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Sukako 26-šios dienos kai
Europos rytu fronte verda bai
sus karas, — savo didumu, sa
vo mechanizuotumu, savo 
griežtumu dar nematytas pa-
šaulio istorijoj!
Kai tik banditai - naciai įsi

veržė į Sovietu Sąjungą, Ame
rikoje- buvo tokių žmonių, ku-
rie sakė, kad per 30 dienų 
Sovietų Sąjungos nebeliks, na
cių armijos ją sunaikins, už
kariaus.

Šiandien, veikiausiai, tos rū-
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Prašome visu “Lais
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nors po vieną naują 
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sies “ekspertai” tyli, kaip bur
noje vandens prisigėrę.

Kruvini mūšiai tebesiaučia. 
Raudonoji Armija didvyriškai 
tebekovoja su baisiu įsiveržė
liu. Raudonasis Lai vynas gina 
savo tėvynės kraštus, bugdy- 
damas priešo laivus jūrų dug
nan. Sovietų oro sakalai pliaš- 
kina priešo užnugarį.

Taigi viskas rodo, kad bai
susis priešas, fašistiškas kani
balas čia galą gaus, nors tai 
Sovietų Sąjungai kaštuos daug.

Daugelis žmonių šiuo metu 
laužo sau galvas ir negali su
prasti dėl šito dalyko :

Ką dabar veikia Anglijos 
karo jėgos? Ką veikia Didžio
sios Britanijos kariuomenė?

Afrikoj viskas tyku. Azijoj 
ji nieko nebedaro. Europos 
kontinente, matyti, nebėra nei 
vieno Anglijos kario, kariau
jančio prieš Vokietiją.

Kodėl anglai nieko nevei
kia? Argi užtenka tik iš oro 
bombarduoti priešo miestus? 
Argi nėra žinomas tas faktas, 
kad tik bombardavimu iš oro 
priešo nenugalėsi 9

Gal anglai rengiasi? Gal jie 
“turi ką nors rankovėje?”

Greita ateitis parodys. Bet 
kiekvienas protaująs žmogus 
šiandien sako: Anglija turi 
veikti dabar, kuo veikiausiai. 
Nes šiandien fašizmui užduo
tas vienas smūgis reikš dau
giau, negu vėliau dešimts.

Čikagos smeton-nacių orga
nas (“Naujienos”) leidžia at
skirą lapelį, pavadintą “Jau
nimas.” šis lapelis taikomas, 
aišku, jaunimui. Nežinome, ar 
yra nors vienas jaunas doras 
ir nesugadinto proto jaunuolis, 
kuris tiki tam, kas tame “laik
raštyj” yra parašyta.

“Jaunimas” iš liepos 1—15 
d.d. užpildytas hitleriška pro
paganda ir Sovietų Sąjungos 
bjaurojimu. Hitleriškais nuo
dais bandoma nuodinti Ame
rikos lietuvių jaunimas. Ar už 
tą viską Grigaitis gauna iš 
Hitlerio užmokėti, ar jis tatai 
daro, kad jam labai smagu 
taip daryti, — nežinau.

Bet tai yra penktakolonistų 
darbas!

Pereitą sekmadienį Šenan- 
doryj “Laisvės” naudai su
ruoštas piknikas buvo pasek
mingas visais atžvilgiais.

Kaip visur, taip ir anglia- 
kasyklų apylinkėje, žmonės 
smarkiai susidomėję europine 
situacija. Dauguma iš tų, su 
kuriais teko kalbėtis, yra stip
riai įsitikinę, kad Raudonoji 
Armija sunaikins tarptautiško 
bandito Hitlerio govėdas. Jie 
yra įsitikinę, kad netolimoj 
ateityje ir Lietuva nusikratys 
Hitlerio ir jo agentų terionės 
ir ji vėl bus laisva ir bus lai
minga.

Mūsų dienraščio patrijotai 
ne tik parėmė “Laisvę” savo 
atsilankymu piknikan, bet dar 
ir sumetė laikraščiui aukų!

Tai gražus, draugai mainie
riai, darbas, kuris nebus pa
mirštas !

Einąs USA Komunistų Par
tijos generalio sekretoriaus 
pareigas Robert Minor šiomis 
dienomis minėjo savo amžiaus 
57 metų sukaktį.

Šitų žodžių rašytojui Minoro 
vardas yra senai žinomas, — 
kaipo kartūnisto, kaipo žurna-

CIO Sako, To Reikia 
Šalies Gynimui ir 
Nacių Sumušimui
Washington. — CIO uni

jų valdyba įteikė preziden
tui Rooseveltui planą, kaip 
galima būtų pagaminti bi- 
lioną svarų daugiau aliumi- 
no per metus negu dabar, 
idant “užtektų aliumino mū
sų šalies gynimui ir pagel
bėti Anglijai, Rusijai ir Chi- 
nijai sumušt Vokietiją, Ita
liją ir Japoniją.” \

CIO tuo tikslu ragina val
džią sudaryti aliumino pra
monės tarybą, kurion įeitų 
lygus skaičius darbininkų ir 
fabrikantų atstovų, o pirmi
ninkas būtų valdžios žmo
gus.

CIO Aliumino Darbinin
kų Unijos pirmininkas N. 
A. Zonarich pareiškė, jog 
dabar trūksta aliumino, ir 
parūpinimas’gana aliumino, 
tai yra “šalies gynimo rei
kalas, ne vien tik biznio rū
pestis.”

CIO unijų generalis pir
mininkas Ph. Murray savo 
laiške prezidentui Roosevel
tui, perleisdamas jam tą 
planą, sako, jog tai yra 
“tiesioginis darbininkų pri
sidėjimas šaliai ginti ir pil
dymas mūsų prižado, kad 
mes visa širdžia ir kūrybi
niai bendradarbiausime su 
valdžia reikale mūsų 'šalies 
gynimo... Tai yra praktiš
kas įrodymas darbininkų iš
tikimybes ir patriotizmo.”

Naciu įsiveržimas Vis 
Dar Gręsia Anglijai
London. — Nežiūrint vo

kiečių karo su Sovietais, na
ciai vis tiek dar gali siųsti 
savo karo jėgas per vande
nį užpult Angliją, kaip įs
pėjo anglų karo laivyno mi- 
nisteris A. V. Alexander, 
kalbėdamas bankiete Šalies 
Gynimo Komiteto. Bankiete 
dalyvavo nariai Sovietų ka
rinės pasiuntinybės, atsto
vai Amerikos marininku at
siųstų sargybon Jungtinių 
Valstybių ambasados, Ang
lijos laivyno oficieriai ir kt.

London. — Nuo birželio 
16 iki liepos 10 d. anglu or
laiviai kasdien numetė po 
280 tūkstančių svaru bom
bų į vokiečių prieplaukas, 
laivus, fabrikus, geležinke
lius ir kitus kariškai svar
bius punktus.

listo, kaipo kalbėtojo ir kaipo 
visuomenininko.

Tai dinamiška jėiza, tai pil
nas energijos talentingas ir sa
vo idėjai pasiaukoięs vyras. 
Minoro draugai jį vadina 
Fighting- Bob (Kovojąs Ro
bertas).

šiuo metu Minorui tenka ei
ti svarbios pareigos, kol Earl 
Browderis bus išlaisvintas.

Anglijos ambasadorius Sovietą Sąjungoj e, Sir Stafford Cripps, pasirašo padarytą
ją tarp Sovietą Sąjungos ir Anglijos sutartį, sulyg kuria abi šalys pasižada kita ki
tai gelbėti sumušti pasaulio pabaisą hitlerizmą. Iš kairės į dešinę: Dotrubach, 
Charles Dunlop, Molotovas, Stalinas ir D. Trent.

Siaučia Žiauriausi Mūšiai
Smolensko,

Vitebsko
Pskovo ir
Srityse

ŽVĖRIŠKI NACIU ŽIAURUMAI SU 
IMTINIAIS IR SUŽEISTAIS t <

Maskva. — Sovietai pra
neša:

Kautynėse arti Šumilino 
geležinkelio stoties vokiečiai 
suėmė penkis sunkiai sužei
stus raudonarmiečius. Ma
tydamas, kaip smarkiai al
ma kraujas iš tų raudonar
miečių, nacis oficierius su 
beširdžiu niekšiškumu tarė: 
“Mes neturime vietos net 
saviems. Mes nedarysime 
ceremonijų su raudonarmie
čiais.”

Tuojaus tada fašistiniai 
gengsteriai durtuvais ir nu
dūrė tuos sužeistus Raudo
nosios Armijos vyrus.

Vokiečių kareivis vardu 
Bruenner Fritz tarnavęs 
kaip nešyklėmis nešėjas su
žeistųjų, matęs tokias žvė
riškas žmogžudystes, perbė
go į mūsų pusę ir prašė 
Raudonosios Armijos viene
to komandieriij duot jam 
progą išvien su raudonar
miečiais kariaut prieš fašis
tus, pametusius visas žmo
niškumo ypatybes.

Bruenner pasakė ir daug 
kitų atsitikimų, kaip fašis
tai nežmoniškai žiauriai pa
sielgė su paimtais nelaisvėn 
raudonarmiečiais.

Taip antai, naciai suėmė 
70 sunkiai sužeistų raudon
armiečių Borisovo srityje ir 
nunuodijo juos aršeniku. Jie 
turi gyvuliško smagumo iš 
žmonių kankinimo ir žudy
mo.

“Aš 20 dienu dirbau kari
nėse vokiečių ligoninėse,’’sa
kė Bruenner, “ir per tą laiką 
pasenau dvidešimčia metų. 
Per dvi paskutines savaites 
aš keturis kartus mačiau, 
kaip pagal oficieriaus įsa
kymą sužeistieji buvo ištem
piami į kiemą ir sušaudomi; 
Kaip gi po tokių dalykų gali 
teisingas žmogus pasilikti 
stovykloje tų siaubūniškų 
Hitlerio išgamų? Jis nega
li.”

Maskva, liepos 17.—S'ovie- 
Itų komanda praneša:

Nacių smogikai yra at
siųsti į rytų frontą atlikti 
budelių pareigas. Suėmę 
grupę Laisvojo Darbo ko- 
lektyvio ūkio narių, hitleriš
ki žmogėdros žvėriškai mu
šė juos bizūnais padarytais 
iš plieno vielų, prie kurių 
galų dar buvo pritaisyti ga
baliukai švino.

Kada tie kolektyviai ūki
ninkai buvo primušti iki są
monės praradimo, naciai 
juos suvertė krūvon vienus 
ant kitų, apipylė kerosinu 
ir sudegino.

Už keleto kilometrų nuo

Hitleris Reikalauja Tur
kijos Praleist Jo Ar
miją prieš Sovietus

Ankara', Turkija. — Pra
nešama, jog Vokietija pa
reikalavo, kad Turkija per 
savo žemę praleistų nacių 
armiją užpult Sovietų Ba
ku žibalo šaltinius. Nėra 
žinios, ką turkų valdžia at
sakė į šį reikalavimą.

Hitleris siūlo Turkijai 
orlaivių ir kitų karo pa
būklų.

Turkija dar skaitosi An
glijos sąjungininke, bet 
turkų vyriausybė birželio 
18 d., už keturių dienų pirm 
nacių karo prieš Sovietus, 
pasirašė draugiškumo su
tartį su Vokietija.

Baisūs Mūšiai Lenin
grado Linkmėje

Maskva, liepos 17.—Siau
čia baisūs mūšiai tarp na
cių ir Raudonosios Armijos 
už 150 mylių nuo Leningra
do.

Sovietų orlaiviai be pa
liovos daužo priešą.

Maskva. — Bessarabijos 
fronte Sovietų kariuomenė 
paėmė 1,000 rumunų į nelai
svę.

to kolektyvio ūkio naciai 
užėmė karo lauko ligoninę 
su 23 sunkiai sužeistais 
Raudonosios Armijos ka
riais. Smogikai pradėjo juos 
kamantinėti, stengėsi išgau
ti iš jų žinių apie Sovietų 
kariuomenės poziciją ir sti
prumą.

Kada jiem nepavyko iš- 
gaut tokių žinių, tai įdūkę 
fašistai per dvi valandas 
kankino sužeistus raudon
armiečius, nuplėšė apraiša- 
lus nuo jų žaizdų ir paga- 
liaus pakorė juos ant tele
grafo stulpų kaimo gatvėje.

Vokiečiai Sakosi Užė
mę Smolenską ir Einą 
Pirmyn Pskovo Srityj
Berlin, liepos 17.—Naciai 

skelbia, kad jie užėmę Smo
lenską, 230 mylių į vakarus 
nuo Maskvos.—Vokiečių ka
ro štabas to netvirtina.

Sovietai metė į frontą di
deles jėgas, kad sulaikyti 
vokiečius.

Naciai sakosi sėkmingai 
einą pirmyn Pskovo ir Vi
tebsko srityse.

Mūšiuose dalyvauja 9 mi- 
lionai Sovietų ir vokiečių 
kariuomenes.

Kviečia Ameriką j Angly
1 Ministeriy Kabinetą

London. — Lordas Eli- 
bank, kalbėdamas aukštaja
me anglų seimo rūme, pata
rė ministeriui pirmininkui 
W. Churchill’iui prašyt, kad 
Jungtinės Valstijos paskirtų 
vieną savo žmogų į Angli
jos ministerių kabinetą. Eli- 
bank sakė, jog Amerika, “la
bai greitai bus arčiau mūsų 
kare negu jau dabar yra.”

ORAS. — Šį penktadienį 
dalinai apsiniaukę.
DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-tam PUSLAPYJ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 16.—Naktį buvo tęsiami mūšiai link

mėse Pskovo-Porchovo, Polotsko ir Vitebsko.
Kitose linkmėse ir fronto dalyse nakties laiku nebuvo 

jokių didelių kautynių, ir kariuomenės pozicijoj neįvy
ko žymių permainų.

Per ištisą naktį iš liepos 15 į 16 d. mūsų oro jėgos vei
kė prieš motorizuotas ir mechanizuotas priešo jėgas; mū
sų orlaiviai ir toliau bombardavo Ploesti žibalo pramones 
(Rumunijoj). Sukėlė ten milžiniškus gaisruš.

Maskva, liepbs 17.—Sovietų Žinių Biuras šiandien, an- 
‘ksti išleido šitokį pranešimą:

Per visą liepos 16 d. tęsėsi dideli mūšiai Pskovo, Smo
lensko, Bobruisko ir Novogrado Volynsko sektoriuose.

Dieną mūsų oro jėgos sukuoptais smūgiais naikino 
priešo motorizuotus vienetus, atakavo orlaivius priešo 
lėktuvų stovyklose ir veikė prieš jo kariuomenės sutelki
mus prie perėjimų per upes.

Ploesti srityje mūsų orlaiviai bombardavo transportus' 
ir žibalo laivus Sulinoj, Tulcejoj ir Isakcejoj.

Kuomet mūsų kariuomenė artinosi prie vienos orlai
vių stovyklos, aštuoni fašistų lėktuvai mėgino pakilti, 
bet dėl blogo jų inžinų stovio pasiliko ant žemės. -—

Priešo technikas Wilhelm Meyer pareiškė mūsų ko
mandai, jog technikų, štabas toje orlaivių stovykloje nu
sprendė pasiduoti sovietinei kariuomenei, kuri buvo pra
dėjus ofensyvą, todėl jie ir pagadino inžinus, kad jų ofi- 
cieriai negalėtų išskristi.

12 mechanikų ir 27 lakūnai perėjo į mūsų pusę.

“1AISVES” JUBILEJAUS REIKALAIS
Įvertindami savo dienraštį “Laisvę” ir žinodami, jog 

“Laisvė” mini 30 metų jubilėjų visais 1941 metais, sekanti 
draugai ją sveikina su finansine parama ir naujais skai
tytojais:

Frank Zavis, Bethlehem, Pa., $6.00.
Vincas Kartonas, Maspeth, N. Y., $1.00.
J. Chesny, Trenton, N. J., $1.00.
M. Shulsky, Easton, Pa., $1.00.
J. Vaitonis, W. Homestead, Pa. $1.00.
Antanas Latvėnas, Wilson, Conn., $1.00.
A. Zelenka, Frackville, Pa., $1.00.
Petras Stanulis, Shenandoah, Pa., $1.00.
Draugas, Shenandoah, Pa., $1.00.
J. Krutulis, Plymuoth, Pa., 50c.
Vincas Paulaitis, Chicago, Ill., 50c.
Ona Jočiunas, Brooklyn, N. Y., 50c.
Naujų skaitytojų prisiuntė: J. Vaivada, Rochester, 

N. Y., du pusmetiniu; H. Žukienė, Binghamton, N.Y., 
vieną pusmetinį; Vincas Žilinskas, Newark, N. J., vie
ną pusmetinį ir S. Jasilionis, Binghamton, N. Y., vieną 
pusmetinį.

Širdingai tariame ačiū aukotojams ir tiems, kurie pri
siuntė naujų skaitytojų. Tikimės sulaukti daugiau svei
kinimų ir naujų skaitytojų.

“L.” Administracija.

REIKALAUJA PILNIAUSIOS 
PAGALBOS ANGLIJAI IR 

SOVIETŲ SĄJUNGAI
Bloomington, Indiana. — 

Federalės valdžios saugumo 
administratorius Paul V. 
McNutt ragina Jungtines 
Valstijas kuo greičiausiai ir 
pilniausiai remt Sovietų ir 
Anglijos kovą prieš Hitlerį. 
Nes jeigu Amerika leistų 
naciam sukriušint Angliją 
ir Sovietų Sąjungą, panašus 
likimas gręstų ir Amerikai.

Berlin, liepos 17.—Naciai 
sakosi pasiekę punktą tik 
už 100 mylių nuo Leningra
do.

ANGLŲ LAKŪNAI NUSKAN
DINO BEI SUŽEIDĖ 22 

NACIŲ LAIVUS
London, liepos 17.—Angli

jos orlaiviai, bombarduoda
mi Rotterdamo prieplauką, 
nuskandino, uždegė bei su
žeidė 22 nacių laivus, viso 
140 iki 145 tūkstančių tonų. 
Tarp kitų keliomis bombo
mis pataikė ir į naujovišką 
vokiečių didlaivį “Boloera- 
ną,” 17,000 tonų.

Tą pačią dieną anglų la
kūnai ardė ir degino Ham
burgo prieplauką ir fabri
kus jame ir kituose mies
tuose šiaurinėje ir vakari
nėje Vokietijoje.
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Nacių Šnipai Amerikoje
Įkaitinti 33 asmenys Niujorke kaipo 

Vokietijos nacių valdžios šnipai, iškelia 
daug Įdomių dalykų. Pasirodo, kad Ame
rikoje yra suorganizuotas tankus tinklas 
šnipų, dirbančių Hitleriui už pinigus,— 
traukiančių paveikslus, šniukštinėjančių 
tarp žmonių informacijoms gauti, iš
duodančių USA apsigynimo ginklų pa
slaptis, ir tt.

Kur tik galima, Hitleris bando palai
kyti savo šnipus. Amerikoje jam ypačiai 
svarbu juos palaikyti, nes jau yra žino
ma, kad jis ruošia ir šiam kraštui kilpą. 
Todėl labai ąvarbu visokius Hitleriui dir
bančius nenaudėlius suimti ir sukišti ten, 
kur jie priklauso.

Nereikia nei aiškinti, kad hitleriškų 
šniukštinėtojų yra ir tarp lietuvių: vieni 
dirba Hitleriui iš seniau, o kitus pats 
Gobelsas nesenai prisiuntė kaipo “pabė
gėlius.”

Lietuvių visuomenė pasitarnautų mūsų 
kraštui labai gerai, jei ji visus hitleriš
kus šniukštinėtojus ir propagandistus 
keltų aikštėn ir prieš juos kovotų.

“Taikos Ofensyvas”
Niujorko miesto majoras La Guardia 

ir stambūs vyrai Washingione šiomis die
nomis pareiškė, kad greitu laiku Hitle
ris Amerikoje per savo pasekėjus ir ag
entus pradės “taikos ofensyvą”. Riben
tropas ir kiti Hitlerio leitenantai yra pa
sinio ję demoralizuoti Anglijos ir Ameri
kos visuomenę savo plepalais, savo pro
paganda apie taiką. Jie siūlys Anglijai ir 
kitoms šalims viską—net patį menulį ir 
saulę—kad tik jos dabar nekariautų, kad 
tik jam jos padėtų kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą. O paskui, jei jam pavyktų 
įsistiprinti Sovietų Sąjungoje, Hitleris 
bandytų sunaikinti Angliją ir užpulti 
Ameriką. Tokia jau yra to bandito takti
ka. Tokis jau yra to nenaudėlio tikslas: 
skirstyti ir valdyti.

Todėl Anglijos ir Amerikos visuomenė 
ir jos politikai, kuriems rūpi fašizmo su
naikinimas, atrodo, nei klausyti nenorės 
tų Gebelso plepalų, patiektų Amerikai ir 
Anglijai.

Būtų gerai, kad Anglijos žmonės, tuo
jau kai tik tasai taikos ofensyvas bus 
pradėtas, imtųsi už didesnių žingsnių 
pradėti tikrąjį karo ofensyvą prieš Hit
lerį. Būtų pravartu, kad “taikos ofensy
vą” Anglijos kariuomenė pasitiktų kur 
nors Francijoj, Norvegijoj ar kurioj ki
toj Hitlerio užkariautos Europos dalyje.

Tai būtų tinkamiausias Hitleriui atsa
kymas!

Ką Darys Japonijos Imperialistai?
Iš Tokio miesto šiuo metu gauname 

visokiausių spėliojimų ir žinių. Vieni da
lykų eigos stebėtojai skelbia, kad Japo
nija neužilgo “kreipsianti savo politiką” 
į pietus, pulsianti Franci jos valdomą In- 
do-Chiną. Esą, tam dabar yra patogiau
sias Japonijos imperialistams momentas. 
Tasai Franci jos valdomas kraštas paga
liau yra svarbus tuo, kad jis turtingas, 
turįs daug medžiagų, reikalingų Japo
nijos pramonei.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamai Redakcijai 

Administracijai: Kokia 
yra organizacija The Conti-

ir 
ta

Kiti skelbia, kad Japonija greit pul
sianti Sovietų Sąjungą, Vladivostoką ir 
kitas sritis. Esą, nepuolimo sutartį, kuri 
neseniai buvo padaryta tarp Sovietų Są
jungos ir Japonijos, Tokio valdžia pa
naikinsianti ir stosianti talkon Hitleriui.

Kai tik Vokietijos banditai pradėjo ka
rą prieš Sovietų Sąjungą, Berlyno vieš
pačiai pradėjo daryti spaudimą į Tokio 
valdovus, kad jie tučtuojau pradėtų ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. Kadangi Japo
nija įeina į plėšikišką fašistų “ašį”, tai 
Berlyno valdovai jaučiasi turį moralinę 
jėgą versti Tokio valdovus stoti Berlynui 
į talką.

Labai galimas daiktas, kad Japonijos 
imperialistai pradės naujas karines av
antiūras. Galimas daiktas, kad jie pradės 
karą prieš Sovietų Sąjungą. Ir tas labai 
pasunkintų Sovietų Sąjungai josios kare 
prieš Vokietijos fašizmą.

Bet Sovietų vyriausybė yra pasiren
gusi sutikti visokius “netikėtumus”. To
limuose Rytuose Sovietų Sąjunga turi 
gerą kiekį raudonarmiečių ir orlaivių. 
Jei Japonijos plėšikai puls Sovietų Są
jungą, tai ši ginsis nei kiek neprasčiau, 
kaip ginasi savo vakarų fronte.

Bet tas paliestų ir Jungtines Valstijas. 
Todėl ir mūsų kraštas privalo budėti ir 
turi pastoti kelią Japonijos plėšikams, 
nepaisant, kur jie lystų, nepaisant, kurį 
kraštą jie bandytų užpulti.

Šiandien klausimas yra aiškus: visos 
fašistinės šalys, kurios sudaro t. v. ašį, 
turi būti nuglėtos ir nuginkluotos. Tą 
privalo visųpirmiausiai padaryti Jungti
nės Valstijos, Anglija ir Sovietų Sąjun
ga, kaipo didžiulės, kaipo stiprios vals
tybės, kovojančios už laisvę ir demokra
tines viso pasaulio tautoms teises.

Kad Jūs Čia Daugiau
N esugrįžtumėt!

Vokietijos ir Italijos fašistiniai konsu
latai tapo uždaryti ir visi konsulai su 
savo manta ir tarnautojais “West Point” 
laivu išgabenti. Tuo pačiu laivu, jam grį
žtant iš Europos, bus pargabenti mūsų 
krašto konsulai su tarnautojais iš Vokie
tijos ir Italijos.

Vokietijos ir Italijos konsulatai Ame
rikoje karo metu buvo niekas daugiau 
kaip Šnipų lizdai. Kitokių funkcijų čia 
jie veik neturėjo. Todėl labai gerai, kad 
prezidentas Rnoseveltas tuos ponus iš
prašė laukan, kad jie čia neterštų gero 
oro.

Pageidaujamas vienas dalykas: kad 
tie fašistinių kraštų agentai čia daugiau 
niekad ir negrįžtų; kad jiems netektų 
naudotis Amerikos žmonių svetingumu. 
Pageidaujama, kad, kuomet į Ameriką 
bus prisiųsti Vokietijos ir Italijos konsu
lai, kad jie atstovautų laisvus tų kraštų 
žmones, o ne Hitlerius ir Mussolinius— 
tuos tarptautinius banditus.

Mussolinis Nesidžiaugia ,
Sovietų karas su fašistine Vokietija 

jau tęsiasi ketvirtą savaitę. Aišku, nie
kas negali pasakyti, kaip greit jis užsi
baigs. Bet milžiniška dauguma žmonių, 
matyt, yra įsitikinę, kad, nepaisant, kada 
jis užsibaigs, jis baigsis fašizmo pralai
mėjimu.

Jau net ir Italijos fašistai pradeda 
stipriai abejoti savo boso, Hitlerio, atei
timi. Mussolinio žentas, Italijos užsienio 
reikalų ministeris Ciano leidžia savo lai
kraštį “Telegrafo.” Pastarajame pereitą 
pirmadienį buvo išspausdintas apžvalgi
nis karo bėgio straipsnis. Pasirodo, Cia
no laikraštis jau nesako, kaip Vokietijos 
fašistų spauda, kad “viskas eina sulyg 
plano,” kad Sovietų Sąjungos liaudis 
greit būsianti nugalėta. Italijos fašistai 
mano kitaip. Ciano laikraštis, pavyzd
žiui, įspėja savo skaitytojus, kad jie ne
sitikėtų matyti greitų vokiečių fašistų 
pergalių. Raudonosios Armijos kariai, 
girdi, laikosi stipriai ir kovoja karžygiš
kai. Todėl laikraštis primena, jog Sovie
tų pasipriešinimas rodo, “kad jis gali 
duoti gyvybę vyliugiškom abejonėm ir 
netikrovėm.” Kitais žodžiais, Ciano pri
pažįsta, kad iš Sovietų-fašistų karo gali 
išsivstyti toki dalykai, kurie bus labai 
nemalonūs fašizmui!

'nent of North America 
Technocracy ? A t s a kykite 

!per “Laisvę.”
Su gilia pagarba, 

“Laisvės” Skaitytojas,
Butte, Montana.

Atsakymas
Bandėme gauti informa-

cijų apie šią organizaciją, 
bet nepavyko. Jeigu kas iš 
skaitytojų yra apie ją gir
dėjęs bei su ja susipažinęs, 
būsime dėkingi už paaiški
nimą šio klausimo autoriui.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Nacių Šnipų Veikla 
Jungt. Valstijose

Jungtinių Valstijų Fede- 
ralis teismas išdavė apkal
tinimus prieš 33 vokiečių 
nacių šnipus, kuriuos val
džia turi suareštavus. Vy
riausias jų tikslas buvo 
rinkti militarines informa
cijas ir persiųsti Vokieti
jon. Prokurorąs Kennedy 
paskelbė informacijų apie 
tų šnipų organizaciją ir vei
klos būdus. Kennedy sako, 
kad jau 1936 metais Hitle
rio paskirti šnipijados vadai 
pradėjo susisiekti su vokie
čiais arba vokiškos kilmės 
žmonėmis Jungtinėse Vals
tijose. Vienus jų čia ant 
vietos gavo sau šnipais, o 
kitus pasigavo kur nors ke
lionėje — Europoje ar kur 
kitur ir pasamdė. Ypatingai 
naciai stengiasi gauti sau 
šnipais vokiečius, kurie yra 
Jungtinių Valstijų piliečiai. 
Mat, mažiausia jie gali būti 
nužiūrimi, antra — jie pa
prastai gali lengviau už
megzti ryšius su valdiško
mis įstaigomis bei organi
zacijomis.

Prikalbinus vokietį būti 
nacių šnipu, jam būna įsa
koma saugotis visokių orga
nizacijų, kurios yra žinomos 
kaipo naciškos, arba na
ciams simpatingos. Jam bū
na įsakoma gauti įtakos sa
vo apylinkėje ir verstis taip, 
kad niekas negalėtų jo nu
žiūrėti. Šnipas taip pat ne
turi nieko sakyti savo šei
mai apie savo parsidavimą. 
Tik jis vienas teturi žinoti, 
kad jis yra šnipas. Ir nors 
visi šnipai naudoja tuos pa
čius kelius perdavimui in
formacijų Hitlerio valdžiai,

tačiau jie vienas kitam ne
žinomi.

Šitie nacių šnipai Ameri
koje perduoda informacijas 
tam tikriems agentams, ku
rie jiems yra nurodomi. O 
tie agentai dažniausia esti 
laivų “darbininkai,” arba 
patarnautojai pasažieriniuo- 
se orlaiviuose. Kaip greitai 
laivas arba orlaivis pasiekia 
tokią vietą Europoje, kurio
je Hitleris turi šnipų agen
tūrą, minėti agentai infor
macijas perduoda ten Hitle
rio agentams, kurie paskui 
persiunčia Vokietijon. Pla
čiausia tam tikslui vartoja
mas Portugalijos uostas Lis
bon ir Italijos uostas Genoa. 
Iki šiol šitie uostai atdari 
Amerikos laivams bei orlai
viams.

Kiekvienas nacių šnipas 
aprūpinamas mikro-kamera, 
kurios pagelba galima dide
lį dokumentą nutraukti ant 
labai mažos popieros. Pas
kui su pagelba padidinamo 
stiklo lengvai galima įskai
tyti. Šitoks dokumentų su
mažinimas pagelbsti per
siuntimui Vokietijon.

Šnipams už darbą apmo- 
kam arba grynais pinigais 
ant vietos, arba bankų se- 
kiais. Tam tikslui naudoja
mi Meksikos arba Pietų A- 
merikos bankai.

Kadangi Hitleris negali 
pilnai pasitikėti savo šni
pais, tai jis turi išdirbęs to
kią sistemą, jog šnipai šni
pus šnipinėja. Taipgi vis
kas priruošta atsitikimui, 
jeigu šnipas būtų suareštuo
tas. Kiekvienas šnipas pri
siekdinamas neišduoti kitų 
šnipų, jeigu jis juos pažįsta.

Mes čia Amerikoje turime 
Hitlerį asmenyje Antano 
Smetonos. Mes smetoninį 
hitlerizmą galime sumušti į 
dulkes platindami “Laisvę”. 
Juk palyginti “Laisvės” pla
tinimą su baisia kova So
vietų žmonių karo fronte 
yra tik krislas prieš kalną. 
Tačiau daugelis žmonių tin
gi net ir tiek prisidėti prie 
kovos prieš fašizmą.

“Laisvė” kelia intrigas 
smetoninio hitlerizmo Ame
rikoje. Ji nurodo, kaip Hit
leris ant tankų atvežė į Lie
tuvą ir užkorė ant žmonių

sprando Raštikį, Škirpą ir 
kitus. Tų Lietuvos išdavikų 
darbai turi būt iškelti vie
šumon! Visi Amerikos lie
tuviai turi žinoti savo tėvų 
šalies ir tautos išdavikus! 
Per spaudą—“Laisvę” užra
šydami—mes galime prieiti 
prie platesnių masių ir pa
rodyti joms baisiuosius kri
minalistus-judošius !

Be agitacijos, be atidėlio
jimo stokime į darbą, gau
kime savo dienraščiui kuo 
daugiausia naujų skaityto
jų. i 1

“Laisves” Administracija.

IŠ KARO IR APIE KARA
Didelis Pasiaukavimas 

Sovietuose
Žmonijos istorijoj nebuvo 

tokio liaudies vieningumo, 
pasiaukavimo ir pasišventi
mo, kokiu Sovietų Sąjungos 

■ liaudis atsakė į Stalino pa
šaukimą visiems apsivieny- 
ti, visokiais būdais ir prie
monėmis padėti Raudonajai 
Armijai ir Sovietų valdžiai 
sumušti budelišką fašizmą.

Apie Raudonosios Armi
jos karių drąsą, sugabumą, 
jų pasišventimą kasdien vis 
daugiau ateina žinių. Ko
lektyvuose ir fabrikuose 
draugai, žmonos, paaugęs 
jaunimas ir net senesni am
žium piliečiai užima vietas 
tų, kurie eina į armijos ei
les, kad ginklo pagelba ap
gynus savo laisvę. Darbi
ninkų ir darbininkių pro
dukcija labai auga. Dirba 
jie pasišventusiai, kad tik 
geriau ir daugiau padarius.

' Visa Sovietų Sąjungos liau
dis apsivienijo kovai prieš 
barbarišką fašizmą. Niekas 

’ negalės įveikti tokią liaudį, 
kuri taip vieninga ir žino, 
už ką ir kaip* reikia kovoti 

' ir turi kuom kovoti.

Vasara Verčia Prašyti

ei jos ir kitus kariniai svar
bius centrus. Anglai tą da
rydami ne vien padėtų So
vietų Sąjungai, bet išgelbė
tų ir save nuo fašistų smū
gio. Kuo greičiau bus pada
rytas fašizmui galas, tuo 
greičiau Anglija ir visas pa
saulis galės laisvai atsikvėp- z 
ti. Iki šiol anglai neužtekti- 
nai veikia. Prie to, jie da
bar galėtų kelti ir savo ar
miją į fašistų okupuotą 
Franciją. Tas sukeltų fran- 
cūzus, belgus, holandus, da
nus ir norvegus į kovą prieš 
fašizmą. Amerikoj antihit
lerinė spauda reikalauja iš 
Anglijos tuojautinio veiki
mo.

Sovietų Moterys Duoda 
Kraują

Iš Maskvos praneša, kad 
Sovietų Sąjungos liaudis 
nuo mažo iki didelio visa 
apsivienijo bendrai kovai 
prieš fašizmą. Kiekviename 
mieste šimtai moterų ir 
merginų kasdien duoda sa
vo kraujo transfuzijai su
žeistiems kariams. Sovietų 
mokslininkai jau senai išra
dę būdą, kaip palaikyti ilgai 
geroj tvarkoj kraują, kad jį 
panaudojus reikalui esant.

Smarkiai atšilus orui 
“Laisvės” įplaukos už pre
numeratas sumažėjo. Karš
čiai vargina žmones, vaka- 
cijos, maudynės ir piknikai 
sudaro nepprastų išlaidų. 
Tai su primetimu doleriuko- 
kito savo dienraščiui drau
gai atideda ant toliau. Tas 
nenuostabu. Visi turime rū
pesčių ir sunkumų savo in
dividualiame gyvenime. Ta
čiau mūsų visų gyvas reika
las yra sekti ir savo dien
raščio padėtį. Kad laiku su
teikti pagalbą reikalui es
ant.

Štai “Laisvės” rūpesčiai: 
Už naująjį modernišką In- 
tertype vis dar mokame po 
$100.00 į mėnesį. Neseniai 
pirkome naują troką, už jį 
turime mokėti arti po $40.00 
į mėnesį. Tai $140.00 turi 
būt ant rankų kiekvieną mė
nesį apmokėjimui “notų” 
tik už Intertype ir už tro
ką. O kitos reguliarės iš
laidos, viskam brangstant, 
didėja. Šitaip dalykams ei
nant gyvas reikalas verčia 
priminti, kad šiuom momen
tu aukos yra labai reika
lingos.

Antras dalykas, svarbiau
sias už viską, tai gavimas 
dienraščiui naujų skaityto
jų. Tuom reikalu tai dauge
lis gerų “Laisvės” patrijotų 
visai pamiršo rūpintis. Tai 
labai peiktinas apsileidimas. 
Atsidėjimas vis ant kito: 
“Tegu kiti gauna, aš nesi- 
baderiuosiu.” Tokis išsiaiš
kinimas reiškia, žmogaus vi
sišką sutingimą ir užmirši
mą apšvietos branginimo. 
Kas būtų, jei dabar Hitlerio 
užpulti Sovietų Sąjungos 
žmonės sakytų: 
mušasi, aš 
leris jau 
Maskvoje.

“tegu kiti 
palauksiu.” Hit- 
būtų atsidūręs 
Syietas juoktųsi

Mi

iš Sovietų. O dabar, kada 
Sovietų žmonės visi stoja į 
kovą ir puola Hitlerį vienas 
už kito kuo greičiusia ir 
duoda jam, kad net kudlos 
dulka, tai džiaugiasi ir giria 
Sovietus visas civilizuotas 
pasaulis.

Anglijai Geriausia Proga
Aišku, kad Vokietijos fa

šistai savo jėgas metė prieš 
Sov. Sąjungą; tą patvirti
na ir tas, kad nacių orlaivių 
mažai lankosi į Angliją. Da
bar Anglija turi geriausią 
progą siųsti šimtus savo or
laivių ir bombarduoti Vo-Į
kietijoj visus ginklų, amuni- Vitebsko srityje.

FRONTAS BE DIDELIŲ 
PERMAINŲ

Maskva, liepos 17.—Sovie
tų komanda praneša, kad 
neįvyko jokių didelių per
mainų fronte.

Didžiuliai mūšiai siaučia

Šitokia “laisva Lietuva“ džiaugiasi Amerikos lietuviški smeton - naciai - klerikalai, sociali 
tai ir fašistai!
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Kraujo Davėjai Naudingasis Augalas Soja
Tarybų Lietuvoje, tarp 

naujai įkurtų medicinos įs
taigų, Kraujo Transfūzijos 
(perleidimo) Stotis, įsteigta 
prie Raudonojo Kryžiaus li
goninės Kaune, buvo visai 
kitokios rūšies ir paskirties 
įstaiga, negu ligi šiol veiku
sios medicinos įstaigos. 
Kraujo transfūzija, dėl sa
vo brangumo bei prietaisų 
sudėtingumo, anksčiau buvo 
retai vartojama gydymo 
priemonė. Tarybų Sąjungo
je, medicinos mokslo pažan
gos dėka, kraujo perleidi- 
mas-transfūzija tapo kas
dien daug kartų praktikuo
jama gydymo bei gelbėjimo 
priemonė. Kraujo transfūzi
ja daugiausiai naudojama 
šiais atvejais: 1) kai ligo
nio kraujo kiekis dėl įvyku
sio nukraujavimo (pvz., po 
sužeidimo) pasidaro toks 
mažas, kad gręsia gyvybei 
pavojus, 2) po didelio nu
kraujavimo gimdymo metu. 
Šiais atvejais kraujo trans
fūzija ryškiausiai parodo 
savo veikimo galią ir nau
dingumą, nes be kraujo 
transfūzijos, kitokiu būdu 
neįmanoma išgelbėti žmo
gaus nuo tikros mirties. Be 
to, kraujo transfūzija dar 
vartojama kaip kraujavimą 
stabdanti priemonė, o paga
liau, vis dažniau pradedama 
vartoti kraujo transfūzija 
kaip gydymo priemonė.

Kraujo transfūzija gali 
būti atlikta dviem būdais: 
1) tiesioginiu būdu, t. y. kai 
tam tikro aparato pagalba 
kraujas perpilamas iš vieno 
žmogaus į kitą, ir tai vadi
nama tiesioginė pagalba; 2) 
netiesioginiu būdu, būtent: 
kraujas iš sveiko žmogaus 
surenkamas į tam tikrą, 
šiam tikslui paruoštą bonką, 
sumaišomas su. specialiu 
skiediniu, kuris’ neleidžia 
kraujui sukrekėti, pastato
mas į šaldytuvą, kuriame 
nuolat turi būti pastovi tem
peratūra — nuo 4 iki 6 
laipsnių šilumos pagal Cen- 
tigrado termometrą, o iš 
čia, esant reikalo, perpila
mas ligoniui. Taip paruoš
tas kraujas vadinasi konser
vuotu krauju. Šis antrasis 
būdas, savaime suprantama, 
sudėtingesnis už pirmąjį, 
bet turi daug privalumų, 
dėl kurių jis dabar yra dau
giausiai ir naudojamas.

Pirmas konservuoto krau
jo privalumas yra tas, kad 
nereikia, reikalui ištikus, 
j ieškoti kraujo davėjo (ku
ris mediciniškai vadinasi do
noru), o antras konservuo
to kraujo privalumas yra 
tas, kad kraujo transfūzijos 
stotis gali padaryti kraujo 
atsargą ir, bet kam parei
kalavus, trumpiausiu laiku 
pristatyti kraujo. Konser
vuotą kraują galima laiky
ti šaldytuvuose nuo 8 iki 12 
dienų.

Praktika yra parodžiusi, 
kad ne visų žmonų kraujas 
yra vienodas, bet skiriasi į 4 
pagrindines grupes, kurios 
mediciniškai vadinasi: pir
moji grupė — O, antroji 
grupė — A, trečioji grupė 
—B ir ketvirtoji grupė — 
AB.

Kraujo transfūziją iš vie
no žmogaus kitam galima 
padaryti tiktai tuo atveju, 
kai jų grupės sutampa; iš

imtį sudaro kraujas pirmos 
'grupės “O,” kurį galima 
perpilti visų grupių žmo- 

| nėms.
Tarybų Sąjungos moksli

ninkai kaip tik yra tie tyri
nėtojai, kurie daugiausia iš
vystė kraujo konservavimo 
bei jo panaudojimo būdus.

Kraujo Transfūzijos Stotis 
ne tik savo tikslu, bet ir 
darbo sąlygomis skiriasi nuo 
kitų gydymo įstaigų. Tuo 
laiku, kada ligoninės ir am
bulatorijos yra interesantų 
apgulamos, Kraujo Trans
fūzijos Stotis jaučia dide
lį trūkumą donorų ir darbo 
žmonių par amą. Kraujo 
Transfūzijos Stotis yra gry
nai tarybinė įstaiga, skirta 
darbo žmonėms, turinti tiks
lą kiekvienu momentu su
teikti nelaimės ištiktam dar
bininkui tikriausią gelbėji
mo priemonę—kraują. Bur
žuazinėse šalyse .donoras 
yra kraujo pardavėjas, o so
cialistinėj Tarybų Sąjungoj 
donoras yra kraujo aukoto
jas.

Aukojimas kraujo ligoniui 
yra ryškiausias artimo mei
lės ir solidarumo pavyzdys, 
kurio mus moko didžioji 
Stalino konstitucija. Kiek
vienas žmogus gali būti 
šiandien kraujo davėjas, o 
rytoj — kraujo ėmėjas.

Praktika yra parodžiusi, 
kad plačių masių tarpe vy
rauja klaidinga nuomonė 
apie kraujo kiekį bei davi
mą. Dažniausiai moterys 
mano, kad jos sergančios 
mažakraujyste ir negalin
čios duoti kraujo; kiti ma
no, kad duoti kraujo yra or
ganizmui labai žalinga. Iš 
tikrųjų tokia nuomonė yra 
labai klaidinga. Donorai 
stropiai ištiriami ir, jei pa
sirodo, kad kas nors serga 
mažakraujyste, arba kita li
ga, jis iš donorų sąrašo iš- 
b raukiama s. Kas liečia 
kraujo davimą, tai šimtai 
tūkstančių bandymų yra į- 
rodę, kad duotasis kraujo 
kiekis veikiai yra organiz
mo papildomas. Vadinasi, 
sveikam žmogui kraujo da
vimas nepakenkia, ir jis gali 
tuoj grįžti prie savo kasdie
ninio darbo.

Vyriausybė, suprasdama 
donorų reikalą, yra nusta
čius kiekvienam kraujo da
vėjui mokėti pašalpą už 
kiekvieną davimą nuo 150— 
200 rublių, kad jis galėtų 
geriau maitintis.

Gyd. L. Potašinskis.

Dviračiai Varomi
Baterijomis

Sakoma, jog Vokietijoj 
yra naudojami dviračiai, va
romi ne gezolinu, bet dvie- 
mis nedidelėmis elektros ba
terijomis. Lengvesnio tipo 
dviratis, sakoma, su tokio
mis baterijomis gali nuva
žiuoti apie 63 mylias. Po 
to, baterijos reikia pakeisti 
naujomis.

Dzūkelis.

Berlin.—Naciai sako, kad 
jų lakūnai išvaikę anglų or
laivius pirma, negu šie pa
siekė Vokietiją ar jos val
domus kraštus. Vokiečių or
laiviai bombardavo Marga
te ir tūlas kitas Anglijos 
prieplaukas.

Milžiniška kanuole baigiama statyti viename Reading, 
Pa., fabrike.

KAS YRA VAKARINIS 
ŽEMES PUSIAU-RUTULYS?

Šiaurinė, Centralinė ir 
Pietų Amerika su artimes
nėmis salomis yra žinoma 
kaip Vakarinis Žemės Pu- 
siau-Rutulys.

Jungtinių Valstijų kon
greso išleistas įstatymas dė
lei paskolų Anglijai ir ki
tiems kraštams, kovojan
tiems prieš fašistus, uždrau
džia vartot šios, šalies armi
ją ir kitas ginkluotas jėgas 
kitur, kaip tiktai Vakarinia
me Pusiau-Rutūlyje ir že
mėse, kurios priklauso Jung
tinėms Valstijoms kitose 
srityse.

Kai Jungtinės Valstijos 
užėmė Iceland salą, dabar, 
todėl, kilo klausimas: Ar 
Icelandas priklauso Vakari
niam Pusiau-Rutuliui? Ar 
ta sala sudaro Naujojo Pa
saulio dalį ar Senojo Pasau
lio dalį?

Icelandas ir šiauriu Ame
rika buvo atrasta ir dalinai 
apgyventa baltųjų žmonių 
keliais šimtais metų pir
miau negu Kolumbas atrado 
amerikines salas, vadinamas 
Vakarines Indi j as, 1492 me
tais. Nėra abejojimo, kad 
icelandiečiai taipgi kalbėjo 
apie Naująjį Pasaulį.

Kai dabar prezidentas 
Rooseveltas laivais pasiuntė 
Amerikos jūreivius ir ka
riuomenę užimt Icelandą 
kaipo atsargą prieš nacius, 
laikraštininkai užklausė jį: 
Kas iš tikrųjų yra Vakari
nis Pusiau-Rutulys? Ar Ice
land priklauso šiam pusiau- 
rutuliui? Preidentas nedavė 
atsakymo į šį klausimą, pa
likdamas jiems patiems pa
daryt savo išvadą.

Jeigu prez. Rooseveltas 
laiko Icelandą dalim Vakari
nio Pusiau-Rutulio, tai ar 
jis pirmas turi tokią nuo
monę? Pasirodo, kad jau tu
zinai- metų pirmiau buvo 
Jungtinėse Valstijose tokių 
politikų, kurie priskaitė 
Icelandą prie Vakarinio Pu
siau-Rutulio.

Dar 1868 metais, tai 73 
metai atgal, Amerikos vals
tybės ministerija išleido ra
portą apie Icelando ir Gree’n- 
lando gamtos turtus, ir ra
portas teigė, kad Icelandas 
tikrumoj priklauso Vakari
niam Pusiau-Rutuliui ir kad 
jis yra “sala priklausoma

nuo Šiaurių Amerikos Že- kaip . arbūzai, 
myno.” !

Vilhjalmur Stefansson, Jotui, rabarbarai, salėros ir 
garsus šaltųjų i 
kraštų tyrinėtojas, pats ice- 
landiečių kilmės, taipgi lai
kosi nuomonės, kad Icelan
das turėtų būt priskaitytas 
V a kariniam Pusiau-Rutu
liui.

Du Vyrai Pasodina 
8,000 Medelių 

Per Dieną

yra 
ku-

Connecticut valstijoj 
daug lietuvių farmerių, 
rie užsiima tabako sodinimu 
ir jo auginimu. Tabakas so
dinamas mašinomis, o tos 
mašinos atrodo maždaug 
taip: ant dviejų ratų stovi 
didoka bačka su vandeniu; 
užpakalyje bačkos randasi 
visai žemai dvi sėdynės, ant 
kurių, sodinant tabaką, sėdi 
du vyrai. Priešakyje bačkos, 
aukštai sėdi trečias vyras ir 
kėravoja arklius. Tą visą 
“amuniciją” paprastai veža 
pora arklių. Užpakalyje sė
dinti vyrai laiko ant kelių 
beskutes tabako rasodos, ir 
bevažiuojant kas viena pė
da iš bačkos kraniuku išsi
lieja maždaug puodukas 
vandens, kur tuomet sodin
tojai padeda pasimainydami 
rasodos diegučius, o tada 
dvi palyčiukės gražiai tą 
diegą apkaupia.

Dabar, kaip pranešama iš 
Nebraskos valstijos, Lincoln 
miestelio, toje apylinkėje, 
panašiai tokiu pat principu 
kaip ir tabakas, sodinama 
jauni medeliai.

Tačiaus medelių sodinimo 
mašiną veža ne arkliai, bet 
motoras traukia, ir šis mo
toras turi net 25 arklių jė
gą. Dviese gi vyrai sėdi už
pakalyje ant dviejų, žemai 
pritaisytų sėdynių, prie sa
vęs turi skrynią, kurioje 
gali sutalpinti apie 8,000 
jaunų-rasodinių medelių. Šie. 
medeliai maždaug dvejų 
ar mažiau metų senumo ir 
vidutiniai būna apie 16-kos 
colių aukščio.

Todėl vienam vyrui kėra- 
vojant mašiną ir dviem so
dinant, sakoma, jog į dieną

Tarybų Lietuvos Žemės 
Ūkio Liaudies komisariatas, 
kartu su valstybiniu “Sody
bos” trustu buvo sudaręs 
platų planą auginimui ir 
gamybai pakelti daržinin
kystės, uogų ir sodininkys
tės srityse.

Plane išvardytos tos au
galų rūšys, kurios nuo 1941 
m. būtų pradėtos ypatingai 
plėsti, kaip kad: daržovių 
auginimas ir perdirbimas 
(kopūstai, agurkai, pomido
rai), daržovių sėklų augini
mas, žalių daržovių sandė
liavimas, uogų gamyba ir 
nuėmimo organizacija, jų 
perdirbimas, grybai, taba- 

j kas, bitininkystė, vaistažo
lės, vaisių sultys, cikorija, 
medelių auginimas.

Vien minėtas, “Sodybai” 
pavestasis įvykdyti planas 
atskleidžia plačiausias gali
mybes. Pavyzdžiui, daržo
vių srityje ir pas mus jau 

| yra išbandyta
riaušių vaisių tokie naudin
gi mūsų kraštui augalai, 

\ “kabački,” 
sviestiniai fasoliai, tinką sa-

šiaurinių! kt.; uogų srityje—vynuogės, 
Į kurios, kaip paskutinių me
tų patyrimas rodo, Lietuvoj 
puikiai įsigyvena ir razin- 
kos, kurios mūsų daržuose 
rado sau antrąją tėvynę ir 
augintojus gausiai apdova
noja geru derliumi. Pašarų 
srityje svarbu tai atsiminti 
kukurūzą, — kuris siūlo dė- 
kingiausį atlyginimą už pa
lyginamai nedaug įdėto dar
bo.

Bet čia svarbiausia, noriu 
paliesti daug kam jau žino
mą nors, bendrai paėmus, 
pas mus dar naują visapu
siškos reikšmės augalą — 
soją.

Šis Tolimųjų Rytų sve
čias, bet pas mus jau spėjęs 
pilietybę įsigyti augalas kaž-t^;“^yje72)“‘Y teikia 
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puikiausią maistą kaip žmo
nėms, taip ir gyvuliams. 3) 

I Teikia labai vertingus pro
duktus technikai ir gamy
bai. 4) Yra vertingas auga
las sėjomainai, praturtinan
tis azotu (nitrogenu) dirvo
žemį. 5) Sojos įdirbimas yra 
lengvas ir neapsunkina že
mės ūkio. 6) Sojos augini
mas gali būti kur kas nau
dingesnis už visus kitus pa
sėlius. 7) Turime jau visą 
eilę Lietuvoje pripratintų 
sojos veislių, kurios per į- 
vairius bandymus davė ge
riausius rezultatus.

Sojos grūdai lengvai virš
kinami ir neturi savyje nuo
dingų priemaišų.

Soja yra pigiausias bal
tyminis maistas, koks gali
mas gauti žemės ūkyje be 
brangių azotinių trąšų pa
galbos.

Palyginant su kitais tur
tingais baltymais maisto 
produktais, sojos santykis 
yra toks:

Jautiena turi 20 procen
tų baltymų; vienam kilogra
mui baltymų gauti reikalin
ga 5 kilogramų jautienos 
mėsos.

Pienas turi 4% baltymų; 
vienam kilogr. baltymų gau
ti reikalinga 25 kvortų pie
no.

Kiaušiniai turi 14 proc. 
baltymų; vienam kilogra- 
mui baltymų gauti reikalin-įjoję, Lenkijoje, 
ga 142 kiaušinių.

kokio likimo ironija kenčia1 
dėl tos pačios nedalios, ko
kią perkentė šiųdieninė ma
sių maitintoja—bulvė, persi
krausčiusi iš actekų, inkų 
kraštų į Europą. Nors sojos 
niekas nevadina “velnio o- 
buoliais” ar “žirniais,” kaip 
tamsiųjų viduramžių dvasi
ninkai vadindavo bulvę, vis 
dėlto, ypač pas mus, soją, 
kuri kituose kraštuose yra 
susilaukusi didžiausio dėme
sio ir plačiausios literatūros, 
kažin kaip stengiamasi ap
eiti tylėjimu.

Nors sojos Lietuvoje jau 
yra apgyvendinta ir išvesta 
kelios dešimtys mūsų klima
tui ir dirvožemiui tinkamų 
veislių, tačiau tas visas dar
bas neišeina iš parinkimų 
stočių ir bandymų laukelių į 
plačius laukus. “Lietūkis” 
parodė didesnį reikalo su
pratimą, išrado sojos žieve
lių nuvilkimo būdą ir šian
dien dar “Sodyboje” galima 
gauti pirkti puikiausios so
jos 
apie sojinius valgius, nei 
apie 
nei spaudoje, 
propagandos keliais nebuvo 
nė žodžio paskelbta plačia
jai visuomenei.  

“grucės.” Tačiau nei

“Lietūkio” išradimą, 
nei kitokiais

pasodinama apie 8,000 tokių 
jaunų medelių.

Tačiaus medelius sodina 
ir juos apkaupia du plūgai 
daug giliau negu tabaką.

♦ * Dzūkelis.

Štai teko gauti prof. L. M. I Soja turi 40 procentų bal
iono 1932 m. parašytą'tymų, ir vienam kilogr.Jolsono 1932 m.

knygą “Soja. Chemija, tech
nologija ir pritaikymas” 
(Soja. Chemija, technologi
ja i primenenije. Snabtech- 
nizdat. Moskva — Lenin
grad, 1932), iš kurios maty
ti, kas beveik jau prieš 10 
metų Tarybų Sąjungoje iš 
sojos padaryta.

“Spartus sojos kultūros 
plitimas TSRS paskutiniais 
metais ir susietas su tuo ei
lės gamybų atsiradimas so
jai perdirbti smarkiai padi
dino susidomėjimą chemijos, 
technologijos ir sojos pritai
kymo klausimais,” rašo au
torius knygos įžangoj. Kny
ga parašyta, sunaudojant 
1000 knygų ir straipsnių 
apie soją ir parašyta taip, 
kad ir ne technologas galėtų 
suprasti.

Sojos auklėjimas ir moks
las apie soją Tarybų Sąjun- 

ir davė ge- goję sparčiai žengia pirmyn.
Drauge su tuo auga ir lite
ratūra apie soją. Norintiem 
įsigyti raktą į tą gausią lite
ratūrą, patartina pasirūpin
ti prof. L. M. Jolsono: Bi
bliografija soi, Maskva.

Sojos Pritaikymas
Prof. Jolsonas tarpe dau

gybių kitų sojos produktų, 
kaip įdomesnius pamini dar 
gumos padirbinių, neper
šlampamo cemento, dirbtino 
žibalo gavimą iš sojos pu
pelių ir galalito, neperšlam
pamų audinių bei dažų ga
mybą iš sojos kazeino. A- 
merikiečiai gi turi literatū
ros, kur yra išvardinta apie 
tūkstantis įvairiausių iš so
jos gaunamų technikos ir 
valgio produktų.

Susidomėti soja ir duoti
jai plačią kelią reikia dėl to, šių palyginimų: 1927 m. 
kad: 1) Soja yra pigiausias svarbiausių aliejinių augalų 
baltymų - proteinų davėjas

baltymų gauti reikalinga tik 
pustrečio kilogramo sojos 
grūdų.
Soja Kitur ir Pas Mus...

Sojos tėvynė nuo nepame
namų laikų yra Tolimieji 
Rytai: Chinija, Mandžūrija, 
Japonija, H olandų Indija. 
Chinijoje soja, kaip vienas 
palaimintųjų maisto augalų, 
buvo garbinama jau prieš 
penkis tūkstančius metų. 
Chinijoje, pavyzdžiui, žmo
nės beveik nežino, kas yra 
mėsa, ir didžiausios gyven- 
tojųkmasės minta tik ryžiais 
ir soj^, iš kurios gaminasi 
ir pieną, ir sviestą, ir sūrį 
ir įvairiausius valgius.

Turimomis žiniomis, prieš 
dešimtį metų Chinijoje bu
vo soja užsėta apie 13,750,- 
000 hektarų ploto. Japonijo
je apie 1,200,000 hektarų, 
Holandų Indijoje apie 190,- 
000 hektarų, Jungtinėse A- 
merįkos Valstijose apie 265,- 
000 hektarų ir Tarybų Są
jungoje — apie 330,000 hek
tarų. Soja auginama Azijo
je, Afrikoje, Australijoje, 
Amerikoje ir Europoje.

Sojos našumas svyruoja 
nuo 450 iki 2,700 kilogramų 
iš hektaro, priklausomai 
nuo sričių, sėklos, klimato 
sąlygų ir kt. Vidutiniu der
liumi galima laikyti 1 toną 
iš 1 hektaro. Sojos šiaudų 
dęrlius sudaro virš 2 tontnr 
iš hektaro.

Soja pasaulinėje rinkoje, 
išskiriant Rytų šalis, iki 
paskutiniųjų laikų buvo iš
naudojama daugiausiai kaip 
žaliava aliejui gauti, užim
dama jau pirmąją vietą ki
tų svarbiausių aliejinių au
galų tarpe, kaip matyti iš 

buvo užsėta ir gauta der
liaus: Sojos — 13.5 milionai 
ha; gauta 15.10 milionų to
nų.* Medvilnės sėklos —30.8 
milionai ha; gauta 10.22 mi
lionų tonų. Žemės riešutų— 
4.3 milionai ha; gauta 5.17 
mil. tonų. Linų sėmenų—8.5 
mil. ha, gauta 4.08 mil. tonų.

Vokietijoje pradėjo jsiga- 
benti soją nuo .1910 m., kai 
buvo įvežta apie 1,600 tonų, 
1913 m. jau įsivežė 125,700 
tonų, o 1930 m. 874,800 tonų 
arba 45.5 nuoš. visų įveža
mų aliejinių sėklų.

Anglija 1927 m. įsivežė 
53,500 tonų sojos aliejų arba 
22.5 proc. ir išvežė 28,100 
tonų arba 25.2 proc. bendro 
aliejų kiekio.

Danija 1928 m. iš bendro 
aliejinių augalų kiekio įsive
žė 215,100 tonų sojos arba 
62.7 proc. Sojos aliejaus
1926 m. įsivežė 1,100 tonų 
arba 5.2 proc. o išvežė 14,- 
200 tonų arba 63.7 proc. vi
sų eksportuojamų aliejų.

Švedija 1927 m. įsivežė 
133,400 tonų sojos arba 51.3 
proc. visų augalinių aliejų.

Norvegija pradėjo soją 
įsivežti tik nuo 1924 m. ir
1927 m. jau įsivežė 3,560 to
nų arba 17.7 proc. visų įsi
vežamų augalinių aliejų.

Panašiais skaičiais iki šio 
antrojo imperialistinio karo 
buvo pradėta įsigabenti so- 
jps Belgijoje, Franci j oje 
mažesniais kiekiais Vengri

&

ta

J. Pronskus.
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♦ Kaip Mes Trys Važiavome 
į Kaliforniją

Rašo E. Vilkaitė
(Pabaiga)

Kaip važiavome per laukus, kurie atro
dė kaip pūstynės, kaip tai, Wyoming ir 
kitur, tai nebuvo matyti nei medelių, nei 
jokio kvietkelio, ir nebuvo interesinga 
žiūrėti į laukus. Tada dabojome kelią, 
ant jo tankiai matėme suvažinėtus zui
kučius, žiurkes ir gyvates. Važiuojant 
anksti iš ryto, rodos, kas 5 minutės sker
sai kelią bėga tai zuikys, tai laukų žiur
kė ar peliukė.

Sonija vis saugojos, kad jas nesuvaži
nėti. Net ir kai gyvatę privažiavo ir pro 
ją prasilenkė. Bet tie žvėriukai, tai ir 
protingi. Jeigu jie mato, kad nepaspės 
perbėgti skersai kelią, tai grįsta atgal. O 
kiti, kaip jau papuola po automobiliu, tai 
tik prigula prie žemės, ausis suglaudžia, 
akis Užmerkia ir laukia pervažiuojant. 
Tada mes jau sakome: “Sonija, na, dabar 
jau pervažiavai.” O ji ginčina, kad ne. 
Atsigrįžtam, kad pagulėję atsikelia ir bė
ga. O dar kiti atsisėdę šalį kelio pakelia 
pirmutines kojukes ir maldauja, kad jiem 
ką numestum. Matyt, tose pūstynėse yra 
mažai maisto. O juos daugiausia su važi
nėja nakties laiku, kuomet automobilio 
šviesa juos apakina.

Taipgi pravažiavome daugybę gražių 
ir interesingų laukų, kalnelių ir kalnų, 
kurie turi visokias spalvas ir visaip išsi
kraipę, išsiraitę, kaip kurie laiko debe
sius parėmę ir neleidžia lietui nukristi ir 
suvilgyti išdžiūvusias lankas, kaip tai, 
Nevados ir Wyoming valstijose. Daug ką 
būtų galima apie juos pasakyti, bet tik 
poetas juos galėtų trumpai ir teisingai 
aprašyti.
Važiuojame per Kalifornijos Valstiją ir 

Jos Baisius ir Gražius Kalnus
Baigiant važiuoti į Kalifornijos valsti

ją, pradėjome pravažiuoti kalnus viso
kiom gražiom pušim, aglėm ir kitokiais 
žydinčiais medžiais apaugusius. Diena 
pusėtinai šilta buvo, saulė skaisčiai švie
tė. Tinginiaudamos barškančios gyvatės 
šliaužiojo pakelėje. Vieną tik neperva
žiavome, vos spėjo Sonija auto atsukti.

Kaip atvažiavome prie rubežiaus, mus 
sustabdė ir iškratė mūsų nekuriuos siūt- 
keisus ir visą auto. Jieškojo, ar mes ne
sivežame daržovių, ar kokių vaisių. Mat, 
į Kalifornijos valstiją nevalia vežti iš ki
tų valstijų jokias daržoves ir vaisius, nei 
žalius, nei sausus. Jie bijo, kad neuž
krėstų Kalifornijos medžius ir daržoves 
kirmėlėmis ir vabalais.

Sonija ir Kastancija, įvažiavus į Kali
fornijos valstiją, pradėjo dainuoti ir 
džiaugtis, kad jos jau yra arti savo na
mų, ir man sako: “Dabar tai pamatysi 
puikius gamtos reginius ir saulę, kuri 
niekados nenustoja švietus.”

Nepervažiavom nei 10 mylių į kalnus, 
saulė pasikavojo ir pradėjo lyti. Aš sa
kau: “Na, tai jūsų Kalifornija.” Važiuo
jant į kalnus aukštyn, pradėjo smarkiai 
su ledais ir sniegu lyti. Oras pasidarė

šaltas, žieminiais kautais apsivilkom, au
to langus užsidarom. Sniego pakelyje 
pradėjo rodytis. Kuo aukščiau važiavom, 
tuo daugiau sniego buvo, kaip kuriose 
vietose sniego buvo apie 5 pėdas. Kelias 
pradėjo būti siauras. Veda vis aukštyn, 
vyniodamasis apie kalnus, kaip žaltys 
apie medį.

Man jau baisu pradėjo darytis. Nusto
jau žiūrėti į šalis ir viršūnių pušis, tik 
žiūriu į kelią ir prašau Soniją, kad neva
žiuotų greit. Kaip užvažiavom ant aukš
čiausio kalno, kuris turi 8,000 pėdų aukš
čio, Sonija sako: “Aš sustosiu čia. Ar 
nori pažiūrėt šemyn?” Aš tik pažvelgiau 
per automobilio langą, rodos, kad mes tik 
kabome ant kalno šono, o žemyn žiūrėt 
tai jau atsisakiau, nors ir buvo sunku 
pakalne matyti per rūkus, kurie kilo 
aukštyn nuo medžių ir vis dar lijo ledais. 
Aš sakau: “Važiuokime, nestokim, kaip 
nors greičiau pervažiuotume per tuos 
snieguotus kalnus.” Važiavome apie 50 
mylių ir vis dar galo nebuvo.

Važiuojant žemyn vanduo kriokdamas 
nuo kalnų ir iš kalnų bėgo. Aš sakau: 
“Kaip nuvažiuosime į pakalnę, rasime 
patapą.” Jau Sonijos ir Kastancijos vei
dai apsiniaukė. Jos pradėjo kalbėti, kad 
gegužės mėnesyj niekad Kalifornijoje ne- 
lydavo, ir tiek daug sniego ant tų kalnų 
jau nebūdavo. Bet vistiek jos save rami
no. Sako: “Kaip nuvažiuosime į pakalnę, 
rasime saulę šviečiant.”

Nuvažiavus 4,000 pėdų žemyn, jau bu
vo matyt, tai ant vieno kalno, tai ant ki
to, saulė šviečia. Aš klausiu Sonijos: “Ar 
nėra kur kito kelio grįžtant į rytus, kad 
nereikėtų per tuos kalnus važiuoti?” Ji 
sako, kad nėra. Aš sakau: “Tai kaip tie 
pirmieji žmonės atkeliavo į Kaliforniją?” 
Pavažiavus kiek, privažiavome stovylas, 
kurios yra pastatytos Donner’s grupei. 
Ta Donner’s grupė buvo pirmieji žmo
nės, kurie ėjo per tuos milžiniškus kal
nus, bet iš šalčio ir bado mirė ir nepasie
kė Kalifornijos.

Baigiant važiuoti į pakalnę, lietus apsi
stojo, sniego jau niekur nematyti buvo. 
Visur žolė didžiausia žaliuoja, gėlės mė
lynos, raudonos, geltonos žydi. Ant kal
nelių visokį vaisiniai medžiai auga, ža
liuoja. Prie menkiausio namelio rožės 
visokių spalvų žydi. Vyšnios visur ant 
medžių raudonuoja. Sustojome nusipirk
ti vyšnių. Farmerys sako: “Daug vyš
nių sugadino šis lietus.” Mat, Kaliforni
jos vaisiniai medžiai nėra pratę turėti 
lietaus tuo laiku.

Važiuojant į San Francisco per lygius 
laukus, miestus ir miestelius, jau mažai 
ką galėjau matyti, nes vis dar lynojo ir 
tamsi naktis paslėpė visą gamtos gražu
mą.

Apie 11 vai. nakt. atvažiavom į Karosų 
stubą, į Oaklandą. Tai buvo mūsų pasku
tinė stotis. Karosas su dukterim ir Lad
die mus pasitiko prie vartų. Visi trys at
rodė pasiilgę namų šeimininkės.

neturite tikieto, tuojaus įsigy
kite. Tikietas geras dėl įžan- 
go ir laimėti.

Todėl visus — jaunus ir se
nus — kviečiame dalyvauti se
kamą sekmadienį Capitol par
ke, ant Telegraph Rd. ir pa
simatyti su senais pažįstamais 
ir svečiais iš kitų miestų.

Į Laikraščių Skaitytojus

Nors per šį laiką darbai ėjo 
gerai ir žmonės nesiskundė 
dėl dolerių trūkumo, bet laik
raščių skaitytojų prenumera
tos yra vis pasilikę pas tulus 
draugus ir drauges. Todėl, ku
rių agentai nespėjo pamatyti 
arba negalėjo rasti namuose, 
šiame spaudos piknike matyki
te draugą L. Prūseika ar kitus 
laikraščių Užrašinėtojus, ir ga
lėsite atsilyginti. O kuriems 
nebus galima taip padaryti, 
tad kreipkitės prie: J. K. Al
vinas, 3746 Lothrop Avė. Ar 
telefonu praneškite: Tyler 
5-4661. Alvinas.

Lowell, Mass.
Keturių Miestų Piknikas
šios apylinkės — Haverhill, 

Lawrence, Lowell ir Nashua 
(N. H.) — Lit. Draugijos 
kuopos daug metų kaip rengia 
didelius metinius piknikus. Ir 
tas bendro susitarimo darbas 
duoda mūsų organizacijoms 
gerą finansinę paramą. Apart 
finansinės paramos, tokiame 
suvažiavime atsiekiama daug 
dvasinio sustiprinimo, — bū
na skaitlingas sąskridys, ku
riame yra gražių progų bend
rai suėjus padiskusuoti įvai
rius bėgančius klausimus.

Šiemet tas piknikas įyksta 
sekmadienį (nedėlioį), liepos 
20 d., Haverhill Lietuvių Gedi
mino Kliubo parke, Bradford, 
Mass. Tai bus kaip ir atšventis 
didžiojo “Laisvės” pikniko, 
įvykusio liepos 4 d., Maynar- 
de.

Be to, jau ir pasaulinė si
tuacija daug kuomi pasikeitė 
bėgyje su virš dviejų savaičių. 
Tai ve, turėsime labai gerą 
kalbėtoją, kuris aiškins iš Eu
ropos karinės padėties daug 
svarbių dalykų. Taigi čia ir 
yra nepaprastai svarbu vi
siems dalyvauti šiame piknike. 
Apart šio rimtumo, čia, žino
ma, bus smagu dar kartą susi
tikti daug draugų ir pažįsta
mų, kartu pasilinksminti, kol 
sveiki esame.

Na, o kuopiečiams (visų ke
turių miestų) tenka gerai ir 
daug pasidarbuoti, kad iš vi
sų kolonijų dalyvautų kuo 
daugiausiai žmonių.

I3us labai smagu dar kar
tą susitikti šį sekmadienį!

J. M. Kavsonas,
Keturių kolonijų bendro 

darbo raštininkas.

Easton, Pa.
ALDLD ir IWO Piknikas
Liepos 13 dieną ALDLD 13 

kuopa, bendrai su rusais ir uk- 
rainais (International Wor
kers Order) buvo surengę pik
niką Georgetown miestelyj, 
Peters Grove parkutyj. Vieta 
labai graži, reti ir dideli me
džiai, lygios pievos, visur žo
lė nenutrempta želmenija. 
Dulkių nėra, oras tyras.

Automobilių buvo privažia
vę, kad jų ir suskaityt negali
ma. Buvo svečių iš kitų mies
tų, kaip tai: iš Elizabeth, N. 
J. ir Bethlehem, Pa.

Skaitlingai dalyvavo apylin
kės lietuviai farmeriai, kurie 
su ukrainais bendrai baliavo- 
jo, linksminosi ir dainavo. Bu
vo prie geros muzikos šokiai. 
Visiems buvo miela matyti to
kį tautų solidariškumą.

Pikniko surengimo komite
tas išsireiškė, kad organizaci
jos turės geros materijalės 
naudos.

Reikia pasakyt, kad lietu
viai (ypač progresyviai) labai 
gražiai sugyvena su rusais ir 
ukrainais. Tai pagirtinas tų 
dviejų tautų požymis.

Kas Myli Panelę “Laisvę”

Pereitą savaitę atėjo į ma
no kirpyklą Mikas Šulskis, 
apsikirpo ir apsiskuto, o prie
dui dar ir perfumo ant galvos 
paprašė užpilt, kad kvepėtų.

Sakau: “Tai tur būt pas pa
neles eisi, ar kur kitur?”

“Ale kas tau!” sako, “ma
no panelė pertoli nuo Eastono 
gyvena.”

“Tai kas jau tokia ta tavo 
laimingoji panelė yra?”

“Nagi, brooklynietė ‘Lais
vė’. Ji mano geriausia panelė; 
ji kas rytas pas mane atke
liauja iš Brooklyn© ir apsako 
viso pasaulio naujienas; ypač 
teisingas žinias paduoda apie 
karą Sovietų su Hitlerio bar
barais.

“še tau, Stankau, septynius 
dolerius, — šeši bus prenume
rata už metus, o doleris pa
nelei ‘Laisvei’ aukų ant puspa
džių. Nepamiršk, — pasiųsk.”

“O. K. Maik. Good Bye.”
V. J. Stankus.

programos pildyto j ai!
Labai momentui atsakė d. 

R. Mizaros pasakyta kalba. Jis 
savo gyvoj ir turiningoj kal
boj aiškino šio momento pa
saulinę situaciją. Palietė ir 
mūs senosios tėvynės, Lietu
vos, dabartinę padėtį. Kalbė
tojas aiškino vokiškojo fašiz
mo bjaurų pasimojimą ant So
vietų Sąjungos ir Lietuvos, ir 
kaip nacizmui pasitarnauja 
kai kurie lietuviški išgamos

i

Minersville, Pa.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Liepos 20 d. 9 vai. ryte į- 
vyks LLD 52 kp. reguliaris su
sirinkimas po numeriu 4097 
Porter St.

Liepos 20 d. 9 vai. ryte, 
Ilamtramcko Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas įvyks Ve
teranų svetainėj, ant Holbrook 
St. Pusmetinis susirinkimas — 
nariams svarbus.

Liepos 20 d., nuo pietų, į- 
vyks spaudos piknikas Capitol 
parke, Telegraph ir Sibley Rd. 
Įžanga 25 centai.

Linkėjimai Drg. A. Zigrnan- 
tienei

Dar neseniai sužinojau, kad 
yra sugrįžus iš Ann Arbor li
goninės draugė Anaceta Zig- 
mantienė, kurios gyvenimo 
vieta 9660 Russell St. Dėl svei
katos pataisymo ji buvo nuvy
kusi į Ann Arbor ligoninę ant 
lengvos operacijos; bet jau 

I gerai sveiksta.
Aš nuo savęs linkiu gerai 

susveikti ir darbuotis vėl sy
kiu mūsų abelname veikime.

Darbai ir Bedarbiai

Šiuo laiku kaip kuriose dirb
tuvėse darbai jau biskį suma-

žėjo ir yra atleista didelis 
skaičius žmonių iš darbo. Bet 
daugelis dirbtuvių dar gerai 
dirba.

Dėl stokos reikmenų, Chrys- 
lerio dirbtuvės kai kurie sky
riai buvo visai sustoję dirbti. 
Bet stambioji industrija dar 
dirba gerai. Tool ir Dies dir
bėjai dirba gerai; kompanijos 
kalbina jaunus žmones stoti į 
amatų mokyklą ir duoda pro
gą lavintis prie darbų. Tas ro
do, kad darbas nepaliaus ėjęs.

Dabartiniu laiku jau spar
čiai rengiąsi prie naujų auto
mobilių išleidimo; tad papras
tai darbai eina povaliau kolei 
prirengia viską prie naujos 
mados automobilių dalis.

Orlaivių budavojimo darbai 
kas sykį pradeda daugiaus 
veikti. Murray kompanija į 
savo naują orlaivių dirbtuvę 
padėjo diktą skaičių darbinin
kų, ir kas sykis vis darbas 
daugėja.

Chryslerio karinių tankų 
dirbtuvė veik visai gatava ir 
jau sparčiai gamina naujos 
mados karinius tankus.

Daugelis kitų kompanijų tU“ 
ri stambius valdžios užsaky-

mus ir rengiasi prie didelio 
darbo, — daugiausiai karinius 
reikmenis gamins.

Laivu Ekskursija

Liepos 13 d. įvyko puiki lai
vu ekskursija į Put-In-Bay sa
lą. Rengė LDS ir LLD kuopos, 
— abiejų dalių miesto. Gaila, 
kad darba nesubendrina ir ti- 
kietus pardavinėja paskirai; 
tas sudaro nereikalingą kon
kurenciją ir nedraugiškumą 
tarpe vienminčių organizacijų. 
Bet, kaip patyriau, rytinės 
miesto dalies kuopos pardavė 
246 tikietus, o Westsides kuo
pa — 87 tikietus.

Lietuvių ant laivo ’ važiavo 
diktas skaičius ir laiką links
mai praleidome.

Ant tos salos yra daug isto
rinių dalykų.

žadama turėti kitą ekskur
siją į tą pačią salą, rligp. 10 
dieną.

Spaudos Piknikas

Senai laukiame ir garsi
name spaudos pikniką. Jis 
greitai įvyks. Kaip jau yra ži
noma, bus 13 piniginių dova
nų. Pirma dovana $25.00. 
Taipgi bus prakalbos. Kalbės 
L. Prūseika. Bus ir daugiaus 
įvairumų.

Todėl kiekvienas, kuris dar

Hillside, N. J.
Birželio 28 d. Jonas Gas- 

paraitis pasiprašė savo gimi
nes, drauges ir draugus ir la
bai gerai pavaišino su gerais 
valgiais ir gėrimais.

Tai buvo pagerbimas Jono 
varduvių, nors ir keturias die
nas vėliau.

Mudu su draugu M. DobiniU 
sumanėm, kad būtų geras 
daiktas parinkti aukų ,e dėl 
Progresyvių Radijo pusvalan
džio. Ir mums vakarienę be
valgant, drg. M. Dobinis pa 
pirmininkavo ir paprašė iš ei
lės draugų pakalbėti.

Pirmiausiai drangai pager
bė Joną Gasparaitį ir jo die
ną. O paskiaus, beveik visi nu- 
tarėin užlaikyti Radijo Pusva
landį ir tą vakarą surinkaus 
13 dolerių. Tie draugai yra vi
si ant blankos surašyti, ir vi
suomet bus mūsų radijo rėmė
jai.

Tai ačiū Jonui Gasparaičiui. 
Linkiu, kad sulauktum kitų 
metų Joninių dieną.

Dabar laukiam Onų dienos 
ir, aš manau, kad uždyką ne
bus mano laukimas.

A. Stripeika. 
.............. • - ---------- ---- - . ■ • ■ / ' ‘ ' X 1 ■■ ■ 1 ■ ■

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Piknikas, kurį suruošė LLD 
9-tas apskritys “Laisvės” dien
raščio naudai, visapusiai pa
vyko. Bene tai bus vienas sėk
mingiausių piknikų šiame se
zone.

Didelę padėką reikia duoti 
draugams shenadoriečiams už 
apjieškojimą taip labai gra
žios ir patogios vietos!

Publikos buvo skaitlingai, 
kas liudija, kad dienraštis 
“Laisvė,” kaip darbininkų rei
kalų gynėjas, turi didelio žmo
nių pritarimo. Tokiu savo atsi
lankymu mūši] pažangieji lie
tuviai parodė didį supratimą ir 
norą paremti savo spaudą.' 
Kiek liks gryno pelno nuo šio 
parengimo, kol kas dar tikrai 
nežinau, bet manau, bus gra
žaus pelno.

Programą pildė Wilkes Bar- 
re’o Lyros Choras, vadovauja
mas Veronikos Radišauskai- 
tės. Kaip tai malonu, kad to
kia jaunuolė su būreliu savo 
draugių ir draugų linksmino 
mus visus! Ypatingai mums, 
senstantiems - gęstantiems, bu
vo labai miela ir džiugu ma
tyt - girdėt jaunesniuosius mus 
linksminant. Dainų švelni me
lodija, balsų harmonija mus 
lyg budino, lyg skatino, dar il
giau gyventi ir dirbti visuome
nės naudai. Mes, seni mainio- 
riai, labai džiaugiamės, maty
dami savo dukras ir sūnelius 
dalyvaujant darbininkų suei
gose ir atliekant gražias parei
gas. Yra didelė garbė jums, 
jaunuoliai ir jaunuolės!

Dalį programos pildė she- 
nandoa’iečiai. St. Kuzmickas 
solistavo-dainavo; duetas dd. 
V. Kuzmickienės ir Bujauskie- 
nės buvo tikrai maloniu daly
kėliu. Garbė jums visiems,

savo veikla ir spauda.
Po d. Mizaros kalbos buvo * 

priimta rezoliucija, pageidau
jant, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia duotų visapusių para
mą visiems tiems kraštams, 
kurie kovoja prieš hitlerizmą. 
Rezoliucijoj reikalauta, kad 
šios šalies valdžia pažebotų vi
sokio plauko Hitlerio talkinin
kus.

Visų ūpas buvo labai geras.
J. Ramanauskas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS g

° i'Liūdesio valandoje kreip- 
kitės pri« manęs dieną ar $ 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. - 

$Patogiai ir gražiai moder- 
niškai įruošta mūsų šerme- $ 
nine. Mūsų patarnavimu ir £ 
kainomis uūsite patenkinti. į., 

*• • I 
1113 Mt. Vernon Street |

PHILADELPHIA, PA. $ 

Telefonas Poplar 4110 Ą

VARPO KEPTUVEU

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kalnas.

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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS'

9 UNION LABEL

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-

l pažinti.

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y. !;
■! Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tek Evergreen 4-9508 
n ______ _ _ _ ________ t

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo l vai 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis
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Šičia yra trys Sovietų Sąjungos maršalai: Timošenko, Budionny ir Vorošilo- 
vas; visi trys vadovauja Raudonajai Armijai mūšiuose su baisiuoju priešu, Vo
kietijos hitlerizmu.

POLICIJA BOMBARDAVO 
STREIK1ERIUS

Bendix, N. J., liepos 17.— 
50 policininkų bombardavo 
ašarinėmis bombomis 250 
streiko pikietininkų, kurie 
mėgino sulaikyti streiklau
žius nuo įvažiavimo į Ben
dix orlaivių dalių fabriką. 
Policininkai taipgi šaudė 
oran, grūmodami šaudyt ir 
streikierius, jeigu jie neiš
sisklaidys.

Vienas pikietininkas taip 
sužeistas, kad ligoninėn nu
vežtas.

Streikieriai priklauso CIO 
unijai.

VOKIEČIAI SULAIKYTI 
PSKOVO-PORCHOVO 

FRONTE
Maskva, liepos 17.—Na

ciai baisiu įnirtimu briovė- 
si pirmyn Pskovo-Porchovo 
srityje. Šėlo žiauriausios 
kautynės. Raudonoji Armi
ja atrėmė nacius, ir po mū
šių mažai permainų teįvyko 
fronto pozicijose.

LINDBERGH AS PRAŠOSI
IŠTIRT JĮ

Washington. — Lakūnas 
Lindberghas kreipėsi į prez. 
Roose vėl tą, kad ištirtų jį, ar 
jis iš tikro tarnauja nacių 
politikai.

Amerikos vidaus reikalų 
ministeris H. Ickes viešoj 
kalboj pavadino Lindberghą 
‘^Vokiečių Arelio Vyčiu.”

Naciai Skelbia, kad Jie 
Esą Netoli Maskvos

Berlin, liepos 17.—Nacių 
žinių agentūra paskelbė 
pranešimą iš rytinio fronto, 
kad, girdi, naciai dvi dienos 
atgal laimėję mūšį arti Go- 
rodišče, 110 mylių į vaka
rus nuo Maskvos; apsupę 
ten “kelis tūkstančius ru
sų” ir paėmę nelaisvėn 500 
jų.

Kairėje matome milžinišką krūvą žmonių kūnų, — tai chiniečių kūnai, tai kū
nai tų žmonių, kuriuos banditų japonų oro" bombos nužudė (apie 700 iš viso) 
tu.nely-slėptuvėje, j kurią buvo civiliniai žmonės suėję pasislėpti. Kūnai dedami į 
vežimus ir gabenami j bendrą, kapinyną.

Kodėl Pasitraukė Japo
nijos Ministerial?

Tokio, liepos 17. — Kuni
gaikštis Konoye organizuoja 
naują ministerių kabinetą.

Vakar Konoye su visais 
j savo ministeriais pasitrau
kė iš valdžios, ir karalius 
buvo pakvietęs admirolą 
Yonai sudaryt naują minis
terių kabinetą. Šiandien vėl 
pats Konoye budavoja mi
nisterių kabinetą .

Ligšiolinis Konoye minis
terių kabinetas pasitraukė 
todėl, kad, sakoma, nežino
jo, ką daryt užsieninėje po
litikoje—ar palaikyti bepu- 
siškumo politiką su Sovietų 
ISąjunga ar pasiduot nacių- 
italų spaudimui ir eit karan 
prieš Sovietus.

Japonų spauda rašo, kad 
ir persiorganizavusi vald
žia nedarysianti pamatinių 
permainų nei vidujinėj nei 
užsieninėj politikoj.

Anglai Atakavo Hamburgą 
Ir Kt. Nacių Centrus

—
London, liepos 17.—Anglų 

orlaiviai bombardavo Ham
burgą ir kitus uostus ir 

į pramonės miestus šiaurinė
je Vokietijoje. Sužeidė kelis 
didelius vokiečių laivus Rot
terdam© prieplaukoje, Ho- 
landijoj. Naciai nukirto ke
turis anglų orlaivius.

Nužiūri, kad Japonai Ren
giasi Užpult Sibirą

Chungking, Chinija.—Ja
ponai ištraukia daugius sa
vo kariuomenės iš pietinės 
ir šiaurinės Chinijos. Slepia, 
prieš ką jie siųs tą kariuo
menę,—gal užpuls Sovietų 
Sibirą, o gal francūzų kolo
niją Indo-Chiną.

Roma. — Italai praneša, 
kad naciai ir rumunai užė
mę Kišiniovą.

Shanghai, liepos 17.—Pra
nešama, jog Japonija mo
bilizuoja visus galimus ka
rui vyrus.

NACIAI SAKOSI UŽĖMĘ 
POLOTSKĄ IR KIŠINIOVĄ

Berlin, liepos 17.—Naciai 
neoficialiai praneša, kad jie 
užėmę Polotską, į šiaurių! 
vakarus nuo Vitebsko, ir 
Kišiniovą, Bessarabijoj.

Naciai Sulaikyti Pskovo 
ir Kijevo Frontuose

________ 9-

Maskva, liepos 17. — Šar
vuota vokiečių kariuomenė 
pasiekė Smolensko sritį, 90 
mylių į rytus nuo Vitebsko. 
—Smolenskas yra svarbus 
geležinkelių ir vieškelių cen
tras.

Raudonoji Armija sulaikė 
nacius Pskovo fronte. Bob- 
ruisko srityje raudonarmie
čiai nuvijo vokiečius 50 my
lių atgal nuo Dniepro upes.

Atgriebdama nuo vokie
čių miestą Rogačevą, sovie
tinė kariuomenė nukovė bei 
sužeidė pusantro tūkstančio 
nacių; sunaikino 27 vokie
čių tankus ir eilę priešorlai-l 
vinių kanuolių.

Novograd Volynsk srityje 
raudonarmiečiai atremia 
nacius už 130 mylių į vaka
rus nuo Kijevo.

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jie atmušę 
“desperatiškas” Raudono
sios Armijos kontr-atakas.

Detroit, Midi.
Serga Ona Greblikienč

Jau trys savaitės kaip sun
kiai serga draugė Ona Grebli- 
kienė, gyvenanti 8103 Wether- 
by Avė., Detroite. Dabartiniu 
laiku ji randasi po operacijos, 
Fordo ligoninėj, Grand Blvd, 
ir Hamilton Ave.

Draugė Ona Greblikienč 
yra LDS narė ir visų gerbia
ma Juliaus Grebliko žmona.

Kam laikas pavėlina, aplan
kykime ją. Nuo savęs linkiu 
greitai susveikti.

Alvinas.

Skelbkitės savo bizni dien
rašty j “Laisvėje.”

So. Boston, Mass.
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių Tary

bos Radio Amberland Prog
ram įvyksta kas sekmadienis 
nuo 9 iki 9 :30 vai, ryto. Prog
rama duodama iš stoties WH- 
DH, 850 kilc., Boston, Mass.

šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexandras Vasi
liauskas, muzikos programos 
vedėjas; duetas Dzūkas ir že
maitis; speciali vyrų grupė iš 
Worcester; bus vargonų solo 
ir dainos.

Jeigu žmonės nori garsintis, 
duoti pasveikinimus ir tt., tai 
nepamirškite, kad PLT cent- 
ralinis ofisas randasi po nu
meriu 332 West Broadway, 
South Boston, Mass. Tol. South 
Boston 9423.

PLT agentai yra sekanti.
Jonas Grybas, 1190 Wa

shington St., Norwood, Mass.
Joseph M. Lucas, 43 Austin 

St., Worcester, Mass.
Anthony Vasaris, 59 Dyer 

St., Brockton, Mass.
George Shimaitis, 162 Mel

rose St., Montello, Mass.
John Burba, 266 Gold St., 

South Boston, Mass.
Dar aš vis gaunu skelbimus 

vėliau negu ketvirtadienio ry
tą. Prašau visų, kad prisiųstu- 
mėt skelbimus ir tt. ne vėliau 
kaip ketvirtadienio rytą, kad 
sekantį sekmadienį būtų gali
ma pagarsinti.

Dėdė Petras.

Philadelphia, Pa.
Mirė Magdalena Belčiūnienė

Liepos 13 d. pasimirė Mag
dalena Belčiūnienė, sulaukusi 
70 metų amžiaus. Buvo pašar
vota po num. 6852 Dicks Ave. 
Palaidota liepos 17 d.

Po tėvais velionė buvo čes- 
kiaučiūtė. Jos gimtinė buvo 
Sasnavoj, Lietuvoje.

Philadelphijoj gyvena ve
lionės sesuo.

Plačiau apie velionę bus 
parašyta vėliau.

Mary Kairys.

Jersey City, N. J.
Susirinkimas

Liepos 13 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai; įsirašė 
vienas naujas narys, — jau 
bus du nauji nariai gauti lai
ke šio vajaus.

Kuopos metinis balius nu
tarta turėti lapkričio 8-tą ir 
kiekvienas narys turės pasimo- 
kėti įžangos tikietą — ar jis 
bus baliuje ar nebus.

Kunigų Permaina

Štai pradžioje liepos mėne
sio iškeltas iš Jersey City kun. 
Kemėšis į Bayonne, N. J. Kun. 
Stonis iš Bayonne, N. J., • nu
keltas į pagelbininkus kun. 
Simonaičiui į Elizabeth Port, 
N. J.

Kun. Stoniu buvo keletą me
tų klebonu Jersey City lietu
vių parapijos. Vėliau gavo pel
ningesnę parapiją — Bayonne, 
N. J. Tačiaus, kaip vienas pa- 
rapijonas man ypatiškai sakė, 
tai Bayonnės lietuviai katali
kai nebuvo kun. Stoniu pasi
tenkinę ir tik laukė progos jį 
kitu pakeisti. Minimas parapi- 
jonas tęsė toliau, sakydamas, 
kad kun. Simonaitis šioje apy
linkėje buvęs lietuvių kunigų 
bosas ir, progai pasitaikius iš 
įvykusios kun. Stonio nelaimės 
pradžioje liepos mėnesio su 
Bayonnės lietuviais parapijo- 
nais, — įskundė Stonį vysku
pui, kuris ir iškėlė kun. Sto
nį į Elizabeth Port Simonai
čiui už tarną.

Kokis naujas lietuvių kuni
gas bus Jersey City, tai neteko 
dar patirti. Tačiaus, parapijo- 
nai gailisi kun. Kemešio; sako, 
buvo geras, skolų bažnyčios 
atmokėjo, kurios niekuomet 
nėra išmokamos.

Vedasi

Liepos 5-tą įvyko sugertu
vės Smithų dukters su Uždavi

niu iš Haverhill, Mass. Vestu
vės įvyks rugsėjo mėnesį. Už
davinio tėvai buvo atvykę iš 
Haverhill, Mass. Pasisvečiavę 
keletą dienų, išvyko atgal į 
namus ir žada atvykti rugsėjo 
mėnesį į sūnaus ir būsimos 
marčios vestuves.

Į “Laisvės” metinį pikniką, 
kuris įvyko liepos 6-tą, mes, 
jersiečiai, važiavome busu. Bu
šo kelionė visiem patiko. Va
žiuotojų buvo pilnas busas, tai 
bus pirmą kartą tokis įvykis; 
mat, arti traukiniais nuvažia
vimas pigesnis, bet visi persi
tikrino, kad busu — smages
nis ir saugesnis. Manome ir ki
tais metais (jei sveiki sulauk
sime) vėliai busu vyksime į 
“Laisvės” pikniką.

Nuo liepos 14 d. streikuoja 
14 skalbyklų vežikai. Jie rei
kalauja trumpesnių darbo va
landų, daugiau mokesties ir 
“komišino” nuo gautų darbų.
Gubernatorius ir Gaspadorius

Tarpe Jersey City gaspado- 
riaus Hague ir valstijos gu
bernatoriaus Edisono iškilo ko
va. Edisonas ir Hague abu de
mokratai. Hague veda kovą 
(ir teismuose laimėjo), kad 
gelžkelių kompanijos turi 
valstijai atmokėti užsilikusius 
taksus, sumoje 52 milionų do
lerių. Valstijos seimelis su Edi
sonu suteikia gelžkelių kom
panijai 21 milioną dolerių do
vanų ir dar likusius — nutęsia 
20 metų išmokėjimui, nors yra 
reikalas išmokėti greičiau.

K. Biuras.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Šį laišką man prisiuntė ma

no brolis. Norėčiau, kad jis 
tilptų dienraštyje “Laisvėje,” 
nežiūrint to, kad dabar Lietu
va jau Hitlerio sutrempta.

Draugiškai,
F. Balčiūnas,
Philadelphia, Pa.

Brangus Broli!
Širdingai dėkoju tau už 

laišką, kurį tu man parašei. 
Seniai aš tau jau laišką ra
šiau, nes dabar labai mažai 
laiškai vaikšto. Visam pasau
lyje liepsnoja karas ir žudo 
darbininkus žmones visai be 
reikalo.

Aš dabar tau šį tą parašy
siu apie save.

Aš jau apsivedžiau ir suku-

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 i
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborlus-Fndertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA

' Tėvas ir Sūnus Levandauskal
UNDERTAKER

• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

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

riau šeimos žydinį. Gal ir tu 
taip pat vedęs ?

Mes visi sveiki ir linksmi 
gyvenam; pas mus viskas da
bar yra gerai.

Prašei, kad daug parašyčiau 
apie dabartinę padėtį. Viskas 
yra gerai. Kaip tu galvojai 
pirma ir dabar — tavo nuo
monė visai yra klaidinga apie 
dabartinę padėtį pas mus. 
Geriau, broli, mesk tą savo 
smetoninį klastingufhą ir stok 
į darbo žmonių eiles, su dar
bo žmonėmis priešakyje.

Daugiau aš tau neturiu ką 
rašyti.— Viskas einasi gerai.

Tavo draugiškas brolis
Juozas.

Anykščiai, 1941-V-8.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HILLSIDE, N. J.
Šiuomi norime pranešti draugams 

ir pažįstamiems, kad pakeitėm na
mų antrašą Naujas antrašas: G. 
Kudirka, 1310 Liberty Ave., Hill
side, N. J. Tel. Unionville 2-5038.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Jono Vaneikio. 

Paskutinį sykį mačiau Paterson, N. 
J. Jau 35 m. kaip matėmės. Iš Lie
tuvos paeina iš Skrybakių kaimo, 
Šiaulių apskr. Jeigu jis dar gyvas, 
prašau atsišaukti, arba kas žinote 
kur jis gyvena, malonėkite man 
pranešti, už ką būsiu dėkingas.

Juozas Vaneikis, 2061 Gates Ave., 
Ridgewood, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskr. piknikas ir kon

ferencija bendrai įvyks liepos 20 d., 
Draugų Grinių Ukėje, prie 86-to ke
lio, netoli Thompson, Ohio. Konfe
rencijos delegatai privalo atvykti 
anksti, kad būtų galima baigti iki 
pirmai vai. po pietų. Seks delegatų 
pietūs, papietavę galės dalyvauti pik-

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 adresuokit: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

r-————-—    ~————-—  

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

———• “>"'r;,Įrrrr—:—.—     — - - “ - «

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVU 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

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS 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.

nike. Programoj dalyvaus: Amer. 
Liet. Moterų Kliubo Choras, vad. 
A. Jankausko. Tikimės turėti svečių 
iš kitų kolonijų. Prie įžangos tikie- 
to bus gražių dovanų. Svarbiausia 
tai atsilankydami į šį pikniką pa- 
remsite vieną iš didžiausių apšvie- 
tos organizacijų lietuvių išeivijoje, 
Liet. Literatūros Draugiją. J. N. S. 
(166-168)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. nariai įsitėmykite, 

kad susirinkimai bus laikomi trečią 
penktadienį kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkimas įvyks liepos 18 
d., 7:30 v. v., 407 Lafayette Street. 
Malonėkite dalyvauti. Rašt.

SHAFT, PA.
SLA 199 kuopa ruošia metinį pik

niką, liepos 20 d., Citizens Fire Co. 
Grove, Brandonville. Kviečiame vie
tinius ir iš apielinkės dalyvauti. 
(168-169) Rengėjai.

ROCHESTER, N. Y.
Penktadienį, liepos 18 d., 8 v. v., 

Gcdemino Svetainje, bus karo žinių 
perkratinėjimas. Kviečia ALDLD 50 
kuopos komisija. (166-168)

PLYMOUTH, PA.
IŠVAŽIAVIMAS ATŠAUKTAS

ALDLD 97 kuopa praneša, kad 
dėl tam tikrų priežasčių, liepos 20 
dieną išvažiavimas (Fela’s ūkėje — 
Jackson Turnpike) neįvyks. Pinigai 
bus sugrąžinti tiems, kurie nusipir
ko bilietus. Komisija.
(167-168)

DETROIT, MICH.
Atkreipiame atydą visų ALDLD 

52-ros kuopos narių, kad susirinki
mas yra perkeltas į penktadienio 
vakarą, 7:30 v., Liepos 18 d., Drau
gijų Svet. Nes paprastu laiku, lie
pos 20 d. įvyks piknikas Capitol 
Parke. Būkite visi nariai, nes Cent
ro Valdyba prisiuntė daug svarbių 
dokumentų aptarimui. Valdyba. 
(167-168)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Kom. ir visų pažangių 

organizacijų susirinkimas įvyks 18 
d. liepos, 8 v. v., 735 Fairmount Av. 
Prašau visų, kurie priklausote komi- 
sijon, dalyvauti, bus daug svarbių 
dalykų aptarti. F. B., Sekr.
(166-168)

DETROIT, MICH.
Pažangiosios Spaudos piknikas 

įvyks sekmadienį, liepos 20 d., Capi
tol Parke, Telegraph Rd., prie Sib
ley Rd. $100 dovanų prie įžangos. 
Bilietai pardavinėjami iš anksto—* 
nuo 5c iki 25c. Prie vartų bus 25c. 
Kalbės “Vilnies” redaktorius L. Pru- 
scika, bus ir daugiau vilniečių iš 
Čikagos. Turėsime gerą muziką, įvai
rių gėrimų ir užkandžių. Iš Detroito 
važiuokite į vakarus iki Telegraph 
Rd., pasukite į 24 kelią, linkui To
ledo. Pravažiavę Eureka Rd., pri
važiuosite cementinį tiltą ir netutt 
pamatysite Capitol Parką, prie Sib
ley Rd. Kviečia Detroito 'Liet. Or
ganizacijų Sąryšis. (166-168)
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Mew Žinios
Miliūną Gaus Parašų

Vežant į Kalėjimą Sužeidė 
Kalinius Auto Nelaimėj

Kada valdiškas vežimas ve
žė penkis kalinius į Sing Sing 
kalėjimą, tai jis susikūlė su 
privatine mašina ant Park 
Ave. ir 39th St. ir apsivertė. 
Tarpe kalinių buvo ir Morris 
Mardawich, kuris tik diena 
prieš tai buvo nuteistas sude
ginti elektros kėdėj. Kaliniai 
apdaužyti. Jie buvo apžiūrėti 
daktarų ir pristatyti ten, kur 
reikia.

Aido Choro Nariams
Šį penktadienį, Aido Choro 

repeticijos įvyks pusę valan
dos anksčiau, tai yra 7 :30, nes 
mums tą vakarą reikės dai
nuoti protesto mitinge, Grand 
Paradise Salėje. Tai visi na
riai įsitėmykite, ir ateikite 
kaip 7 :30, kad galėtume trum
pai papraktikuoti ir nueiti į 
prakalbas.

Aido Choro Narė.

Maspeth, L. I.
Pereitas ALDLD 138 kuo

pos susirinkimas Maspethe bu
vo nelabai ilgas, bet gana nau
dingas. Apart nominavimo 
Centro Komiteto ateinantiems 
metams ir atlikimo visos eilės 
bėgamų reikalu, kuopa nutarė 
surengti išvažiavimą liepos 
27 d., Long Island giraitėje.

Buvo pakeltas klausimas 
radio valandos. Visi mūsų 
draugai labai entuziastiškai 
stoja už turėjimą radio valan
dos ir pasirodė ne tik kalbo
mis, bet ir aukomis, kad 
jie taip mano. Draugas 
J. Kalvaitis tuoj išsiėmė 
$2.00 ir sako, kad tie pinigai 
atlikę nuo Maspetho draugų 
stalo “Laisvės” piknike ir 
draugai pasikalbėję manė, 
kad tinkamiausia vieta dabar
tiniu laiku tiems pinigams,
tai atiduoti radio valandai. 
Draugė Cibulskienė padėjo 
$2.00 ant stalo, ir sako “tai 
po dolerį nuo manęs ir drg. 
Cibulskio ir mes pasižadam 
duoti po dolerį kas mėnesį jei 
tik bus įvykinta radio valan
da.” Taipgi po dolerį aukavo 
draugai; Pranas Pakalniškis, 
Adelė Pakalniškienė, A. Zab- 
lackienė, J. Zablackas ir A. 
Janulevičienė. Iš kuopos iždo 
nutarta paukoti $5.00. Dėkui 
labai nuoširdžiai draugams 
maspethiečiams už jų tokį 
greitą atjautimą šio taip svar
baus reikalo.

“Laisvės” pikniko tikietų 
pardavime, mūsų kuopiečiai 
irgi nesnaudė. Draugai Kalvai
čiai pardavė 25, dd. Kauliniai 
12, d. Cibulskienė 10 ir kiti po 
mažiau.

Kuopa nupirko 5 tikietus 
Dariaus-Girėno pikniko.

Zigmas ir Helen Kauliniai 
išvyko pereitą šeštadienį 
dviem savaitėms atostogų į 
Fire Island. Linkime linksmai 
praleisti laiką. (.

Anelė Budronienė, maspe- 
thietė, pereitą savaitę tapo iš
vežta į ligonbutį. Draugė Bud
ronienė nesveikavo jau kiek 
laiko. Budronienės tėvas, drg. 
Skuržinskas, taipgi randasi 
Šv. Antano ligonbutyj jau ke
lintas mėnuo. Linkime abiem 
draugam greit pasveikti.

Šią savaitę gavau laišką nuo 
drg. Jono šapoko, kuris randa
si veteranų poilsio namuose, 
Bath, New York. Draugas Ša
poka siunčia geriausius linkė
jimus visiems draugams ir ra
šo, kad nors labai iš lėto, bet 
atrodo, kad jo padėtis šiek 
tiek pradeda taisytis. Drau
gas Šapoka yra Maspetho AL 
DLD kuopos narys. Linkime 
draugui pasveikti ir sugrįžt 
mūsų tarpan kuo greičiausiai.

. Eva.

ŠĮ Vakarą Masinis Protestas ir Judžiai!
Penktadienį, liepos 18 d., 

7:30 vai. vakare, Grand Pa
radise Svetainėj, kampas 
Grand ir Ilavemeyer gatvės, 
Brooklyne, įvyksta labai svar
bios prakalbos su rodymų ju
damųjų paveikslų ir koncerti
ne programa.

Bus rodoma judamieji pa
veikslai, kaip Lietuvoj 1940 
metais įsikūrė tarybų valdžia, 
kaip Lietuvos žmonės džiaugė- 

j si nusikratę Smetonos fašistinį 
jungą, kaip jie rinko savo val
džią; matysite ir girdėsite Jus
tą Paleckį sakant prakalbą. 
Matysite, kaip Lietuvos žmo
nės masėmis žygiuoja gatvė
mis. Matysite Kauną ir kitus 
Lietuvos miestus, gal žmonių 
tarpe pamatysite jums arti
mus.

Kitas judis bus rodąs Rau
donosios Armijos įvairias da
lis. Raudonoji Armija didvy
riškai kaunasi prieš viso pa
saulio barbariškus fašistus, ku
rie pavergė Lietuvą, Vakarinę 
Ukrainą ir Baltrusiją, Latviją 
ir įsiveržė į Sovietu Sąjungą. 
Tik Raudonoji Armija yra vi
so pasaulio darbo žmonių vil
tis, kad ji sukriušins budeliš

kas fašistų gaujas ir pasaulį 
išlaisvins iš nuolatinio drebėji
mo ir baimės, čionai matysi
te Raudonosios Armijos tan
kus,'orlaivius, kanuoles, prieš
tankines ir priešlėktuvines ka
nuoles, kitokius apsigynimo 
prisirengimus.

Drg. A. Bimba pasakys pra
kalbą. Jis išaiškins, ką Tarybų 
Lietuva buvo atsiekus per me
tus laiko, kaip Lietuvos žmo- 
neliai planavo vesti naują ir 
malonų savo gyvenimą, kaip 
jiems pakenkė fašistai. Jis iš
aiškins, kodėl Amerikoj Sme
tonos-Hitlerio agentai negali 
atsidžiaugti fašistų pergalė
mis, kodėl tie žmonės yra toki 
bjaurūs Lietuvos liaudies ne
prieteliai, kodėl jie džiaugiasi 
Lietuvos žmonių nelaimėmis.

Brook lyno didysis Aido Cho
ras dainuos naujas dainas. 
Dainuos ir Aidbalsiai, vado
vystėje B. šalinaitės. Taigi, 
šis parengimas bus labai 
svarbus. Įžanga į jį tik 15 
centų y patai. Mes prašome vi
sus dienraščio skaitytojus at
silankyti ir apie tai pranešti 
jūsų pažįstamiems.

Visus kviečia Rengėjai.

Aidbalsiai, kurie vadovystėj B. Šalinaitės dainuos ši vaka
rą Grand Paradise Svetainėj, masiniame susirinkime.

“Tobacco Road” Artistai 
Išvažiavo iš New Yorko
“Tobacco Road” artistai, 

kurie taip ilgai New Yorko 
vaidino tą veikalą, dabar, va
dovystėj Bartono, vyksta į va
karines ir pietines valstijas. 
Kol kas dar nėra pilnai nusta
tyta, ką veiks artistų grupė. 
Manoma, kad jie pasirinks 
kokį veikalą ir vėl visi vaidins, 
kiti mano, kad jie pasiskirstys.

Automobiliy Vagiij 
Byla

Dar 1933 metais Gabriel Vi- 
gorito (Bla Bla) nuteistas į 
Atlantos kalėjimą, mat buvo 
įrodyta, kad jie už $1,000,000 
newyorkiečių automobilių pa
vogę. Bet nors Vigorito jau 
veik dešims metų kalėjime, 
bet jo šaika vis “dirba.” Val
džios pastangomis suimtas J. 
Calandrilo ir pastatytas po 
$25,000 kaucija. Pasirodo, kad 
Calandrilo nors dirbo fabrike, 
bet už $15 ar $25 į savaitę 
taip pat darbavosi su Vigorito 
šaika. Calandrilo sako, kad ta 
šaika privertė jį dirbti grū
modama jam ir jo šeimynai, 
jeigu jis nieko bendro su jais 
neturės.

Tyrinėjimas rodo, kad jie 
tarpe kitų automobilių yra pa
vogę ir valstijos senatoriaus 
John Hastings puikųjį auto
mobilių. Daugiausiai vogtų au
tomobilių jie pasiuntę į Persi
ją ir Chiniją.

Amerikos Taikos Mobiliza
cijos komitetas nutarė surinkti 
greitu laiku milioną parašų 
prašant Jungtinių Valstijų val
džią greitai teikti karo pagel
bą Sovietų Sąjungai ir Angli
jai jų kovoj prieš barbarišką 
fašizmą. New Yorko miesto 
skyrius, 381 Fourth Ave., už
sisakė 15,000 peticijų su vieta 
300,000 parašų, kurios bus į- 
teiktos dėl 600 kliubų ir kitų 
organizacijų.

LaGuardia patvarkė, kad 
visi miesto valdiški darbinin
kai turi būti morališkai pa
vyzdingi. Kurie ar kurios gy
vena be šliūbo, tie bus paleis
ti iš darbo.

MIRĖ
Mirė Theodore Carpi u k, 52 

metų amžiaus, gyvenęs po 123 
N. 1st St., Brooklyne. Mirė lie
pos 15-tą, Greenpoint ligoni
nėj. Bus palaidotas liepos 19 
d. į šv. Jono kapines. Pašar
votas namie. J. Garšva.

Pardavė 300 “Daily 
Workerio” Kopiją j 

30 Minučių
Kings apskrityj, 23 A. D. 

sekcijoj, anglų darbininkų

VISŲ D0ME1! IŠVYKO ARMIJON

“Daily News” Balsavimai

dienraščio “Daily Worker” 
buvo parduota virš 300 kopijų 
į pusę valandos laiko. Labiau
sia parsiduoda vakarais prie 
teatrų, judžių ir požeminių 
traukinių stočių. žmonės su 
ukvata perka “Daily Wor
ker,” nes vis labiau įsitikina, 
kad ne vien jis gina Amerikos 
darbo žmonių reikalus, bet tei

singiausias žinias paduoda iš 
Sovietų Sąjungos apsigynimo 
karo prieš brutališkus fašis
tus.

Jau mes esame pastebėję, 
kad turčių spaudoj labai daž
nai žinios iškraipomos, kad 
tik patraukus skaitytojus. 
Dienraštis “Daily Worker” to
kios taktikos nesilaiko.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. 
Tel. SOuth 8-1551
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo išvažiavimas šį sekma
dienį, 20 liepos (July), 1941. 
Rova Farm, Cassville, N. J.

Bušai išvažiuos 8 vai. ryto 
nuo kliubo patalpos, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Kelionė į abi puses $1.25.

Visi, kurie norite važiuoti, 
įsigykite tikietus ne vėliau 
kaip iki penktadienio vakaro.

Tikietus galite gauti kliube 
ir pas komisijos narius: A. Ve
ličką, W. Shabūną ir P. Vil
činską.

Išvažiavo Naziy 
Konsulai

Jungtinės’ Valstijos išspyrė 
laukan Vokietijos fašistų kon
sulus iš mūsų šalies, kurie čia 
būdami užsiėmė šnipavimu, 
nazių propaganda ir organi
zavimu fašistų. Iš vakarinių 
valstijų orlaiviais atskrido fa
šistų konsulai į New Yorką, 
kur jie su savo štabais sėdo į 
laivą. Viso konsulų štabų, vi
sokių agentų, susidarė virš 
penkių šimtt). Gerai padarė 
mūsų šalies valdžia apsivaly
dama nuo tų žmonijos neprie
telių.

Šuo Apkramtė Motiną ir Jos 
Du Mažus Vaikus

Nellie Walsh, motina 32 
metų amžiaus, ėjo pro 1697 
Third Ave., antrarankių ra
kandų H. Mandlocko krautu
vę, kaip jo šuo užpuolė, ap
kramtė jos du vaikus, vieną 
2, kitą 5 metų ir motiną. Po
licija perdavė šunį į A.S.P.C. 
A., kur jis bus laikomas sep
tynias dienas ir ištiriamas ar 
nėra pasiutęs. Motiną ir vai
kus daktaras apžiūrėjo ir ap
taisė ligoninėj.

Ketvirtadienį, liepos 17 d. 
Dėdė Samas pasišaukė jauną 
lietuvį į savo paspirties eiles, 
Juozą Nevinską. Juozas, vos 
tik metai laiko kaip atvažia
vęs iš Argentinos, kur gyveno 
gana ilgoką laiką.

Ta proga jo brolis Al okas ir 
jo draugai pereitą trečiadienį 
suruošė jam išleistuves, kurios 
įvyko Amer. Pil. Kliube. Išleis
tuvėse dalyvavo gana didokas 
būrys Juozo draugų. Tarp šių 
draugų taip pat buvo ir keli 
draugai, kurie tarnauja Ame
rikos kariuomenėje.

Pasakyta gražių atsisveiki
nimo linkėjimų ir velyta jam 
sugrįžti atgal sveikam ir tvir
tam.

Šia proga vienas iš svečių, 
kuris tarnauja kariuomenėje, 
tai yra Antanas Gudonis, išsi
reiškė, kad jam jau yra pas
kutinė diena kareivio junifor- 
moje, nes yra gavęs atleidimą 
iš kariuomenės dėl darbdavio 
“reikalavimo,” kad sugrįžtų 
civiliui darbui.

Nuo savęs linkiu Juozui Ne- 
vinskui ištvermės ir drąsos tar
naujant Amerikos kariuome
nėj. Draugas.

Areštuoti už Vogimą 
Metalo iš Fabriko

Policija sulaikė eilę žmonių, 
kurie kaltinami vogime tam 
tikro metalo iš Edo Aircraft 
Co. fabriko. Areštuotas Bruno 
Klosinski, 40 metų, kurį kalti
na, kad jis kasdien išmesdavo 
iš fabriko metalą į medinę 
bačką lauko pusėn. Suimtas 
Walter Manwaring, kuris sako 
iš tos bačkos paimdavo meta
lą, ir sulaikytas Angelo Labos- 
co, kuris būdamas supirkėjas 
senų metalų, žinodamas, kad 
tie metalai yra vogti, supirk
davo juos nuo Klosinskio ir 
Manwaringo.

“Daily News” t a r n a u ja 
tiems gaivalams, kurie nori, 
kad Hitleris laimėtų karą. 
Tais sumetimais jis veda ir 
balsavimus tarpe savo skaity
tojų. Nors tą laikraštį skaito 
daug žmonių, bet jis bando 
spręsti tik pagal 15,000 nazių 
balsus, kurie pasisakė prieš 
Amerikos pagelbą Sovietams 
ir Anglijai.

“PAIWAViMAl“
PARSIDUODA maža ūkė, 22 ake- 

rių žemės. Gera stuba, 10 kamba
rių, dvi barnės, 3 !vyštinyčios, 3 kar
vės, 1 telyčia, šaltinis—vanduo bėga 
j stubą. Taipgi yra gražus jaunas so
das. Vieta randasi prie didelio State 
Highway kelio, arti didelių mies
tų. Labai graži vieta. Priversta par
duoti, nes esu našlė, nėra kam dirb
ti. Pardavus galėčiau eiti už gaspa- 
dinę dirbti, jeigu kam reikalinga.

Anna Ganavige, Thomaston Rd., 
Watertown, Conn. (167-169)

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, -Celuliodas gra-

. žiu apdaru su antspaudais.... $1.60
Vainikėlis, jaunuomenės maldų 

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

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

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

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

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

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

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

ML Žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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 SCNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilbo- 
sai

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliško^ 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Bar ir Grill
Moderniškai {puošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirirjkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba Savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn,

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
dkoniškais. Rei
kalui esant ir 
o a d i dinų tokio 
lydžio, 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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

u

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VftLAI VAKARO.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

- - - - • i

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street ;
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

; VALANDOS: 2-4 lr 6-8 
NįSrą valandų sekmadieniais

C ****"***

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Tirime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

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




