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SLA organas “Tėvynė” 
(rugpj. 8 d.) labai smarkiai 
agituoja už šaukimą Amerikos 
lietuvių seimo. Tokio seimo 
tikslas, girdi, būtų rinkti au
kas ir siųsti Lietuvos su vargi n- 
tirms žmonėms.
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LIETUVAI PASKIRTI NACIAI DIKTATORIAI VALDOVAI
Nepartyviskas, visų lietuvių 

seimas būtų geras daiktas. De
ja, su šelpimu Lietuvos žmonių 
dabar kebli problema. Lietu
va okupuota ir prispausta 
kraugerių nacių, kaip ir visa 
eilė kitų tautų Europoje. Tie 
žmonės badauja milionais.

Amerika faktinai kariauja 
prieš nacius, nors karo nėra 
paskelbus ir armijos dar nėra 
pasiuntus. Amerika atsisako 
nacių okupuotiems kraštams 
siųsti maistą. Ji mano, kad 
maitinimas okupuotų kraštų 
būtų gelbėjimas Hitleriui.

Ne kitaip Amerikos liaudis 
ir valdžia šiandien žiūri ir j 
Lietuvą.

Jeigu toks seimas būtų su
šauktas, tai jo vyriausias tiks
las turėtų būti pakelti balsą 
prieš kruvinuosius nacius. Pir
miausia problema prieš visą 
žmoniją yra laimėti šj karą 
prieš hitlerinę Vokietiją ir nu
šluoti nacizmą nuo žemės pa- 
viršio.

Siuntimas aukų per Berlyną, 
arba per naciškas okupuoti! 
kraštų valdžias nacių paverg
tiems žmonėms reikštų gelbė
jimą Hitlerio. Tik paskutinis 
politinis neišmanėlis gali tikė
ti, kad ten pasiųsti pinigai, 
drapanos arba maistas nepa
teks naciams tęsimui šio jų 
karo prieš visą žmoniją.

“A m e r i k o s” redaktorius 
Laučka sako (rugpj. 8 d.) : 
“Mūsų šalies valdžia pažadė
jo teikti bolševikiškai Rusijai 
visą galimą paramą ginklais.”

Tas tiesa. 13et kur stovi 
Laučka? Jis šitam Amerikos 
žygiui griežtai priešingas. Va
dinasi, jisai tarnauja Hitleriui.

Laikraštininkas Jay Allen iš
buvo nacių okupuotos Franci
jos kalėjime keturius mėnesius 
ir pusę. Dabar tapo išlaisvin
tas ir rašo, kad 95 nuoš. 
francūzų “priešingi vokie
čiams.”

Jie laukia progos sukilti 
prieš nacius ir nuversti jų 
priespaudą.

Panašiai yra nusiteikę visi 
žmonės nacių okupuotuose 
kraštuose. Lietuvos žmonės 
taip pat priešingi naciam. Tuo 
tarpu mūsiškieji klerikalai, 
tautininkai ir socialistai tursi
nas! prieš Hitlerį ir jo propa
gandą skleidžia čionai Ameri
koje.

“Keleivis” (rugpj. 6 d.) sa
ko, kad jo paduotoms žinioms 
iš Berlyno apie Lietuvą “abe
joti negalima.” O iš Berlyno 
žinioms neabejoja tiktai naciai 
ir socialnaciai. Joks padorus 
žmogus, joks laisvę ir žmoniš
kumą mylintis žmogus Berly
no melams netiki.

Išreiškęs pilną pasitikėjimą 
Berlynui (reiškia, Hitleriui), 
“Keleivio” redaktorius išeina 
begėdiškai atvirai su anti-se- 
mitine propaganda. Ve ką jis 
sako:

“Vienas žydukas Kaune jau 
keletas mėnesių atgal buvo 
pasakęs, kad jeigu jiems tek-

SOVIETINIAIU-l ORLAIVIAI BOMBARDAVĘ BERLYNU
(•>

Sovietų Oficialiai PranešimaiVOKIEČIU FAŠISTAI
VERŽIA KILPĄ ANT 
LIETUVOS KAKLO

Kada Vokietijos budeliš
ki fašistai užpuolė Lietuvą,
tai mes sakėme, kad Lietu
va patenka baision nelais
vėn. Tuo kartu Amerikoj ta

ksistai iš “Vienybės” garbino 
[Hitlerį ir šaukė, būk jis 
[“Lietuvai suteikė laisvę.” 
Tą pat darė kunigų laikraš
čiai “Draugas” ir “Darbi
ninkas.” Džiaugėsi “"Sanda
ra,” “Dirva.” Hitlerio melus 
spausdino “K e 1 e i vis” ir 
“Naujienos,” juodindami 
buvusią Tarybų santvarką 
Lietuvoj, v

Dabar kiekviena diena at
neša vis baisesnių žinių, 
kaip Vokietijos fašistai ir 
jų talkininkai Ancevičiai, 
generolai Raštikiai ir kiti 
lietuviai fašistai-hitlerinin- 
kai virto baisiausiais Lietu
vos priešais, lietuvių liau
dies smaugikais.

“Naujienos,” g a v u s ios 
nuo Ancevičiaus radiogra-
mą, spausdina ją ir jau pri-:siški Lietuvos 
pažįsta, tą faktą, kad Lietu- Kas dėl 
va atsidūrė baisioj nelaimėj.
Jos rašo:

“Lietuvos žmones neturi 
balso sprendime savo veiki
mo ribų, ir jie priklauso 
okupantų (Vokietijos fašis
tų) malonei.”

Patsai Hitlerio bernas 
Ancevičius praneša, kad 
“vokiečiai imasi globoti Lie
tuvą.” Jis praneša, kad Hit
leris paskyrė Lietuvos val
dymui komisarus, kurie yra 
pilnais Lietuvoj bosais. Vo
kietijos fašistai vokiečių ir 
lietuvių kalbomis išleido į- 
sakymus lietuviams ir pa
skyrė pilnateisius savo ko
misarus sekamai:

“Generalinis k o m isaras 
yra Renteln, pagalbininkas

tų iš Lietuvos trauktis, tai jie 
nepaliktų gyvo nei vieno ‘bur- 
žujo’...” ,

Kitoje vietoje stačiai šau
kiama: “Bolševikų valdžia 
Kaune buvo apginklavus 10,- 
000 žydų prieš lietuvius.”

šitaip piktai, bjauriai, me
lagingai ir kurstančiai prieš 
žydus rašo tiktai ištikimi Hit
lerio agentai. Tai pogromiš- 
ka agitacija prieš žydus. Tai 
juodašimtiškas kurstymas lie
tuvių prieš žydus.

Jau žinote, draugai, kad ga
lima užrašyti “Laisvę” už vie
ną dolerį šešioms savaitėms.

Pagalvokite, gal turite gimi
nių arba gerų pažįstamų, ku
rie “Laisvės” dar neskaito. Už- 
fundykite jiems dienraštį še
šioms savaitėms. Tegul jie 
naudojasi dienraščio žiniomis 
ir šviečiasi.

— Lohse. Kauno sričiai pa
skirtas diktatorius Lentzen; 
Kauno miestui — Craemer; 
Vilniaus miestui — Hingst; 
Vilniaus apskričiui—Wulff 
ir Šiaulių apskričiui — Ge- 
wecke.” Taip praneša patsai 
Hitlerio pastumdėlis Ance- 
vičius.

Hitlerio paskirtas Lietu
vai valdyti diktatorius 
Lohse išleido patvarkymą, 
kuriame pranešė, kad Lietu
va bus žinoma tik, kaipo 
Vokietijos dalis OSTLAN- 
DAS, tai yra Rytų žeme. Jis 
sako, kad jo ir Andian von 
Rentelno “įsakymai ir pa
tvarkymai šios srities ribo
se turi būti taip pat kiekvie
name atsitikime vykdomi.” 
Ir toliau kietai pareiškia:

“... vokiečių administra
cija turi reikalauti, kad jos 
patvarkymai būtų besąlygi
niai vykdomi...”

Vokietijos fašistai yra vi-
šeimininkai, 

lietuvių fašistų - 
smetonininkų, tai juos hitle
rininkai tik tada pasikvies, 
kada matys reikalą, nes ta
me pareiškime sako:

“Jei bus reikalo, ji paskirs 
patikimus vyrus iš jūsų tau
tos, per kuriuos galės būt 
perduodami jūsų norai Rei
cho (Vokietijos) komisarui, 
generaliam komisarui ir sri
čių komisarams...”

Tai taip lietuvių tauta at
sidūrė budeliško Hitlerio fa
šistų nelaisvėj, ir tame Hit
leriui padėjo visų lietuvių 
tautos priešai, kurie buvo 
susispietę Berlyne. Apie 
Lietuvos nelaimingą padėtį 
plačiau parašysime rytoj.

SOVIETŲ BOMBININKAI 
ATAKAVĘ BERLYNĄ

Berlin, rugp. 8. — Vokie
čiai praneša, kad ‘praeitą 
naktį “anglų” orlaiviai bom
bardavę Berlyną.

London, rugp. 8. — Ang
lų orlaiviai praeitą naktį 
smarkiai bombardavo Esse- 
ną, kur yra didžiausi vokie
čių Kruppo ginklų fabrikai; 
jie taipgi bombardavo Ham- 
mą ir Dortmundą, vakarinė
je Vokietijoje.

Bet anglai griežtai užgin
čija nacių pranešimą, būk 
jie tą naktį atakavę Berly
ną.

Todėl minimą naktį Ber
lyną tik Sovietų orlaiviai te
galėjo bombarduot, o niekas 
kitas.

ORAS. — Šį šeštadienį 
giedra ir šilta.

Maskva, rugp. 7. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Naktį rugp. 6 į 7 d. mūsų kariuomenė įtūžusiai kovėt 
si su priešu linkmėse Smolensko ir Bielaja Cerkov ir 
fronto dalyje Estonijoje. Kitose fronto dalyse nebuvo jo
kių žymesnių mūšių.

Mūsų oro laivynas ir toliau kirto smūgius motorizuo
tom ir mechanizuotom priešo jėgom ir jo pėstininkam ir 
artilerijai, ir atakavo priešo orlaivių stovyklas.
RAUDONARMIEČIAI IŠDAUŽĖ VOKIEČIŲ TANKŲ 

DIVIZIJĄ IR DU PULKUS
Atkakliai kovodama arti upės L, mūsų kariuomenės 

dalis, komanduojama Domračevo, padarė didžius nuosto
lius Dvidešimta j ai Vokiečių Tankų Divizijai. Mūsų ka
riuomenė persigrūmė per upę, pradėjo ofensyvą ir užpuo
lė vokiečių divizijos apsigynimus.

Priešas paleido įnirtusią ugnį savo artilerijos, kulkas- 
vaidžių ir minų mėtytojo (apkasinių patrankų), bet ne- 

Iį pajėgė sulaikyt mūsų kariuomenės žygiavimo pirmyn. 
Mūsų artilerija atidarė stiprią baražo ugnį ir po jos 
priedanga mūsų tankai metėsi pirmyn ant priešo. Žiau-^ 
iriame tankų mūšyje vokiečiai prarado tuzinus savo tan- 
;kų. Šimtai vokiečių liko sukriušinta pačiais mūsų sun
kiųjų tankų “ratais” ir užmušta ugnim iš mūsų kulkos
vaidžių ir kanuolių.

Vokiečių 112-tas ir 54-tas tankų pulkai nukentėjo sun
kių nuostolių. Domračevo komanduojama mūsų kariuo
menės dalis pagrobė 28 vokiečių tankus, 6 kanuoles, 26 
kulkosvaidžius, 30 motorinių dviračių, 4 sunkvežimius ir 
didelį daugį kitokių įrengimų.

SUNAIKINO 39-NIS VOKIEČIŲ ORLAIVIUS
Maskva, rugp. 8. — šiandien Sovietų Žinių Biuras iš- 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Vienur Vokiečiai At
mesti Atgal, Visur 

Kitur Sulaikyti
Maskva, rugp. 8. — Vo

kiečiai sutelkė tankus, arti
leriją ir naujus kariuome
nės pastiprinimus, bandyda
mi pradėt naują žiaurią 
ofensyvą prieš Sovietus lin
kui Smolensko, bet Raudo
noji Armija, neatlaidžiai 
kovodama, sulaiko nacius.

Vokiečiai tapo atmesti at
gal pietiniame fronte su di
deliais jiem nuostoliais. Ki
tuose frontuose Sovietai 
sėkmingai atmušė kartoti
nus nacių šturmavimus.
MILŽINIŠKI SOVIETŲ 

TANKAI NEBIJO VO
KIEČIŲ ŠOVINIŲ

Sovietų kariuomenė var
toja ir milžiniškus tankus, 
kuriems vokiečiai iki šiol 
dar nieko negalėjo padaryti, 
ir Raudonoji Armija šiuo 
tarpu daugiau negu atsilai
ko prieš vokiečius, kaip 
praneša bevieliniu telegra
fu N. Y. “Times” maskviš
kis korespondentas Cyrus L. 
Sulzberger. t

“Raudonoji žvaigždė” ra
šo, jog didžiausi sovietiniai 
tankai sunaikino trijų mylių 
eilę vokiečių sunkvežimių, 
kurių buvo 240, kada šie 
tankai užpuolė užnugarį Aš
tuntosios Vokiečių šarvuo
tos Divizijos. Į vieną iš šių 
sovietinių tankų buvo patai-

B

Senatas Užgyrė Pustre
čių Metų Tarnybą 
Amerikos Armijoj

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 45 balsais 
prieš <30 priėmė sumanymą, 
kuris įgalioja prezidentą 
Rooseveltą palaikyt armijoj 
dar pusantrų metų draftuo- 
tus kareivius, milicininkus 
ir atsargos oficierius, kurie 
pradiniai buvo pašaukti tik 
vienų metų tarnybai; taigi, 
pagal senato tarimą, jie tu
rėtų tarnaut pustrečių me
tų. Senatas taip pat nubal
savo, kad prez. Rooseveltas 
gali palaikyt kariuomenėje 
18 mėnesių ilgiau tuos ka
reivius, kurie savanoriai 
įstojo armijon tik trejų me
tų tarnybai.

Jeigu kongreso atstovų 
rūmas priims šį sumanymą, 
tai jis taps įstatymu.

Senatas taipgi priėmė pa
taisymą, kuris reikalauja 
pridėt po dešimt dolerių al
gos per mėnesį visiem ka
reiviam po vienų metų tar
nybos.

Kitas punktas senatorių 
tarimo sako, jog kareiviai 
sulaukę 28 metų amžiaus 
turi būti paleidžiami iš tar
nybos, jeigu jie to nori.

kyta dvidešimčia šovinių iš 
vokiečių prieštankinių ka
nuolių, ir vis tiek tankas iš
liko sveikas ir toliau veikė, 
kaip ir veikęs.

i

VOKIEČIAI PRARADO
1,500,000 KAREIVIU, O 

SOVIETAI 600,000
Nacių Žuvo 6,000 Tankų, 6,000 Orlaivių, 8 Tūkst. Kanuolių; 
o Sovietų 5 Tūkst Tankų, 4,000 Lėktuvų, 7,000 Kanuolių

Maskva, rugp. 8. — Sovie
tų Žinių Biuras davė seka
mą oficialį atsakymą į Vo
kiečių Aukštosios Koman
dos paskelbtus skaitmenis 
apie tariamus Sovietų nuos
tolius:

Vokiečių Aukštosios Ko
mandos pranešimai apie pa
sekmes šešių savaičių karo 
yra arabiškos pasakos.

Daugiau negu šešios sa
vaitės praėjo, kai vokiečių 
fašistų kariuomenė iš pasa
lų niekšiškai užpuolė Sovie
tų Sąjungą. Susidurdama su 
galingu Raudonosios Armi
jos pasipriešinimu, vokiečių 
kariuomenė nukentėjo mil
žiniškus nuostolius, praras- 
dama daugybę kareivių ir 
ginklų. Vis didėjantis Rau
donosios Armijos pasiprieši
nimas, drąsūs partizanų 
veiksmai ir kova visu So
vietų žmonių prieš įsiveržė
lius aštriai palietė ne tik vo
kiečių fašistų kariuomenės 
gabumus kovoj ir jos ūpą, 
bet taipgi ir Vokietijos žmo
nių dvasią.

Nuovargis, kurį padarė 
ilgai užtrukęs karas; prane
šimai pasiekianti Vokietiją 
apie milžiniškus nuostolius 
jos armijos; griežtas pablo
gėjimas maisto padėties Vo
kietijoje ir didėjantis kriki- 
mas jos pramonės veda Vo
kietijos žmones į nusimini
mą ir sumišimą.
JUOKINGA NESĄMONĖ

Fašistų propaganda, 
skleisdama melagingus pra
nešimus apie karo veiksmus 
rytiniame fronte, stengiasi

AMERIKA PERVEDA KETURIS LAIVUS
SOVIETAM GAZOLINĄ GABENTI

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministeris 
Harold L. Ickes, žibalo rei
kalų tvarkytojas, pranešė 
rugp. 7 d., kad Jungtinės 
Valstijos perleis keturis sa
vo žibalinius laivus Sovie
tam gabenti orlaiviui gazo
liną.

Sovietai turi į valias savo 
žibalo, bet negana mašineri
jos, kad galėtų perdirbt tiek 
žibalo į gazoliną, kiek rei
kia karui prieš Vokietiją. 
Amerikos vyriausybė dabar 
svarsto, kiek galėtų pasiųst 
Sovietam mašinerijos ga
minti ten daugiau gazolino.

Savaitė atgal vienas So

pakelt dvasią Vokietijos ka
reivių ir gyventojų. Slėpda
ma nuo Vokietijos žmonių 
tikruosius nuostolius, ku
riuos nukentėjo vokiečių ar
mija kare prieš Sovietų Są
jungą, todėl hitlerinė pro
paganda vaišina savo žmo
nes juokingomis nesąmonė
mis — pavyzdžiui, kad še
šiolika vokiečių raitelių su
naikinę Sovietų pulką, ar
ba kad penki vokiečių pės
tininkai užėmę septynioliką 
fortų ir sunaikinę visą so
vietini pulką, kuris gynė 
tuos fortus.

Tokių pranešimų kvailybe 
yra taip aiški, jog Vokieti
jos gyventojai visiškai neti
ki jais ir, suprantama, kaip 
kad sakė pati vokiečių ko
manda, jau kilo šalyje “ne- 
rimastaujanti nuomonė 
apie karo veiksmų žengimą 
pirmyn.”

Kaip tik dėl tos priežas
ties vokiečių propaganda, 
sujungdama savo pastangas 
su vyriausiąja vokiečių ar
mijos komanda, padarė nau
ją štuką, paskelbdama rugp. 
6 d. sensacingus pranešimus 
apie jų karo pasisekimus ry
tiniame fronte. Norėdama 
surast paaiškinimą, kodėl 
vokiečių armijos nukentėjo 
tokius didelius nuostolius 
fronte ir kodėl vokiečių fa
šistų gaujos taip ilgai užtru
ko, tai vokiečių komanda 
stengiasi sutvert, “istorinę” 
apysakaitę, kad, girdi, yra 
“galinga ginkluota Stalino 
Linija.”
(Tąsa ant 5-to puslapio)

vietų laivas išsivežė orlai- 
vinio gazolino krovinį iš Los 
Angeles, Calif.; šį mėnesį 
išplauks iš ten ir kitas so
vietinis laivas su gazolinu į 
Vladivostoką.

Gazolinas ir kiti karo 
reikmenys^ iš Amerikos bus 
siunčiami Sovietam į Vladi
vostoką ir taipgi į Archan
gelską, pro šiaurinę Norve
giją, jeigu Sovietai norės 
gaut karinių krovinių ir 
šiuom keliu. Anglijos karo 
laivynas padės apsaugot lai
vus plaukiančius su karo 
reikmenimis į Archangels
ką, kaip pareiškė Amerikos 

I ministeris Ickes.
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4r Roose veltas Tariasi Su 
Churchillu?

LAISVE

Anti-orlaivinč kanuolė leidžia i padanges šūvius pra
timuose, kuriuos Jungtinių Valstijų kariuomene daro 
Stovykloje Haan, Kalifornijoje.

Militariniai Komisarai Raudonojoje 
Armijoje ir Jų Pareigos

Šiuos žodžius rašant, dar vis nėra jo
kių tikrų žinių, kad tarp prezidento 
Roosevelto ir Anglijos premjero Chur- 
chillo įvyko pasitarimas “kur nors Atlan- 
tike.” Galimas daiktas, kad pirmiau ne
gu šitie žodžiai skaitytoja pasieks, jau 
bus tikrai patirta, ar tasai susitikimas ir 
pasitarimas įvyko.

,Mums rodosi, jog būtų visai natūralu, 
jėi tokis pasitarimas įvyktų šiuo metu. 
Eina gandų, kad prezidento asmeninis 
pasiuntinys Maskvon, Harry Hopkins, 
parvežęs tam tikrų iš Sovietų vyriausy
bės svarbių siūlymų Hitleriui sumušti. 
Galimas daiktas, kad tas ir paskubino šį 
šių atsakomingų vyrų susitikima ir pa
sitarimą.

Šiandien, mat, yra labai svarbus lai
kotarpis. Virš 80 nuošimtis Hitlerio jė
gų yra pastatyta Rytų Fronte. Raudono
ji Armija su jomis didvyriškai grumiasi. 
Vakarų Europoje ir kitur hitlerinių jė
gų palikta nedaug ir jos, palyginti, men
kos.

Todėl visai natūralu, kad Stalinas, kai
po Sovietų Sąjungos pęeipjeras ir apsi
gynimo komisaras, yra pasiūlęs tam tik
rų sumanymų, kuriuos pravedus gyveni- 
man, būtų galima Hitlerio jėgos visiškai 
sunaikinti dar šį rudenį. Gal būt Sovietų 
vyriausybė rimtai siūlo Anglijai ir Ame
rikai atidaryti Vakaruose frontą ir pra
dėti rimtai mušti Hitlerio jėgas. Tik to
kiu būdu Hitleris galėtų būti parblokštas 
ir visas pasaulis ramiau atsidustų.

Sovietų Sąjunga šiandien kovoja ne tik 
už Angliją, bet ir už Jungtinių Valstijų 
saugumą. Nes jei hitlerizmui pavyktų nu
galėti Sovietų Sąjungą, tai jis tuomet 
pultų ir Ameriką. To niekas neabejoja. 
Arba, jei Sovietų Sąjungos-Vokietijos 
karas nusitęstų ilgai, tuomet prisieitų 
kur kas daugiau jėgų sunaudoti Hitlerio 
sumušimui.

Todėl būtų labai sveika, jei Anglija ir 
Amerika pradėtų daugiau dėmesio kreip
ti į konkrečius žygius išvystymui fron
to Vakaruose. Galimas daiktas, kad tuo 
klausimu prezidentas Rooseveltas su 
Churchillu ir tarėsi, jei jiedu iš viso ta
rėsi.

Dėl Tą Pasakiškų “Laimėjirnų”

Vienas komercinis laikraštis (PM), ra
šydamas apie pasakiškus vokiškųjų nacių 
laimėjimus Rytų Fronte, šitaip viename 
sakinyje viską pasakė:

“Berlynas išžudė Raudonąją Armiją 
vakar su savo sudedamosiomis mašino
mis.”

Tai berods geriausias ir ryškiausias 
pasakymas dėl tų milijonų raudonarmie
čių, kuriuos Vokietijos fašistai “išžudė.”

Kodėl vokiečiai fašistai taip blofina, 
kodėl jie taip kvailai meluoja?

Tas pats laikraštis atsako: Jie bijosi 
savo žmonių. Vokietijoje prasidėjo dide
lis žmonių bruzdėjimas, prasidėjo reiš
kimas didelio nepasitenkinimo kruvina 
Hitlerio avantūra Rytuose. Daugiau 
kaip pusantro milijono kareivių vūkią- 
čiai fašistai prarado sužeistais, užmuš
tais ir nelaisvėn paimtais. Jie prarado 
daugybę orlaivių, daugybę tankų ir ki
tokių ginklų, o tuo pačiu sykiu jie iki 
šiol nieko apčiuopiamo nelaimėjo.- Todėl 
žmonėse prasidėjo reikštis nepasitenki
nimas, zurzėjimas. Na, Hitleris ir suma
nė juos patenkinti “linksmomis žinio
mis.”

Kad Sovietų Sąjunga prarado nemažai 
savo žmonių — niekas neabejoja. Kad ji 
prarado tankų, orlaivių, kanuolių — taip
gi niekas neabejoja. Bet didžiausia kvai
lybė sakyti (ką sako Hitleris), būk Rau
donoji Armija jau esanti sunaikinta, būk 
vokiečiams dabar teksią tik “išvalyti li
kučius” Raudonosios Armijos.
* Greita ateitis parodys, kad taip bus. 
Ką tuomet sakys Hitleris? Kaip jam 
seksis tuomet žmones “užbovyti,” kuo
met vokiečiams fašistams dar teks ir 
žiemavoti šiame kare, arba, galimas 
daiktas, kuomet jiems gali tekti neš
dintis atgal iš Sovietų Sąjungos žemių 
dar šią žiemą?!

Hitleris turi išsidirbęs taisykles, kaip 
skleisti propagandą ir žmones mulkinti. 
Jis sako, jog žmonėms reikia meluoti ir 
meluoti; meluoti daug apie savo priešą 
ir slėpti priešo jėgą, tuomet žmonės vis- 
vien tau patikės.

Iki šiol jam, reikia pasakyti, vyko dau
gumą Vokietijos žmonių tokiais būdais 
nublofinti. Bet kaip ilgam ?!

Anksčiau ar vėliau jie pamatys, kad 
Hitleris jiems melavo ir meluoja. O kai 
jie tą pamatys, jie netylės; jie kovos 
prieš jį ir visą tą šaiką, kuri šiandien sle
gia Vokietiją ir grūmoja visam pasau
liui !

Premjeras Teleki Buvo
Nužudytas

Pagaliau, Gavo Galų

Orlaivio nelaimėje užsimušė Benito 
Mussolinio sūnus, Bruno. Tai tas pats 
Mussolinukas, kuris kadaise iš oro šau
dė beginklius ethiopus ir pareiškė pasau
liui, būk oro karas yra geriausias spor
tas.

Nei vienas laisvę mylįs žmogus nesi
gailės to banditėlio, kurio tėvas, švoge- 
ris ir giminės pastaraisiais metais užsi- 
imdinėjo vergimu ir naikinimu silpnes
nių tautų — ethiopų, albanų, graikų. 
Priešingai, kiekvienas, perskaitęs žinią, 
tik apsidžiaugs, ir palinkės, kad panašiai 
galą gautų ir senis Mussolinis, ir Hitle
ris; kad, pagaliau, greičiau galą gautų 
visas fašizmas!

Vienas artimųjų žuvusio Vengrijos 
premjero Telekio draugų atvyko į Švei
cariją. Jis atvežė baisių žinių. Visų pir
miausiai šis asmuo pareiškia, kad prem
jeras Teleki ne pats nusižudė, bet jis bu
vo nužudytas — nužudytas kruvinųjų 
Hitlerio agentų. Policijos agentai, sulyg 
fašistų įsakymais, paskelbė, būk prie ne
gyvo premjero buvo rastas revolveris; 
bet tai ne tiesa, — jį nužudė Hitlerio 
agentai su savo vengriškais chuliganais.

Už ką Telekį nužudė? Už tai, kad jis 
buvo priešingas įtraukimui Vengrijos į 
Jugoslavijos užpuolimą, kurį padarė Hit
leris. Jis buvo priešingas padaryti Veng
riją naciškos Vokietijos vasalu. Jis buvo 
priešingas naikinti Vengrijos nepriklau
somybę. Dėlto jis tapo Hitlerio piktos 
lankos nudaigotas.

Na, ir nūnai matosi, kur pastatyta 
Vengrija. Ji yra atsukta prieš Sovietų 
Sąjungą, — įtraukta į baisų karą visiškai 
prieš savo interesus. Vengrija pavergta 
Hitlerio banditiškų govėdų. Iš Vengrijos 
pasiliko tik naciškos Vokietijos kolonija.

Šostakovičius Uniformoj

Šiomis dienomis pastebėjome spaudoje 
atvaizdą Dmitrio D. Šostakovičiaus, jau
no, bet labai.gabaus ir jau spėjusio sa
vo darbais pasaulyje išgarsėti Sovietų 
Sąjungos kompozitoriaus.

Šis atvaizdas, deja, jau nebe tokis, ko
kį muzikalinis pasaulis buvo įpratęs ma
tyti. Šiame atvaizde matome Dmitrių 
Šostakovičių jau uniformoje. Jis yra 
Liaudies Savanorių Armijoje; Kompozi
torius Šostakovičius yra paskirtas prie 
to skvadrono, kuris saugo, kad priešo or
laiviai nesunaikintų miestų. Jis saugo 
garsiąją Leningrado Muzikos Konserva
toriją.

Nieko įstabaus. Patys žymiausieji, pa
tys didžiausieji Sovietų Sąjungos intelek
tualai, rašytojai, kompozitoriai, aktoriai, 
skulptoriai, piešėjai, dainininkai ir kito
kį savanoriai stoja Liaudies Savanorių 
Armijon (jei jų nepriima į Raudonąją 
Armiją) ir didvyriškai kovoja su baisiuo
ju priešu, užpuolusiu ramiąją, taikos 
trokštančią šalį iš pasalu.

Prasidėjus karui su Vo
kietija, Sovietų valdžia vėl 
įvedė Raudonoj on Armijon 
militariniu komisarų siste
mą. Visi armijos komandie- 
rių svarbiausi žygiai daromi 
bendrai su tais komisarais.

Kam jie reikalingi? Ko
kia jų pareiga.? Tais klausi
mais daug yra rašius ko
mercinė spauda ir darius 
kvailiausiu išvadų. Teisin
gai ir pilnai atsako Sovietų 
valdžios organas “Izviesti- 
jos.” Liepos 25 d. straipsny
je “Militariniai Komisarai” 
laikraštis rašo:

“Jeigu mes atydžiai sek
sime visus karus, kuriuos 
fašistai vedė bėgyje pasku
tinių dviejų ar trijų metų, 
mes pastebėsime, kad mili- 
tarinės priemonės lošė ma
žesnę rolę jų1 pergalėse, ne
gu korupcijinė propaganda 
ir fašistiniai pasigyrimai, 
kurie plačiai skamba po vi
są Europą ir gąsdina filis- 
tiniečius. .

“Vokiečių armijos viene
tų ofensyvas pats savaime 
yra labai įspūdingas: dvi
ratininkai šaudo iš •automa
tinių kanuolių į visas puses, 
paskui juos seka tankai, o 
dar paskui infanterija, su
stiprindama ir apdrūtinda- 
ma užimtas vietas. O virš 
visko, ore lekioja galingi 
bomberiai, mėto tonus ir to
nus sprogstančio metalo. 
Šiame kare prieš Sovietų 
Sąjungą Hitleris taip pat 
vartoja šitą greito užpuoli
mo ir visų armijos dalių 
bendro veikimo taktiką.

“Geriausiai s o v ietiniai 
komandieriai tuojau supra
to šitą Hitlerio taktiką ir 
atvirai vadina teatrišku 
darbu. Rimtas, ramus ir sa- 
vim-pašitikįs s u s i t ikimas 
priešo, ne tik sumuša šitą 
nacių taktiką, bet taipgi už
duoda skaudų smūgį priešo 
armijos vienetams. Tačiau 
vidutinis žmogus gali būti 
labai paveiktas šitokios tak
tikos.

. “Tai ve kur militariniu 
komisarų darbas įgauna di
džiausios reikšmės. Daugu
ma Sovietų militariniu ko
misarų turi dešimties ir 
daugiau metų prityrimo tar
nyboje ir yra specialiai mi
litariniai ir politiniai išsila
vinę. Daugelis iš jų turi su
kuopę daug militarinio pri
tyrimo, ne tik laike Civilio

mestis mūšin nieko nepagal
vojus.

“Stovėjimas ant. vietos 
yra fašistams tolygu' mir
čiai. Kiekvienas sulaikymas 
jų judėjimo gali sukelti jų 
karių masių galvose mintį 
ir abejonę — pirmiausia, 
abejonę kas link šio karo 
tikslų; antra, abejonę apie 
galimybę pačios pergalės. 
Šią taktiką, tuo būdu, fašis
tams diktuoja politinis rei
kalas, nes kiekvienas susto
jimas neša jų armijon kriki- 
ma.

“Taigi, militariniai komi
sarai supažindina Raudono
sios Armijos karius su fa
šizmo praeities taktika, kuri 
Raudonosios Armijos politi
niams darbuotojams nėra 
jokia naujienybė; supažin
dina su tuo faktu, kad fa
šistai yra bejėgiai pakeisti 
šitą taktiką; parodo, kad 
'kaip tik todėl, kad fašistai 
naudoja tokią taktiką, reiš
kia jiems neišvengiamą pra
žūtį.

“Fašistinės partijos vado
vybė uždraudžia vokiečių 
kariams protauti. Sovietų 
armijos užduodami smūgiai

j Karo, bet taipgi vėlesnėse 
militarinėse kampanijose.

“Militariniai komisarai iš
kelia aikštėn prieš mases 
visą tą fašistų išviršinį pa
sipūtimą ir atidengia fašiz
mo vidujinį supuvimą ir 
silpnumą. Militariniai komi
sarai išaiškina, kad fašistai 
negali kitaip elgtis, kad ši
ta jų taktika nėra paremta 
vien militariniu patyrimu, 
bet turi tikslą išgąsdinti sa
vo priešą, padrąsinti ir lai
kinai apmulkinti savo karei
vius, idant privertus juos

Peržygiavo per Jugoslaviją ir 
Graikiją, bet ne per Sovietus

Štai, ve, traktoriaus trau- 
kikas velka mažą, juodą 
tanką dulkėtu keliu. Ant jo 
šono užrašyta mėlynomis 
raidėmis: “Ich eroberte 
Thermopylae” (“Aš užgro
biau Thermopylae”).

Tai vokiečių tankas. Šis 
tankas buvo Jugoslavijoje ir 
Graikijoje. Jo įgula, trys su
vargę jauni vyrai, .nusiminę 
velka kojas paskui tanką. 
Jie yra karo nelaisviai. Juos 
veda pas štabo komandierių 
“X” apklausinėti.

Štabo patalpoje iš tanko 
išimti visi daiktai, paprasta 
krūva priplėštų ir privog- 
tų daiktų: drabužių, laikro
džių. - Šį sykį tanke taipgi 
rado didelį skaičių kaliošų. 
Užgrobėjai T h4 e r mopylae, 
matyt, buvo sustoję sovieti
nėje kaliošų krautuvėje. 
Rasta taipgi nuo langų fi- 
rankų, guminių batų, net 
kūdikių lėlių pasekmė na
mų apiplėšimo.

Viskas tapo išverstą ant 
grindų. Pasirodė ir spaus
dintų daiktų: knygų, 100 vo
kiečių generolų fotografijų, 
darytų Berlyne; fotografi
jos 25 chorų merginų iš 
“Parrot” kabareto, darytos 
Paryžiuje: “Kareivio Dai
nos Knyga” su eilėmis įvai
riose temose, nuo patetiškų 
iki lyriškų.

Štai pavyzdys lyriškos: 
“Kodėl Elsa myli kareivius, 
kodėl, o kodėl? Todėl, kad( 
jie turi daug granatų, štai 
kodėl.”

Yra vienas dienoraštis, bū
tent, užrašai vieno iš plėši
kų, kurie prasideda su kam
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priverčia vokiečius karius 
protauti. Tas priveda prie 
to, kad savęs išsigelbėjimui 
jie turi pasiduoti prie pir
mos progos. Karui besitę
siant, neišvengiamai vokie
čių armijos karių galvose 
kils mintis atkreipti savo 
ginklus prieš fašistinę vado
vybę.”

O Stalinas išsireiškia seka
mai apie militariniu komi
sarų reikšmę: “Regimento 
militarinis komisaras yra 
politinis ir moralinis regi
mento vadas, vyriausias gy
nėjas jo medžiaginių ir dva
sinių interesų. Jeigu regi
mento komandierius yra sa
vo regimento galva, tai ko
misaras yra savo regimento 
tėvas ir siela.”

Klausimai ir 
Atsakymai

Pergalės (“V”) bunduliai 
Sovietų kariams

Kadangi daug Amerikos 
žmonių norėtų pagelbėti So
vietų Sąjungos kareiviams 
jų didvyriškoj kovoje prieš 
nacius, tai įvairių laikraš
čių reporteriai kreipėsi prie 
“World Tourist, Inc.” įstai
gos tuo reikalu, šios įstai
gos direktorius atsakinėjo į 
visus jam pastatytus klausi- 

Imus. Žemiau paduodame 
klausimus ir atsakymus:

KL: Ar jūs persiunčiate 
“V” (pergalės) bundulius 
Sovietų Sąjungos kariams?

Ats.: Mūsų organizacija 
dabar uoliai darbuojasi per
siuntimu bundulių Sovietų 
Sąjungoje žmonėms. Kas 
mėnesis tūkstančiai tokių 
bundulių yra išsiunčiama 
Sovietų Sąjungon. Kai Vo
kietija užpuolė Sovietų Są
jungą, mes gavome daug 
užklausimų apie pasiuntimą 
dovanų Raudonosios Armi
jos kovotojams. Tuojau val
džia davė leidimą U. S. Ser
vice and Shipping Corpora
tion, kurios agentūra mes 
esame, persiuntinėti bundu
lius Sovietų Sąjungos ka
riams, nemokant jokių tak
sų.

KL: Kaip jus tikitės išvys
tyti plačią kampaniją dėl 
siuntimo dovanų Sovietų ko
votojams?

Ats. Mes esame tiktai 
siuntimo įstaiga ir negalim 
išvystyti jokios tokios kam
panijos. Mes tiktai persiu
sime bundulius, kuriuos per
siųsti mus prašys pavieniai 
žmonės arba organiacijos.

KL: Tai kas pradės tokią 
kampaniją?

Ats.: Asmeniškai aš tikiu, 
kad čia Jungtinėse Valstijo
se randasi milionai žmonių 
ir tūkstančiai organizacijų, 
kurie veda kovą prieš fašiz
mą kartu su Sovietų Sąjun
gos Raudonąja Armija. Aš 
esu tikras, kad jie dės visas 
pastangas pagelbėti Raudo
najai Armijai. Aš tikiu, kad 
kiekvienas unijos lokalas, 
kiek broliška organizacija, 
kiekviena organizacijos kuo
pa, kiekvienas kliubas bei 
ratelis, išrinks komisiją ir 
susirūpins siuntimu dova
nų Sovietų kariams.

KL: Kokie daiktai yra 
svarbiausi pasiųsti raudon
armiečiams?

Ats.: Aš tikiu, kad Sovie
tų valdžia pilnai aprūpina 
savo kareivius visais daik
tais, reikalingais vedimui 
karo prieš fašizmą.

Vienok Sovietų Sąjungos 
kariai labai įvertintų tokius 
daiktus, kaip tabakas, ciga- 
retai, kava, laikrodėliai, 
fontaninės plunksnos, kiše
niniai peiliai, britvos, sau
giosios britvos, dantiniai še
pečiukai, čokoladas, megsti- 
niai, pančiakos ir tt. Tokie 
dalykėliai, gauti nuo Ame
rikos žmonių, labai pakeltų 

■ Sovietų kareivių pasiryži- 
;mą. Jie žinotų, kad Ameri
kos žmonės su jais ir jų ne
pamiršta šiame kare prieš 
hitlerizmą.

Aš tikiu, kad Sovietų Są
jungom kovotojai niekados 
nepamirš Amerikos žmonių 
už suteiktas jiems dovanas 
ir pagelbą. Kiekvienas “V 
Bundulis”, pasiųstas Sovie
tų kareiviams, bus nauja 
vinis į Hitlerio grabą.

kovotojais iš Raudonosios 
Armijos. Dabar ginkluoto 
sargo lydimi jie velka kojas 
paskui sudaužytą juodą tan
ką. '

E. Gabrilovič.

panija Jugoslavijoj ir užpil
dyti aprašymais mūšių 
Graikijoje. Užrašai susideda 
iš smulkmeniškų aprašymų 
žiaurumų ir apiplėšimų, pa
pildytų tanko įgulos ir vi
sos vokiečių armijos oku
puotuose kraštuose. Vieti
niai gyventojai perdėm ir 
vienodai vadinami “kiaulė
mis.”

Štai užrašai:
“Pakorėme 25 tų kiaulių, 

nes jie atsisakė iškelti šven
tines vėliavas mums pribu
vus.”

“Įėjome į taverną ir kuo
met kiaulė savininkas pa
prašė užmokėti už vyną, pa
korėme jį jo paties užeigo
je.”

“Kiaulė moteris pradėjo 
rėkti, kad ji turi vaikus ir 
vyrą, tačiau mes neturėjome 
laiko patikrinti, nes serbai 
šaudė į mus nuo kalno. Tas 
sunervavo Willi, todėl jis ją 
nušovė, idant uždarius jai 
burną”

Užrašai apie Graikiją:
“Tai žemė kiaulių ir avių, 

kurioj apart alyvų, nieko 
gero nėra.”

“Senis šaukė, kad tai yra 
senovės koplyčia, bet Willi 
nenorėjo pasiteirauti, tai 
paleido j on bombą, idant 
nuvertus ją nuo kelio.”

“Athenai yra kiauliškas 
miestas, kurio Vokietijoje 
niekas nevadintų nei kai
mu.”

Tai šitaip pagelba peilio 
ir nagaikos Thermopylae 
“didvyriai” maršavo skersai 
Europą, pakol susidūrė su
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ŽODIS JAUNIEMS RAŠYTOJAMS S. Boston, Mass

žymių poetų pasikal-

1Nenurims

Dantės, Bokačio, Ser- 
Gėtės. Svajoja, ir tai

Alexandras Vasi- 
muzikos programos

Skelbimai turi būti mūsų 
rankose ne vėliau ketvirtadie
nio ryto, kad sekantį sekma
dienį galima būtų pagarsinti.

Dėdė Petras.

šeštadien., Rugpjūčio 9, 1941

Kiekvienas jaunas žmogus yra kupinas 
gyvenimo džiaugsmo, energijos ir noro at
likti didelius žygius. Kiekvienas jaunas ra
šytojas svajoja palikti žmonėms tokius nuo
stabius kūrinius, kaip 
vanteso, Šekspyro ar 
nėra negalima.

Buvo tokių dviejų
bėjimas—jauno, pradedančio rašyti poeto 
Heinricho Heines ir seno, jau baigiančio sa
vo literatūrinį gyvenimą Gėtės. Atvyko Hei
ne į Veimarą pas senį Gėtę aplankyti ir pa
sikalbėti. Gėtė klausia Heinės:—“Ką da
bar berašai?”—“Faustą!”—atkirto Heinė. 
Gėtė pasijuto esąs įžeistas. Juk jis jau 50 
metų rašė, taisė, perdirbinėjo atskiras savo 
“Fausto”scenas. O čia kažkokis, mažai dar 
žinomas jaunas lyrikas Heinė taip drąsiai gi
riasi rašąs savo “Faustą.” Tai atrodė pasi
tyčiojimas iš seno poeto ir jo ilgų metų dar
bo.

—“Ar daugiau dar turi kokių reikalų 
Veimare?”—klausia užpykęs senasis poetas 
jaunojo Heinės. —Pamačius senį Gėtę, visi 
mano reikalai Veimare atlikti,—atšauna jau
nasis lyrikas ir apsisukęs išeina. Heinė tuo
met tikrai rašė “Fausto” scenarijų baletui.

Čia susitiko dvi poetiškos savigarbos: se
no ir plačiai žinomo rašytojo Gėtės ir jaunos, 
bet jau kylančios žvaigždės—Heinės. Tačiau 
ir Gėtė, nepaisant tokio aštraus susikirtimo, 
aukštai vertino Heinę ir savo pokalbiuos su 
Ekermanu pripažino jam didelį gabumą. 
Vėliau, jau Gėtei mirus, Heinė savo lyrika 
ir savo satyromis įėjo Europos literatūron 
kaip klasikas, savaimingas ir stiprus rašyto
jas. Tačiau ir Gėtė ir Heinė daug dirbo sa
vo veikalus kurdami, dešimtimis sykių tai
sė juos, perdirbinėjo, keitė, tobulino.

Kartais jaunas rašytojas labai norėtų ką 
nors gera parašyti, bet nelabai žino, ką jis 
tikrai gerai galėtų sukurti, čia vėl galiu pri
minti nuomonę to paties Gėtės, kuris buvo 
savo metu ne tik poetas rašytojas, bet ir 
mokslininkas, gamtininkas, politikas, kuris 
domėjosi ir evoliucijos klausimais ir švie
sos spindulio spektru ir naujai statomo tilto 
atsparumu. Sykį paklaustas savo sekreto
riaus Ekermano, kas, girdi, reiktų daryti, 
norint tapti amžinu, Gėtė Ekermanui atsakė 
labai trumpai:—“Daryk tai, kas dabar rei
kalinga, ir būsi amžinas.”

Dienos reikalai, die Vorderungen dės Ta- 
ges, kaip sakė Gėtė, yra visokios kūrybos 
pagrindas. Kas nuo tų dienos reikalų, tik
rojo gyvenimo atitrūksta, tas atitrūksta ir 
nuo žmonių.

Kartais žmogus iš syk nepagauna to, kas 
žmonėms dabar reikalinga. Pavyzdžiui, is
panų rašytojas Servantesas rašė poemas, 
odes, dramas, bet visa tai buvo veltui, niekas 
jo nesuprato ir niekam jo toji kūryba nebuvo 
reikalinga, nevertino jos nei pats autorius, 
ypač tuomet, .kai jis rašė tuos veikalus pagal 
užsakymą. Ir parašo jis savo Don—Kichotą, 
šedevrą ne tik ispanų, bet ir Europos litera
tūroje. Nereikia nusiminti, jei pradžioje ne
siseka: pirmieji kūriniai visų raštojų, net ir 
klasikų, buvo silpni ir menki. Gerai para
šyti vieno gabumo nepakanka, reikia dar 
daug ruoštis, daug dirbti. A. M. Gorkis apie 
save sakė: “Skaičiau ir Gėtę ir Šekspyrą, 
Dantę ir Homerą, Balzaką ir Zolą, Ibseną ir 
Meterlinką, bibliją ir koraną, arabų “Tūks- 
tanties ir vienos nakties” pasakas ir mūsų 
bylinas, skaičiau ir mokiausi iš visų.” Tas 
gilus ne tik žmonių, bet ir literatūros žinoji
mas dvelkia 
vien, ar jis 
revoliuciją, 
atsiminimus, 
kon.

iš kiekvienos Gorkio eilutės, vis 
aprašinėja Rusijos 1905 metų 
ar rašo savo autobiografinius 
ar aprašo savo kelionę Ameri-

Kiekvienas rašytojas turi daug skaityti ir 
žinoti svarbiausius žmonijos literatūrinius 
laimėjimus, kurių žinojimas sustiprina gy
venimo stebėjimo įspūdžius ir padeda ge
riau orientuotis literatūriniame darbe.

Visi didieji rašytojai: poetai, romanistai 
ar dramaturgai, buvo ne tik geri rašytojai, 
bet ir didelio išsilavinimo žmonės.

Dažnai jaunas rašytojas tik parašytą kū
rinį, net dar neperrašytą, dar juodraštį tuoj 
neša į spaustuvę ar į žurnalą. Reikia nepa
miršti, kad ir žymiųjų rašytojų didieji vei
kalai buvo ilgo, kruopštaus darbo vaisius. 
Gėtė savo “Faustą” taisė 147 kartus, Puš
kinas savo “Eugenijų Onieginą” perrašė ir 
taisė 11 sykių, Gogolis savo “Mirusiųjų sie
las” taisė 8 sykius, Levas Tolstojus savo di
džiulį romaną “Karas ir taika” pats savo 
ranka perrašė 7 sykius. Tokių pavyzdžių 
yra be galo daug, iš jų aišku: geram veika

Moljeras, Mocar- 
Lesingas ar Gėtė

Šekspyras savo 
iš senovinių kro- 
savo tragedijoms 
legendų, Ibsenas

lui reikia daug ir kruopštaus darbo, niekas 
iš sykio gero veikalo neparašė. Tačiau nu
siminti nereikia—gabumas, pastabumas, ži
nios ir darbas nugali viską, tik reikia dirbti, 
tik reikia nenuleisti rankų.

Kartais jaunam rašytojui keblumą suda
ro veikąlo siužetas. Paprastai siužetų, te
mų galima gausiai rasti pačiame gyvenime, 
gyvenamojoje aplinkumoje, bet jei kas ne
moka ar nesugeba siužeto pasigaminti pats, 
gali jų pajieškoti jau paruoštų pasakose, le
gendose, istorijoje ar net pasirinkti jau var
totus siužetus. Juk siužetai legendų apie 
Prometiejų, Agasferą, Don—žuaną, Faustą 
buvo kartkartėmis naudojami ir rašytojų ir 
muzikų, kurių kiekvienas: 
tas *ar Baironas, Marlov, 
davė vis kitus varijantus. 
tragedijoms siužetus ėmė 
nikų, Sofoklis ir Euripidas 
siužetus ėmė iš mitų ir 
savo dramoms siužetus ėmė ir iš istorijos 
(“Cezaris ir Galilėjietis”) ir iš mitologijos 
(“šiaurės karžygiai”, “Per Gyntas”) ir iš 
psichologinių stebėjimų bei savo meto socia
linės aplinkos.

Rašytojui yra svarbus nuoširdumas. Savo 
kūriniui rašytojas turi įdėti savo širdies, įlie
ti savo kraujo, rašydamas jis turi ir jausti, 
gyventi, ne tik taip sau rašyti, dėl mados. 
Kūrinys be širdies pasisekimo neturi. Pet
rarka siekė poetinės garbės savo epine poe
ma “Afrika”, apie Romos su Kartagina ka
rą, nors jo širdis buvo jo itališkose sonetose, 
todėl literatūros istorijoje pasiliko tik Pet
rarkos itališki sonetai, nes jie buvo parašyti 
nuoširdžiai. Veikalas, parašytas be jausmo, 
be širdies nepadaro tinkamo įspūdžio. To
kių pavyzdžių yra daug, jų pilna visų tau
tų ir visų laikų literatūros istorija.

J. Baldžius, 
Vilniaus universiteto lektorius.

Nenurims mūs’ draugų milijonai
Ant užkurto pasaulio plataus,

Kol įsiutę žvėrių legijonai
Hitleriniai sau galo negaus!

Oi neramios, neramios mūs, širdys— 
Kunkuliuoja krūtinėj kraujais...

Oi, kaip skaudžios naujienos vis girdis. . .
Oi, kada ta žinelė ateis?

Ta žinia, kad Hitlerio gaujas
Jau ištaškė Tarybų sūnai!

Jau nuplovė žemelę jų kraujas— 
Pražydės jau liuosybė nūnai...

Bet dar pleška audra pragarinė, 
Apsiniaukęs tebėra dangus. . .

Oi laikykis, Tarybų krūtine!
Oi laikykis,

• Oi laikykitės,
Nenustokite

Pergalės mūs’
Ir tad viskas kitaip čionai stos!

Jonas Kaškaitis.

drauguži brangus!
broliai nuliūdę, 
vilties gyvos:
Tarybos įgudę,—

M. J. LERMONTOVAS.

Kalinys
Kam sukaustėt mano valią?— 
Duokit laisvės, spindulių, 
Gražią, jaunąją mergelę 
Su eikliuoju žirgeliu!
Ar mergaitę prie krūtinės 
Prisispaudęs, apkabinęs, 
žirgužėlį paplaksiu
Ir į stepes nuskrisiu.
Bet langų virbai plieniniai, 
Durys užsklęstos, deja;
Mergužėlė marmurinėj 
Sau gyvena pilyje.
žirgužėlis, nežabotas, ‘ 
Sau po pievas spinduliuotas, 
Po laukus plačius, žalius 
Laksto linksmas ir smagus.
Aš tik vienas čia sukaltas, 
Be paguodos, kalinys;
Toks nykus tas urvas šaltas, 
Gęsta lempos jau ugnis.
Tiktai girdis, kaip už sienos 
Sargybinis budi vienas, 
Tik girdėt tyloj nakčių 
Garsas žingsnių jo sparčių.

• Išvertė K-. Pr. Inčiūra,

Replės, iš kurių fašizmas negalės išsprukti.

Lietuvos Valstybes Leidyklos Veikla
Pirmasis Valstybinės Leidyklos leidybos 

planas, paskelbtas šių metų pradžioje, apė
mė visus literatūros žanrus.

Per 1941 metus nusistatyta išleisti nema
žiau kaip 525 įvairius leidinius.

Seniau vidutinis knygos tiražas nepra
lenkdavo 2 — 3000 egz. Dabar vidutinis kny
gos tiražas pašoko ligi 9,000 egz. Visų kny
gų bendras' tiražas sieks apie 4,800,000 eg
zempliorių.

Be to, dar knygas leis Mokslų Akademija, 
universitetai, atskiri komisariatai ir' kitos įs
taigos bei organizacijos.

Pirmas rūpestis buvo duoti kuo daugiau 
socialpolitinės literatūros, pirmoje eilėje 
marksizmo—leninizmo klasikus. Todėl iš vi
sų šiais metais numatytų 120 pavadinimų, 
jau dabar išleista 33 knygos. Ruošiami išleis
ti J. Stalino—Leninizmo klausimai, parinkti 
Lenino, Markso ir Engelso raštai, kiekvie
no po 2 tomus. Be visos eilės žymesnių mark
sizmo teoretikų raštų numatoma išleisti dar 
trumpas filosofijos žodynas, Lenino 
no biografijos, V. Kapsuko “Caro 
muose”. Jau išleistų socialpolitinės 
ros leidinių bendras tiražas pasiekė 
egz.

Iš viso šiais metais numatyta išleisti per 
50 naujų—lietuvių literatūros, poezijos, pro
zos ir dramos pavadinimų. Jų tarpe pami
nėtini — žemaitės, J. Biliūno, Janonio raš
tai, kurie bus leidžiami puošnesnėmis knygo
mis. Poetės Salomėjos Nėries rinktinės lyri
kos knyga jau pasirodė, o Liudo Giros rink
tinės poezijos leidinys paruoštas spaudai. 
Leidybos plane numatyta išleisti apie 20 
grožinės originalės literatūros knygų. Savo vei
kalus duoti yra pasižadėję šie žymesnieji rašy
tojai: S.,. Vaineikienės romanas “Lukštai”, I. 
Simonaitytės apysaka “Be tėvo”. Kitų auto
rių, kaip V. Krėvės apysakų knyga, P. Cvir
kos, J. Grušo, J. Šimkaus, J. Šukio, Stp. 
Zobarskio, K. Borutos “Mano broliai po 
plasdančiom žvaigždėm” ir romaną “Sun
kūs metai”. J. Baltušis “Parduotos vasaros.”

Naujus poezijos rinkinius šiemet pažadėjo 
pateikti: Salomėja Nėris, A. Rūkas, J. Krū- 
minas, V. S. Gira, K. Inčiūra, B. Rutkūnas

ir Stali-
kalėj i-?

literatū-
481,000 -

Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Radio

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos Radio Amberland Progra
mos įvyksta kas sekmadienį 
nuo 9 iki 9 :30 vai. ryto. Pro
gramos duodamos iš stoties 
WHDH, 850 klcs., Boston, 
Mass.

šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: 
liauskas,
vedėjas; vyrų trio — Dzūkas, 
Žemaitis ir Zanavykas; due
tas Dzūkas ir Dzūkiūtė; 
smuikininkė Albina Anthony 
iš Waltham, Mass.; Kalakutas 
pagros vargonų solo.

Jeigu žmonės nori garsintis, 
duoti pasveikinimus ir t.t., ne
pamirškite, kad PLT centrali- 
nis ofisas randasi po numeriu 
332 West Broadway, South 
Boston, Mass.—SOuth Boston- 
9423.

Rugpjūčio 3 dieną įvyko ne- 
formalinis PLT delegatų susi
rinkimas. Dalyvavo delegatai 

iš Nashua, Worcester, Nor
wood, Stoughton, Montello, 
Milford ir So. Boston.

šiame mitinge delegatas iš 
LDS 128 kuopos pranešė, kad 
jis atnešęs $30 Amberland 
Radio Programai ir pridavė 
iždininkui J. M. Lukui. Ačiū 
128 kuopos nariams už širdin
gą paramą.

Girdisi per “Laisvę,” kad 
Brooklyno progresyviai lietu
viai taip pat greitai turės sa
vo radio programą.

Sveikinu jumis, Brooklyno 
progresyviai lietuviai, už šitą 
darbą ir vėlinu didžiausių 
pasekmių!

ir kiti.
Šiais metais bus išleista nemaža ir pasau

linės literatūros klasikų ir tarybinių rašy
tojų -kūrinių vertimų. Kiek turtingas ir gau
sus bus verstinės literatūros skyrius galima 
spręsti kad ir iš šių veikalų: Šekspyro dramų 
tomas, M. Gorkio raštų du tomai, Servante
so “Don Kichotas”, Puškino ir Lermontovo 
parinkti raštai, Dikenso, L. Tolstojaus, Gė
tės, Balzako, Gončarovo, H. Stendalio, G. 
Floberto, S. Cveigo ir kitų atskiri veikalai. 
Tarybinių rašytojų: M. šolochovo “Ramu
sis Donas”, A. Tolstojaus “Duona”; Glado- 
kovo “Energija”, Fadejevo “Priešo sunaiki
nimas”, Ostrovskio “Kaip grūdinosi plienas”, 
Majakovskio parinktų raštų knyga.

Dar šiais metais bus išspausdinta francū- 
zų rašytojų: Barbiuso “Ugnis”, Romen Ro- 
lano “Kola Brenjon”, danų rašytojo Ander
sen - Nekse “žmonių vaikas” ir tt. Viso vers
tinių literatūros kūrinių numatyta išleisti 60 
pavadinimų. Vidutinis verstinių knygų tira
žas 4,000 egz.

Vaikams šiemet Valstybinė Leidykla iš
leis originalių 13 veikalų, verstinių 35 pava
dinimus ir mokslo populiarizacijos 25 pava
dinimai.

Numatyta ir praktinių leidinių. Pirmoje 
eilėje bus išleisti lietuvių—rusų ir rusų— 
lietuvių žodynai.

Bus leidžiamos knygos ir kitomis kalbo
mis:—rusų, žydų, lenkų.

Dėdė Petras.

Lawrence, Mass
Lawrence draugai ir Amber- 

land Programos entuziastai, 
paramai Amberland Progra
mos rengia pikniką Maple 
Parke, Methuen, Mass., rug
pjūčio 10 d.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Valstybinė 
Leidykla išleido 90 leidinių. Kadangi buvo 
numatyta išleisti per tą laiką 137 leidiniai, 
tad plano įvykdyta tik 66%. Bendras visų 
leidinių tiražas, pagal planą, turėjo būti 
1,412,600 egz., o išleista 953,200 egz. Taigi 
knygų tiražo atžvilgiu Valstybinė Leidykla 
įvykdė 67% savo plano.

Bet išleistų knygų spaudos lankų žvilgsniu 
vaizdas susidaro toks:

Sausio mėn išleistų knygų spaudos lankų 
_ 955,414. Vasario mėn.—1,198,978 ir kovo 
mėn. 556,992.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Ne taip senas laikas, kaip 
Maple parkas buvo vienas iŠ 
garsiausių Mass, valstijoj ir į 
Maple parko piknikus kaip į 
didžiausį kermošių traukdavo 
skaitlingos minios lietuvių iš 
visos Massachusetts ir kitur.

Ar nebūtų gerai, kad mū-' 
sų pažangioji visuomenė at
naujintų tą senąją pažintį, at
važiuojant į virš minėtą pik
niką, kad pasigėrėt tąja gam
ta, pakvėpuot tuo oru, kaip 
daugelis iš mūsų važiuodavom 
gėrėtis pirmiau. Lawrence bu
vo garsus gausumu gražuolių 
lietuvaičių, ir ne vienas čia su
sirado sau laimę ar nelaimę,— 
ot čia kaip tik ir yra proga 
atlankyki tą istorinę vietą ir 
praleisti sekmadienį jaukiame 
gamtos kampelyje su svetin
gais draugais.

Amberland Programos mu- 
zikalis štabas dalyvaus šiame 
piknike.

Kam tik sąlygos pavelija, 
būkite Maple Parke, o užtik
rinu, kad būsite pilnai pasiten
kinę. Zavis.

Devyniolikos metų vaikėzas 
sulaikytas po $1,000 kaucijos 
už atiminėjimą nuo vaikų dvi
račių.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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889 Gates233 Buffalo

No.
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pasitempti,
N. Y. 2220

No.
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the
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155 Howard 6420—17th

N. No.
N. Y. Np.
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Neandertalio Žmogus
479 Livonia N.

No.
N. Y.

N. Y.

J12A

156 Patchen

Nashua, N. H Valdžios
the

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7904

701 Grand Street
Brooklyn, N. Y,

Arklys išliko sveikas.

BNew Britain, Conn

0

Avenue, 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

$

25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

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

STEINBERG 
Brooklyn, N.

PHILIP 
Avė.,

SAMUEL 
Avė.,

Borough of 
be consumed on

107 
Law at 

Brooklyn

mnov*!

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough pf Brooklyn, 
be consumed on the

8

BR1NEN
Brooklyn, N.

LEONARD 
N. Y. Avė.,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

ISRAEL LESHIN
65th St. Brooklyn, N

$ žs

ROSE KELLNER
Ave., Brooklyn,

&

I

Borough of 
be consumed on

NOTICE is 
EB 652 has _ 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2'i 1 Bushwick Ąve., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is
G B 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson . . ” ___ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises/ 

340 Wilson

JOHN CORSARQ
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 10?

retail under Section 107 
Beverage Control Lgw at

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

...... Boroubh of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

NOTICE is . . ..
EB 2202 has been issued to the undersigned 
to sell bepr, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
378 Weirfield St., Borough of

NOTICE is
GB 1603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

NATHAN DERECHINSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

ck Ąve., 
Ąings, to

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

JACOB
Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROSE 
Roseland 

Nassau Ave.,

HENRY HEISE
Avp., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is 
GB 1767 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GIUSEPPE SPEZZANO 
106 Patchen Ave., Brooklyn, N.

MORRIS COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

LEVINE 
Dairies

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERBST
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
at

JACK BROWN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1039 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoh’blic Beverage Control Law at 
4120-10th 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 6297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License

beer, at retail under Section

Ave., Borough of Brooklyn,

ISIDOR SEIFF
Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under

at retail under Section 107

65 Street, Borough of Brooklyn, 
the

beep issųe^ to the undprsigned 
at retail under Section 107

Ave., Ęorough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SARAH W1LKOV
Ave., Brooklyn, N. Y.Viso per pirmą ketvirtį išleista spaudos 

lankų—2,684,384.
Valstybinė Leidykla savo 
42%.
literatūros numatyta išleis-

Šiuo atžvilgiu
plano išpildė tik

Socialpolitinės
ti 38 leid., išleista 33 leidiniai. (Planas įvyk
dytas 87%).

Grožinės literatūros numatyta išleisti 36 
leid., išleista—22 leid. (Planas įvykdytas 
61%).

Vaikų ir mokslo populiarizacijose numa
tyta 17 leidinių, išleista 11 leid. (Plano įvyk
dyta 65%).

Vadovėlių numatyta 21 leid., išleista 8 
leid. (Plano įvykdyta 38%).

Svarbiausios kliūtys išpildyti leidimo pla
ną buvo kai kurių popieriaus rūšių ir kito
kių medžiagų trūkumas.

Netrukus pasirodys šie veikalai: E. Jaros- 
lavskio—Marksizmas ir darvinizmas,— Ko
munistų partijos manifestas,—J. V. Stalino 
biografija,—V. Smirnova—Draugas Sergo 
(Apie mirusį kovotoją ir artimą draugo Sta-

lino bendradarbį Ordžonikidzę), Lopatino 
knyga—Maskva—Volga, Ę. Korsako — Lite
ratūrą ir kritiką (parinktieji kritikos straips
niai). Rinktinės TSRS tautų pasakos, N. Ti- 
chonovo apysakos “Linksmieji žirgai”, A. 
Ostpovskio—Kaip grūdinosi plienas, B. Ba
lio—šimtas liaudies baladžių, Germano— 
Geležinis Feliksas (Apie F. Dzeržinskį), 
Ievos Simonaitytės—Be* tėvo, Kp. Rasmuse- 
no—Didysis rogių keliąs, A. Diuma roma
nas—Po dvidešimt metų, 5 tomai, J. Konra
do—Taifūnas (romanas), V. Sitino—Aukš
tumų užkariautojai, A. Makarenko—Peda
goginė poema, 2 t. romanas, V. Lacio— 
žvejo sūnus (romanas), A. L. Strong—Penk
toji žmonijos dalis.

Daugelio išleistų, ypač socialpolitinės lite
ratūros, knygų nebegalima jau 
ka išleisti pakartotinas antros ir 
čios laidos.

Valstybine Leidykla labai turi
kad įvykdytų užbrėžtą planą, nes pirmasis 
ketvirtis labai silpnai įvykdytas.

J. Tapenąs.

gauti. Ten- 
kartais tre-

‘‘Laisvės” Red. Pastaba.
šis straipsnis paimtas iš “Tarybų Lietu

vos” (bal. 24 d.) Jis aiškiai parodė, koki 
buvo pasimota kultūros darbai atlikti, bet 
prasidėjęs karas tatai sutrukdė.

(Tąsa)
Neseniai rastos to paties 

geologinio laikotarpio, ku
riame išnyko arkliai Ame
rikoje, ligos sukeliančių ce- 
ce musių formos rodo ka
daise siautusią plačią epide-' būdas buvo praktikuojamas 
miją, sukeltą nuodingo šių ne tik žiliausioje senovėje, 
musių įgėlimo. [iš kurios yra likę kaukolių

Pirmųjų priešistorinių iš didžiojo ledmečio, su ke- 
žmonių kaulai taip pat rodo, 
kad žiloje senovėje žmogaus 
dar kentėta nuo įvairių 
daugmeniškų ligų. Įdomiau-

• šia, kad iki šiol rastų dviejų 
ankstyvi ausiųjų žmonių 
kaulai leidžia spėti, kad jų 
savininkų nepuikia usios 
sveikatos būta.

Vadinamasis Javos žmo
gus, žinomas mokslui Pithe
canthropus Erectus vardu, 
ilgai laikytas seniaūsiuoju 
žmogaus atstovu, prieš pen
kis šimtus tūkstančių metų 
prigėręs Solos upėje, Javo
je. Viename jo šlaunikauly- ’ 
je žymus smarkus iškili
mas. Didysis vokiečių ana
tomas Rudolfas Virchovas 
šį iškilmą laiko kaulo ligos 
pasekme.

Antrojo — Anglijos Pilt- 
dauno žmogaus, tokio pat 
senumo, o gal ir senesnio už ! 
Javos žmogų—kaukolės sme
geninė buvo nepaprastai 
storų sienelių. Oklandas Ge
ddes mano, kad šį sienelių 
storumą reikia aiškinti bu
vusiu kaulo uždegimu.

Krapinos uolyne, šiauri
nėje Kroatijoje, rasta išti
sos dešimties Neandertalio 
žmonių sutrupėjusių kaulų 
rinkinys. Spėjama, kad šie 
kaulai likę iš keturiasde
šimt tūkstančių metų praei
ties, G. Krambergeris, kuris 
tyrė šiuos kaulus nuo 1899 
m. iki 1905 m. atkreipė dau
gelio mokslininkų dėmesį' 
savo įtikinančiais samprota
vimais apie siautusias seno
vėje ligas, kurios bus palie- 
tusios šių kaulų savininkus.

Tad visiškai nenuostabu, 
kad jau pirminiame žmo
gaus gyvenime šamanai, 
burtininkai “gydytojai” už
ėmė ne paskutinę vietą. Žai
zdas reikia gydyti, ligas nu
galėti, lūžusius kaulus vėl 
sugydyti. P r i e š i s t orinių 
žmonių kaulai duoda gau
sios medžiagos pirmykšeios 
chirurgijos tyrinėjimui.

Pačiais seniausiais laikais 
žmogaus jau tikėta, kad, pa
vyzd., pilvo skaudėjimas, 
galvos ūžimas, įvairios "ki
tos jo kūną kankinančios li
gos sukeliamos velnių ar 
piktų dvasių, glūdinčių jo 
viduje. Tokiais atvejais ge
riausias būdas pasveikti, jų 
manymu, yra išvaryti tas

nedorąsias dvasias iš orga
nizmo. Suskaudus galvai, 
imtasi ją gydyti, pramušant 
kaukolėje skylutę, pro kurią 
nelabieji velniūkščiai galė
tų išsprukti. Šitoks gydymo

lėta tokių operacijos žymių, 
bet dar ir dabar panašiai 
gydomasi Peru aukštumoje 
ir kai kuriose Šiaurės Afri
kos

Mrs, Levine ir Miss De Nun
zio. Areštuotos, būk tai už ar
dymą ramybės (breach of the 
peace). Dvi likos išteisintos, o 

iss DeNunzio likos nubausta 
$5^paliaudos užsimokėti. ‘‘Pra
si Ito” tik todėl, kad pikie- 

odamos dainavo darbininkiš
kas dainas, kaip paprastai 
streikuojanti darbininkai da
ro. Skebus vadino skebais ir 
žiurkėmis. Teisme kompanijos 
advokatas skundėsi, kad dai
nos, kurias darbininkai daina
vo, buvo įžeidžiančios kompa
niją. Policijantas, kuris leido 
skebus į dirbtuvę, sakė, būk 
pikietninkai vadinę jį žiurke.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7715 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the ĄlcohoĮic Beverąge Control 
Law at 112 Atlantic Ave., Borough pf Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
premises.

EDMOND HOURIGAN 
112 Atlantic Ąyev Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

HELEN NAGER 
(George’s Lunch)

241 Bush wick Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB Ž207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris’s Del. & Rest.

Rogers Ąve., Brooklyn,208

NOTICE} is hereby given that License No. 
EB 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Jay St., & 167 Front St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES REINHARDT
73 Jay St..
167 Front St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn. 
Coqnty of Kings, to be consumed on the 
premises.
Conrad Wolf, as Adm. Est. of Laura Wolf 
382 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 570 has Ijeen issued to the undersigned 
to sell bepr, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 ‘^Saratoga Ąve., Borough of Urooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KING HYMAN 
King’s Delicatessjen

324 Saratoga Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1638 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1638 Coney

vietose.
(Bus daugiau)

Mfg. Co. darbininkai 
kartu rengiasi eiti į

NOTICE is hereby given that License No. 
ĘB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Coptrpl Law at 
869 Eastern P'kway, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 11 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Pel. & Rest.)

869 Eastern Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East N. Y. Ąve., 
County of Kings, to 
premises.

DAMATO
Brooklyn, N. Y.

____is hereby given that License No. 
EB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 436 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 :: ■ ~ ’
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9510 has been iąsųet} to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bęverąge Control Law at 
256 Rogers Ave., Ęorough of Brooklyn, 
County of 
premises.

256 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

MRS. BERTHA F.
128 Rochester Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates 
County of 
premises.

SOFER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES E. IL LAUBER 
181 Patchen Ave., Brooklyn,

NOTICE 
EB 2567 
to >:cH beer, at retail under Sectiqn 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2456 Pitkin Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bn 
premises.

AUGUST E. MARTENS 
2456 Pitkin Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to spll beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx: consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1580 has been issued to the undersigned 
to sell Kefr, at retail under Section J0< 
of the Alcoholic Beverage Control L*w at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooglyu, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

245 Howard

NOTICE is _____ _
GB 6161 has been issued to the undersigned 
to sell oeer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
4407 Evergreen Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
107 Evergreen Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1764 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at — ” 
of the Alcoholic 
6420—17th 
County of 
premises.

4120—10th

Mūs mieste sustreikavo 
Gregg & Sons 2 dirbtuvės, 
šiose dirbtuvėse dar nėra uni
jos, tai darbininkai buvo per
daug išnaudojami. Pritrūko 
darbininkams kantrybės ir su
streikavo. Tose Gregg & Sons 
dirbtuvėse dirba apie 300 dar
bininkų. Manau, kad šių dirb
tuvių darbininkai šioje savo 
kovoje įsitikins, kad yra būti
nas reikalas dėtis į karingą 
CIO uniją, jei norima page
rinti 
gauti 
sunkų 
darbo

Sustreikavo ir Nashua Brass 
Co. darbininkai, reikalaudami 
algų pakėlimo, šios dirbtuvės 
darbininkai irgi neorganizuoti 
į uniją. Gaila, kad daugelis 
mūsų brolių darbininkų nepa
jėgia suprast svarbos būti or
ganizuotais į unijas ir organi
zuotai vesti kovą už geresnes 
darbo sąlygas ir didesnį atly
ginimą už darbą.

Viską Patyręs.

Jau anksčiau minėjau, kad 
Union 
antru 
streiką, jei kompanija neišpil-
dys jų reikalavimų, 
taikytojas E. F. Ward sušaukė 
kompanijos ir CIO unijos at
stovus dėl susitaikymo; abi 
pusės griežtai atsisakė viena 
kitos siūlymus priimti, tai to
kiu būdu, pasitarimai likos nu
traukti. Valdžios atstovui E. 
F. Ward’ui nepasisekus sutai
kyti, liepė siųsti kompanijos ir 
unijos atstovus į Washingtoną 
pas vyriausius valdžios taiky- 
toj us.

WALTER RUDEN
Island Ave., Brooklyn, N. Y. 

hereby given that Incense No.

Section 107 
at

_______ r Brooklyn, i 
County of Kings, be consumed on the i 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfiold St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcohplic Beverage Control Law at 
1588 St. Johns Pl.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & B. DELICATESSEN, INC.
1588 St. John’s Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEVINE’S KOSHER DEL.
658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

savo sunkią būklę, — 
didesnį atlyginimą už 

darbą ir trumpesnes 
valandas.

Long Islande gauta 70 civi
lių technikų Anglijai. Pirma 
grupė jau randasi Kanadoj.

Vaisiais prekiautojo arklys 
įšoko įs skiepą prie 337 E. 
173rd St., N. Y. Policija jį iš
kėlė.

Iš Darbininkų Kovų
Moteriškų drabužių išdir- 

bystės Kolodney and Meyers 
Co. ant Glen gatvės, darbinin
kai, vadovaujant ILGW uni
jai, kiek laiko kaip jau išėję 
į streiką dėl geresnių darbo 
sąlygų. Trys streiko vadovės 
likosi areštuotos: Mrs. Fox,

<1 .J     .... TN-IP1 ", T"^' ■

Dr. John Repshis
(REP6YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridgo 0380

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomis ir Šventadieniais l 
10-12 ryte

Chuck Co. dirbo 
dienas su viršlaikiu 
Dabar jau pakeitė 

patvarkymą. Darbi- 
privertė

Skinner 
septynias 
į savaitę, 
pirmutinį
ninku reikalavimai 
pakeisti darbo valandas iki 55 
valandų savaitėje. Dirbtuvės 
bus uždarytos šeštadieniais 
nuo pietų iki pirmadienio.

Rugpjūčio 3 dieta,ą čionai 
kalbėjo buvusios caro armijos 
dešinitos divizijos oficierius V. 
A. Yakhontoff; kalbėjo apie 
šių dienų vokiečių-Sovjetų ka
rą. Yakhontoff su daugeliu 
įrodymų teigė, kad Hitlerio 
banditus laukia Napoleono li
kimas. Jo nurodymu, Hitlerio 
padaryta milžiniška klaida, 
kad jis nepuolė Sovietų Sąjun
gą pirmiau, negu puolė Fran- 
ciją ir Angliją. Būt visąs ka
pitalistinis pasaulis paplojęs 
Hitleriui katutes. O dabar. . .

J. Balsys

•vvwvvvvvvwvacwwvvvwvwwvvvw

337 Union Avenge 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IfAvemeyer 8-1138

J. LeVĄNDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levąndauskal

UNDERTAKER

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVĘNUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

530 SUMMER AVĘ.
Ajrt| Chester Avenue

NEWARK, N. J.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

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

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. žukaitls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

1

Robert Lipton
JEWELER

Tarp Graham ir Manhattan A ves.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

t?

B

□

Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai

DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengtą RJillądelpMjos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

i
Liūdesio valandoje kreipi 
kite? pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai modern 
piškai jruošta mūsų šerme^ 
ninė. Mūšių patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti,

1113 Mt. Vernon Sired
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną^ foplar 4J1P

8

i
$0

7VT J ’1 • • 31 Rugpjūčio Nedelioj Mikolaičio Parke
Eddington, Pa.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS.
Pirma Dovana $25; 2-ra—$20; 3-čia—$15; 4-ta—$10, ir 21 Dovana po 5 dolerius

Iš anksto perkant bilietą, įžanga 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 PRAKALBI.

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 Kpights Rd. 2 kelią ir 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 vąl. po pietų nuo: 143 Pierce Sf., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmopde.



Šeštadien., Rugpjūčio 9, 1941 LAISVU r Penktai puslapi!SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

leido šitokį pranešimą:
Rugp. 7 d. mūsų kariuomenė atkakliai kovojo priešą 

kryptyse Kafcisalmi, Cholmo, Smolensko ir Bielaja Cer- 
kov. Kitose kryptyse ir fronto dalyse neįvyko jokių stam
besnių karo veiksmų.

Mūsų oro jėgos, išvien veikdamos su žemės kariuome
ne, vis kirto smūgius šarvuotai priešo kariuomenei ir 
pėstininkam kovos laukuose, ir vokiečių orlaiviams jų 
stovyklose. Rugp. 6 d. mes nušovėme žemyn 39 vokie
čių orlaivius, o savo praradome 19-ką.

Pagal patikrintus skaitmenis, tai 9 priešo orlaiviai bu
vo nukirsti žemyn, o ne 6, kaip kad pirmiau pranešta, 
laike vokiečių orlaivių užpuolimo ant Maskvos naktį 
rugp. 6 į 7 d.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI KUR KAS 
DIDESNI NEGU SOVIETŲ

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Ir ta “Stalino Linija,” nė 

kiek negaišuodama, tuojau 
pasirodo visame fronte — 
nuo Suomijos Įlankos iki 
Juodosios Jūros — kur tik
tai vokiečių kariuomenė nu
kenčia ypatingai sunkius 
nuostolius, susidurdama su 
kietu pasipriešinimu Raudo
nosios Armijos dalių.

Sovietų vyriausybė, su
prantama, laikui beeinant 
sukūrė kiek fortų ir apsi- 
tvirtinimų, kur tatai buvo 
reikalinga. Tačiaus, jokios 
specialės “Stalino Linijos” 
niekada nebuvo ir nėra. Šią 
liniją išrado vokiečiai, norė
dami pateisinti baisius savo 
nuostolius, o tuos nuostolius 
jie nukentėjo ne todėl, kad 
esanti “specialė linija” So
vietų Sąjungai ginti, bet to
dėl, kad Raudonoji Armija 
ir Sovietų žmonės gina savo 
gimtinę su didžiausia narsa 
ir drąsa ir jie tuo būdu 
kiekvieną colį gimtinės že-

mės paverčia i fortus bei 
tvirtumas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 11 d. rugpjūčio, 7:30 v. 
v.. Liet. Svet., 29 Endicott St. Malo
nėkite visos narės dalyvauti, atsi
veskite ir naujų narių. — A. W.

(186-188)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 12 d., 7:30 v. v., Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Kviečia
me narius dalyvauti susirinkime, už
simokėkite duokles už šiuos metus, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių prie 
kuopos. —M. Valentą, org.

(186-188)

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 
ir automobiliams. Kviečiame 
nius ir iš apylinkės dalyvauti, 
mai pralesiti laiką. — Kom.

(185-187)

vieta 
vieti- 
links-

EASTON, PA.
LDS susirinkimas įvyks sekmadie

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

Klastingi Apskaičiavimai
Lygiai kvaili ir juokingi 

yra hitleriečių “apskaičiavi
mai” karo belaisvių ir pa
būklų, kuriuos vokiečių ar
mija neva pagrobė rytinia
me fronte. Vokiečių koman
da paskelbė sekamus pasa
kiškus skaitmenis Sovietų 
karo nuostolių: 895,000 ka
rinių belaisvių, 13,145 tan
kai, 10,388 kanuolės, 9,082 
orlaiviai.

Vokiečių propaganda čia 
prašoko pati save. O tech
nika šių melagingų “apskai
čiavimų” yra štai kokia:

Užimdami kokią sovieti
nę apskritį, fašistai tuojau 
ir verstinai sumobilizuoja 
gyventojus, sodžiaus darbi
ninkus ir kt. įveržtam sun
kiam darbui ir nuvaro juos 
į savo užfrontę, o tada pa
skelbia, kad šie gyventojai 
tai esą paimti nelaisvėn so
vietiniai kareiviai. Šitokiu 
būdu, žinoma, būtų galima 
suskaityt ne tik 895,000 ka
rinių belaisvių, kuriuos vo
kiečiai neva suėmę šiame 
kare; šitaip galima būtų 
priskaityt ir žymiai daugiau 
belaisvių, štai kaip vokiečių 
žinių biuras savo praneši
muose padirba pasakaites 
apie skaičių nelaisvėn paim
tų Raudonosios Armijos ka
reivių.

Vokiečių propaganda ro
do lygiai gremėzdiškas štu- 
kas, skelbdama melagingus 
davinius apie neva jų pa-1 
grobtus karo pabūklus — 
sovietines kanuolės, tankus, 
orlaivius. Bekepdami šiuos 
“faktus,” fašistai, matomai, 
visų pirma įskaitė savus 
nuostolius, pridėjo mūsų 
nuostolius ir prie šių perdė
tų skaitmenų dar pridėjo, 
kas tik atėjo jiem galvon. 
Šitokiu būdu galima būtų 
suskaityt ne tik 13,000 
vietinių tankų, 10,000 
nuolių ir 9,000 orlaivių 
va vokiečių sunaikintų, 
dar kur kas daugiau.

Neabejojama, jog vyriau
sia vokiečių armijos koman
da ne be priežasties paskel
bė šiuos aiškiai melagingus 
pranešimus apie karo veiks
mų ėjimą pirmyn. Ją pri
vertė tatai padaryt pakriki
mas žaibiško karo planų 
prieš Sovietų Sąjungą, su
smukimas plėšikiškų planų 
pasiglemžt turtingus gro
bius užimtoje žemėje —į 
kviečius, galvijus, fabrikus, 
įvairius pastatus ir sandė
lius žaliųjų medžiagų ir fa
brikinių dirbinių. Nepapras
tai dideli nuostoliai vokie
čių armijos kareivių ir pa
būklų taipgi privertė jų ko
mandą skelbti tokius melus.

Nuostolių Palyginimas
Kadangi vokiečių koman

da nedrįso paskelbt tikrųjų 
faktų apie savo nuostolius, 
tai Sovietų Žinių Biuras už-

tvers tą spragą esamą “spe
cialiuose pranešimuose” vo
kiečių propagandos, pa
skelbtuose rugp. 6 d.

Per šešias savaites karo 
fašistine Vokietija prarado 
daugiau kaip pusantro mi
liono vokiečių kareivių, kai
po užmuštų, sužeistų ir ne
laisvėn paimtų, šie didžiu
liai nuostoliai paaiškina, ko
dėl vokiečiai vis dar į mū
šius meta kareivius senes
nius kaip 45 metų ir jaunuo
lius 17 metų amžiaus.

Mūsų nuostoliai, sykiu 
skaitant užmuštus, sužeistus 
ir nelaisvėn paimtus, yra 
apie 600,000 karių.

Vokiečių šarvuotos divizi
jos nukentėjo sunkių nuos
tolių. Raudonoji Armija 
pagrobė ar sunaikino dau
giau kaip 6,000 vokiečių tan
kų. Mes praradome apie 5,- 
000 tankų.

Vokiečių artilerija turėjo 
nepaprastai didelių nuosto
lių. Per šešias karo savaites 
Raudonoji Armija pagrobė 
arba sunaikino 8,000 
čių kanuolių, o tuo 
laikotarpiu prarado 
7,000 savo kanuolių.

Ypatingai sunkius nuosto
lius nukentėjo vokiečių oro 
laivynas. Pagal patikrintas 
žinias, vokiečiai prarado 
daugiau kaip 6,000 orlaivių. 
Mūsų nuostoliai per šešias 
karo savaites yra apie 4,000

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6333 has been issued to the undersigned 
to sell heer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
76 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN ROBINSON 
Nathanson Food Center

Brooklyn. N. Y.76 Howard A ve

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ’107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

PL, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

JOHN BALLON
PL, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1955 han been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
985 Greene Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HAROLD KAPLAN & BERNARD LENTON 

S. & S. Dairy
985 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail und^r Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ip 
590 Albany Ave., Borough of -Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GENDLER
590 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
GB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway Parkway, Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockway Parkway, Brooklyn, N. Y.

No.

so- 
ka-
ne- 
bet

vokie- 
pačiu 

apie

Šešių savaičių karo apy
skaita faktais parodo, kaip 
pigiai Hitleris ir jo piktada
rių gauja vertina gyvybes 
vokiečių kareivių — juos 
neatlaidžiai skina mirtinoji 
ugnis mūsų kulkasvaidžių ir 
artilerijos; juos šaudo jų 
pačių oficieriai, kuomet ka
reiviai traukiasi atgal; o vo
kiečių komanda apleido ir 
paliko tūkstančius sužeistų 
savo kareivių likimo valiai.

Kaip matoma iš čia mini
mų faktų, tikrasis vaizdas 
apyskaitos iš hitlerinės Vo
kietijos karo prieš Sovietų 
Sąjungą taip skiriasi, kaip 
diena nuo nakties, nuo tų 
melagingų “specialių prane
šimų,” kuriuose vokiečių 
propaganda b e meluodama 
galutinai išėjo iš bet kokių 
ribų.

52 Reeve 
County of 
premises.

52 Reeve

NOTICE is hereby given that License 
GB 1519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

168 Howard

NOTICE is 
GB 2039 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE
141 Rogers Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

121 Howard

NOTICE is _____ _
GB 0511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIDA PETERSON 
434 Evergreen Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GL 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANDREW W. PFEUFER 
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATHIAS MARTINEZ
La Marguesita Spanish & American Grocery 
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i
GB 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
69 1 New Lots Ave.. Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

694 New

the

No.

HAROLD WINGES
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

Ave., Borough of 
to be consumed

J. JOYCE
Brooklyn, N. Y.

JOHN BOHL1NG
Ave., Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.

at Section

N. Y.

the

hereby given that License No.

beer, at retail under Section 107

Lots Ave.. Borough 
of Kings,
' SALVATORE MANZIONE
■ Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the_ Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

(

NACIAI SAKOSI APSUPĘ 
KIJEVĄ IR VĖL PRADEDĄ 

“ŽAIBIŠKĄ” KARĄ

kad jie jau apsupę 
Sovietų Ukrainos 
bet miestas esąs 

aptvirtintas, todėl

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6077 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

Hancock St., Brooklyn, N. Y.

186 York 
County of 
premises.

186 York

NOTICE is hereby given that License 
GB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TAMKIN
126 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

Street, Borough of _____
Kings, to be consumed off

TONY KORPACZ 
St., Brooklyn, N.

No.

872

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHU SEN
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P are m Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems / /\ 

pokiliams: bankietams, vestuvėms I Ivl \ į
ir parems ĮSJj \I

NOTICE 
GB 10531 
to sell beer, at retail under Section 10’’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & ALEXANDER SHAPIRO 
D-B-A Shapiro & SON

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed off the 
premises.

CHARLES SALZMAN
2293 Bedford Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 621'9 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE GLASBERG
195 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES ANDERSEN 
533 Park Pl., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1659 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby
GB 6066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control 
208 Pearl St., 
County of Kings, 
premises.

CHARLES GOLD & SAMUEL GOLD 
Gold Bros.

208 Pearl St., Brooklyn, N.

R BELL BAKING COW 
^Brooklyn. n.Y-__

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKERS’

dUNIORIrABIL

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

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

N.

the

No.

given that License No.

retail under Section 107 
Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

VARPAS BAKERY. 36-40 Stagg Street. Brooklyn, N. Y.SKELBKITES "LAISVĖJE
MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at i etail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ALFRED B.
173 Chauncey St.,

Borough 
he consumed off

AUREHAAN
Brooklyn, N.

the

Elmwood Grove
Didžiausias Lietuviškas

BEER GARDEN
Piknikam laikyti vieta ir 

puikios maudynės

KLEMENSAS MAIGA
Savininkas

ANT ROUTE 202
BETHEL, CONN.

FOTOGRAFAS

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugp. 10 d., 3 vai. po 
pietų, YMHA Svet., Walnut ir Ferry 
St. Malonėkite visi dalyvauti ir 
naujų narių atsiveskite. Turime labai 
daug 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 
Brooklyn© gras 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 Namo 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)

Berlin. — Naciai sako, 
kad jie vėl pradeda “žaibiš
kai” atakuot Sovietus. Vo
kiečių laikraščiai ir radijas 
skelbia, 
Kijevą, 
sostinę, 
stipriai
nelengva bus jį užimt.

Anot nacių, jie apsupę di
delį skaičių sovietinės ka
riuomenės tarp Dniepro ir 
Dniestro upių toje srityje, 
kur yra Sovietų prieplaukos 
Odessa ir Nikolajev, Juodo
joj Jūroj. t

Buffalo, N, Y. — Suvažia
vimas CIO Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
nutarė davaryt savo narių 
skaičių iki viso miliono. Ši 
unija atstovauja ir orlaivių 
darbininkus.

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata ........
Ramatų žolės ............
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.

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė.

Atskiras kambarys, 
su oote- 

Nedėliomis
užėjimui
rimis.
atdaras nuo 1 vai.
dieną iki vėlai.

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
1 sudarau su ame- 
Hrikoniškais. Ręi-
■ kalui esant ir
■ p a d i dinų tokio 
f dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
I

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy
nais, degtinėm ir. konjakais; Amerikos iš- 
dirbimo ir importuotais.

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

PRISTATOME Į NAMUS
Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

taiiiiiiiiiiiiuiiyiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiioiihiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

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

Salo Soldams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Sampano. O Alus tai geriausios rūšies 

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
89-31 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

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

VazzZ \ I nU Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
i Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. Abelnai Silp- 

nurnas> Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla- 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



LAlSVfiŠeštas puslapis
«=======

New Wko^gi^fcf Žinios5
Rinkimų Fronte

išvengta Gimbels 
Streiko

Radio Programoj Tarp Lietuviu
žadėto skelbt streiko išva

karėse, rugpjūčio 6-tą, Gim- 
bels Departmentinių Krautu
vių savininkai, sutiko išpildyti 
unijos reikalavimus ir pasira
šyti trim ir pusei metų sutartį, 
kuria pakeliama algos po $3 
per savaitę. Išdirbę po 15 me
tų gauna po 3 savaites atosto
gų. Laimėjimas paliečia apie 
1,800 darbininkų Gimbels- 
Sacks krautuvėse. Atsiektas be 
streiko, dėka geram pasiruo
šimui ir darbininkų solidaru
mui.

Susirinkę po darbo tūkstan
tis Gimbels darbininkų sutartį 
užgyrė.

Einant nauja sutartimi, ga
vusieji $16 minimum gauna 
po $3.50 priedo, kiti po $3. Iš 
karto buvo reikalauta po $2. 
Taipgi nurodyta, kad kiek
viename departmente turi būti 
pravesta planavimas ir pasi
ruošimas įvesti 5 dienų, 40 va
landų darbo savaitę.

Sutartyje taipgi įrašyta, kad 
už dviejų metų turi būti pa
naujinta derybos algų ir va
landų klausimais.

Apibudindamas laimėjimą ir 
prie jo privedusias sąlygas, 
William Michaelson, preziden
tas United Dept. Store Emplo
yees Unijos, CIO, kreditavo 
laimėjimą darbininkų “vieny
bei ir pasiryžimui.”

Sutarties prieita po devy
nias savaites nusitęsusių dery
bų, kurios vis neduodavo pa
geidaujamų pasekmių iki dar
bininkai galutinai buvo pasi
ruošę streikui ir apie tai infor
muoti kostumerius unija jau 
buvo išplatinusi ir išsiuntinė
jus! tūkstančius lapelių.

ROJUS MIZARA 
sutiko dalyvauti komenta
toriumi Laisvės Radio Pro
gramoj, kuri prasidės rug
pjūčio 11-tą, 9 vai. vakaro, 
iš stoties WBYN, 1430 ki
locycles ir bus girdima kas 
pirmadienio vakarą tuo 
pat laiku.

Laisvės Radio Programų 
Komitetas prašo visus ruoš
tis dalyvauti radio progra
mos palaikymui rengiama
me piknike šio mėnesio 17- 
tą, Klaščiaus Parke, Mas- 
pethe, taipgi pasidarbuoti 
pikniko garsinime.

Teisėjas Norėjo Matyti 
Persirengimo Parodą

Sustreikavo CIO Elektrislai
Virš šimtas darbininkų už- 

streikavo Everbest Engineer
ing Co. šapą, 39 E. 12th St., 
New Yorke, reikalaujant algų 
pakėlimo ir 40 valandų darbo 
savaitės.

Ša pa suorganizuota tik per
eitą savaitę. Darbininkai, ku
rių apie 90 nuošimčių yra jau
nos italės merginos, visi išėjo 
streikan bosams atsisakius su- 

(Sitarti su unija, išpildyti rei
kalavimus: pakelti po 10c per 
valandą mokestį, 5 dienų, 40 
valandų savaitės ir mokėt lai- 

! ką ir pusę už viršlaikius. Strei
kui vadovauja Electrical, Ra
dio & Machine Workers Bo
kalas 1224, CIO.

LANKĖSI “LAISVĖJE”

iki 
eile.
pra-

Prieš teisėją Mason, Coney 
Islande, pašaukta keli įkaitin
ti persirengdinėjus Coney Is
lande po garsiuoju “board- 
walku,” kad išvengt samdymo- 
si kajučių. Teisėjas keletą nu
baudė mažomis baudomis, bet 
susidomėjimo neparodė 
priėjo tūlos Mrs. R. Fox

Moteriškė prisipažino
sikaltus persirengdinėjime, bet 
sakė tame nematanti nepado
rumo. Teisėjas pareiškė nega
lįs persistatyti, kaip tai gali
ma. Mrs. Fox aiškino.. Teisė
jas klausėsi aiškinimo, tačiau 
jai pabaigus, dadėjo: “Nieko 
nesupratau, turėčiau pamatyti 
demonstruojant.” Ir nubaudė 
negalė jusią pademonstruot 
moteriškę dviem doleriais.

Klibinskas (Vincent) 
žmona Paulina, iš

Ketvirtadienį, “Laisvės” į- 
staigoj lankėsi geras “L.” skai
tytojas ir rėmėjas drg. Kazi
mieras 
su savo
Hartford, Conn. Su jais kartu 
buvo ir Mrs. Magdalena Vil
kas, hartfordietė. Svečiai vie- 
šėjosi Sloansville, N. Y., ir 
pakeliuje į Brooklyną sustojo 
pamatyti “L.” įstaigą. Jie ap
lankys savo pažįstamus, kurie 
užlaiko “Twentieth Century 
Bar ir Grill,” Montrose Ave. ir 
Lorimer St., netoli “Laisvės.” 
Po trumpo pasiviešėjimo sve
čiai grįš atgal į namus.

Rugpjūčio 17 August

Dabar tik turime pasispausti sukėlimu finansų. Kalbamos 
programos palaikymui yra ruošiamas piknikas, 

kuris įvyks Sekmadienį

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

Lietuvių Laisvės Radio Programa

LAISVES RADIO PROGRAMOS

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. jžanga 40c.

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

Pradedant rugpjūčio 11-ta, 
vai. vak., Brooklyno ir apy

linkių lietuviai kas pirmadienį 
turės progos klausyti Laisvės 
Radio Programos. Tai bus kul
tūringa, visiems lietuviams pri
einama, ir ne faši&Lifiė progra- 

girdėsim^ iš stoties

9

ma.
WBYN, 1430 klcs. Jos anaun- 
seriu jau gauta Jonas Orma- 
nas, komentatoriumi — Rojus 
Mizara.

Maspethietės M. Norkevi- 
čienė ir V. Gražulienė šiemet 
atostogas leidžia Conn, vals
tijoj.

Jurgine Draugija rengiasi 
savo 64-tam metiniam pikni
kui, kuris įvyks rugpjūčio 24- 
ta, Dexter Parke.

Kalbant apie piknikus, svar
bu atsiminti, kad “Laisvės” 

| didžioji ekskursija busais į 
- philadelphiečių rengiamą pik
niką įvyks rugpjūčio 31-mą. 
Bušai eis iš daugelio vietų.

Pas woodhaveniecius J. E. 
Mačiulius viešnagėn atvyko 
josios ęcsuo Ona Šimonienė su 
dukrelėmis iš Detroit, Mich.

Norintieji susieiti daugį to
limu svečių nepamirš, kad 17- 
tą šio mėnesio, Klaščiaus Par
ke, įvyks Laisvės Radio Pro
gramos piknikas, į kurį at
vyksta lietuvių iš tolimų kolo
nijų ir dalyvaus minios brook- 
lyniečių.

Rugpjūčio 2-rą, šv. Jono 
kapinėse, palaidotas maspe- 
thietis Motiejus Skalandaitis, 
pastaruoju laiku dirbęs Mi- 
čiulio-Kairio kriaučių šapoje. 
Išgyvenęs Amerikoje virš 40 
metų. Liko nuliūdę žmona 
Jadvyga ir sūnus Vincas.

Moterų Apšvietos Kliubas 
savo išvažiavimą Jamaica gi
rion nukėlė iš 17-tos šio mėne
sio į 7-tą rugsėjo, kada suži
nojo, jog pirmoji diena norima 
Laisvės Radio piknikui. Kliu- 
bietės tariasi ir kitu kuo pa
remti Laisvės Radio.

Brooklyn iečiuose svečiavosi 
J. Kirmeliavičius iš Chelsea, ir 
S. čižius iš Boston, Mass.

ž. R.

Pirmadienio Vakarų
Rugpjūčio 11-tos vakarą vi- 

kviečiami atsilankyti į 
salę, 419 Lorimer

si
“Laisvės”
St., kur D. M. Šolomskas duos 
peržvalgą paskiausių įvykių 
karo fronte, taipgi raportuos 
apie lietuvių atsinešimą į ka
rą ir Lietuvos klausimu, ka
dangi jis ką tik 
maršruto, kuriame 
skaitlingas lietuvių

Čia taip pat bus 
dėti pirmą Laisvės 
gramą. Žinant
norės ją išgirsti, komisija pa
rūpino gerą priimtuvą ir pa
darys prakalbų-raportų per
trauką laike radio programos.

Radio programa bus girdi
ma iš stoties WBYN, 1430 
klcs., lygiai 9 vai. vakaro. Jos 
anaunseriu yra Jonas Orma- 
nas, komentatoriumi Rojus Mi
zara.

sugrįžo iš 
apvažinėjo 
kolonijas.

proga gir- 
Radio Pro-

kad daugelis

Smitho Komitetas Pasiėmė 
Vakacijų

Al. Smithui, Jr., išėjus armi- 
jon, jo komiteto advokatui 
Emil K. Ellis pasiėmus vaka- 
cijų, komiteto posėdžiai nu
traukti neribotam laikui. Ta
čiau advokatas Ellis leido su
prasti, kad atskiri to komiteto 
nariai tęsią savo 
ninkiškus 
toliau.

priešdarbi-
šniukštinėjimus ir

Valdžia Įsikišianti
Elektristų Streikan

Eina kalbos, kad Dr. John 
R. Steelman atydžiai tėmijąs 
Elektristų Brol. Lokalo 3-čio, 
AFL, streiko eigą ir galįs bile 
valandą vardan valdžios pa
reikalauti pradėti derybas jam 
tarpininkaujant.

Streikas buvo paskelbtas 
protestui prieš Consolidated 
Edison Corp, atsisakymą sam- 
dyt Lokalo 3-čio narius prie 
tos firmos statomos didžiulės 
šapos, 39th St. ir 1st Avė., N.

Isaacs Kandidatuoja, Nežiū
rint Republikonų Boso Curran 

Priešingumo
Manhattan prezidentas Stan

ley M. Isaacs savo pareiškime 
pereitą trečiadienį griežtai pa
smerkė apskričio republikonų 
bosą Thomas J. Curran už su
darymą sutarties su Tammane 
dėl distrikto prokuratūros, sy
kiu atmušdamas visus girdus, 
būk jis, Isaacs, ištrauksiąs sa
vo kandidatūrą.

Isaacs pareiškė, kad jis ne 
tik nemano atsisakyt kandida
tūros, bet kad jis yra pasiruo
šęs kandidatuoti nepriklauso
mai, jei tam bus reikalas. Jis 
tai pareiškė reporteriams, ku
riuos jis buvo sukvietęs savo 
raštinėn Miesto Bildinge. Jis 
sakė :

kadangi jis buvo paskyręs S. 
W. Gersoną, komunistą, dirbti 
savo administracijos raštinėj 
pradžioj savo prezidentystės, 
ir rėmė Michael J. Quill, CIO 
vado kandidatūrą į Miesto Ta
rybos narius.

Isaacs yra pareiškęs, kad 
nors jam toli iki buvimo ko
munistu, tačiau jis stoja už 
lygias teises visiems.

Jo vieton republikonų vir
šininkai paskyrė kandidatu 
Edgar J. Nathan, advokatą ir 
seną Isaacs’o draugą. Sako
ma, kad Nathan nenorjs kan- 
didatuot prieš Isaacs ir galįs 
kandidatūros nepriimti.

šeštadien., Rugpjūčio 9, 1941

Nemokami WPA Koncertai
Rugpjūčio 10-tą brooklynie- 

čiai turės progą girdėti WPA 
programas sekamose vietose:

Brooklyno Muziejaus Skulp
tūrų Kurte, 1 :30 po piet, grieš 
WPA Simfoniška Orkestrą, di
riguojant svečiui konduktoriui 
Paul Dessau, taipgi dainuos 
Ernst Fischer, baritonas. Va
karo 8-tą vai. ta pati progra
ma bus pakartota Forest Par
ke, Queens.

Ketvirtą valandą muziejuje 
grieš WPA Simfoniškas Benas, 
diriguojant Simmons.

WPA Susiedijos Benas, va
dovaujamas lasxilli’o, grieš 
Prospect Parko Music Grove, 
4 vai. po pietų.

Unija skelbia, kad iš 8,000 
originaliai sustreikavusių loka- 
lo narių apie tūkstantis unijos 
pasiųsti atgal į apsigynimo ir 
į kitus strategiškus darbus, o 
7,000 elektristų ir 25,000 kitų 
amatų darbininkų randasi 
streike. Virš pusantro šimto 
statybos darbų sustojo.

“Aš pasiliksiu lenktynėse.”
Republikonų viršininkai at

sisakė Isaacs nominuoti, kalti
nant simpatijose komunistams,
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Apiplėšė Valgyklą
Savininkas valgyklinio vago

nėlio II. Mirchmeir, 42-02 21st 
St., Long Island City, visuomet 
turėdavo pusėtinai pinigų, kad 
algos dienomis iškeist pas jį 
valgantiems darbininkams če
kius. Plėšikai sužinojo- nužiū
rėjo ir su revolveriais rankose 
atėję atėmė iš jo $1,400.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuves

nemoka 
miesto.

©
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
0 L

HM

FRANK DOMIKAITIS
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RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

G am imami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuvičko namų darbo, kiiba- 
sai ir kejfta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VĖLAI VAKARO.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBDV - 1430 K/cs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
JONAS ORMANAS

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

Reikale pasiskelbimų per Laisves Radio Programą 
ar dėl programos, prašome kreiptis šiuom'adresu:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Room, 
tesian

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI • 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

MM
•EwmsBwc.ssasama ••

Palaikoma! Trečią Sensacinę Savaitę! ■

“Soviet Frontiers 
on the Danube”

Tauta išlaisvinta galingos Rauti. Armijos. 

Taipgi: Sovietų žinios, “Raudonoji

King Vidor’s epiškas
Amerikinis vaizdas

“Our Daily Bread”
4 žvaigždės—“DAILY NEWS”

Armija” ir Rusų Liaudies Šokiai.”

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
r«gg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

I

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

. Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




