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

Nacių karinė komanda skun
džiasi, kad Sovietų kariai ne
moką kariauti. Kodėl? Ogi to
dėl, kad jie nepasiduoda ne
laisvėn — kariauną iki mir
ties.

O kaltas esąs socialistinis iš
auklėjimas. Jis išplėšęs iš ruso 
jaunuolio sielą!

Tai didžiausias kreditas So
vietų kariams ir socializmui. 
Visa Sovietų liaudis, kaip vie
nas vyras, pasirengę iki pas
kutinio kraujo lašo kariauti 
prieš naciškus barbarus.

Knygos “Sovietinė Galybė” 
autorius kunigas Johnson yra 
stebėtinas žmogus, štai jis pa
siuntė Sovietų žmonėms, armi
jai ir vadovybei tokį nuošir
dų, tokį karštą pasveikinimą, 
kurį skaitydamas negali su
laikyti jausmų nuo išsiveržimo 
per ribas.

šis šito garbingo žmogaus 
pasveikinimas telpa šios die
nos “Laisvėje.” Skaitykite!

Liepos 29 d. šalia Cassville, 
N. J., ant Kova Farms, su
plaukė keturi tūkstančiai ame
rikiečių rusų ir karštai meldė
si. Jie meldėsi, kad Raudono
ji Armija sumuštų ir sunaikin
tu nacius. c

Aišku, kad savaime maldos 
nieko nereiškia, kad jos nepa
dės Sovietams šį karą laimėti. 
Bet labai svarbus tas sentimen
tas, kurį jos parodo. Jos pa
rodo, kad net religinės dorų 
žmonių masės neapkenčia hit- 
lerizmo, ir trokšta Sovietų Są
jungai laimėjimo.

Tiktai piktoji lietuviška kle- 
rikalijada parsidavusiai gina 
hitlerizmą šiame kare ir pra
keiksmus siunčia Raudonajai 
Armijai, taip didvyringai be- 
sikaujančiai su moderniškais 
barbarais.

Neseniai praėję Čili respu
blikoj rinkimai davė laimėjimą 
liaudies frontui. Į tą frontą 
įeina ir komunistai. Kelintas 
komunistų pateko į Atstovų 
Būtą ir į Senatą.

Grigaitinio plauko hitleri
niai socialistai tiesiog padū
ko. Jie susidėjo su fašistais ir 
oficialiai pareikalavo, kad At
stovų Butas ir Senatas išrink
tų komunistų nepriimtų — ne
leistų jiems užimti vietas.

Deja, niekšai nieko nepešė. 
Abiejų butų didžiuma su pa
sipiktinimu jų reikalavimą at
metė.

Klerikalų, tautininkų ir so
cialistų spauda tebemeluoja, 
būk Sovietų vyriausybė prie
varta iš Lietuvos ištrėmus šim
tus tūkstančių lietuvių, prasi
dėjus karui su naciais. Dabar 
pradeda paaiškėti, kad išgirdę 
apie nacių užpuolimą ir atė
jimą, Lietuvos žmonės sava
noriai tūkstančiais bėgo nuo 
jų ir traukė Sovietų žemės gi
lumom

Kitas liaudies priešų melas. 
Jie sakė, kad Lietuvos Sovie
tinė vyriausybė besitraukdama 
viską sunaikino, paleido į pe
lenus. Tačiau dabar “Naujie
nos” (liepos 30 d.) jau pripa
žįsta, kad Kaune fabrikai nesą 
sunaikinti. Bet, girdi, juos su
naikinti bolševikams neleido 
“ginkluoti lietuvių darbininkų 
būriai.”

Bjauriai jie melavo tada 
apie sunaikinimą per bolševi
kus, piktai jie meluoja dabar 
apie kokius ten ginkluotus 
darbininkų būrius prieš bolše
vikus.

SLA organas “Tėvynė” (rug
pjūčio 1 dieną) sako:

“Dabar Hitleris valdo Lietu
vą. Valdo taip, kaip jis valdo 
kitus užgrobtus kraštus. Pa-
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AMERIKA JAU VEIKIA PRAKTIŠKAI PAREMT SOVIETUS
Sovietų Kariuomenė 
Atmetė Nacius To
liau nuo Smolensko

Maskva, rugp. 1. — Rau
donoji Armija stipriomis 
kontr-atakomis smarkiai at
metė atgal vokiečius tolyn 
nuo Smolensko; taip rau
donarmiečiai atmušė jau 
42-rą nacių ataką toje sri
tyje ir vėl padarė jiem sun
kių nuostolių šešioliktoje 
dienoje nacių šturmavimų 
prieš Smolenską, kuris dar 
tebėra Sovietų rankose.

Angly ir Sovietų Oro 
Bombos Džiovina

Naciu Žibalą
Maskva. — Jau dabar da

rosi naciams striuka su ži
balu, rašo “Raudonoji 
žvaigždė,” Sovietų armijos 
organas:

“Vokiečiams neilgai už
teks turimo žibalo, o tatai 
pagreitins fašistų susmuki
mą.”

Kare prieš Sovietus na
ciai per dieną išeikvoja 65 
iki 70 tūkstančių tonų žibalo, 
o jie “savo šalyje dabar pa
sigamina tiktai penktą dalį 
tiek žibalo, kiek reikia jų 
armijai.”

Vokietija visais galimais 
būdais stengėsi kuo daugiau 
pasigamint dirbtinio žibalo, 
nors jo padirbimas kaštuo
ja penkis kartus brangiau 
negu pirkimas gamtinio ži
balo pasaulinėse rinkose.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

“NAIKINTllACIUS KAIP 
PASIUTUSIUS ŠUNIS!”

ŠAUKIA BUDIONNYJ
Maskva. — Vyriausias 

Sovietų komandierius Uk
rainos fronte, garsusis mar
šalas Budionnyj kartu su 
Ukrainos Komunistų Parti
jos sekretorium Chryščevu 
atsišaukė į gyventojus tų 
vietų, kurias vokiečiai yra 
užėmę:

“Vyrai, moterys, piliečiai 
apskričių, kuriuos fašistai 
užėmė! Į jus mes kreipia
mės. Kiekvienas, kuris tik 
pajėgiate pakelt ginklą, į- 
stokite Į partizanų būrius 
arba sutverkite savo naujus 
būrius; kriušinkite neap
kenčiamų vokiečių kariuo
menę ir naikinkite fašistus, 
kaip pasiutusius šunis... 
Verskite iš bėgių jų trauki
nius, naikinkite jų susisieki
mus, sprogdinkite jų sandė
lius ir nepalikite priešui ne 
vieno trupinio duonos iš 
derliaus. Sunaikinkite viską 
apart to, kas jums patiems 
reikalinga tuojautinėj e atei
tyje.”

ORAS. — Šį šeštadienį 
giedra, šilčiau.

Raudonoji Armija vėl paė
mė nelaisvėn daug vokiečių 
ir jų karo reikmenų.

Sovietų kariuomenė ne 
tik atmuša naciu atakas 
Smolensko srityje, bet kas 
kartas stumia juos vis to
lyn atgal.

Kitose fronto dalyse šiuo 
tarpu abelnai neįvyko jokių 
žymesnių permainų.

Karinis Amerikos Žino
vas Giria Sovietų Ka

reivio Išlavinimą
Washington. — “Ameri

can Rifleman,” oficialis žur
nalas Visašališkos Šaulių 
Sąjungos, giria Raudonosios 
Armijos kareivio tvirtas, 
didvyriškas ypatybes ir iš
lavinimą. Amerikonų kari
nis rašytojas Garrett Un
derhill rašo tame žurnale:

“Raudonoji Armija pasi
rūpino apšviest eilinį savo 
kareivį ir išlavint jį vartot 
ginklą. Raudonarmietis yra 
skirtingas nuo savo tėvo, 
kuris’ buvo neapšviestus.

“Daugiau jau nebus tokių 
mūšių, kuriuose tamsūs ru
sai turėtų eit pirmyn su pli
komis rankomis, tikėdamie
si pasiimt nuo žemės likusį 
šautuvą po to, kai pirmosios 
jų draugų eilės bus iškapo
tos.”

Underhill sako, jog Sovie
tai yra išlavinę didelį skai
čių savo kareivių j puikius 
šaulius, į kovotojus kulkas- 
vaidžiais, į tankų vairuoto
jus ir parašiutistus.. Tie 
šauliai apginkluoti šautu
vais su teleskopiškais tai
kikliais, per kuriuos tikrai 
nutaikoma į tikslą per 1,000 
jardų.

NACIAI SAKO, “PALAUKITE 
MŪSŲ LAIMĖJIMŲ!”

Berlin, rugp. 1. — Naciai 
pripažįsta, jog Sovietų ar
mija įnirtusiai kontr-ata- 
kuoja nacius trijuose fron
tuose nuo Ladogos ežero iki 
Bessarabijos.

Naciams norintiems lai
mėjimų, Vokietijos spauda 
liepia “palaukti ir pamaty
ti,” ką vokiečiai padarysią 
Sovietams.

Hitleris Įsakė “Užimt 
Didelį Miestą”

London, rugp. 1. — čia 
per radiją girdėta, jog Hit
leris įsakė naciams greitu 
laiku užimt kokį nors Sovie
tų didmiestį. Nes Vokietijos 
žmonės pradeda nerimauti, 
jog per porą trejetą savai
čių vokiečiai nieko didelio 
nelaimėjo prieš Sovietus.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
I

■ Maskva, liepos 31. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Naktį liepos 30 į 31 d. mūsų kariuomenė tęsė mūšius 
linkmėse Porchovo, Novorževo, Smolensko ir Žitomiro. 
Kitose fronto dalyse nebuvo jokių stambių veiksmų.

Mūsų oro laivynas, veikdamas sutartinai su žemės jė
gomis, kirto smūgius motorizuotiem ir mechanizuotiem 
vienetam prięšo pėstininkų ir jo artilerijai ir pėstinin
kam.

Liepos 30 d. priešo orlaiviai tris kartus bandė užpult 
Leningradą. Visus fašistų orlaivių bandymus prasiveržt 
j miestą atmušė mūsų priešorlaivinės kanuolės ir grei
tieji mūsų kovos lėktuvai.

KITAS NACIŲ PULKAS IŠDAUŽYTAS, IŠALKĘS
Vokiečių kareiviai iš 485-to pėstininkų pulko, 263-čios 

divizijos, paimti nelaisvėn linkmėje Smolensko, išaiškino, 
jog jų pulkas buvo mestas į mūšį, kad užimtų vietą “Di
džiosios Vokietijos pulko,” kurį sovietinė kariuomenė su
naikino.

Paskutinėmis - dienomis Sovietų kariuomenė taip iš
daužė 485-tą pulką, kad jis tikrumoje jau negali kovoti. 
Išlikę gyvi to pulko likučiai yra visiškai nusilpę ir išsisė- 
mę; tai todėl, kad Sovietų orlaiviai jį be paliovos bom
bardavo ir sovietiniai pėstininkai nuolat jį atakavo.

Per tris paskutines dienas šis pulkas negavo nei duo
nos nei šilto maisto. Jo kareiviai labai blogai atrodo; dau
gelis jų nešioja žieminius drabužius.

RAUDONARMIEČIŲ IR PARTIZANŲ ŽYGIS
Reguliariai-Sovietų armijos būriai ir partizanų kariuo

menė sunaikino 10 lengvų ir sunkių priešo kanuolių, 45 
lengvuosius kulkasvaidžius, 12 tankinių kulkasvaidžių, 
12 minų mėtytojų ir didelį daugį kitų 485-to pulko įren
gimų ir ginklų,. Priešo kariuomenėje matyt stoka kanuo
lių ir reikmenų.

Maskva, rugp. 1. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido šitokį pranešimą:

Mūsų kariuomenė liepos 31 d. kovojo priešą tose link
mėse, kurios nurodytos rytiniame pranešime. Ypač at
kaklūs mūšiai išsivystė Smolensko linkmėje, kur mūsų 
kariuomenė kontr-atakomis atmetė priešą atgal su sun
kiais jam nuostoliais. Mes paėmėm vokiečių į nelaisvę ir 
pagrobėm jų reikmenų.

Mūsų oro jėgos, veikdamos sutartinai su žemės ka
riuomene, uždavė smūgius mechanizuotiem priešo bū
riam ir jo pėstininkam. Liepos 30 d. per oro kautynes bu
vo nušauta žemyn 15 vokiečių orlaivių. Mes praradome 
8 orlaivius.

NUSKANDINTAS NACIŲ SARGYBOS LAIVAS
Būrys sovietinių orlaivių-smigikų atakavo du vokie

čių karinės sargybos laivus Baltijos Jūroje. Viena bomba 
pataikė į pirmąjį laivą ir nuskandino jį. Antras vokie
čių laivas buvo sunkiai sužeistas ir pabėgo prisidengda
mas savo leidžiamais dūmais.

Toli priešę užfrontėje buvo sunaikinta devyni vokie
čių Junkers-8’s ir trys Messerschmitt orlaiviai.

TIK VIENAS AR DU VOKIEČIŲ BOMBININKAI 
PRASISKVERBĖ MASKVON

Naktį iš liepos 31 į rugpjūčio 1 d. kelios bangos vokie
čių orlaivių mėgino užpult Maskvą. Mūsų priešorlaivinių 
kanuolių ugnis ir mūsų naktiniai kovos lėktuvai išblaš
kė priešo orlaivius, besiartinant jiem prie Maskvos. Vie
nas ar du vokiečių orlaiviai prasiveržė virš miesto. Jie 
numetė mažą skaičių padegančiųjų bombų, bet joms nu
kritus, jos buvo padarytos nekenksmingomis. Greitai ta
po užgesinti keli maži gaisrai, kuriais tos bombos buvo 
užžiebusios gyvenamuosius namus. Kariškai svarbiems 
punktams nepadaryta jokių nuostolių._______________

Badas, Riaušės ir Šaudymai Suomijoje
Maskva. — Plinta badas 

Suomijos-Finliandijos pro
vincijose.

*

Darbininkai poyieros dirb
tuvių Kipio apskrityje, Suo
mijoje, jau seniai negauna 
duonos pagal savo duonines 
korteles.

Ypač sunki būklė tų suo
mių darbininkų šeimų, ku
rie sumobilizuoti į armiją. 
Anądien išsižudė šeima dar
bininko Ruokolaineno.

Dirbtuvių sandėliai visai 
neparduoda valgio dalykų. 

Sužinojus, kad atvežta 
maisto produktų dirbtuvės 
viršininkams ir vietinės mi
licijos vadams, minia alka
nų žmonių išdaužė sandėlius 
ir išsinešė maisto dalykus.

Milicija ir policija, pa
šaukta nuslopint riaušes, 
užmušė šešis vyrus ,ir vieną 
moterį ir sunkiai sužeidė 
kelis vaikus.

Berlin, rugp. 1. — Nacių 
komanda sako, kad šėlsta 
mūšiai tarp Sovietų ir vo
kiečių,

Užsako Sovietam Lai
vus; Perveda 10,000 

Žibalinių Bakų
Washington. — Amerikos 

vidaus reikalų ministeris 
Harold Ickes patvarkė val
diškai gamybos komisijai, 
kad jinai perleistų Sovietų 
Sąjungai 10 tūkstančių plie
ninių bakų gazolinui supilti, 
nors tie bakai buvo pirmiau 
užsakyti Anglijai ir Ameri
kos valdžiai.

Savo Priekyje Naciai 
Statė Soviety Moteris 

ir Vaikus
Maskva, liepos 31. — So

vietų Žinių Biuras prane
ša tokį įvykį iš vakar die
nos:

Laike ofensyvos U srity
je, kaimynystėje valstybi
nės farmos “Vybory,” fašis
tai, grūmodami sušaudyt, 
privertė moteris su savo 
vaikais eiti priekyje vokie
čių kariuomenės besigru
miančios pirmyn. / Matyda
mas tokią negirdėtą vokie
čių pikatadrystę, koman
dierius Raudonosios Armi
jos dalies, pulkininkas Sta
rovas tuojau sustabdė pry- 
šakinę savo kariuomenės 
ugnį ir metė tankus į abu
du šonus žygiuojančio prie
šo. Mūsų tankai sulaužė 
priešo eilę ir atskyrė mote
ris ir vaikus nuo girtų vo
kiečių kareivių.

Sudaužius fašistų eilę da-
(Tąsa ant 5-to puslapio)

UŽDRAUDŽIA GAZOLINO 
PARDAVINĖJIMĄ NAKTĮ 
RYTINĖSE VALSTIJOSE
Washington. — Amerikos 

vidaus reikalų ministeris 
Harold L. Ickes uždraudė 
nuo šio sekmadienio ir to
liau pardavinėt rytinėse 
valstijose gazoliną automo
bilistams po 7 valandų va
kare iki 7 v. ryto. Tatai pa
liečia daugiau kaip 100,000 
gazolino stočių: New Yorke, 
Pennsylvanijoj, Virginijoj 
ir West Virginijoj į rytuš 
nuo Appalachian kalnų ir 
visose sekamose valstijose: 
Maine, New Hampshire, 
Vermont, Mass., Conn., 
Rhode Island, New Jersey, 
Delaware, No. Carolina, So. 
Carolina, Georgia, District 
of Columbia ir Florida.

Vakarinėse valstijose įva- 
lias ir su viršum pagamina
ma žibalo ir gazolino, bet 
nepaspėjama jo gana pri
statyti į rytines valstijas, 
nes Amerika yra perleidus 
Anglijai daug laivų, kuriais 
pirmiaus buvo gabenamas 
žibalas į rytines valstijas.

Bucharest. — Rumunų 
komanda sako, būk jie esą 
už 50 mylių nuo Odesos.

Valdiškas žibalo vice-tvar- 
kytojas apsigynimo reika
lams, Davies praneša, jog 
Amerikos valdžia užsako ži
balinius laivus gabent aukš
tosios rūšies orlaivinį gazo
liną ir kitus karo reikmenis 
Sovietam per Pacifiko Van
denyną į Sovietų Sibiro 
prieplaukas.

Prezid. Rooseveltas 
Tarėsi su Karine 
Sovietų Misija

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas Baltajame 
Rūme liepos 31 d. priėmė 
karinius Sovietų pasiunti
nius: generolą F. M. Goli- 
kovą, vice-pirmininką Rau
donosios Armijos štabo, ir 
inžinierių generolą Aleksan
drą Respiną.
'■ Prezidentas su jais tarėsi 
apie karinę Sovietų padėtį 
ir apie Jungtinių Valstijų 
paramą Sovietų Sąjungai. 
Su jais buvo ir Sovietų am
basadorius Amerikai, Kon
stantinas A. Umanskis.

Generolas Golikovas Pa
tenkintas Pasitarimu su 

Rooseveltu
Po pasikalbėjimo su prez. 

Rooseveltu, generolas Goli
kovas sakė:

“Labai lengva svarstyt
(Tąsa ant 5-to puslapio)

AMERIKATŪOJAU DUO
SIANTI SOVIETAM KARI

NIU REIKMENŲ
Maskva, rugp. 1. — Pre

zidento Roosevelto asmeniš
kas pasiuntinys H. L. Hop
kins šiandien antru kartu 
kalbėjosi su Stalinu tris va
landas ir vardu Amerikos 
v a 1 d’ž ios prižadėjo, kad 
Jungtinės Valstijos tuojaus 
parems Sovietus karo reik
menimis prieš Vokietiją.

SOVIETAI KAI KUR TOLI 
ATMETĖ NACIUS

Maskva^ rugp. 1. — Sovie
tų kariuomenė kai kuriose 
Smolensko fronto dalyse ga
na toli atmetė nacius atgal 
ir įstatė pavojun tūlas mo
torizuotas vokiečių eiles, 
kurios buvo toliau pažengu
sios pirmyn.

Maskva, rugp. 1. — Prez. 
Roosevelto pasiuntinys So
vietam Harry Hopkins pa
matęs Sovietų stiprybę, už- 
reiškė, jog “naciai tikrai 
bus sumušti.”

DAUGIAU PASAULINIŲ 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE



Antras puslapis E ATS V® Šeštadienis, Rugpjūčio 2, 1941

IĄISVR
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc.
Every day except Sunday 
Established April 5, 1911 

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. Stagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasilinas
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $6.00
United States, six months ............. $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ............. $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ......... $3.50
Foreign countries, per year ......... $8.00
Foreign countries, six months ....... $4.00
Canada and Brazil, per year ......... $6.00
Canada and Brazil, six months $3.50

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

Act of March 3, 1879.

Harry Hopkinsas Maskvoje
Prezidento Roosevelto įsakymu, jo as

meninis pasiuntys, Harry Hopkinsas, iš 
Londono nulėkė į Maskvą. Jis ten ta
rėsi su Stalinu, Molotovu ir kitais So
vietų vyriausybės nariais.

Ką Hopkinsas su Sovietų vyriausybe 
kalbėjo, prie kokių jie išvadų priėjo, ką 
jie konkretaus nutarė, kol kas nėra ži
noma. Veikiausiai, tūli ten nutarti daly
kai nebus žinomi per ilgoką laiką.

Bet vienas jau aišku: Harry Hopkins 
prezidento vardu pasveikino herojiškai 
kovojančią Sovietų Sąjungos liaudį. Hop
kins, be to, pareiškė prezidento nuomonę, 
kad Sovietų Sąjunga, kovojanti prieš 
bestijišką hitlerizmą, yra Amerikos 
draugė, nes tas, kas šiandien muša hit
lerizmą, tas kovoja ne tik už save, bet ir 
už Ameriką.

Hopkins žadėjo duoti Sovietams pa
galbos — karinių reikmenų. Koki tie 
reikmenys, kaip ir kada jie bus pristaty
ti, sunku pasakyti, bet svarbu, kad yra 
daromi žygiai toje linkmėje.

Stalinas, iš Sovietų pusės, dėkavojo 
prezidentui ir Amerikos liaudžiai už siū
lomą pagalbą ir parejškė, kad tokis Ame
rikos nusistatymas Sovietų Sąjungos 
tautose niekad nebus pamirštas. Stalinas 
be to, įteikė prezidentui Rooseveltui as
meninį laišką.

Ši Hopkinso kelionė Maskvon turi la
bai didelės, sakytum, ne tiek militarinės, 
kiek politinės ir moralinės reikšmės. Tai 
yra dar kartą parodyta, kad trys didžio
sios ir galingosios šalys, — Sovietų Są
junga, Anglija ir Amerika, — vis spar
čiau vienija savo jėgas sumušimui žmo
nijos pabaisos, hitlerizmo. Jei prie to pri- 
skaitysime'didžiulę Chiniją, penkti metai 
bekovojančią prieš Japoniją, tai turėsime 
dar didesnį ir ryškesnį paveikslą tų jė
gų, kurios šiandien jau yra įsijungusios 
arba dalinai įsijungusios kovai prieš

• žmonijos priešą.
Moralė šito Hopkinso žygio reikšmė 

keri ir tame, kad Hitlerio pavergtosios 
tautos, kaip Lenkija, Franci ja, Holandi- 
ja, Belgija, Čechoslovakija, Norvegija ir 
kt., mato vis stiprėjantį anti-hitlerišką 
frontą; mato, kad tokis didelis ir ga
lingas kraštas, kaip mūsų Amerika, me- 

. ta savo jėgas į Sovietų ir Anglijos pusę. 
Tas dar labiau paakstins tąsias tautas 
kovoti, griežčiau kovoti, prie savo ir vi
sos žmonijos neprietelių hitlerizmą.

Sovietą Sąjungos — Lenkijos 
Bį ' Sutartis

Pagaliau Sovietų Sąjungos ambasado
rius Londone Maiskis ir Lenkijos vyriau
sybės Anglijoj galva (premjeras) pulk. 
Sikorskis pasirašė tarpe šitų dviejų kraš
tų bendro apsigynimo sutartį. Sutartis 
yra trumpa ir ji, aišku, esamose sąly
gose negalėjo būti visapusi.

Pamatinis sutarties dėsnys yra tas, 
kad Sovietų Sąjunga pripažįsta Lenkijai 
nepriklausomybę, kad 1939 metų Sovietų 
sutartis su Vokietija, aišku, pasilieka 
be vertės.

Lenkijos vyriausybė, matyt, labai no
rėjo, kad Sovietų Sąjunga pripažintų ga
liojančia 1921 metų Rygos sutartį, sulyg 
kuria Vilnius ir Bielorusijos, o taipgi 
Ukrainos sritys teko Lenkijai. Bet So- 

. vietų Sąjunga to padaryti nesutiko, aiš
kiai pabrėždama, kad tos sritys nėra len
kiškos nei etnografiniai neigi geografi
niai. Šičia Sovietų ambasadorius Mais
kis stipriai pabrėžė, jog po šio karo bus 
apteikta tautoms laisvas apsisprendimas

ir jos galės pilnai nusitarti savo likimą.
Taigi šis vienas painiausių klausimų ir 

didžiausių kliūčių, stovėjusių tarpe Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos tapo išspręstas 
taip, kaip, mūsų nuomone, jis turėtų būti 
išspręstas.

Tarpe abiejų valdžių tuojau užsimegs 
diplomatiniai ryšiai; Lenkijos valdžia pa
siųs savo ambasadorių Maskvon, o So
vietai, matyt, paskirs savo atstovą Lon
done prie Sikorskio valdžios. Tuomet vi
sokį nesusipratimai galės būti išrišti dip
lomatiniu keliu.

Tuo pačiu sykiu Sovietų Sąjunga su
tinka leisti lenkams organizuoti savo ka
riuomenę Sovietų teritorijoje. Toji ka
riuomenė bus vadovaujama lenkų kari
ninkų, bet galutinai osios vadovybė fron
te paeis po sovietine karo vadovybe.

Negalima tikėtis, kad lenkai galėtų su
organizuoti didelę savo kariuomenę So
vietų Sąjungos teritorijoje. Negalima 
taipgi tikėtis, kad toji kariuomenė ga
lėtų daug ką padėti kare prieš Vokieti
jos fašizmą. Tą Sovietų>vyriausybė, be 
abejo, žino. Bet čia yra kitas, didesnis 
dalykas, skatinęs Sovietų vyriausybę pa
daryti su Lenkijos vyriausybe užsienyje 
šią sutartį. Tikroji Lenkija yra pavergta. 
Ją pavergė Vokietijos barbarai. Ten yra 
pavergtų 18 milijonų lenkų. Šitie žmonės 
gali būti didelė jėga kovoje prieš vokiš
kus barbarus. Kai jie sužinos, kad tokia 
valstybė, kaip Sovietų Sąjunga, stovi su 
jais, kad ji davė savo pasižadėjimą ir 
gelbsti lenkams išlaisvinti savo tėvynę, 
tuomet lenkai didesniu agresyviškumu 
kovos prieš bestijas okupantus.

Lenkijos vyriausybės galva pulk. Si
korskis yra pažangus vyras. Jis visuomet 
stovėjo už tai, kad eiti artimesnėn tal
kon su Sovietų Sąjunga. Deja, jis per il
gą laiką Lenkijoje buvo nuo valdžios vir
šūnių atstumtas. Beckai ir Smigly-Rydž- 
ai tuomet kvailai dalykus tvarkė. Bet pa
čioje Sikorskio valdžioje yra žmonių, ku
rie buvo ir yra griežti Sovietų Sąjungos 
priešai. Toki dabar, sakoma, jau pasi
traukia iš savo vietų.

“The Soviet Power" Papigin
toje Laidoje

Šiuo metu amerikinėje visuomenėje 
yra didelio susidomėjimo Sovietų Są
junga. Natūralu, nes Sovietų Są
junga šiandien vaidina tokį vaid
menį, kokio nei viena kita valstybė iki 
šiol nevaidino: milijonai josios sūnų did
vyriškai kovoja su pasaulio pabaisa, su 
Vokietijos barbarais, trokštančiais pa
vergti visą žmoniją.

Bet apie Sovietų Sąjungą Amerikos 
visuomenė mažai težino. Nevienas vidu
tinis amerikietis, užnuodintas anti-sovie- 
tiniais nuodais, dar vis nešioja savo sie
loje prieš Sovietų Sąjungą prietartį, gerą 
dožą antagonizmo. Negali jo už tai nei 
kaltinti, žinant, kokias “informacijas” 
jis apie tą šalį iki šiol gaudavo, kaip jo 
nuomonė buvo kreipiama į anti-sovietinę 
pusę.

Tiesa, apie Sovietų Sąjungą anglų kal
boje yra parašyta daug knygų ir, tenka 
pasakyti, gerų knygų. Bet tų knygų skai
čius buvo, palyginti, ribotas, jos pasiek
davo tik nedidelę žmonių dalį, — tik tuos, 
kurie tiksliai jieškodavo objektyviškes- 
nių žinių apie Sovietų žemę. Kalbamųjų 
knygų autoriai dažniausiai buvo komer
cinės spaudos apšaukti komunistais ir 
todėl, aišku, buvo sakyta, neveria jais 
pasitikėti, nes jie girią Sovietų santvarką 
“sulyg įsakymais.”

Bet prieš tūlą laiką pasirodė nauja 
apie Sovietų Sąjungą knyga, parašyta ne 
komunisto, ne kokio nors “parsidavėlio,” 
bet labai aukšto anglo dvasiškio. Juomi 
yra Kanterburio katedros (Anglijoje) 
dekanas, — The very Reverend Doctor 
Hewlett Johnson, Dean of Canterbury.

Šis senas amžiumi, bet jaunas dvasio
je vyras labai gerai pažįsta Sovietų Są
jungos žmonių gyvenimą, nes ten lankė
si; jis daug apie tą pasaulį skaitė, daug 
studijavo. Be to, Katerburio dekanas yra 
ne tik dvasiškis, — jis yra ir inžinierius, 
ir todėl jam lengviau daug dalykų su
prasti, ko paprastas žmogus negali su
prasti.

■Šis vyras parašė labai žingeidžią kny
gą: “The Soviet Power.” Virš 100,000 
šios knygos kopijų buvo išleista papigin
toje laidoje Amerikoje ir jau išplatin
ta. Kiekvienas, knygą gavęs ir perskai
tęs, nepaprastai apsidžiaugė, suradęs 
daug medžiagos, — apsidžiaugia kaip 
žmogus, išėjęs iš klaidžiotės į šviesų, tei
singą kelią.

Pasveikinimas So v. Sąjungai 
Nuo Rev. Hewlett Johnson
Rev. Hewlett Johnson yra autorius garsiosios knygos 

“The Soviet Power” (“Sovietinė Galybė”), kurios jau 
išplatinta keli šimtai tūkstančių kopijų Amerikoje ir ku
rios dabar yra pasimota išplatinti dar vieną milioną ko
pijų. Johnson yra Anglijos Canterburio katedros direkto
rius, nuoširdus humanistas ir darbo žmonių prietelius. 
šį savo jausmingą pasveikinimą jis pasiuntė Maskvon 
liepos! 30 dieną.
' Raudonajai Armijai, Rau-® 
dona j am Laivynui, Raudo
najam Orlaivynui, Stalinui 
ir visiems didžiosios Sovie
tų Sąjungos herojiškiems 
žmonėms mes siunčiame sa
vo pasveikinimus ir saliuta- 
cijas.

Su gilėjančia pagarba 
kasdien mes stebime tą pui
kią kovą, su kuria jūs pa
sitikote piktą ir brutališką 
užpuolimą. Prieš išdavingų 
ir netikėtų kirčių trenksmą 
jūs laikotės tvirtai, kirsda
mi smūgius pirmosioms ei
lėms armijos, kuri iki šiol 
buvo skaitoma nenugalima.

šauliui, kuris nori matyti, 
ką gali padaryti laisvi vy
rai ir moterys apgynime sa
vo šalies ,savo dirbtuvių, sa
vo laukų, būdami tinkamai 
ginkluoti, išmintingai vado
vaujami ir persiėmę aukš
čiausiais idealais.

Nacizmui Bus Galas
Naciškas fašizmas pasira

šė sau mirties dekretą, kuo
met, atmuštas jo veltuose 
užpuolimuose ant mūsų sa
los namų, metėsi ant jūsų ir 
jūsų plačiųjų laukų.

Su dideliu skausmu aš su
žinojau, kad jūs, kurie esa-

Jūs parodote visam pa- te m a ž i a usia užsitarnavę

Turim Gyvent ir Pergalei
Rašo Wanda Wasilewskaja

Kai tik Hitleris užėmė 
valdžia, tai visiems buvo 
aišku, kad tas gręsia mirti
nu pavojum lenkų valstybei 
ir liaudžiai. Hitleris paskel
bė kryžiaus karą prieš sla
vizmą. Jis pareiškė, kad sla
vų tautos turi likti Vokieti
jos vergais.

Kiekviena jo paša kyta 
kalba, kiekvienas iš po jo 
plunksnos išėjęs raštas buvo 
persigėręs žvėriška neapy
kanta prieš', slaviškas tau
tas.

Gale 1939 m. ant 52 mies
tų ir miestelių Lenkijoje 
krito bombosoPrasidėjo nai
kinimas lenkų tautos žmo
nių ir lenkiškos kultūros. 
Vokiečiai sprogdino istori
nius pastatus ir dailės loby
nus.

Ilgaamžiai miestai, pra
gyvenę šimtmečius, buvo 
paversti į griuvėsius, į pe
lenus.

Šaudė Beginklius, Besis
lepiančius

Varšuvoje katedra, viena 
iš gražiausių gotiškos archi 
tektūros pastatų centrali- 
nėj Europoj, paversta griu
vėsių krūva.

Iš orlaivių buvo barsto
mos nuodingos saida inės 
darbininkų k v a r t a 1 u o se 
Varšuvoje. Kituose miestuo
se buvo mėtomos gražiai 
spalvuotos dėžutės, kurios 
sprogdavo vaikučių ranko
se, kai jie jas paimdavo.

Barstė jie iš orlaivių už- 
nuodintus cigaretus ir nuo
dingus čokolado šmotelius.

Žemai skraidydami orlai- 
vininkai, mašininėm kanuo- 
lėm šaudė į minias bėgan
čių beginklių žmonių į ry
tus.

Padėtis lenkų tautybės 
žmonių, pakliuvus po vokiš
kojo fašizmo batu, virto di
džiausia kankyne.

Vokiškieji fašistai pasiry
žo išnaikinti lenkų kultūrą. 
Nusprendė jie, kad daugelis 
dalykų yra beverčiais. Ne

sų begailestingas sunaikini
mas visko, kas galėtų prie
šui patekti, kuomet esate 
priversti laikinai pasitrauk
ti, jūsų nepalenktos galvos 
prieš tas audras, kurios 
siaučia aplinkui jus, įkvepia 
mus iš naujo ir suteikia vil
tį pavergtiems žmonėms vi
suose pasaulio kampuose.

Su didžiausiu atydumu 
mes sekame jūsų .armijų 
judėjimą ir tėmijame jūsų 
nepalaužtas eiles. Jūs laimi
te viso pasaulio pagarbą už 
jūsų gabumą, mokslą ir iš
tvermę, kuriais jūs daužote 
ant žemės vokiečių nenuga
limumo baimę, kaip kad 
mes sudaužėme ją ore. Jūsų 
paprastieji žmonės Maskvo
je, Leningrade, Kijeve, 
Minske, jūsų vyrai, moterys 
ir vaikai kiekvienam kaime 
ir kiekvienoj pastogėje viso
je galingoje Sovietų Sąjun
goje rodo tą patį nepalau
žiamą pasitikėjimą nugalė
ti priešą. Tame pasitikėjime 
jie laimės.

Kaip kad rašiau pat pra
džioje šito susikirtimo vi
siems, kurie nori tiesą iš
girsti, mano asmeniškas pa
sitikėjimas jūsų galia atsi
laikyti niekados neapleidžia 
manęs. Jis yra paremtas 

!tvirtu akmeniu jūsų mora- 
lio, socialinio ir mokslinio 
atsiekimo. žinodami tai, ką 
jūs esate nuveikę ir ką jūs 

I dabar atliekate, Anglijos 
vyriausi draug^o“fašistai|žn‘°"i'1 ,nas£s su.,d.idžiai,.siu 
se - savo vyriausi priešą, entuziazmu sveikina jus, 
Kas liečia pasekmes šios sav® na,sius sąjungi-
su kovos, tai jokio klausi-'pinkus. Mes didžiuojamės 
mo negali būti. Anksčiau ar'J“ Jūs^ llkimas lr 
vėliau vokiečių fašizmas bus'}lkln?as ^ra sulls^* aukštu 

idealu. Uz jų nugaros stovi 
širdys ir viltys laisvę mylin
čių žmonių kiekvienos že
mės. Galimas daiktas, kad 
mus laukia tamsios dienos. 
Bet mes nesusvyruosime. 
Neigi jūs susvyruosite. Vi-

šito smūgio, dabar turite 
panešti jį pilniausiame jo 
aštrume. Tai yra pikčiausia 
ironija, kad žmonės, kurių 
vienintelis troškimas yra 
ramus kūrybos darbas, ku
rių vienintelė ambicija yra 
statyti naują, prakilnesnę 
visuomenę, kurioje išnaudo
jimo nebėra, kurioje klasės 
yra panaikintos ir kurioje 
viešpatauja lygybė tarpe 
žmogaus ir žmogaus, tarpe 
rasės ir rasės, ir kurioje 
mokslas ir išradimai tar
nauja žmogaus reikalams, 
— tai pikčiausia ironija, 
kad šitie žmonės, pasiauko
ję šitiems aukštiems sieki
mams, dabar priversti pasi
traukti nuo ramaus darbo 
per mirtiną priešą visko, 
kas yra prakilnaus kaip se
nojoje civilizuotoj santvar
koje, taip naujojoje.

Bet, iš antros pusės, tai 
nėra nenatūralūs dalykas, 
kad jūs buvote išsirinkti au
ka šito pasiutimo. Jūs, kai
po čampijonai ir vyriausi 
eksponentai tų visų vilčių ir 
siekimų, kurie visose šalyse, 
nuo Chinijos iki Ispanijos, 
ruošėsi sutraukyti barbariz
mo pančius, esate laisvės 
stipriausios tvirtovės. Todėl 
prieš jus ir neišvengiamai 
turėjo būti padarytas to 
priešo patsai smarkiausias 
užpuolimas. Argi patsai 
Hitleris nėra to pasakęs?

Viso pasaulio pažangūs 
žmonės mate j ūsuose savo

reikalingi u n i v e r s i tetai, 
gimnazijos — nereikalingas 
mokslas bei išsimokslinimas, 
kad būti pavergtu.
Mūsų Tautos Išlikimas Ry
mo Ant Sovietų Sąjungos 

Pergalės
Ir visai nereikalinga len

kų inteligentija. Masiniai 
areštuoti įvairių mokslo ša
kų mokslininkai, universite
tų profesoriai. Ir visam pa
sauliui žinoma, kad nė vie-'sudaužytas jūsų ir 
nas jų nėra paleistas iš vo-[rankomis. Tas piktas, kuris 

šiuo tarpu turi pavergęs vo-, 
kiškus žmones, neteks savo; 
įtakos ant jų ir vokietys 
darbininkas, pries paudai 
dingus, vėl bus laisvas nuo

kiečių kalėjimų.
Banditiškasai naikinimo 

darbas varomas be atodai
ros. Vokiečiai nusprendė iš
naikinti lenkų tautą jėga. Ir 
ji gali būt sunaikinta, jeigu 
nenutrenks nuo savo spran
do fašistinio jungo.

Tai štai kodėl mūsų gyvy
bė, mūsų tautos išlikimas, 
priklauso nuo Sovietų Są
jungos pergalės prieš fašiz
mą.

Sovietų Sąjungos liaudis 
kovoja lygiai ir už mūs, len
kų, išlikimą ir mūs tautos 
išsilaisvinimą. Ta kova pasi
rodo labai baisi ir sunki, ko
kios pasaulis dar nėra ma
tęs. Ji — mirtina kova, kad 
sunaikint mirtiną priešą. 
Toje kautynėje mes kovoja
me už laimę mūs liaudies, 
ilž mūs kultūrą, už mūs že
mę.

Mes esame ta tauta, kuri 
davė Mickevičių, Slovackį, 
Jaroslavą Dombrovskį, Cu- 
rie-Skladovskają.

Žemė, teriojama priešo, 
šaukia prie atsparumo. 
Prieš mus stovi dilema: lei
sti save išnaikinti, ar kovo
ti, kad lenkų tauta atgimtų 
ir gyvuotų? Mes turim gy- 

. venti ir kovoti iki trium
fuojančios pergalės, o tuo
met turėsime galimybę pri
sidėt prie pačių laisviausių 
tautų, kur negręs mums iš
naikinimu šešėliai plėšrūniš 
kos svastikos.

(“Glos Ludowy”)
Vertė Proncė.

To neužtenka. Šimtas tūkstančių kopi
jų ar daugiau — tik lašas jūroj palyginti 
su reikalu. Tuo būdu papigintų knygų 
leidykla, Workers Book Shop (50 JE. 13th 
St., New York City, N. Y.) šiomis die
nomis išleido knygos “The Soviet Power” 
net vįeną milijoną kopijų! Išleista tabloi- 
dinio laikraščio formoje. Technikinis dar
bas labai gražus. Na, ir šis brangus vei
kalas pardavinėjamas tik po 5 c. už ko- 
piją!

Mes patariąme visiems, angliškai skai
tantiems įsigyti šią “The Soviet Power”

i

žvėriškųjų fašistinių idealų sus sunkumus mes pasitik-
pančių ir dėkavos jums už 
jo išlaisvinimą.

Sovietų Sąjungos drau
gai, šios šalies žmonės per 
dvyliką mėnesių vieni nešė 
nacių fašistinių oro atakų 
smūgius, sudaužydami tą 
pasaką, būk vokiečių orlai- 
vynas esąs nenugalimas.

Nei valandėlei mūsų žmo
nės nenusigando, nei abe
jojo, jog tiesa paims viršų. 
Londonas ir visi kiti mūsų 
šalies didmiesčiai per devy- 
nius mėnesius pergyveno 
nuožmiausius bombardavi
mus. Gavo nukentėti taipgi 
mažmiesčiai ir kaimai.

Aš siunčiu jums šiuos lin
kėjimus iš kevalo tos pasto
gės, kuri neseniai buvo ma
no puikiausia klebonija. Ta
čiau nė valandėlei tos bom
bos nepajėgė palaužti pa
prastųjų žmonių drąsos.

Kaip ir tie herojiškieji 
Madrido gynėjai, kurių at
mintį mes taip gerbiame, 
mūsų žmonės šaukia: “No 
Pasaran” (Nepraeis). Su di
deliu pasididžiavimu mes 
manome, jog tokios pat dva
sios yra kiekvienas Sovietų 
Sąjungos pilietis. Jūsų ne
palaužiamas priešinimasis, 
jūsų pasiryžimas, kuris kon-

sime su drąsa ir pasitikėji
mu. Mes prižadame gabu- 

Imus mūsų darbininkų, drą- 
'Isą mūsų kovotojų ir darbą 

mūsų visų tam draugišku
mui, kuris dabar tapo už
tvirtintas pasiaukojimu gy
vųjų ir krauju kritusiųjų.

Ateis ta diena, kuomet 
mes suvienytomis spėkomis 
maršuosime per kontinentą 
(Europą) ne tam, kad pa
vergti, bet tam, kad išlais
vinti. Kuomet laisvės atsi
dusimas nusiaus per Euro
pą, kaip jūrų vėjelis, nuo 
Jugoslavijos iki Ispanijos, 
tada mes kartu su jumis 
tarsime jūsų didžio poeto 
Puškino žodžius: “Sunkieji 
pančiai nukris, sienos su
grius nuo žodžio ir laisvė 
pasveikins jus šviesoje ir 
broliai sugražins jums kar- n

Ir tada mes prie kapų tų, 
kurie krito ir sugriautų na
mų tų, kurie gyvena, atsi
stosime ir iš naujo paauko
sime save socialistinės kūry
bos darbui, statymui to nau
jo pasaulio, kuriame nebe
bus karų ir išnaudojimo, 
kur moralinės jėgos kontro
liuos gamybą ir kur moks
las ją vairuos, kur vaikai

testuoja kiekvieną pėdą jū", galės augti be baimės iki cii hr nn erinei ne fpvvnps m-L • • •sų brangiosios tėvynės, jū-

laidą ir platinti, — platinti tarpe jauni
mo ir senimo, angliškai kalbančio, ang
liškai skaitančio.

Tegu gi amerikinė visuomenė susipa
žįsta su tuo Europos Rytų milžinu, ku
ris šiandien taip grumiasi prieš civili
zacijos neprietelių fašizmą. Tegu susipa
žįsta su Sovietų Sąjunga.

Kurie tik galite, užsisakykite platinti. 
20 kopijų gaunama už $1. O jei norite tik 
vienos kopijos, įdėkit į konvertą 7 c. 
štampą ir adresą — gausite.

turtingo ir visapusio su
brendimo, kur kultūra bus
giliai suleidus šaknis ir sa
vo turtingus sandėlius ati
darys visiems, kur kiekvie
no žmogaus talento pajėga 
didžiausiu maštabu pratur
tins bendrąjį draugiškumą, 
apimantį kiekvieną tautą ir 
kiekvieną rasę skersai ir iš
ilgai pasaulį.
Reverend Hewlett Johnson.

Gaukite “Laisvei” naujų
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Armėnijos ir Gruzijos Liaudies Poetas
1886 m. gegužės 30 d. Azerbaidžano mieste 

Giandžėje (dabar Kirovobadas) neturtingo 
amatininko Akopiano šeimoje gimė sūnus 
Akopas. Didžiausias šeimos skurdas privertė 
A.kopą labai anksti pradėti savarankų gyveni
mą, patį ieškoti sau pragyvenimo ■ priemonių. 
Nepaprastai sunkiose sąlygose teko dirbti ir 
gyventi Akopianui — jam teko iškentėti ne
maža skurdo ir negandos. Visai dėsningai ir 
nuosekliai Akopianas atėjo į revoliuciją, įsisą
monino socializmo idėją. Jis drąsiai ir .karštai 
įsijungia į revoliucinį darbą Baku naftininkų 
tarpe, veikia ne tik kaip žodžio menininkas, 
bet ir kaip įsitikinęs revoliucijonierius propa
gandininkas. 1904 m. Akopianas įstojo į Rusi
jos socialdemokratų darbininkų partiją, ir nuo 
to laiko prasideda jo draugavimas su Užkau
kazės bolševikais, prasideda jo karšta veikla 
kaip partinio rašytojo.

Poetas, gyvendamas priešakinės darbininkų 
dalies, miesto proletariato jausmais ir godo
mis, pačiuose pirmuosiuose savo literatūros 
kūriniuose gvildena darbo ir revoliucijos mo
tyvus. Tai buvo visai naujas žodis visai to me
to armėnų literatūrai, kuri buvo prisisunkusi 
buržuazinių nacionalistinių idėjų ir meiliškos 
brikos motyvų.

Proletarų darbas ir buitis, jų kentėjimai ir 
vargai, jų aktyvi .kova su kapitalu — visa tai 
tampa poeto revoliucijonieriaus eilėraščių ir 
dainų tema, jo įkvėpimo šaltiniu. Darbininkų 
klasė Akopiano eilėraščiuose išauga į galingą 
revoliucinę jėgą, kurios pergalė yra neišven
giama ir būtina.

Darbininkų darbo fabrikuose, gamyklose, 
rūdynuose ir statybose vaizdai Akopo Akopia
no piešiami ypatingai ryškūs, spalvingi ir 
emocingi. Akopas Akopianas jautriai jautė ka
pitalistinę vergovę ir tai dar labiau stiprino jo 
tikėjimą darbo žmonių pergale.

Akopas Akopianas jautėsi organiškai susi
jęs su proletariatu — jis augo ir tarpo kartu 
su revoliuciniu Užkaukazės judėjimu. Jis labai 
daug patarnaudavo revoliuciniu atžvilgiu po
grindžio veikėjams, atlikdavo rimčiausius par
tijos uždavinius. Nesudrumsčiamas Akopiano

poetinių kūrinių optimizmas skambėjo uniso- 
nan su susipratusių priešakinių darbininkų 
lūkesčiais. Ir niekas neįstengė priversti jį pa
sitraukti, išduoti didįjį darbo žmonių išvada
vimo reikalą. 1905 metų audringųjų įvykių 
metu ir juodosios reakcijos metais poetas re
voliucijonierius visuomet buvo proletariato ko
vos priešakinėse pozicijose.

Akopiano kūryba nepaprastai smarkiai pa
veikė palitiniu atžvilgiu proletariato mases. 
Ypatingai plačiai išpopuliarėjo jo revoliuci
niai eilėraščiai “Revoliucija,” “Dar kartą, dar 
kartą,” “Du varžovai,” “Minia—mano pasau
lis,” poema “Naujasis rytas” ir kt.

Nenuostabu, kad pačiais pirmaisiais metais 
po Socialistinės revoliucijos Armėnijos ir Gru
zijos vyriausybės suteikė Akopianui Armėni
jos ir Gruzijos liaudies poeto vardą. Tarybi
niai poeto gyvenimo metai pasižymėjo labai 
intensyvia kūryba ir visuomeniniu politiniu 
darbu. Šiais laikais jis parašė tokius stambius 
kūrinius, kaip poemos “Dievai prakalbėjo,” 
“širkanalas — bolševikas” (apie širako kana
lą, davusį gyvybę išdžiūvusiai stepei), “Mies
tas,” “Leningradas,” eilėraščiai “Volchovo sta
tyba,” “Ant Dzorageso,” “Rionges,” “Krem
liaus rūmuose” ir kt. šiuose kūriniuose Ako
pianas apdainuoja socialistinę Armėnijos in
dustrializaciją ir laisvų žmonių džiaugsmą, 
piešia socialistinę statybą savo laisvojoje tė
vynėje, kur liaudis tapo tikru šeimininku ga
myklų, fabrikų, rūdynų, šeimininku džiaugs
mo ir laimės šalies, saulės, kalnų ir sodų ša
lies. Akopianas sukūrė puikius eilėraščius, 
skirtus didiesiems vadams — Leninui ir Stali
nui, skirtus tiems stebuklingiems pasikeiti
mams, kurie pakeitė saulėtosios Armėnijos 
veidą tarybinės santvarkos laikais.

Jautrios ir kartu drąsios Akopiano dainos 
yra‘išvertos į daugelį broliškųjų tautų ir pa
saulio tautų kalbų. Tarybinė liaudis, pažinusi 
darbą, kaip džiaugsmą, kaip garbės, didvyriš
kumo ir šlovės dalyką, giliai gerbia ir myli 
Akopą Akopianą — vieną seniausių mūsų ša
lies proletarinių poetų, armėnų proletarinės 
poezijos įkūrėją. E. šikaras.

šolochovas gausiuose dialoguose atvaizdavo 
paprasto žmogaus sąmojingumą, jautrumą ir 
sugebėjimą galvoti ne tik apie savo interesus, 
bet ir apie visą darbo žmoniją. (Nagulnovas, 
Davydovas ir.kt.).

“Pakelti dirvonai” — epochinės reikšmės 
kūrinys. Spalvos, kuriomis Šolochovas nupiešė 
kolektyvizacijos laikotarpį, niekad nenubluks. 
Apie šio romano turinį kritikas V. Goffenše- 
feris sako: “Paskutinis sprendžiamas susidūri
mas su išnaudotojų klasės atstovais kaime, 
buožijos klasės likvidavimas, kolektyvizacija

ir sąryšyje su tuo atsiradęs nuosavybės in-1 
stin.kto nugalėjimo procesas bei brendimas 
naujų žmogaus santykių su žmogumi ir daik
tais — visa tai šolochovas atvaizdavo taip, 
kaip šie prieštaravimai vyko tikrovėje.” (“Mi
chailas šolochovas” — 134 psl.).

Šolochovo romanas padėjo Tarybų Sąjun
gos valstiečiui teisingiau suprasti naują gyve
nimą ir pamatyti suartuose dirvonuose žydin
čius socializmo laukus, šio romano vertimas į 
lietuvių kalbą mūsų skaitytojams padės teisin
gai suprasti tą didelę revoliuciją kaime, kurią 
atliko kolektyviniai ūkiai. A. Liepsnonis.

Bestijiškų Vokietijos nacių “kultūros dovana” Maskvai; vokiečių orinėmis bom
bomis sugriautas garsusis Vachtangovo Teatras Maskvoje. Tokią kultūrą sėja tie 
žmonijos neprieteliai, kuriuos Amerikos lietuviški klerikalai, socijalistai ir fašis
tai taip garbina, skelbdami, būk jie Lietuvą “išlaisvinę.”

Los Angeles, Calif.

Michailo Šolochovo “Pakelti Dirvonai”
Michailas Šolochovas Tarybų Sąjungos lite

ratūroje pirmą kartą pasirodė 1923 metais. 
Per “Pakeltuosius dirvonus” ir “Ramųjį Do
ną” jis pasidarė vienas žymiausių socializmo 
šalies rašytojų. Jo veikalų pagrindinė temati
ka — tarybinis kaimas.

Darbo valstiečio užsidegimas suarti dirvo
nus, paversti Tarybų Sąjungos žemę derlin
gais kolchozo laukais, susidūrė su kapitalizmo 
pasipriešinimu kaime, svyravimais, niurnėji
mais, partijos linijos iškraipymu, kolektyviza
cijos klausimu. Toks tarybinio kaimo veidas 
buvo 1930 metais, kada pirmojo penkmečio 
įkarštyje miestuose liepsnojo darbas dėl sun
kiosios pramonės pastatymo, kai prasidėjo ko
lektyvinių ūkių kūrimas. Laikas buvo sunkus 
ir tamsus. Tačiau Šolochovo valstietis, užgrū
dintas revoliucinės kovos, sugebėjo savo minti
mis pakilti aukščiau ir per suartuosius dirvo
nus pamatyti socialistinės ateities šviesią die
ną. Šolochovo herojus sakė svyruojantiems ir 
liaudies priešų suklaidintiems: “Jūs dėl to 
prieš kolchozą, kad už savo karvės nugaros, 
už savo kiemo tvoros pasaulio nematote. Jums 
ir utėlės nebaisios, kad tik savos. Jus VKP į 
naują gyvenimą stumia, bet jūs—kaip tas ak
las veršelis: jį prie karvės spenio tempk, o jis 
vis atbulas traukiasi, galvą krato. Bet juk 
veršis nežindęs gyvas nebus! Aš dar šiandien 
sėsiu rašyti pareiškimą į kolchozą ir kitus 
kviečiu manimi pasekti. O jei kas nenori — 
tai tegu bent kitiems netrukdo.” (112 psl.)

Šiame dialoge slypi paprasto žmogaus didelė 
išmintis: revoliucinis pasiryžimas. Rusų liau
dis buvo ilgus šimtmečius kaltinama sustingi
mu, tiginyste, kvailumu, tamsumu, šolochovo 
“Pakelti Dirvonai” šią gėdą nuo liaudies veido 
nuplovė. Jo romane liaudis kupina kūrybinio 
užsidegimo ir išminties. Šolochovas, sukurda
mas ištvermingo, sąmoningo kolchozininko ti
pą — Davydovą, griežtoką .kolektyvizacijos 
šalininką ir svajotoją apie pasaulinę revoliuci
ją Nagulnovą, parodydamas paprastų žmonių 
galvoseną, entuziazmą, sąmojingumą, — pa
brėžė Stalino tezės teisingumą: “Liaudis yra 
nemirtinga.”

Michailas Šolochovas — realistas. Jis tikro
vę vaizdavo tokią, kokią jis ją matė 1930 m. 
Tarybų Sąjungos kaime. Šolochovo teigiamasis 
herojus su didžiuliu entuziazmu dalyvauja kol
chozo kūrime, pasižymi revoliuciniu sąmonin

gumu, demaskuoja klasinį priešą, rodo meilę 
Stalinui ir žengia į naują gyvenimą, į socializ
mą pagal komunistų partijos nubrėžtą kelią. 
Toks yra jo Davydovas, šolochovo neigiamasis 
herojus priešinasi naujo gyvenimo tekmei, 
kenkia kolchozui, organizuoja antitarybinį iš
stojimą. Toks yra jo Lukičius, buvę baltgvar- 
diečiai ir pan.

Kai šolochovas vaizduoja savo herojaus re
voliucinį sąmoningumą, kai Šolochovas vaiz
duoja svyravimus, nesusipratimą, kai šolocho
vas vaizduoja kenkimą, pasipriešinimą, dvi
veidiškumą, — jis nori visą kraštą, visą 
liaudies gyvenimą pakreipti Davydovo linkme 
—socializmo linkme, šolochovas su savo ro
manu padeda darbo žmogui nutraukti saitus 
su sena pasaulėžiūra, padeda persiau.klėti ir 
likti sąmoningu socialistinės visuomenės šali- 
ningu bei kūrėju, šolochovas parodo svyravi
mus. Tačiau jis nori, kad liaudis nesvyruotų. 
Šolochovas duoda žiaurius klasinės kovos vaiz
dus. Tačiau jis darbo žmogų mobilizuoja dėl 
socialistinio humanizmo įgyvendinimo. Todėl 
Šolochovas yra socialistinis realistas.

Šolochovas paprastumą, “prozaiškumą,” ti
kroviškumą atmiešia fantazija, poetiškais 
vaizdais, dideliu minčių veržlumu. Jis rašo: 
“Nuo Gremiačyj Log atskirta pusantro tūks
tančio kilometrų ir naktim gyvena akmenų su
kaustyta Maskva. Skardžiai ir masinamai rė
kia garvežiai. Į milžinišką harmoniją susilieja 
automobilių sirenų gaudimas, spiegia, trinksi, 
dunda tramvajai. O už Lenino mauzolėjaus, už 
Kremliaus sienų, aukštai, šviesos pašvaistėse, 
aukštutinio vėjo gairinama plevėsuoja ir pla
kasi raudona vėliava. Iš apačios apšvieta skai
drios elektros šviesos, ji verda, liepsnoja, te
ka, kaip išsiveržęs raudonas kraujas. Aukštu
tinio vėjo verpetas suka, blaško sunkiai be- 
drimbančią vėliavą, ir ji vėl pakyla, galu 
skrisdama čia į vakarus, Čia į rytus, dega 
skaisčiai raudonu sukilimo gaisru, kviečia į 
kovą ...” (223-224 pusi.).

Tokiu stipriu menišku pulsavimu pasižymi 
visas jo romanas. Šolochovas — pasaulinio 
garso socialistinio realizmo atstovas. Jis, kaip 
Levas Tolstojus “Annoje Kareninoje,” davė 
meistriškus įvairiaspalvius peizažus, žmogaus 
psichologinius pergyvenimus, kaimo buities 
vaizdus.

“Pakelti dirvonai” pailiustruoti gausiais 
palyginimais, poetiškais įvaizdžiais, dialogais.

Visko po Biskį '

Liepos 25 dieną vietinė Ko
munistų Partija surengė W. Z. 
Fosteriui prakalbas.

Tai tur būt buvo vienos iš 
didžiausių prakalbų, kokios šia
me mieste yra kada buvę.

Dar prieš paskirtą laiką nu
ėjau, o jau į didžiulę Embassy 
Auditorium nebuvo galima įeit, 
—buvo visur prisikimšę ir dau
gelis žmonių lauke maišėsi, ne
rimavo, kad negalima įeit. Ko
mitetas kamanduoja, kad žmo
nės eitų į šalines svetaines; sa- 
kad bus pritaisyti garsiakal
biai, kad bus girdėt, tik nebus 
galima kalbėtojo matyt.

Man nesinorėjo, ant vietos 
būnant, klausytis kaip per ra
diją, tai pradėjau prašyt komi
tetą, kad įleistų kur nors į 
kamputį. Vargais negalais įsi
gavau į vidų...

Kaip nustebau, kada pama-

Priimta rezoliucija ( 
šiai), kad Rooseveltas paliuo- 
suotų Earl Browderį, nes jis 
yra nuolatinis kovotojas prieš 
Hitlerį.

Buvo renkamos aukos. Su
rinko apie $700. Tai labai ge
ra parama.

Braddock ir kitur—taipgi jau 
pradėta namų statymas ir už 
kelių mėnesių bus gatavi. Tuo
se namuose apsigyvens darbi
ninkai.

Tokių valdžios namų jau yra 
pristatytų Pittsburghe ir West 
Parke, kuriuose žmonės jau gy
vena. Yra keletas šeimynų ir 
lietuvių. Namai įrengti neblo
gai — yra reikalingi patogu
mai.

Liepos 27 d. mirė senas mu
zikantas Stasys Danėnas. Bu
vo 67 metų amžiaus našlys, gy
venęs per 40 metų McKees 
Rocks’e.

Velionis iš Lietuvos paėjo: 
Suvalkų rėdybos, nuo Zapiškio. 
Paliko vieną sūnų ir penkias 
dukteris.

Velionis dažnai patarnaudavo 
su smuiką mažesnėse pramogė-

Buvo praktikuojantis katali
kas, tai ir palaidotas su baž
nytinėmis ceremonijomis. Pa
laidotas McKees Rocks kapi
nėse.

Liepos 20 d. pasimirė Ipoli
tas Gizevičius. Velionis buvo 
Vytauto Draugystės narys. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis, Braddock’e, Pa.

vienbal-žinias iš karo eigos ir gina dar
bininkų reikalus. Rengimo ko
mitetas kviečia visus atsilankyt 
ir savo draugus atsivest. Turė
sim skanių valgių ir linksmai 
žaisim lig sutemos.

Los Angeles darbininkai nė 
kiek neatsilieka nuo kitų did
miesčių su streikais. Neseniai 
čia užsibaigė didžiulis streikas 
North American orlaivių išdir- 
bystėj. Valdininkai parsikvietė 
kariuomenę nuslopinimui to 
streiko. Vėliau priėjo prie su
sitarimo; žinoma, unija laimė
jo. 
■ST'

Dabartinėm dienom išėjo į 
streiką drabužių dirbėjai—apie 
3000. Reikalauja pakelt algas 
15 ar 20 nuošimčių, nes jų al
gos buvo nepaprastai žemos. 
Nekurtos firmos mokėdavo tik 
penkioliką centų į valandą; 
taipgi firmos nesiskaitė su 
Wagnerio Aktu, vertė darbi
ninkus dirbt ilgas valandas.

O, beje, būčia pamiršus pa
sakyt,—bus svečių iš toli, net 
iš Chicagos. Atvažiuoja labai 
širdingi vilniečiai ir labai geri 
malonūs draugai Mileriai. Tai 
turėsit progos susipažinti.

A. B.

PHTSBURtH, PA.

Visokios Žinios

Liepos 23 d. įvyko pasikalbė
jimas su Lit. Draugijos Centro 
Sekretorium d. D. M. šoloms- 
ku. Pasikalbę j iman buvo su
kviesti Pittsburgho šiaurinės 
dalies ir McKees Rocks drau
gai bei draugės. Suėjo gražus 
būrelis.

Draugas šolomskas davė 
praktiškų patarimų ir nurody
mų, kaip ir kas dabartiniu mo

čiau, kad tokia didelė svetainė! Už tai ir buvo priversti išeit į 
kimštinai prisikimšus — virsi streiką, kad galėtų sekt paskui

mentu turėtų būt daroma bei 
veikiama. Taipgi d. šoloms-

3000 žmonių. Tai nepaprastas kylančias pragyvenimo kainas. kas plačiai aiškino pasaulinę si-
mitingas.

Kalba buvo transliuojama 
per KMTR radijo stotį. Tai,
kaip matot, ne vien tik kurie 
buvo susirinkę į svetainę, tūks-
tantinė minia, bet dar ir na
muose pasiekė tūkstančius žmo
nių kalbėtojo balsas.

Kalbos tema buvo “Dabarti
nis Karas USSR su kraugeriu 
Hitleriu.”

Kalbėtojas atsišaukė į visus 
laisvę ir taiką mylinčius žmo
nes ir ragino visus, kad vienin
gai kovotų prieš kraugerį Hit
lerį, kol visiškai bus. hitleriz- 
mas sutriuškintas ir atsteigta 
demokratija visam pasaulyj. 
Taipgi atsišaukė į abidvi uni
jas (AFL ir CIO). Sakė, ama
tų unijos yra stiprios, turi mi
lijonines mases, ir turėtų jas 
lavint, mobilizuot prieš Hitlerį. 
Jis pasmerkė prez. Roosevelto 
valdžią už leidimą pardavinėt 
aliejų ir kitus karo reikmenis 
dėl Japonijos; sako, ko mums 
reikia, tai sudaryt keturių šalių 
vienybę,—-vienybę Anglijos, KL 
nijos, USSR ir Amerikos,— ir 
kovot, kol Hitleris bus nugalė
tas ir nušluotas nuo' žemės vei
do.

>r

O jos kyla kaip ant mielių. Dar
bininkai turi kovot, kad nors 
kiek galėtų sekt paskui pragy-

tuaciją, ypač apie Sovietų-vo- 
kiečių karą.

Susirinkusieji buvo pilnai pa-
venimo aukštas kainas.

Buvo išstatyti pikietai prie
tenkinti d. Šolomsko patarimais 
ir gražiais minčių pasidalini-

kiekvienos Owl vaistinės. Kaip 
nueini į vidurmiestį, tai tik 
mirga visokios iškabos su rei
kalavimais; atrodo, visas mies
tas papuoštas dėl kokio apvaik- 
ščiojimo.

Taipgi išėjo į streiką valymo 
ir kvarbavimo drabužių darbi
ninkai, skaičiuje apie 3000. 
Daug pavienių krautuvių pike
tuojama. Kaip matot, mūs mie
stas žengia pirmyn su organi
zuotais darbininkais.

Rugpjūčio 10 dieną įvyks lie
tuvių didžiausia iškilmė, tai yra 
išvažiavimas su pietais, kurį 
rengia Los Angeles organizaci
jos parėmimui mūsų spaudos. 
Išvažiavimas atsibus Roja Seco 
parke, visiem žinomoj ir priei- 
namoj vietoj.

Taigi, gerbiami ir gerbiamo
sios, kam apeina laisvė ir taika, 
malonėkite skaitlingai atsilan
kyt ir paremt tą svarbų išvažia
vimą, o tuom paremsite laik
raščius,1 kurie suteikia teisingas

mais. Bet pusė mūsų organi
zacijos narių nedalyvavo šia
me susirinkime; jie sau sėdi 
namie ir laukia “viskuo pasi
tenkinę.” Šitoks pasyvumas 
šiuom taip svarbiu istoriniu
momentu yra smerktinas.

Liepos 27 d. įvyko LDS 8-to 
ir LLD 4-to apskričių bendras 
piknikas “Vilnies” ir “Laisvės” 
naudai. Piknikas buvo Pulaski 
Parke, Carnegie, Pa.

žmonių buvo keletą šimtų.

Pittsburgh’as yra žinomas 
kaip labai dūmingas miestas. 
Miesto valdžia yra išrinkusi 
specialų komitetą, - kad kokiais 
nors būdais sumažintų šio mie
sto dūmingumą. Komitetas dar
buojasi jau keli mėnesiai, bet 
dūmai nesumažėjo.

Allegheny paviete (County) 
statoma daug valdžios namų— 
apie 10 tūkstančių. Kitose vie
tose, kaip tai Hazelwoode, No.

Turi išeit armijon Povilo Vi- 
čino sūnus.

Taipgi liuosnoriai įstojo J. 
V. armijon J. Makstučio sūnus.

(Labai prašytume, kad žy
mint išeinančius armijon, žy
mėtumėt juos pilnai vardais ir 
pavardėmis.—Red.)

D. P. Lekavičius.

Lawrence, Mass.
Mūsų Naujienos

Sakoma, kad šiemet Law
rence darbininkams algų for
moje išmokėta 1 mil. ir pusė 
daugiau, negu pernai. Taip 
skelbia Prekybos Rūmai 
(Chamber of Commerce). Per
eito meto birželio mėn. buvo 
išmokėta $1,623,998.80, o šie
met tuo pačiu laiku — $3,- 
156,891.19.

Methuen gelžkelių aikštėje 
rastas negyvas darbininkas- 
pečkuris. Priežastis mirties 
nesakoma. Sakoma, kad gelž
kelių kompanija tiksliai ne
skelbia, kad mirusiojo artimie
ji nepareikalautų atlyginimo.

Teko patirti, kad Lawrence 
surašinėjami taip vadinami 
penktakojai. Sakoma, randa
si tame skaičiuje ir lietuvių. 
Ar nebus tik “Lietuvos fon
das” ant penktakojų sura
šo. . .

čionais dažnai pasireiškia 
vagišiavimas. Buvo apvogtas 
Dr. F. W. Schouke, 253 Es
sex St. Paimta $50 pinigais ir 
$15 daiktais. Spėjama, kad tai 
bus koks gudrus pacijentas, 
kuris “besigydydamas” viską 
apžiūri, o paskui — apvagia.

Ant Valley St. svetainės pri
žiūrėtojas Leo. Belanger ap
vogtas nejučiomis. Jis nė ne
pajuto, kaip jo krepšelis su 
pinigais dingo iš kišenės. Du 
vyrukai paprašė jo degtukų 
cigaretui uždegti. Jis, įžiebęs 
degtuką, jiems pridegė. Vyru
kai nuėjo.

Gi kai nuėjo teatran ir grai
bėsi pinigų, — jų jau nebuvo.

Būkite atsargūs.
L. K. Biuras.

Berlin. — Naciai sakosi 
oro bombomis sudaužę So
vietų orlaivių stovyklų neto
li Murmansko, o į vakarus 
nuo Peipus ežero sunaikinę 
dvi Sovietų divizijas.
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Kaip Amerikos Komunistų Par
tija Žiūri į Dabartinį Karą

(Tąsa)
Anglijos, Jungtinių Valstijų, Chinijos, 

Indijos, Lotynų Amerikos, okupuotų eu
ropinių kraštų, o taipgi ir pačių Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos žmonės dide
lėje didžiumoje yra anti-fašistai ir mir
tini Hitlerio priešai. Potencialiai jie yra 
daug galingesni, negu fašizmas. Viskas, 
ko jiems reikia, tai susiorganizavimo, 
idant nušluoti nacišką plėgą nuo že
mės paviršio.

Sovietų-Anglijos Sutartis
Neseniai pasirašyta Anglijos-Sovietų 

sutartis, kurioje abi pusės pasižada sa
vitarpiniai gelbėti ir užtikrina nedaryti 
atskiros sutarties su Hitleriu, suteikia 
įrankį, aplinkui kurį gali visi viso pa
saulio anti-fašistiniai žmonės suglausti 
savo eiles. Šita sutartis gali pasidaryti 
tuo branduoliu visoms demokratinėms 
spėkoms, kurios gali sudaužyti Hitlerį ir 
užtikrinti pastovią ir teisingą taiką.

Jeigu prieš kelius metus būtų buvęs iš
girstas Sovietų Sąjungos balsas, tada 
būtų susidaręs toks anti-fašistinis fron
tas ir hitlerinė pabaisa būtų buvus su- 
kriušinta vos tik užsimezgus. Prieš karą 
Sovietų Sąjunga Tautų Lygoje neatlai- 
džiai kovoja už kolektyvio saugumo po
litiką; už įsteigimą tarptautinio demo
kratinių žmonių taikos fronto suvaldy
mui fašistinių agresinių valstybių — Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos. Hitleris 
tais laikais tebebuvo silpnas ir siūlomas 
taikos frontas būtų kaip beregint jį su- 
kriušinęs ir neleidęs karui prasidėti. Bet 
Anglijos, Francijos ir Jungtinių Valsti
jų toriai( reakcionieriai), užsiėmę glos
tymu Hitlerio, atmetė Sovietų taikos pa
siūlymus. Jie sušėrė Austriją, čechoslo- 
vakiją, Ispaniją, Ethiopiją, Mandžuriją 
ir kitas šalis į Hitlerio ir jo talkininkų 
italų ir japonų nasrus. Šita pro-fašistinė 
politika privedė prie Municho suokalbio 
ir atnešė pasaulį dabartinėn tragiškon 
situacijom

Jeigu pagaliau Anglijos valdonai pa
darė anti-nacišką sutartį su Sovietų Są
junga, tai todėl, kad bėgyje paskutinių 
dvejų metų jie gavo smūgis po smūgio 
nuo Hitlerio, kuriam išauklėti jie tiek 
daug pasidarbavo, ir todėl, kad jie paju
to Anglijos darbininkų masinį spaudi
mą. Tik po to, kai naciai sukriušino Ang
lijos europinius talkininkus vieną po ki
tam, kai sunaikino daugelį jos miestų, 
nuskandino apie pusę laivų ir sugrūdo 
jos sumuštas armijas į jūras prie Dun
kirk ir Kretos, ir privedė Didžiąją Bri
tanijos imperiją prie pražūties slenksčio, 
— tik tuomet tos šalies valdžia susivieni
jo su Sovietų Sąjunga prieš Hitlerį. Ang
lijos darbininkai seniai reikalavo tokios 
vienybės.

Anti-fašistinis Frontas Per Visą Pasaulį
Geriau vėliau, negu niekad. Dabar au

gąs tarptautinis anti-fašistinis frontas 
turi būti sustiprintas. Štai kur Jungti
nės Valstijos gali sulošti labai svarbų 
vaidmenį. Daug kas priklausys nuo to, 
kiek daug paramos Amerikos žmonės su
teiks naujai Sovietų-Anglijos sąjungai. 
Mes amerikiečiai turime turėti mintyje 
du pamatiniu faktu, nustatydami savo 
krašto politiką šiam pasaulinės istorijos 
kryžkelyje. '

Pirmas faktas yra tas, kad Hitlerio už
puolimas ant Sovietų Sąjungos grūmoja 
Jungtinių Valstijų patiems svarbiau
siems tautiniams interesams. Jeigu Hit
lerio atakos nugalėtų Sovietų Sąjungą, 
pergalingas nacinis fašizmas neapsako
mai padidintų savo galią ir veiklumą. 
Tiktai politiniai aklas negali matyti, kad 
šitaip sustiprėjęs fašizmas pavojingai 
grūmotų Amerikos žmonių taikai, gyve
nimo lygiui, civilėms laisvėms ir tautinei 
nepriklausomybei. Tiesiog idiotiška ma
nyt, jog atsiskyrimas (izoliacija) mus iš
gelbėtų. Amerikos Respublika tikrai ir 
greitai turėtų kovoti už savo gyvybę. To
dėl Jungtinės Valstijos turi duoti visokią 
paramą ir kooperaciją Anglijai, Sovietų 
Sąjungai ir Chinijai. Ilgainiui mes taip
gi turėsime tapti Sovietų-Anglijos sąjun
gos nariu.

Antras pamatinis faktas, kurį mes tu
rime turėti mintyje, nustatydami savo 
poziciją šiame pasauliniam krizyje, yra 
tas, jog mes jau esame įsitraukę į karą. 
Mūsų valdžia yra pažadėjus visokią pa- 
gelbą Anglijai ir Sovietų Sąjungai. Ji tei
kia Anglijai didelę daugybę amunicijos. 
Ji yra davus Anglijai daugybę karinių 
laivų ir orlaivių; ji yra panaudojus savo 
diplomatinę galią gavimui Anglijai talki
ninkų; ji faktinai kariniais laivais lydi 
Anglijos prekybinius laivus su produk
tais. Ji okupavo Icelandiją, kad veikus 
prieš nacius, ir prezidentas Rooseveltas 
yra pažadėjęs mūsų valdžią pergalei 
prieš Hitlerį.

Mūsų Kraštas Jau Kariauja
Paprastai kalbant, tas reiškia karą su 

Vokietija, nors tai dar nėra šaudymosi 
karas. Be jokio klausimo, Hitleris Jung
tines Valstijas skaito neprietelinga daly
vaujančia kare šalimi,-kuri turi būti su
naikinta, jeigu pasitaikytų proga ir kuo
met pasitaikytų proga. Hitlerio atstovai 
tai yra pabrėžę visai aiškiai ir nacių pu
čas Bolivijoje parodo, ką Hitleris planuo
ja mūsų sausžemiui. Mes amerikiečiai 
turime būti nemažesni realistai, kaip 
Hitleris yra. Mes turime padaryti visas 
reikalingas išvadas iš mūsų dabartinio 
nepaskelbto karo prieš Vokietiją ir turi
me greitai griebtis visų reikalingų prie
monių, kad užtikrinus Hitlerio militarinį 
sumušimą.

(Bus daugiau)

London, liepos 31. — Ang
lijos orlaiviai s m a r k iai 
bombardavo vokiečių laivus, 
prieplaukas ir fabrikus.

Berlin. — Vokietijos val
džia užginčija anglų gan
dus, kad nusižudęs vokiečių 
oro laivyno generolas Ernst 
Udet .

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No 
Eli 834 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

I’. & M. ' DELICATESSEN, INC. 
1906 Avenue M. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a*' 
651 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

t -----------—----------------------------

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijn'v, !l*" 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS HARRINGTON 
Friendship B & G

239 Reid Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Avenue, Borougr of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DINABURG’S INC.
414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giv m that License No. 
EB 797 has been issi/ed to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, 
premises.

ADAM
896 Belmont Ave.,

to be consumed on

SHINKUNAS
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby 
EB 1553 has been 
to sell beer at i

given that License 
issued to the undersij 
etail under Section

No. 
tiled 

107
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
61 Graham Ave., & 79 Moore St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AARON & HARRY I’OTOLSKY 
(P & S Delicatessen)

61 Graham Ave.
79 Moore St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No
EB 2603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES B1NDERT
77 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BENINATI
357 Pulaski St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumes! on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 Rogers Avehue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES F. BROLI.EY
501 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

LICENSES LICENSES LICENSES

Philadelphia, Pa.
Kas Daroma su “Laisvės” 

Pikniku?
šiemet nesigirdi spaudoj apie 

“Laisvės” pikniko eigą. “Lais
vės” piknikas yra rengiamas 
rugpjūčio 31 dieną, Mikolaičio 
farmoje — toje pačioje vietoje, 
kur pastaraisiais metais įvyko 
piknikai. Kolonijų draugai šie
met juo labiau turėtų rūpintis 
šio didžiulio parengimo reika
lais, nes, atsiminkit, kad mū
sų pareigos laukia dar dides
nės. Mūsų Lietuvą pavergė bar
bariški naciai su barbariškais 
lietuviais naciais. Jie apiplė
šė Lietuvą, išvežė maistą, daug 
išžudė mūsų brolių ir seserų. 
Ten kas dieną vaitojimai, var
gas. Juodieji varnai švaistosi 
po padangę, kiti juodieji varnai 
— gąsdina žmones su dievo 
rykšte. Amerikos lietuviški fa
šistai — “Keleivis,” “Naujie
nos,” “Draugas” ir kiti, — 
džiaugiasi “išlaisvinta” Lietu
va; bet jie pamatys tą kumštį 
taip greit, kaip greit pradės at
eiti laiškai iš Lietuvos.

Mūsų spauda dabartiniu lai
ku yra nepavaduojamas ginklas 
prieš tuos visus Lietuvos prie
šus, prieš tuos nenaudėlius ir 
ąpgavikus, kurie veda kovą už

pasipelnijimą kitų žmonių pra-. 
kaitų, už lėbavimą ir jiems ge
rus laikus, išspaustus iš žmo
nių kūnų. Lietuvos neprieteliai 
bus sunaikinti, bus išvyti iš 
Lietuvos žemės. Mūsų kolonijų 
draugai ir draugės turėtų dėti 
daug pastangų, kad šiemetinį 
“L.” pikniką padaryti dar la
biau sėkmingu. Pas mus arba 
mūsų tarpe negali būti nusimi
nimas, įsivaizdinimas visokių 
klaidų ir tam panašiai. Visi tu
rime atsiminti, kad klasių ko
va nėra rožėm apkaišyta. At
siminkim seną ir neseną istori
ją,—kiek tų visokių išdavikų 
buvo, yra ir dar bus. Kas šian
dien moka gyvastimis už tų iš
davikų darbus? Mūsų pasaulio 
sąžiningi broliai-seserys. Kas 
pardavė Vokietijos, Francijos 
ir kitų kraštų revoliucijas, jei 
ne tie žinomi išdavikai? Smer
kit išdavikus, savo klasės prie
šus, o ne patys save arba savo 
draugus, drauges ir panašų 
svietą.

Draugai, nesiduokit savęs ap
gaudinėti.

Budėk it ir raginkit kitus sto
vėti savoj pozicijoj, — veikimo 
pozicijoj.

šalin nusiminimas! Fašizmas 
bus sunaikintas ir laisvas pa
saulis vėl švies pasaulio žmo
nėms! Rej).

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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.

a-------------------------------- »
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
------------------- -------------------- GD

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1110 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

JOSEPH BRUSCA
1410 86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6155 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS MAS1ELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISSMAN
603 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
p remises.

PASQUALE MARTONE
323 Graham Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
808-810 Grand Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN 
808-810 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH GARLO
Service Food Store

1466 86th Kt., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Grand Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM EDELSON
(Small Profit Dairy)

811 Grand St., Brooklyn, N. Y.

278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridgo 6830

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakaro
Ncdėliomis ir šventadieniai!: 
10-12 ryte

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

n

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

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

STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 

i prie Chauncey St., Broadway Line 
! Tel. Glenmore 5-6191 h

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

; 66 Court Street ;
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

b 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.
[ • H

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

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, didele knyga 
apdaryta ...............................$3.00

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

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

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

M. žukaltls,
334 Dean Rd..

SPENCERPORT, N. Y.

$ "-Ą

I "Laisvė" už $1.00 * $ _____ $
a K

“Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus I 
| naujausias žinias iš visą pasaulio dalių. |
I “Laisve” teisingai paduoda žinias iš karo | 
| lauko, o jos yra labai svarbios. |
g Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- | 
| kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. $
| 0 vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 

nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti ( 
| dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
8 Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi- I

nist racijai ir prašykite siuntinėti jums g 
| “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. $
$ K
| “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA | 

| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. K. $

SKELBK1TES“LAISVĖJE"

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan A ves.

Montello, Mass., ir Apielinkei

Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 2-ras Apskritys

Sekmadienį, August-Rugpjūčio 3 Dieną

Norwood© Vyrų Gru pe Dalyvaus Programoj

Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass.
BUS DAINŲ, PRAKALBŲ IR GRAŽI MUZIKA

Kviečiame iš visos Massac husetts lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti. Reng.
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f Penktai puslapi*

Prezid, Rooseveltas Anglų ir Sovietų Oro 
Tarėsi su Karine Bombos Džiovina
Sovietų Misija Nacių Žibalą

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) (Tąsa nuo 1-mo puslapio)

licenses licenses LICENSES

karinius klausimus su jūsų 
prezidentu. Žmogus ’ matai, 
jog prez. Rooseveltas yra 
gerai susipažinęs su visais 
paliečiamais klausimais — 
jis yra vyriausias jūsų ko- 
mandierius ne tik pagal 
konstitucinę teisę, bet taip
gi pagal savo žinojimą ir 
gilų supratimą tarptautinės 
politinės padėties.”
“Rusai Puikiai Kariauja,” 

Sako Anglų Ambasado
rius Halifax

Tą pačią dieną vėliau pas 
prez. Rooseveltą atsilankė 
Anglijos ambasadorius lor
das Halifax, ir prezidentas 
jam taipgi prisiminė apie 
Sovietų reikalą. Halifax 
paskui pareiškė:

“Mudu svarstėme galimy
bes Rusijoj. Atrodo, kad ru
sų armija stebėtinai gerai 
kovoja.”

Italijos Ponaičiai 
Kaipo “Sliakeriai”

Roma. — Daugelis jaunų 
vyrų iš aukštesnių klasių iš-1 
sisukinėja nuo armijos ir, 
valkiojasi po kabaretus ir j 
smukles, kaip kad rašo bu
vęs Italijos fašistų partijos' 
sekretorius R. Farinacci sa
vo laikraštyje “Regime Fas- 
cista.” —

London, rugp. 1. — Japo
nija pareikalavo sau kari
nių stovyklų iš Thailando 
(Siamo). Anglija j tai žiū
ri kaip i japonų pasimoji- 
mą prieš artimąsias Angli
jos kolonijas.

Washington. — Veikian
tysis Amerikos valstybės 
ministeris Welles pareiš
kė, jog šios šalies valdžia la
bai patenkinta, kad Sovietų 
Sąjunga pasirašė sutartį su 
Lenkijos valdžia Londone.

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo pusi.) 

vyzdžiui, Graikija, kur, sako
ma, žmonės badauja ir jau 
choleros epidemija pasireiškė. 
Hitleris, mat, nepaiso svetimų
jų. Jam užtenka to, bile tik 
jo žmonės ir kareiviai sotūs ir 
apsirengę.”

Tikra tiesa. Deja, prie šitos 
choleros užtraukimo ant Lie
tuvos prisidėjo ir “Tėvynės” 
redaktorius, rašydamas melus 
apie Tarybinę Lietuvą. Tai 
cholerai plėstis jis padeda ir 
dabar, štai, ve, tam pačiam 
editoriale jis talpina Skipičio 
piktą melą apie Sovietus. O 
paskutiniame puslapyje turi 
įdėjęs lietuviškų hitlerininkų 
atsišaukimą, po kuriuo pasi
rašo “Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos Centro Valdyba.”

Tai yra Hitlerio propagan
dos biuro padiktuotas atsišau
kimas. Visam jame nė žode
lio prieš hitlerinę cholerą, ku
ri siaučia Lietuvoje. Bet ve ko
kį šėtonišką melą randame 
apie Sovietų Sąjungą:

“Žinotina, kad pernai Rusi
ja okupavus Lietuvą, tūkstan
čius lietuvių kaip žvėris su
gaudė ir ištrėmė Rusijos gilu- 
mon, be jokios jų kaltės, šiais 
metais, kada vokiečiai užpuo
lė Rusiją, rusai iš Lietuvos pa
sitraukdami vėl šimtus tūks
tančius nekaltų lietuvių išga
beno Rusijos gilumom Dabar 
nekalitieji musų broliai ir se
serys ten žudomi ir badu ma
rinami kalėjimuose ir koncen
tracijose lyg koki nenaudėliai, 
be jokios jų kaltės.”

Patalpinimas šito atsišauki
mo tik parodo, kad “Tėvynės” 
redaktorius yra susidėjęs su 
h i 11 e r i n iais padaužomis iš 
“Lietuvai Vaduoti Sąjungos.”

1940 m. anglai bombarda
vo 90 procentų visų dirbti
nio žibalo fabrikų Vokieti
joj, ir tuomi numušė to ži
balo gamybą nuo pusketvir
to miliono iki pustrečio mi- 
liono tonų per metus.

Dabartiniu laiku Vokieti
ja turi, gali gauti bei pasi
gaminti viso apie 10 milio- 
nų tonų žibalo per metus, 
bet Vokietijos ir Italijos ar
mijoms kartu reikia 17 iki 
20 milionų tonų žibalo per 
metus.

“Anglų orlaiviai, sistema- 
tiškai bombarduodami vo
kiečių dirbtinio žibalo fabri
kus, dar labiau sumažins to 
žibalo gamybą.”

Per tris pirmuosius šių 
metų mėnesius Vokietijai 
pavyko gaut iš Rumunijos 
tik 388 tūkstančius tonų ži
balo.

“Bet Sovietų orlaiviai, 
kasdien bomba įduodami 
Rumunijos žibalo šaltinius, 
jo fabrikus ir sandėlius, jau 
sunaikino žymią dali rumu
niškų žibalo išteklių.”

Savo Priekyje Naciai 
Statė Sovietų Moteris 

ir Vaikus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

lis po dalies, Raudonarmie
čiai paliuosavo 65 moteris ir 
47 vaikus, kurie buvo pa
grobti vokiečių. Bet negali
ma buvo išgelbėt kitų pen
kiolikos vaikų ir moterų. 
Jos ir jie paskui buvo atras
ti lauke su giliomis durtu
vų žaizdomis nugaroj ir 
kakle.

Valstybinės farmos dar
bininkė Ona Sapronova, iš
gelbėta raudonarmiečių, štai 
ką pranešė:

“Mes naktį susodinome 
vaikus į arklinius vežimus 
ir pačios susėdome, norėda
mos pasišalint nuo fašistų. 
Bet fašistai, važiuodami 
automobiliais, pasivijo mus 
ir nusivarė mus atgal. Per 
dvi dienas jie niekino mus. 
šiandien gi mes visos buvo
me suvarytos krūvon, susta
tytos į eilę, ir įsakyta mums 
maršuot pirmyn. Mes dėko
jame jums, brangūs broliai 
raudonarmiečiai, kad jūs 
išgelbėjote mus ir kad nu- 
baudėte tuos niekšus.”

Naciai Abelnai Kalba 
Apie Savo Laimėjimus
Berlin, rugp. 1. — Įgalio

tas vokiečių valdininkas sa
kė, kad naciai atmušę “pa
šėlusias” Sovietu kontr-ata- 
kas visame fronte. Vokie
čiai, girdi, “užveržiu kilpą” 
raudonarmiečiams a p sup
tiems Smolensko fronte, o 
Ukrainoj tai, esą, Sovietų 
armijos “sumuštos ir trau
kiasi toliau atgal, vokiečių 
vejamos.” Estonijoj, sako, 
naciai pastūmę rusų kariuo
menę toliau į šiaurius. (Ket
vertą dienų pirmiau jie tei
gė, kad visiškai sudaužę 
Raudonąją Armiją Estoni
joj-) 1

Abelnai, girdi, vokiečiai 
žygiuoją pirmyn visu fron
tu. * .

Nacių žinių-propagandos 
agentūra šako, kad vokiečių 
orlaiviai Smolensko srityje 
sunaikinę 27 Sovietų kanuo- 
les, 33 tankus ir 140 auto
mobilių.

NOTICE is hereby given that License No. 
uu bi‘14 lias oeen issued to me u.icieisigned 
to sen beer at retail under Section idi 
oi the Alcoholic Beverage Control Law at 
o-4 uranam Avenue, uvrougn oi BrouKlyn, 
vouniy oi Kings, io De consumed on the 
premises.

JOE WE1N1GER
524 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
uB ii ioi nas oeen issued to tne undersigned 
io seil beer at retail under beclion ivi 
ol tne Alcoholic Beverage control Law at 
oMl unu.cn Avenue, Borougn oi Brooklyn, 
uounty oi Kings, to no consumed oil the 
premises.

DORA CHERASHNY
301 Church avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage, Control Law at 
1411 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

1411 Avenue J, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is, hereby given that License No. 
GB 10952 luik been issued to the undersigned 
to keli beer at retail under Section 107 
of {he Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Av., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed oil the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
Kubrick Stores

286 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 965 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL
965 Broadway, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
Gli ivv-o nas Deen issued to me undersigned 
to sell beer at retail under Section rv/ 
oi the Alcoholic Beverage Control Law at 
>66 Muiuey Street, Borough oi Brooklyn, 
county oi Kings, to De consumed oil the 
premises.

IRVING BRECHER
266 Quincy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB i0;/;;8 nas Deen issued to me undersigned 
to seil beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1/28 church Avenue, Borougn oi Brooklyn, 
County oi Kings, to De consumed oil the 
premises.
ALBKRT FEEDMAN & MAX HOFFMAN 

Blue Star Dairy
1723 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the A.coholic beverage Control Law at 

! 268 Wyckolf Avenue, Borougn oi Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed oft the 
' premises.

JOSEPH BLYMAN
'268 Wyckoff Ave., Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is heieby given that License No. 
GB 1813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn Avenue, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. - .

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

268 Brooklyn, Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS, PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

170-172 Rogers Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED IIAYER
317 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 108 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail’ under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premisses.

FRANK McHUGII 
Clinton Food Market

258 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6172 has been issued to the undorsigiud 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave.. ’ Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lftw at 
132 Highlawn Avenue, Borough of Brooklyn, 
Colinty of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 975 has been issued to the undersigned 
to sell hoer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 Broadway. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPRIN
1348 Broa/lway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lhav at 
5124 Ninth Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WEISS
5121 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUH
157 Baltic St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off rhe 
premises.

PHILIP MILANO 
Paramount Fruit & Veg. Market

2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 987 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1601 Tenth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BACHMANN & SON 
1601 100th Ave., / Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
385 Sumpter St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1955 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BARRIS
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Underhill Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS BARRIS
116 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn. N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises. '

ANNIE ROBKOFF
14 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
283 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BASIL FEDORYK
283 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6596 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALMA WINKLER
372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ___

MURRAY GORMAN 
Municipal Grocery Store

535 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

NATALE GANDOLFO
485 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1030 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the /Alcoholic Beverage Control 
Law at J32A Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATALIE KULBOK
132a Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 -- 13th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SGT. HARRY WM. STENECK POST 
316 13th. St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1(17 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 93a 3rd ,Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY FEM IAN I
93a 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ‘Con
trol Law at 30 1 Court St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY TUOHY
301 Court St., Brooklyn, N. Y.

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks [ 

rugpjūčio 3 d.„ 10 vai. ryto, S. Ba-! 
kanausko Svet. Visi nariai būkite 
laiku ir malonėkite duokles užsimo
kėti. — J. Matačiūnas.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

(trečiadienį, 6 d. rugpjūčio, pas dd. 
Gluoksnius, 1256 Diamond Avė., 8 
v. v. Prašome draugų dalyvauti, už
simokėti duokles. Apart to, turime 
atlikti nominacijas Centro viršinin
kų, nes baigsis nominacijos su rug
pjūčiu 15 d. — Sekr. (181-183)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras ruošia didelį nak

tinį pikniką, šeštadienį, rugpjūčio 2 
d., 6 v. v. Bušai išvažiuoos nuo 155 
Hungerford St., 6 v. v. Dainų Dienoj 
busas išvyks rugpjūčio 3 d. 1 vai. po 
pietų, į Waterbury, Conn. Reikia da
lyvauti šiame piknike, nes ruošia 
Conn Valstijos chorai ir mūsų parei
ga remti tuos chorus.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks 4 d. rugpjūčio, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Malonėkite visi na
riai dalyvauti. Bus svarbių aptari
mų, kas liečia “Laisvės” pikniką. — 
F. B. Sekr. (180-181)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugija ruošia pra

kalbas, rugpjūčio 4 d. Meškūno
■ Svet., 134 W. Market St., 7:30 v. v.
I Kalbės D. M. Šolomskas, iš Brook

lyn, N. Y. Jis aiškins kas dabar de
dasi Europoj ir kokį smūgį perkentė-

i jo mūsų tėvynė Lietuva užpuolant 
fašistams-hitlcrininkams Sovietų Są
jungą ir koks toliaus bus Lietuvos 
likimas. Todėl, kas norite išgirsti 
įdomių prakalbų, prašome dalyvau
ti. Galėsite ir klausimų duoti kalbė
tojui. Įžanga veltui. (180-181)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. rengia prakalbas, 

rugpjūčio 5 d., LPK Svet., 325 E. 
Market St. Pradžia 7 v. v. Kalbės 
D. M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. 
Jis aiškiai nušvies dalykus apie Lie
tuvą ir abelnai apie dabartinį karą 
kuris siaučia Europoje, taipgi ir 
apie kitus dalykus. Todėl pasinau
dokite proga, išgirskime plačiai pa
garsėjusį kalbėtoją antradienį. — 
Kom. (180-182)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

Tel. EVer green 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

I

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

---------------—------------------------------------------------------—--------------— -

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga i

Vietos ir importuo- 
; tos degtinės ir vy

nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius.

; Kada būsite Brook-
; lyne, užeikite susi

pažinti.

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, ;• 
užėjimui su mote- 1 
rimis. Nedėliomis !; 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y. !;
Tel. Evergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- n 
kitės pri« manęs dieną ai | 
naktį, greit suteiksime į 
modernišką patarnavimą. §

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

1113 Mt. Vernon Sireet |
PHILADELPHIA, PA. |

Telefonas Poplar 4110

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 Sampano. O Alus tai geriausios rūšies 

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

Telephone Great Neck 1546

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 Sla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

pumo Tyrimai 
ligos pažinimą 
Serumo ir Čiepų, 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.

i

(



šeštas puslapi!
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New Yorko Bučerių Dressed Meat Co. streikieriai, na
riai Amalgameitų Mėsos Pjaustvtojų ir Bučerių Darbi
ninkų Unijos, AFL pikiete prie dirbtuvės. Mėsos gamin- 
tuvė yra dalimi Armour firmos.

Lietuvių Laisves Radio
Kliubas

Jau vakar buvo pranešta, 
kad už trumpo laiko bus duo
dama radio programa. Mūsų 
visų užduotis dabar, tai sudė
ti kiek tik galime pinigų pra
džiai šio taip svarbaus darbo. 
Ikišiol pas mus prisiųsta 
$253.50. žinoma, tai visai ma
ža suma, bet kada paimsime 
domėn tą faktą, kad šie pini
gai suplaukė beveik be jokios 
agitacijos, tai galime sakyt, 
kad pradžia puiki.

štai aukavusių vardai:

K. Maziliauskas, 
J. Mockauskas ir

Bayonne, 
blankos:

A. Lukaitis, 
J. K i rm ii as,
J. Mikelevičius. Viso per K. 

' Čiurlį $25.00.
Per P. Janiūną, 

N. J. surinkta ant
Liet. Ukėsų Kliubas, Bayonne, 
N. J. $3.00: Po $1.00: Anne 
Janiūnas, Patricia Janiūnas, 
Joseph A. Matušaitis, M. Bal
čiūnienė ir M. Surviliūtė; Po 
50c: Alexandras Trakimas, 
Petronėlė Artugin ir V. Do- 

, mašaitis.

antPer J. Klima surinkta 
blankos: Liet. Darb. Sus. 
Apskr. $10; M. Panelis, Bay
onne, N. J. $5.00; E. Ažis $2; 
M. Misevičienė $2. Po $1.00: 
D. M. šolomskas, J. Dainius, 
G. Žukauskas, G. Stasiukaitis, 

"B, Makutėnienė, R. Stančikie
nė, F. Šimkus, A. Josmantienė, 
A. Kvederas, P. Ramoška, P. 
Griško, J. Stanelis, W. Symon, 
M. Rud zionis, B. Jankauskas, 
L. Pocius, S. Yurentz, A. Dul- 
skis, J. Waresonas ir J. Kli
mas. Viso per J. Klimą $39.00.

Per K. čiurlį, Bayonne, N. 
J., surinkta ant blankos: Po 
$5.00: K. Česnauskas ir F. J. 
Milwich; Po $2.00: K. čiurlis, 
Liet. Darb. Sus. 26 k p., Bay
onne, N. J.. Jonas Zaleskas; 
Po $1.00: V. Barštis, J. Če
pinskį, J. Urban, S. Radušis,

Navy Yard Elektristai 
Grįžo Darban

Viso per J. Janiūną $9.50.
Per B. Makutėnienę, East

on, Pa. surinkta: Vladas Da
nielius $3.00; Susan Tarvydai
tė $1.00. Po 50c: Chas Yudic- 
kis, Felix Urba ir Ona Urbie
nė. Viso per B. Makutėnienę 
surinkta $5.50.

Per P. Buknį aukavo Vincas 
Kapturauskas, Brooklyn, N.Y. 
$2.00.

Per O. Cibulskienę aukavo 
Pranas Krunglis $1.50.

Maspethiečių aukos: ALDL 
D. 138 kp. $5.00; Jonas ir 
Ona Kalvaičiai $5.00.

Per Kalvaitį priduota likę 
pinigai per “Laisvės” pikniką 
nuo maspethiečių stalo $2.00; 
Po $1.00: P. Cibulskis, O. Ci- 
bulskienė, P. Pakalniškis, A. 
Pakalniškienė, Janulevičienė, 
J. Zablackas ir A. Zablackie- 
nė. Viso nuo maspethiečių — 
$19.00.

Anna Zuparko, 
N. J. $1.00.

V. O. Žilinskai, 
N. J. $1.00.

Viso $253.50.
Kaip matote iš

vardų, tai New Jersės draugai 
Bayonnėj ir maspethiečiai ge
riausia pasirodė ikišiol. Drau
gės ir draugai, kurie aukavo
te, o vardai dar nepaskelbti, 
nemanykite, kad kas blogo. 
Veikiausia jūsų vardai dar ne- 
prisiųsti.

Hillside,

Newark,

aukavusių

Yard

Dirbusieji prie Brooklyno 
Navy Yard statybų elektristai 
unijos viršininkų pasiųsti at
gal darban pereitą ketvirta
dienį. Bet kiti visi elektristai, 
skaičiuje 7,700, tebestreikuo- 
ja. Tuomi išimta iš bosų pro
pagandos pats stipriausis sti
pinas, kuriuomi jie norėjo už
kloti visą savo anti-unijizmą, 
šaukdami, kad Lokalas 3-čias 
streiku sulaikęs labai svarbų 
apsigynimo darbą.

Patvarkymas Navy
elektristams grįžt darban pa
skelbtas tuojau po Lokalo 3 
vedėjo Harry Van Arsdale 
pasikalbėjimo su Eli Oliver iš 
Produkcijos Manadžerio raš
tinės. Pasikalbėjime unija bu
vo prašyta padaryti išimti ap
sigynimo darbams.

Streikas Plinta.
Streikas prasidėjo liepos 29, 

Consolidated Edison atsisakius 
duoti darbą Lokalo 3-čio na
riams statomose šapose prie 
39th St. ir 1st Avė., N. Y., o 
pasiuntus ten kompaniškos 
unijos elektristus.

Pirmą dieną streiko metė 
darbus apie 8,500 elektristų. 
Taipgi pirmomis dviem dieno
mis 10,500 kitų statybos ama
tų darbininkų atsisakė praeiti 
pro pikietų linijas. Atsisakan
čių eit pro pikietus kasdien 
vis prisideda daugiau.

Rugpjūčio 17 d. komitetas 
nutarė rengti pikniką Radio 
Kliubo naudai, šis piknikas 
įvyks Klasčiaus parke, Mas- 
pethe. Programa ir visos 
smulkmenos bus pranešta vė
liau.

Draugai, kurie turite surin-

kę aukų ant blankų, be atidė
liojimo prisiųskite.

Eva Mizarienė,
Sekr.-iždininkė,

427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Lankėsi “Laisvėje”
Peręitą trečiadienį laisvie- 

kius aplankė A. Klimas iš 
Hartford, Conn., “Laisvės” va- 
jininkas ir rėmėjas, taipgi ge
ras darbuotojas tenykščiame* 
lietuvių judėjime. Atvykęs 
atostogų proga. Svočias pado
vanojo “Laisvės reikalams $2.

Taipgi lankėsi Sofija Mažei
kienė iš Cleveland, Ohio, 
“Laisvės” dažna vajininkė ir 
nuolatinė rėmėja, nors geogra
finiu atžvilgiu jų kolonija 
daugiau vilniečiai. Pastaruoju 
laiku jai ypač daugiau tenka 
rūpintis “Vilnimi,” kadangi 
jos draugas Mažeika neša 
“V.” finansinius rūpesčius, dir
ba to dienraščio administrato
riumi.

MIRĖ

Paulina šlikaitė-Nartavičie- 
nė, 26 m. amžiaus, gyvenusi 
13-39 E. 4th St., Brooklyne, 

i mirė 31 d. liepos. Velionė pa
šarvota grb. Aromiskio kop
lyčioj, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidojama šešta
dienį, rugpjūčio 2 d., šv. Jo
no kapinėse, ; 
grab. Aromiskiui. 
Albertas, motina 
šlikienė—Jankienė, 
Kazys Jankus, sesuo 
brolis Mindaugis ir 
tas.

aptarnaujant 
, Liko vyras 

Antanina 
patėvis 

Aldona, 
Egemon-

Peter Schmidt, 66 m. amž., 
324 Stagg St., Brooklyn, mi
rė liepos (July) 29 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčio
je. Bus palaidotas rugpj. (Au
gust) 2 d., 10 vai. ryte, Fresh 
Pond krematorijoj. Laidotuvių 
apeigas prižiūri graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas). ,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražiai įruoštas for- 

nišiuotas kambarys. Prašome kreip
tis: 112 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

(179-181)

Kiti kam- 
vyram ar

parai, sa-

Pasirandavoja fornišiuoti, gražiai 
naujais baldais įruošti, kambariai. 
Parlor rūmas su virtuvėle, tinkantis 
porai arba 2 pavieniam, 
bariai įrengti pavieniam 
merginom.

Išrandavojame vienai
vaitei, mėnesiui ir ant ilgiau. Nuo
ma nuo $5.00 j savaitę ir augščiau. 
Privatinės maudynės ir kiti pato
gumai.

Prašome kreiptis šiuo antrašu: 
.'219 West 78th St., New York City. 
Tel. Tr. 4-9381.

(181-182)

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel.\ Virginia 7-4499

PRATĘSTA — ANTRA DIDŽIOJI

ft

Naciai nukišo savo galvas j meškų sląstus!—Tioaiocr nuo Broadway—

SOVIET FRONTIERS DANUBE 
ir Marcel I’agnol’io visų šauniausia franc fiziška filmą “LOVES OE LONI“ 

Taip pat: Raudonoji Armija Veiksmuose. — Rusų Liaudies Šokiai

STADIUM KONCERTAI
Muzika po žvaigždėm!*, dalyvaujant Philharmonic Symphonijos Orkestrai 

iš 110 artistų. Kas vakaras 8:30 vai. Tikietai nuo 25c.
AMSTERDAM AVE. IR 138 ST.

RUGP. 3—DIDŽIOSIOS SYMPHONIJOS KONCERTAS.
Rugp.

Rugp.
Rugp.
Rugp.
Rugp.
Rugp.

4 — 4 Piano Solistai — Moshe Paranov, Harold Bauer, Charles Naegele,
Beveridge Webster, Smuikininkas — John Corigliano ir Fleitistas — 
Charles Barrere, visi dalyvaus symphonijos koncerte.

5 — DIDŽIOSIOS SYMPHONIJOS KONCERTAS—BEETHOVEN, SCHUBERT
6 — VISAS WAGNERIO PROGRAMAS

su Metropolitan Operos soprano soliste, HELEN TRAUBER
7 — VISAS DVORAKO PROGRAMAS — Specialia Koncertas.
8 —DIDŽIOSIOS SYMPHONIJOS KONCERTAS
9 — DIDŽIOSIOS SYMPHONIJOS KONCERTAS su pagarsėjusiu armonikos

solistu, Larry Adler.

KAS NAUJO
Jaunasis Edvardas Levan

dauskas tarnauja kariuomenė
je Long Island’o kempėse; ir 
beveik kas subatą parvažiuo
ja aplankyti tėvus.

žinant, kad Edvardas yra 
baigęs universitetą ir teisių 
fakultetą — taipgi yra lais- 
niuotas notaras, andai susiti
kęs Edvardo tėvelį pasiteira
vau :

—Kaip, gerbiamasis, jūsų 
sūnus Edvardas gyvuoja? Gal 
jau karininkas?

, —Ne. Dar no karininkas,— 
Levandauskas atsakė. — Mat, 
dabar Amerikos kariuomenėj, 
jeigu tu nesutiksi ilgesnei tar
nybai, arba nepasiduosi avia
cijai, bei kuriai nors kitai spe- 
cialei šakai, naujokai karinin
kais netampa. Tose kempėse, 
kur Edvardas tarnauja, retas, 
kuris naujokas yra nebaigęs 
universiteto, tačiaus, kurie tik 
paimti metų tarnybai, visi 
gauna po 21 dolerį algos mė
nesiui, ir visi turi vienodas pri
vilegijas.

—O su maistu nesiskun
džia ?—pasiteiravau.

Sako, kad ' maistas pirmos 
rūšies, ir bent kuo, tik jau 
maistu negalima nusiskųsti.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Aludė
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Office Phone 
EVergreen 4-6971

a1111111!!

■

pre- 
pla- 
kad 
u n i-

suma pinigų išleidžiama.
Petras.

šeštadienis, Rugpjūčio 2, 1941

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158

nedidelė, ir jų maistui skrum- 
ni

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

£

i

f

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Pagaliaus, Edvardas yra mu- 
zikantų skyriuj; juos ten daž
nai aplanko aukšti valdžios 
oficialai, apklausinėja, kokia 
pas juos bendra padėtis; ir jei
gu būtų kokių nusiskundimų, 
tuoj aus dalykus pataiso, — 
1? a žymė j o Levandauskas.

Pereitą nedėldienį “New 
York Timese” vienas kapito-. 
nas straipsnelyje pateikė, jog.^P^c],v^ 
jis padaręs I 
apklausinėjimą Upton kempė
se, Long Islande, ir suradęs, 
jog didžiuma naujokų iš pra
džių daugiausiai reikalauja 
šviežių daržovių ir po gerą 
šmotą mėsos. Vėliaus karei
viai pageidauja maistą paįvai- 
rint; retkarčiais ir grybai bū
na labai gera patrova. Mini
mas kapitonas Toon nurodo, 
jog vienam kareiviui maistas 
kainuoja 44 centai per dieną.

Well, atsižvelgiant į dabar
tinį bendrą kainų pakilimą — 
tai naujokų kareivių ir alga

Planuoja Praplėsi 
Armour Streiką

Donaldui King, Armour & 
Co. firmos atstovui, atsisakius 

; reikalavimus 800 
50,000 naujokų | streikuojančių darbininkų tos 

firmos šapoje, llth Avė. ir 
35th St., New Yorke, Bučerių 
Taryba, kaip skelbia jos 
zidentas Conrad Kaye, 
nuoja praplėsti streiką, 
paskubint firmą tartis su

Ponas King atsisakęs tartis, 
kol unija nenubaus 12 šapos 
stewardu. O jie skaitoma pra
sikaltę tuomi, kad šaukė uni
jos nutartą streiką, žinoma, 
unija tokiomis sąlygomis de
rybų negalėjo priimti. Pasta
tyta pikietai ir prie firmos 
raštinės, 120 Broadway. Išleis
ta 200,000 lapelių. Pradėta 
dalint streikieriam pašalpos.

Keliauja ntis salesmanas 
Paul A. Barth mirdamas pali
kęs testamentą, kad jo nuo 20 
iki 50 tūkstančių turto būtų 
sunaudota biednų vaikų sti
pendijoms.

SUMNER-HART LIQUOR STORE
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh At • 
Water, Restaurajit, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night.

LAISVES RADIO PROGRAMOS

Pilnai ir visiškai prisiruošta lietuvių liaudies radio pro
gramos atidarymui. Ta programa oficialiai vadinsis:

Lietuvių Laisvės Radio Programa
Dabar tik turime pasispausti sukėlimu finansų. Kalbamos 

programos palaikymui yra ruošiamas piknikas, 
kuris įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 17 Augusi
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi dalyvauti 

šiame piknike. Piknikas bus

KLASHUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N .Y.

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.

Skaitlingai dalyvaukime piknike, smagiai pasišoksim 
ir išgersimu už stiprų gyvavimą Lietuvių Laisvės Radio 
Programos.

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš- 
dirbimo ir importuotais.

Vestuvėm, krikštynom ir įvairiem poky
liam geriausią pasirinkimą visokių likerių 
rasite pas K. ir N. Kulbokus.

PRISTATOME Į NAMUS

Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030 nI

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 SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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 Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
“Presas*

I

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

i?. •* t** •
I




