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No. 165 LAISVĖS
ti mūsų žemes aplaistytas mū
sų prakaitu, užgrobti mūsų 
grūdus ir žemę įgytą mūsų 
darbu.

“Jis pasinešęs atsteigti dva
rininkų viešpatavimą, sugrą
žinti carizmą, sunaikinti tau
tinę kultūrą ir tautinį valsty
binį gyvenimą rusų, ukrainų, 
baltgudžių, lietuviu, latvių, es
tų, uzbekų, totorių, moldavų, 
gruzinų, armėnų, azerbaidža
niečių ir kitų laisvų tautų So
vietų Sąjungoje, suvokietint 
juos, paverst juos vergais vo
kiečių kunigaikščių ir baronų, inės Ukrainos miestą, turintį 

“Tokiu būdu klausimas yra per 846,000 gyventojų.
gyvybės ar mirties klausimas ----------
Sovietinei valstybei, Sovietų Maskva, liepos 14.—Sovie- 
Sąjungos tautoms; klausimas 
yra, ar Sovietų Sąjungos tau
tos turi pasilikti laisvos ar pa
pult į vergiją.”
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SOVIETAI ATGRIEBĖ NUO VOKIEČIU DU MIESTUS
VOKIEČIAI SAKOSI PASIE

KĘ KIJEVĄ; SOVIE
TAI UŽGINČIJA

Berlin, liepos 14.—Naciai 
sako, kad jie jau įžengę į 
Kijevą, didžiausią Sovieti-

tai užginčija, kad vokiečiai 
pasiekę Kijevą.

NPi^ini K^tnr HITLERIS ĮKALINĘS SAVOLNaciai LNeteKO rvctur- jpedinj orlaivyno mi
gubai Daugiau Karių

Negu Sovietai
nister! GOERINGĄ

Bet, žinoma, Sovietų liaudis 
nesutiks papulti vergijon, sako 
Stalinas. Kaip kokia nesuval
doma, galinga audra ji paki-i 
lo ir įsiveržusiems banditams 
nusuks sprandą. Ims laiko ir j 
aukų, bet 
tas.

Naciai Sako, kad jie 
Žygiuoją Linkui Le
ningrado ir Kijevo

+ .. . , . . I NACIŲ PRANEŠIMAStikslas bus pasiek- „J . . v. ,Berlin. — Vokiečių ko- 
____  manda skelbia, kad jie pra

yra to didžio so-paužę Stalino Liniją visose 
laivo kapitonas-va- sprendžiamose vietose. Vo-

Vokiečiai Vengia Oro Kovų su Sovietų Lakūnais; Naciai 
Prarado Daugiau Tankų ir Orlaivių nekaip Sovietai

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 13.—Sovietų Žinių Biuras šiandien pra

nešė, kas seka:
Praeitą naktį fronte neįvyko jokių svarbių karinių 

veiksmų. Pietų-vakarų kryptyje liepos 12 d. mūsų ka
riuomene visiškai sunaikino motorizuotą priešo pulką* 
Nakties laiku mūsų orlaiviai veikė prieš motorizuotą ir 
mechanizuotą priešo kariuomenę, ir bombardavo jo or
laivių stovyklas ir kitus karinius punktus Jassuose ir 
Ploesti (Rumunijoj). ’ >

Stalinas 
cialistinio 
das. Jis mokėjo jį gražiai vai-; kiečių ir rumunų armijos 
ruoti ramiu didžiosios kūrybos atmetę Sovietų kariuomenę 
laikotarpiu, j 
vesti per visas audras ir šio 
baisaus karo su hitleriniais 
kanibalais.

mokėsjis jį iš- atgal plačiu frontu ir per
ėję Dniestro upę, kaip sako 
naciai. Vokiečių, slovakų ir 
vengrų kariuomenė, girdi, 

Stalinas turi pasitikėjimo vi- vejasi bėgančius raudonar- 
soje Sovietų liaudyje ir visoje; miečius. 
progresyviškoje žmonijoje vi
sam pasaulyje. Visų dabar 
akys nukreiptos į Maskvą, į 
socialistinę žemę, šitoje žemė
je fašistinis bestija suras sau 
kapus.

Sovietų žemė dabar vienin
telė jėga ir vienintelė viltis.

Sovietų Sąjungos preziden
tas Kalininas atsiuntė Ameri
kos žmonėms 
per prezidentą 
proga liepos 4.

lin- 
lai- 
hit-

pasveikinimą 
Rooseveltą 

Rooseveltas 
davė atsakymą ir gražius
kėjimus Sovietų žmonėms 
mėti šį kruviną karą prieš 
lerizmą.

Rooseveltas teisingai sako, 
kad Sovietų žmonės ir Ame
rikos žmonės yra “susirišę 
tvirtais istorinio draugiškumo 
ryšiais.” Taipgi teisybė, kad 
Amerikos žmonės “su simpati
ja ir pagarba seka tą didvy
rišką kovą, kurią dabar Rusi
jos žmonės vedą savęs apgy
nimui.”

Tik mažytė Amerikos reak
cininkų saujalė simpatizuoja 
hitleriniams banditams. Visos 
liaudies simpatijos ir užuojau
ta yra Sovietų liaudies pusėje.

Amerikos lietuviuose tas 
pats. Tik visai išsigimusių 
klerikalų, menševikų ir smeto- 
nininkų vadų saujalė sveikina 
hitlerinius kanibalus ir jų pra
garišką karą. Tik jie nesitve
ria džiaugsmu, kad mūsų gim
tinė žemė, Lietuva, tapo per 
hitlerininkus kraujuose pa
plukdyta ir pavergta.

Amerikos lietuvių liaudis iš
troškusiai laukia amžino galo 
kruvinąjam fašizmui ir išlais
vinimo Lietuvos iš po nazių 
jungo.

Į šiaurių rytus nuo Dnies- 
tro upės vokiečių kariuome
nė jau stovinti prie didmies
čio Kijevo vartų.
, Vokiečiai sunaikinę stip

rų sovietinį apsigynimo ruo
žtą į šiaurius nuo Pripeties 
Balų, prie Dniepro upės.

Centraliniame fronte vo
kiečiai prasigrūmę daugiau 
kaip 125 mylias į rytus nuo 
Minsko.

Vitebskas esąs nacių ran
kose jau nuo liepos 11 d.

Į rytus nuo Peipus ežero 
vokiečių tankai maršuoją 
linkui Leningrado.

Nacių oro jėgos sunaiki
nusios Sovietų geležinkelių 
sistemą; tai Sovietai negalė
sią suorganizuot plačių kon- 
tr-ofensyvos veiksmų prieš 
vokiečius, sako naciai.

Daugelis Sovietų kariuo
menės dalių jau krinka, kaip 
skelbia vokiečiai.

Vokiečiai sugabenę ‘ savo 
jėgas arti “buvusios” Stali
no Linijos tęst tolesnius 
veiksmus prieš Sovietų Są
jungą.

Washington. — Dabar 
Amerika pagamina daugiau 
ginklų negu laike pereito 
pasaulinio karo.

Maskva. — Sovietų žmo
nės sveikina karinę sutartį 
su Anglija dėlei bendro vei
kimo prieš nacius.

“Visi jie buvo tos nuomo
nės, kad nazių armija gali 
perkirsti per Raudonąją Ar
miją, kaip peiliu per minkštą 
sūrį,” sakd'Ąnne O’Hare Mc
Cormick, *5N«w York Times” 
kolumnistinė liepos 12, apie 
militarinius ekspertus, kuriuos

filozo- 
ir mū- 
Grigai-

jinai buvo kalbinus prieš me
tus laiko.

Atsimenate, šitokią 
f i ją svietui šinkavojo 
siškiai socialnaziai — 
tis ir Michelsonas.

Dabar tie nelaimingi “eks
pertai” turi giedoti visai kito
kią giesmę. Visi jie pamatė, 
kad Raudonoji Armija toli 
gražu nuo minkšto sūrio. Da
bar visi pripažįsta tos armijos 
vienybę ir galybę.

Maskva, liepos 14. — So
vietų radijas paskelbė:

“Vokietijos feldmaršalas 
Hermann Goering, orlaivy- 
no ministeris, pagal prane
šimus iš Stockholmo, Šve
dijos, tapo įkalintas kon
centracijos stovykloje. Tai 
todėl, kad jis kalbėjo 
prieš Hitlerio užpuolimą 
Sovietų Sąjungos. Goerin- 
gas sakė, jog Vokietijos oro 
laivynas jau prarado per
daug orlaivių kare prieš 
Graikiją ir prieš graikų sa
lą Kretą. Tad Hitleris įnir
tęs pavadino Goeringą bai
liu ir užreiškė, kad jis pats 
bus komandierium Vokieti
jos oro jėgų.

“Generolui Milchui įsaky
ta perimt Goeringo parei
gas. Jog kas tai blogo atsi
tiko Goeringui, yra spren
džiama ir iš to, kad jokiame 
pranešime iš Vokietijos nė
ra minimas Goeringo var
das.

“Pranešimai pasiekę Mas
kvą teigia, kad Himmleris, 
galva slaptosios nacių poli
cijos, reikalavo būtinai įka- 
lint Goeringą koncentraci
jos stovykloje.”

Hitleris pirmiau buvo pa
skyręs Goeringą kaip savo 
įpėdinį - diktatorių, jeigu 
Hitleris mirtų pirm Goerin
go.

Sovietai ir Anglija 
Kovos Išvien; Neda
rys Atskiros Taikos

Maskva, liepos 14. — Sovietų žinių Biuras šiandien iš
leido šitokį pranešimą:

Liepos 13 d. įvyko didžiuliai ir smarkūs mūšiai link
mėse Pskovo, Vitebsko ir Novogrado Volynsko.

Šiaurvakarinėje kryptyje stambios motoziruotos ir me
chanizuotos priešo jėgos mėgino išvystyti ofensyvą, bet 
mūsų kariuomene per stiprų pasipriešinimą sulaikė prie
šą visur, o kai kuriose vietose atmetė jį atgal, ir padarė 
priešui sunkių nuostolių.

Vakarų linkmėje mūsų kariuomenė atgriebė nuo priešo 
miestus žlobiną ir Rogačevą. Kitose fronto dalyse šioje 
linkmėje per ištisą dieną tęsėsi įnirtusios-kautynės prieš 
stambias vokiečių pėstininkų ir tankų jėgas. *

Pietų-vakarų kryptyje mūsų kariuomenė veikė ir to
liau prieš motorizuotus ir mechanizuotus priešo vienetus, 
priešindamasi jo ėjimui pirmyn linkui rytų.

Atkakliuose nuolatiniuose mūšiuose šioje kryptyje 
priešas nukentėjo sunkius nuostolius nuo mūsų artileri
jos ugnies; ir mūsų tankai ir orlaiviai kirto jam smū
gius.

Kitose linkmėse ir fronto dalyse nebuvo svarbių kari
nių veiksmų ir neįvyko jokių esminių permainų pozici
jose mūs kariuomenės.

Mūsų oro jėgos kartotinai smogė motorizuotiems ir 
mechanizuotiems priešo kariuomenės vienetams ir jo 
orlaivių stovykloms.

Tikrai suskaičiuota, jog liepos 12 d. mūsų oro jėgos 
sunaikino 131-ną vokiečių orlaivį.

Dabar gi mes trumpai paduosime pasekmes trijų sa
vaičių karo. Fašistų propaganda, skleisdama pasakiškus 
pranešimus apie Sovietų kariuomenės nuostolius, sten
giasi tais melais paslėpt nuo Vokietijos žmonių, taip pat 
ir nuo viso pasaulio, tiesą apie vokiečių kariuomenės 
nuostolius.

Taigi nušvieskime šį klausimą. Jau praėjo trečia sa
vaitė Raudonosios Armijos atkaklių ir smarkių kautynių 
prieš fašistų kariuomenę. Vaisiai trijų pirmųjų karo sa
vaičių liudija apie neabejotiną suklupimą Hitlerio žai
biško karo plano.

Sovietų kariuomenė sunaikino parinktines vokiečių ar
mijos divizijas. Skaičiuojama, jog šiuom laikotarpiu tapo 
užmušta, sužeista ir (kitaip) prarasta ne mažiau, kaip 
milionas vokiečių kareivių, o mūsų pusėje buvo užmušta, 
sužeista ir prarasta ne daugiau kaip 250,000 kariuomenės.

Sovietų oro jėgos, kurias hitleriniai pagyrai paskelbė 
kaipo neva sunaikintas pirmose karo dienose, tikrumoje, 
pagal akuratnus skaitmenis, sunaikino daugiau kaip 
2,300 vokiečių orlaivių ir toliau vis sistematiškai naikina 
priešo orlaivius, jo motorizuotos ir mechanizuotos krmijos 
vienetus ir bombarduoja priešo orlaivių stovyklas ir ki-. 
tus karinius taikiklius. Tikrai patirta, kad vokiečių orlai
viai vengia susidūrimų su Sovietų kovos lėktuvais oro 
kautynėse.

Vokiečių kariuomenė prarado daugiau kaip 3,000 tan
kų. Tuo pačiu laikotarpiu mes netekome 1,900 orlaivių ir 
2,200 tankų. Baisūs nuostoliai nukentėti vokiečių kariuo
menės išaiškina priežastį, kodėl vokiečių komanda atšau
kė beveik visą savo kariuomenę iš nacių užimtos Frakci
jos dalies, ištraukė visą savo kariuomenę iš Vokietijos 
parubežio su Šveicarija ir iš kai kurių kitų sričių, o jų
vieton pastatė senus ir nesveikus ar buvusius sužeistus nes Hitlerio gvardijos, šitoks tai yra tikrasis paveikslas 
vyrus, ir taip pat permetė į rytų frontą divizijas rinkti- vokiečių ir Sovietų kariuomenės nuostolių.

Sovietą Sąjunga ir Anglija Duos Viena kitai Visokią 
Paramą Karui prieš Hitlerišką Vokietiją

Maskva, liepos 13. — Anglija padarė sekamą sutartį 
su Sovietų Sąjunga:

Sutartis bendram Sovietų Sąjungos valdžios veikimui 
su Anglijos karaliaus valdžia kare prieš Vokietiją:

Sovietų Sąjungos vyriausybė ir Anglijos karališkoji 
valdžia dabar padarė šitokią sutartį ir pareiškia:

1. Abidvi valdžios pasižada duot viena kitai visokią pa
ramą ir pagalbą dabartiniame kare prieš hitlerinę Vo
kietiją.

2. Abiejų šalių valdžios pasižada, kad laike šio karo 
jos neves derybų dėl paliaubų ar taikos ir nedarys nei 
paliaubų nei taikos su priešų kitaip, kaip tik pagal abie
jų šalių sutikimą.

Ši sutartis padaryta rusų ir. anglų kalbomis. Lygiai 
galioja sutarties tekstas kaip rusų, taip anglų kalba.

Maskva, 1941 m. liepos 12 d.
Pasirašo Sovietų Sąjungos galiojimu: MOLOTOVAS, 

vice - pirmininkas Sovietų Socialistinių Respublikų Są
jungos Liaudies Komisarų Tarybos ir užsienių reikalų 
komisaras.

Pasirašo Anglijos karališkosios valdžios galiojimu: 
STAFFORD CRIPPS, Anglijos karaliaus nepaprastas 
ambasadorius ir pilnai galiojantis atstovas Sovietų Są
jungoje.

'r'J
& J,

Nacių Karo Veiksmai 
Trijuose Frontuose

NACIŲ PRANEŠIMAS:
Berlin. — Naciai sakosi 

torpedavę ir, turbūt, nus
kandinę prekinį Sovietų lai
vą, 3,500 tonų, Baltijos Jū
roj.

Vokiečių orlaiviai sunai
kinę vieną anglų prekybos 
laivą, 4,000 tonų. '

Nacių orlaiviai bombarda
vo Londono prieplaukas.

Tik mažas skaičius Ang
lijos orlaivių numetė šiek 
tiek bombų į šiaurvakarinį 
Vokietijos pakraštį. Vokie
čiai nušovė du iš tų Angli
jos orlaivių.

Vokiečių orlaiviai padegė 
bei sunaikino anglų amuni
cijos' sandėlius Tobruke, Li
bijoj, ir Matruh, Egipte.

PROTOKOLAS
Protokolas prie sutarties dėlei bendro veikimo So

vietų Sąjungos vyriausybės ir Anglijos karališkosios val
džios prieš Vokietiją—o sutartis tokia padaryta 1941 m. 
liepos 12 d.:

Padarius šią sutartį dėlei bendro veikimo Sovietų Są
jungos vyriausybės ir Anglijos karališkosios valdžios 
prieš Vokietiją, abidvi susitarusios šalys sutiko, kad mi
nima sutartis įeina galion tuojaus, kaip tik ji yra pa
sirašyta ir nereikalaujant jos patvirtinimo.

Šis protokolas yra parašytas duplikate, rusų ir anglų 
kalbomis. Sutarties tekstas viena ir kita kalba turi lygią 
svarbą.

Maskva, 1941 m. liepos 12 d.
Pasirašo Sovietų Sąjungos galiojimu: MOLOTOVAS, 

vice-pirmininkas Liaudies Komisarų Tarybos ir Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos užsienių reikalų ko
misaras.

Pasirašo Anglijos karališkosios valdžios 
STAFFORD CRIPPS, Anglijos karaliaus
ambasadorius ir pilnai galiojantis atstovas Sovietų Są

jungoje. 

galiojimu: 
nepaprastas

Anglą Lakūnai Smarkiau 
Atakuoja Nacius, negu Šie 

Kada Atakavo Anglus
London, liepos 14. — An

glijos ministeris pirminin
kas Churchill viešoje kalbo
je pareiškė, jog per kelias 
paskutines savaites Angli
jos orlaiviai numetė pusę 
tiek bombų į Vokietiją ir į 
jos užimtus kraštus, kaip 
naciai numetė į Angliją nuo 
pat karo pradžios.

Maskva. — Sovietai 
gia, kad jų oro laivynas 
laimėjo pilną viršenybę
ro fronte prieš nacių oriai - 
vyną.

London, liepos 14.—Anglų

Du šnipiški Delegatai Išmes
ti iš Marininkp Uni

jos Suvažiavimo

Sovietų Sutartis su Anglais 
Pakeitė Visą Padėtį

Maskva. — Lozovskis, So
vietų užsienių reikalų vice- 
komisaras, pareiškė, kad 
Sovietų karinė sutartis su 
Anglija pakeičia pasaulinę 
padėtį ir lemia sumušimą 
fašistinei Vokietijai. Lozov
skis atranda, jog Amerika, feldmaršalas Ironside pra
genėdama anglus, linksta į našauja, jog “karas baigsis 
karo frontą prieš nacius ab- vokiečių sumušimu greičiau 
elnai.

tei- 
jau 
ka-

Cleveland, Ohio. — Suva
žiavimas Visašališkos Mari- 
ninkų Unijos išmetė du de
legatus, Josephą J. Doyle ir 
Danielių Moriarty, kurie 
buvo įnešę sumanymą tar
dyt unijos pirmininką J. 
Curraną ir kitus vadus kaip 
įtariamus komunistus. Pasi
rodė, kad jie veikė kaip fe- 
deralių seklių ir kompanijų 
agentai, kurie norėjo suar- 
dyt šį suvažiavimą.

Vichy, Franci j a. — Fašis
tinė Franci jos valdžia ne
leido žmonėms demonstruot 
Bastilijos Dienoje.

negu daugelis mūsų tikis.”
ORAS. — šį antradienį 

šilčiau, dalinai apsiniaukę.
DAUGIAU PASAULINIŲ 
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steigimo, ir tt.
Nereikia nei sakyti, jog tokia propa

ganda yra nacių propaganda, “kairiomis 
frazėmis” apkaišyta, apdabinta. Ji sklei
džiama darbininkuose, su viltimi, kad tuo 
būdu būsią galima jų dalį suklaidinti.

Lietuviški socijalistai, kurie sakosi 
trockistams nepritarią, rašo ir kalba pa
našiai. Hitlerio propagandą, skleidžiamą 
iš Berlyno, jie apsilaižydami naudoja sa
vo skaitytojams nuodinti.

Pasirodo, kad Hitlerio agentai naciai 
Amerikoje visus t. v. socijalistus baigia 
pasiimti savo bučiun ir su jų pagalba 
drumsti Amerikos žmonių gyvenimą.

Mes netikime, kad šitiems sutvėrimams 
savo tikslus pasiekti pasiseks. Nepaisant 
to, darbininkai privalo pasisaugoti ir kel
ti aikštėn visus nacių agentus, visus šni
pus ir propagandistus, nepaisant, kokiais 
vardais jie besivadina.

Kelia Viešumon Fa 
šistų Melus

Antradienis, Liepos 15, j
-----

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Gamyba ir Bedarbiai
Stambioji spauda ir daugelis didelių 

vyrų tebeskelbia, kad Amerika negalinti 
duoti Sovietam pagalbos šiuo metu dėl 
to, kad neužtenkamai pagaminama. Kiti 
meta dėl to kaltę ant darbininkų streikų. 
Girdi, jei ne streikai, jei ne streikieriai, 
tai gamyba būtų kur kas didesnė ir šian
dien Amerika jau būtų gerai ginkluota.

Bet ar tai yra tiesa? Jeigu samdyto
jai tiek daug rėkia, kaltindami streikus, 
vadinasi, darbininkų nedarbą, tai reikia 
jų paklausti, kaip yra su milijonais be
darbių? O mes puikiai žinome, kad dar 
yra milijonai bedarbių, trokštančių gauti 
darbo, bet jų niekas nesamdo.

Keista ir net juokinga skaityti nusis
kundimus karinės gamybos mažumu ir 
tuo pačiu sykiu matyti milijonus darbi
ninkų, jieškančių darbo, bet jo negau
nančiu, v

Atliko Išpažintį
Klerikalų spauda džiaugiasi, kad “per

eitais metais kūčių vakarą Škirpa atliko 
išpažintį ir viešai priėmė šv. komuniją.”

Škirpa, vadinasi, patapo “tikru katali
ku,” anot klerikalų. Aišku, jis geras ka
talikas gali būt tik klerikalams, bet ne 
katalikams. Doras katalikas niekad ne
gali būti kruvinojo Hitlerio agentas, tar
naująs kruvinajam fašizmui, pasaulio pa
baisai. Na, o Škirpa kaip tik tą darė ir 
daro. Hitleris jį (Škirpą) paskyrė “Lie- 
vos premjeru.” Šiandien Škirpa, tarnau
damas Hitleriui, vykdo lietuvių tautos 
istorijoj negirdėtai žiaurų terorą—žudo 
arba kankina kiekvieną, kuris nepritaria 
kruvinajam hitlerizmui.

Argi doras katalikas gali šitaip bude
liškai elgtis?

Engelsas apie Revoliucinės Liau
dies Kovas su Reakcija

“Vilnis” rašo:

“Laisvė” nuo pat karo 
pradžios nurodė savo skai
tytojams, kad “žinios” iš 
Berlyno yra niekas kitas, 
kaip fašistų propaganda ir 
melas. Dabar tą dalyką ke
lia. viešumon ir amerikinė 
spauda. Štai keli pavyzdžiai.

Liepos 7 dieną turčių 
spaudoj pasirodė raudonos 
vėliavos paveikslas, prie ku
rios stovi nazių kariai. Vo
kietijos fašistai skelbė, kad 
tai jie atėmę tą vėliavą nuo 
Raudonosios Armijos. Bet 
tuojau metėsi į akis, kad tai 
nėra armijos karinė vėliava. 
Armijos vėliavos išpuoštos, 
turi pulko, divizijos, arba 
brigados numerį arba var
dą. Bet ta vėliava paprasta, 
kūjis ir pjautuvas, užrašai: 
“Kovon už Lenino ir Stalino 
Darbus! Būk Gatavas!” Tai 
pionierių obalsiai. Matyti, 
kad fašistai tą vėliavą kur 
nors rado pionierių kliube.

New Yorke išeinąs laik
raštis “P. M.” tuojau paste
bėjo, kad čia nėra karinė 
vėliava. “New York Times” 
liepos 8 dieną iškėlė savo 
skaitytojams tą faktą, kad 
tai pionierių, tokios organi
zacijos, kaip A m e r i ko j 
skautai vėliava ir pavadino 

? tą žygį “Goebelio Triksai.” 
' ~ j j:__ „ ~

“Per Dešimts Dienų”
Suimti vokiečiu karo belaisviai Sovietu 

Sąjungoj pasakoja, kaip jiems buvo pieš
ta Raudonoji Armija. Naciai karininkai 
sakė savo kareiviams, prieš siunčiant 
juos į Sovietų Sąjungą, kad, girdi, Rau
donoji Armija būsianti sūmušta per de
šimts dienų... Girdi, per desėtką dienų 
sunaikinsime Sovietų Sąjungą, o rugpjū
čio mėnesį “valgysime Londone pietus.”.

Kol kas Vokietijos fašistams teko labai 
skaudžiai nusivilti.

Tiesa, šiuo metu, kai šie žodžiai rašo
mi, verda dideli, baisūs mūšiai, kurių pa
sekmių negalima pasakyti, bet jau vieną 
dalyką Rudonoji Armija įrodė, būtent: 
ji kovoja didvyriškai, ji stipri, ji atsilai
ko prieš baisiausį, labiausia ginkluotą pa
saulio istorijoj priešą.

"‘Neduot Pagalbos..
Amerikos trockistai, besivadiną socija- 

listais, dabar pradėjo naują kampaniją. 
Jų vyriausiu šūkiu: neduoti pagalbos ko
vojančiai su plėšikišku Vokietijos fašiz
mu Sovietų Sąjungos liaudžiai. Pirmiau 
šitie patys sutvėrimai skelbė, kad “rei
kia ginti Sovietų Sąjunga,” tik reikią ko
voti “prieš Staliną”.

Bet šiuo metu tie patys trockistai ban
do leisti lapelius ir savo “literatūroje” 
jau skerėčiojasi, kad Amerika neturinti 
Sovietų Sąjungai duoti pagalbos, kad 
reikią ruoštis “prie rytojaus Sovietų”

“Garsusis K. Markso bendradarbis Fri
drikas Engelsas 1845 metais yra parašęs: 
‘Atsiminkite kokius stebuklus darė entu
ziazmas Francūzijos revoliucinių armijų 
nuo 1782 iki 1799 metų, kurios kariavo 
tik už iliuziją, tik už tariamąją tėvynę, ir 
jūs turėsite suprast, kaip stipri bus ta 
armija, kuri kovos ne už iliuziją, bet už 
tikrovę...”

“Kalbėdamas apie gynimą socialistinės 
(komunistines) visuomenės F. Engelsas 
pareiškė: ‘Narys tokios visuomenės, ki
lus karui, kovos tokiu užsidegimu, tokia 
ištverme ir narsumu, prieš kurią kaip 
Šiaudai išlekios mechaniškas išmuštravo- 
jimas nūdieninės armijos?

“Į šį Engelso pranašavimą reikia žiū
rėt ne pedantiškai, bet esminiai. Jei aš
tuoniolikto amžiaus pabaigoje francūzų 
revoliucinė armija stebuklus darė, tai 
Raudonoji Armija, kuri kovoja prieš ge
riausia mechanizuotus baisūnus, daro 
daug didesnius stebuklus. Raudonoji Ar
mija kovoja ne tik ginklais, ji apsišarva
vus prakilniomis idėjomis. Ji gina socia
listinę demokratiją. Jos laimėjimas ne 
tik sutrėkš fašistinius 
rins laisvę pavergtom 
nizuotam žvėriui.

“Net kapitalistiniai

žvėris, bet užtik- 
tautom ir, paga-

laikraštininkai ir 
daugelis karinių ekspertų išsižiojo. Jie 
nelaukė, jie nesitikėjo, kad susirado ar
mija, kuri fašistų neišsigando, kuri de
monstruoja tokį pajėgingumą, tokią 
drausmę, tokį patriotizmą.”

Anglijos ministeriy pirmininkas Churchill apžiūri vieną tanką, gautą iš Jung- 
^liniŲ.-Valstijų.

Tą pat dieną “New York 
Times” redakcija privedė 
visą eilę fašistų klastų, kaip 
tai akis plėšiančiuose prane
šimuose apie naikinimą So
vietų Sąjungos orlaivių ir 
tankų. Ir tas laikraštis už
baigia: “Jeigu ir ateityj Vo
kietijos pranešimai pasižy
mės tokiais dideliais melais 
apie pergales, tai kas jiems 
gales tikėti už Vokietijos 
sienų?”

Laikraštis “P. M.” įtalpi
no fašistų paveikslą, kuria
me jie sako,, kad tai “bolše
vikų sušaudyti Lvove žmo
nės,” rašo, kad tas pa
veikslas gali būti orlaivių 
aukų, arba Vokietijos fašis
tų policijos Gestapo sušau
dytų žmonių. Tas pat laik
raštis įtalpino iš Berlyno 
paveikslą vaizduojantį su
daužytus “Sovietų tankus” 
ir rašo: “Kas žino, kad tai 
Sovietų tankai, o gal tai vo
kiečių tankai sudaužyti per 
Sovietus.”

Liepos 7 dieną “P. M.” į- 
talpino savo militario spe
cialisto “General” straipsnį 
užvardinta: “Nazių Propa
ganda Siekia Sunaikinti Už
sienyj Pasitikėjimą Raudo
nąja Armija.”

Kadangi, tas straipsnis į- 
domiai parašytas, tai mes 
čia jį veik ištisai perspaus
diname :

Dabar Nazių-Sovietų ka
ras jau dviejų savaičių se
numo ir galima permatyti 
nazių propagandos strategi
ją šiame militariame žygyj, 
— rašo autorius. — Vokie
čių pranešimai — abieji: ir 
Aukštosios Komandos ir 
propagandos agentūros ir 
žinios iš “pasitikimų šalti
nių” yra tikslingai apdirbti 
prieš Roudonąją Armiją. 
Tik pereitą naktį naziai pa
skelbė paėmę apdrūtintą po
ziciją, kur sulyg nazių ra
dio pranešimo, ji apginkluo
ta moderniškiausiais gink
lais. Ir pirmiau naziai pra
nešinėjo apie moderninius 
Sovietų ginklus.

Kokis jų* tikslas? Vieną, 
sudaryti legendą apie Vo
kietijos armijos galybę, 
jos didžias jėgas ir nesumu- 
šimą. Kitą, kad pateisinti 
nazių atakas prieš komunis
tus7 akyse tųb kurie bijo ko-

munizmo .^. Ir tuo pat kar
tu vokiečiai skleidžia kalbas 
apie “masinį rusų pasidavi
mą” ir “dizercįjas.” Tik va
kar jie skelbė, kad 52,000 So
vietų kareivių dizertavo pas 
nazius. Kiek pirmiau, būk 
20,000 Sovietų kareivių “di
zertavo” ir pirm to dar už
mušė politinius komisarus. 
Kaip žinome, tai Raudono
joj Armijoj jau nėra politi
nių komisarų, jie buvo pa-, 
naikinti spalių mėnesį, 1940 
metais. Čia, matyti, nazių 
propaganda perdaug neat
sargi su tais komisarais, 
kurių nebuvo armijoj.

Ši nazių propaganda tai
koma žmonėms užsienyj, 
nes naziai negali pasiekti 
rusų mases. Milžiniška žmo
nių masė pasaulyj, o ypatin
gai darbo žmonės, labiausiai 
Europoj, per ilgus metus su 
viltimi žiūrėjo į Raudonąją 
Armiją, kaipo vyriausią jė
gą pastojimui kelio fašiz
mui. Kairysis elementas vi
sur žiūri Į Raudonąją Armi
ją, kaipo ištikimą ir lojalią 
darbo žmonėms. Na, ir da
bar naziai užatakavo tas ru
sų militares jėgas. Dviejų 
savaičių kova parodė, kad 
Raudonoji Armija labai ga
linga dvasiniai. Tas taip pat 
parodė, kad rusai užsienyj, 
net buvę priešingi Sovietų 
tvarkai, pasisako prieš Vo
kietijos fašistus ... Stalinas 
atvirai išdėstė Sovietų Są
jungos liaudžiai esamą pa
vojingą padėtį^Naziai patys 
pripažįsta, kad rusai “fana
tiškai mušasi,” kad “jie drą
siai kovoja.” Didelė daugu
ma Sovietų Sąjungos pilie
čių nuo senai ginkluoti ir 
moka ginklą vartoti.

“Taigi, naziai savo propa
gandoj nori pakirsti pasau
lyj pasitikėjimą Raudoną
ja Armija, bet vienok jie 
patys yra priversti pripa
žinti, kad šiame kare ne 
tiek svarbu miestai ir geo
grafinių vietų užkariavimai, 
kaip gyvosios jėgos (armi
jos ir karo pabūklų) naiki
nimas.”
Fašistų Teroras Lenkijoj
Baisiausias Vokietijos fa

šistų teroras Lenkijoj ir 
žmonių persekiojimas. Ame
riką pasiekė paveikslai, ku
rie parodo, kaip naziai va
ro lenkų moteris į Palmiry 
mišką ir ten šaudo greta su 
vyrais.

Iš nazių okupuotos Len
kijos į Sovietų Sąjungą pa
bėgo Julia Barlitckaja, kuri 
pasakoja:

“Man pavyko išsigauti iš 
Varšavos ir pasiekti Sovie
tų šalį. Niekados žmonijos 
istorijoj nepergyveno Len
kijos liaudis toldų baiseny
bių, kaip dabar. Lenkija pa
minta po vokiečių fašistų 
kurka. Vokietijos fašistai 
viską plėšia ir vagia, viską 
iš’ Lenkijos išveža — mais
tą, prekes, drabužius, kiek
vieną dalykėlį. Varšavoj 
krautuvės visiškai apiplėš
tos. Tieji vagys išsiveža 
viską, net nuo stalų antklo
des.

“Varšavoj žmonės badau
ja. Žydų tautybės žmogui į 
savaitę leidžia įsigyti tik 
750 gramus duonos. (Ma
žiau, kaip du svarus). Cuk
rus, mėsa, arbata, ir daug 
kitų valgomųjų dalykų jau 
senai iš rinkų išnyko. Vo
kiečiai fašistai naikina len
kų kultūrą, uždaro lenkų 
mokyklas ir grūda lenkus 
laukan iš daugelio miestų. 
Varšava užkimšta vokie-

Pririštos jo rankos ir ko
jos. Jį taip nubaudė, kad jis 
nenusiėmė kepurę sutikęs 
nazių oficierių. Jokiu būdu 
negali atpasakoti baisią pa
dėtį lenkų ir žydų jų pa
vergtoj šalyj. Vargas ir ba
das, kančios ir persekioji
mai visur... Aš negaliu žo
džiais perduoti tą neapy
kantą, kokia viešpatauja 
Lenkijos gyventojų širdyse 
prieš barbariškus fašistus ir 
Hitlerį! Jie nešiojasi tą ne
apykantą dieną ir naktį, jie 
visi nusistatę prieš nazius 
ir štai kodėl tokia baisi na
zių inkvizicija prieš lenkų 
ir žydų tautas.

“Bet tas baisus fašistų 
teroras negelbėja. Po kiek
vienų judžių, po teatrų per
statymo, įtalpos sienos bū
na išrašytos obalsiais prieš 
Vokietijos fašistus, kuriais

čiais. Miestas padalintas į 
tris sekcijas: vokiečių, len
kų ir žydų. Kiekviena sekci
ja griežtai atskirta nuo ki
tos.

“Lenkijoj viešpatauja bai
siausia Ispanijos laikų inkvi
zicija, baisiausis brutališku- 
mas. Žydų tautybės žmonės 
po prievarta skapijami. Na
ziai uždraudė bent kokią 
medikalę pagelbą žydų vai
kams žemiau trijų metų ir 
suaugusiems po 60 metų 
amžiaus.

“Miesto gatvėj aš mačiau 
daug scenų širdį drąskan- 
čių. Aš mačiau berniuką, 
kuris kaip nors nepatiko vo
kiečių oficieriui. Nazių ofi- 
cierius kirto vaikutį. Berniu
kas parkrito ir kėlėsi verk
damas. Tada vokiečių ofi- 
cierius pašaukė lenką poli
cininką ir jam grūmodamas 
įsakė mušti vaiką. Policiniu- lenkų liaudis išreiškia savo 
kas mušė, šaligatvis buvo 
kruvinas, kraujas bėgo iš 
pramuštos vaiko galvos ir 
nosies, o nazių oficierius at
sitraukęs kelis žingsnius 
atstos, nutraukė paveikslą 
tos scenos, gal pasiųs į kokį 
laikraštį.

“Aš mačiau, kaip viena 
sena lenkė buvo priversta 
savo gėdai išsirengti nuo
gai. Aš mačiau, kaip vienas 
nazių žandaras nušovė mo
terį, kuri ant jo pareikala
vimo nesustojo. Vėliau pa
tyrėme, kad ta moteris bu
vo kurčia.

“Yra labai sunku nupieš
ti nežmonišką Varšavos gy
ventojų vargą. Aš mačiau 
kaip vienas vyras nuogas 
buvo pririštas prie medžio.

protestą.”
Tai šitokia baisi padėtis 

Vokietijos fašistų pavergtoj 
Lenkijoj! Tas patsai yra ir 
kitose pavergtose šalyse. 
Tas dabar yra ir Lietuvoj. 
Gi Amerikoj Hitlerio agen
tai lietuvių tarpe iš “Nau
jienų,” “Keleivio,” “Dirvos,” 
“Vienybės,” “S a n d a ros,” 
“Draugo,” “Amerikos” ir 
kitų gūštų garbina Vokieti- 

1jos fašistus ir šaukia apsi
putoję, kad būk Hitleris “da
vė Lietuvai laisvę.” Dides
nių apgavikų, atviresnių 
Vokietijos fašistų agentų 
nebuvo ir nėra, kaip lietu
viški elementai, priešai Ta
rybų Lietuvos, darbininkų 
judėjimo, Amerikos lietuvių 
ir Amerikos laisvės.

IŠ KARO IR APIE KARĄ
Patvarkymas Sovietų 

Piliečiams
Sovietų Sąjungos valdžia 

išleido naują patvarkymą, 
kad visi piliečiai—vyrai ir 
moterys, tarpe 16-kos ir 60 
metų amžiaus turi laivintis 
apsiginti nuo oro ir nuodin
gų dujų priešo užpuolimo. 
Jų bus pareiga veikti Rau
donosios Armijos užnuga- 
ryj, kad jokios fašistų šu
nystės nepavyktų. Jų bus 
pareiga daboti priešo orlai
vių pasirodymą ir tuojau 
apie tai pranešti į tam tik
rus punktus. Jų bus parei
ga gaudyti priešo numestus 
šnipus ir kenkėjus iš orlai
vių. Sovietų laikraščiai ra
šo, kad visi šalies piliečiai, 
net vaikai, jungiasi į bendrą 
darbą, kad atmušus niekšiš
kus fašistus,, kurie pasikėsi
no užpulti darbo žmonių tė
vynę. Sovietų laikraščiai ra
šo, kad Vokietijos fašistai 
neišvengiamai susilauks sau 
galo.
Naciai apie Sovietų Jėgas

New Yorke išeinąs “He
rald Tribune” laikraštis su
rinko davinių ir pateikė, ką 
Vokietijos fašistų karo spe
cialistai pirmiau rašė apie 
Sovietų Sąjungos ginkluotas 
jėgas.

Trys metai atgal Vokieti
jos fašistų karo specialistai 
prileido, kad Raudonoji Ar
mija turi 10,000 tankų, 
150,000 traktorių, tūkstan
čius šarvuotų automobilių ir 
100,000 armijos trokų. Žino
ma, kad dabar Sovietai turi 
turėt daugiau. 1938 metais 
Vokietijos karo specialistai 
prileido, kad Sovietų Sąjun
ga turi nemažiau 9,000 karo 
orlaivių ir 100,000 parašiu-

Raudonoji Raitarija
Drg. F. Abekas, “Vilnyj” 

pateikė davinių apie Rau
donąją Raitariją. Mes čia 
perspausdiname tas infor
macijas. F. Abekas rašo:

Daug gandų skleidžiama, 
kad painioti visuomenės 
opiniją apie karą. Faktas 
yra, kad Hitlerio armija ap
ginkluota iki dantų, surink
ta iš visos Europos valsty
bių, išskyrus Angliją ir ta 
armija metama prieš Tary
bų Sąjungą. Tarybų Sąjun
ga nenorėjo karo ir viską 
darė, kad išvengti. Tačiau 
fašistiniai banditai kaip už
puolė kitas šalis, taip užpuo
lė ir Tarybų Sąjungą, kad 
nusiaubti tą šalį.

'Kaip toliau eis mūšiai, tai 
neverta spėlioti. Tačiaus 
vienas aišku, kad tą geležinį 
antplūdį sudarė vokiečiai, 
kurie paėmė tankus ir or
laivius iš Franci jos, iš Bel
gijos, Olandijos, Balkanų 
šalių ir Italijos visą tą me
tė prieš Tarybų Respubliką.

Kai teks Hitlerio armijai 
eiti giliau į Tarybų teritori
ją, jeigu ji galės eiti, tai su
sitiks su didesniais sunku
mais: darysis labai keblu 
paduoti gasolino, šovinių ir 
maisto.

Jau teko Tarybų Sąjun
gos Raudonajai Armijai pa
sitraukti. Visur pasitraukė 
be didelių nuostolių, duo
dant labai skaudžius kirčius 
priešui. Iki pereito sekma
dienio sunaikino 2,500 vo
kiečių tankų. Kai jūs skai
tysite šiuos žodžius, tai bus 
tų tankų arti kita tiek su
naikinta.* Prarado tankų ir 
orlaivių ir Raudonoji Armi
ja, bet kur kas mažiau.

Brazilijos Lietuvių 
Balsas

Mes gavome oro paštu 
nuo Sao Paulo, Brazilijos 
lietuvių laišką, kuriame jie 
prašo mus, kad galėtume 
perduoti Sovietų Sąjungos 
žiniai, kad ten šimtai lietu
vių pasiryžę važiuoti į So
vietų Sąjungą, kad bendro
mis pastangomis išlaisvinus 
Lietuvą iš po fašistų jungo. 
Jie žino, kad Argentinoj yra 
atplaukusių Sovietų laivų.



Trečias puslapis

Lituanicos Aikštėje
H---------------------------------------------------------------------------

(Matyta-Girdėta)
Brooklyne, L i t u a n ika 

aikštėje visada diskusuoja- 
ma lietuviška politika, čia 
yra tokių politiniai zbritnų 
kliaučių, kurie atsakinėja į 
kiekviena iškilusi klausima.

Kartą vienas pilietis užsi
geidė sužinoti, iš kur vėjai 
atnešė bajorų veislę ant Lie
tuvos žemės, iš kurios išsi
vystė fašistų ciocės Jedvy- 
ga ir Zosė. Tas pilietis va
dinosi bepartyviu ir jis kre
dituoja visus, kurie tik 
kuom nors pasižymi, nepai
sant geru ar blogu, doru ar 
nedoru. Jis pradėjo rūpintis, 
kad tos dvi bajoriškai len
kiškos statinės yra gana 
miklios, visai lengvai už no
sių vedžioja klerikalus, tau
tininkus ir socialistus. Kaip 
avinus veda juos į baudžia
vą Hitlerio globoje lenkams 
dvarininkams. .

Nieko nelaukęs tas bepar
tyvis patraukė Į Lituanikos 
aikštę ir atsikreipė ten į 
karštai besiginčijantį būrį 
žmonių: “Sei!... Lisin!... 
Klausykite!... Aš noriu 
klausti...” Šiaip-taip riks
mas sumažėjo ir bepartyvis 
skverbia savo klausimą: 
“Kas galite man pasakyti, 
kaip Lietuvoje išdygo tos 
dvi leidos?...” “Tu mynini 
Jedvygą ir Zosę?” perkirto 
skardus balsas. “Jes-sar. Aš 
manau, kad jos yra smat, 
nepaisant, kad paliokės ...” 
“Gudrios tik Smetoną už 
nosies vedžioti, bet ne Lie
tuvos liaudį” kaž-kas drep- 
telėjo. “Duokite man pasa
kyti!” — prašosi bepartyvis
— “Ne tik Smetoną, bet visi 
fašistai, kunigai ir socialis
tai džiaugiasi, kad Jedvyga 
yra Rachelė atgaivinimui 
Lietuvoje fašizmo Hitlerio 
globoje ...” “Sėsk! Įsiplepė
jai, kaip boba!” — rėžė ait
rus balsas pilvu pralobusio 
fašistuojančio kriaučiaus — 
“Aš jau trū” — bepartyvis.
— “Kas atsakysite į mano 
šį klausimą?”

Nukirto kvapą visiems 
smarkuoliams. Tylu, rodosi, 
kad viešasis forumas staiga 
virto šermenimis. Ypač fa
šistu ojantieji s m a rkuoliai 
žiūri vienas į kitą ir žiopčio
ja, kaip karosai iš vandens 
ištraukti. Nežino, iš kur at
sirado jų storosios ciocės.

Bet staiga nustebino vi
sus sausas, aukštas žila kaip 
sidabro galva žmogus. Jis 
iki šiol kitokios politikos ne- 
diskusuodavo kaip tik apie 
karus. Fašistų jis neapken
čia ir trumpom pastabom 
moka juos įgilti.

Daug gražių pasakų jis 
žino iš turkų-rusų karo, kur

t

ir jis pats dalyvavo ir kaip 
gudriai su rusų armija jie 
kėlėsi per Dunojaus upę, 
kur užpuolė ir sumušė tur
kus. Rusai jam išrodo kie
čiausi, gudriausi, neperga
limi kariai. Jis nustebino 
visus mitriai pasistodamas 

i ir skambiu kaip varpu teno
ro balsu prabildamas — 
“Aš pasakysiu...” “Šarap 
tu penktakoji” — drėbė ten 
buvęs Smetonos kavalierius.

Visas būrys kaip žąsys 
suklegėjo. “Tylėk tu ketur
kojį!... Sakyk, sakyk, iš 
'kur ta bajorų-veislė?”—gir
dėjosi padrąsinimo balsai. 
Senukas baltom kreivai pa
sižiūrėjęs į obstruktorių, at- 
i sišiepė — “Aš tamstai nepa
vydžiu elgtis kaip keturko
jui, tik prašau paklausyt ir 
manęs.” Būryje nuskambėjo 

Į juokas, fašistukas keliom 
pėdom atsitraukė nuo būrio. 
Senukas šypsodamas tęsia 
savo kalbą: ‘-‘Senovėje, kar
tą lietuviai kare mirtinai 
supliekė lenkus. Vienas len
kų būrys dar buvo užsili
kęs ir pamatė atmaršuojau
čius lietuvius. Lenkų vadas 
davė komandą: ‘Braci pole

sei, ant arklių ir į mišką! Į 
mišką!! Į mišką!!!’ — per- 

; sigandęs šaukė komandie- 
I rius. Visi lenkai kariai šoko 
ant arklių ir rūko į mišką. 
O vienas karys prapliupo 
žlembi! Duota komanda 
mandierius suriko: ‘Ko 
žlebmi! Duota komanda 
ant arklių į mišką! Visi nu
jojo, o tu dar čia?!’ Karei
vis per ašaras: ‘Visų arkliai 
o mano kumelė, tai kaip aš 
josiu ant kumelės, kada ko
manda duota ant arklių ir į 
mišką. Laukiu komandos 
ant kumelės.’

“Tuom tarpu” — tęsė pa
sakorius, — “kumelė trukt 
pavadį iš kareivio rankų, 
uodega viks, viks, lyg karei
viui ... parodydama ir pas
kui bėgančius lenkus nudul
kėjo į mišką...” Suklegėjo 
juokais būrys aikštėje. Kva
pą atgavęs, senukas tęsė:

— Užpuolė lietuvių armi
ja ir suėmė tą lenką karei
vį. Pasirodė, kad jis buvo 
bajoras ir kaipo tokis biskį 
toktelėjęs. Aš manau, kad 
iš to bajoro veislės išsivystė 
ir Jedvyga su Zose... “Ša
rap tu komuniste! Jedvyga 
nėra kreizių veislės” — sto
ru parpančiu balsu suriko 
aukštai išskustais paausiais, 
kad paslėpti žilumą, žmo
gysta. Jo veidas platus, nu
dribęs pagurklis, akys pla
čios, raudonos holchakolio 
iškeltos į viršų, pilvas kaip 
gelda, kojos į šalis išlinkę. 
Kai kalba, tai net putos

drimba pro jo storas lūpas. 
Bet kalba! Nė žodžiu randa 
ir vos suriezgia sakinius. O 
statosi labai mandriu ponu. 
Būrys jį čia vadino Smeto
nos kavalierium. Jam suri
kus — “Šarap, tu komunis
te!” būrys suūžė protestais. 
Girdėjosi atsiliepimų: “Iš
mesk dar viena ir eik na
mo. ..” “Kur tavo medalius? 
Bėk pas Jedvygą” ir tt. Ka
valierius rėkdamas, kaip 
smaugiamas, pergalėjo savo 
parpančiu balsu būrio ūžesį 
ir įraudęs, prakaitu apsipy
lęs, rėkė: “Aš iš bajorų!...”

“Norėk, kad varlės nebū
tų kuprotos, bajoras ir jis!”
— dreptelėjo bepartyvis — 
garsus juokas skambėjo 
aikštėje. “Ar turi geltoną 
drūžią išilgai nugaros?” — 
užklausė senyvas kriaučius. 
Panašios pastabos biro vie
na po kitai. Kavalierius ner
vingai rėkė: “Džiustami- 
|nut!... Vacimera!... Aš 
šneku!” Šiaip taip pavyko 
jam gauti būrio atydos. “Aš 
turiu šėrų Lietuvos drobės 
kurpureišine; aš lostinau tą 
įvestmentą...” “Nepavyko 
praturtėti Dievui nežinant”
— kas tai pastebėjo. Vėl bū
rys suklegėjo juoku — 
“Plyš, kvait! Aš — aš savo 
locnom akim mačiau Jed
vygą ir Zosę. Mes jas cio- 
cėm nevadiname. Vadiname 
diplomatiškai — ciba ... ci
ba ... ciba-len-cija ...” Bū
rys suklegėjo juoku. Skam
biu balsu kas tai riktelėjo: 
“Pas mus ubagas ošką ciba 
vadindavo.” Daugeliui net 
ašaros riedėjo iš juoko. 
Smetonos kavalierius,, kuris 
save bajoru pasikrikštijo, 
jaučiasi nepataikęs ištarti 
termino, kuriuom jis girdėjo 
kitus garbinant Smetoną, 
Jedvygą ir Zosę. Bet gėda 
jo nenukirto, veržiasi vėl 
kalbėt: “Nebūkite kreizės... 
Nekvatokite... klausykit... 
Jedvyga yra gera spykerka. 
Vienu rozą, mūsų slaptame 

i susirinkime, kur mes nuta
rėme boikatuot biznierius, 
kurie neduos pinigų tautos 
vadui, ji pasirodė labai 
smat. Ilgasis Juozas paklau
sė jos, ar ji yra lenkė ar lie
tuvė. Tai ji atsakydama 
spyčino čvertką adynos ir 
nepasisakė, kas ji yra...” 
“Lenkė bajorė pasisakys, 
kad lietuvė ? !... to nesu
lauksite ponuliai” — paste
bėjo vienas iš kriaučių — 
“Aš dar šneku, kyp styl!...” 
Kavalierius — “Aš tada pri
einu prie ilgojo Juozo ir sa
kau: ‘matai, ji nepasisakč, 
kad lietuvė.’ Ilgasis Juozas 
sako: ‘nežabotu arkliu, šu
nim ir boba niekad nepasi
tikėk’ ...”

Vaizdas iš Niujorko valstijos farmerią streiko dėl pieno kainą; netoli Utica, N. 
Y., streikieriai sulaiko sunkvežimius, gabenančius pieną Į miestą.
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Lawrence, Mass.
Įvairios Žinios

Miesto1, viršylos gavo po du 
metu kalėjimo už darbų par
davinėjimą. Nuteisti alderma- 
nas Thomas F. Galvin ir poli
cijos viršininkas. Ir advoka
tas William P. Reilley, kuris 
pinigus priiminėjo, irgi gavo 
du metu. Pagal tokį platų ra
ketą, tai bausmė nedidelė. Nes 
jie susirinko pusėtinai daug 
pinigų nuo policistų ir ugnia
gesių. Galima sakyti, kad jie 
susikolektavo mažiausia $20,- 
000. Tai ką tai reiškia jiems 
pasėdėti kalėjime po porą me
tų ? Be to, jiems kalėjimas bus 
ne toks, kaip darbininkams 
kaliniams. Už paėmimą duo
nos gabalėlio darbininkas gau
na nuo 5 iki 10 metų kalėjimo 
prie sunkių darbų, o tokie 
šmugelninkai laiką praleis su 
kalėjimo viršininku bestudi
juodami baseball arba foot
ball.

Birželio 27 dieną buvo su
rengta “parė” paminėjimui 
25 metų ženybinio gyvenimo 
ir išleistuvėms draugams Aks
tinams. Akstinas išbuvo še- 
šius metus kliubo dženitoriu- 
mi ir šiemet nebeapsiėmė. 
Pokilyje dalyvavo daug' žmo
nių. Visi gražiai linksminosi. 
Linkiu Akstinams sulaukti dar 
25 metus ženybinio gyvenimo 
ir apvaikščioti auksines sukak
tuves.

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 
53.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
tolių pakeliuose su angliškais, ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau-
iingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................_ 85c
Vidurių reguliatorius .......— 60c
Dusulio arbata ..................... ... 60c
Kokliušo arbata ...................... 60c
Ramatų žolės .......................... 60c

kams, kad jie uždarytų bur
nas tiems hitlerininkams. Ka
talikai darbininkai, apsižiūrė
kite, pakol dar nėra per vėlu. 
Vykite iš savo tarpo tokius ne
naudėlius, kurie yra ištroškę 
jūsų brolių, seserų ir tėvelių 
kraujo. Laukan Hitlerio agen
tus iš Amerikos lietuvių tar
po !

Ponas M inkus per savo ra
dijo valandą irgi šaukiasi vi
sokius smetonlaižius ir duoda 
purvinti Lietuvos sūnus. Lietu
viai turėtų tą patį padaryti ir 
neremti jo programos. Tegul 
jis važiuoja pas Smetoną ir 
Hitlerį. O jeigu jis nori būti 
tikru lietuviu, tai tegul veja 
nuo savęs šalin visus išgamas.

Aš manau, kad progresyviai 
žmonės turi pradėt kovoti 
prieš fašistinius radijušus. Rei
kia jiems pasakyti: Jeigu jūs 
einate su smetonlaižiais ir Hit
leriu, tai mums nepakeliui.

Easton, Pa.

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.

Trys chiniečių vaikučiai senovišku chiniečių papročiu 
sveikina praeivius

“Bet tas pats Juozas, pa
matęs tą jūsų cibą, lenkia 
prieš ją savo galvą iki jos 
padel.kų,” — vėl prabilo ku
ris tai iš kriaučių. O senis, 
kuris išaiškino Jedvygos — 
Zosės atsiradimą Lietuvoje, 
kirto bajoriškam kavalie
riui: “Tamsta neįrodei, kad 
Jedvyga, kurią jūs ciba va
dinate, yra gudri, bet pasa
kei, kad jūsų Juozas ir jūs 
visi esate už ją durnesni.”

Tuom tarpu, kada kriau- 
čiai buvo pačiam ūpe tar
kuoti Smetonos kavalierių - 
bajorą ir fašistų politiką, 
skersavo Union gatve vie
nas forumo dalyvis ir auto
mobilis paukšt jam į šoną. 
Visų akys smego į nelaimę 
ir taip suiro to vakaro foru
mas. Papilietis.

Bevartydamas “Boston Glo
be” suradau Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų vice-komisaro 
S. A. Lozovskio pareiškimą, 
kad Vokietijos naciai šio karo 
nelaimės. Kai jie briausis į 
Sovietų teritoriją, tai kožnas 
miestas ir miestelis bus tvir
tovė prieš nacius, kad Sovietai 
galės išstatyti dar dešimt mi- 
lionų kareivių. Fašistai bus 
sumušti ir turės bėgti, kaip bė- 
go Napoleonas su savo armija 
nuo Maskvos. Bestija Hitleris 
nusisuks sau sprandą.

♦

Tikra tiesa, kad taip ir bus. 
Bet sykiu nusisuks sau spran
dus. ir visokie lietuviški hitle
riniai bestijos, kurie padėjo 
Hitleriui Lietuvos sūnus ir 
dukteris žudyti ir jų kraują 
lieti. Tokie išgamos bus su
naikinti anksčiau ar vėliau.

Apsirgo Ignas Razulevičius. 
Išvežtas Clover Hill ligoninėn, 
po num. 161 Berkeley St. ir 
padaryta operacija. Drg. Ra- 
zulevičius yra “Laisvės” skai
tytojas ir geras rėmėjas. Kat
rie galite, aplankykite sergan
tį draugą. Nuo savęs linkiu 
jam greičiausio pasveikimo ir 
sugrįžimo į sveikų draugų ei
les.

Madrid.— Patirta, jog tai 
Italijos orlaiviai bombarda
vo Ispanijos miestą La Li- 
nea ir užmušė 8 žmones.

Lawrence katalikai, atsi- 
žvelgkite į savo’ vadus, kurie 
varo purviną politiką ir jums 
perša fašizmą, kruviną hitle- 
rizmą. Štai birželio 26 dieną 
“Darbininko” radijo valandos 
vedėjas Kneižis rėkė, kaip pa
siutęs, už kruviną Hitlerį ir 
ačiavo jam už Lietuvos žmo
nių kraujo liejimą. Tokie gai
valai yra išgamos. Jie turėtų 
būti suvaldyti, nes jie eina 
prieš Jungtines V alstijas. 
Taipgi Bostono žmonės turėtų 
pranešti radijo stoties viršinin

Visi remkite keturiu miestu 
pikniką, kuris įvyks 20 dieną 
liepos, II a v e r h ill kliubo 
parke. Tai bus gražus pasi
linksminimas. Taipgi bus šo
kiai prie geros orkestros. Šį 
pikniką rengia Lowell, Na
shua, Lawrence ir Haverhill 
kuopos. Visi tų apylinkių lie
tuviai dalyvaukite, čia susi
tiksite su draugais ir pažįsta
mais. Vasara jau eis prie pa
baigos ir mažai progų bebus 
likę susitikti ir pasišnekėti. 
Dalyvaus kas nors ir iš “Lais
vės” redakcijos štabo ir pasa
kys prakalbą, paaiškins da
bartinę situaciją.

L. K. Biuras.

SLA Kuopos Sekretorius Išeik
vojo Saviem Reikalam $450

Liepos 9 dieną SLA 342 
kuopos susirinkime paaiškėjo, 
kad visa kuopa, susidedanti iš 
80 narių, yra SLA centre su
spenduota. Toliaus paaiškėjo, 
kad kuopos sekr. Kastantas 
Streukas, jaun., kuris siųsda
vo pinigus į centrą, išeikvojo 
ir nepasiuntė į SLA centrą per 
apie metus laiko $450. Paaiš
kėjo, kad tas smarkusis se
kretorius net ir už savo tikrą 
tėvą, ir pats už save mokesčių 
nepasiuntė už septynis mėne
sius. Jis maišydavo tuos mo
kesčius labai kvailai — už 
vienus siųsdavo, o už kitus ne, 
taip kožną mėnesį pasilaiky
davo po pusę pinigų saviem 
reikalam, pakol atėjo tam ga
las.

Buvo išrinktas naujas sekre
torius. Senasis sekr. K. Streu
kas buvo nerimtas vaikėzas, 
kuris dabar turės “atpakūta- 
vot,” pakol atiduos $450.

LDS kuopoj tokių “monkey 
business” nėra.

I

SLA kp. Narys.

------- - --------------------------- -—----- - >

Clement Vokietaitis į:
LIETUVIS ADVOKATAS !

66 Court Street !;
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 0-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Washington. — Republi- 
konas senatorius Robertas 
Taft sakė, kad jis gavo “pa
tikimų žinių,” jog Jungtinių 
Valstijų vyriausybė statydi
na karines bazes-stovyklas 
Šiaurinėje Airijoje.

Wendell Willkie, buvęs 
republikonų kandidatas į 
prezidentus, ragino prezi
dentą Rooseveltą įsteigt to
kias stovyklas Šiaurinėje 
Airijoje.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Nacių Skelbiami, Bei 
Nepatvirtinti Žygiai
Berlin. — Nacių žinių - 

propagandos agentūra pasa
koja, kad jų kariuomenė 
perėjo Dniepro upę ties Ro- 
gačevu, 350 mylių nuo Mas
kvos; sako, kad nacių orlai
viai keliose vietose suardę 
Maskvos-Leningrado ir Ži- 
tomiro-Kijevo geležinkelius, 
sudaužę 31-ną Sovietų amu
nicijos traukinį ir kad su
naikinę 375 sovietinius au
to - sunkvežimius. Anot na
cių, tai Sovietai iki šiol, gir
di, netekę miliono kariuo
menės, kaipo užmuštų, su
žeistų bei paimtų į nelaisvę.

*Bet vokiečių karo koman
da nepatvirtina nė vieno iš 
tų neoficialių pranešimų.

Bar ir Grill
Moderniškai Į puošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavotL 

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

Minnesotos Universiteto laboratorijoje tiriamas 
karys, kuris gavo tam tikrą dožą vitaminų; tiria
ma jo širdies veiksmai.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

rūkstantis naktų, didelė knyga
apdaryta ..................................... $3.00x

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. Žukaltls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.



Ketvirtas piudapfo______________________________________________________________

Kaip Mes Trys Važiavome 
į Kaliforniją

Rašo E. Vilkaite
Gegužės 5 dieną, 8 vai. iš ryto jau bai

gėme Sonijos Karosienės automobilį už
krauti čemodanais, baksais ir visokiais 
ryšuliukais. Jau, rodos, nebėra vietos, 
bet dar Karosienės motina iš stubos iš
bėga su puodu žąsų taukų, nagi, štai, dar 
vyno bačkutė, Balčiūno dovana Karosui 
neįdėta. Bet galų gale viską sutalpinome 
ir mums vietos dar liko atsisėsti.

' Kaip 9 vai. ryto apleidome Easthamp- 
ton, Mass. Pavažiavus porą mylių lietus 
pradėjo pilti. O vakare Sonija Karosienė 
turi būt Philadelphijoje ir sakyti prakal
bą. Kastancija Yasinskiūtė arba, kaip 
ji dabar vadinasi, Mugianienė ir aš auto
mobilio nemokame vairuoti, Sonijos ne
galime pavaduoti. Kalbamės, kad kelio
nė yra ilga. Kalifornija yra toliau, ne
gu Lietuva. Sakome, kad nors tas lietus 
nustotų lijęs, bet nenustojo ligi New Jer
sey valstijos. Kaip įvažiavome į New 
Jersey, saulė išlindo iš po debesų ir lietus 
nustojo lijęs.

Sustojome pasilsėti pas d. Burkę, kviet- 
kininką. Jis aprodė mums savo visus pui
kius gėlynus. Priskynė bukietą gėlių ir 
išlydėdamas iš New Jersey užfundino 
skanius pietus.

Važiuojant į Philadelphiją jau lietus 
nelijo, bet baigiant važiuoti i miestą ap
siniaukė ir greit sutemo. 6 mes daug 
laiko neturime. Per miestą smarkiai ne
galima važiuoti. Jau Sonija pradėjo ner
vuotis, nes kaip 8 vai. ji turi būti svetai
nėje ir sakyti parkalbą. Vos pusė po aš- 
tuonių pasiekėme Merkių dukters stubą. 
Dar norėjome pasipuošti, bet jau nebuvo 
kada. Meskis jau mūs laukė. Susikrovė 
visas į savo automobilį ir tadarai skersai 
miestą. Dar ėmė pusė vai. nuvažiuoti į 
svetainę. Kaip pasiekėm svetainę jau 
buvo 9 vai. Pusė publikos jau išėję. Da- 

, lis sėdėjo ir laukė kalbėtojos.
Drg. Karosienė kalbėjo gerai, nors jau- 

' tės prastai, kad pavėlavo. Mes su Kas
tancija sakome: “Tai gerai, kad mums 

-- nereikia prakaituoti.” Bet Sonija, pabai
gus kalbėt, pakužda į ausį pirmininkei, 
kar ir mus pašauktų kalbėti. O mes nie
ko nei nepamislijome. Bet vistiek atsi
stojome prieš publiką, pasakėme po ke
letą žodžių. Atsiprašėme, kad tai yra vė
lus laikas, ilgiau nei negalima kalbėti, 
tai viskas gerai ir išėjo.

Philadelphijos moterys mums buvo la
bai draugiškos. Parūpino mums nakvy
nes ir net ant rytojaus draugė Merkienė 
išliko iš darbo ir palydėjo ligi pusei mies
to, kad mums mažiau reikėtų klaidžioti.

Bet vistiek baigiant važiuot iš miesto, 
pasitaikė keli keliai ir nežinojome, katrą 
imti. Sustojus prie raudonos šviesos, ne
toli mūs sustojo automobilis, kuriame 
važiavo puikios išvaizdos, apyžilis vyras. 
Mes jo pasiklausėme, kuris kelias būtų 
patogesnis į Chicagą. Jis tuojau išlipo iš 
savo karo ir pradėjo aiškinti, ir kaip pa- 
tėmijo mūsų auto laisnį iš Kalifornijos, 
pradėjo klausinėti, ar mes į Kaliforniją 
važiuojame ir ar geri keliai važiuoti. 
Sako, “aš irgi už poros savaičių manau 
važiuoti.” Bet tuom pačiu sykiu auto
mobiliai užpakalyje mus pradėjo triūbyti 
visokiais balsais. Jau ir vyrų balsai pa
sigirdo. Žiūrime, kad ir policistas su šyp
są ant veido pradėjo eiti prie mūsų. Mes 

; t jau norėtume važiuoti, bet nenorime už
gauti tą mandagų džentelmoną. Policis
tas arčiau prisiartinęs liepia kitiem va
žiuoti pro šalį mūs. Nekurie vyrai pro 
šalį pravažiuodami žvairavo ir ką tai 
zurzėjo, mat, mes pusėtinai viduryje ke
lio stovėjome. Mūsų džentelmenas pa
kėlė galvą, biskį paraudusiu veidu suriko 
ant kitų: “važiuokite ir pasikarkite.” At
sisveikino su mums ir su policistu ir nu
sišypsojo. Matyt, kad jis buvo koks mies
to valdininkas arba policisto draugas, 
kad jis negavo nei kiek pabarti, žinoma, 
mums paskiau daug juoko buvo iš to vis
ko.

Pietų valgyt sustojome Lancaster, Pa. 
Čia jieškojome dočmonų valgyklos. Ką 
tik paklausėme, tai visi taip smagiai nu
sijuokė, sakydami, “nors čia dočmonų 

} Į | miestas, bet tikros dočmonų valgyklos, 
tai nežinome.” Paskiau valgėme tokioj,

1 E kokią radome.
Važiuojant iš Lancaster prie gazo sto

ra J ties pasiklausėme, kur yra “Turnpike” 
kelias, kaip tos apylinkės žmonės jį vadi- 

i

na, “sapnų kelias.” Įvažiuojant į tą “sap
nų kelią,” turėjome pamokėti $1.50. Jį 
tik pereitais metais atidarė. Jo ilgis yra 
šimtas šešios dešimtys mylių. Iš abiejų 
pusių yra užtvarai, kad jokie gyvi sutvė
rimai netrukdytų važiuotojų. Vairuoto
jas gali važiuoti kad ir šimtą mylių į va
landą. Kelias yra tiesus, platus, lygus, iš 
tolo žiūrint atrodo, kad iš stiklo padary
tas. Į jį įvažiavus į šoną negalima išva
žiuoti, ir niekas į jį negali įvažiuoti. Tu
ri važiuoti tiesiai, pakol išvažiuosi 160 
mylių.

Tik retkarčiais užvažiuoji pakelyje ga
zolino naujai, moderniškai įtaisytą stotį, 
kurioje taipgi užlaiko lengvus gėrimus ir 
valgius. Yra įtaisyti vėliausios mados iš
einamieji kambariai vyrams ir moterims. 
Įėjus į moterų kambarį, randi švarius, 
gražius krėslus pasilsėjimui ir patogius 
staliukus atviručių ir laiškų rašymui. 
Prie durų sėdi prižiūrėtoja, gražiai, šva
riai pasirengus, kaip kokia ligoninės 
slaugė.

Sau viena pamislijau, žmonės turėtų 
reikalauti, kad miestų valdžios ir kompa
nijos įtaisytų panašius išeinamus kam
barius parkuose, subvėse ir ant geležin
kelių stočių, kad nereikėtų įėjus užsiimti 
nosis ir bijoti atsisėsti.

Dar yra ir tokių miestų, kad be pinigų 
negali nei savo reikalo atlikti. Pavyzdin, 
Springfield, Mass., stotyse.

Dabar grįšime prie “sapnų kelio.” Ap
rašymai apie jį sako taip: “Pirmiau tar
pe Harrisburgo ir Pittsburgho reikėdavo 
pervažiuoti 939 keliai, arba gatvės, 25 
raudonos šviesos, 12 traukinio trekių. 
Reikėdavo važiuoti per 7 aukštus kal
nus.” O dabar niekas tave nestabdo, nei 
skerskeliai, nei gelžkeliai, nei policmonai 
su raudonomis šviesomis, nei aukšti kal
nai. Per kalnus tuneliai yra iškasti. Mes 
važiavome arti 70 mylių į valandą. O ki
ti dar greičiau važiavo.

Kaip privažiavome galą to gražaus ke
lio, nesmagu buvo paprastais keliais va
žiuoti, o dar aršiau buvo, kaip reikėjo 
pervažiuoti per Pittsburgho miestą. Gat
vės vietomis siauros, akmenuotos, kal
nuotos. Namai aprūkę, juodi, visas mies
tas dūmuose paskendęs. Kvapas neska
nus veržėsi į mūsų automobilį.

Užvažiavę ant kalno už miesto, dar at
sisukome pažiūrėti, kaip jis visas atrodo. 
Kurie namai ant kalno, ten mažiau ir 
dūmų ir geriau atrodė, bet kurie pakal
nėje, arti geležinkelio, tai per dūmus nei 
nematyt. Ten namai prasti. Žinoma, nė
ra nei klausimo, kad ten darbininkai gy
vena.

Tolyn važiuodamos barėmės ir keikėm 
Pittsburghą, kad jis daug mūsų laiko su- 
eikvojo su savo prastom, kreivom ir ne- 
tvarkiai suvestom gatvėm.

Mat, vakaras jau netoli buvo, saulė 
smarkiai žemyn slinko, mums rūpėjo pa
siekti kokį nors miestuką arba keleiviam 
nakvynių įstaigą, pakol dar saulėleidžiai 
kelią rodo. Vienoms moterims nejauku 
važiuoti per girias ir tuščius laukus nak
ties laiku. “

Sustojome nakvoti Rock Island, I1L 
Gražus, nedidelis miestukas. Pastatę au
tomobilį garadžiuje, einame j ieškoti nak
vynės. Įėjome į vieną gražų viešbutį, 
kuriame prašė $5 už vieną kambarį, tik 
vienai nakčiai. Einame į kitą, prastesnį. 
Čia reikalavo mažiau, bet viešbutis ne
švarus, nejaukus ir dar neturėjo tokio 
kambario, kokio mes norėjome.

Klausiame, kas čia do miestas, kad taip 
sunku kambarį gauti. Vyras mums atsa
ko, kad šiame mieste daug žmonių priva
žiavo dirbti ant apsigynimo darbų. Tai 
mieste trūksta kambarių. Einam į kitą 
namą, kuris turėjo užrašą kokios tai 
draugystės. Čia gauname kambarį už 
$3.50, kuriame užteko vietos visom trim.

Apsiprausę, ėjome žydiškos valgyklos 
j ieškoti. Eidamos pro šalį miesto in
formacijų biuro, užėjome paklausti, kur 
yra žydiška valgykla. Mergina ir vaiki
nas už stalo sėdėdami šypsosi ir mums 
aiškiną, kad jie nežino' žydiškos valgy
klos šiame miestelyje. Kastancija klau
sia, “tai kokios tautos jūs čia daugiausia 
turite, ar yra lietuvių?” “Ne, negirdė
jom,” jie atsako. “Čia yra daug graikų ir 
italų valgyklų,” jie sako.

(Bus daugiau)
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ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Brazilijoje Persekiojama 

Ateivių Spauda
Brazilijoje įvedus nacišką

jį įstatymą prieš spaudą, ku
riuo uždaroma visi svetima 
kalba einanti leidiniai, svetim
taučiai, kurių randasi milijo
nai, bus priversti savyje nai
kinti tautinį jausmą ir pamirš
ti savo gimtąją kalbą, savo 
kultūrinius ir socialius bei tra
dicinius paveldėjimus.

Tas brutalus įstatymas ati
ma teisę ne tik vietoje leisti 
savo kalba spaudinius, bet ir 
iš užsienio nebus įleidžiama 
jokia spauda.

šiuo įstatymu Brazilijos ka
pitalistų klasė bandys pravesti 
sėkmingesnę kovą prieš nena- 
cišką nuomonę, nes geriau ir 
patogiau sucenzūruos kiekvie
ną spausdintą žodelį. Kartu, 
kaipo pasėka, turės progos 
kiršinti, persekioti Brazilijoje 
įsikūrusias tautines mažumas.

Mūsų bendradarbis Brazili
joje sąryšy su tuo uždraudi
mu, rašo:

“Taigi, draugai, liūdniau nė
ra, kaip užgniaužimas spau
dos žodžio. Tai dar vienas 
juodojo fašizmo nežmoniškas 
darbas. Gal jokioje kitoje 
Pietų Amerikos šalyje taip nė
ra, kaip dabar pas mus Brazi
lijoje. Draugai, neužmirškite 
mano prašymą išpildyti. Kol 
buvo galima, nors ir prie dide
lių persekiojimų, tol, kiek ga
lėjau dirbau. Dirbsiu ir tor 
liau.”

Brazilijoje “Darbas” buvo 
gana plačiai pasiskleidęs. Jis 
daugelio lietuvių buvo laukia
mas svečias S. Paulo ir Rio de 
Janeiro didmiesčiuose, Porto 
Alegrėje, atogrąžų srityse ir 
mažesniuose miesteliuose.

Su mumis palaikė ryšius net 
keli bendradarbiai.

Todėl, suprantama, kad 
“D.” nebeįėjimas į Braziliją 

mūsų 
vieno 
nete- 

viršuj

reiškia didelį smūgį 
skaityto jams, kurių 
skausmingą išsireiškimą 
kus savo spaudos, mes 
pacitavome iš prisiųsto laiško.

Tačiau, “D.” skaitytojai šio 
numerio kitoje vietoje ras ir 
tokią mintį korespondencijoje 
iš Brazilijos: “Bet jie nenu
liūsta, o tik prisimena mūsų 
tautos knygnešių gadynę...”

Lietuviško žodžio nepajėgė 
užčiaupti jokios represijos 
praeity, kaip lenkų, vokiečių, 
caro okupacinės armijos. Už
sieniuose lietuvis taip pat 
kruopštus spaudos darbinin
kas. Jis randa būdų prisitai
kyti prie visokių žiaurių, sąly
gų ir savo spaudą išlaiko ir 
platina. Tas bus ir Getulio 
Brazilijoje. Lietuviai ras ga
limybių susirišti su darbinin
kiška spauda, ypatingai šiuo 
metu, kai lietuvis dvasioje yra 
pakilęs del įvykių Tėvynėje.

žurnalas 
buvo vieriintė- 
žurnalu visoje

laikraščiai taip 
Lietuvis”-

Nebeleis Žurnalas “Rytas”
Pagal valstybės išleidžiamą 

įstatymą visi svetima kalba iš
einanti laikraščiai ir žurnalai, 
nuo birželio 1 dienos turėjo 
sustoti. Nuo šios dienos susto
jo ėjęs ir LMMR 
“Rytas,” kuris 
liu kultūriniu 
P. Amerikoje.

Kiti lietuvių
pat turėjo sustoti, 
jau nebeina. Mirė litai, mirė 
ir jais mintamas “Lietuvis.” 
Kunigiška “Šviesa” irgi laukia 
savo eilės. Nežinia, ką darys 
“Aidas.” Jis prašė, kad suau
kotų 1.500 milreisų dėl išėmi
mo specialaus leidimo. Bet į 
tai mažai kas atsižvelgė.- Mat, 
kaip toks laikraštis, taip skai
tytojai ir pritarė.

Tokiu būdu Brazilijoje lie
tuviai palieka be savo spau
dos. Bet jie nenuliūsta, o tik 
prisimena mūsų tautos knyg
nešių gadynę...

Apie Nelauktą Svečią
Į S. Paulo atsibaladojo du 

nauji ilgaskverniai. Jie nieko 
kito? čia neveikė apart varymo 
šmeižtą prieš Tarybą Liėtuvą. 
Tačiau tas nesisekė. Net pa-

i.

tys dievobaimingieji pradėjo 
jų neklausyti ir į jų. “paskai
tas” neatsilankyti, šmeižikai 
pamatę, kad nebus biznio, vie
nas jų išmovė š. Amerikon, 
pas “tėvą
kartu su Arminu 
mis tebevaro 
melus prieš 
liaudį.

Netyčiomis 
“dvasios tėvas,
respondentui taip išsireiškė: 
“Rusui užėjus į Lietuvą, daug 
buvo žadėta, bet dabar net 
maistą išvežė į Rusiją. Mėsos 
visai nėra ir žmonės turės vai-

Smetoną. Kitas, 
ir minįško- 

sufabrikuotus 
mūsų laisvąją

susidūrus, šis
” “Darbo” ko-

gyti šunis. Tik prie Smetonos 
lietuviai gerai gyveno.”

Tai taip šis Romos bernas 
meluoja, žinoma, kad kuni
gai prie Smetonos kaip rojuje 
gyveno. Dabar jų dvarus pa
siėmė darbininkų klasė ir ku
nigus nustūmė į “pragarišką” 
gyvenimą. Ką padarysi, kad 
tokį likimą lemia istorija. . .

Nelauktasis ilgaskvernis sve
čias visaip žmones prikalbinė
jo, kad šie nerašytų laiškų sa
vo giminėms Lietuvoje, kad 
tokiu būdu ne*būtų sužinoma 
gryna tiesa apie padėtį mūsų 
tėvynėje.

Lauk iš mūsų tarpo tokius 
“svečius”!

Darbo Pele.

Nuo Kalvės iki Industrinio
Miesto

(Keletas Bruožų iš New Bri
tam, Conn., Istorijos)

Viduryje 16-jo amžiaus, pir
mieji kolonistai, keliaudami 
Atlantiko pakraščiu, atrado šį 
klonį ir pavadino jį The Great 
Swamps. Apsistojo jie čionais 
ir pradėjo apsigyvendinti.

Su tais pirmaisiais kolonis
tais apsistojo ir keletas amati
ninkų—kalvis, kriaučius, kur
pius ir 1.1.

Anų laikų kalvystės ainiais 
— matome šių laikų milžiniš
kus fabrikus. Jie smarkiai au
go ir plėtėsi.

Su indėnais, kurių anuomet 
čionai daug buvo, buvo veda
ma prekyba. Kalviai gamino 
indėnams “ginklus”—durklus 
ir kitokius daiktus bei įran
kius, o indėnai—atsimokėda
vo žvėrių brangiais kailiais.

Tais laikais ėjo kivirčai tar
pe Anglijos ir Francijos už 
“apiekūnavojimą” kolonistų. 
Anglija siundė indėnus prieš 
Francijos valdomus kolonistus, 
o Franci j a darė tą patį. O 
kalviai vis kalė indėnams 
“ginklus”, kurie (indėnai) vė
liau juos pačius tais ginklais 
pradėjo daigoti, užpuldinėti, 
siundinami baltųjų anų laikų 
imperialistų.

1642 m. miestelio valdžia 
išleido patvarkymą, draud
žiantį kalviams gaminti bile 
“ginklus” indėnams. Šių klo
nių kolonistai labai draugiškai 
sugyveno su draugiškais indė
nais, kol Anglijos ir Francijos 
agentai nesudrumstė šio kai
mo ramybę.

1844 metais jaunas ūkinin
kas vardu Philip Corbin, jieš- 
kodamas pažangos savo užsi
ėmime, apsistojo šiame, jau 
1700 gyventojų miestelyje. 
Gavo darbą jis mažoje užrak
tų dirbtuvėlėje—dabar išau
gusioj į milžinišką fabriką su 
2,000 darbininkų. Šis, anais 
laikais buvęs mažas miestelis, 
buvo vadinamas The Hardwe- 
re City—išdirbinėjo smulkius 
geležinius naminiam vartoji
mui dalykėlius. Tų, dienų kal
viai—šių dienų fabrikantai— 
tą syk vartojo arklio ir van
dens spėką apdirbimui savo 
produktų. Prisidirbdinę pro
duktų daugiau negu jie galėjo 
parduoti, ėjo patys per stu- 
bas ir pardavinėjo juos. Išdir
bama buvo šakės, špatai, ša
kutės, šaukštai, zovieskai, vi
nys ir k. d.

19-tam šimtmetyj, pravedus 
gelžkelį iš New Yorko į Bos
toną, New Britain’ui atsidarė 
nauja epocha. Pradėjo seni fa
brikai kilti—budavotis nauji, 
prekyba buvo užvesta su 
daug platesniu pasauliu. Viso
kių išradimų čionai daugiau 
yra išrasta, negu kur nors ki
tur. Suminėsiu čionai esan
čius fabrikus, kurie turi dabar 
nemažiau, kaip po 1,000 darbi
ninkų. P and F Corbin Co. su 
2000 darbininkų; Corbin Ca
binet Lock Co. su 1000 darbi
ninkų ; Corbin Screw Co. su 
1600 darb.; Stanley Rules & 
Level Co. su 2400 darb.; Stan
ley Works su ,1600 darb.; Sen
ders Frazy & Clark Co. su 
2000 darb.; North & Judd Co. 
su 1300 darb., ir apie tuzinas 
mažesnių išdirbysčių, kurių 
čionai neminėsiu. Galima pri-

dėti tik tiek, kad šiuo laiku, 
kai dirbama užsakymai šalies 
apsigynimo - prisirengimo, da
romi svarbūs įrankiai (tools) 
ir kirtimo formos (dies), tai 
kaikuriuose fabrikuose darbi
ninkų skaičius žymiai padidin
tas. Pačios gi mašinos dabar 
kuo moderniškiausios ir gana 
komplikuotos.

Miestelyje randasi, galima 
sakyti, tik vienas parkas, ku
ris vadinamas Walnut Hill. 
Jis gaubia miestuką kaip ko
kia arklio pasaga (patkava). 
Sodas-parkas gražus ir rūpes
tingai prižiūrimas. Užkopus 
ant to kalno - parko viršaus, 
—višas miestelis matosi, net 
fabrikų dūmtraukiai (kami
nai) “po kojų”. Gražiausias 
vaizdas saulėleidžio metu, die
nos .. šviesai besimerkiant, kai 
jis pridengtas tysniojančių dū-

mų-miglų antklode, žiburiai 
spinkso pro rūką, tarytum ko
kios žvaigždelės. Iš viršaus 
žiūrint, miestukas atrodo į ko
kį tai “slėpiningą” klonį. ..

Gyventojų jame yra apie 
70,000. Didžiumoje — ateiviai 
bei jų prieauglis. Lenkų tauty
bės žmonės sudaro didžiumą; 
paskui seka italai, lietuviai ir 
taip toliau.

Prieš 5 metus viešųjų mo
kyklų mokytojai patiekė ra
portus, sakydami, kad iš 50 
klasėje esančių vaikų, buvę tik 
2 “tikri amerikonai”, o kiti— 
ateivių tėvų vaikai. Mokytojai 
patyrė, kad lankantieji moky
klą vaikai yra 27-nių atskirų 
kalbų. Pašto pinigų siuntimo 
rekordai rodo, kad prieš 5 me
tus pinigai buvo siunčiami į 
75 tautas bei skirtingus pa
saulio kampus.

Randasi 25-kios bažnyčios. 
Religija išguldoma 14-koje 
skirtingų kalbų.

Jonas Balsys.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.
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Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

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

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

Liemvią Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. FILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

lietu-

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUOIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.
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New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

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

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

.Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

■ ,

m Wiinii m - ii.f1 1 -“f‘f



i

v
(į

Antradienis, Liepos 15, 1941 LAISVE

Vienoj Montrealio (Kanadoj) dirbtuvėj baigiamas statyti milžiniškas tankas,— 
tai pirmas tos rūšies tankas pagaminamas Kanadoje.

Džiovintos slyvos yra labai 
svarbus valgio elementas, nes 
jose yra lengvai virškinamas 
cukrus, kuris veikia kaipo 
liuosuotojas. Virk slyvas iš- 
lengvo iki suminkštės. Patar
tina pirm Sutinimo pamerkt 
jas per naktį drungname van
denyje ir paskui virk tame pa
čiame vandenyje. Vartokite 
slyvas pusryčiams.

Gydytojai tankiai sako, jog 
mažuma žmonių žino kaip tin
kamai stovėti. Priežastis to 
yra, jog dauguma žmonių vi
sai apie tai nemano. Vienas iš 
svarbiausių tokio apsireiškimo 
yra silpnos kojos. Stovėjimui 
teisingai reikia laikyti kojas, 
taip, kad vidurinės pusės pė
dų būtų tiesioj linijoj. Kurie 
taip stovės, niekad neturės at
sikišusių kailiukų. Labai svar
bu yra mokyti jaunus vaikus 
kaip stovėti. To tikslas yra,

dot, — ypatingai geras. Kitas 
geras vaistas šmotelis skarulio, 
pamirkytas gerame linų ar 
saldžiame aliejuje.

Easton, Pa.

Jaunasis Maurice irgi yra 
pažangus ir draugiškas vaiki
nas, tad tikimės, kad ateityje 
Eastonas susilauks dviejų ga
nių ir energingų veikėjų.

O dabar dar kartą linkiu 
jiems visos laimės kūrime nau

j tame taip draugiškame pa- 
i žmonyje.

Eugenija.

jo gyvenimo! Mes, svečiai, da
lyvavę vestuvėse, esame šir
dingai dėkingi už puikų ir 
linksmą laiką, kokį turėjome

JEI NACIAI LAIMĖTU 
PRIEŠ ANGLIJĄ, BOTU 
PAVOJUS AMERIKAI

Washington, liepos 14. — 
Prezidentas Rooseveltas tar
sis su remiančiais jo politi
ka demokratiniais senato
riui ir kongresmanų vadais, 
kaip nugalėt priešus prezi
dento pasinešimo veikt ka
riškai išvien su Anglija 
prieš Hitlerį.

Republikonas kongresma- 
nas Tinkham įtarė prezi
dentą, kad jis jau susitaręs 
su Anglija dėlei bendro vei
kimo abiejų šalių karo lai
vynų.

Kitas republikonas kon- 
gresmanas, J. W. Martin 
gąsdino Ameriką, kad, gir
di, šios šalies armija nega
na priruošta* ir permenkai 
ginkluota; todėl, esą, Ame
rikos jaunuoliai būtų siun
čiami kaip į kokią “sker
dyklą,’’ jei prezidentas 
įtrauktų šią šalį į karą prieš 
Vokietiją.

Boston, Mass. — Pulki
ninkas Josiah Wedgewood, 
Anglijos Darbo Partijos va
das ir seimo atstovas, čia 
kalbėdamas, pareiškė, kad 
“Jungtinių Valstijų žmonės 
jau ir dabar yra įbridę ka
rau iki pat savo kaklų.”

Amerikos karo laivyno 
ministeris Frank Knox sa
kė, jog “begaliniai geriau 
būtų Amerikai kariauti, ne
gu leisti, kad Anglija būtų 
priversta pasiduoti Hitle
riui; Jungtinių Valstijų ka
ras būtų vedamas už pačią 
Amerikos žmonių nepri
klausomybę.”

SOVIETAI SAKO, NACIAI 
VISUR ATMUŠTI

'Vokiečiai Giriasi, kad 
Jie Jau 60 Mylių už

! Stalino Linijos
Berlin, liepos 14. — Ame

rikos žinių agentūra United 
Press praneša, kad naciai 
giriasi šitokiais dalykais: 
kad jie persigrūmę 60 my
lių į rytus nuo paskutinių 
sovietinių apsitvirtinimų po 
to, kai vokiečiai sutriuškinę 
Stalino Liniją; kad Sovietų 
armija iškrinkanti; kad na
ciai visai trumpu laiku už- 

, imsią Kijevą ir Leningra
dą; kad Maskva, girdi, bū
sianti tokia vokiečių auka 
kaip pernai Paryžius; kad 
nacių orlaiviai be atlaidos 
kapoją besitraukiančią So
vietų kariuomenę; kad So
vietai pavėlavę atsiust dau
giau kariuomenės sustip- 

{rint Stalino Tvirtumų Lini
ją prieš vokiečius; kad na
ciai perėję jau beveik visą 
Stalino Liniją; kad Sovie
tų kariuomenė daugiau ne
galėsianti rimtai pasiprie
šint naciams arba būsianti 
sunaikinta; kad, esą, vokie
čiams sulaužius Stalino Li
niją, esąs užtikrintas jiem 
pilnas laimėjimas; kad na
cių tankai ir šarvuoti auto
mobiliai ir mechanizuota jų 
kariuomenė abelnai gręsia 
tuojau užimt Leningradą, 
antrą didžiausią • Sovietijos 
miestą; kad iš Peipus ežero 

j rytinio šono telieka naciam 
tik 100 mylių pasiekt Lenin
gradą; kad naciai sunaikinę 
165 tankus arti Vitebsko, ir 

|t.t.
(Amerikonų žinių agen

tūra United Press liepos 14 
d. perduoda tokius hitlerie- 

; čių pranešimus kaipo 
“boasts”, tai yra, pagyrus.)

Maskva, liepos 14.—Sovie
tai užginčija nacių skelbi
mus, kad vokiečiai pralaužę 
Stalino Liniją; sako, visur 
nacių jėgos atmuštos su di
deliais jiem nuostoliais. Nie
kur pozicijose nebuvo jokių 
žymesnių permainų.

Sovietų orlaiviai įtūžusiai 
bombardavo Rumunijos-na- 
cių žibalo šaltinius ir me
chanizuotas priešų jėgas.

Angly Orlaiviai Nuskandino 
Du Nacių Laivus

London, liepos 14.—Angli
jos orlaiviai nuskandino du 
prekinius vokiečių laivus, 
viso 12,000 tonų įtalpos. Iš 
ryto bombarduodami nacių 
prieplaukas, anglai lakūnai 
nušovė ir septynis vokiečių 
orlaivius.

Washington. — Amerikos 
paštų ministeris Walker pa
reiškė, jog Sovietų žmonės 
veda karą savo šaliai ap
ginti, o ne komunizmui 
skleisti.

Kvočiamas teisme Daniel j 
De Vito susimušė su švogerka ; 
Mrs. Jennie De Vito. Išbaręs, i 
kad teismui tuomi padarė gė- I dą, teisėjas bylą atidėjo ir abu j 
peštukus sulaikė po $1,000 1 
kaucijos kiekvieną.

Valgykite
MEDŲ •

;; NELAUKITE ;
i kol gausite slogas; valgy

kite medų, valgykite da-
! bar, kad negauti slogų.

I $

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Suko Dr. J. J. Karkiančius

Kaina 75c Kvorta

P •
;• “Laisvėje” galite gauti ! 

tikrų bičių medaus už ga
na prieinamas kainas.

Kreipkitės į “Laisvės” ofi- ! 
są ir apsirūpinkite su 

medum.

ANGLAI ENTUZIASTIŠKAI 
SVEIKINA KARINĘ SU
TARTI SU SOVIETAIS

London, liepos 14.—Ang
lai didžiausiu entuziazmu 
pasitiko ministerio pirmi
ninko Winstono Churchillio 
kalbą apie karinį Anglijos 
susitarimą su Sovietais iš
vien veikt prieš Hitlerį. 
Churchill šiltai sveikino So
vietus kaip kovos draugus. 
Jis tarp kitko pastebėjo, 
kad Anglija darosi jau ga
lingesnė ore už Vokietiją.

MAISTAS IR SVEIKATA
Piene randasi mineralai, 

reikalingi kaulų ir dantų tvir
tumui. Tas reiškia pieną, bot 
ne Smetoną. Todėl protinga 
yra pratini vaikus mėgti 
pieną, vietoj tik Smetonos. 
Duokit vaikams pieno su kož- 
nu valgiu, kaip gėrimą arba 
su grūdais ar zupėje, pudin
guose ar kitaip. Gaminkite 
vaikams gėrimus su pienu, 
matysite, kad jie išgers du syk 
tiek pieno kasdien.

Šeimininkei vertėtų praleis
ti daug daugiau pinigų grūdi
niams valgiams, negu ji pra
leidžia. Grūdai yra labai mais
tingi. Senoje tėvynėje žmonės 
valgo juodą duoną, ryžius, 
makaronus, čielus grūdus na
mie sumaltus su pienu. Tai 
sveikas maistas. Ir tie papro
čiai yra per brangūs numesti. 
Šioje šalyje namie malamų 
grūdų vietą užima produktai 
pagaminti grūdų kompanijų, 
čia yra daug skanių grūdų ga
tavų valgymui. šeimininkei 
reikia tik atidaryti dėžę ir su
pylus į torielką duoti valgyti 
su pienu arba Smetona. Nau
dokitės grūdiniu maistu.

Morka yra labai sveika dar
žovė. Daug šeimininkių nenau
doja morkų prie maisto vietoj 
kitų daržovių. Morkos yra 
maistingos ir turi apie dešim
tą nuošimtį cukraus. Jaunos 
morkos yra geriausios prie vi
rimo. Papratinkite šeimyną 
valgyti daugiau morkų, negu 
ji valgo.

kad visas kūnas gautų, lygią 
dalį spėkos ir spaudimo.

Tiesiai laikykitės. Tą papro
tį reikia vystyt sėdint ramiai 
keletą minutų patogioj, leng
voj pozicijoj ir tas padės pra
šalint neramumą ir savijautą. 
Tinkamas laikymasis, kada 
stovi arba eini, taipgi padidins 
jūsų išvaizdą ir parodys drą
są. Vengkite nerviškumų ir 
muskulų nutampymo einant ar 
sėdint. Iškreipta pozicija yra 
viena iš priežasčių užkietėji
mo ir nervingumo. Teisingas 
tiesumas padės nustatyti jūsų 
pobūdį ir gyvenimą, ir prie 
to, tuos žmones, kurio su ju
mis susitinka.

Nepatogiai esančios kojos, 
nuo užleidimo ir negerų čeve- 
rykų nualsina nervus. Tas reiš
kia, jog jūs senstat, kiekvie
nas mažas skausmas ar sopė
jimas, kožnas momentas nepa
togumo, prisideda prie suda
rymo raukšlių ant veido, pra- 

Ižildinimo plaukų ir sukumpi- 
Inimo figūros. Taipgi ant kojų 
atsiranda užaugus,’ kas labiau 
kenkia. Atsargiai pasirinkite 

'čeverykus ir nerinkite tik dėl 
[gražumo.

♦ Iškilmingos Vestuvės
Liepos 5 d. civiliu šliūbu 

apsivedė d. Evelyn šlapikiūtė 
su Maurice Farion, ukrainų 
tautybės vaikinu. Tą patį va
karą buvo surengta šauni ves
tuvių puota, kur dalyvavo šū
vi rš šimtas svečių. Apart eas- 
toniečių, svečių buvo iš Pater
son, N. J., Brooklyn, N. Y., 
Summit, N. J., Scranton, Pa. 
ir kitų tolimų vietų. Didžiumo
je visi seni eastoniečiai, kurie 
vienft ar kitu kartu turėjo ap
leisti Eastoną, ir į vestuves bu
vo sukviesti. Tai buvo sykiu 
lyg ir malonus buvusių easto- 
niečiu “reunion.” Buvo malo
ni atmosfera.

Evelyn šlapikiūtė yra duktė 
d. Onos šlapikienės, ir neuž
mirštinos atminties, velionio 
Jono šlapiko. Ji gabi ir ma
loni mergaitė, daug dalyvavu
si darbininkiškame judėjime, 
tad visi svečiai linkėjo daug 
laimės jaunavedžiams ir sune
šė bei prisiuntė daug brangių 
ir naudingų dovanų, šiuo tar
pu ji turi atsakomingą darbą, 
kaipo sekretorė Ladies’ Gar
ment Workers’ Unijos ofise. 
Po vestuvių jaunieji išvyko į 
Atlantic City praleisti “me
daus mėnesį.”

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti rugine, saldi rugine, 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.

1 UNION LABEL

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

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

Prakaitavimas yra tai išma
tos iš odos, pagaminamos pra- 

[ kaito gilių, išsimėčiusių po vi- 
I są paviršį. Prakaito gilės yra 
daugybėj ant delnų ir ant ko
jų padų. Taigi reikia daugiau 
atkreipti atydos į tas dalis. 
Jūsų kojos, popažastis ir visos 
kitos prakaitavimo vietos, rei
kia mazgot kasdien su antisep- 
tišku muilu. Paskui, visai nu
šluostyti su turkišku abrūsu, 
borakso paderiu užbarstyti po 
kožno nusiprausim©.

Viena iš paprasčiausių s ne
laimių, atsitinkančių namuose, 
yra apdegimas. Gydant tokius 
atsitikimus, svarbu' neprileist 
oro kaip greičiausia galima 
prie užgautos vietos. Mažiems 
nudegimams, sumaišyk biskį 
bikarbonate sodos su šaltu 
vandeniu ir greit užtepk ant 
nudegusių dalių. Tą reikia pa
likt ant sužeistos vietos iki 
skausmas pereis; paskui, nu- 
plaut šaltu vandeniu ir užrišt 
žaizdą ištepus kokia mosčia. 
Carrcn aliejų galima tam nau-

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
[ 278 Harvard Street

kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir G-8 vakare 
Nedčliomis ir ėvcntadicniaia: 
10-12 ryte

ė L
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
į—— ------- --------------------------- h

F. W. SHALINS 
(SIIAEINSKAS) 

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

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 išrodymą

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

[ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS J 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

j visokių kapinių ;
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka- 
: rietas veselijom, krikštynom 
i ir kitkam.

231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

, Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. EeV ANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandnuskal

UNDERTAKER

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y. 

j Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•
Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

• •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. -

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmočius
i UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint. <

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546 
,--------------------------------------------- ~-------- ------------ —------------------ — i

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Išvirkščiama

Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York 

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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NewYoiio^fejjz&ZInioi> Tarpe Lietuviu
Joe ir Albiną Butvilus, 343 

Ashford St., liepos 12-tą ap
lankė svečias Mr. Garnys, bet

7 metų amžiaus sūneliui Anta
nui turės sumokėti $40,000 už 
sužeidimą kojos kompanijos 
troku. Teisme buvo aiškinta, 
kad sužeistoji koja likosi

dviem coliais trumpesnė. Tė
vui už medikališkos pagelbos 
išlaidas ir netekimą sūnaus 
patarnavimo priteisė sumokėt 
$9,000. Ž. R.

Poni] “Koncilium Fakultatis”
Kada Hitleris įsibriovęs į 

Sovietų žemę užėmė Lietuvą, 
mano ponai kaimynai smar
kiai subruzdo. Didžiai gerbia
mas, apvaliu sprandu žymus 
biznierius, išgirdęs per kūmo 
vedamą radiją, kad Lietuvos 
patrijotai su šluotomis-kačer- 
gomis išvijo iš Lietuvos “kaca- 
pus”, šaunaus ūpo pagautas, 
ponas kaimynas nėrė skersai 
gatvę pro zvimbančius auto
mobilius j pono T-sos užeigą, 
kurioje jau buvo susirinkęs 
nemažas būrys gerbiamų po
nų ir ponių pakelti stiklą už 
tėvynės išvaduotojus. Vos kva
pą atgavęs, ponas kaimynas, 
ištiesęs ant baro naujutėlę dvi- 
dešimkę, balsiai sušuko:

“Gerkite visi, Lietuva vėla 
mūs!“

“Valio! Valio!“ — susirin
kusieji ponai ir ponios pakėlę 
stiklus linksminos. “Lietuva 
Vėla Mūs!“

Ponai kaimynai abelnai su 
laikraščiais nesiklapatydavo, 
bet kada, sulig klerisocialfa- 
šistų spaudos, Lietuvos patri
jotai su šluotomis ir kepurė
mis išvijo iš tėvynės “kalmu- 
kus-kacapus,“ mano kaimynai 
pradėjo laikraščių žinias gau
dyt. Gudrūs žmonės bereika
lingai pinigų nemėto, bet “At
gavus Lietuvą Vėla Sau,“ vi
siems norėjos sužinoti vėliausi 
ten įvykiai; svarbiausiai, tai 
kas ten dabar valdžioje; katro 
giminė yra ministeriu. Ypač 
prezidento ir finansų ministe- 
rio vietos ponams labai parū
pėjo.

Pavakariais pas mano kai
myno pono biznieriaus įstaigą 
kožną dieną atrodė it tai būt 
ten ambulansas atvažiavęs: — 
ponai aptiekoriai, advokatai, 
ponai langų valytojai, suprizų 
parių rengėjos, ponai kelinių 
prosytojai, vyriausi redakto
riai, biznių, bendrovių vedė
jai, radijušai, užeigų savinin
kai, ponai stiklų, ponai spjau- 
dinyčių plovėjai; žodžiu, viso
kie ponai ten rinkosi tartis 
tautos reikalu. Kuris tik galė
jo kur pasiskolint lietuvišką 
laikraštį, ten nusinešęs skaitė. 
Atsirado net ir tokių, kurie 
paaukojo visus keturis centus, 
kada niekur jau negavo pasi
skolinti lietuviško dienraščio 
kopijos.

Taip pas mano poną kaimy
ną “koncilium fakultatis“ tę
sėsi per kelis vakarus. Aš, 
“Laisvės“ skaitytojas, dirbtu
vės darbininkas, nepratęs po
nu vadintis, nedrįsau į tą rink
tinių ponų kompaniją maišytis. 
Prieg tam, aš neturėjau nei

šėrų pirkęs Lietuvoje skoter- 
čių bendrovės, nei jokio gimi
nės ten buvusiose ministerijo
se. Antra, tai manęs nedžiu
gino hitlerinė laisvė Lietu vo- 
je. Aš tik klausiausi, ką ten 
ponai diskusavo.

Lietuvos būsimo prezidento 
klausimas lengvai buvo iš
spręstas, nes tokiam urėdui, 
kokį “tautos vadas“ saugojo, 
bile vienas iš susirinkusių po
nų tiko. Didžiausia klapatstva 
buvo, tai su išsprendimu fi
nansų ministerio vietos. Vieni 
ponai statė gerai žinomą Lie
tuvos atstatymo bendrovių or
ganizatorių ir graborių, gi ki
ti siūlė ilgąjį Juozą. Abiejų 
kandidatų frontai įsikarščiavę 
įrodinėjo, kad abudu jiedu tai 
įstaigai labai tinka; jiedu abu 
širdingai gerbia gelsvai žalias 
popierėles ir kada tik tokią 
popierėlę kuris iš juodviejų tu
ri progą nykščiu prispausti — 
popierėlė jau tik jam vienam 
ištikimai tarnauja.

Abudu siūlomi vyrai vi
siems atrodė dideli ir geri, tik 
stovėjo tarp juodviejų klausi
mas, kuris iš jų geriau mokės 
Hitleriui įtikti?

Nutarta ilgajam Juozui ati
duot finansų ministerio maš- 
ną, o bendrovių graborius pa
likta jo pagelbininku. Taipgi, 
parinkus aukų Lietuvos vada
vimo reikalams, nutarta pa
prašyt Hitlerio, kad kuomet 
jis atsiųs europlaną pargabe
nimui “tautos vado“ su Zose; 
ir Jedvyga, kad kartu pasiim-' 
tų ir finansų ministerius.

Tarimosi, karštos kalbos tę
sėsi per kelis vakarus; skersai 
gatvę, užeigos savininkas po
nas T-ca, tomis sueigomis bu
vo labai patenkintas bet. . . 
staiga ponai pradėjo užeigoj 
retėti; pono biznieriaus įstai
goj' mitingai užsibaigė; laik
raščius ponai ėmė mėtyt že
mėn, nes juose rašė, kad So
vietų karžygiai veja lauk hit
lerininkus, o ponas Škirpa, ku
ris net kelines pasiraitojęs 
skubėjo iškelti trispalvę virš 
Kremliaus, pasuko namon link 
Berlyno. Net nei suraukšlėtos 
dvidešimkės dauginus niekas 
nepatiesia ant baro už tėvy
nės išlaisvintojus. Išsiblaškė 
aukso sapnai; užsibaigė poniš
kas “Koncilium Fakultatis.“

Ramus Kaimynas.

Aido Choras Dainuos Protes
to Mitinge, Grand Paradise •

Aido Choras nutarė prisidė
ti prie programos išpildymo 
protesto mitinge, įvyksiančia
me Grand Paradise, liepos 18 
d., kur bus rodomi judamieji 
paveikslai apie Lietuvą ir 
Raudonąją Armiją. čia taip 
pat bus prakalbos-aiškinimai 
apie karą.

Taigi, penktadienį, 18 d. 
liepos, Aido Choro nariai pra
šomi susirinkti, kaip ir visada, 
į “Laisvės“ svetainę, paprastu 
laiku, kur trumpai pasiprakti
kavęs Choras vyks į Grand 
Paradise svetainę, Grand ir 
Havemeyer Sts., Brooklyn, N.

Praeitos Aido Choro prakti
kos, 11 d. liepos, buvo kiek 
skaitlingesnės — matėsi kiek 
daugiau narių, bet toli gražu 
dar ne visi atsilankė ir ne vi
si išbuvo per ištisas praktikas; 
kai kurie nesugrįžo po per
traukos.

Smagu buvo matyti Izidore 
Chalkį su žmona, Emily Kli- 
maitę ir kitus sugrįžtant atgal 
į Chorą po atostogų, bet Cho
ras pasigenda A. Veličkos, Al- 
danos Bernotaitės ir kitų, ku
rie jau ilgas laikas nesilanko 
ant praktikų.

Koresp.

Padeda Prisirengt Pilietybei
Queens apskrityje yra pa

laikomi trys centrai, kuriuose 
teikiama patarimai, padeda
ma išpildyti įvairios blankos 
pasiruošimui pilietybei tiems, 
kurie pagal įstatymus turi tei
sę gauti pilietybę. Centrai yra:

Franklin K. Lane Mokykloj, 
Cypress Hills, atdara pirma
dieniais, trečiadien. ir penkta- 
dien. nuo 9 ryto iki 3 po pie
tų. Jamaica Vocational Moky
kloj ketv. nuo 9 vai. ryto iki 
3 po pietų. Queens Vocational 
Mokykloj, Long Island City, 
antrad. nuo 1 iki 5 po pietų.

C. F. O’Connor iš E. Rock
away, P. Nurkiewicz iš Ja
maica, W. Fine ir H. Spewack 
iš Brookiyno sulaikyti po $1,- 
000 kaucijos kaltinimu suo
kalbyje pasisavinus $10,000 iš 
Lafayette National Bako. Ki
ti du paleista po $500 kauci
jomis.

Dr. A. Petriką Išvyko 
Savaitei į Buffalo

Dr. A. Petriką išvyko savai
tei į Buffalo, N. Y., dalyvauti 
Niujorko valstijos dantų gydy
tojų suvažiavime. Sugrįš lie
pos mėn. 20 d. Per tą laiką 
jo ofisas bus uždarytas.

New Yorke Randasi Daug 
Bedarbiu

Nežiūrint, kad dabar spau
doje nekartą matyti nusiskun
dimų, būk trūkstą lavintų dar- 
bininkų-technikų, tačiau tikre
nybėje esama kitaip.

Valstijinė darbų agentūra 
savo raporte, tilpusiame spau
doje birželio 26-tą, sako, kad 
vien New Yorko' valstijoj ra
dosi be darbo virš 110,000 la
vintų darbininkų, nors samdy
mas prie apsigynimo darbų ir 
padaugėjo. Apie pusė iš tų be
darbių esą 45 ar daugiau me
tų, tad nadaug kas iš jų turi 
galimybės gauti darbus.

Visoj valstijoj pereitą mė
nesį buvo užregistruota ' 576,- 
165 jieškančių darbo. Iš tų 
58,000 arba laukia pradėti 
dirbti senosiose šapose ar no
rėtų pakeisti darbą.

Dabar padėtį pasunkino 
WPA nukapojimai. Tūlose vie
tose, kaip Harleme, įsteigta 
specialus komitetas studijuoti 
tų atleidinėjimų pasekmes ir 
planuoti reikalingą veiklą pa- 
gelbai nustumtų į nedarbo be
dugnę.

ne tuščiomis, o palikdamas 
mylimą dovaną — dukrelę. 
Jauna motina ir dukrytė ran
dasi ligoninėj ant Bushwick 
Ave. A. B.

Stasė Vaitkienė, ridgewood- 
ietė, neseniai gavo iš Lietuvos 
liūdną žinią, kad ten kovo 
17-tą mirė jos motina Elena 
Krištaponienė, Skiemonių kai
mo ir valsčiaus, Utenos apskr. 
Apart Vaitkienės, Brooklyne 
gyvena velionės dar dvi duk
terys, Julė Brigackienė ir 
Liudvisė Bulkienė.

• • •
Birželio 28-ta susivedė Al

dona šuopytė, ridgewoodiete, 
su Louis Trentine. Apeigos į- 
vyko lietuvių Kar. Angelų 
bažnyčioj, o didelis pokylis - 
Grand Paradise salėj. Svotais 
buvo K. Cilciuvienė ir A. Ke
lertą. Pabrolių ir pamergių, o 
taip pat ir svečių buvo lietu
vių, buvo ir kitataučių.

• • •
Brooklyniečiuos lankėsi Juo

zas Vaitonis iš Pittsburgh, Pa., 
ir ta proga dalyvavo pažan
giųjų kuopų draugiškam išva
žiavime liepos 13-tą.

• • •
Kriaučių piknike pereitą 

šeštadienį daug lietuvių klau
sinėjo, kada prasidės pažan
giųjų lietuvių radio valanda. 
Nesant komisijoj, negalėjau 
niekam atsakyti “pilna bur
na,“ tačiau spėjau, kad ne
užilgo. Dabar be galo laukiu, 
kad būtų mano teisybė.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta par.Šiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VftLAI VAKARO.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.
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Paliuosavo Pikietus
Du užstreikuoto žydų laik

raščio “Day” pikietai tapo iš
teisinti Yorkvillės teisme per 
teisėją Rothenberg pereitą tre
čiadienį. Jie buvo areštuoti 
streiklaužiams ' juos užataka- 
vus. Kitų trijų pikietų byla 
atidėta į liepos 23-čią.

Pikietas vedamas po seno
vei prie laikraščio, taipgi ir 
prie tų firmų,,, kurios vis dar 
garsinasi užstreikuotame laik
raštyje.

R. Silverberger, 25 m., su
laikytas teismui po $5,000 
kaltinimu išvogus iš pašto dė
žutės laišką su čekiu. Jis bu
vęs pirmiau baustas už tokį 
prasikaltimą.

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
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 l vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL Evergreen 4-9508

Aldona Liutkiūtė, daininin
kė, susivedė su Petru Vaiteniu 
birželio 29-tą, Apreiškimo 
bažnyčioj.

SLA 38-tos kuopos pereita
me susirinkime Glaveckas vos 
nepaspringo džiaugsmu, kad 
Hitleris jau “išlaisvinęs“ Lie
tuvą, ir vėl purkštė tulžimi 
ant tų, kurie sako, kad nerei
kia Hitleriui dėkoti už išsker
dimą tūkstančių lietuvių, su
naikinimą jų. turto ir sugrą
žinimą žuliku šaikos ant Lie
tuvos liaudies sprando.

Advokatas Klemensas Vo- 
ketaitis dabar turi raštinę nau
joj vietoj 66 Court St., Brook
lyne.

Tūlose Coney Islando apy- 
linėse koki vandalai ar sabo- 
tažninkai buvę nukirtę telefo
nų vielas dviejų mylių plote. 
Dabar stropiai dabojama, kad 
suimt blogdarius.

Kriaučių Pikniką Lietus Sugadino

IŠKILMINGAS

Dariaus ir Girėno Pagerbimui
Aštuonių metų sukakties skridimo iŠ New Yorko į Kaunu 

ir Jų tragiško žuvimo minėjimas

Šeštadienį, Liepos 19 July 
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L
Arti Brookiyno

Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 35c.

Bus graži programa: Dalyvaus Karalienės Ange
lų Parapijos Jaunuolių Benas. Kalbės Draugijų 
pirmininkai, bus dainų, žaislų, laimėjimų ir šokiai, 
kuriems gros

JOS. TAMAŠAUSKO (THOMAS) ORKESTRĄ

Brangūs lietuviai! Broliai ir sesės! Nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti šiame piknike ir teikti jūsų gilią užuo
jautą mūsų žuvusiems didvyriams lakūnams DARIUI ir 
GIRĖNUI ir paremti ruošiamą pastatyti paminklą jų di
džiojo žygio atžymėjimui.

Pramogą, ruošia Paminklo Fondas ir keletos draugijų 
Bendras Komitetas.

šeštadienio popietyj, 12-tą 
liepos, Dexter Parke, įvyko, 
bet nepavyko Lietuvių Kriau
čių šeštas iš eilės metinis pik
nikas, nes pačiam smagiau
siam žmonių ėjime į parką, 
ypatingai jaunimo, (7:30 v.), 
užtraukė padangę juodas de
besys su žaibais ir perkūniško
mis baladonėmis. Iš syk lietus 
pamaži pradėjo krepčioti, lyg 
ir kunigas šventindamas na
mus ir vydamas velnius lau
kan, bet neilgai laukus visos 
debesyj skylės praplyšo ir ne
suskaitomais lašais ėmė kristi į 
žemę. Po kritimo buvo sėkmė 
šitokia: visi, kurie turėjo su
sitaisę stalus, vakarieniavo 
baliavojo, pasiėmę viską bėgo 
šokių svetainėn prieglaudos 
jieškoti, nes parke jau nebuvo 
galima išlaikyti lietaus spau
dimo.

Lietus sustojo lijęs apie 11 
-ką, šokiai tęsėsi iki 12-kos ir 
kuriems prisiėjo užbaigti pik
niko reikalus, tai einant namo 
jau ir mėnulis iškišo nosį iš 
debesų, lyg ir pasišaipydamas 
iš kriaučių nuostolių. Besme- 
geniška betvarkė, kaip dangu
je, taip ir ant žemės.

Nors vėlokai pradėjo, bet 
smagiausiai piknikavo šios 
dirbtuvės: Šimaičio, šalavie- 
jaus, Diržio, Matulio-Vaiginio 
ir Armakausko.

Armakausko kriaučiai, ma
tyt, priputę “zbitkų“ iki ausų, 
tai ir čia neiškentė nepadarę 
šposą. Jie atsinešė iškabą, ant 
kurios nupieštas paveikslas,

kaip kriaučius mieruoja žmo
gui siūti žiponą. žmogus pa
guldytas lyg ir ant sofos, gal
vą pakėlęs, kaip čerepokas, o 
kriaučius apjuosęs aplink jį 
aršiną ir nustato kokio dydžio 
turi būti jo aprėdalas.

Šimėno kriaučiams šį sykį 
nenusisekė smagiai pabaliavo 
ti. Stalas gražiai aprėdytas, 
ant jo uždėta trys uzbonai 
darželinių gėlių, bet tuščias, 
maisto nėra; tik alų gurkšnoja, 
ii’ laukia, Šimėno, nes jis nu
pirko 60 tikietų savo kriau
čiams, tai valgyt be jo negra
žu, nedraugiška, o jis kaip 
neatvažiuoja, taip neatvažiuo
ja. Pagaliaus pradėjo lyti, 
žmonės pikti ir ant galo “su- 
sibuntavoję“ susėdo valgyti. 
Tada ir Šimėnas pribuvo už
kąsti vandeniu sulytų dešrų.. .

Mičiulio-Kairio šapos kažin 
kodėl nesusitvarkė stalas. Mi- 
čiulis atvažiavęs ir pažiūrėjęs, 
kad stalas neaprėdytas, nei 
prie jo, nei ant jo nieko nėra, 
tai va ko paklausė: “Velniam 
jie čia dar tą iškabą pakorė. 
Ant juoko save palaikyti?“

Am. Liet. Piliečių Kliubo 
buvo nemažas stalas. Daugelis 
kriaučių, kurių dirbtuvės netu
rėjo stalų, prisidėjo čia.

Baigiant rašyti, reikia pa
sakyti, kad piknike atsilankė 
apie 12-ką šimtų žmonių. Jei
gu ne tas lietus, būtų įvykęs 
didelis piknikas. Dabar gi, 
nuostolių nebus, bet ir pelnas 
kūdas liks. J. N.

Maspetho lietuvių kuopos 
bendrai su lenkais ruošia 
draugišką išvažiavimą Jamai
ca girion liepos 27-tą.

Kalbant apie maspethiečius 
noriu prisiminti, kad birželį 
čia buvo daug vedybų, tarpe 
tų ir mano kaimyno, katalikų 
veikėjo, Alfonso Tamašausko 
su Mary Karuso iš New Jer
sey. Taipgi susivedė Pranė 
Spirauskaite su W. Senta.

Aleksandras Ražauskas, 49 
India St., Brookiyno teisme 
neseniai laimėjo bylą prieš 
Dugan Bros, kepėjų firmą, jo 

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni
Jauskitės Smarkūs, Švieži, Daug Jaunesni 

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
iodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rašo: “Tas labai patarnavo mano ligo
niam. Aš pats jj vartojau. Pasekmės pui
kios.” Specialia supažindinantis kiekis Ostrex 
Tonic Tablets tik 35c. Pradėk jaustis smar
kesnis ir jaunesnis nuo šios pat dienos. Par
siduoda visose gerose vaistinėse.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Antano 

Paulaičio. Aš, Vincas Paulaitis, at- I 
važiavau iš Chicagos ir norėčiau jj 
matyti. Jis seniau, apie 15 metų at
gal, gyveno Williamsburgh apielin- 
kėj. Jei kas žino kur jis randasi, 
malonėkite jam pranešti, kad atsi- i 
šauktų į Liet. Piliečių Kliubą, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

susirinkimaF
BROOKLYN© MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
liepos 17, 419 Lorimęr St., Brook
lyne. Kviečiame ir ne nares.
(165-167) Valdyba.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka kepti ruginę ir baltą duo
ną. Malonėkite greitai atsiliepti, 
nes darbas ant visados. Mokestis 
gera. Kreipkitės: Jonas Zarskus, 
28 Birch St., Lewiston, Me.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




