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Sovietų (Oficialiai Pranešimai

EXTRA

Dr. Ancevičius
Agentas.

Laisvės Radijo Valanda.
Ką Daro Anglija?
Nejaučia Audrų.
Nauja Armija Bedarbių.

Rašo A. BIMBA

Lai “Naujienos” ir Grigaitis 
pasiaiškina.

Buvo neviernųjų Tamošių, 
kurie nenorėjo tikėti, kai mes 
sakėme, kad “Naujienų” ben
dradarbis Berlyne Dr. Ancevi
čius yra Hitlerio agentas. Da
bar ir jie įsitikins.

šiomis dienomis Hitleris pa
skyrė Dr. Ancevičių Hitlerio 
paskirto Pabaltijos kraštams 
smaugti gubernatoriaus pagel- 
bininku!

Vadinasi, formaliai ir oficia
liai Ancevičius įeina į nacių 
kruvinosios priespaudos maši
ną.

Ar dabar aišku, kodėl Dr. 
Ancevičius piškino ir piškina 
ilgiausias telegramas iš Berly
no “Naujienoms,” kuriose jis, 
kaip piktas šuo, loja prieš So
vietus? Ar dabar aišku, kas 
apmoka už tas telegramas?

Kaip su “Naujienomis”
Grigaičiu? Kokius slaptus ry
šius Grigaitis turi su Hitleriu 
per Ancevičių? Ką gauna 
“Naujienos” už talpinimą An- 
cevičiaus propagandos prieš 
Sovietų Sąjungą, Ameriką ir 
Angliją, kurios suvienytomis 
spėkomis kariauja prieš Hitle-
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Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.

Išbadėję Nacių Ka
reiviai Valgo Šunis, 

Kates ir Žiurkes

Beje, kai atėjo žinia, kad 
Ancevičius tapo Hitlerio pa
skirtas gubernatoriaus pagel- 
bininku, “Naujienos” nehede- 
da jo vardo po telegramomis 
iš Vokietijos. Nebededa jokio 
parašo. Bet kiekvienas žino, 
kad jos yra to paties Hitlerio 
agento, to paties išgamos hit
lerininko Dr. Ancevičiaus.

Kai visas padorusis svietas 
sukilo ir kariauja prieš hitle- 
rizmą, tai “Naujienos” palaiko 
ryšius su nacių aparatu ir tam 
aparatui agentauja.

Maskva, rugp. 5. — Sovie
tų žinių Biuras praneša:

Kautynėse ties SH mies
teliu linkui Bielaja Cerkov,

ir mūsų kapitono Trubeckojo 
būrys paėmė nelaisvėn 35 
vokiečius. Atgabenti į mūsų 
vieneto X štabą, šie imtiniai 
godžiai puolėsi prie maisto 
ir vandens. Patenkindamas 
savo alkį ir troškulį, vokie
čiu kareivis Aksel Weide- 
mann štai ką pasakė:

“Mūsų būrio kareiviai bu
vo apsupti ir daugiau kaip 
per savaitę negalėjo rast nei 
maisto nei vandens. Mes 
nieko negalėjome gaut iš už
frontės, nes Sovietų orlai
viai nuolat buvo virš mūsų.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

ANOT NACIŲ, TAI JIE UŽ
ĖMĖ B1ELĄJĄ CERKOV, 

CHOLMA IR TAPA

Pagalinus Brooklyno ir apy
linkės pažangieji lietuviai įsi
steigė savo radijo pusvalandį. 
Pirmą programą išgirsime šį 
pirmadienį, rugpjūčio 11 d., 
tarpe 9 ir 9:30 vai. vakare, 
iš stoties WBYN — 1430 klcs.

Gražiai skambės lietuviška 
daina ir lietuviškas žodis oro| 
bangomis.

Išlaikymui Laisvės Radijo 
Valandos reikia nemažai pa
stangų ir finansų. Todėl visi, 
kurie pritaria šiam žygiui ir 
kuriems dasiėdė hitleriški ra- 
dijušai, paremkite.

Ką mano Anglijos žmonės 
ir spauda apie karą tarpe So
vietų ir naciškos Vokietijos? 
Ko reikalauja žmonės iš val
džios? Kaip geriausia ir sku
biausia Anglija galėtų pagel
bėti Sovietams?

Šiuos klausimus plačiai lukš
tena Palme Dutt, redaktorius 
“British Labor Monthly” 
straipsnyje, kuris greitu laiku 
tilps “Laisvėje.” Nepamirški
te atydžiai paskaityti.

Tik stebėtis reikia iš Ame
rikos darbo unijų leidžiamų 
laikraščių. Jų redaktoriai vi
sai užsimerkę nuo didžiausios 
pasaulinės audros, būtent, da
bartinio karo, štai kad ir “U- 
nited Mine Workers Journal” 
už rugpjūčio mėnesį: nė vieno 
žodelio apie karą!

Prieš kelias dienas varčiau 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijų Chicagoje organą. Ten 
irgi neužtikau nieko apie ka
rą.

Argi unijos neturi nusistaty
mo šituo klausimu?

Labai liūdna, kad unijų ly
deriai karo klausimą palieka 
komercinei spaudai nušviesti 
unijų nariams.

Šilkinės audinyčios užsida
ro. Arti 150,000 darbininkų 
neteks darbo. Automobilių 
gamyba bus sumažinta. Apie 
du šimtai tūkstančių darbinin
kų bus išmesta laukan. Gazo-

Maskva, rugp. 5. — Sekamas yra rytinis pranešimas 
Sovietų Žinių Biuro rugp. 5 d.:

Nakties laiku rugpjūčio 4 į 5 d. mūsų kariuomenė' ko
vojo priešą Smolensko, Korosteno ir Bielaja Cerkov link
mėse.

Mūsų oro jėgos vis kirto smūgius šarvuotai priešo ka
riuomenei ir jo pėstininkams ir bombardavo jo orlaivių 
stovyklas.

Pulkininko Makertičevo komanduojama, Raudonosios 
Armijos dalis supliekė fašistų pulką. Mūšyje buvo sunai
kinta 300 vokiečių kareivių ir oficierių, keturi sunkveži
miai, lauko bevielio telegrafo stotis ir keturios kanuolės. 
Mes pagrobėme penkiolika arklių ir tam tikrą skaičių ki
tu karo reikmenų.

Vyresniojo leitenanto Širokio baterija gerai nutaiky
tais šūviais atmušė fašistų tankų ataką. Priešas pasi
traukė atgal, palikdamas ant kelio septynis sugadintus 
tankus ir du oficierių automobilius.

Per vieną dieną, įnirtusiai kovodamas, leitenanto Sa- 
fonovo tankas sunaikino keturis priešo lengvuosius tan
kus, šešis minų mėty tojus, vieną prieštankinę kanuolę ir 
užmušė daugiau kaip šimtą fašistų kareivių.

Vokiečiai Atremti
Kijevo Srity, Sako

Sov. Pranešimas
Berne, Šveicarija, rugp. 6. 

— Sovietiniai pranešimai 
sako, jog vokiečiai mėginu
sieji prakirst sau spragą 
per Sovietų Ross upės lini
ją, į pietus nuo Kijevo, tapo 
atmušti su skaudžiais na
ciams nuostoliais. Ta linija 
yra ties Bielaja Cerkov, 
apie 45 mylios į pietų vaka
rus nuo Kijevo. Bet kai ku
rie Sovietų kariuomenės bū
riai toliau į pietus, prie Vin- 
nicos, atsidūrę sunkioj padė
tyj.

Sovietai atmušė ir sustab
dė vokiečių ofensyvą palei 
Bug upę linkui Odesos.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

SPĖJAMA, KAD JIEDU 
TARIASI APIE PARAMĄ 

SOVIETŲ SĄJUNGAI

Berlin. — Nacių komanda 
sako, kad jie atmušę Ukrai
noj bandymus apsuptos So
vietų kariuomenės pasiliuo- 
suoti ir išžudę daug tos ka
riuomenės. Vokiečiai, girdi, 
paplatinę savo pralaužtą 
spragą į pietų rytus nuo 
Smolensko ir daugiau sovie
tinės kariuomenės apsupę ir 
dalinai sunaikinę. Estonijoj 
naciai užėmę' geležinkelio 
stotį Tapą, kaip teigia vo
kiečių komanda.

Sekamus vokiečių žygius 
skelbia nacių žinių-propa- 
gandos agentūra, bet ne vo
kiečių komanda:

Naciai, girdi, sunaikinę 20 
Sovietų tankų ir pagrobę 40 
kanuolių ir šimtus automo
bilių Smolensko srityje. Uk
rainoje vokiečiai sakosi už
ėmę Bieląją Cerkov mieste
lį, į pietus nuo Kijevo. (So
vietai nepripažįsta, 
ciai būtų užėmę 
Cerkov.)

Pasak vokiečių,
srity j jie paėmę nelaisvėn 
6,000 sovietinių kareivių ir 
pagrobę 50 kanuolių ir 368 
auto-sunkvežimius.

Vokiečių žinių agentūra 
skelbia, kad į šiaurius nuo 
Smolensko jie atėmę iš So
vietų Cholm miestą.

kad na-
Bieląją

tai šioj

ANGLAI PERLEIDĘ SO
VIETAM SMARKIAUSIOS 

BOMBOS SEKRETĄ
London. — Sakoma, jog 

Anglija perleido Sovietam 
formulą (“receptą”) savo 
naujausios, s m a r k iausios 
bombos, kuri esanti daug 
kartų pragaištingesnė už 
smarkiausias vokiečių bom
bas.

lino stočių tarnautojų irgi apie 
šimtas tūkstančių neteksią 
darbo.

Tai didelė armija naujų bė- 
darbių.

SOVIETAI ATĖMĖ 5 SALAS Iš SUOMIŲ
Maskva, rugp. 5. — Sekamas yra vakarinis Sovietų Ži

nių Biuro pranešimas iš rugp. 4 d.:
Rugpjūčio 3—4 d. buvo tęsiami žiaurūs mūšiai krypty

se Cholmo, Smolensko ir Bielaja Cerkov.
Mūsų oro jėgos, veikdamos išvien su žemės kariuome

ne, uždavė smūgius motorizuotai ir mechanizuotai priešo 
kariuomenei, jo pėstininkams ir artilerijai.

Rugp. 3 d. buvo sunaikinta 20 vokiečių orlaivių pačiose 
jų stovyklose. Mes netekome šešių orlaivių*

Mūsų jūreivių būrys, vadovaujamas komandieriaus Je- 
gorovo ir politinio švietėjo Tarasovo, išmušė suomių (fi
nų) baltagvardiečius iš penkių salų kaimynystėje L. Pir
masis smūgis į M salą užklupo suomius netikėtai. Jie ap
leido savo ginklus ir pasidavė kartu su savo oficieriais.

Kitose salose suomiai kietai priešinosi, bet tapo sukriu- 
šinti narsiais ir ryžtais veiksmais drąsiųjų Baltijos jū
reivių.

SOVIETUOSE IŠRASTAS 
NAUJAS, LABAI SVAR

BUS KARO PABŪKLAS

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Naciai Žiauriai Žudo ir
Badu Marina Sužeis

tus Belaisvius

Kokias Jėgas Vokiečiai 
Iš Pašaly Metė 

Prieš Sovietus

Maskva. — Sovietinis in
žinierius Andrius Kostiko
vas išrado labai svarbų ka
ro pabūklą; sakoma, jog 
tuomi pabūklu bus padary
ta visiška “revoliucija” nau
joviškame kare. Išradimas 
esąs taip svarbus ir “drą
sus,” kaip savo laikais buvo 
išradimai parako, tanko ir 
orlaivio.

Stalinas už tai pagerbė iš
radėją Kostikovą aukščiau
sia sovietine dovana, titulu 
Socialistinio Darbo Didvy
rio (Herojaus).

Washington© v a 1 d ininkai 
nepatvirtina ir neužginčija, 
ar Churchill atskrido pasi
tart su prez. Rooseveltu ar 
ne.

Vienas Anglijos ministe- 
rių, Cl. R. Attlee vakar pa
sakė seimui, jog ministeriui 
pirmininkui Church illiui 
“būtų neparanku” dabar da- 
lyvaut iškeltuose svarsty
muose seime apie karo eigą 
prieš Vokietiją, nes jis “kur 
kitur užsiėmęs g r e i tais, 
svarbiais reikalais paliečian
čiais karą.”

Jeigu ir vyksta pasitari
mai tarp prez. Roosevelto ir 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Churchillio, apie tai 
nebus duodama jokių prane
šimų, kol Churchill sugrįš 
Anglijon, o prez. Roosevel- 
tas — namo. Nes jei naciai 

Leningrado fronte ir kad sužinotų apie jųdviejų susi- 
raudonarmiečiai stipriai lai
ko Ross ir Ūž upių linijas 
Ukrainoj, prieš • vokiečių 
bandymus apsupti Kijevą.

Jau ketvirta savaitė, kai 
šėlsta žiaurūs mūšiai Smo
lensko srityje ir Estonijos 
fronte. Sovietų kariuomenė 
užkerta ten kelią vokiečių 
briovimuisi linkui Leningra
do.

Vokiečiai atmušti visuose 
keturiuose frontuose.

Washington, rugp. 6. — 
Pilnas kalbų Washingtonas, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas susitikęs ar susitiks 
Anglijos ministerį pirminin
ką Winst. Churchillį ant pre- 
identinio laivo “Potomac” 
Atlanto Vandenyne ar kur 
nors Kanadoj. Atsakingi

SMARKIAI ATMESTI ATGAL 
NACIAI ŠIAURINIAME 

FRONTE
Maskva, rugp. 6. — Rau

donosios Armijos komanda 
pareiškė, kad tapo atmušta 
ir smarkiai atmesta atgal 
motorizuota nacių divizija j

ANGLIJOS LAIVYNAS JAU
, BENDRADARBIAUJA SU

SOVIETŲ LAIVYNU

Maskva. — Arti M kaimo 
vokiečių tankistai suėmė 18 
sužeistų r a u d onarmiečių. 
Jie nutempė tuos raudonar
miečius į kalno griovį, iš
mušė jiem dantis šautuvų 
buožėmis ir išbadė akis dur
tuvais.

Pasitraukdami iš K mies
telio, vokiečiai sudegino pir
tį su penkiolika sužeistų 
Raudonosios Armijos karei
vių ir vienu leitenantu joje.

Fašistai badu marina su
imtus sergančius ir sužeis
tus raudonarmiečius. Ko
mandos paliepimas 14-jam 
vokiečių pėstininkų pulkui 
įsako štai ką: “Jokiu būdu 
niekad neduokite tinkamos 
rūšies maisto kariniams be
laisviams.” I

BERNIUKAI IR PUSIAU SE
NIAI NACIŲ FRONTE

Maskva, rugp. 6. — Sovie
tų pranešimas sako,< jog 
daugelyje fronto dalių jau 
išsisėmė reguliarė vokiečių 
kariuomenė ir tinkami at
sarginiai kareiviai; todėl 
naciai siunčia į frontą 16 ir 
17 metų berniukus ir seny
vus atsarginius, po 48 iki 50 
metų.

Maskva. — “Piavda”, So
vietų Komunistų Partijos 
dienraštis, skaičiuoja, kad 
naciai staiga metė prieš So
vietus 15 tūkstančių tankų, 
10 tūkstančių orlaivių ir 30 
šarvuotų divizijų, iš pasalų 
užpuldami Sovietų Sąjungą. 
Tai buvo du ar tris kartus 
daugiau jėgų, negu Sovietai 
tuomet turėjo pasienio sri
tyje. Ūmam užpuolimui So
vietų, vokiečiai pavartojo 
daugiau kaip dvigubai me
chanizuotų jėgų negu užpul
dami Franci ją. •

Pradžioje įsiveržimo į So
vietų Sąjungą, vokiečiai pa
naudojo 170 savo divizijų, ir 
trečdalis jų buvo motorizuo
tos ir mechanizuotos. — Vo
kiečių divizija turi apie 15 
tūkstančių kareivių.

Dabar daugiau kaip pus
trečio miliono nacių armijos 
veikia fronte prieš Sovietus, 
neskaitant rumunų, vengrų 
ir suomių.

“Pravda” teigia, kad su
smunka nacių žaibiško karo 
žygiai. Nes Sovietai vis daž
niau atkerta ir sunaikina 
nuvažiavusius toliau pirmyn 
vokiečių tankus ir šarvuo
tus automobilius nuo paskui 
sekančių pėstininkų.,

ORAS. — Neperšilta, da
linai apsiniaukę.

GRAIKŲ PAMALDOS Už 
SOVIETŲ PERGALĘ

Jeruzalė. — Graikų pra
voslavų (stačiatikių) bažny
čia Alyvų Kalne rugp. 5 d. 
turėjo tam tyčia pamaldas 
už Sovietų laimėjimą prieš 
Vokietiją.

Philadelphia, Pa.
LABAI SVARBUS EKS< 

TRA SUSIRINKIMAS
Šį ketvirtadienį, rugpjū

čio 7 d., įvyks labai svarbus 
visuotinas mūsų organizaci
jų susirinkimas, “Laisvės” 
dalininkų ir skaitytojų, visų 
mūsų simpatikų-rėmėjų. Iš 
Brooklyno dalyvaus drg. A. 
Bimba, vienas iš “Laisvės” 
redaktorių. Bus labai svar
bios diskusijos apie dabar
tinį užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos ir buvusios lais
vosios Lietuvos. Kadangi 
yra visokių skirtingų nuo
monių, kalbų, klaidingų aiš
kinimų, tad toks susirinki
mas pagelbės mūsų^ žmo
nėms aiškiau suprasti esa- 
mą padėtį visame pasaulyj. 
Nepaisant karščio, miego ir 
kito nuovargio, visi turi at
kreipi atydą ir būti šiame 
susirinkime, 735 Fairmount 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

London, rugp. 6. — Jau 
susisiekė ir prieš nacius 
bendradarbiauja Sovietų ir 
Anglijos kariniai laivai ties 
šiaurine Norvegija ir Suo
mija, Kirkenes ir Petsamo 
prieplaukų srityse.

ANGLŲ ORLAIVIAI PLEŠKI
NO VOKIEČIUS

London, rugp. 6. — Ang
lų orlaiviai didžiomis bom
bomis ardė ir degino vokie
čių fabrikus ir geležinkelius 
Mannheime, Frank furte, 
Aachene ir Karlsruhe ir jų 
prieplaukas ir laivus šiauri
nėje Francijoje, Belgijoje ir 
Holandijoje.

NACIAI JAU MAŽIAU NU
SKANDINA ANGLŲ LAIVŲ
Berlin. ■— Naciai praneša, 

jog liepos mėnesį jų orlai
viai ir jūrų laivyno jėgos 
nuskandino 407,600 tonų 
priešų prekybos laivų, tai 
47 procentais mažiau negu 
birželio mėnesį, kada naciai 
sakėsi sunaikinę 769,950 to
nų prekinių Anglijos laivų.

Sovietų vy-

V. K. Sekr.

London. — Sovietų vy
riausybė pripažino Graiki
jos ir Norvegijos valdžias 
esančias ištrėmime.

tikimo vietą, tai galėtų už- ■ 
pult juodu bombarduot.

Kur yra anglų ministerial^ 
pirm. Winston Churchill, 
ten yra ir Harry L. Hop
kins, asmeniškas Roosevel
to atstovas, kuris lankėsi 
Anglijoj ir Maskvoj, kaip 
teigia anglų spauda. Hop
kins yra Amerikos Lease - 
Lend (paskolų) fondo ad
ministratorius, o šis fondas 
skirtas remti tuos kraštus, 
kurie kovoja prieš užpuoli
kus — vokiečius, italus, ja
ponus.

Į laivą “Potomac” pas 
prez. Rooseveltą atsilankė 
Amerikos admirolas Ernest 
J. King, komandierius šios 
šalies karo laivyno Atlanto 
Vandenyne.

Spėjama, kad prez. Roose- 
veltas ir premjeras Chur
chill svarstą apie glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp A- 
merikos ir Anglijos, ypač 
kas liečia Japoniją ir padė
tį Tolimuose Rytuose.
GIRDĖT, KAD ANGLIJA 

UŽLEISIANTI DAUG
GINKLŲ SOVIETAM

Radijo pranešimai apie 11 
valandą dieną rugp. 6 neofi
cialiai teigė, jog Churchill 
įtikinęs prez. Roosevelto pa
siuntinį H o p k i nsą, kad 
Jungtinės Valstijos turėtų 
perleist Sovietų Sąjungai 
daugumą tų ginklų, amuni
cijos ir kitų karo reikmenų, 
kurie buvo pradiniai užsa
kyti Anglijai. Nes Sovietai 
dabar turi atlaikyti pačius 
didžiausius nacių mašinos 
šturmavimus.

Pirmieji siuntiniai karo 
pabūklų ir mašinerijos jau 
plaukia per jūrą iš Ameri
kos Į Sovietų Sąjungą. So
vietai įstatys tą mašineriją 
į savo fabrikus kur nors į 
rytus nuo Uralu kalnų dirbt 
karo Įrankius prieš Vokie
tiją.
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Milžiniškos Reikšmės Žygis
“Man malonu yra pranešti tamstai, 

kad Jungtinių Valstijų vyriausybė nu
sprendė duoti visokią ekonominę prak
tiškai galimą pagalbą tikslu sustiprinti 
Sovietų Sąjungą josios kovoje prieš 
ginkluotąją agresiją, šis nuosprendis 
buvo paakstintas Jungtinių Valstijų vy
riausybės įsitikinimu, jog sustiprinimas 
ginkluoto Sovietų Sąjungos pasipriešini
mo plėšikiškam agresoriaus užpuolimui, 
kuris grąsina saugumui ir nepriklauso
mybei ne tik Sovietų Sąjungos, bet ir vi
sų kitų tautų, yra naudingas Jungtinių 
Valstijų saugumui.”

Šitaip pareiškė Jungtinių Valstijų vy
riausybės atstovas, Sumner Welles, einąs 
pareigas valstybės sekretoriaus, savo no
toje Sovietų Sąjungos ambasadoriui Kon
stantinui A. Umanskiui.

Nuo dabar Sovietų Sąjunga (kaip ir 
Anglija) galės gauti Amerikoje visokių 
reikmenų, visokių daiktų, kokių tik Mas
kvos vyriausybė panorės. Ne tik ji viso
kius dalykus gaus, bet Amerika pažadėjo 
tuos dalykus Sovietams pristatyti savo 
laivais.

Be šitų pažadų, Sovietų Sąjunga su A- 
merika panaujino savo prekybos sutartį, 
kuri šiomis dienomis baigėsi. Vadinasi, 
tas viskas parodo, kad tarp Sovietų Są
jungos ir Amerikos santykiai labai pa
gerėjo; kad visoki karo reikmenys, kurie 
Sovietams šiuo metu labai yra reikalingi, 
o kurių Amerika šiuo metu daug paga
mina, bus skubiai gabenami į SSSR, kad 
tosios šalies liaudis galėtų pasekmingai 
kovoti su pasaulio pabaisa, su tarptauti
niu banditizmu, su bestijišku fašizmu!

Mūsų krašto vyriausybė, vadinasi, dar 
sykį pabrėžė, kad Raudonoji Armija, 
Raudonasis Laivynas, Raudonasis Oro 
Laivynas, mušdamas piktą įsiveržėlį, na
cių kariuomenę, gina ne tik savo, Sovie
tų Sąjungos nepriklausomybę ir laisvę, 
bet sykiu gina ir Amerikos nepriklauso
mybę ir laisvę.

Kada šis principas yra padedamas pa- 
grindan, kada Amerikos vyriausybė, gel
bėdama Sovietams, juomi remiasi, tai 
reikia atsiminti, kad dalyko esmė yra 
suprasta, o todėl ir visas reikalas eis 
sklandžiau ir skubiau prie didžiosios per
galės.

Washingtono žinios skelbia, kad mūsų 
krašto vyriausybė pripažino sekamąjį 
principą: Karas apėmė visą pasaulį. 
Prieš juodąjį fašizmą kovoja Sovietų Są
junga, Anglija ir Chinija. Amerika tie
sioginiai šiame kare nedalyvauja, bet ji 
turi neišmatuotus turtų resursus ir prie
mones karo reikmenims gaminti. Todėl ji 
gamina tąsias priemones — ginklus, 
amuniciją, tankus, orlaivius, ir tt. — ir 
gabena juos pirmiausiai ten, kur labiau
siai reikalingiausi. Šiandien, kai Sovietų 
liaudis didvyriškai kovoja prieš fašizmą, 
kai Sovietai neša pačią sunkiausią karo 
naštą ant savo nugaros, tai Amerika tei
kia tuojautinės pagalbos Sovietams, ry
toj, gal būt toji skubi pagalba bus reika
linga Anglijai, už po ryt — gal būt Chi- 
nijai, ir tt.

Mūsų nuomone, šis nusistatymas yra 
tinkamas, tik reikia jį kuo greičiausiai 
vykinti gyvenimam

Sovietų Sąjunga nereikalauja, kad jai

būtų duodami kariniai reikmenys už dy
ką, einant Lease-Lend įstatymu. Ji gali 
už viską užsimokėti. Ji turi ko Amerikai 
duoti grąžom Sakysime, j kai Amerikos 
laivai pasieks Sovietų Sąjungos uostus su 
karo reikmenimis, tai iš ten jie grįš pil
ni su Sovietų Sąjungos prekėmis: man
ganu, ir kitokiais svarbiais daiktais.

Nėra abejojimo, kad, šis Amerikos žy-
• •gis bus gražiai priimtas Sovietų Sąjun

goj ir kituose kraštuose, kuriuos Hitle
ris turi pavergęs, kurie laukia Raudono
sios Armijos pergalės prieš fašizmą. Am
basadorius Umanskis, todėl, trumpai tą 
viską apėmė atsakydamas Mr. Wellesui:

“Mano vyriausybės vardu aš trokštu 
tamstai pabrėžti teisingumą tosios pa- 
žvalgos, kad agresorius, kuris išdavikiš
kai įsiveržė į mano kraštą, grąsina sau
gumui ir nepriklausomybei visų laisvę 
mylinčių tautų, ir kad šis grąsinimas na
tūraliai sudaro bendrą tų tautų troškimą 
apsiginti. Mano vyriausybė įsakė man 
pareikšti Jungtinių Valstijų vyriausybei 
savo dėkingumą už prietelišką Jungtinių 
Valstijų vyriausybės nuosprendį, taipgi 
mano vyriausybė reiškia savo įsitikinimą, 
kad ekonominė pagalba, kurią tamsta mi
nite savo notoje, turės tokios reikšmės ir 
bus sunaudota taip, kad ji a ta tiktų tam 
militarinių operacijų didumui, kurį So
vietų Sąjunga rodo ginkluotame pasiprie
šinime prieš agresorių — pasipriešinime, 
kuris, kaip tamsta teisingai pastebėjote, 
yra daromas taipjau ir Jungtinių Valsti
jų tautinio saugumo naudai.”

Šis Jungtinių Valstijų žygis, šis pasi
žadėjimas duoti Sovietams visokiausios 
pagalbos jos kovoje prieš pasaulio pabai
są fašizmą, turi didesnės reikšmės, negu 
tūli mano!

“Kaip Danguj, Taip ir Ant 
Žemės...”

Argentiniečių laikraštis “Momentas” 
skelbia, kad, kai tik Vokietijos naciai iš 
pasalų užpuolė Sovietų Sąjungą, tai Ar
gentinos lietuviški fašistai, klerikalai ir 
.t. v. demokratai vos neplyšo iš džiaugs
mo.

Vadinasi, to krašto lietuviški reakcijos 
apuokai, panašiai, kaip ir Jungtinėse 
Valstijose fašistai, klerikalai ir socijalis- 
tai, atvirai parodė savo politines iltis. 
Jie pasirodė esą fašizmo talkininkais.

Ten pat “Momentas” (iš birž. 26 d.) 
pažymi:

“Tie gaivalai ne tik, kad tuomi džiau
giasi, bet ir visu smarkumu imasi šlykš
čiausių priemonių, kad užgniaužus koloni
jos progresyvinį judėjimą, kad tuomi pa- 
sekmingiaus varius savo darbą. Jie aiš
kiai matydami, kad tose kovose geriau
sias ginklas yra darbininkams jų spau
da, todėl jie ir visų pirma pasirūpino iš
provokuoti — įskųsti darbininkišką laik
raštį Momentą, kuris be pasigailėjimo 
prieš juos kovojo ir kėlė aikštėn jų juo
dus ir pardavikiškus darbus. Jiems tos 
provokacijos ir skundai sekasi, nes jie 
naudojasi šiandienine šalies padėtimi ir 
jiems padeda juodosios reakcionierių jė
gos — visi darbo klasės priešai. Jie tais 
savo judošiškais darbais džiaugiasi, ir 
dar didesnia drąsa kelia savo purvinus 
snukius. Džiaukitės judos, bet tas jūsų 
džiaugsmas bus neilgam. Anksčiaus ar 
vėliaus jūs už tuos savo judošiškus dar
bus prieš mūsų kolonijos darbininkišką
ją liaudį turėsite atsakyti. Tie jūsų skun
dai ir provokacijos, kaip iki šiol taip ir 
ateityj nenugązdins mūsų pažangiosios 
visuomenės, o tik dar daugiaus sujungs 
bendron jėgon kovai prieš jus ir kitus 
darbiųinkų priešus. Mūsų kolonija per 
daugelį metų yra užsigrūdinusi kovoj, 
kurios nenugązdinanei jūsų nei kitų 
priešų puolimai. Kaip iki šiol taip ir šian
die, o ypatingai šiandie, kuomet gyvena
me tokiuose svarbiuose ir kovinguose gy
venimo momentuose. Mūsų kolonijos dar
bininkija atmuš jūsų puolimus ir tvirtai 
išlaikys iškeltą garbingos kovos vėliavą.”

Hitlerio talkininkams, lietuviškiems fa
šistams, klerikalams ir menševikams na
cių bombos, mestos ant Kauno, Vilniaus 
ir kitų Lietuvos miestų buvo gražiausia 
muzika, didžiausias sielos suraminimas. 
Sužvėrėję tie žmonės! Ir juo tolyn, tuo 
vis labiau jie lenda į hitleriškąjį bučių!
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Lietuvos “laisvė” ir “nepriklausomybė,” kuria lietuviškoji fašistų, socialistų ir kunigų spau
da taip džiaugiasi.

vencijos diskusijas tuo 
klausimu, negauni tokio su
pratimo. Tai komercinės 
spaudos nukaltas, kylis pa
dalinimui deleft.

Arba, štai, unijos prezi
dentas Thomas pareiškė, 
kad jis stoja už davimą pil
niausios pagalbos Anglijai, 
Sovietų Sąjungai ir Chinijai 
kare prieš hitlerizmą. Bet, 
girdi, stojimas už pagalbą 
Sovietų Sąjungai dar nerei
škia, “kad aš užgiriu Ko
munistų Partiją.” Žinoma, 
kad to nereiškia. Būtų juk 
didžiausia kvailystė reika
lauti, kad visi, kurie stoja 
už supliekimą Hitlerio ar
ba davimą greitos militari- 
nės pagalbos Sovietų Sąjun
gai jos šiame karžygiškame 
kare prieš nacių Vokietiją, 
taipgi užgirtų, arba pritar
tų Komunistų Partijai, bei 
komunizmui. Nieko pana
šaus nėra ir nieks nieko pa
našaus nereikalauja. Kiek 
mums žinoma, joks komu
nistas šitaip nemano ir ši
taip klausimo nestato.

Betgi kitaip gieda komer
cinė spauda. Ji jau iki ausų 
išsižiojo, būk unijos vado
vybė paskelbus karą komu
nistams ir tt. Iki šiol, kiek 
pranešimai parodo, jokio 
panašaus karo Buffalo kon
vencijoj nesimato ir nesi
girdi. Ir nesinori tikėti, 
kad jis,iš viso kiltų. Nėra 
jokio reikalo tokiam karui. 
Auto Workers unijos kon
vencijai, kaip ir pačiai uni
jai, reikia vienybės ir soli
darumo, o ne pasidalinimo 
ir vidujinės vainos.

To linki ir trokšta auto
mobilistų konvencijai ir uni
jai kiekvienas nuoširdus 
darbininkų prietelius ir 
draugas. Tikėkime, kad iš 
šios konvencijos United Au
tomobile Workers of Ame-
rica unija išeis dar stipres
nė, dar vieningesnė. Tikėki-

‘’Mes Negalim Sėdėt ir Ilsėtis,’ 
Sako Automobilisty Lyderis

Šiuo tarpu Buffalo mies-1 griebsis šio darbo tokiu pat 
te laiko savo metinę kon-( pasiryžimu, kokiu buvo sek
venciją United Automobile 
Workers of America unija. 
Po United Mine Workers of
America, tai didžiausia CIO
unija. Konvencijon suvažia
vo 1,000 delegatų, kurie at
stovauja kelius šimtus tūks
tančių organizuotų darbi
ninkų.

Ši automobilistu konven- 
ja yra konvencija didelės 
pergalės. Pirmu sykiu ofi
cialiai ir viešai dalyvauja 
atstovai nuo Fordo fabrikų 
darbininkų. Didelis džiaugs
mas siaučia visoje konvenci
joj. Jeigu prieš metus kitus 
buvo abejojimų, ar pavyks, 
ar bus galima Fordo darbi
ninkus suorganizuoti, tai 
dabar visi mato, kad buvo 
galima ir pavyko juos su
organizuoti. Fordo darbi
ninkų suorganizavimas į 
uniją, yra tikrai istorinis 
United Auto Workers uni
jos laimėjimas. Tuo savo 
žygiu unija sugriovė pas
kutinę “open shop” tvirto
vę automobilių pramonėje.

Tačiau darbas toli gražu 
nebaigtas. Dar toli gražu ne 
visa orlaivių (lėktuvų) pra
monė suorganizuota. Labai 
teisingai unijos prezidentas 
R. J. Thomas pasakė: “Mes 
negalime sėdėti ir ilsėtis, 
mes turime žiūrėti prieša- 
kin, o ne užpakalin”. Jis tei-

mingai pravestas darbas su 
Fordo darbininkais.

mą ši delegatų atidėti, kol 
komisija išduos pilną rapor
tą.

Komercinė spauda tuojau 
subliovė, jog čia esąs “ko
munistams smūgis”, nes Al- 
lis-Chalmers lokalas pri
siuntęs delegatais “komu
nistus”. Betgi skaitant kon-

me, kad komercinės spaudos 
troškimai neišsipildys.

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerijos valdi
ninkai sako, jog ši šalis nė
ra padarius sutarties aprū
pint lenkus kovotojus So
vietuose prieš vokiečius, bet 
galimas daiktas, kad tokia 
sutartis toliau bus padaryta. ¥

j SENATAS Už JAILGINL
MĄ TARNYBOS ARMIJOJ

Washington, rugp. 5. —
;> Teigiama, kad senatas už-

girs valdžios reikalavimą 
pusantrų metų pailgint ka-t 
rinę tarnybą tiem, kurie 
pradiniai buvo tik vieniem 
metam paimti armijom

Tokio. -—-/Japonų kariuo
menė užėmė į vieną francūzų 
Indo-Chinos ■ miestą (gal 
Cambodia) arti Thailando 
(Siamo) rubežiaus.

singai nurodė, kad lėktuvų 
pramonės darbininkų orga
nizavimas stovi prieš uniją 
kaipo neatidėliotina, sku
biausia problema. Ir, pasak

Lai šitie automobilistų 
unijos pasimojimai apsivai
nikuos pilniausiu laimėjimu!

Tuo tarpu komercinė 
spauda sušilus darbuojasi 
pąsėti United Auto Work
ers konvencijoj pasidalini
mą ir suirutę. Iš lauko pu
sės ji bando įnešti konven
cijon komunizmo baubą ir 
suerzinti delegatus.

Tos spaudos reporteriai 
“numato” didžiausį konven
cijoj pasidalinimą “tarpe 
komunistų ir nekomunis- 
tų.” Jie pranašauja aštrų 
susikirtimą. Kiekvieną da
lykėlį bando užtempti ant 
šitos propozicijos.

Štai, ve, konvencijos man
datų komisijos dauguma ne
nori pripažinti teisėtais Al- 
lis-Chalmers darbininkų lo- 
kalo delegatus. Jie neprisi
laikę unijos konstitucijos, 
rinkdami delegatus. Konsti
tucija nurodo, kad tarpe no- 
minavimo ir išrinkimo de
legatų turi prabėgti ma
žiausia viena savaitė, tai 
yra, vienam susirinkime jie 
turi būt nominuojami, o ki
tam išrenkami. Gi Allis- 
Chalmers lokalas delegatus 
nominavo ir išrinko tam pa
čiam susirinkime. Komisijos 
mažuma gi nurodo, kad čia 
tėra mažas, techniškas apsi-
lenkimas su, taisyklėmis ir 
dėlei to nereikėtų atmesti 
delegatus aštuonių tūkstan
čių kovingų darbininkų, 

jo, United Auto Workers Konvencija nutarė priėmi-

1

LOGIKA
(Feljetonas)

Į ką pavirto ta mūsų ci
vilizacija, kultūra ir visas 
pasaulis, paremtas ant ponų, 
ponių ir visų besikopiančių 
į žmones, sunku suprasti. 
Tiesiog galvoje darosi ne
gerai. Ypatingai, mes, sam
dyti ponų komentatoriai, 
autoritetai Europinės padė
ties, redaktoriai ir plunksna- 
braižos, kenčiame dvasinę 
priespaudą. Tik įsivaizduo
kite, gerbiamieji: 2 ir 2 yra 
4, bet tas faktas mums ne
egzistuoja. Tikrieji ponai 
(rtiūsų bosai) sako, kad ir 
mes esame ponai, tad to
kiais ir vadinamės ir juos 
pamėgdžiojame; sako, kad 
sovietai “no good”, tai ir 
“no good”; sako, kad Hitle
ris “išlaisvino” Lietuvą nuo 

i barbarų bolševikų—šiūr, iš
laisvino, mes rėkiame. Mes 
juk gerai žinome, kad tai ne 
tiesa, bet už viens kitą lenk- 
ty niuo jame melavime, ala- 
savojame, idant gavus dar 
daugiau pašmeruoti nuo po
nų...

Principo, idealo, nugar
kaulio pas mus ne j ieškoki
te; logikos irgi nei su žibu
riu nerasite. Pavyzdžiui, pa
gal planą, vieną dieną rašo
me, kad Rusijoj skurdas,

žmonės nedavalgę, žodžiu, 
ten nieko nėra, ant rytojaus 
apsisukę mes rašome, kad 
Hitleris eina Rusijon, nes 
ten neišsemiami turtai ir 
gausybė maisto, ko užtektų 
visai Europai ir dar liktų. 
Gi trečią dieną vėl rašome, 
kad išbadėję rusai viską su
ėdė Lietuvoj, o dabar vėl 
rašome, kad Vokiečiai “pra
šo” iš Lietuvos duonos ir 
barščių.

Kad čia nėra logikos, 
veikiausiai ir ponas P. Gri
gaitis supranta, nepaisant 
jo amžiaus, bet ne logikos 
klausimas prieš mus. Mums, 
samdiniams, patiektas pla
nas juodinti komunizmą, So
vietų Sąjungą, ir baltinti 
ponus, nepaisant kokią nosį 
nešioja—lietuvišką ar gry
nai ari jonišką, by tik ponas.

Toji bolševikiška sistema 
neduoda ramumo ponams ir 
sykiu mums, tarnams. Bol
ševikų darbai paveikia gi
liai į mases, mūsų pareiga 
sukoneveikti tokią sistemą, 
taciaus, ant nelaimės, mums 
trūksta argumentų, įrody
mų ir pavyzdžių, tad kas 
lieka daryti? Reikia melo, 
apgaulės ir intrigų. O jei to 
nepakanka, tai griebiamės 

I (Tąsa ant 3-čio puslapio)
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Britų anti-tankinės kanuolčs ir kariai manevruose “kur nors Anglijoje.”

"Vakarų Fronte Turi Būti Atida
ryta Ugnis,” Šaukia 

Anglijos Liaudis

“Daily Mail” rašė liepos 
7 d.: “Visoje šalyje reiškias 
augantis nekantrumas dėl 
mūsų teikiamos pagelbos 
Rusijai. Daugelis žmonių 
mano, kad neužtenka mūsų 
orlaivių puolimo ant Vokie
tijos ir .Vokietijos okupuo
tų kraštų, nežiūrint, kaip 
tie puolimai bebūtų smar
kūs.”

Taipgi ir “Daily Teleg
ram” liepos 14 dienų rašė: 
“Be abejo, bus dedamos bes
ti jiškos pastangos sukriu- 
šinti Rusijos armijas. Mūsų 
pačių darbas šiame dviejų 
frontų kare bendroje milita- 
rinėje veikloje turi būti kuo 
plačiausia išvystytas.”

“Evening Standard” lie
pos 29 d. reikalavo, kad 
“mes turėtume mesti kiek
vieną paramos unciją šitam 
puikiam talkininkui (Sovie
tų Sąjungai). Mes turėtu
mėme pasiųsti jai technišką 
pagelbą dėl tolimesnio su
stiprinimo jos medžiaginio 
apsigynimo. Mes turėtume 
pradėt atvirą mūši vakaruo-

bendros veiklos, įdant be 
jokio atidėliojimo antras 
militarinis frontas1 Vaka
ruose būtų atidarytas.

Kodėl Anglija neiškelia Ar
mijos Europon ir neatidaro 
vakarinio fronto prieš nacius? 
Šį klausimą gvildena žymus 
Anglijos veikėjas, “The Bri
tish Labor Monthly” redakto
rius ir vadas Anglijos Komu
nistų Partijos kablegramoje 
“Sunday Workeriui” rugpjū
čio 2 d. Jisai plačiai diskusuo- 
ja Anglijos liaudies nusiteiki
mą ir reikalavimą šiuo be galo 
opiu klausimu. R. Palme Dutt 
rašo:

Prieš Anglijos liaudį da
bar ūmiausias praktiškas 
klausimas yra klausimas 
militarinio fronto Vakaruo
se. Jau šešios savaitės pra
bėgo nuo nacių užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos. So
vietų Sąjunga beveik viena 
laiko visą nacių militarinės 
mašinos sunkumą. Vaduo-( 
jantis pranešimais, iš 240 
divizijų nacių armijos, kar
tu su 50 motorizuotų, me
chanizuotų divizijų, 180 di
vizijų, arba apie keturi 
penktadaliai visų nacių 
ginkluotų jėgų tapo sukon
centruota rytiniam fronte.

Likusioji armijos dalis, 
susidedanti vyriausia iš re
zervų ir silpnesnių elemen
tų, yra plonai pasklaidyta 
po visas plačias nacių oku
puotas teritorijas arba rei
kalinga naminiam frontui.

Tačiau, šiud momentu, 
kuomet būtinai reikalingi 
apvienyti aštriausi smūgiai, 
kokį mes turime paveikslą 
veiklos kito sąjungos part
nerio, būtent, Anglijos?

Afrikoje Anglijos karei
viai beveik užbaigė kampa
niją. Syrijoj kanuolės jau 
nustojo baubusios. Vakaruo
se, Anglijos orlaiviai bom
barduoja Vokietiją, Holan- 
diją ir Franci ją.

Bet milionai per tuos du 
metu išlavintų ginkluotų 
vyrų priversti nieko neveik
ti kaip tik tuo laiku, kuomet 
Sovietų žinių Biuras prane
ša, kad abiejų pusių (Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos) 
nuostoliai per paskutines 
penkias savaites rytiniam 
fronte siekia tris milionus 
kareivių.

Mes turime suprasti visą 
šios situacijos svarbą. Per
eitam pasauliniam kare 
Anglija ir Franci j a į vakari
nį frontą turėjo sutrauku
sios didžiausias karines spė
kas, kuomet Rytuose rusų 
armijos kirtosi su vokiečių 
armijomis. Nežiūrint to, se
noji kaizerinė Vokietija, 
vesdama baisiausi karą ry
tuose ir vakaruose vienu 
kartu, pajėgė vesti karą per 
keturius metus su pasiseki
mu ir sudaužyti senosios 
caristinės Rusijos armiją,

užmušant, paimant nelais
vėn arba sužeidžiant pusšeš
to miliono rusų kareivių.

šiandien naciška Vokieti
ja yra daug stipresnė, daug 
geriau išvystyta ir suorga
nizuota mijitarinė mašina. 
Ji gali naudotis aukštai iš
vystytais technikiniais šal
tiniais, gamyba ir industri
ne pajėga visos vakarinės ir 
centralinės Europos. Vichy 
Francija, Italija ir Japonija 
šiandien eina išvien su Vo
kietija, o anam kare jos bu
vo mūsų pusėje.

Tiktai paskutinis neišma
nėlis ir nepaisyto j as tegali 
mažinti šį susikirtimą. So- 
vetinių spėkų didžiausis lai
mėjimas šitose sąlygose, su
laikant ir sudaužant nacių 
ofensyvą, kuris buvo paleis
tas su visais iniciatyvos pa- 
rankumais, padarant užpuo
limą iš pasalų pirma, negu 
sovietinė armija- galėjo pil
nai susimobilizuoti — šitas 
laimėjimas yra epiškos 
reikšmės ir iššaukė pagar
bą visam pasaulyje.

Bet mes turime budėti ir 
neleisti, kad šitie Raudono
sios Armijos laimėjimai ves
tų mus, vakarinių kraštų 
žmones, į klaidingą pasitikę- 
jimą, į iliuziją, jog jie gali 
viską palikti vieniems ru
sams, kad vestų į nedakai- 
navimą savo atsakomybės 
linkui šito konflikto (susi
kirtimo tarpe Sovietų Są
jungos ir naciškos Vokieti
jos).

Opiausias Klausimas
Yra tiktai vienas visų 

svarbiausias klausimas dėl 
mūs vakaruose: Kaip būtų 
galima pasekmingiausiai ir 
greičiausiai pradėti pilniau
sią militarinį kooperavimą? 
Šis klausimas yra svarbiau
sias ir greičiausias. Tai 
klausimas savaičių. Dabar 
palankiausias m o m e ntas, 
kuomet nacių spėkos plonai 
išmėtytos Vakaruose ir kuo
met Vakarų Europos žmo
nės išjaudinti naujų vilčių.

Litvinovo deklaracija yra 
atsišaukimas, kurį mes tu
rime nuolatos atminti: “Be 
galo svarbu,” jis pareiškė, 
“kad Hitleris negautų nė 
valandėlei atsikvėpti, kad 
jis nusviltų viltimi dėl pa
liaubų Vakaruose. Kai jo 
tikslas yra smogti savo opo
nentus po vieną, mūsų tiks
las turi būti vienu sykiu 
smogti jam be atsikvėpimo 
ir be poilsio. Kiekvienas da- 
bar kirstas smūgis bus daug 
sykių pasekmingesnis ir 
reikalaus daug mažiau kaš
tų ir pasiaukojimo, negu ta
da, kada vienas iš jo priešų 
bus susilpnintas.”

Anglijos Liaudies Balsas
Šaukimą atidaryti vakarų 

frontą iškėlė Liaudies Kon
vencija, kuomet jos Nacio- 
nalis Komitetas liepos 27 d. 
išleido manifestą už “visuo
tiną mobilizaciją visų mili- 
tarinių ir industrinių spėkų 
dėl didžiausio, apvienyto žy
gio su Sovietų žmonėmis 
prieš vokiečių fašizmą. Hit
leris bijosi antro fronto, ku
rį gali atidaryti Anglijos 
ginkluotos jėgos. Liaudies 
Konvencija reikalauja, kad 
mūsų valdžia padarytų šitą 
jo baimę tikrove, pravesda- 
ma Anglijos-Sovietų Sąjun
gos pasižadėjimų dvasią ir 
raidę. Ji žada pilną, neribo
tą paramą kiekvienam žy
giui toje linkmėje. Ji pareiš
kia, kad kiekvienas, kuris 
priešingas tokiam veikimui 
arba nenorėtų pravesti gy- 
veniman tokio veikimo, turi 
būti iškeltas aikštėn kaipo 
liaudies priešas ir prašalin
tas iš vietos arba pozicijos. 
Padarykime Anglijos-Sovie
tų sąjungą tikrove! Pada
rykime galą ramybei Vaka
riniam Fronte!

Spauda taipgi plačiai rei
kalauja atidaryti vakarinį 
frontą. Štai “News Chro
nicle” politinis korespon
dentas liepos 25 dieną klau
sia, ar Anglijos valdžia su
pranta, “kad vyriausias 
klausimas liaudies galvoje 
yra, kokią pagelbą mes ga
lime suteikti Rusijai ir kaip 
greitai? Ar ji (valdžia) ži
no, kad Anglijos visų klasių 
piliečiai, nežiūrint jų gyve
nimo stovio arba partijinio 
prisirišmo, mažai ką dau
giau ir kalba apie naują ka
rą, ir labai nekantrauja dėl 
mūsų generalinio štabo pa
syvumo?”

Liepos 20 d. “Sunday Ex
press” rašė: “šiuo kritišku 
momentu, kuomet Hitleris

se, kur tiktai mes galėtumė
me suorganizuoti arba iš
vystyti diversiją (nukreipi
mą Hitlerio spėkų nuo ryti
nio fronto).”

Anglijos Valdžios 
Tylėjimas

Tuo tarpu mūsų valdžia 
iki šiol nėra parodžius savo 
nusiteikimo šiuo klausimu. 
Liepos 29 dieną Parlamente 
laike debatų dėl produkci
jos, vyriausias opozicinis 
kritikas iš darbiečių suolo 
Emanuel Shinwell pastebė
jo, kad gamybos klausimas 
sulaikė antrą militarinį 
frontą. Betgi Bevin, atsaky
damas į kritiką už valdžią, 
pareiškė:

“Buvo paklausta, kodėl 
mes neteikiame daugiau pa
gelbos Rusijai. Tikrai vi
siems buvo žinoma, kad 
prieš armiją stovėjo klausi
mas griebtis iniciatyvos. 
Daryti išvadą, kad kadangi 
mums nepavyko gamyboje, 
todėl mes nepadarėm inicia
tyvos tam tikro žygio for
moje Europoje šiuo momen
tu, nelabai teisingas užmeti
mas gamybos pusei, šiuo 
momentu, kuomet Rusija 
kovoja už savo pačią gyvy
bę, būtų neišmintinga duoti 
jai suprasti, kad mes netei
kiame jai visos pagelbos. 
Tai yra klaida.”

Aiškus dalykas, kad dėl 
strategijos valdžia negali iš 
anksto paskelbti savo prak
tiškus militarinius planus.

Bet Anglijos žmonės 
griežtai reikalauja, kad visi 
galimi žygiai būtų tuojau 
daromi, ir jie nekantrauja 
dėl vilkinimo.

Generolas Wavell pra
džioje liepos turėjo pasikal
bėjimą su spaudos atstovais. 
Jeigu jo nuomonė yra nuo
monė Generalinio Štabo, tai 
jo pažiūros aiškiai priešin
gos šios šalies liaudies nusi
statymui ir neatsako aiš-

yra priverstas sukoncen- klausiems, greičiausiems ši
fruoti visas savo smarkiau- tuacijos interesams. Gen. 
sias jėgas prieš Rusiją, kuo-i Wavell pasakė, kad nacių 
met jis palaiko okupuotus ofensyvas prieš Sovietų Są- 
kraštus vyriausia antros rū- jungą “suteikė mums progą 
šies kareiviais, kuomet ei-.pasistiprinti ir pailsėti.” 
na nepasitenkinimas irt Aišku, kad nebūtų paran- 
bruzdėjimas visose užgrob- ku tiems, kurie neturime 
tose šalyse, — šiuo momen- reikalingų smulkių informa- 
tu nei vienas Anglijos karei- cijų arba neturime eksper- 
vis nekariauja niekur, iš- Į tiško žinojimo, spręsti tech- 
skyrus trumpą Libijos-Egip- niškus klausimus, kokia bū
to rubežių. Tuo momentu,• tų pasekmingiausia milita- 
kuomet atidarymas antros rinės veiklos forma išvysty- 
linijos fronto ne tik būtų ti vakaruose. Bet šios šalies
didžiausia pagelba Rusijai, 
bet taipgi galėtų uždegti vi
są sausžemj gaisru sukilimo 
prieš nacius, mes esame pri
versti būti tiktai karo tėmy- 
tojais. Kas su mumis pa
sidarė?”

žmonės reikalauja ir turi 
teisę reikalauti, kad pasire
miant kuo tampriausiais pa
sitarimais tarpe Sovietų 
štabo ir Anglijos štabo, bū
tų tuojau daromi pasekmin- 
giausi žygiai dėl pilniausios

LOGIKA
(Tąsa nuo 2-ro pus).) 

paskutinės priemonės —jė
gos, ką jau mūsų vadas, 
Hitleris, ir daro. Ar gi ne 
miela matyti dabar “išlais
vintą” Lietuvą nuo valstie
čių ir darbininkų, nuo tų, 
kurie buvo įsteigę tokią 
tvarką, kur ponų nėra ir 
įvedė principą “Kas nedir
ba, tas nevalgo.” Kokia jau 
čia tvarka be ponų? Kas 
gi samdys, kas pėdę mokės? 
Kas licitacijas darys, ir pa- 
galiaus, kas užlaikys mus, 
silpnadvasius rašėjus ir re
daktorius?

Tad ve, kada eina klau
simas mūsų pačių — “rašė- 
jų” kailio ir ragaišio, mes 
kaip mūras stojame su po
nais, nes suprantame, kad 
mes, kaipo žmonės be nu
garkaulio ir be principo, ge
resnės sistemos už ponų ne
rasime. Čia plepėk ką nori, 
meluok kaip išmanai ir dar 
užmoka už tai, by tik prieš 
bolševikus, ir dar magary
čiom ponu pavadina. Gar
bė neišpasakyta.

Atvirai pasakius, mes sar
gai ponų sistemos, nekokie 
gudruoliai, bet mūsų ponai 
dar durnesni. Jei jiems pa
tiems reiktų apsiginti nuo 
bolševikų, tai neišlaikytų 
nei vienos dienos. Tiesa, 
jie moka rašyti, bet jie tik 
rašo čekius samdiniams, ku
rie loja, atsiprašau, prasly
do, rašo už juos. Tokiu bū
du, jie pasilieka už kulisų, 
nekalti avinėliai, kuriuos 
publika nemato, o mes ščv- 
rai vykdome jų planą. Mū
sų vardai fieuruoia prieky
je, visa garbė tenka mums, 
kai kada žinoma, nasitaiko 
ir nesmagumu, prisieina iš 
visų šylu nešti kailį į sau
gesne vietą, sakysime, kaip 
iš Lietuvos i Berlvną, ta- 
Čiaus nieko tokio. Mes esa
me pasamdyti ir pasiryžu
siai pildome uždėtas parei
gas, žūt ar būt. Yra sako
ma: “nekask rankos, kuri 
tave šeria.” Tas posakis yra 
mūsų vadovėliu, galite va
dinti jį mūsų obalsiu arba 
principu, bet tai gryna tie
sa ir taisyklė, nuo kurios 
mes nei žingsnio.

Prie užbaigos, mums ra
mumo neduoda vienas klau
simas: Kas bus su lietuviais, 
kuomet kokiu tai stebuklin
gu būdu rusai supliektu vo
kiečius ir išnauio Lietuva 
patektų i bolševikų rankas? 
Isitėmykite, mes rašome 
“kas bus su lietuviais...” 
tikrenybėje, kas atsitiktu su 
mumis, kurie ponus apgina
me. Reiškia, ir šiuo klausi
mu gudravo!ame, bandome 
pasislėpti už lietuvių nuga
ros.

Šis klausimas liečia mū
sų kailį ir ramiai negalime 
miegoti. Mat, mūsų buvo 
aprokuota, kad 22 d. birže
lio, 1941 m. bolševizmas mi
rė ir atkalbėjome po 3 Svei
ka Mari j as, bet apsirikta, ir. 
jei kokios, mūsų avangardui 
—Hitlerio armijai—gali pri
sieiti gana riestai ir tuomet 
kaput! Tad kas bus su mu
mis tuomet, net baisu ir pa- 
mislyti. Berlynas ‘gali būti 
nesaugi vieta, ir visa Eūro- 
pa gal nepanorės mūsų. Gi 
Anglijoj arba Amerikoj ir
gi prigadinome orą nepa
kenčiamai bešūkaudami va
lio už Hitlerį ir labai kvai-1 
lai besidangstydami demo
kratijos skraiste. Jau ir da
bar nekurie amerikonai

pradeda mus klausinėti apie 
šeškus, kurie teršia orą. 
Skubinamės, priimame pa
reiškimus ištikimybės šiai 
šaliai, rėkiame kiek drūti, 
kad mes nekalti, nesame 
girdėję apie Hitlerį, nepa
žįstame jo, mes tik nori
me tikrai, tikrai ir dar sy
kį tikrai laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos, kokia 
buvo prie Smetonos. O 
ačiuojame Hitleriui už iš
laisvinimą tik taip sau iš 
mandagumo.

Ar tas gelbės, pagyvensi- 
me-pamatysime, bet ateitis 
gąna drumstina. Tačiau su 
pagalba mums įprasto melo 
ir intrigavimo gal ir pasi
seks uždumti akis kai kam. 
Vienok, pradeda nesisekti,
neina reikalai pagal planą, 
Hitlerio kai kurie generolai 
jau koncentracijos stovy klo-
se, kiti patys save šaudo, 
gink dieve kad mūs, plunks
nos “generolus” kvaraba 
nepaimtų...

Peckelių Sosaidės 
Sekretorius.

Binghamton, N. Y.

Florence žvirblytė ir Lillian 
Mikolajūnaitė davė raportą iš 
kelionės į Washingtoną, kur 
jos dalyvavo prieškariniame 
pikiete prie Baltojo Namo. Jos 
sakė, kad kelionė ir dalyvu- 
mas pikiete darė puikų įspū
dį!

Šis ir Tas
Liepos 20 d. Glenwood ka

pinėse tapo palaidotas Jonas 
Adomaitis,, dar ne senas vy
ras (apie 43 metų amžiaus), 
miręs staiga. Velionis išgyve
no eilę metų šiame mieste, bu
vo daugelio pažįstamas ir, ro
dos, priklausė į SLA kuopą. 
Šiame mieste paliko nuliūdusį 
brolį Antaną, o Johnson City, 
N. Y. seserį Barborą Kestei- 
nienę.

Liepos 27 d. įvykęs LDS 6 
kuopos išvažiavimas į Strolio 
farmą, buvo ne labai skaitlin
gas publika, nes dalyvavo tik 
10 automobilių, bet jis buvo 
pelningas ir dalyviai gražiai 
pasilinksmino. Pelno liko $28 
su centais.

“ • • •
Pereitame Literatūros Drau

gijos kuopos mitinge buvo no-
minuoti kandidatai į centro 
komitetą. Daugiausia balsų 
gavo d r. Kaškiaučius, Mizara, 
V. Zablackas, V. Jakštys, S. 
Sasna, A. Bimba, P. Pakal
niškis, E. Jeskevičiūtė, dr. Pe
triką, K. Petrikienė, J. Gužas 
ir D. M. šolomskas.
Ir

Rugpjūčio 3 d. Literatūros 
Draugijos kuopa surengė pra
kalbas. Kalbėjo D. M. šo- , 
lomskas iš Brooklyno. Nežiū
rint, kad diena buvo gana šil
ta ir prakalbos buvo rengtos 
sekmadienio popietį, publikos 
suėjo ne visai mažai. O kalbė
tojas aiškiai nušvietė tarptau
tinę padėtį ir Lietuvos pateki-
mą į hitleriško fašizmo ran
kas. Jis priminė ir lietuviškų 
fašistų veiklą kaip Lietuvoj, 
taip ir Amerikoj. Po jo kal
bai buvo priimta rezoliucija, 
raginanti Jungt. Valstijų vy
riausybę su greitesne talka 
padėti Britanijai ir Sovietų 
Sąjungai vesti karą prieš hit- 
leristų pasimojimus. Kartu pa
smerktas ir kai kurių Ameri
kos lietuvių talkininkavimas 
hitleristams.

Lėšų padengimui surinkta 
aukų virš 6 dol.

Jasilionis.

Elizabeth. N. J.
Apsivedė

Rugpjūčio 3 d. draugų Gu
daičių sūnus, Edwardas Gu
daitis apsivedė su Frances 
Baron iš Elizabeth.

Vestuvės įvyko Lenkų Sve
tainėje, 3rd St., Elizabeth, N. 
J.

Svečių dalyvavo apie 400.-
Linkiu jaunavedžiams links

mo gyvenimo. '
A*. Stripeika.

Maskva. — Vien pulkinin
ko Sinelnikovo komanduoja
mas tankų skyrius sunaiki
no 30 vokiečių tankų, 12 mi
nų mėtytojų, dvi batarejas 
didžiųjų kanuolių ir šimtus 
vokiečių kareivių. 

GAL CHURCHILL SKRIS 
Į AMERIKĄ

London, rugp. 5. — Yra 
spėjimų, kad Anglijos mi- 
nisteris pirm. Churchill 
skrisiąs j Jungtines Valsti
jas pasikalbėti su preziden
tu Rooseveltu reikalais ar
timesnio sandarbininkavimo
prieš Vokietiją.

Gaukime “Laisvei” Naujų Skaitytojų
Už $1.00 6-šiom Savaitėm

Kiekvienas dienraščio “Laisves” skaitytojas, kiek
vienas “Laisvės” patriotas yra prašomas gauti “Lais
vei” nors po vieną naują skaitytoją dabar, vasaros 
sezonu.

Kadangi vasaros sezonu žmonės turi daugiau^ iš
laidų ir visiem metam už $6.00 yra sunkiau užrašy
ti “Laisvę,” tai paskelbiame vasarinį vajų ir duoda
me progą užsirašyti “Laisvę” 6-šiom savaitėm už 
$1.00.

Kurie “Laisvės” neprenumeruojate, bet pastebėsi
te šį pranešimą, prašome tuojau prisiųsti dolerį ir 
jums bus siuntinėjamas dienraštis “Laisvė” per 6 sa
vaites. O vėliau jūs galėsite užsisakyti ilgesniam lai
kui.

šis specialis vieno dolerio vajus yra limituotas 
dviem mėnesiam: Rugpjūčio ir Rugsėjo (August ir 
September). Prašome nieko nelaukus imtis darbo, 
kalbinti žmones kur tik sutinkant, kad užsirašytų 
“Laisvę” už šią žemą kainą, tik už $1.00 šešiom sa
vaitėm.

Yra daug gerų “Laisvės” patriotų, kurie uždirba 
neblogai, jie turėtų užrašyti “Laisvę” kaipo dovaną 
savo kaimynam, giminėm ar draugam. Tai būtų 
puiki ir ilgai atmintina dovana. Tuom pat kartu pri- 
sidėtumėte prie taip gražaus apšvietos platinimo 
darbo.

Gavę naują prenumeratą už vieną dolerį ar už dau
giau, tuojau siųskite naujo skaitytojo vardą, antra
šą ir pinigus šiuom antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Žydinčiajame Kolchoze
(Keliones įspūdžiai) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^

čia Aprašomas Vienas iš Daugelio Priešakinių Tarybų Sąjungos Kolchozas, Kuris 
Yra Apie 50 Km. Nuo Maskvos

Gražus saulėtas rytas. Skubu plačiomis 
Maskvos gatvėmis į stotį.

Traukinys elektrinis. Jis eina vieno
dai, neria tiesiai, kaip strėlė. Pro langus 
matau dirbtuves, milžiniškus kaminus. 
Prabėga namai, linksmi žmonių veidai, 
sidabriniai saulėti beržiokai.

Į kaimą! Į naują, tarybinį kaimą!
Po valandos žaibiško važiavimo elek

triniu traukiniu, išlipu Tarasovo stotelėj. 
Einu grįstu dailiu plentu apie kilometrą. 
Atsiduriu kolchoze, kuris vadinasi “Pa- 
miat Iljiča” (Iljičiaus atminimas”).

Kad būtų aišku, įsivaizduokit plačią 
asfaltuotą gatvę, tokią, kaip Kaune Kęs
tučio gatvė. Vienoj pusėj elektros stulpai 
su elektros lempomis. Į kiekvieną namą 
nutęstos elektros vielos. Čia jau seniai 
žmonės pamiršo istorijas su mažytėm 
blankiom spinksulėm arba balanomis. Ta
rybinis kaimas plačiai vartoja elektros 
energiją. Čia nerasi nė vienos paliegu- 
sios, nukrypusios lūšnelės, apsigaubu
sios varnų išpešiotais šiaudiniais sto
gais, kurių tiek daug paliko lietuviškam 
kaimui kapitalistų ir dvarininkų val
džia. Namai dideli, erdvūs, plačiais 
langais, apkalti lentomis, šviesiai nu
dažyti, dengti skarda arba čerpėmis, ap
tverti įvairiai dažytomis tvorelėmis. Prie 
namų — jauni sodeliai, alyvų kerai, balti 
beržiokai su inkilais varnėnams.

Plačia asfaltuota kolchozo gatve daž
nai pravažiuoja autosunkvežimis, sudun
da traktorius su linksmai besišypsančio
mis komjaunuolėmis, žaidžia vaikai.

Kolchozas suklestėjo ir pavirto ištisu 
miestu toje žemėje, kur viešpatavo dva
rininkų kumštis, kur skurdo kaimo bied- 
niokas, kur su skurdu duona dalinosi vi
dutinis valstietis, kur stovėjo skurdžios 
trobelės, trys karčiamos ir vidury jų — 
bažnyčia. Atkakliai grumdamiesi* ir dirb
dami kolchozininkai pasiekė tai, kuo jie 
šiandien didžiuojasi. -

Gyvena šiandien kolchoze 365 šeimos. 
Kolchozas milžiniškas, didelis, panašus į 
miestelį. Jis augo kasmet, jis darėsi vis 
turtingesnis. Kolchozas verčiasi daugu
moje daržovių auginimu ir gyvulininkys
te. Tik nedideli plotai apsėjami javais. 
Ateina pavasaris. Iš MTS atvažiuoja 
traktoriai, aparia ir apakėja derlingai 
įtręštus laukus. Tada vyrai ir moterys iš

eina į laukus. Jie laukus apsėja pomido
rais, morkomis, kopūstais, Saločiais, svo
gūnais. Tai neaprėpiamos ištisos daržo
vių plantacijos. Jos duoda šaliai šimtus 
tonų daržovių. Praėjusiais metais, pav., 
visa šalis skambėjo, kai kolchozininkė 
brigadierė A. Pivoškova su savo briga
da užaugino 434 centnerius pomidorų. 
Toks kiekis įmanomas tik saulėtoj Uk
rainoj. Bet kruopštaus darbo dėka Pivoš
kova įrodė, kad ir toliau į šiaurę galima 
gauti tokį kiekį, šiais metais Pivoškova 
pasiryžusi nustebinti visus dar didesniais 
laimėjimais. Ji ištisomis dienomis sėdėjo 
kolchozo bibliotekoje, skaitė knygas apie 
pomidorų auginimą, priežiūrą ir tt. Ne
seniai ji pasirašė soclenktynių aktą, ku
riame pasižada su savo brigada užau
ginti 750 centnerių geros kokybės pomi
dorų ! Tai pavyzdys geros kolchozininkės, 
kuriai darbas ne našta, o pasididžiavi
mas, kuri darbui atiduoda visą savo mei
lę. Ji skaito paskaitas kitiems pomidorų 
augintojams, praveda konsultacijas, pa
sakoja, kaip ji pasiekė tokius rezultatus, 
duoda nurodymus.

Žiemos metu daržovės auginamos šilta
daržiuose ir oranžerėjose. Tai ištisi lau
kai su stiklinėmis oranžerėjomis ir šilta
daržiais. Jau šiais metais ankstąjį pava
sarį kolchozas pardavė 15 tonų svogū
nų, 5,000 agurkų ir kt. O oranžerėjos lūž
ta nuo žalių, kvepiančių svogūnų, agurkų 
ir pomidorų.

Ant žemės nerasi nė vienos šiukšlelės, 
netgi nukritusio agurko lapo. Žemė pa
šluota, mediniai laipteliai numazgoti, 
stiklai kasdieną mazgojami ir žalios 
daržovės skęsta auksiniuose saulės spin
duliuose, noksta žali pomidorai. Tokiose 
sąlygose pernai iš kiekvienos oranžerė
jos, pav., gauta 1 tona ir 60 pūdų gerų 
pomidorų.

Kitoje kolchozo pusėje yra didžiulėj 
paukštininkystės ir gyvulininkystės far- 
mos. Čia auginama šimtai vištų, ančių, 
žąsų. Auginamos geros kiaulės, • karvės, 
arkliai. Likusią žemės dalį apsėja javais. 
Prieš keletą metų 60 ha žemės plote už
veistas sodas. Sodą kruopščiai prižiūri 
sodininkai ir jau šiais metais sodas duos 
kolchozui vaisių. Sodininkai plačiai prak
tikuoja didžiojo mokslininko Mičiurino 
metodus savo darbe.

(Bus daugiau)

Niujorko kabaretų šokikės - gražuolės pikietuoja ties 
vienu restoranu - kabaretu Brass Rail, kurio tarnauto
jai, priklausą ADF, nesenai išėjo j streiką.

Waterbury, Conn.
Tolima Viešyaia. — Dr. Kalnio 

“Išmintis.”

draugai ir draugės platino ti- 
kietus ir išplatino sekamai: M. 
Yocumskienė už $20.65; A. 
Račkauskienė — $6.30*; V. 
Račkauskas — $3.15; S. Beli
kus — $3.15; A. J. Navickas

Easton, Pa.
Dar Apie Saratoga Springs ir 

Minerališkus Vandenis. —
Arkliu Lenkytnės ir 

Spekuliantai.
Po penkių savaičių gavau 

laišką ir telegramą nuo Jono 
Gailiaus, kad atvažiuočiau jį 
parvežt iš Saratoga Springs, 
kur jis gydėsi “lengvąjį” para
lyžių, imdamas minerališkų 
vandenų maudynes.

Del draugiškumo, paėmėm 
drg. L. Tilviką, sėdome į au- 
to-mašiną ir po penkių valan
dų, jau mes buvome Sarato
vo j.

— Sveikas Jonai, ar jau pa
sveikai ?

—Truputį geriau, bet ne
daug, — sako Jonas. — No
riu važiuot namo, kaštuoja 
daug, o pagelbsti tiktai tiem, 
kurie nuo manęs pinigus pa
ima. Ant to gydymo per pen
kias savaites išleidau $300; 
tai daugiau, kaip po $50 į sa
vaitę.

Įsisodinome Joną į mašiną, 
pradėjome važinėti po miestą; 
Žinių pasiteiravome informaci
jų įstaigoj. Mums paaiškino, 
kad arklių lenktynės bus per 
30 dienų, ir kad yra trys rū
šys tų garsių minerališkų van
denų, kurie užsivadina var
dais Geyser, Coes t a ir Hot- 
hom. Lengvai susiradome tas 
Visas tris vietas, kur bėga tie 
minerališkų vandenų šaltiniai 
per įtaisytus vąmzdžius-pai- 
pas. Visur žmonės gėrė \ tą 
Vandenį už dyką, tai pradėjo
me ir mes kartu su jais gerti. 
Draugas Tilvikas geria, gar-

džiuojasi ir sako: “Toks pat 
skonis kaip Narzano ar Bur- 
žomo, kuris buvo garbinamas 
per dienraštį “Laisvę” anais 
metais, kaip Sovietų Sąjungos 
produktas.”

Apart gėrimo, žmonės pri
sileidžia to vandenio į bute- 
lius-bonkas, pasineša kiek to
liau į šalį, kur ant pievukės, 
ir plauja-mazgoja kokius nors 
spuogus bei žaizdas ar, abel- 
nai, visą “griešną” kūną, — 
veidą ir ypač akis. O vienas 
plikagalvis žmogus, mačiau, 
kad jau trina, kad pucuoja 
savo pliką arbūzą tuo vande
niu. Matyt, norėtų atželdyt 
plaukus. . . Pamislinom sau, 
pasaulyje yra dar daug juok
darių.

Vanduo vadinamas Hot- 
horn turi karčios druskos (Ep
som Salt) skonį; žinoma, ne
gardu, bet geras gert tiem, 
kurie turi užkietėjusius vidu
rius. Kiti du vandenys — ge
rai veikia ant inkstų, pūslės ir 
dar nuo kitokių ten “kvara- 
bų,” kokios, kartais, žmogų 
apsėda.

Mes turėjome kelius tuščius 
gorčinius butelius atsivežę, tai 
prisileidome to vandenio, nes 
nieko nekaštavo. Šiaip jie par
duoda puskvortinėm užtaisy- 
tom bomkom. Už dvi ima 25 
centų. Už dėžę iš 24 bonkų, 
ima du dolerius. Tai nusipir
kome ir mes po kelias bon- 
kas.

Ant galo, apžiūrėjome 
Washington ir Lincoln maudy
nes, kur lankytojai didžiumoj 
yra buržujai. Labai daug žy
dų kilmės vertelgų iš New 
Yorko. Prasčiokai - darbinin

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Piknikas Jau Netoli

Jau neliko nė keturių sa
vaičių iki “Laisvės” pikniko, 
kur suvažiuos daug pažįstamų 
draugų iš įvairių kolonijų ir 
pasidalins mintimis taip svar
biais visapasauliniais klausi
mais.

Kiek yra žinoma, pikniko 
komisija storojasi, kad visko 
būtų pakankamai dėl visų 
svečių, kurie tik atvyks. Už 
poros savaičių komisijos dirbs 
naujus stalus ir taisys senus, 
kad būtų kur svečiams susiė
jus susėsti ir linksmai pabalia- 
voti. Būt labai gerai, kad vi
sos organizacijos, kurios pri
klauso prie to judėjimo šioje 
apylinkėje parinktų kuo dau
giausiai darbininkų, kurie ga
lėtų patenkinti atsilankiusius 
svečius.

Reikia nepamiršti, kad 
apart pasilinksminimo, turėsi
me labai gražią dailės žvilgs
niu programą, kurią išpildys 
atvykę iš įvairių kolonijų cho
rai.

Taip pat bus pasakyta kal
ba vieno iš “Laisvės” redak
torių apie dabartinį Europos 
karą.

Ateinantį nedėldienį įvyksta 
gražus piknikas PSD Liet. 
Rep. Susivienijimo Pašalpinio 
Kliubo, nedėlioj, rugpj. 10 d. 
Pikniko vieta jau daugeliui ži
noma — John Uknos parke. 
Patartina dalyvaut tame pik
nike ir praleist linksmai laiką.

J. Bender.

London. — Parskrido iš 
Maskvos į Londoną Harry 
L. Hopkins, asmeniškas pre
zidento Roosevelto pasiunti
nys, Lease-Lend fondo ad
ministratorius. Sakė, kad 
jam padarė gilų įspūdį tvir
tas ir viltingas nusiteikimas 
Juozo Stalino ir kitų sovie
tinių vadų, su kuriais Hop
kins tarėsi Maskvoj.

Būdamas Maskvoj, jis 
svarstė su Sovietų vadais, 
kaip Jungtinės Valstijos ga
lėtų duot Sovietams “visos 
galimos paramos tuojaus.”

Šiomis dienomis pas M. Vai- 
tonaitę-Mikšienę svečiavosi to
lima viešnia — Elzbieta Straz
dienė iš Čikagos.

Pasikalbėjus, viešnia sako, 
kad Waterbury’s, ir abelnai 
visa ši apylinkė, yra daug prie
lankesnė žmogaus sveikatai, 
negu Čikaga. Tik apgailesta
vo, kad Waterbury darbinin
kiškas judėjimas jai atrodo 
apmiręs; ypatingai tarp mote
rų.

Draugė E. Strazdiene greitu 
laiku žadėjo apleisti Water
bury. Linkime laimingos kelio
nės.

Liepos 27 d. Vaizbos Buto 
lietuviškam pusvalandyj per 
radiją Dr. M. Kalnis papasa
kojo “puikią” istoriją apie 
Lietuvą. Būk rusai bėgdami iš 
Lietuvos nekuriuos žmones už
mušę ir, išėmę jų širdis, gerk
les užkišę. Man, kaip nemo
kytam, neaišku, kaip bėgdami 
“rusai” suspėjo taip padaryti?

Išrodo, kad Dr. Kalnis neži
no savo profesijos. Juk norint 
žmogaus širdį surasti, reikia 
tam tikrą operaciją padaryti. 
“Puiki” pasaka iš profesijona- 
lo melagingų lūpų.

W aterburietis.

kai lauke, ant pievos sugulę 
gydosi, trinasi, varteliojasi. . .

Tuo laiku pasitaikė antra 
diena arklių lenktynių, tai 
miesčiukas buvo užsigrūdęs 
automobiliais; žmonių pilna 
visur; buržuazija apie viešbu
čius čiauška, juokauja, o spe
kuliantai visais kraštais zuja, 
bėgioja, žiopsotojų iš apylin
kės pilna.

Mes pastebėjome ant gatvių 
karštus spekuliantų ginčus dėl 
arklių greitumo; jie (speku
liantai) kaišiojo vieni kitiem 
po panose šimtines, neva tai 
“botus” už kaip kuriuos ark
lius, pažymėtus numeriais ir 
tam panašiai. Bet lengvai ga
lima dasiprotėt jų skymavy- 
mus, kaip įtraukti praeivius 
žmones, ypač tuos, pas kuriuos 
dar randasi šimtinė, kad vė
liaus apmovus juos.

Niekas teisingu būdu ark
lių lenktynėse pinigų nelaimė
jo ir nelaimės. Spekuliantai 
sugebia viską susižert.

Mes laikėme savo kišenįus 
suspaustus.

Norėjome pernakvot vieną 
naktį, bet negavome kamba
rių, —- visi buvo išrendavoti.

Pragyvenimas Satatogoj 
brangus; valgykloj ant Broad
way gatvės už porciją tušytos 
avienos mėsos 85 centai. Ir 
dar taip mažai nucirkliavota, 
kad darbininkas lengvai su
valgytų tokias tris-keturias 
porcijas.

Po aštuoniolikos valandų 
kelionės ir pasitrankymų, pu
sėtinai pavargę, buvome na
mie vėlai naktį. Padarėm 475 
mylias liepos 29 dieną.

V. J. Stankus.

Haverhill Mass.
Šiemet Pasidarbuota Daugiau

Nors jau gerokai suvėluota, 
bet vistiek noriu nors keletą 
žodžių pabrėžti, kiek mūsų 
kolonijos draugai ir drauges 
pasidarbavo dėl dienraščio 
“Laisvės” pikniko, kuris įvy
ko liepos 4 d., Vose Pavilion 
Parke, Maynard, Mass.

šiemet mūsų kolonijos drau
gai ir draugės darbavosi daug 
energiškiau, negu kad praei
tyje, kaip platinime pikniko 
tikintų, taip ir važiavimu bu
sti į pikniką.

Jeigu praeityje dienraščio 
“Laisvės” pikniko įžangos ti
kietų būdavo išplatinama už 
$20, tai būdavo’ sakoma, kad 
tikintų platinime turėta geros 
pasekmės. Bet šiemet “Lais
vės” pikniko tikietų platinime 
buvo padaryta gana geras 
progresas, nes buvo išplatinta 
tikietų už $47.25. Sekami

— $3.15; B. Gumauskas — 
$3.15; J. Saulėnas — $3.15; 
J. Kvedaravičius ir P. Maks
vytis — .$3.15 ir V. Kancevi- 
čius — $1.41.

Pasidarbavimu draugų A. P. 
Dambrausko ir J. Masevičiaus, 
buvo suorganizuotas busu iš
važiavimas į dienraščio “Lais
vės” pikniką Maynardan. Bu
su nuvežta į pikniką arti 40 
žmonių.

Kadangi tuom tarpu drau
gė S. Petkienė (iš Brooklyn, 
N. Y.) viešėjosi Haverhillyje, 
(Bradforde, Haverhillio prie
miestyje) pas savo draugus 
Stanislovą ir Stasę Paplaus
kus, tai ji sykiu su mumis va
žiavo ir dalyvavo “Laisvės” 
piknike, Maynarde. Nekurie 
sako, kad šiemet dėl “Laisvės” 
pikniko mūsų kolonijoj pasi
darbuota šimtu nuošimčių. 
Kad ant vietos pasidarbuota, 
tai aš su tuom sutinku, bet ko
dėl iš mūsų kolonijos draugai 
neužėmė jokių darbų piknike? 
Tai aš ir nesutinku su draugų 
pasakymu, kad dėl dienraščio 
“Laisvės” pikniko pasidarbuo
ta visu šimtu nuošimčių. Kuo
met paklausi pas draugus, ar 
neapsiimtų kokį nors darbą 
piknike padirbėti, tai tuojaus 
gauni atsakymą, kad jie, gir
di, važiuoja į pikniką ne dirb
ti, bet ūliavoti. Daleiskim, jei
gu mes visi važiuotume į pik
nikus tik “ūliavoti,” tai kaip 
mes tuomet galėtume ten ūlia
voti, jeigu nebūtų kas patar
nauja ?

Proletaro Sūnus.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graliam ir Manhattan Avės.

CHARLES J. ROMAN I
(BAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ | 
DIREKTORIUS

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M* Žukaltls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

330 SUMMER AVE.
j Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Liūdesio valandoje kreip* 
kites pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai

DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisvės”

<

įvyks 31 Rugpjūčio
August

Mikola™ Parke
EddingtoJi, Pa.

<♦>

įfgr $175 DOVANŲ PRIE {ŽANGOS.
Pirma Dovana $25; 2-ra—$20; 8-čia—$15; 4-ta—$10, ir 21 Dovana po 5 dolerius

IŠ anksto perkant bilietą, įžangą nuo 5c iki 25s. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c 
kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Wilkes-Barre Pa., Sietyno Choras iŠ Newark, 
N. J., Lyros Choras iš Baltimore, Md. ir Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 
ANTANAS BIMBA “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ.

<

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, perva
žiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią it sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikėlės Salės Richmonde.
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Sovietai Dalyvaus Tal
kininkų Pasitarime

London. — Neužilgo į- 
vyks Londone pasitarimas 
talkininkų (sąjungininkų) 
valdžių, ir Sovietų vyriau
sybė dalyvaus tame pasita
rime, kaipo vienas iš talki
ninkų kariaujančių prieš 
Vokietiją.

Teigiama, kad Anglija, 
Sovietai ir kiti talkininkai 
“turbūt,” tarsis ne vien apie 
sustiprinimą kovos prieš 
nacius, bet ir apie tai, kaip 
turės būt sprendžiami klau
simai, su kuriais teks susi
durt po karo.

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

NEVYKĘS VOKIEČIŲ ŽYGIS PRIEŠ MASKVĄ
Maskva, rugp. 5. — Naktį rugp. 4 į 5 d. kelios grupės 

vokiečių orlaivių bandė užpult Maskvą. Tik vienas ar du 
jų orlaiviai prasiveržė virš miesto; kiti buvo išvaikyti ug
nim mūsų priešorlaivinių kanuolių.

Numestos padegamosios bombos tuojau liko užgesintos. 
Nepadaryta jokių gaisrų ar kitokių nuostolių mieste.

Tapo nušautas žemyn vienas vokiečių orlaivis. Sovie
tų oro jėgos neturėjo jokių nuostolių.

SKAUDŽIAI SUMUŠTA VOKIEČIŲ DIVIZIJA
Maskva, rugp. 6. — Sovietų Žinių Biuras šiandien išlei

do sekamą pranešimą:
Dieną rugpjūčio 5 mūsų kariuomenė tęsė mūšius prieš 

priešus linkmėse Smolensko, Korosteno, Bielaja Cerkov 
ir Estonijos fronte.

Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių permainų.

Italai Pavaduoja Vokiečių 
Kareivius Graikijoje

Istanbul, Turkija. — Su
žinota, jog atvyko daug ita
lų kariuomenės į Graikiją 
užimt vietas vokiečių, kurie 
iki šiol veikė kaip kariniai 
sargai. Tie vokiečiai dabar 
siunčiami į karo frontą 
prieš Sovietus.

Bulgarijoj taipgi italai 
tuo pačiu tikslu pavaduoja 
vokiečius.

NACIAI SAKOSI LAIMĖJĘ 
SMOLENSKO MŪŠI

Berlin, rugp. 6. — Vokie
čių komanda teigia, kad, 
girdi, jau užsibaigęs trijų 
savaičių mūšis Smolensko 
srityje, ir vokiečiai, esą, pil
nai jį laimėję, o dabar neuž
ilgo pradėsią naują didžią 
ofensyvą.

Berlin, rugp. 6. — Specia- 
lis vokiečių komandos pra
nešimas sako, kad vokiečiai 
iki šiol paėmę į nelaisvę 
895,000 Sovietų kareivių ir 
sunaikinę bei pagrobę 13,145 
tankus, 10,388 kanuoles ir 
9,280 orlaivių.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
Sekmadienį, rugpjūčio 10, Llewel

lyn Parke (Dandos Park) Llewel- 
lyne. įvyks ALDLD 9-to Apskr. pik
nikas. Pradžia anksti rytą ir tęsis 
iki vėlai nakties. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Šokiam gros gera orkestrą. 
Vieta graži ir erdvinga, bus vieta 
ir automobiliams. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, links
mai pralesiti laiką. — 1

(185-187)

EASTON, PA.
LDS susirinkimas įvyks sekmadie

nį, rugp. 10 d., YMHA, Walnut ir 
Ferry St. Pradžia 1 vai. po pietų.— 
M. Urba, sekr.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugp. 10 d., 3 vai. po 
pietų, YMHA Svet., Walnut ir Ferry 
St. Malonėkite visi dalyvauti ir 
jjaujų narių atsiveskite. Turime labai 
Tlaug svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (185-187)

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko Lietuvių Draugystės 

ruošia bendrą pikniką, sekmadienį, 
rugp. 10 d., Kasmočių Svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 3 vai. po pie
tų. įžanga 35c asmeniui. Iš anksto 
bilietas 30c. Bus įvairių užkandžių 
ir gėrimų. Kazakevičiaus orkestrą iš 
Brooklyno gros šokiams. Programa 
įvairi, dalyvaus sportininkai, daini
ninkai, muzikantai ir kiti. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti piknike, bus puiki proga linksmai 
laiką praleisti. Lauksime jūsų! — 
Kom. (185-187)

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 9 ir 10 dd. įvyks pikni

kas Lietuvių Tautiško Namo Parke. 
Rengia Vaikų Žiburėlio Draugijėlė 
ir Viešas Tautiško Najno Knygynas, 
šeštadienį, 9 d. rugp. bus šokiai nuo 
8 vai. vakaro iki vėlumos. Sekma
dienį, 10 d., piknikas prasidės nuo 1 
vai. po pietų ir tęsis vėlai vakare. 
Turėsime muzikos, valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti pik
nikuose. Paremsite minėtas organi
zacijas. — Kom. (185-187)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 7 d., 8 v. v. Zabielskio 
Svet. Kviečiame narius dalyvauti.

(184-185)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, rugpjūčio 8 d., 
7:30 v. v., 1035 Caniff. Visi nariai 
malonėkite būt, nes bus nominacijos 
Centro Komiteto. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Sekr. (184-186)

E. N. Y.—RICH. HILL, N. Y.
Ketvirtadienį, 7 d. rugpjūčio, 8 

v. v., Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. įvyks LDS 
13 kp. susirinkimas. Nariai malonė
kite dalyvauti ir duokles užsimokėti. 
— A. Bieliauskienė, Sekr. (184-185)

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 7 d., 8 v. v., Liet. Svet., 

29 Endicott St., įvyks ALDLD 11 
kp. susirinkimas. Reikės išpildyt no
minacijų blankas į Centro Valdybą 
ateinantiems metams. Visi draugai 
dalyvaukite. — J. M. Lukas, Sekr.

(184-185)

Mūsų oro jėgos, veikdamos sutartinai su žemės ka
riuomene, kirto smūgius mechanizuotai priešų kariuome
nei ir jų pėstininkams, ir padarė jiem didelių nuostolių.

Rugp. 4 d. buvo sunaikinta 53 vokiečių orlaiviai oro 
mūšiuose ir pačiose orlaivių stovyklose. Mūsų orlaivynas 
prarado 21-ną lėktuvą.

Raudonosios Armijos dalys padarė sunkių nuostolių 
šešioliktai motorizuotai vokiečių divizijai, veikusiai 
šiaurvakarinėje srityje, ši fašistų divizija kelis kartus 
mėgino atakuot mūsų kariuomenę. Kiekvieną kartą vo
kiečiai buvo atmesti atgal su skaudžiais jiems nuosto
liais.

Po kelių nevykusių bandymų pralaužt mūsų fronto 
liniją, ta divizija paliko, apie pusantro tūkstančio už
muštų ir sužeistų vokiečių kareivių mūšio lauke. Pagal 
dar nepilnas skaitlines, vokiečiai prarado 60 kulkasvai- 
džių, 12 įvairių kanuolių, 16 minų mėtytoji! ir 9 prieštan
kines kanuoles. Mūsų kariuomenė paėmė nelaisvėn daug 
vokiečių.

Korosteno. srityje Sovietų kariuomenė, padarydama 
griežtą kontr-ataką sudaužė vokiečių pėstininkų pulką. 
Daugiau kaip 300 vokiečių kareivių liko užmušta ir su
žeista; daugelis kitų jų kareivių, tarp jų ir pulko koman- 
dierius, tapo paimti į nelaisvę.

Vokiečiai Atremti 
Kijevo Srity, Sako

Sov. Pranešimas
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Smolensko Fronte Vokiečiai 
Sulaikyti

Žiniomis iš sovietinių šal
tinių, tai raudonarmiečiai 
įnirtusioms kontr-atakoms 
visiškai sustabdė nacių gru- 
mimąsi pirmyn Smolensko 
fronte, ir dabar ten vokie
čiai kasa sau apkasus, ruoš
damiesi ilgai kovai toje sri
tyje.

Raudonoji Armija sėk
mingai apvalo Oršos-Mogi- 
levo liniją nuo nacių.
šiaurvakariuose Naciai šiek 

Tiek Laimėjo
Į šiaurių vakarus, Prcho- 

vo-Nevelio linijoj stiprios 
vokiečių eilės prasilaužė ke
liuose . punktuose pirmyn 
ties Novorževu ir, nežiūrint 
didžių sau nuostolių, nusi- 
grūmė palei Lovat upę iki 
Cholmo. Sovietų kariuome
nė sunaikino du vokiečių ba
talionus, o trečią apsupo.

Sovietų orlaiviai užkerta 
kelią pristatyt vokiečių ar
tilerijai gana šovinių.

Maskvos pranešimai pri
pažįsta, kad “vokiečių jėgos 
turėjo šiek tiek pasisekimo” 
ties Tapa, Estonijoj, 30 my
lių nuo Suomijos Įlankos.

Išbadėję Naciy Ka
reiviai Valgo Šunis,

Kates ir Žiurkes
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

Kas liečia kaimus, tai per 
dvi paskutines savaites mes 
negalėjome ten rasti nė tru
pinio duonos. Net šuliniai 
buvo užversti akmenimis ir 
žemėmis. Mes išgaudėme ir 
suvalgėme visus šunis ir ka
tes. Kai kurie mūsų karei
viai gaudė žiurkes ir lauko 
peles ir godžiai jas valgė. 
Ypač skaudžiai mes kanki
nomės dėl stokos vandens. 
Mes negavome progos išsi
kas! naujų šulinių, nes netu
rėjome ramybės nei dieną 
nei naktį.”
SENYVI VOKIEČIŲ KA

REIVIAI FRONTE
Kai mūsų- kariuomenė 

smarkiai sukirto būrį vo
kiečių kareivių linkmėje 
Smolensko, mes paėmėme 
nelaisvėn kelis šimtus vo
kiečių kareivių nuo 48 iki 
50 metų amžiaus. Vienas jų 
Arnold Stock sakė: “Dauge
lis mūsų kuopos kareivių 
nežino, kaip veikti naujais 
automatiškais ginklais.”

JAPONAI UŽGROBĖ
AMERIKINĮ LAIVĄ

Shanghai. — Japonų ka
riai užgrobė nedidelį žibali
nį laivą “Meiyo” priklausan
tį Amerikos Standard Oil 
kompanijai; nesako, kodėl. 
Laivo darbininkai ir jūri
ninkai buvo chinai.

PRANCŪZŲ SABOTAŽAS 
PRIEŠ NACIUS

London. — Francūzų par
tizanai išvertė nacių trau
kinį iš bėgių ir padegė 15 
vagonų su žibalu Vokietijai. 
Jie taipgi sunaikino 200 vo
kiečių trokų; kurie vežė te
pamąsias alyvas.

NUBAUSTAS Už DAU
GIAU ALGOS MOKĖJI

MĄ DARBININKUI
Melbourne, Australija. —

Vienas čionaitinis orlaivių 
fabrikantas tapo piniginiai 
nubaustas, kad jis mokėjo 
daugiau algos darbininkui 
Ken. Beckui negu įstaty
mais nusakyta.

Išmistai apie Sovietų Susi
kirtimus su Japonais

Maskva. — Sovietų vice - 
komisaras Lozovskis pava
dino tik fašistų išmislais pa
skleistus gandus apie susi
kirtimus tarp Sovietų ka
riuomenės ir japonų.

London. — Anglija dabar 
gauna iš Amerikos daugiau 
karinių pabūklų negu laike 
pereito pasaulinio karo.

PAILGINS TARNYBĄ
AMERIKOS ARMIJOJ

Washington. — Atrodo, 
jog kongresas priims prez. 
Roosevelto sumanymą pus
antrų metų pailgint tarnybą 
armijoj draf tuo tiem karei
viam, milicininkam ir atsar
gos oficieriam, kurie iš pra
džios buvo pašaukti tik vie
niems metams.

LLD Reikalai
LLD 15-to APSKRIČIO 

NARIŲ DĖMESIUI

(Apskr. Sekr. Pranešimas)
Šis raportas buvo skaitytas 

LLD 15-to Apskričio konferen
cijai, kuri įvyko liepos 20 die
ną, 1941 m. Konferencija jį 
priėmė.

Tarpe konferencijų, apskri
čio komitetas turėjo tris savo 
posėdžius, būtent: vasario 28 
d., bal. 25 ir liepos 5 d.

Susirašinėjimais išsiuntinė
jau 11 laiškų ir 27 atvirutes.

Apskričio komitetas buvo 
suruoštas d. Jagminui prakal
bų maršrutą šio apskričio ri
bose. Maršrutas gerai pavyko.

Siuntėme delegatus į Liau
dies Mobilizacijos suvažiavi
mu.

Darbuotasi surengime meti
nės konferencijos ir pikniko.

Išmokėta iš apskričio iždo 
šios sumos:

2 delegatam į Liaudies Mo
bilizacijos suvažiavimą, po 
$10, — $20.00; d. Jagmino 
prakalbų maršruto garsini
mams $2; svetainė $2; Pir
mos Gegužės apvaikščiojimui 
$2; Motinų Dienai $1; “Vil
nies” suvažiavimui su pasvei
kinimu $5. Viso išmokėta $32.

Šiuom laiku pas apskr. iž
dininką turėtų, būt $40.85.

Per tą laiką bandžiau savo 
pareigą atlikti geriausiai kaip 
mokėjau.

LLD 15-to Apskr. sekr.
J. Kolas.

LLD 15-to APSKRIČIO KON
FERENCIJOS REZOLIUCIJA

Mes, LLD 15-to Apskričio 
delegatai, susirinkę į metinę 
konferenciją liepos 20 d.,
1941 m., Thompson, Ohio, 
vienbalsiai pareiškiame seka
mus reikalavimus.

(1) Mes reikalaujame Jun-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

1 |

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- Į 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio , 
dydžio, kokio pa-' 

7 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

'! Tel. Glenmore 5-6191 '

gtinių Valstijų valdžios ir mū
sų prezidento Roosevelto, tuo- 
jaus teikti visuotiną pagelbą 
Anglijai ir Sovietų Sąjungai jų 
kovoje prieš barbariškąjį Vo
kietijos fašizmą ir jos talki
ninkus. Tik sudaužius fašiz
mo galią, Europoj bus išlais
vintos pavergtos tautos ir už
tikrinta Amerikos žmonių lai
svė nuo fašistų karo.

(2) Mes pasmerkiame lie
tuvių pro-hitlerišką spaudą, 
kuri Amerikoj kursto lietuvius 
vienus prieš kitus, kuri džiau
giasi iš kruvinųjų Hitlerio žy
gių ir Lietuvos pavergimo, 
skleidžia Goebels’o propagan
dą ir tuomi silpnina Amerikos 
demokratines jėgas. Mes rei
kalaujame Jungtinių Valstijų' 
valdžios išvyti iš Amerikos 
Smetoną ir kitus Hitlerio 
agentus.

(3) Mes reikalaujame per 
Anglijos ambasadą, kad Ang
lijos karinės jėgos darytų di
desnį spaudimą ant fašistinės 
Vokietijos karinių jėgų, nes 
dabar yra geriausia proga su
naikinti Vokietijos barbariš
kąjį fašizmą, kada Hitlerio 
visos karinės jėgos yra nukrei
ptos prieš Sovietų Sąjungą.

(4) Mes kviečiame visus 
darbo lietuvius ir pažangius 
profesijonalus ir biznierius 
Amerikoj į vienybę, kad ben
dromis jėgomis atremti fašiz
mą, kad padėti Sovietų Są
jungai ir Anglijai sudaužyti 
Vokietijos budeliškus fašistus 
ir tuomi išlaisvinti Lietuvą ir 
kitas pavergtas tautas, ir kar
tu mes kviečiame lietuvius vie
nytis į darbininkiškas organi
zacijas, — Lietuvių Literatū
ros Draugiją ir kitas, platinti 
priešfašistinę spaudą — “Vil
nį” ir “Laisvę,” — teikti viso
kią pagelbą Lietuvos žmonėms 
jų sunkioj kovoj, kad jie galė
tų išsilaisvinti iš po fašistų te
roro ir atsteigti savo žmonių 
valdžią.

Rezoliucijų Komisija:
Metisonas, 
J. Bagužis, 
Račkaitienė.

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

SANDELIS visokių

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

J. GARŠVA:
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS , 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka- j 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. ;
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN^ N. Y. 

Telephone: EVergreen 8-9770

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

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. 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
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

ir kepta paršiena; gaspadorlškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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

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

a

SKELI! KITES “LAISVĖJE” 
__ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ __________ X . . — 

r———— ———------- - ---——

MATELŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. J 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote- i 
rimis. Nedeliomis ] 
atdaras nuo 1 vai. 1 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9508

1; 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 j ,,zf
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

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 šamjmno. O Alus tai geriausios ųūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
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 
Sėdynes ir kitokios Mėšlažamės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūsles Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą.. Įšvirkščiama

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

MEDIKALIS I&TYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irring Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A.-M.—-2 -p.* M.
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NewYirko^A^Ziiiioi SPORTAS

Nuteisė Wm. Levner 
ir Keturis Kitus

Teisėjas Koenig pereitą pir
madienį Harlemo Teisme nu
teisė William Levner, WPA 
Mokytojų Unijos prezidentą 
ir keturis kitus asmenis kalti
nimu netvarkos daryme už da
lyvavimą pikiete prie majo
ro namų. Pikietas buvo pro
testui prieš atleidimą iš WPA

Spėja Karą Greitai 
Pasibaigsiant

Kalbėdamas jūrininkystės 
orlaiviams stoties statybos pra
dėjimo ceremonijosee majoras 
LaGuardia sakė, kad karas 
galįs pasibaigti pirm užbaigi
mo stoties. Stotis manoma 
baigt apie vasario mėnesį. Jis 
sakė, kad Amerikos pagelba 
galinti “būt nulemiamuoju 
faktoriumi karo užbaigai.’’

15,000 darbininkų su pradžia 
liepos. Nuteisė po dvi dienas 
kalėti ar užsimokėti po $5.

Pikietas buvo ramutis, jo
kios jame suirutės nebuvo, bet 
teisėjas sprendė vaduodamasis 
daleidimu, kad jeigu buvo pi
kietas, tai galėjusi pasidarti 
ir suirutė.

Nuteistųjų gynėjai žadėjo 
bylą apeliuoti.

Brookly niečiy Atydai
Laisvės radio programa pra

sidės šį pirmadienį, rugpjūčio 
11 d., 9-tą vai. vakaro. Bus 
transliuojama iš stoties WBYN 
1430 klcs.

Laisvės radio programos pa
laikymui yra rengiamas pikni
kas rugpjūčio^August 17 d., 
Klaščiaus-Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, N. 
Y. Prašome brooklyniečių už
eiti į “Laisvės” raštinę pasiim
ti pikniko plakatų ir padalinti 
juos žmonėms dirbtuvėse ir 
kitose sueigose.

Pikniko Komisija.

Seniausis Streikas Pa
rūpo Valdininkui

New Yorke bene seniausiu 
bus puošnaus Brass Rail; Res- 
taurano streikas, prasidėjęs 
prieš du su virš metus, sausio 
18 d., 1939 m.

Per tą visą laiką pikietai 
kantriai maršavo šaligatviais. 
Policija kartais pakamandavo- 
davo pikietus, o kartais tar
tum vėl nematydavo. Svar
biausia, kad jokiam valdinin
kui neparūpo jį užbaigti.

Tačiau aną dieną unija iš
drįso laiveliu pikietuoti tai pa
čiai Levine Bros, firmai išduo
tą Parkų Departmento žinioje 
esančią koncesiją Jones Beach. 
Čia parkų komisionierius Mo
ses tuojau pasiskubino pa
reikšti, kad koncesija nesanti 
atsakominga už mieste esan
čios tų pačių savininkų Levine 
įstaigos nesusitarimą su unija, 
leisdamas suprasti, kad pikie
tai neturį būti prie koncesijos.

Restauranų unijų lokalai 
16-tas ir 89-tas per savo vir
šininkus David Siegel ir Harry 
Reich pareiškė, kad jeigu ne 
p. Moses finansinė parama 
leidžiant operuot tą Jones 
Beach koncesiją, Levine Bros., 
Brass Rail savininkai, būtų se
niai turėję leist streiką už
baigti arbitracijos ar derybų 
keliu.

Mokytojų Kamantinėjimas 
Tęsiama

Pereitą pirmadienį Aukš
tesniojo švietimo Tarybos ko
misijos teisman turėjo stoti 
Maxwell Weisman, suspenduo
tas Miesto Kolegijos biologijos 
mokytojas. Jam sunkiai ser
gant, jo kvotimas atidėta iki 
pasveiks. O rugpjūčio 7-tą 
pašauktas komisijon M. U. Co
hen, suspenduotas chemijos in
struktorius Miesto Kolegijoj.

Abu mokytojai, kaip ir pir
miau kamantinėtieji, yra kal
tinami priklausyme Komunis
tų Partijoje.

Aktorė Buvo Užkliuvus 
Ant Rubežiaus

Anglė aktorė Merle Oberon 
turėjo eiti į Ellis Salą immi- 
gracijos viršininkams pasiaiš
kinti, dėl ko ji neišsiėmė lei
dimo sugrįžti. Aktorė teisinosi, 
kad jai “niekas neliepęs.”

Newyorkieciam Proga 
Ilgiau Gyventi

I ______
šiandien gimstantieji new- 

yorkiečiai, kaip skelbia vals- 
tijinis Sveikatos Departmen- 
tas, turi progą gyvent po 15 
metų ilgiau, negu gimusieji 
prieš 40 metų. Tai nereiškia, 
kad kiekvieno atskiro asmens 
gyvastis tiek pratęsta, tik kad 
sumažinta abelnas mirtingu
mas dėka apvaldymui ir su
mažinimui susirgimų ir mirtin
gumo nuo daugelio limpamų 
ligų. Tačiau vėžys ir cukra
ligė grėsmingai praplitę, ne 
sumažėję.

Seniau bendras gyvenimo il
gis būdavo ' aprokuojama vy
rams iki 46 ir moterims iki 49 
metų, o dabar vyrams 61 ir 
moterims 64 metai.

Unijos Remia 6 Mėnesių 
Streiką

Baigdami 25-tą savaitę strei
ko, žydų laikraščio “Day” 
streikieriai ir jų draugai turė
jo automobilių paradą po tas 
gatves, kur parduodama už- 
streikuotas laikraštis.

Streikas buvo pradėtas va
sario 14-tą protestui prieš pra- 
varymą Laikraštininkų Gildi
jos narių ir prieš algų kapoji
mus.

Suprasdami, kad savo jė
gomis streikieriai negali taip 
ilgai laikytis, pirmadienį net 
7 Gildijos skyriai iš kitų mies
tų prisiuntė paramos, taipgi 
gavo aukų nuo New Yorko 
kailiasiuvių ir rakandų darbi
ninkų unijų.

Masiniai Pikietuos Už- 
streikuotą Šapą

United Mine Workers Loka- 
las 12878 šį šeštadienį per pie
tus ruošia masinę pikieto de
monstraciją prie U. S. Gypsum 
šapos, Staten Islande.

New Yorko CIO Unijų Ta
rybos viršininkai Austin Ho
gan ir Saul Mills atsišaukė į 
visas miesto CIO unijas koope
ruoti su Gypsum streikieriais.

Nužudyta Moteris
Bronxe ant šaligatvio rasta 

paguldyta mirus moteris apie 
30 m., gražiai apsirengus. Me
nama, kad ji buvo kitur nužu
dyta ir ten iškelta iš mašinos.

Pradėta Pirmos Pageltos 
Klasė

Brooklyne pradėta 58 skir
tingose vietose klasės paruošt 
žmones teikimui pirmos pagel- 
bos. Klases veda Raudonojo 
Kryžiaus instruktoriai po dis- 
trikto sveikatos viršininkų 
priežiūra. Jose mokinasi 1,- 
645 žmonės.

Pamokos būna po 2 valan
das tris dienas į savaitę. Tę
sis per 12 savaičių. Išleidus 
šias grupes, bus mokinama ki
tos. Užsiregistruoja susiedijos 
sveikatos centruose.

Jamaikiečiui J. Ledee užsi- 
grįžus nuo dabojamo vaiko, 2 
metų, vaikas iškrito pro langą 
12 pėdų ant krūvos plytų, bet 
išliko sveikutėlis, tik biskį pra- 
brėžtas.

Išranda Įvairiausių Būdą 
Žmonėms Apgauti

Pastaruoju laiku valdžia su
sekė tūlą Wm. Claus ir Mary 
Malpeso siuntinėjant laiškais 
spėjimus, kuris arkliukas lai
mėsiąs arklių lenktynes, ap
gaudinėjant žmones. Jie sulai
kyti oficialiu kaltinimu nau
dojus paštą apgaulei.

Šilkinių Kojinių 
Medžioklė

Pereitą pirmadienį būriai tų 
moterų, kurios daugiau susirū
pinusios savo blauzdų paroda- 
vimu, negu visu pasauliu, ap
spito krautuvėse šilkinių koji
nių stalus ir daug prikamavo 
pardavėjas, norėdamos prisi- 
pirkti-prisidėti skrynias atsar
gų.

Užpultos tarsi audros, tūlos 
krautuvės nustatė, po kiek 
parduoda vienai pirkėjai: 
Gimbels po 4, Macys po 3, 
Ohrbacks 2 poras šilkinių ir 1 
nylon, kitur po mažiau, o kai 
kur ir po kiek nori. Didžiau
siose krautuvėse kainos buvo 
tos pačios, bet tūlose iš ma
žesnių kainos buvusios pakel
tos net $4 daugiau per tuziną 
porų.

Smithas Išeina Armijon
Al Smith, Jr., Miesto Tary

bos narys, buvusio guberna
toriaus sūnus, išvykstąs armi
jon. Jis pradėsiąs su kapito
no laipsniu.

Pastaraisiais metais Smith 
buvo paskilbęs, bet ne dėl sa
vo kilmės ir ne dėl nuopelnų 
tarybai. Taryba jį buvo pa
skyrus vadovauti komisijai, 
kurios tikslas patirti įstaigų ir 
valdininkų veiklą.? Toj komi
sijoj jis ir buvo žinomas, kai
po mažasis “daisukas,” užsi
spyrusiai atakuojąs visus pro
gresyvumo požymius. Jis ypa
tingai buvo užsikabinęs mies- 
tavą Civilės Tarnybos Komisi
ją ir jos pirmininką Paul J. 
Kern.

Kaa atsitiks su tais kaman
tinėjimais jam išėjus, dar ne
aišku. Tūli mano, kad dabar 
prieš miesto valdininkų rinki
mus šniukštinėjimas ir berei
kalingas kiršinimas žmonių ne
išeitų ant gero tą darbą vedan
čių partijoms, tad gal su išė
jimu Smitho armijon leisią ir 
komisijai užsnūsti naturališku 
snauduliu iki patogesnio mo
mento.

Louis Gastic, 50 m., nušovė 
savo žmoną Elizabeth savo 
namuose, 25-50 41st St., As- 
torijoj, dėl įsisenėjusio ginčo 
dėl tų namų. Jis norėjęs na
mus parduoti, o ji — laikytis.

Penktadienio vakaro progra
moj Simfoniškos Orkestros va
dovybę perims Aleksandras 
Smallens, amerikiečių Schu
man ir Copland, taipgi užru- 
bežiečių kūrinių programoj.

. . —— f
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
1 ........................ ............ ................ -■■■(»

Clement Vokietaitis
!; LIETUVIS ADVOKATAS

;; 66 Court Street
Brooklyn, N. ¥.

JĮ Tel. Triangle 6-8622
. ...........................................*■■■—■!■.......................................... 1

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. ¥.

Į Tel. Evergreen 8-7170 '
4 ,

Grąžinkite Radio Va
landos Blankas

Draugės ir draugai, kurie 
tik turite paėmę blankas 
rinkimui aukų, grąžinkite 
visas tuojaus.

Kaip jau žinote, radio 
programa bus duodama iš 
stoties WBYN kiekvieną 
pirmadienį nuo 9 iki 9:30 
vai. vakaro, pradedant su 
šiuo pirmadieniu, 11 d. rug
pjūčio. Pinigai labai reika
lingi, tai kiek tik turite jau 
surinkę, siųskite sykiu su 
blankomis.

Laisves Radio Programos 
Komitetas nutarė padaryti 
ndujas blankas, nes senos 
netinkamos, padarytos ne 
ant to vardo ir nesunume
ruotos.

Grąžindami blankas, 
draugai, praneškite, kiek 
norite naujų blankų. Jeigu 
siunčiate čekius arba money 
orderius, išrašykite šiuo var
du : Eva T. Mizara, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

Eva Mizarienė,
Sekr.—Iždininkė

Elektristų Streikas 
Tęsiasi

Buvusiame Elektristų Loka- 
lo 3-čio viršininkų pasitarime 
su statybos kontraktorių atsto
vais buvo suprasta, kad kon- 
traktoriai nieko neturi prieš 
uniją ir norėtų, kad Edisono 
firma susitartų su unija ir 
streiką baigtų.

Apart sugrąžintų darban 
Navy Yard elektristų, kiti apie 
70 streikierių unijos tarimu, 
sugrąžinta darban į Ford In
strument Co. šapą, Long Islan
de, kur dirba apsigynimo dar
bą. Kiti apie 7,600 iš origina
liai sustreikavusių 8,000 vis 
dar randasi streike.

Atidaryta Nauja Turgavietė
Su prakalbomis ir ceremo

nijomis pirmadienį atidaryta 
nauja miestava Moore St. tur
gavietė, kurioj talpinsis ant 
Moore, Siegel, Bushwick ir 
Delmonico gatvių nuo vežimė
lių prekiavę vertelgos.

Turgavietės statyba lėšavo 
$204,807. Turi 140 standų, 
kurios išrenduojamos po $4.25 
per savaitę. Iš to tikimasi per 
metus surinkti $37,150 įplau
kų, iš kurių $11,000 būtų gry
nas pelnas.

L. Anderson, 15 m. berniu
kas, pašautas Flushinge važi
nėjant dviračiu. Policija jieš- 
ko kaltininko. Vaikas pasvei
ksiąs, v

LAISVES RADIO PROGRAMOS

PIKNIKAS
Pilnai ir visiškai prisiruošta lietuviu 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 August
Visa didžiojo New Yorko apylinke turi dalyvauti 

šiame piknike. Piknikas bus

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

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.
i .

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

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
® tai

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.Tel. Ev. 4-8698

Ristikas Jonas Gudiškis
Tarnauja Dėdei Šamui

Šiomis dienomis man buvo 
proga sueiti su lietuviu jau
nuoliu Jonu Gudiškiu. Jis pla
čiai žinomas tarpe amerikonų 
kaipo “Johnny” Gudiškis, 
wrestler. Nemažai ir lietuvių 
yra matę jį imantis. Porą 
kartų ėmėsi “Laisvės” pikni
kuose Brooklyne ir Waterbu
ry j e.

Jau šešios savaitės kaip tar
nauja kariuomenėje, Mitchell 
Field, Aviacijos Skyriuje. Jo
nas yra profesionalas ristikas, 
7 metai kai apleido pradinių 
ristikų (amateur) titulą. Pa
klausiau jo, ar ir kariuomenė
je gauna progą ristis, atsakė, 
jog tankiai prisieina ristis su 
seržantais ir kitais viršininkais 
laike rekreacijos valandos. 
Atrodo stiprus, saulės įdegtas 
ir pilnas energijos. Linkime 
daug pasisekimo Jonui tar
naujant Dėdei Šamui.

L. K.

Lenkė aktorė Pola Negri, 
buvus prieš keletą metų pa
skelbta Hitlerio meiluže, su
grįžo į J. V. per Ellis Island, 
kadangi neturėjus sugrįžimui 
reikiamų dokumentų. Ji išbu
vo Vokietijoj ir Francijoj 7 
metus. Grįšianti į Hollywooda.

Naujai statomame tarp 
Park ir Portland Avės. 13-kos 
aukštų apartmente leisią gy
venti tik Navy Yarde dirban
čių vyrų šeimoms. Projektas 
lėšuos $902,000. Namai bus 
gatavi gyvenimui lapkričio 15- 
tą.

Great Necke rugpjūčio li
tą parduos iš varžytinių 35 
nuosavybes, kaipo prasiskoli
nusias taksais $2,562.90 (ben
droje sumoje). Pirkėjai turės 
bilas apmokėt bėgiu 10 die
nų.

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

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Sekmadienio programai va
dovauti pirmu kartu Stadiu- 
me išstos Dean Dixon, jaunas 
negras orkestrų vadas.

J Paskutiniems trims šio sezo
no koncertams Stadiume, rug
pjūčio 11, 12 ir 13-tą, vado
vaus Smallens’as.

Lewisohn Stadiumas randasi 
prie 138th St. ir Amsterdam 
Ave., N. Y. Įžangos nuo 25c. 
Desėtkai tūkstančių publikos 
lanko tuos koncertus.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, 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.

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS’

JUNIOR LABEL

NOTARY
PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUO.TAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinanią kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kai uub.

VARPAS BAKERY. 36-40 Stang Street. Brooklyn N. Y

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8461

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Ketvirtad., Rugpjūčio 7, 1941
t

Dvylikos aukštų bildinge, 
663 Broadway, N. Y., keltu
vas nuslydo virvėmis 5 aukš
tus. Keturiolika asmenų sukrė
sta ir apibraižyta.

A—vietinės
Milionieriaus Guggenheimo 

gražuolėms merginoms palik
tasis milionas, anot jo šeimos 
advokatų firmos nario Aul 
aprokavimo, susitraukęs iki 
apie 8 tūkstančių dolerių nuo 
jo mirties birželio 27-tą.




