mūs darbščio
sios draugės karštai reaguoda
mos į jų atsišaukimą, tuojaus 
sukėlė ir pasiuntė $200.00.

Gražiai jos yra užsirekorda- 
vusios ir daugelyje kitokių rei
kalų; jos yra atsiliepusios į 
kožną darbininkų atsišaukimą. 
Tokių pavydzdžių, kaip tos 
kolonijos draugės, rasim visur 
daug, o tai reikėtų kiek galint 
surankioti ir atžymėti tinka
moj sutraukoje, nes labai tan
kiai, iš praeities pamokų, da
rom žygius ateičiai.

Mūs jubiliejinis leidinys pri
valo būt lyg ir apžvalga 25 
metu moterų darbuotės. Tai 
graži krūva metų; veik pusė 
žmogaus amžiaus. Daug kas 
pas mus per tą laikotarpį pa
sikeitė,—perėjo daug veikėjų; 
vienos dirbo daugiaus,—kitos 
mažiau; žmonijos gyvenime, 
ypač darbininkų, per tąjį lai- 
sikeitę. Medžiagos turim labai 
daug ir gražios, tik imkimės

Philadelphia, Pa.
Mirė Drg. Marijona 

Bulaukienė
Gegužės 29 d., šiais metais, 

mirė drg. Marijona Bulaukie
nė, po męrginos pavarde Ča- 
ladieniūtė. Mirė tik sulaukus 
55 metų afnžiaus.

Drg. Bulaukienė buvo žmo
na mūsų seno veikėjo Jeroni
mo Bulaukos. Būdama jaunes
nio amžiaus jinai pati dalyva
vo mūsų judėjime, Lyros Cho
re dainavo. Ji išauklėjo sū7 
nų Joną, kuris ilgus metus 
darbavosi Lyros Chore kaipo 
pirmaeilis dainininkas, choro 
vedėjas ir operečių mokyto
jas; jos duktė Ona, pirmaeilė 
solistė ir duetų dainininkė, il
gus metus darbavosi Lyros 
Chore ir bendruose mūsų pa

Išlydint Mamytę
Gul mūsų mamytė karste paguldyta,
Puikiausiom gėlėmis aplink apstatyta.

Numirė mamytė mūsų mylimoji.
Ji mus užaugino, ant rankų nešidjo.

Per tamsias nakteles ji mumis liūliavo.
Prie krūtinės spaudė, veidelius bučiavo.

Ji skausmus kentėjo, sveikatą padėjo.
Kol mus užaugino, daug vargo turėjo.

Nors ji nemiegojo, rūpinos, kentėjo,
Vienok ji vaikuosna didžią viltį dėjo.

—Užaugs man vaikučiai, paramą turėsiu, 
Gal nors ant senatvės vargo nekentėsiu.

U. Šapranauskiene.

už darbo, nes raštų priruoši- 
mui jau beliko vos tik apie 
pusantro mėnesio laiko, tad 
kolonijų veikėjos, neatidėlio- 
damos laiko, imkitės už darbo.

Besirūpinant raštais, nepa
mirškime ir finansų. Iš kelių 
vietų jau gauta po dešimtinę- 
kitą, bet jų reikės daug. Gra
žaus žurnalo išleidimui atsieis 
o—6 šimtai dolerių vien tik 
spaustuvės i š 1 a idoms. Gal 
mums ir neteks greit ruošti 
kitas atskiras leidinys, todėl 
padarykim, idant šis mūsų ju- 
bilėjinis leidinys būt vertas 
moterų triūso. Mes praeityj 
esame atlikusios daug didelių 
ir vertingų darbų, tad apvai- 
nikuokim ir šį leidinį.

Raštus siųskit K. Petrikie- 
nei 221 So. 4th Str., Brooklyn, 
N. Y.

Chicagoj ir jos artimesnėse 
apylinkėse raštus siųskite J. 
Skeberdytei, 2124 East 68th 
St., Chicago, Ill.

Piniginę perlaidą išrašykit 
E. Mizarienės vardu ir pasius
kit K. Petrikienei.

Už per greitą važiavimą tro- 
ku, kuriam atsimušus į busą 
1939 m., Coronoj, 1 užmuštas 
ir keliolika sužeista, brookly- 
nietis Ch. Roppolo nuteistas 
metus ir 3 mėnesius kalėti.

rengimuose. Mūsų draugė Ma
rijona rūpestingai išauklėjo 
šeimą, nepaisydama savos 
sveikatos. Duktė ir sūnus jau 
vedę, atsiskyrę iš bendrojo gy
venimo.

Draugė Bulaukienė ilgus 
metus nesijautė sveika. Nors 
ir perėjo daugybę tų daktarų, 
kurie spėliojimais gydė, pata
rimus davė, bet nei vienas, ne
ėmė galutino tyrimo ar patari
mo gydytis ligoninės būdu iki 
ta vargšė visiškai prarado 
sveikatą. Kada sveikata geso, 
tada daktarai pasiskubino iš
gabenti į ligoninę, bet jau bu
vo pervėlu, nes pasirodė, kad 
kepenys buvo sugedę ir inks
tai neveikė. Kapitalistinėje 
gadynėje taip yra, daktarai 
darydami biznį nenori greit 
ligonį paliuosuot arba jam pa
gelbėti. žinoma, yra ir sąži-

Draugui Bulaukai
Brangus Jeronimai, manęs neliūdėk, 
Tik savo sveikata rūpinkis, žiūrėk. 
Manęs neprikelsi iš miego saldaus. 
Aš nebeišgirsiu tavo šauksmo graudaus.

Laikykis, mielasis, kaip galint ramiai.
* Liūdėsis negali tęstis amžinai.

Matai, mano mielas, asai suklupau.
Kol vaikai užaugo, jėgų netekau.

Dabar vaikai patys apsirūpins, vargo daug 
mažiau.

Neliūdėkie, gyvenimo drauge, neliūdėk, 
prašau.

U. šapranauskienė.

Naujosios Anglijos
Moterims

Gerbiamosios! Mes, Naujos
Anglijos Moterų Sąryšio Ko
mitetas, kreipiamės prie jūsų 
reikale ateinančio mūsų meti
nio pikniko ir rankdarbių pa
rodos, kurie įvyks liepos (Ju
ly) 13-tą, 1941 m., Worcester, 
Mass.

Kadangi mūsų sąryšio tiks
las yra veikti apšvietos-kultū- 
ros kryptyje abelnai, mes ir 
stengiamės pagal savo išgalę 
tai daryti su pagelba mbterų 
kliubų ir grupių. Savo darbe 
drauge mes trokštame nuola
tos žengti pirmyn, abelnai 
augti, visapusiai didėti. Lig 
šiol mes pajėgėm tai atsiekti 
ir tikimės ateityje. Mūsų me
tinių koncertų tikslas ne mate- 
rialis pasipelnymas, bet mora- 
lis meninis pagastroliavimas 
mūsų lietuvių menininkų spė
kų. Duot mūsų dailę, kultūrą 
mylinčiai-įkainuojančiai publi
kai gražiausio, geriausio, ką 
mes turime lietuviuose ir pa
gelbėti siektis aukštyn mūsų 
menininkam savo lavyboj.

Mūsų moterų piknikų ir 
rankdarbių parodos tikslas— 
apart pakvėpavimo tyru oru, 
duoti publikai gražią muzika- 
lę programą, ir parodyti gra
žų artistiškumą mūsų sesučių 
lietuvių, kaip ateivių, taip ir 
Čia gimusių. Mūsų moterys- 
merginos turi didelius kiekius 
įvairių puikių rankų darbų. 
Daugumas jų neturi progos 
matyti platų svietą, nei svietas 
jų. Mūsų tikslaš yra parodyti 
svietui mūsų sesučių puikius 
rankdarbius ir kartu pasiro
dyti pačiom, kad mokam pui
kiai juos padaryti.

Šių metų sąryšio metinis su
važiavimas nutarė atsišaukti į 
vyrus, prašant juos pasirodyti 
su rankų dirbiniais. Ir drau
gės kolonijose prašomos pasi
rūpinti tuomi, paraginti vyrus 
pasirodyti šioj parodoj. O 
abejonės nėra, kad draugai 
turi drožinių ar šiaip įvairių 
dirbinių. Kviečiam dalyvauti 
parodoj.

Šį metą mes turėsim specia- 
lį valgių stalą parodai. Mūsų 
moterys yra artistės ir valgių 
gaminime. Prašom drauges ką 

ningų daktarų, bet tokių la
bai mažai. Po laikui kiekvie
nas pasako, kad keletą mėne
sių anksčiau būt galėta, išgel
bėti gyvastis. Prie socialistinės 
santvarkos tegali būt apsaugo
ta darbininko sveikata.

Drg. Marijona Bulaukienė 
gimė Lietuvoje, Paperčių kai
me, Trakų apskrityje, Vil
niaus rėdyboje; Į šią šalį at
vyko 1906 metais. Apart šei
mos, paliko 2 pusbroliu Broo- 
klyne, ir pusseserę šioje šaly
je, o Lietuvoje paliko seserį.

Mes išreiškiam gilų apgai
lestavimą jos vyrui Jeronimui, 
sūnui Jonui ir dukteriai Onai 
reiškiam užuojautą, netekę 
Bulaukienės.

Ilsėkis, drauge, ramiai Am
erikos žemėje!

A. J. Smitha.s.

nors pagaminti ir atvesti pa
rodos stalui.

Valgių ir rankdarbių paro- 
don draugės gali daiktus iš
statyti savo vardu, ar susitarus 
kliubo vardu, ar grupės var
du. Už rankdarbių ir valgių 
stalo parodos daiktus bus duo
damos piniginės dovanos. Kai 
praeityje, taip ir šiame pikni
ke tai nuspręs specialė komisi
ja. Nes tas priklausys nuo 
kiekybės ir kokybės suveštų 
daiktų, už kuriuos publika 
balsuoja.

Mes iš savo pusės pasiren
gusios dėti pastangas, kad šis 
mūsų piknikas ir paroda bū
tų viena iš puikiausių ir pasi
tikim, draugės, kad jūs nuo
širdžiai su mumis kooperuosit 
ir mums padėsit tai atsiekti, 
nes be plačios visuotinos jūsų 
paramos mes negalėsim to at
siekti.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Komitetas,

Sekretorė E. Beniulienė,
16 Bunker Ave., 
Montello, Mass.

Negraitė Audley Moare 
Atitiko Savo Vietą

Mums nekartą taikėsi maty
ti reakcininkų spaudoje ir gir
dėti fašistuojančių gaivalų bei 
Jų suklaidintų asmenų išsireiš
kimų, kad, girdi, mes pripažįs
tame negrams lygybę, bet “ne
gras turi žinoti savo vietą,” 
taip kaip sakoma, kad ateiviai 
turį žinot savo vietą, “raudo
nieji,” žydai ir kiti. Įdomu 
kur, pagaliau teisingas jieško- 
tojas tą vietą randa.

Tokiame teisybės jieškoji- 
me matome Audley Moore, 
kovingą negrę iš Harlemo. Gi
mus reakciniuose Pietuose, ne
toli New Orleans, šv. Katrinos 
mokyklos auklėtinė, ji’ apke
liavo visus žymesnius šalies 
kraštus jieškodama J. V. Kon
stitucija nusakytos lygybės. 
Pasiekusi ir Kaliforniją. Bet 
kada Santa Monica pajūryje 
iš jos pareikalavo $5 už bon- 
kutę sodės, ji suprato, jog iki 
lygybės jai dar likosi tolimas 
kelias.

Vis dar jieškodama lygybės 
ji pasiekė New Yorką ir bū
dama gabi dasikasė iki repu- 
blikonų kliubo distrikto vado 
padėjėjos, bet tik padėjėjos, 
laike 1934 rinkimų. Jiems ji
nai ištikimai tarnavo iki vieną 
gražią dieną ji išgirdo apie 
Scottsboro. Republikonai tik
rai turės padėt man Scottsbo
ro jaunuolių kampanijoj, mąs
tė naivi, jauna negrė, prisi
klausius reakcinių auksabur
nių politikierių pasakų ir jo
mis vaduodamosi suagitavus 
tūkstančius negrų t>alsų už 
republikonų tikietą.

Tačiau Republikonų Parti
jai jos prašymas buvo sveti
mas. Ir ji vėl pasijuto, kad 
iki lygybės jai taip toli, kaip 
buvo Kalifornijoj. Ją iš nusi
vylimo išgelbėjo ta pačia die
na pamatytas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo mar- 
šavimas Harleme Scottsboro 
jaunuolių gynimui. Jų iška
bos šaukė: “Mirtis linčeriam!” 
“Už lygias teises negrų liau
džiai.”

Nuo tos dienos Audley ne- 
beeikvojo nei minutės laiko 
republikonų ar Tammanės 
kampanijoms, bet kiekvieną 
dieną paaukojo savo liaudies 
reikalų gynime.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų -
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Waterbury, Conn

tiktai 20 centų

bus A. Bimba iš( 
Jis kalbės apie

Vėliausi Pranešimai Apie 
Kara

Visi Waterburio ir apylin
kės lietuviai dalyvaukite Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
piknike šį sekmadienį, birže
lio 29 d. Piknikas įvyks Lietu
vių Parke, už Lakewood eže
ro. Jžanga 
ypatai.

Kalbėtojas
Brooklyn©.
dabailinį baisų karą tarp So
vietų Sąjungos ir kruvinųjų 
nazių. Kodėl šis karas kilo? 
Ko galima tikėtis? Kaip į šį 
karą turi žiūrėti lietuviai? Ko
kia lietuvių tautos ateitis?

Kalbėtojas bandys, pasirem
damas vėliausiais daviniais, 
nušviesti šiuos istorinius klau
simus. Tad visi ir visos da
lyvaukite. Rep.

Philadelphia, Pa

TP-

Vaizdas iš miesto Beiruto, Lebanon© sostines, kurią užėmė britų kariuomene.

Elizabeth. N. .1

Bendras Mūsų Organizacijų 
Kuopų Rengiamas Piknikas

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 29 d., yra rengiamas mūsų 
visų organizacijų kuopų nau
dai piknikas, kuris įvyks Mi- 
kolaiČio farmoje. Pelnas bus 
bendrai pasidalinta. Dabar 
mūsų organizacijų kuopų na- prakalbos 
riams ir visiems mūsų judėji
mo rėmėjams reikėtų pasidar-l 
buot kuo daugiausiai sutraukt 
publikos į pikniko parką. Tai 
bus paskutinis pkinikas prieš 
didžiulį “Laisvės” pikniką.

Pereitas Veikiančio Komite
to piknikas įvyko, bet jis ne-j 
buvo pasemingas, kaip kad ki-| 
tais metais būdavo. Tą dieną ' 
įvyko benęlras parapijų pikni-| 
kas, į kurį sugužėjo, sako, | 
daug žmonių ir šiaip vadina-] 
mųjų laisvųjų. Philadelphijoj 
pirmeiviškų žmonių yra daug; 
o ir dalis sveikai protaujančių 
katalikų žmonių, kurie lanko 
mūsų parengimus, remia mūsų 
spaudą.

Tiesa, kad pastaruoju laiku 
mums pakenkė, kad priešų ra
dijų stotys negarsina mūsų pa
rengimų ; o dar kita priežas
tis, tai nuvažiavimas į tą par
ką keblokas. Į pereitą pikni
ką buvo duota mašinų patar
navimas; į šį taipgi bus duo
dama nuo 11 vai. iš ryto iki 
4 vai. po pietų.

Draugės ir draugai, garsin- 
kim savo parengimą ir sutrau- 
kim publiką. Apart parengi
mų, organizacijų nariai turė
tų tankiau ir skaitlingiau lan
kytis į susirinkimus, darbuotis 
darbininkų klasės naudai. Mū
sų tarpe yra tokių, kurie nei 
piršto nepadeda, neina į susi
rinkimus ir nedalyvauja, nie
ko nepadeda veikti ir jokių iš
laidų neturi, vienok tie dau
giausiai kalba apie tų skūpu- 
mą, kurie veikia, aukauja 
bendriems reikalams savo gra
šius ir sveikatą.

Darbuokimės ir progresuo
kime visuomeniškais — kul
tūriniais darbais.

Report.

Wilkes Barre, Pa

Binghamton, N. Y.
Lietuviai, Budėkite!

Pastebėjau birželio 16 
nos “The Binghamton Press,” 
kad šio miesto maža grupele 
žmonių, pasivadinę save kaip 
kuriu organizacijų vadais, iš
nešė rezoliuciją, arba, geriau 
sakant, paskelbė kryžiaus ka
rą “raudoniesiems” ir Sovie
tų Sąjungai. Tie pasivadinę 
vadais elementai nėra niekelio 
įgalioti. Iš viso 10 ypatų susi
rinko po numeriu 75 Glen
wood Avė., tai yra, Jeskevi- 
čiaus name birželio 15 dieną 
ir nutarė išnešti rezoliuciją į- 
vairių organizacijų vardu.

šitiems f a š i s t u o j autiems 
žmonėms vadovauja kunigas 
Skripka. Jie savo rezoliucijo
je verkšlena apie “komunistų 
propagandą” šioje šalyje. Bet 
mes darbo žmonės žinome, ką 
Ilonai vadina “komunistais.” 
Jie komunistais apšaukia uni
jų veikėjus, kurie kovoja už 

i geresnes darbo sąlygas dirb
tuvėse, už aukštesnes algas ir 
organizuoja darbininkus į CIO 
unijas ir kurie stovi prieš šios 

| šalies traukimą į impcrialisti- 
i ui k a ra.

Iš minėtos grupeles dešini-] 
jokio 

kėt už šias vakacijas. Tą mo-' naudingo darbo, tai yra, kun. 
kestį, 20 dolerių, gaus kaip tik; Skripka ir Justinas Bučinskas, 
pirm kalėdų. Irtai ne visi gaus, i Nestebėtina, kad jie yra ka- 
gaus tik seni darbininkai, ir! pitalizmo ramsčiai. Bet gaila 
tie, kurie pradėjo dirbt nuo] tų kitų 8 žmonių, iš kurių sep- 
birželio 16-tos dienos, 1940 mJtyni dirba dirbtuvėje su šim- 
O kurie pradėjo dirbt vėliaus,1 tais kitų darbininkų. Ponas 
tiems jokių vakacijų nepripa- darbdavis ir juos lygiai išnau

doja. Galimas daiktas, kad tū
li iš tų “kovotojų už demokra
tiją ir prieš komunizmą” ga
li virsti bosų šnipais ir išdavi
kais, tai yra, gali pradėti bo
sams išdavinėti jiems nepatin
kamus darbininkus. Darbiniu' 
kams, kurie su jais dirba, rei
kėtų apsisaugoti. O organiza
cijų nariai turėtų sudrausti 
tuos savo “lyderius.”

Po minėta rezoliucija yra

Lietuva Karo Liepsnoj—Pra
kalbos ir Diskusijos

Hitleris, Mussolinis ir Lietu
vos fašistai užpuolė karu Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą. Bai
sus karas prasidėjo. Literatū
ros Draugijos kuopa ruošia 
prakalbas ir diskusijas. Pra
kalbą pasakys Antanas Bimba, 
“Laisvės” redaktorius. Po to 
bus klausimai ir diskusijos. 
_______ j įvyks penktadieni, 

birželio (June) 27 d., 8 vai. 
'vakare, Lietuvių Name, 408 
Court St., Elizabeth. Visus ir 
visas kviečiame! Pasakykit 
apie tai ir savo pažįstamiems.

Kviečia Rengėjai.

WILKES BARRE, BA
Žinios iš Kasyklų

šiuom laiku mainos dirba 
rai. Sakoma, dirbs šias dvi 
vaites po penkias dienas. Kom
panijos nori prisigatavot ang-1 
lių, nes su birželio 28 diena 
mainos sustos dirbusios per 2 
savaites. Tai bus unijos virsi-1 
ninku tos išsiderėtos vakacijos! 
iš anglių kompanijų, kurios tu-i 
rėš būt apmokėta.

Mainieriai dabar negaus mo-ities ypatų du nedirba 
kėt už šias vakacijas.

ge- j

tiems jokių vakacijų nepripa
žįstama. Daug darbininkų ne
gaus tuos pora desėtkų dolerių, 
kurie jiems būtų labai reikalin
gi.

mainieriai 
centų ant

atiduos už 
vėliau.

Pereitą mokestį 
jau gavo tuos 7% 
dolerio daugiau, o 
centų, kompanijos 
apie trijų mėnesių

Visuose mainų lokaluose bu
vo balsavimai apie pakėlimą tos 
mokesties 10 nuošimčių ant do
lerio. Daug balsavo atmest to
kį algų pakėlimą, bet čia labai 
daug balsų prisidėjo iš tų mai-1 
nų lokalų, kur daug metų jau1 
nedirba, ir tokie lokalai distrik- 
te nors ant popieros palaikomi, i 
žinoma, tokiuose lokaluose pa-' 
laikomos lokalų valdybos, nors 
mainos ir nedirba, ir reikale 
kokių balsavimų, tokie lokalai; 
labai pasitarnauja distrikto vir
šininkams, nes jie gauna bal
sus visų ten pirmiau dirbusių 
darbininkų.

Kada mainose darbas padau
gėjo, tai ir sužeidimų skaičius 
daug padaugėjo. Tas nepapras
tas skubumas ir nepristatymas 
reikalingos medžiagos dirban
tiems prie tokių dalykų prive
da. Mainieriai per daug palai
di, negana kovoja už savo rei
kalus. Kad būtų daugiau dirba
ma šiuom reikalu, tai nebūtų

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, kad LLD 12-tas Apskri
tys rengia didelį pikniką, kad 
paremt kiek finansiniai ap
skritį ir dienraštį “Laisvę”. 
Piknikas įvyks liepos 6 dieną 
Simko’s Glen parke. Todėl 
draugijos kuopos šiame ap- 
skrityj jau turi imtis už darbo, 
rūpintis transportacija, kad 
kuo daugiau žmonių galėtų 
pasiekt pikniko vietą.

LLD 43 kuopa yra nutaru
si rūpintis transportacija ii’Į tiek daug tokių nelaimių, sužei- 
tuom rūpinsis kuopos valdyba;] 
nuvažiavimui kaina bus labai 
prieinama visiems. Tikietus 
galima gaut pas kuopos val
dybą, kurie čia bus suminėti: 
F. Kuklia, B. Radzevičius, J. 
Grušelionis, J. Visockis. Taip
gi ir pas kitus kuopos narius.

čia įpūsų visų pareiga pasi- 
darbuot, kad turėtume skait
lingą publiką, susidedančią iš 
wilkesbąrriečių.

Laukiantis Pikniko.

d imu ir tiek daug užmušimų.

šiomis dienomis likosi atida
ryta visos miesto maudyklės, 
daug jaunimo pasinaudoja šia 
proga pasimaudyt, nes geresnės 
vietos-maudyklės yra toli pa
siekt ir nevisiems galima, o čia 
ant vietos upėje negalima mau
dytis. Leberis.

Skelbkites savo biznį dien- 
raŠtyj “Laisvėje.”

die-

pasirašę sekami: Nuo šv. Juo
zapo parapijos kun. K. Skrip
ka; Justinas M. Bučinskas 
kaipo pirmininkas šv. Juozapo 
Draugijos; Jonas Bardis, pir
mininkas R. Katalikų Susivie
nijimo 270 kuopos; Juozas 
Morkūnas, SLA 50 kuopos pir
mininkas; Mikolas- Meškūnas, 
Šv. Jono Draugijos pirminin
kas; T. Varkulienė, Šv. Mari
jos M a g d a 1 e n o s Pašalpinės 
Draugijos pirm.; Ed. Bučins
kas, Birutės Ratelio pirm.; 
Antanas Adomaitis, Sandaros 
64 kuopos ph'm.. Tik nepaduo- 
ta, ką atstovauja P. B. Balči
konis ir Ch. Aimanas.

Binghamtono Žvalgas.

Cleveland, Ohio
Visas Clevelandas Rengiasi

Clcvelando visos tautos ren
giasi, bruzda, renka dovanas, 
pardavinėja tikietus ir daro 
viską, kas reikalinga dėl to
kio milžiniško pikniko, kokis 
įvyks Nepriklausomybės Die
noj — liepos 4-tą. Tai bus 8- 
tas metinis darbo žmonių šei- 

I myniškąs piknikas. Kuriems 
įteko dalyvauti tuose tarptau- 
'tiniuose piknikuose praeityje, 
[tie žino, kokie jie įvairūs bū- 
I na: Viename .pikniko šone 
cechai kepa čielas avis ir iš
kepę dalina į porcijas, kitur 
slavės šeimininkės verda gu
las, dar kitur žydės turi sa- 
movarą arbatos ir pyragaičių 
—būna taip prirengta, kad ne
reiktų alkanam grįšti iš pikni
ko..

Piknikas įvyks gražiuose 
Chech Sokol Gardens, prie 
Clark Ave. ir W. 43-čios gat
vės. Taigi, kurie ir turime au
tomobilius, galėsime juos pa
likti garadžiuose pasilsėti, nes 
šis piknikas yra rengiamas to
kioj vietoj, kur būtų pato
giausiai pasiekti ir tiems, ku
rie neturi automobilių. Tik 
reikės nuo Public Square pa
siimti Clark Avė. gatvekarį, 
kuriuom pavažiavę iki W. 
43-čios gatvės, rasime Chech 
Sokol Gardens.

Chicago, III.
Teismas Patvarkė: Pikie

tuoti Leistina
Anais metais, kada pieno iš- 

vežiotojų unija (ADF) buvo 
pradėjus vesti kampaniją už 
suorganizavimą visų pieno iš- 
vežiotojų, apie 57 krautuvių 
buvo pradėta pikietuoti, ku
riom pienas pristatomas ne 
unijinių draiverių. Tos krautu
vės tada atsikreipė į teismą ir

išgavo indžionkšiną prieš pi- 
kietininkus.

šis reikalas perėjo į Illinois 
valstijos aukščiausią teismą. 
Teismas svarstė ir išnešė 
sprendimą, kad pikietuoti to
kias krautuves valia. Šis pa
tvarkymas dabar paliečia ir 
tai, kad galima pikietuoti to
kias vietas, kuriose streiko nė
ra, jei įmonė artimai susirišus 
su ta vieta, kurioje esti strei
kas. Draiverys.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

’*4^.-'I

w-

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

Newark, N. J
Jau kelinta savaitė, kaip 

serga Mary Žilionis, “Laisvės” 
skaitytoja, taipgi LDS ir LLD 
narė. Randasi Columbus Hos
pital, N. 12th St. ir Bloomfield 
Ave., Newark©. Lankymo va
landos pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais nuo 
7 ligi 8 vai. vakare; antradie
niais, ketvirt. ir šeštadieniais 
nuo 2-3 po piet; sekmadie
niais nuo 2-3 po piet ir 7-8 
vakaro.

Linkime draugei greit pa
sveikti.z Š.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

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

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

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS 

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

Tel. ĘVergreen 8-9805
------------------- ------------—-—------------------------------------------------------------------ *

Piknike kalbės kandidatas 
į Cleveland© miesto majorus, 
Arnold S. Johnson.

Darbo Žmogus.

Stockholm, Švedija. — Be 
patvirtinimo p r a n esama, 
kad iš Suomijos kol kas 
prieš Sovietus kariauja tik 
naziai 
tys suomiai.

dar, girdi, ne pa

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsi temyli šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS. P *1* P h7 Vose Pavilion Park
Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

BROOKLYN, N. Y. Liepos 6 July
' Klasčiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

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

moraliai ir materialiai.

PHII ADFIPHIA r«8p- 31 A1*usl* £. par].^ 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
Pradžią 12 valandą dieną
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Tylėjimui Nėra 
Vietos

Bet mes praleidom nepami
nėję. Taip išrėdytų, kad mes 
pergreitai užmiršom Lietuvos 
liaudies arti 14 metų terori
zavimą per smetoninius fašis
tus ir jos didelį džiaugsmą 
nugriovus tą kruviną valdžią 
paliuosuojant visus politinius 
kalinius, pūdomus katorgose! 
Rodos, neleistina taip greitai 
pamiršti susipratusioms darbi
ninkams.

lietu-! komitetai

“Laisvėje” gegužės 23 die
nos “Krisluose” draugas A. 
Bimba pastato klausimą: “Jei
gu čia pasiūlymui vieta, tai 
štai ką aš siūlau. Nusitarkime, 
kad liepos 21 d., pirmadienį, 
be jokios išimties, kiekvienoj 
kolonijoje turėsime sueigą ar
ba mitingą, didelį arba mažą. 
Suėję pasikalbėsime, pasida
linsim mintimis, pasidiskusuo- 
sime apie Lietuvą, na, ir pasi
linksminsime.”

Kodėl reikia susirinkti lie
pos 21 d.? Todėl, kad ta die
na yra svarbiausia visoj Lie
tuvos istorijoje. Ir kas jaučia
si esąs lietuvis, turintis
viškojo kraujo nors lašelį ir 
nors truputį žinantis savo bro
lių lietuvių artojų praeities is
toriją, kaip jų kraujas buvo 
liejamas per visokius sveti
mus užpuolikus ir savąją ba
joriją — t” retų jausti šiandien 
svarba minėtos dienos! c

Pirmas laisvCs šviesos saulės 
spindulis pasirodė ant Lietu
vos horizonto ir nušvietė Lie
tuvos darbo žmonių akis apte
musias nuo ašarų ir skurdo, 
belaukiant šviesesnės ateities. 
Toji laiminga diena buvo bir
želio 15, 1940 metų, kada fa
šistas “tautos vadas” Antanas 
Smetona, su visu štabu savo 
kruvinų budelių, smuko per 
beržyną į Berlyną nuo liau
dies teismo. Šitos dienos meti
nes sukaktuves pažangie
siems lietuviams būtinai rei
kėjo minėti kiekvienoj vietoj 
su dideliu entuziazmu! Bet 
toks minėjimas turi svarbą tik 
grupėmis masiniai susirenkant 
išreikšti savo užuojautą pasi- 
liuosavusiems broliams iš ver
guvės. Pavienių prijautimas 
neturi tokios didelės svarbos.

Aš savo minties tuo klausi
mu nenorėjau pareikšti, vis 

laukiau, kada organizuoti
ALDLD kuopų ar apskričių

tą klausimą iškels
viešumon ir pajudins, kad su
rengti žymesnius susirinki
mus metiniam paminėjimui. 
Bet viskas praslinko ramiai, 
be jokio žymesnio atbalsio.

Ką darysi, kas praėjo, dau
giau negrįš. Bet iš apsileidimo 
klaidos mes visgi galim imti 
pamokas.

štai artinasi liepos 21 diena. 
Tai metinė sukaktis, kada mū
sų senoji tėvynė Lietuva įsto
jo į didžiąją šeimą socialisti
nių respublikų, į Sovietų Są
jungą ir liko apsaugota nuo 
sudraskymo, nuo sunaikinimo 
pragariško karo liepsnoj, ku
ri naikina visas Europos mažą
sias valstybes!

Matote, visi fašistiniai siur
bėlės, nudrėbti nuo liaudies 
sprando, smuko į užsienį ir čia 
sugužėję susijungė su savo 
sėbrais fašistais, tautininkais, 
klerikalais ir socialistais, atsu
ko visas savo sunkiąsias poli
tines kanuolės prieš Lietuvos 
tarybinę legalę liaudies val
džią.

Supraskim tų k a n u o 1 i ų 
reikšmę. Tai nėra iš kokio me-

•H

Bušai į “Laisves” Pikniką 
Liepos-July 6, Clinton Park 
Antrašas: Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Prašome tuojau užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Rengkitės patys ir kalbinkite savo kaimynus 
į dienraščio “Laisves” didžiąją iškilmę.

CHORAS
3 busus
Clinton St

talo nulieta, bet mūsų išeivi
jos darbininkų išauklėta kle
rikalų, tautininkų ir socialistų 
spauda. Ji šiandien atsukta 
prieš pažangiuosius ir abelnai 
prieš visus darbininkus tem- 
dymui jų proto ir šmeižimui 
darbartinės Lietuvos liaudies 
valdžios, legaliai išrinktos.

Na, ir dar prie tam jie tve
ria savo komitetus rinkimui 
aukų iš mūsų darbininkų pa
laikymui tų pabėgusių bude
lių, ir dar su vilčia A. Smeto
ną, su jo visa ministerija ir 
šnipijada, grąžinti ant Lietu
vos liaudies sprando! Aišku, 
jie to jau nesulauks niekad, 
bet visgi būtų geda mums dar
bininkams nežinoti to, kad 
mes sunkiai uždirbtais savo 
doleriais šelpiam savo brolių 
budelius!

Taigi, kad privesti prie aiš
kesnio supratimo darbininkus, 
ir reikia stengtis, kad ne vie
na kolonija nebūtų praleista 
be mažesnio ar didesnio susi
rinkimo, ir nuoširdžiai apibu
dinta, ką reiškia Lietuvos žmo
nėms šita didžioji šventė.

• Ir prie tam, jeigu nuo pa
rengimų atliktų koks doleris 
kitas, ar šiaip aukomis sudė
jus po kelis centus, mes turim 
stiprint darbininkų literatūrą, 
nes tai yra didžiausias ginklas 
atmušti priešą. Be darbininkiš
kos literatūros, mos bespėkiai 
apsiginti nuo priešo. Kiekvie
nam darbininkui reikia skai
tyti savo spaudą, tada pažin
si, kas tavo draugas, o kas 
priešas.

Prie pabaigos turiu primin
ti, kad šitas kruvinasis Smeto
na tik už darbininkų laikraš
tukus, atsišaukimus, grūdo į 
katorgas po 8—10 motų, o ki
tus ir iki gyvos galvos! Tose 
katorgose pūdė, kankino, iš
čiulpė paskutinius syvus spė
kų, atėmė gyvybę ir pasiuntę 
į kapus geriausius Lietuvos 
sūnus. O kiek mūsų broliu ir 
sesučių išžudė vien už tai, kad 
jie drįso pasakyti: “mes no
rim darbo užsidirbti maisto 
savo gyvybes palaikymui.”

Ar ne laikas rųums*. broliai 
ir seses, apie tai rimtai pagal
voti, su kuom mes turim rei
kalą šiuo momentu, ir kaip 
mes turim prisirengti tą bran
gią dieną pagerbti?

Mano supratimu, kad stam
besnius masinius parengimus 
su programomis ir bankietais 
dėl didesnio pagerbimo ir su
traukimo daugiau pažanges
nės publikos reikėtų rengti ar 
dieną prieš, ar keliomis dieno
mis vėliau, kad darbininkams, 
nereiktų darbas sugaišti ir 
kad skaitlingiau galėtų daly-

Montello, Mass.
Nelaimės; Piknikai; Per Ra
diją Šmeižtai; Garsinimai 
Birželio (June) 12, “Laisves” 

skaitytojas St. Stulpinis taisė 
purčius, ant Bellevue Ave. Nu
krito nuo antro aukšto, sunkiai 
susižeidė. Dabai’ kovoja su mir
čių ligoninėj. Visa šeimyna ir 
gimines yra dideliam nuliūdi
me. Linkėtina, kad draugas 
išliktų gyvas ir pilnai pasveik
tų. 

❖ * *

Esama pažangiųjų organiza
cijų, kurios negarsina savo pik
nikus ant pažangiųjų lietuvių 
radijo, 9 valandą sekmadienių 
rytais, per stotį WIIDH, Bos
ton, Mass.

štai pavykę piknikai: Liet. 
Taut. Namo rengtas piknikas, 
gegužes 29, 30, 31 ir birželio 1. 
Buvo garsinta tik per stotį 
WHD1I ir per “Laisvę.” Pikni
kas geriausiai pavyko, pelno li
ko su viršum trys šimtai dole
rių.

Liet. Darb. Susivienijimo 
kuopos, Stoughtono ir Montcl- 
los, rengė pikniką birželio 14- 
15. Piknikas gerai pavyko. Gar
sinta buvo tik per “Laisvę” 
pranešimuose ir per pažangių
jų lietuvių radiją, WHDII.

Per minėtus piknikus ir oras i 
buvo neprielankus.

So. Boston Lietuvių Legijono 
postas surengė pikniką Brock
ton Fair Grounds. Garsino per 
Minkaus radiją, Pad tame pik
nike, 15 d. birželio, bus net ir 
Smetona atvažiavęs. Bet vis- 
tiek žmonių daug nesutraukė. 
Piknikas nešė nuostolius. Min
kaus radijo tai smetoninių fa
šistų radijo prieš Tarybų Lietu
va. Birželio 15, kurie klausėsi 
Minkaus radijo, girdėjo Ma- 
tiejuškos spyčių, kuriame jis 
šaukė smetoninius fašistus į 
kovą prieš pažangiuosius, už 
nuvertimą Lietuvoj Tarybinės 
socialistinės valdžios. Tai buvo 
parodyta, kokiems reikalams 
Minkaus radijo tarnauja.

Kurio klausės tos Matiojuš- 
kos prakalbos per Minkaus ra
dijo, visi pasipiktino, pyksta ir 
ant “Laisv.,” kam leidžia gar
sinti Minkaus radijo programą 
per “Laisvę,” kad šmeižti pa
žangius Amerikos lietuvius ir 
Lietuvos naują tarybinę val
džią. Tai jau no pirmas sykis 
per stotį W0RL smetoniniai fa
šistai varo bjaurius šmeižtus 
vauti šiuose svarbiuose paren
gimuose. Kaip apie tai kiti 
mano ?

J. Ramanauskas.

prieš pažangius lietuvius, prieš 
Tarybų Sąjungą, už sugrąžini
mą smetoninės diktatūros, kad 
vėl galėtų Lietuvoj užsisėsti ant 
liaudies sprando, šaudyti ūki
ninkus, politinius kalinius, o 
visokie padaužos turėtų sau ge
rą gyvenimą, gyvendami darbi
ninkų prakaitu.

Mass, valstijos pažangūs lie
tuviai turės ką nors daryti, kad 
tiems šmeižtams pastoti kelią, j 
Reikės tuom reikalu sušaukti 
specialius susirinkimus kiekvie
noj kolonijoj ir išdirbti planus 
pastoti šmeižtams kelią ant vi
sados.

G e o r (j e Shimaitis.

Anglai Nušovė 57 
Naziy Orlaivius

atakas, o pietiniame fronte 
Sovietai gerai laikosi prieš 
vokiečius ir rumunus.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp susirinkimas jvyks 

birželio 26 d., ketvirtadienio vaka
re, 8 vai. 29 Endicott St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes šis bus svarbus su
sirinkimas. -— J. M. Lukas, Sekr.

(149-150)

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir

Up a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

7 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

' Kamp. Broadway ir Stono Avo.' 
prie Chauncey St., Broadway Uno 

Tel. Glenmorc 5-6191
<;----------------- ----------------- -

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.•

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

London, birž. 23. — Ang
lijos orlaiviai dienos laiku 
bombardavo karinius nazių 
punktus šiaurinėje Franci- 
joje ir vakarinėje Vokietijo
je ir nušovė žemyn 30 vo
kiečių orlaivių; o diena pir
miau anglai nukirto 27 na
zių orlaivius.

New York. — New York 
“Times” rašo, kad Suomijos 
fronte Raudonoji Armija 
atmušė vokiečių darytas

Berlin. — Naziai pervedė 
smetonininkams buvusį Lie
tuvos konsulatą.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS :
Telefonas: Humboldt 2-7064

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

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

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street

O, Tai Progai
APDOVANOT n » ¥T V WT 
LAIKRODĖLIU: Vi it U tl Al

NEWARK, N. J.
/ JL (IkjUlUvlV

Pirmo buso, pirma stotis bus 566 So.
E. Orange, N. J. Visi šios apylinkės lietuviai galite
užsiregistruoti pas K. Žukauskienę, 566 So. Clinton 
St. Busas išeis 12 vai. dieną. Bilietas 85c į abi pusi.

Visi trys busai kartu išeis nuo šv. Jurgio Draugi
jos Salės, 180 New York Ave., Newark, 1 vai. po piet.

Prašome įsitėmyti, jog buso bilieto kaina 85c. Bi
lietai gaunami Šv. Jurgio salėje, 180 New York Ave. 
Pas Mikšį ir Skeistaitį užeigoje, 189 Ferry St., ir pas 
Sietyno Choro narius.

PI N I Literatūros Draugijos
LLIi r 11. J. 77 kp, busas isįeis 

nuo Chas. Green vietos, 267 Walker St., 1-mą vai. po 
pietų. Buso bilietas $1.00 į abi pusi. Prašome iš anks
to užsiregistruoti pas Chas. Green arba pas Komi
sijos narius.

FII7ARFTH N I BANG0SCH0K0LL1LM1JL I 11. J. Busas išeis
nuo 408 Court St., 12:30 vai. dieną. Keliones lėšos 

bus paskelbtos vėliau. Užsiregistruokite vietą buse 
pas sekančius draugus: C. Andriūnas, F. Šiaulis, A. 
Stripeika, A. Pociūnas ir A. Skairius.

BAYONNE, N. J. AU>LD
nuo L.A.U. Kliubo, Liberty Hali, 329 Broadway, 11 
vai. ryto. Kelionė į abi pusi $1.00. Prašome užsire
gistruoti vietas iš anksto.

Chroniškos Ligos (lydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVU Ligos, Skilvio ir 

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

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 Jewels, yellow 
gold filled case, 
Guildite back.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
MCRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS
STARTING^ —flT $2475^

There’s A GRUEN 
At A Price For Every 

Purse

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

Robert Lipton
JEWELER

irpęrv riTV n i busas išvažiuos JLIluLI Vii 11» J. nuo Ukrainą Svet.
158-60 Mercer St., 12 vai. dieną. Prašome įsitėmyti 

laiką, užsiregistruokite vietas iš anksto.

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.

pas

LIPTON

Pamatykite
Pasirinkite

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

GENT'S GRUEN LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN 
“STUART” “CHARLOTTE” “SHERMAN”

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

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

i

NEW CREATION
B t u n n 1 ng- 

wi

3-DIAMONDS
L, S1Q95 
yellow gold *W 
mounting.

CAMEO RING
Genuine cam- 

>1 SIJ95
BIRTHSTONE RING

_ . _ „ _ Choice of ap-
U. .“to- S9Q95 i j $1795
latlng di a- for every
nbmmU »onth.



NwWko^^jfc/Ziriim
Prakalbos Protestui Prieš Fašizmo 

Užpuolimą ant Lietuvos
Ką Mūšy Skaitytojai 

Mano apie Karą
“Laisves” Pritrūko

Ant Standų
Brooklyno lietuvių pažan

gios organizacijos rengia pra
kalbas, kad išaiškinus: Kodėl 
Vokietijos fašistai su savo ša
lininkais užpuolė Tarybų Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą? Kas 
laukia fašistus šiame kare? 
Kodėl lietuviai fašistai-smeto- 
nininkai taip džiaugiasi iš Lie
tuvos liaudies nelaimės? Koki 
prieš mus, Amerikos lietuvius,

|dabar stovi uždaviniai?
šiais ir kitais klausimais 

kalbės Antanas Bimba, R. Mi- 
zara ir D. M. Šoloinskas.

Prakalbos įvyks Grand Pa
radise Ballroome, Havemeyer 
ir Grand St., Brookly.ne, ant
radienį, liepos 1 dieną, 7:30 
vai. vakare. Visus kviečia ren- 

j gėjai.

Antradienį važiuojant į dar
bą netikėtai traukinyje susi
tinku seniai pažįstamą “Lais
vės’ ’skaitytoją J. V.

Netekome Nuoširdžios 
Draugės

Vincevičiaus Šermenyse 
Daug Lankytoji;

Birželio 15-tą, mirė Anto- 
nette Brovvnienė (Masalsky- 
tė), 53 m. amžiaus, išgyvenus 
apie 28 metus Amerikoje ir 
virš 20 metų Brook lyne. Gyve
no ir palaidota laisvai, gra
žiose Alyvų Kalnelio kapinė
se, birželio 18-tą.

Gražus Darbo Moters 
Gyvenimas

Ar draugė Antonnetė vai
kystėje buvo turėjus progos 
lavintis, neteko patirti, žinia 
tiek, kad dienraštis “Laisvė” 
buvo nuolatinė lankytoja jų 
šeimynoje per daugelį metų ir 
kad jinai “Laisvę” visada 
brangino ir uoliai rėmė. Taip
gi priklausė Literatūros Drau
gijoj. Veikiausia, tik tie ir bu
vo jos mokyklomis, kuriose ji
nai išsiauklėjo klasinę sąmo
nę ir griežtumą tarnauti tik 
darbininkų reikalams. Ji nie
kad neparėmė organizuotų 
darb. priešų.

Nenorėjo Karo, Bet Jam 
į Sudėjo Aukų

Pačiame jos jaunystės gra
žume ir džiaugsme, kada vi
lioja meilė ir gyvenimas, pa
saulinis imperialistinis karas 
aprėpė pasaulį ir gręsė atimti 
nuo jos mylimą draugą. —Nei 
tu eisi žūti, nei kitus žudysi 
dėl kieno pelnų,—sakė jinai 
savo draugui. — Jei dėl to 
bus vargas, vargsime kartu. O 
vargo buvo. Nors mirties pra
silenkė, tačiau persekiojimas 
ir širdgėla pasivijo, bet neiš- 
gązdino ir nenubloškė bevil- 
tėn. Pagaliau susikuria šeima, 
Antonettė tampa laiminga mo
tina. Bet neilgam. Karo pa
gimdytus ligos atima jos dvie
jų kūdikių gyvybes. Širdyje 
liekasi gėla ir tuštuma.

Meilė Žmonėms Duoda 
Jėgų Gyventi

Mylint žmones ir pasiryžus 
jų skausmus lengvinti, Anto- 
nettei nebuvo kada savo var
gus rokuoti. Ligos ir vargai 
įsisuko į kitą, taipgi jaunų lie
tuvių Vaišnorų šeimą ir mirtis 
pasišienavo kita kryptimi, 
dviejų mažų kūdikių motiną 
nuvarė į kapus, o tėvą ilgiems 
metams ligoninėn, kad iškan
kinus vėliau pasiimti. Liko 
du našlaičiai, viena pusantrų 
metų mergytė. Jai d. A. Brow- 
nienė tapo mylinčia ir mylima 
motina. Tai buvo mūs žinomo
ji Marytė, d-gės Brown globo
je išaugusi į puikią jaunuolę 
veikėją. Draugė Brown per 
tūlą laiką globojo ir kitos šei
mos jaunametę dukrelę Dildą,

Motiejaus Vincevičiaus šer
menis lankė labai daug šei
mos draugų ir pažįstamų pa
reikšti savo pagarbą velioniui 
ir užuojautą jo šeimai.

Velionis, nuolatinis “Lais
vės” skaitytojas, buvo senas 
brooklynietis (nors mirė su
laukęs tik 55 m.), turįs plačių 
pažinčių, pažangus ir draugiš
kas žmogus. Tas ir išaiškina 
daugį lankytojų ir gėlių prie 
jo karsto.

Iš brooklyniečių velionį gė
lėmis parėdė jo žrąona, sūnus 
ir duktė, Krasnitskai, J. Sut- 
kai, F. Bekeriai, A. Balčiūnai, 
P. Selickai, Vitai, M. Bakanai, 
J. LeVandai, Edison Kliubas, 
Edison firma, kur velionis dir
bo, ir Edison darbininkai, 
taipgi iš Brooklyno priemies
čio Flushing, kur šeima gyve
na, C. Vezzolai, kiti kaimynai, 
ir merginų grupė.

Iš kitur buvo gėlių nuo A. 
želaičių ir G. Martell’ių iš 
Lincoln, N. II.; C. želaičių iš 
Cranston, R. I.; Gotautų iš 
Portchester, N. Y.; Barčių iš 
Rahway, N. J.

Birželio 24tos popietį velio
nis Vincevičius skaitlingo bū
rio palydovų išleistas ir paly
dėtas į Alyvų Kalnelio kapi
nes, Maspethe. š.

—Tai, kaip atrodo dabar? 
—Klausiu jo.

—O kaip gi atrodo? — At
sako jis.—Karas eina. Tik dar 
nežinia, ar čia bus koks nors 
triksas, ar Hitleris nebeturėjo 
kitos išeities? žiūrėkie, Hess 
atskrido Anglijon ir pranešė 
anglams, kad Hitleris pasiruo
šęs pradėt karą prieš Sovietų 
Sąjungą ir pradėjo. Ar gali
ma tikėti Anglijos pasigyri
mams, kad ji dabar taip smar
kiai bombarduoja vokiečių 
punktus? Gal tiktai giriasi, 
kad svietui pasirodyti. O gal 
Anglija ir kariaus.

—Laikinai, žinoma, naziai 
gali ir įsiveržti Sovietų Sąjun- 
gon ir pasivaryti pirmyn, — 
prisidėjau aš su argumentu.— 
Nes jie pradėjo užpuolimą, 
pasirinko vietą ir laiką.

—Tas nieko nereiškia, — jis 
atsako. — Laikinas pasitrauki
mas nieko nereiškia. Sovietai 
turi tankus, kurie sudoros na- 
zius. Naziai bus supliekti, bus 
supliekti.

—Bet štai, žiūrėk, ko troš
ko reakcionieriai, — atvertęs 
Daily New editorialinį puslapį 
jis man rodo (O editorialas 
pavadintas: “What a Break 
for Us?”) — Jie džiaugiasi, 
kad naziai padarė užpuolimą 
ant Sovietų Sąjungos.

—Dienraštyje rašykite tei
singai, paduokite pilnas žinias, 
kad skaitytojai žinotų tikrą 
karo eigą.

Traukinys atlėkė į mano 
stotį ir turėjome pertraukti 
pasikalbėjimą. Rep.

Nors dienraščio “Laisvės” 
šiomis dienomis šimtais dau
giau kopijų pristatoma ant 
standų, tačiau pereito pirma
dienio ir antradienio laidų vi
sur pritrūko. Tai dar kartą 
lietuvių liaudis parodo, kad 
kuomet eina klausimas teisin
gų žinių bile kuriuo svarbiu 
klausimu, ji pasirenka “Lais
vę.”

Leviton Streikas 
Baigias

Po dešimties mėnesių pikie- 
to, pagaliau, Leviton firmos 
streikas baigtas unijos gavimu 
sutarties su $15.50 minimum 
ir 10 procentų abelno pakėli
mo algos.

Streike dalyvavo 1,600 dar
bininkų, daugelis uždirbusių 
tik po $13 per savaitę. Prie 
tokių algų pridėjimas po 10% 
mažai gelbės dabartiniame pa
brangime, tačiau nusialinę il
goj kovoj darbininkai dauge
lis išėjo į kitas industrijas, o 
likusieji pritrūkę kantrybės 
nusitarė grįžti, kad ir ne su 
pilnais laimėjimais. Jie reika
lavo tūloms mažiausia apmo
kamoms sekcijoms pakelti al
gas iki 25 nuošimčių.

Streikui vadovavo Elektristų 
Brolija, AFL.

KRISLAI

Policija jieško berniukų, ku
rie pavogę 7 tolius dinamito 
prie akmens išskėlimo darbų 
W. 187th St. ir Amsterdam 
Ave., N. Y.

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)

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

# 447Ž7AZ4 -j

(Ištariama La-ta-ky’-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas tapo pridėtas prie Old 
Gold, jo delikatni lapai sutei
kia naują skoni ir kvapumą 
šiai tai mėgiamai jų sudėčiai.

Tas pat pažįstamas pakelis — bet NAUJI 
Old Golds!

P. Lorillard Company, įsteigta 1760 — puikaus ta
bako sutaisytojo nuo George V/ashington’o laikę*.

kuri iki šių dienų randasi jos 
šeimynoje ir dabar taip pat 
dalyvauja mūs jaunime.

Didžiausiu velionės džiaugs
mu būdavo jos mergaičių da
lyvavimas pažangiąjame judė
jime. Ir kasgi nesidžiaugtų. 
Juk gyvastis — dar tik pra
džia žmogaus gyvenimo. Įkvė
pimas siekti vertingo gyveni
mui tikslo — visų darbo žmo
nių gerovės — yra brangeny
be, kurią ne kiekviena motina 
turi laimės suteikti savo vai
kams. Jinai turėjo. Laiminga 
motina. Ji laikė savo tikslą 
atsiektu.

Pagerbti šią tylią, malonią 
darbininkę motiną lietuviai 
skaitlingai lankė jos šermenis 
ir nemažu būriu (atsižvelgiant 
į darbo dieną) palydėjo į pa
žangiųjų visuotino pasilsio vie
tą—Alyvų Kalnelio kapines. 
Prie kapo S. Sasna atžymėjo 
keletą bruožų iš jos gyvenimo.

Liko nuliūdę jos gyvenimo 
draugas Kazys Brown, auklė
tinės Marytė ir Hilda, broliai 
Kazys ir Jurgis Masalskiai, 
pastarasis Chicagoj, iš kur bu
vo atvykęs į laidotuves. Eirio- 
galoj, Lietuvoj, dar gyvena jos 
motina, seserys ir kiti giminės.

S.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
metu jie skelbė, būk “Stalinas 
su Hitleriu pasibučiavo” ir 
broliškai bendradarbiaują!

Mes visuomet sakėme, jog 
tai yra didžiausias melas. So
vietai buvo padarę sutartį su 
Vokietija, tiesa, nes Sovietai 
norėjo taikos, taikiai gyventi. 
Bet jie niekad Hitleriui nepa
sitikėjo. Jie visuomet savo po
litiką turėjo nepriklausomą— 
taikos politiką.

Šiandien kiekvienam tas aiš
ku. Ką dabar Grigaičiai, ši
mučiai ir Tysliavos darys? Jie 
turės išspjautas ant komunistų 
seiles praryti. -

Lietuviški Hitlerio burdin- 
gieriai Berlyne, sakoma, pa
skelbę naują “lietuvišką val
džią.” Tai Hitlerio palaimin
ta “valdžia,” tai lietuvių tau
tos išmatų “valdžia.”

Iš Kauno gi pranešimas 
skelbia, kad visoje Lietuvoje 
įvyko milžiniški masiniai mi
tingai, kuriuose buvo pasmerk
tas fašizmas ir pasisakyta ko
voti prieš jį iki fašizmas bus 
sutriuškintas!

Mes skaitomės ne su lietu
vių tautos išmatų skymais, bet 
su lietuvių tautos pareikšta 
valia!

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų 

ruošos ir prižiūrėti du vaikus. Gaus 
kambarį ir valgi. Su atlyginimu su
sitaikysime per laiškus. — L. Baro
nas, 234 E. Filbert St., E. Roches
ter, N. Y. (149-151)

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. bukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

VARPO KEPTUVĖ
Laukiame Jūsų Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

THE BAHRS’
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėkšų-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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kairias.

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

A UNION LABEL

C H AR L E S’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA-E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER (
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer £1158

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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!

T

48tas METINIS 48tas

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
RUOŠIA ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ

Šeštadienį, Birželio 28, 1941
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Ave. . Woodhaven

Gerbiamieji Brooklyno Lietuviai ir Lietuvaitės!
Kviečiame visus atsilankyti j mūsų Pikniką, kur bus progos su 

artimiausiais sueiti ir prie puikios muzikos pasišokti. Gros Tama
šausko orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

Įžanga tik 40c. Pradžia 4 vai. po pietų
Visus ir visas kviečia ir ragina atsilankyti RENGIMO KOMITETAS.

KELRODIS: IŠ Williamsburgo važiuokit Broadway “L” Jamaica 
traukiniu; išlipkite Elderts Lane stoty. Automobiliais: Važiuokite 
Bushwick Ave. iki Jamaica Ave., čia sukite i kairę; pavažiavę Ja
maica Ave. 5 minutes rasite parką.

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus, Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

■ į

i 
e

Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.
r——~~~-----—------o

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Turime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais t
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

S ta/

Ev. 4-8698Tel.




