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Sovietų Oficialiai Pranešimai

Prisidėsime ir Lietuviai. 
Du Broliai—Du Smalaviriai.

Septynios Savaitės. 
Lenkija ir Sovietai. 
Tom Mooney.

Rašo A. BIMBA

žymių amerikiečių grupė 
atsišaukė į visuomenę dėl grei
to teikimo Raudonajai Armijai 
medikalės pagelbos.

Tai reikalas, kuriam pri
tars kiekvienas nacių priešas. 
Mes lietuviai irgi prisidėsime 
prie to gražaus humanitarinio 
darbo.

Tik nereikia laukti. Tuojau 
visur organizacijos ir pavieniai 
turėtų darbuotis.
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Automobilių unijos konven
cijoj smarkiai figūruoja du 
broliai — Victor ir Walter 
Reuthers. Gerai būtų, jeigu 
jie darbuotųsi darbininkų nau
dai. Deja, būdami pikčiausio 
tipo menševikais, toje konven
cijoje jie sušilę smalą verda. 
Broliai Reuthers 
raudonuosius.

Gaila, kad jie, 
nemažai pasekėjų
los galės padaryti organizuo
tiems automobilistams.

visur mato

matyt, turi 
ir daug ža-

šeštadienio “Laisvėje” pir
mam puslapyje matėte ir skai
tėte apie nacių režimą ir pla
nus Lietuvoje. Hitlerio paskir
ti komisarai pasmaugs Lietu
vą, jeigu jie nebus išgrūsti iš j 
Lietuvos. Hitleris Lietuvai ne
bepaliko nei jos vardo. Da
bar jau tėra “Ostlandas.”

Nei rinkimų, nei seimo, nei 
teisių Lietuvos žmonės nebetu
ri.

Ar šis baisus faktas atida
rys akis katalikų, tautininkij 
ir socialistų srovių žmonėms? 
Nejaugi jie dar ir dabar ne
pamatys, kad po naciais Lietu
va pražuvus?

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

SOVIETŲ IR ANGLIJOS
ORLAIVIAI ATAKUOJA

NACIUS IŠ 2-JŲ ŠONŲ
Galingi Būriai Anglu Orlaivių Kriušino Karinius Naci i 

Punktus; Sovietai 3-čiu Kartu Bombardavo Berlyną
London, rugp. 11.—Didie

ji bombiniai Sovietų orlai
viai jau trečią kartą naktį 
bombardavo Berlyną. Nuti
lo ir Varšavos radijo sto-

Maskva, rugp. 10.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Naktį rugpjūčio 9 į 10 d. mūsų kariuomenė tęsė mū
šius- prieš vokiečius linkmėse Smolensko, Korostenio ir 
Bielaja Cerkov, ir Estonijoj.

Kitose linkmėse ir fronto dalyse daugiausiai tik žval
gai teveikė.

Mūsų oro jėgos, išvien su žemės jėgomis, vis smogė 
motorizuotai ir mechanizuotai priešo kariuomenei ir jo

NUŽIŪRIMA, KAD JAPO 
NIJA RUOŠIASI UŽPUET 

SOVIETU SĄJUNGĄ

tis. Spėjama, kad Sovietų
lakūnai ir Varšavoj atakavo pėstininkams mušiu laukuose ir atakavo jo orlaivius sto-

Vokiečiai Sakosi Bom
bardavę KremliŲ ir 

Laimį Ukrainoj
Berlin, rugpjūčio 11.

Naciai sako, kad vienas 
orlaivis didele bomba patai-

j u

kęs tiesiog į Kremlių Mask
voj. Viso, girdi, apie 100 
vokiečių orlaivių numetę 
daugelį tūkstančių padegan
čiųjų ir sprogdinančiųjų 

bombų. c

Vokiečių komanda skel- 
jbia, kad nuo karo pradžios 

Hitlerio sukurtas režimas ^^elio 22 d. iki šiol jie, 
Lietuvoje turėtų suvienyti sunaikinę daugiau kaip
merikos lietuvius. Lai kiek- 10,000 sovietinių orlaivių, 
vienas doras, nuoširdus lietu
vis ne tik žodžiais vėlina, bet Maskvą iš oro, naciai sako- 
ir darbais padeda amžinai su- si padegę ir didelius gazoli- 
naikinti nacizmą. no bakus viename jos prie-

"miestyj, o centraliniame 
savaitės, fronte sunaikinę du kari- 

. nius Sovietų traukinius; ki- 
jti vokiečių orlaiviai, girdi, 
susprogdinę amuncijos san
dėlį.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Dabar bombarduodami

Tai jau septynios 
kai hitleriniai banditai padarė 
užpuolimą ant Sovietų Sąjun-i 
gos. J tris dešimts dienų Uit-Į 
leris žadėjo turėti savo ran- 
kosna ir Leningradą ir Mask
vą. Bet dar ir šiandien netu
ri.

Hitlerio karinė mašina at
simušė į Raudonosios Armijos 
kietą sieną. Ji desperatiškai 
bando prasilaužti, bet nepa
jėgia. Apie tai pradeda išgirs
ti Vokietijos žmonės ir neri
mauja. IHitlerio ir hitlerizmo žvaig-1 
ždė pradeda nusileisti. Naciai marinų, 10 karinių 
dar gali laimėti vieną kitą mū- naikintuvų, daugiau kaip 30 
šį, paimti dar vieną kitą mies-įlaivų, vežusių kareivius, gin
tą, bet kad jie gaus galą lais- klus ir amuniciją ir sunaiki- 
voje Sovietų žemėje, tai abe
joti netenka.

SOVIETŲ LAIVYNO LAIMĖJI
MAI PRIEŠ NACIUS

Maskva, rugpjūčio 11. — 
I Sovietų laivynas iki šiol pa
skandino 14 vokiečių sub- 

laivų

Sovietų Sąjungos ir Lenki
jos valdžių pasirašyta sutar
tis nereiškia, kad Lenkija po 
karo vėl pasiims vakarinę Uk
rainą ir Vakarinę Baltgudiją, 
arba Vilniaus sritį. Kaip da
bar paniški, tai net ir Anglija 
nėra davus lenkams užtikrini
mo, kad visa senoji lenkų vals
tybė bus atsteigta.

Šitą faktą aiškiai atžymėjo 
Sovietų Sąjungos spauda. 
Ateities Lenkijos rubežiai pa
likta ateičiai spręsti.

no didelį skaičių nacių mi
nų graibytojų ir kitų ma
žesnių laivų.

Cechų' Brigada Sovie
tuose prieš Hitlerį

Ldon. — Bent viena pilna 
Čecho-slovakų brigada tapo 
sudaryta Sovietų Sąjungoje 
ir lavinasi karui prieš Vo
kietiją. Brigada turi tauti
nius oficierius, bet priklau
so vyriausios Sovietų ko
mandos, kaip pranešė Jan 
G. Masaryk, užsieninis mi- 
nisteris čecho-slovakų vald
žios esančios Londone.

Susilaukėme dar vieno išga
mos. Tautininkų ir klerikalų 
spaudoje pasirodė koks ten P. 
Gulbis. Koks jis per paukštis, 
galite spręsti iš vieno sakinio. 
Jis, pav., sako: “Pakelėse susi
rinkę šimtai ūkininkų sveikino 'vienas nacių orlaivis naktį

London, rugp. 11.—Tik

žygiuojančią vokiečių kariuo
menę.” Arba, girdi, prieš So
vietus “visa Lietuva 
kaip vienas žmogus.”

Šito Gulbio lūpomis 
Hitlerio melų ministeris 
bels.

sukilo

kalba
Goeb-

Tom Mooney sveikata yra 
labai pašlijus. Jis jau seniai

pasirodė virš Anglijos.

DAUGIAU PASAULINIU 
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE
guli ligoninėje. Bet jam rūpi 
pasaulio reikalai. Ir štai iš li
goninės Mooney šaukia ameri
kiečius eiti talkon Sovietams 
ir kriušinti hitlerizmą.

kariškai svarbius naciu 
punktus.

United Press, amerikonu 
žinių agentūra, teigia, kad 
anglai sutaiko savo oro žy
gius su Sovietų lakūnų žy
giais: kuomet vieni bom
barduoja Vokietiją iš vie
nos pusės, tai kiti ją ata
kuoja iš antros pusės.

London, rugp. 11.—Galin
gi būriai Anglijos orlaivių 
vėl dienos laiku kartotinai 
bombardavo nacių prieplau
kas ir kitus karui 
punktus šiaurinėje 
joje; padegė tris 
laivus prikrautus 
reikmenų ir sukėlė
gaisrus ir smarkius sprogi
mus nacių fabrikuose vaka- 
rinėje Vokietijoje._______

TOLSTOJUS ŠAUKIA
SLAVUS SUKILTI 
PRIEŠ HITLERĮ

svarbius
Franci- 

vokiečių 
karinių 
didelius

Maskva. Aleksiejus Tols
tojus, rašytojas ir anūkas 
pasauliniai garsaus rašyto
jo Levo Tolstojaus, kalbė
jo masiniame susirinkime 
dešimties slavų tautų Mas
kvoj ir ragino visas slavų 
tautas apsivienyt kovon, 
kad “sutriuškint hitlerizmą 
ir nušluot jį nuo žemės pa
viršiaus.” Susirinkime taipgi 
sakė kalbas atstovai įvairių 
slaviškų tautų: lenkai, Uk
rainai, rusai, cechai, kroa
tai, serbai, bulgarai ir kt., 
remdami Tolstojaus atsišau
kimą. Kalbos buvo skleid
žiamos per radiją visai ša
liai.

Tolstojus savo kalboj tarp 
kitko nurodė, jog Hitleris 
siekia paverst visas slavų 
tautas vokiečių vergais, 
kaip kad jis pats rašo savo 
knygoj “Mein Kampf.” Kal
bėtojas taip pat išreiškė pa
garbą Anglijai, karinei So
vietų sąjungininkei.

VISOMS ALDLD KUO
PŲ VALDYBOMS

Draugės ir Draugai!
Literatūros Draugijos

vykiose.
NUŠAUTA 60 VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ

Maskva, rugp. 11.—Sovietų Žinių Biuras šiandien išlei
do tokį pranešimą:

Rugpjūčio 10 d. mūsų kariuomenė ir toliau atkakliai 
kovojo priešą kryptyse Solsty, Cholmo, Smolensko, Bie
laja Cerkov ir, Umano.

Mūsų oro laivynas, veikdamas sutartinai su žemės 
jėgomis, kirto smūgius šarvuotai priešo kariuomenei ir 
jo pėstininkams. Vakar mūsų oro jėgos nušovė žemyn 
45 vokiečių orlaivius. Mes praradome 25 savo orlaivius.

Pagal visiškai tikras žinias, laike vokiečių orlaivių už
puolimo ant Maskvos šeštadienio naktį, buvo nukirsta 
žemyn 10 vokiečių orlaivių, o ne 8, 
pranešta.

Dienos laikų šeštadienį mūsiškiai 
to, sunaikino 5 vokiečių žvalgybos 
Maskvos apsigynimo ruožte.

kaip kad pirmiaus

kovos lėktuvai, be 
orlaivius pilietinio

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALU

Aštrėja Japonijos Santikiai su Amerika; Sutelkta Didžiulė 
Japonų Armija į Manchukuo, Sibiro Pasienin

Tokio, rugp. 11.—Japoni
jos valdžia įvedė pilną karo kad Japonija įspėjo Jungti- 
stovį ir griežtą savo kontroCnes Valstijas nesiųst Sovie- 
lę fabrikams, bankams ir tam karo reikmenų į Vladi- 
kitoms privačiams įstai
goms.

Japonų valdininkai pripa
žįsta, kad blogėja ir aštrėja 
santikiai su Amerika.

Peiping, Chinija, rugp. 11.
—Politiniai kariniai tėmyto- 
jai šičia įžiūri, kad Japoni
ja ruošiasi užpult Sovietinį 
Sibirą, o ne Thailandą.

Japonai sutelkė didžiulę 
savo armiją į Manchukuo, 
kuris rubežiuojasi su Sibi
ru.

Kai kurie užsieniniai ka
rininkai Shanghajuj, tačiau, 
spėja, kad japonai pultų So
vietus tik tada, jeigu vokie
čiai nugalėtų europinę dalį 
Sovietų Sąjungos.

Neoficialiai pranešama,

vostoką.

Automobilių Darbinin
kai už Pilietines Lais

ves, preš Nacius

Gavome pasyeikinimų su finansine parama nuo sekamų 
draugų-rėmėjų:

Petras Pėstininkas, Scranton, Pa., $15.00.
P. Bukšnys, Brooklyn, N. Y., $2.00.
Geo. Kupčinskas, Minersville, Pa., $1.00.
M. Jonikienė, Philadelphia, Pa., $1.00.
M. Jančiulienė, Wilkes-Barre, Pa., $1.00.
Nuo spaudos piknikų: Per N. Belunas, iš Detroit, 

Mich., $55.00; ALDLD 12 Apskr., Wilkes-Barre, Pa., apy
linkėje, $5.00.

Naujų skaitytojų atsiuntė: M. Urba, E'aston, Pa., me
tinę prenumeratą, šešiom savaitėm už $1.00 prisiuntė: 
Eva žvingilas (ir vieną pusmetinį), Jewett City, Conn.; 
P. žirgulis, Rochester, N. Y.; B. Plakštienė, Worcester, 
Mass.; J. Daubaras, Athol, Mass., du prisiuntė; I. Mase- 
vičius, E. Bellerica, Mass., J. Stanulis, Torrington, Conn, 
ir P. čečeta, Haverhill, Mass.

Širdingai tariame ačiū! Manome, kad ir kiti skaitytojai 
bei rėmėjus paseks viršminėtus draugus.

“Laisvės” Administracija.

NACIAI SUKLIMPO, KAIP 
PRANEŠA AMERIKOS 

KORESPONDENTAI
Suomiai Atmesti Atgal; Atkirstos ir Naikinamos Nacių Tan

ky Eilės; Raudonarmiečiai Prasimušė iš Apsupimą
Berne, Šveic.— New Yor- 

ko Times korespondentas 
Daniel T. Brigham telefonu 
davė sekamą pranešimą sa
vo laikraščiui:

Rusų kariuomenė, atkak
liai kovodama, atlaiko savo 
pozicijas Leningrado ir 
Smolensko frontuose. Uk-

Centro Komiteto kandidatų! rainos fronte mažai kur vo- 
nominacijų blankos privalo .kiečiai šiek tiek pasigrūme 
būti sugrąžintos j centrą iki pirmyn, o dviejose vietose 
15 d. rugpjūčio (August). Raudonoji Armija atmetė15 d. rugpjūčio

Buffalo, N. Y.—Suvažia
vimas CIO Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
padarė sekamus tarimus:

Gint visų žmonių pilieti
nes laisves, “nežiūrint, ko
kios jie būtų tautos, tikybos, 
spalvos ar politinės parti
jos.”

Mokėt senatvės pensiją, 
darbininkams p r a d e d a nt 
;nuo 60 metų amžiaus.

4 n/i r* n i t/ri c nrnorn Valdžios kastais pastatytAMERIKOS PERSER- 90 pusę miliono naujų na.— 
GĖJIMAI JAPONI- mų kasmet Amerikoj. * .
I AI IR FRANCU AI 1 Užtikrint priėmimą atgal 
JAI IK t KAUCIJAI j darbą draftuotiem karei- 

iviam, kada jie sugrįš iš tar
nybos.

Visi unijos skyriai ragi
nami siųst kareiviams uniji
nius laikraščius ir kitokią 
apšvietos literatūrą.

Priešintis fabrikų užgro-
(Tąsa 5-me puslapyje)

Washington. — Aštrėja 
santikiai tarp Jungtinių 
Valstijų, iš vienos pusės, ir 
Vichy Francijos ir Japoni
jos, iš antros.

Vokietija reikalauja, kad 
Vichy Francijos valdžia ka
riškai valdytų išvien su Vo
kietija ir kad leistų naciams 
naudotis tokiais strategi
niais punktais, kaip Dakar 
ir Casamblanca, Afrikoj.

Amerikos valdža įspėjo, 
kad jeigu Vichy Francijos 
Valdžia pervestų į nacių ži
nybą Dakarą ar kitus to
kius svarbius punktus Afri
koj, tai ši šalis dėl to dary
tų atitinkamus žingsnius, 
diplomatinius ar strategi
nius.

Amerikos valdžia taipgi 
persergėjo Japoniją, kad 
Jungtinės Valstijos negalės 
ramiai sau stovėt ir žiūrėt, 
jeigu japonai briausis į 
Thailandą (Siamą).

SOVIETAI TRUPUTI PASI
TRAUKĖ 2-SE VIETOSE

i

Raudonoji Armija “išva
lo” mechanizuotas nacių ei
les, kurios buvo prasilaužu- 
sios kiek pirmyn Smolensko 
fronte.

Ties Viazma, į rytus nuo
Smolensko, raudonarmiečiai niu "jog" Hitleris 
atkirto vokiečių tankų eilę įsteigt 
nuo paskui sekusių pėstinin
kų ir visiškai sunaikino tuos 
tankus. Tik biskelį naciai 
pasigrūmė pirmyn linkui 
Roslavlio, į pietų rytus nuo

Maskva, rugp. 11. — So
vietų valdininkai pripažino, 
kad Raudonoji Armija šiek 
tiek pasitraukė atgal į nau
jas pozicijas Leningrado ir 
Odesos frontuose. Visur ki
tur atmuša nacius.

Nacių orlaiviai jau 16-tą 
kartą bombardavo Maskvą 
naktį, bet dauguma jų liko 
atmušti, o keli kiti mažai 
nuostolių tepadarė, kaip sa
ko Sovietų pranešimas. Nu
kirsta žemyn bent 5 prie
šo orlaiviai.

Būtinai prisiųskite tas blan- nacius atgal ir numušė juos Smolensko (nors jie gyrėsi,
kas. Prašome prisiųsti ne 
vėliau 20 dienos rugpjūčio, 
nes vėliau prisiųstas negalė
sime priskaityti.

D. M. šolomskas, 
. ALDLD CK Sekretorius 
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

ORAS. — šį antradienį 
būsią lietaus.

būk jau užėmę Roslavlį).
Ino šuo- Tapo apsupta ir yra naiki-
Karelijos nama eile tarp

prasibriauti P,udki ir Elnija-

šalin nuo vieno tilto.
Sovietai sukriušino 

mių bandymus 
tarpvandenyje 
linkui Leningrado ir atėmė 
iš jų kelias svarbias strate
gines pozicijas. .....

Estonijoj raudonarmiečiai (Soltsy, 120 mylių į pietus 
pagerino savo pozicijas kai i11}10 
kuriuose vietose ir paėmė 
nelaisvėn vokiečių.

Maskvos, rugp. 11.—Eina 
mūšiai su vokiečiais ties

HITLERIS PERŠA
CARUKĄ SUOMIJAI
Maskva. — Čia gauta ži-

i ruošiasi 
karaliaus valdžią 

Suomijoj-Finliandijoj ir per
ša vokiečių kunigaikštį Fri-į kiečių centrus Libijoj: Tri- 
drichą Karlą Hesse ir 
jo sūnų Filipą kaipo kandi
datus į sostą. Generolas Ma
nnerheim, vyriausias Suo
mių armijos komandierius, 
senas demokratijos priešas, 
remia Hitlerio pasiūlymą 
įvest karaliaus valdžią Suo
mijoj.

Bombarduoja Fašistų 
Centrus Libijoj

London. — Anglų orlai
viai bombardavo italų-vo-

polį, Bardią, Bengazį ir 
Derną ir fašistų orlaivių 
stovyklą ties . Athenais, 
Graikijoj.

ROOSEVELTAS SUGEU- 
ŠIĄS ŠIĄ SAVAITĘ

HHHHH

spauda ir radijo, todėl, spė- 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Washington. — Spėjama, 
kad prez. Rooseveltas su- 
grįšiąs šią savaitę nuo jū
ros į Washingtoną. Tada 

džią, kad ji rengiasi pervest gal pranešiąs, kad jis kalbė- 
savo karinius laivus vokie- jęsis su Churchilliu, Angli- 
čiams.

London. — Anglų radijo 
kaltino Vichy Francijos vai-1

jos ministeriu pirmininku.
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bolševikų generolas Golikov, atvykęs da
bar Amerikon su rusų karo misija... 
Kaip išrodo, bolševikų generolas turi ap
sivilkęs skolintą kostiumą, nes jis nela
bai jam tinka.”

Generolo Golikovo paveikslas tilpo po 
kelis kartus beveik visuose angliškuose 
dienraščiuose ir žurnaluose—net ir He- 
arsto. Prisipažinsime, niekur nematėme 
tokio kvailo po tuo paveikslu parašo, ko
kis pasirodė “Keleivyje.”

Tenka pastebėti, kad Michelsono laik
raštis juo tolyn vis darosi šlykštesnis. 
Jis perpildytas neapykanta Sovietų Są
jungai; perpildytas antisemitine propa
ganda. Ir jis mulkina savo skaitytojus, 
kaip tik išmano!

Sovietų Orlaiviai Virš Berlyno
Tas faktas, kad Sovietų Sąjungos or-

Ii A T Š V E Antradienis, Rugp. 12, 1241

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

Act of March 3, 1879.

Kaip “Keleivis” Mulkina 
Savo Skaitytojus

Pereitą savaitę Amerikos vyriausybė 
susitarė su Sovietų Sąjungos vyriausybe 
dėl perleidimo karinės pagalbos didvyriš
kai kariaujantiems su Vokietijos fašiz
mu Sovietų Sąjungos žmonėms. Sutikda
ma perleisti Sovietams tam tikras karo 
reikmenis, Amerikos vyriausybė pareiš
kė, kad šiuo metu Raudonoji Armija, 
mušdama nacius, kovoja ne tik už So
vietų Sąjungos laisvę ir nepriklausomy
bę, bet ir už Amerikos saugumą. To, ži
noma, niekas negali užginčyti.

Tučtuojau iš Amerikos pakraščių ap
leido visa eilė Sovietų laivų, begabenan
čių karo reikmenis. Po to, Jungtinių 
Valstijų vyriausybė paskyrė keturis ga
zolinui gabenti laivus (tankerius), kurie 
veš Sovietų Sąjungon orlaiviams gazoli
ną. Sovietų Sąjunga gazolino turi užten
kamai, bet stokuoja jai mašinerijos gazo
linui perdirbti. O šiuo metu Sovietų žmo
nėms orlaiviams gazolinas labai reikalin
gas.

Už tą viską, aišku, Sovietų Sąjunga 
Amerikai užmokės: Amerika gaus iš So
vietų Sąjungos sau karinių reikmenų— 
mangano ir kitų dalykų, kurių Sovietų 
Sąjunga turi užtenkamai.

Viso krašto spauda šį susitarimą pla
čiai aprašė: visur buvo pabrėžtas tas 
faktas, kad Amerika duos Sovietų Są
jungai tuč tuojau tam tikrų svarbių ka
rinių medžiagų.

Net ir lietuviški fašistiniai ir klerika
lų laikraščiai to fakto negalėjo užtylėti.

Bet pažiūrėkime, kaip tuo klausimu pa
rašė So. Bostono menševikų “Keleivis”. 
“Sovietų Rusijos žmonės gaus Amerikoj 
duonos,” sako tasai So. Michelsono šlam
štas. Toliau:

“Amerikos valdžia atnaujino prekybos 
sutartį su Sovietų Rusija, prižadėdama 
duoti išvargusiai ir nuplyšusiai rusų liau
džiai maisto, drapanų, avalinės ir kito
kių reikmenų.” (“Kel.” rugpj. 6 d.)

Kaip sakėme, Sovietų neprašė iš Ame
rikos nei maisto, nei drapanų. Sovietų 
Sąjunga turi užtenkamai maisto,—net ir 
Hitleris nori to maisto (Ukrainos kvie
čių) pasigrobti ir dėlto karą praėdjo. Bet 
štai p. Michelsonas, ar tai iš didelio gud
rumo ar durnumo, pareiškia, kad Ameri
ka pažadėjo “duoti” Sovietams duonos!

“Rusija nuplyšusi, alkana,” rašo Mi
chelsonas; ji prašė duonos, tai Amerika 
ir pažadėjo jos duoti!

Iš Amerikos Sovietų Sąjunga neprašė 
duonos duoti. Ji prašė parduoti tam tik
rus svarbius karinius reikmenis ir Ame
rika sutiko. Bet, matot, kaip tą viską 
“Keleivio” redaktorius apvertė aukštyn 
kojomis!

Tas pats Michelsonas talpina savo 
šlamštan paveikslą Sovietų Sąjungos ka
rinės misijos Washingtone, kur parodo 
generolą Golikovą sveikinantis su Wel- 
lesu. Ponas Michelsonas deda tokį pa- 

■ rašą: “šitas plikas vyrukas viduryj, tai

laiviai-apšaudė Berlyną, turi, be abejo, 
didelės; reikšmės. Tuoj aus, kai tik naciai 
įsiveržė į Sovietų Sąjungą, jie paskelbė, 
būk jau yra sunaikinę visą Sovietų Są
jungos orlaivyną. Po to, dar kelis sykius 
tą pakartojo. Kitais žodžiais, Hitleris me
lavo savo žmonėms, kiek drūtas, apie 
Sovietų Sąjungos oro jėgų sumušimą.

Bet štai, tie “sunaikintieji” orlaiviai 
nulekia ir daužo Berlyną! Daužo geležin
kelių centrus, fabrikus!

Be abejo, dabar ne vienas Vokietijos 
pilietis pradėjo pagalvoti ir pamatyti, 
kaip jį Hitleris dar sykį apgavo!

Šis faktas, kad Berlynas buvo Sovietų 
bombininkų aplankytas rodo dar ir kitą 
svarbų dalyką. Jis, būtent, priverčia 
kiekvieną antifašistiniai nusistačiusį 
žmogų paklausti: Ką veikia anglų orlai
viai, jeigu Sovietų Sąjungai tenka bom- 
barduot nacių sostinė? Kodėl angiai ne
galėtų kiekvieną naktį daužyti Berlyną? 
Kodėl jie negalėtų daužyti Gdynia, Ka
raliaučių ir kitus Rytų Prūsijos miestus, 
esančius arčiau Rytų Fronto?

Kanados Pro-Naciški Ukrainiečiai
Kanadiečių “Liaudies Balsas* rašo:
“Kada Kanados vyriausybė uždarė uk- 

rainų darbininkų organizacijas, o jų va
dus sukišo į koncentracijos stovyklas, tai 
trockistuojanti ukrainų elementai tuo- 
jaus perėmė iš vyriausybės ukrainų na
mą Winnipege ir jame buvusią spaustu
vę. Neužilgo jie tame name ir ant tos 
spaustuvės atspausdino dėl leidėjų suėmi
mo užsidariusį laikraštį tokiuo pat var
du.

“Nauji leidėjai pasigyrė, kad jie dar
bininkai ir Ukrainos mylėtojai, bet dideli 
Sovietų Sąjungos priešai. Nors atvirai 
nepasisakė, tačiau buvo aišku, kad ir to 
laikraščio leidėjai, kaip ir Naujienų ir 
Keleivio leidėjai, Ukrainai ‘nepriklauso
mybę’ matė tik Vokietijos pergalėj. Juk 
buvo aišku kaip dieną, kad ne kas kitas, 
kaip tik Vokietija gali jei ne atplėšt Uk
rainą nuo Sovietų Sąjungos, tai nors pa
bandyti.

“Nežiūrint gražaus meilinimosi, Ukrai
nai darbininkai nekibo prie tos meške
rės. Iš ukrainų teko girdėti, kad tas 
laikraštis jau pastipo. Baigdamas kaps
tytis biauriai išsikeikęs, išvadindamas 
ukrainus tamsiais žmonėmis, supuvusiais 
ir panašiai. Girdi, niekas nedavęs jiems 
pinigų.

“Hitlerio ataka ant Sovietų Sąjungos 
į dar keblesnę poziciją pastatė ir ukrainų 
nacionalistus. Padorūs žmonės stojo So
vietų Sąjungos pusėn. Jie sako, kokia vy
riausybė nebūtų, bet ji gina Ukrainą nuo 
fašistų ir nazių. Jie supranta, kad sve
timas jungas būtų baisus. (Šiame klausi
me Ukrainai toli pralenkia lietuvius so
cialistus). Aršieji Hitlerio draugai paliko 
generolai be kareivių. Prie to, jiems sun
ku varyti agitaciją už Hitlerio pergalę, 
nes už tai galėtų atsidurti į koncentraci
jos stovyklą. Jų laimė, kad vyriausybė 
nieko nesako jiems už biaurojimą Sovie
tų Sąjungos. Jie, todėl, visą savo tulžį 
lieja ant Sovietų Sąjungos, kaip ir Nau
jienos su Keleiviu.”

Caldwell, N. J. — Prasi
dėjo orlaivių propelerių dar
bininkų streikas, vadovauja
mas Amerikos Darbo Fede
racijos.

NACIŲ NUOSTOLIAI — 
1.500,000 KAREIVIŲ

Ankara, Turkija. — Be- 
pusiški karo tėmytojai ir at- 
keleiviai iš Balkanų kraštų

tvirtina, kad naciai kare 
su Sovietais jau prarado pu
santro miliono savo karei
vių.

| VICHY FRANCIJA DARO 
KARINĘ SUTARTĮ SU 

VOKIEČIAIS

Berne, Šveicarija.—Iš be- 
pusiškų šaltinių pranešama, 
kad Vichy Francijos valdžia 
neužilgo pasirašys karinę

sutartį su Vokietija prieš 
Sovietų Sąjungą.

Washington. — Jau plau
kia per jūras kariniai Ame
rikos lėktuvai Sovietam.

Berlin. — Vokiečiai nus
kandino prekinį anglų laivą, 
8,000 tonų.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Trys Maršalai-Trys Liau 
dies Sūnūs

atsižymėjimai. Jis neturi ly
gaus gabume veikti greitai 
ir nulemiamai.

Yra keletas komandierių, 
kurie gali papasakoti tokių 
atsitikimų, kaip sekamas: 
Vieną sykį, būdamas skvad- 
rono vadu, Timošenko pada
rė staigų užpuolimą ant 
baltgvardiečių arti lerijos, 
priversdamas juos atkreipti 
savo kanuoles prieš savo 
Denikino kareivius. Iš Voro
nežo į Šiaurinį Kaukazą, 
paskui į Galiciją, Timošenko 
divizija kovojo didžiausiu 
pasisekimu. Apie Timošen
ko divizijos puikias ypaty
bes randame žinių lenkų ge
nerolų pranešimuose. Jie 
buvo nustebinti Timošenko 
armijos gabumu manevruo
ti, prisitaikyti prie vietinių 
sąlygų, pasekmingumu jos 
ugnies ir jos galia.

1920 metų rudenį Timo
šenko divizija, kartu su vi
sa Pirmąja Kavalerijos Ar
mija, maršavo 900 kilomet
rų ir dalyvavo sumušime 
generolo Wrangelio. Pabai
goje Civilio Karo Timošen
ko, tęsdamas savo militari- 
nio žinojimo plėtimą, baigė 
aukščiausios M i 1 i t a rinės 
Akademijos mokslą. 1925 
metais jis tapo armijos kor
puso komandierium. Tai bu
vo pradžia to laikotarpio, 
kuomet, Stalinui vadovau
jant, visa šalis pradėjo pa
aukoti visą savo energiją 
aprūpinimui armijos moder- 
niškiausiais karė pabūklais. 
Kartu su gerinimu techni
kos, vystės Raudonosios Ar
mijos kariai ir štabas.

1939 metais, kaipo ko
mandierius Kijevo militari- 

Respublikos Vidaus Reikalų nes srities, Timošenko vado- 
Liaudies Komisaru.

Nors maršalas Vorošilo
vas jau pražilęs, bet jis yra 
IxxXXXMXXXCV LAU KJ IAVXV7 , 

nio sudėjimo žmogus ir di
delis mylėtojas sporto, ypa
tingai čiužinėjimo. Kaipo 
senas kavaleristas, jis re
guliariai užsiima jodinėji
mu, kaip žiemą, taip vasarą. 
Ypatoje Vorošilovo Šiaur
vakarinis frontas gavo iš
bandytą, gabų vadą, kuriam 

' “sumušimas” yra sve-

Sovietų Sąjungos trims frontams prieš nacius dabar vadovauja trys maršalai — 
Vorošilovas Leningrado fronte, Timošenko Maskvos fronte ir Budionny Kijevo fron
te. Jų vardai jau pagarsėję visam pasaulyje. Bet su jų iškilimu ir gyvenimu nedaug 
kas yra plačiau susipažinę. Mes čionai paduodame jų trumpas biografijas, iš kurių 
mūsų skaitytojai arčiau susipažins su šiaisdrąsiais vyrais.

Element Vorošilov
Vorošilovo tėvas vienu 

kartu buvo gyvulių ganyto
ju, vėliau angliakasiu, o pas
kui geležinkelio sargu. To
dėl netenka stebėtis, kad jo 
sūnus Klement jau nuo sep
tynių metų amžiaus pradėjo 
dirbti kasykloje, užsidirbda-

nus, kurie vadovavo kovoms 
už demokratiją ir laisvę.

Kai 1917 metais kilo revo
liucija, Vorošilovas buvo 
Petrograde. Bolševikų Par
tija pasiuntė jį Donbasan į 
savo gimtinį Luganską, kur 
vėliau jis buvo išrinktas į 
Lugansko Sovietą.

ninku, orlaivininkų ir tan
kų vairuotojų.

Kaipo ištikimas Lenino 
pasekėjas ir vienas iš arti
miausių Stalino sandarbi- 
nįnkų, Vorošilovas pašven
tė 40 metų savo gyvenimo 
kovai už Sovietų Sąjungos 
žmonių laisvę ir gerovę. Per

rnas 
už nuo 
riolikos 
ba.

Baigdamas pradinę mo
kyklą jis jau dirbo dirbtuvė
je už mechaniko pagelbinin- 
ką. Tai buvo 1886 metais — 
tada, kai jauna rusų darbi
ninkų klasė kuopė savo spė
kas kovai prieš caristinės 
autokratijos despotizmą ir 
prieš neribotą išnaudojimą, 
kurį jau plačiai vystė Rusi
jos kapitalistinė klasė.

Kaipo darbininkų klasės 
sūnus, jaunasis Vorošilovas 
aktyviai dalyvavo tose ko
vose, parodydamas dideles 
revoliucinės drąsos ypaty
bes, tvirtumą ir atsidavimą 
prispaustosios liaudies inte
resams.

1897 metais, sulaukęs 16 
metų, Klement Vorošilovas 
buvo pirmu kartu suareš
tuotas. Dirbtuvės savininkai 
įtraukė jį į juodąją knygą, 
idant jis darbo negalėtų 
gauti, o žiaurioji caristinė 
policija medžiojo jį. Bet ši
tie priešų žygiai tik dar 
daugiau sustiprino jo pasi
ryžimą laimėti laisvę ir ge
rovę savo žmonėms.

1903 metais Rusijos dar
bininkų klasės pažangiau
sios eilės įsteigė savo nepri
klausomą politinę partiją 
vadovybėje savo mokytojo 
ir organizatoriaus Lenino.
Vorošilovas nedelsdamas į- 

stojo į šią partiją ir tapo 
nariu jos bolševistinės sek-1 
ei jos, kuriai Lenino ir Sta
lino vadovybėje buvo lemta 
Rusijos darbininkų klasę ir 
valstiečius išvesti prie galu
tino pasiluosavimo iš po ca
rizmo, prie pilnos demokra
tijos ir socializmo.

Būdamas šios partijos na
riu 1905 metų revoliucijos 
istorinėse dienose Vorošilo
vas vadovavo Donbase Lu
gansko darbininkų ginkluo
tai kovai. Jis paaukojo visus 
savo organizacinius gabu
mus šitai kovai. Jį tam dar
bui paskyrė partija. Tai bu
vo pirmas darbininkų klasės 
susikirtimas su priespaudos 
caristinėrhis spėkomis.

Laikotarpis tarpe 1907 
metų ir 1914 metų buvo Vo
rošilovo gyvenime užpildy
tas areštais, ištrėmimais, 
pabėgimais iš sunkių tolimų 
šiaurių, kur carizmas siųs
davo geriausius liaudies sū-

Po
TIMOŠENKO,
i 10 kapeikų į dieną 

dešimties iki ketu- 
valandų sunkų dar-

me-
BUDIONNY,

Intervencijos 
metais, kuomet 
gaujos įsiveržė 
norėdamos užgrobti jos der-! 
lingus laukus ir neišsemia
mus žaliosios medžiagos šal
tinius, Vorošilovas vadova
vo pirmajam Lugansko dar
bininkų partizanų būriui. 
Nuo to laiko jo gyvenimas 
tapo pastoviai surištas su 
Raudonąja Armija ir orga
nizavimu Sovietų Sąjungos 
ginkluotų jėgų Stalino va
dovybėje.

Tais laikais suvargusios 
rusų jėgos kariavo keturio
likoje frontų. Pietinis fron
tas, kur priešas buvo Deni
kinas, virto svarbiausiu 
frontu. Baltgvardiečiai arti
nosi prie Maskvos ir Bolše
vikų Partijos Centralinis 
Komitetas, Leninui pada- * 
rius pasiūlymą, pasiuntė į H 
tą frontą Staliną, Vorošilo-i 
va, Budionny ir Ordženikd- Maršalas S. K. Timošenko x^x*^ uuruuxw *^*c*x^

S. K. Timošenko gimtinė'vintojus pasitikti, buvo Ti- 
šalis yra Bessarabija. Jis 
gimė 1895 metais biednoje 
ukrainiečio valstiečio šeimo
je. Iš pat kūdikystės jisai 
dirbo pas Bessarabijos žem
valdžius ir valstiečius. 1915 
metais, sulaukęs 20 metų 
amžiaus, jis buvo paimtas 
kariuomenėn ir tapo kulkas- 
vaidininku kavalerijoje. Ir 
taip prasidėjo Timošenkos 
militarinė karjera, kuris da- tuojau pakeitė karių lavini- 

Sovietų Sąjungos mo sistemą, pritaikydamas 
ir Apsigynimo 

Komisaro pagelbi-

VOROŠILOV
kare 1918 pasKutinius dvidešimt 

kaizerio! tų jis buvo nariu Bolševikų
Ukrainon, Į Partijos Centralinio Komi

teto ir per penkiolika metų 
nariu Politinio Biuro. 1919 
metais jis buvo išrinktas į 
Ukrainos Bolševikų Parti
jos Centralinį Komitetą ir 
tuo pačiu laiku buvo tos

Nuo vado mažo 600 vyrų 
būrio Vorošilovas greitai 
pakilo į Penktosios Armijos 
komandierius, tos armijos 
herojiškuose mūšiuose, ku
rie sudaužė Denikino apsu
pimą ir pasiekė Tsaritsiną, 
kuris tuo laiku buvo pavers
tas į tvirtovę dėl apsigyni
mo pagal Stalino planą. Gy
nimas Tsaritsino padarė ga
limu pabaigoje
išgrūsti įsiveržėlius 
rainos ir Šiaurinio 
zo.

Šituose mūšiuose
lovas buvo komandierium 
Dešimtosios Armijos. Bet

1920 metu 
iš Uk- 
Kau ka

Voroši-

vavo Raudonosios Armijos 
pulkams, kurie, pagal val
džios instrukcijas, įmaršavo

Vdb jau piaziięb, uet Ji^yia • Vakarinę Ukraina. Laike 
hnksmaus budo, tvirto fizi- ? o„karo su Suomijos baltgvar- 

diečiais, Timošenko koman
davo j o tai armijai, kuri pra- 
silaužė per Mannerheim li
niją, už ką jis buvo apdova
notas Sovietų Sąjungos He
rojaus titulu.

1940 metų vasarą, šis uk
rainietis iš Bessarabijos su
sitiko su savo išlaisvintais 
broliais ukrainais antroje 
pusėje Dniestro upės. Tarpe 
kitų, kurie suplaukė išlais-

mošenko brolis, nuo kurio 
jis buvo atskirtas per dvide
šimts metų.

Nuo 1939 metų Timošen
ko yra Bolševikų Partijos 
Centralinio Komiteto narys 
ir Aukščiausio Sovieto at
stovas. 1940 metų gegužės 
mėnesį jis tapo paskirtas 
Sovietų Sąjungos Apsigyni
mo Liaudies Komisaru. Jis

var yra
maršalu
Liaudies
ninku.

Tuojau po Spalių Revoliu-

prie karo sąlygų. Šis ukrai
niečio valstiečio sūnus, va
das Sovietų Sąjungos daug- 
tautinės armijos, yra simbo-

cijos (1917 m.) Tiipošenko |Hs. nesulaužomos Sovietų 
po tų mūšių ramaus gyveni-1 dalyvavo 
mo laikotarpis buvo visai 
trumpas. Iš naujo įsiveržė
liai užgrobė Yekaterinosla- 
vą ir Kijevą. Jų tikslas buvo 
neleisti Sovietų Sąjungos Valerijos regimentą, 
žmonėms nuspręsti savo Ii-' 
Rimą. Dabar Vorošilovas 
paėmė komandą Keturiolik
tosios Armijos ir pagaliau 
tų pačių metų rudenį, kartu 
su Budionny, pradėjo orga
nizuoti Raudonąją Kavale
riją.

Pasibaigus Civiliniam Ka
rui, kartu su Michail Frun
ze, Vorošilovas pravedė 
Raudonosios Armijos peror
ganizavimą. Po Frunzes 
mirties 1925 metais, užim
damas komandą Sovietų Są
jungos ginkluotų jėgų, Vo
rošilovas pašventė visą sa
vo energiją lavinimui kari-

mūšiuose prieš 
baltgvąrdiečių generolą Ka- 
lediną ir vėliau Krimėjoj 
partizanų kovose. Greitu 
laiku jo būrys išaugė'į ka- 

, r; kuris 
per aštrius mūšius pasiekė 
Tsaritsiną ir tapo dalimi 
Dešimtosios Armijos Voro
šilovo komandoje.

Sprendžiamuose mūšiuose 
prie Tsaritsino,' Timošenko, 
kaipo dalis Budionny kor
puso ir kaipo brigados ko
mandierius, vėliau kaipo di
vizijos komand., uždavė mir
tinus smūgius baltagvardie- 
čiams. Persilaužimas per 
Dono upę, mūšis prie Kas- 
ternojo, užpuolimai ant 
priešo užfrontės ir sunaiki
nimas keturių baltgvardie- 
čių Dono korpusų — tai bu
vo tik kai kurie Timošenko

Sąjungos liaudies vienybės, 
išauklėtos kovose su tėvynės 
priešais.

Maršalas Budionny
Budionny, sūnus Dono 

srities, yra legendinis įkū
rėjas Raudonosios Kavale
rijos ir atstovauja geriau
sias ■ Dono kazokų militari- 
nes tradicijas. Jo puikūs 
mūšiai tėvynės gynime yra 
apipinti liaudies dainomis.

Budionny vaiku būdamas 
negavo mokslo ir išmoko ra
šyti ir skaityti tiktai per 
save. Bet jo mokymasis ar
mijoje buvo ilgas ir rūpes
tingas. Japonų-Rusų kare 
jis buvo kaipo paprastas ka
rys, 1914—1917 metų kare 
dalyvavo kaipo oficierius. 
Šitie metai buvo metai už- ‘

(Tąsa ant 5-to puslapio)
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IT’S THIS WAT 
FOLKS

As this is being written we have 
not as yet heard the “Liberty Radio 
Program” which will be on the air 
Mondays at 9 over WBYN to cater 
to all the Lithuanians in the Me
tropolitan area.

The average reader, no doubt, has 
been struck by the great interest 
aroused when it was announced 
that such a program would begin 
soon. True, there are and have been 
a number of Lithuanian programs 
on the air. But some, unfortunately, 
have polluted it rather that clari
fied it. It was 
taining a radio 
sonal prejudice 
Liberty Radio 
started.

It’s very easy to get 
idea about a section of our country 
by reading books about “typical 
New Englanders,” “typical South
erners,” and typical something-or- 
others. The "typical” Southerner of 
pre-Civil War days existed only in 
the imagination of Mitchell’s Gone 
With the Wind and in an exceeding
ly thin crust over Southern society.

The same, in a way, applies to 
typical New Englanders. Much in
terest has been created of late in 
Marquand’s salf-satirization, “H. M. 
Pulham Esq.” After reading it one 
begins to feel that Boston is quite 
a deadly place. But it ain’t the 
truth, son. Boston is all right.

Of course it all depends on what 
you mean by “Boston.” To Mar
quand “Boston” is the refuse left 
by empty misplaced gentlemen and 
frigid old puritans. To us Boston 
is a thriving American city — no 
better and no worse than any other 
average American city. The Lith- 
Americans there might do the polka 
in a slightly different fashion than 
the Lith-Americans in Brooklyn— 
but beyond that there isn’t much 
difference.

But may we be wrong? Is it not 
true that the ghosts of the puritans 
may still haunt the old cities—and 
their presence influence the young 
people who live there. It is some
thing to think of sometime—the ef
fect of a dead past upon a future— 
conscious young people.

So we will have to go to 
again some time. Not this 
perhaps, but the next.

And a good time seems to
LDS Eastern Seaboard Conference 
which will be held there from Aug
ust 30 to September 2nd. It will be 
a chance to see Boston again and 
a chance to meet many old friends.

Wedding bells have been ringing 
in our ears for quite some time. 
Only yesterday we heard them in 
Elizabeth, N. J. where Danny Mar- 
tinko and Biddie Beleskie made the 
tie that binds and clinched once and 
for all. A goodly-sized crowd at
tended the festivities at the Court 
Street clubhouse where over 
hundred people were present, 
like all of them, extend 
couple our best wishes for 
py future ...

Vacation is a good time 
and three lads have just returned 
from Atlantic City to civilization 
where they will be able to face the 
rigors of modern life. The boys say 
they had a “wunnerful time” and 
we believe them—Lawrence Dobinis, 
cousin Al and Pete ("Dolores”) Loi- 
ka—the Jersey boys.

Blitzkrieg Bloo ied --- Soviets Look 
Confidently To wards Victory 

_ H--------------------------------------------

By Colonel Podorozhny.
MOSCOW, (wireless)—Despite heavy losses suffered by the 

fascists in an attempt at crossing the Berezina in the Bobruysk 
direction their attempt failed.

One regiment after another was thrust into this operation but 
the results were fruitless. After this the Soviet troops complete
ly smashed the Fifth German^ 
Infantry Division in the Smo
lensk direction. Two enemy infan
try divisions were smashed in the 
fighting in the same direction. This 
was followed by the routing of the 
fascist mechanized infantry regi
ment called the “Greater Germany” 
which formed part of the division 
consisting of special SS detachment 
and the complete annihilation of the 
137th German Infantry Division 
which just arrived.

We do not hasten to assert that 
the German fascist army has alrea
dy been smashed. The enemy is 
still very strong. Despite heavy los
ses in man power and technique he

still is attempting an offensive 
striving to expand the captured 
ritory.

But the fruitlessness of the
my efforts becomes more obvious 
with every passing day. The Red 
Army has learned to reply to the 
adventurist tactics of the fascists 
with unexpected and stunning act
ion. Boldly permitting fascist tank 
troops to advance the Red Rrmy 
units cut off the infantry following 
in the fascist rear.

BLITZKRIEG BACKFIRES! by gropper

neuvering, the Red 
themselves surround 
the enemy.

The struggle of the
against the fascist hordes is entering 
a new stage of severe and decisive 
battles. The enemy is making des
perate attempts to break 
fance of the Red Army, 
even greater hardships 
ahead in this struggle.
already clear that Hitler lost his 
stake on the Blitzkrieg.

Armed with modern military tech
nique, educated in the spirit of he
roic traditions of the Russian people, 
the Red 
sufficient 
proceed 
blows at
counter-offensive and crush 
my.

The longer the war lasts, 
ser to winter, the clearer 
fascist army visualize the
of the spectre of Napoleon’s army 
which perished in Russia.

Charlie Chaplin ~ Immigrant
__________________  a------------------------------------------------------

by David Mathis (Matusevich)
HARLES CHAPLIN, America’s greatest film-actor, director 
and producer, is an immigrant. His two sons, Sidney and 

Charles Spencer, Jr., are first generation Americans.
Many are the contributions of Charlie to the art of the motion

In the year that Chaplin was born, 1889, the great American 
picture but he is known for his greatest—the pantomine, 
scientist, Thomas Edison, in-?------------------------
vented the kinetoscope or peep- 
show. In this humble way motion 
pictures were born as a product of 
American civilization. At the same 
time Edison was also experimenting 
with talking pictures. The first ki- 
netoscope-parlor opened on Broad
way in 1894. Since then over 19,000 
motion picture theatres were opened 
in various parts of the country. The 
average weekly attendance for the 
year 1939 was 85 million people.

Chaplin was the greatest force in 
building the vast motion picture em
pire of the United States. He was 
the first not only to introduce pan
tomine as an art medium in the 
films, but the first director in the 
United, States to produce pictures, 
comedies and then film-satires, of 
"social significance.”

Famous Chaplin Character Types
The rich-drunkard, a good-for-no

thing banWer, the< Count, the owner 
of a large department store, the 
men in uniform and in power, were 
the villains of his early comedies.

The magnates and exploiters of 
the Henry Ford type, and the Nazi- 
Fascist dictators of the Hitler and 
Mussolini brand, are the villains of 
the great social satires which he 
produced in the last few years.

Chaplin through his films became 
the champion of the real Americans 
who built this country and'made it 
the richest in the world. Because 
of the contributions he has made to 
the art of the film it has become 
the most democratic art in the his
tory of humanity. Chaplin has be
come the first citizen of Holly
wood. Because he “speaks” the lan

guage of the masses in his films,

that Chaplin had joined their orga
nization at a salary of one thousand 
dollars a week.

One year after Chaplin signed 
a new contract with the Mutual Mo
tion Picture Company. This compa
ny agreed to pay him ten thousand 
dollars a week plu^ a bonus of one 
hundred and fifty thousand dollars.

In 1917, Chaplin decided to be
come an independent producer. His 
two last pictures are great social 
documents. “Modern Times”, 1931, 
is a satire on the ruling class, ow
ners of the big factories. “The Great 
Dictator,” 1940, is a satire 
funny and blood-thirsty
Adolf and Benito.

To Youth Will Fall the Task of Re
construction in a War-Wracked World

Charlie Chaplin was born.
Up to now this fact was not 

nied even by the most severe 
tics of the great film actor. As 
the details of Chaplin’s childhood,
every biographer and story-teller 
has his own collection of facts, or, 
more oftener, his own collection of 
gossip.

Most of his biographers
that he was born in London, Eng
land. However some people claim 
that his birthplace was France. 
Others say that he was born in the 
United States while his parents 
were touring this country as vau
deville actors. Still others assert 
that Chaplin was born in Spain.

To make the matter still more 
confused, Chaplin was never inte
rested in discovering the real place 
of his birth. Life began for him on
ly at the end of 1913 when he came 
to Hollywood, California.

He was discovered July, 1913, in 
Hammerstein’s Music 
York, by A. Kessel, the 
the New York Motion 
Chaplin appeared with 
Karno Company which
the United States. Kessel saw the 
show and became interested in the 
young and unknown actor. At first 
Chaplin refused the offer of the 
head of the motion pictures compa
ny to go to Hollywood and make 
pictures. But when Kessler hinted 
about the “magnanimous” sum 
$150 a week, Chaplin signed 
contract.

His Pictures Won The 
Audiences Heart.

Then life began for Charlie Chap
lin. His pictures won the hearts of 
the audiences. At the end of 1914 
Chaplin left the Keystone Company, 
for whom he produced 22 comedies. 
On January 2, 1915, the Essanay 
Company published the great news

Chaplin, who came to the 
States from the slums of London, 
has made a lot of money in this 
country. But money is not all in the 
life of this immigrant. The millions 
he earned gave him 
buy his independčhce 
of Motion Pictures.

Through his films,
frayed’his own life, the life of mil
lions like him who have 
ger and deprivation in

Chaplin’s hero is the 
his villain is the count.

It is no wonder that
given the world the first film about 
immigrants in which the immigrant 
is the hero and not the laughing 
stock of the picture. Chaplin’s “The 
Immigrant,” 1916, which can be 
seen in the “old-time-motion picture- 
theatres” or at the Museum of Mo
dern Art in New York, can now be 
of great help in reminding certain 
people in high places that America 
is a country of immigrants.

Charlie Chaplin is one of them; 
America’s greatest film actor, di
rector and producer is one of US.
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The United Service Organization — What
It Means to the Draftees in the Camps

H —-----------------------------------------------

By Louise Mitchell
Trade unions, the youth movement, and public opinion 

generally is today lining up behind the program of the United 
Service Organizations—USO—to maintain the highest pos
sible morale of the armed forces and to equip them as an ef
fective fighting force against Hitlerism.

The American Youth Congress on a national scale is coo
perating with the USO, and in New York City AYC councils 
are beginning to participate in USO parents and neighbors 
commitees in the communities, a------------------------------

2 weeks leave every 3 months with 
free transportation while on fur
lough. It pointed to the need for 
setting up Conscript Welfare Com
mittees in all organizations co
operating with the USO.

In New York City some of 
the AYC councils were already act
ively participating in the USO pa
rents and neighbors committees to 
help conscripts,” Miss Powell de
clared.

“Some of them in addition to as
sistance to the USO, are arranging 
special events for the benefits of the 
conscripts,” she declared.

Americans are doing everything 
within their power to help the boys 
who are training to defend the U. 
S. against the vulture Hitler. Their 
health and well-being will be ref
lected in 
lians are 
help the 
the men

It will operate more than 360 
service clubs in various parts of the 
country and in overseas bases, es
pecially where the local communities 
are unable to provide the necessary 
recreation. Each clubhouse will have 
its own program designed to meet 
peculiar local needs. They will in
clude such projects as counsel and 
guidance for personal problems; so
cial events, including dances pro
viding opportunity for wholesome 
community contact; home hospita
lity, to provide congenial associa
tions which lead to normal friend
ships and religious services for all 
faiths.

Trade union interest in the 
USO program was reflected 
this week in a $100 contribution to 
the organization by the Transport 
Workers Union with the declaration 
that the TWU “recognizes the need 
for high morale in our armed forces 
and believes that steadfast morale 
can be built through proper educa
tion and recreation for draftees in 
the spirit of democracy.”

The union urged all its affiliated 
locals to extend their support and 
cooperation to the USO.

The statement also requested the 
USO “to refrain from supplying to 
our soldiers and sailors any pro
ducts that are designated as unfair 
to labor.”

The TWU action was spurred by 
a letter from Patrick Cunnane, a 
member of the New York Local ex
ecutive board, who is now in train
ing at Fort Dix, N. J.

He describes the USO as “a sort 
of collective mother,” and 
“going to be very helpful 
when you are in a camp 
from your home town.”

“Get the fellows to help 
all you can,” he writes. “It makes 
us feel better in the army and out 
of the army to know that the USO 
is getting full support.”

The USO is a non-profit group, 
which brings together six national 
agencies in a common program of 
health and recreation for selectees 
in military reservations. '

Working on the principle that 
happy, healthy men make the best 
soldiers, the Young Men’s Christian 
Association, National Catholic Com
munity Service, the Salvation Army, 
the Young Women’s Christian As
sociation, the Jewish Welfare Board 
and the National Travelers 
sociation are planning to 
360 " service units for 
throughout the country. A 
campaign to collect $10,765,000 for 
the first year’s operation has been 
in progress since June. With the ex
tension of selectees training period, 
the drive will be increased to in

numbers 
the mi-

the USO

desire

pride 
of us

We are beginning our studies in days that will go down 
in history. The whole world is rising to fight for freedom, 
for civilization, for science. Mankind has taken up arms so 
that millions of young people like yourselves might be able 
to continue studying to acquire knowledge and culture, so 
that your fathers, brothers, mothers, and sisters might be 
saved from the fascist slavery threatening them. Years will 
pass and you will be proud to recall that you lived in the 
days of the great patriotic war. With even greater 
you will recall that you took part in it, for each one 
working in the rear is helping the front.

I know, I feel, that your hearts are burning with the
to be right in the thick of it. That is a noble desire. But 
you have a different task to perform. You must study, go 
on studying, in defence of our country against the enemy who 
is endeavoring to spread confusion in our ranks with the 
wings of death; we must study in spite of everything. Study 
twice, three times as in previous years. When you leave these 
walls with the diploma in your hands, our skies will be clear 
and the air in Europe free. Fascism will have been destroyed.

To you will fall the honor of overcoming the consequence 
of the war. Study then, make use of every free hour, every 
free moment. Your study hours have been lengthened by two. 
You must tackle science as resolutely, firmly and heroically 
as your fathers and brothers are attacking the fascist hordes 
on the battle front.

And now, to work.
(Excerpt from a lecture given by Academician Lina Stern 

to the young students of the second Moscow Medical Insti
tute.)

The large clubhouse will offer 
lounges, reading and writing faci
lities, games, light refreshments, 
overnight sleeping accommodations 
for week - end leaves, provisions 
for meetings and social functions. 
Group activities will cover, discus
sion and cultural groups with em
phasis on dramatics and music., 
There will be information services 
regarding room registry for civilian 
employment at Army and Navy 
posts, for officers and enlisted men 
who must provide homes for their 
families and for workers in defense 
industries. Similar activities will be 
instituted for women in defense act
ivities.

Construction of these clubhouses 
will start in the immediate future. 
Already, local Y’s and community 
clubhouses are providing facilities 
"in some communities.

Aside from the need for recreation 
and welfare that these clubhouses 
will fulfill, they will help break ma
ny of the rackets of all descriptions, 
which prey upon the selectees in vi
cinities near the camps and bases, 
the national USO headquarters in- I 
forms.

The American Youth Congress 
long interested in the needs of ! 
youth, is beginning a program of 

1 cooperation with the USO, Myrtle 
Powell of the New York District 
said to me recently. At their rec- 
cent Philadelphia convention, the

Cleveland Lyros
The Cleveland Lyros Chorus is 

holding its Annual Day-Night 
on August 31, 1941 at the 
Shore Picnic Grounds East 
Street and Lake Shore Blvd, 
will be gate prizes. Many of
Enjoy yourself for only a 25c admis
sion.

Dancing to a good orchestra. Nice, 
too, is the fact that we can go 
swimming. So come, one and all for 

grand day of fun! Honest, for 
sure, this time we will have games, 
races, etc. with prizes.

Watch for more details later!
—B. N.

B’more Leaders
The Baltimore Lithuanian LeaD- 

erS held their monthly meeting at 
Ruth Paserskis’ house on August 4. 
As to attendance—the girls certain
ly outnumbered the boys. In fact, 
not one boy was present. You cer
tainly missed it, 
been worthwhile 
ing.

Philadelphia,
i Plans are going forth rapidly for 
the youth conference to be held in 
Baltimore this year. The details I 

(will not reveal now, but I can as
sure you that you will really have 
a good time.

One of our most active club mem
bers is at present away. We mean 
Ruth Paserskis. Have a good time

AYC unanimously passed a resolu- down in Virginia, but hurry back 
tion calling for the increase of se
lectee’s base pay to $30 and after 3 
months to $40. The organized youth 
called for free postal services for 
draftees and their exemption from 
taxation. Better medical and recre
ational facilities were stressed. The 
resolution also called for a minimum

to club affairs. ,
Members, don’t forget:—the LeaD- 

erS have a club meeting Septem
ber 8, 1941, at Ida Balses’ house, 
135 Willard Street, promptly at 8 
p. m. More delicious refreshments 
will be served. Be there!

—Correspondent.
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Rašo Komp. Prof. Vytautas Bacevičius

Ką Prof. V. Bacevičius Matė 
Garsiajame Hollywoode?

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim

(Tąsa)
Jie nesitenkina sunkiomis ir ilgomis re
peticijomis studijose, bet jie dar dirba 
labai atkakliai namie! 0 visuomenė juos 
pamačius retkarčiais kokiam stambiam 
kabarete, kaip pav. “Earl Carroll” daro 
išvadą, kad artistai nieko neveikia, tik
ka bare tuose trankosi.

Šiuo metu žymiausi ir populiariausi 
Hollywood’o artistai yra sekantieji:

1) Charles Chaplin, 2) Bing Crosby, 3) 
Robert Taylor, 4) Errol Flynn, 5) Clark 
Gable, 6) Jane Withers, 7) July Garland, 
8) Bette Davis, 9) Dorothy Lamour, 10) 
Alice Faye, 11) Ann Sheridan, 12) Shir
ley Temple, 13) Judy Garland ir daugybė 
kitų.

Žymiausias Hollywood’e judžių teatras 
yra “Grauman’s Chinese Theatre,” prieš 
kurį ant grindinio (iš gatvės pusės) yra 
žymiausių artistų ir žvaigždžių atmuš
tos pėdų ir rankų nuospaudos ant ce
mento, bei jų autografai su visokiais 
prierašais.

Kadangi viso pasaulio gražios mergi
nos važiuoja į Hollywood’ą jieškoti lai
mės, tai ir nusistovėjo tokia nuomonė, 
kad Kalifornijos moterys yra gražiau
sios. Aš įsitikinau, kad tai neteisybė, nes 
Los Angeles, Hollywood’e ir kitose Kali
fornijos vietose gražių moterų matosi 
žymiai mažiau, kaip kituose Amerikos 
miestuose (St. Louis, Buffalo, Detroit, 
Cleveland, New York ir tt.). Tiesa, Holly- 
wood’o garsusis teatras-kabaretas “Earl 
Carroll” skelbiasi turįs “sixty of the 
most beautiful girls in the world” ir ištik- 
rųjų jos yra nepaprastai gražios. Tos 
merginos be kabaretinių pareigų retkar
čiais dalyvauja ir “movies” masinėse 
scenose, ar kaip šokėjos, o kartais gau
na solo partijas, tačiau kitos “turistės” 
— apviltos ir nedakeptos “žvaigždės” dir
ba mažesniuose kabaretuose, restaura- 
nuose ir ne visos kaip artistės, nes tos, 
kurios neturėjo laimės, buvo priverstos 
užsidirbti pragyvenimą kaip restauranų 
padavėjos, manikiuristės ir pan. Ypač 
gražios ir simpatingos merginos tarnau
jančios kaip padavėjos prie bufetų gazo
lino stotyse Los Angeles ir Hollywoode.

Hollywoodas dar turi vieną labai įdo
mią ir labai svarbią kultūros atžvilgiu

vietą — tai Hollywood Bowl, 30 tūkstan
čių vietų,"kur įvyksta simfoniniai koncer
tai, o kartais ir teatrališki bei operos vai
dinimai, kartais čia ir žvaigždės pasiro
do. Ši vieta randasi tarp kalnų po “nuo
gu dangumi.” Jeigu pasitaiko stambių 
vaidinimų, tai įvyksta ne tik ant estra
dos, bet dar ir kalnuose. Publikai vietos 
taip ir sutvarkytos, kad visi puikiausiai 
mato ir puikiausiai girdi garsiakalbių dė
ka.

Bet su Hollywood Bowl simfoniniais 
koncertais be maž visas muzikališkas 
Hollywoodo gyvenimas baigiasi. Gyven
tojai daugiausiai tenkinasi lengva muzi
ka (džasbandu).

Priežastis tame, kad Kalifornijos pub
liką, kuri nėra tiek pakilus klasiškos mu
zikos atžvilgiu, kiek kitų miestų publika, 
galima pritraukti tik labai garsiais pa
sauliniais vardais, jau dešimtimis metų 
išdirbtais.

Los Angeles Filharmonijoj įvyksta 
simfoniniai ir solistų koncertai, tačiau 
bendras koncertų skaičius Kalifornijoj 
yra žymiai mažesnis kaip kituose Ameri
kos miestuose, pav., New Yorke, Chica- 
goj, Philadelphijoj, Bostone, Rochestery, 
Clevelande etc.

Žymiausi Amerikos Radiofonai: N. B. 
C. ir C. B. S. turi puikius rūmus Holly- 
woode, tačiau simfoninių didelių orkes
trų (kaip tos stotys Chicagoj, New Yorke 
ir kitur) neturi ir klasišką muziką sim
foninę ir solistų perduoda visuomenei tik 
ant rekordų įgrotą, o šiaip yra tik anga
žuojami lengvos, “foxtrotines” muzikos 
atstovai. Žinoma, tam nereikia perdaug 
stebėtis, nes Kalifornija yra taip toli nuo 
žymesniųjų Amerikos muzikos centrų, o 
be to, Hollywoodas, kaipo pasaulinė fil
mų sostinė, sukoncentravo visas savo jė
gas filmų srityje.

Kalbėdamas apie Hollywood Bowl, ne
galiu iškentėti nepaminėjęs dar vieną vie
tą Los Angeles mieste turinčią 100,000 
vietų — yra tai sporto stadijonas Coli
seum. Čia įvyksta visų rūšių sporto de
monstracijos, o retkarčiais ir lengvo po
būdžio koncertai kariuomenei ir šiaip vi
suomenei.

(Bus daugiau)

Bostono ir Apylinkės Žinios
Mes Sveikinam Pabaltijos 

Valstybių Žmones!

Liepos 27 d., Bostono ir apy
linkės fašistai buvo suruošę 
masinį mitingą. šį mitingą 
ruošė trys tautos: lietuviai, 
estai ir latviai. Lietuviai per 
Minkaus radiją būbnijo šį mi
tingą per dvi savaites; nėra 
abejonės, kad ir anos dvi tą 
patį darė. Trijų tautų komite
tas nusisamdę Bostono isterinę 
Faneuil svetainę. Manė, kad 
publikos primarmės keli tūks
tančiai, bet išėjo visai kitaip. 
Apie publikos atsilankymą 
“Keleivis” sako:

“Nors tai buvo trijų tautų 
mitingas, publikos buvo ne
daug, tik apie 200 žmonių (o 
mes atydžiai per du sykiu su
skaitėme tik 115 žmonių), 
kas tokioj didelėj salėj išro
dė visai menka audijencija. O 
šitokia proga turėjo būti keli 
tūkstančiai žmonių.”

Taigi, proga buvo auksinė, 
kur visokį fašistai manė vie
šai pademonstruoti prieš So
vietų Sąjungą, bet nebuvo 
kam demonstruoti. Publika šį 
kartą pasielgė taip, kaip to 
ūkininko avižomis lesinama 
višta, kuri ūkininkui “pasa
kė:” “kad ir nedvėsiu, bet ir 
nedėsiu.” Taip ir šių trijų tau
tų visuomenė, — kad ir ne 
pilnai sutinka su Sovietais, bet 
neturi nieko bendro ir su fa
šistais. Mes už tai juos svei
kiname !

Šį mitingą vadovavo, anot 
Michelsono, “gerbiamas — 
garbės konsulas adv. Shalna.”

Kalbėjo daugiausiai devy
niolikto šimtmečio daktarai;

kadangi tie daktarai nemoka 
anglų kalbos, o kalbėjo “an
glų” kalba, tai nebuvo galima 
suprasti, ką jie norėjo pasa
kyti.

Lietuvius atstovavo akių 
daktaras Pašakarnis. šis žmo
gus nemoka žmoniškai pasi
kalbėti su kostumieriais, tai 
ką jis galėjo pasakyti viešoj 
publikoj ! Tiesa, jis savo “pra
kalbą” buvo pasirašęs ir skai
tė “masiniam mitingui,” bet 
tik jam vienam, buvo žinoma, 
kas ten parašyta. Nuo savęs 
patarčiau Pašakarniui, kad jis 
nueitų pas akių specialistą ir 
prisitaikytų politinius akinius, 
tai gal pamatytų pasaulį jo 
visoj šviesoj ir tuomet nereikė
tų maudytis fašistų baloje.

Bostoniečiai Juokiasi iš 
“Keleivio”

Kuomet Hitleris paskelbė 
karą Sovietams, tai “Keleivio” 
red. Michelsonas siūlė, kad 
Sovietai bėgtų nuo vokiečių, 
kaip greitai galu nes tik tuo
met jų (rusų) mažiausia žū
tų ir tuomi laimėtų. Bet da
bar, kuomet Sovietai ne tik 
nebėga nuo Hitlerio kariuome
nės, bet ją grūdžia atgal, tai 
Michelsonas sako, kad Sovie
tai turėtų Padėkavoti Angli
jai, kurios delegacija nuvažia
vus į Maskvą pamokino So-' 
vietus, kaip kariauti. Tai da
bar Sovietai hitlerininkus ir 
skina, kaip žolę.

Žinoma, iš tokios Michelso
no “išminties” dabar visas So. 
Bostonas juokiasi ir sako, jog 
būtų daug geriau, kad Michel
sonas duotų savo menševikams

patarimą, kaip susivesti elek
trą dykai.

Pažangiųjįjį Lietuvių Taryba
Rugpjūčio 3 d. ši organiza

cija turėjo konferenciją. Tiks
iąs buvo — kaip geriaus pri
sirengti prie būsimo pikniko, 
kuris įvyks rugpjūčio 24 d., 
Maynarde, Mass.

Sutvarkius pikniko reikalus, 
buvo plačiai kalbama apie 
šios organizacijos veikimą ir 
radijo programą.

Reikia pasakyti, kad tūli 
draugai per toli nori stumti 
šią organizaciją į politinį vei
kimą. Tūli priėjo prie išvados, 
kad ši organizacija rūpintųsi 
net spaudos leidimu ir masi
nių mitingų rengimu. Man ro
dosi, tas nereikėtų daryti, nes 
mes turime politinę partiją 
tam darbui atlikti; o literatū
ra rūpinasi mūsų Literatūros 
Draugija. Rodosi visiems turė
tų būt aišku, kad mūs kiek
vieno yra pareiga tik platinti 
išleistą literatūrą ir darbuotis 
pilnai, kuomet būna rengiami 
toki masiniai mitingai, kad į 
juos sutraukti kuo skaitlin- 
'giausią minią žmonių. Taip 
darydami, mes sudrūtinsime 
esančias organizacijas ir mum 
patiem bus daug sveikinus.

Kalbant apie radijo pusva
landį, visi delegatai pareiškė, 
kad dabartinis radio pusva
landis yra labai puikiai vedar 
mas ir vedėjams atiduota di
delis kreditas.

Tiesa, radio valdyba nusi
skundė, kad tūli darbuotojai 
dabartiniu laiku yra perdaug 
skriaudžiami, nes jie už savo 
darbą negauna jokio atlygini
mo. Ypatingai programų ve
dėjas Dėdė Petras dar nėra 
gavęs nei vieno cento už sa
vo darbą. Taipgi daug darbo

pridėjo (ir dabar dar darbuo
jasi) žymus Naujos Anglijos 
dainininkas Stasys Paura be 
jokio atlyginimo, žinoma, kuo
met visuomenė išnaudoja per 
daug atskirą asmenį, tai tas 
jau negerai. Bet manau, kad 
Dėdė Petras, kaip advokatas, 
tai pažangi lietuvių visuome
nė, reikalui prisiėjus, turėtų 
kreiptis pas Dėdę Petrą—Ši
monį. Aišku, kad adv. Šimonis 
tarnauja nuoširdžiai visuome
nei, — patarnaus ir legaliuo
se patarimuose, taipgi nema
nau, kad pamirš visuomenė ir 
artistą Paurą.

Mano manyifti, būtų gerai, 
kad PLT daugiau turėtų ry
šius su Meno Sąjunga, nes ir 
konferencijoj kolonijų draugai 
išsireiškė, kad pas juos yra 
dainininkų, tik jų niekas ne
kviečia per radiją dainuoti. 
Nors radijo vedėjas per “Lais
vę” ragina dainininkus atsi
šaukti, bet, matomai, patys 
dainininkai nedrįsta pasisiū
lyti; o valdyba apie juos nie
ko nežino. Ot, čia ir reikėtų 
turėti tampresni ryšiai su Me
no Sąjunga. Dainininkas Pau
ra pastebėjo, kad būtų išrink
ta iš kiekvienos kolonijos po 
draugą, kurie’ praneštų apie 
vietinius dainininkus radijo 
vedėjui. Bet tas įnešimas ka
žin kaip pasiliko be pasekmės. 
Tas negerai.

Konferencijoj centro valdy
ba pranešė, kad jau yra gau
tas iš valstijos šios organizaci
jos čarteris ir kad to čarterio 
kopijos bus išsiuntinėtos sky
riams.

Taipgi iždininkas Lukas ra
portavo, kad finansiniai orga
nizacija gerai stovi ir kolo
nijų draugai gerai darbuojasi. 
Vienas draugas iš Nashua, (N. 
H.) konferencijoj pridavė 
$38; tai gana gražiai nashua- 
iečiai pasidarbavo.

Šioj konferencijoj atsisakė 
PLT pirmininkas J. Jeskevi- 
čius. Jo vietoj dabar bus A. 
Vasaris iš Montello, Mass, ži
nomą, gaila, kad drg. Jeskevi- 
čius pasitraukė, ųes jis buvo 
veiklus darbuotojas; bet, ma
nau, jog PLT nieko nenuken
tės, nes ir Antanas Vasaris 
plačiai žinomas darbuotojas.

Kitas dalykas, Vasaris turi 
plačią pažintį su juanuoliais ir 
jam kaip tik dabar bus pro
ga jaunuolius įkinkyti į šią or
ganizaciją.

Abelnai, konferencija buvo 
draugiška ir konstruktyvi; iš 
to matyti, jog PLT ateitis bus 
gera.

Jaunutis.

tumierius, su kuriuo ir mane 
supažindino.

Pasitarėme su Stasiukaičiu, 
kelintą valandą būtų pato
giausia ant rytojaus, sekma
dienį, išvažiuoti, su savo drau
gu ėjova daugiau Cliffsidę ap
žiūrėti.

Užėjome į smuklę pas sve
timtautį. New Jersey valstijoj, 
kaip ir New Yorko, karčiamų 
tvarkymo sistema ta pati. Vė
liaus užėjom pas lietuvį; pasi
kalbėjome apie Hitlerio ir So
vietų Sąjungos karą. Hitlerį 
dauguma pasmerkia, kaipo 
banditą - užpuoliką, o Sovie
tams išreiškiama simpatija.

Anksti, 5 :30 vai., sekmadie
nio ryte, trys cliffsidiečiai ir 
aš, sėdomės į draugo G. Sta- 
siukaičio erdvingą ir naują 
automobilių ir apleidom Cliff
sidę. Įvažiavome į didelį vieš
kelį, kuris veda linkui Bosto
no, Mass. Pervažiavom 5 vals
tijų mažesnes ir didesnes da
lis: N. J., N. Y., Conn., R. I. 
ir Mass. Providence, R. I. pa
siėmę daugiau kuro, pribuvo
me Bostonan ir So. Bostonan 
apie 2 vai. po pietų.

So. Boston, Mass., sustojome 
ant garsiosios Broad way gat
vės. Tai svarbiausia gatvė. 
Bet čia sunku rasti lietuviškų 
užeigų, kad išsigerti ar paval
gyti, o pas svetimtaučius nesi
norėjo eiti, tai leidomės jieš
koti lietuviškų įstaigų. Langai 
visur uždengti. Pastebėjome 
panašų į lietuvį žmogų užra
kinant karčiamą ir einant na
mo. Vienas iš mūsų sandrau
gų jį pažino. Būta lietuvio. 
Klausiam, kame dalykas, kad 
uždarote? Paaiškino, turi lais- 
nį tik ant 6 dienų. Parodė ki
to lietuvio įstaigą, kuris turi 
laisnius septynioms dienoms 
savaitėje, čia gavome, ko no
rėjome, tik ne valia gerti prie 
baro, turi sėstis prie stalo.

Nuėjome į kafeteriją ir ne
gavome, ko norėjome valgyti; 
gavome tik vieną orderį stei- 
ko per keturis žmones. Duo
nos ruginės gavome tik dėl 
dviejų, tai visiems buvo per 
mažai. Tai, matyt šis svetim
tautis daro silpną biznį.

Vėliaus nuvažiavome į pro
gresyvių lietuvių rengiamą 
pikniką, Lietuvių National 
parke. Matėmės su daug pa
žįstamų : montelliečių ir brock- 
toniečių.

Vėliau parašysiu daugiau.
Jurgis Kuraitis.

TILŽĖS SPAUDIMO

Minersville, Pa.
Leidžiasi Kelionėn

Šiandien, t. y., rugpjūčio 6 
dieną, nenuilstantis senelis 
Jurgis Kupčinskas, jo žmona 
Katrė, duktė — Piliauskienė 
ir jaunukas Edvartas (kuris 
bus jiems už šioferį) ilgoj ke
lionėj. Jie palieka Minersvil- 
lę( ir važiuoja į vakarines vals
tijas atostogoms ir aplankyti 
savo sesutę, brolį ir kitus gi
mines ir draugus. Pirmiausia 
pasibrėžę pasiekti Westville, 
Ill., E. St. Louis, 111. — pas 
brolį Joną Kupčinską. O Chi
cagoj žada aplankyti “Vil
nį” ir susipažinti su draugais 
vilniečiais. Iš Chicagos trauks 
į Detroit. Mich., aplankyti 
Viktorą Stebler ir kitus pažįs
tamus.

Kaip žinoma, dd. Kupčins
kai yra pažangūs žmonės, vi
suomet pažangųjį judėjimą rė
mė. Taip pat yra nuolatiniai

“Laisvės” rėmėjai ir skaityto
jai.

štai ir dabar, d G. Kupčins
kas prieš išvažiuosiant atosto
goms, atsilankė pas mumis at
sisveikint, ir prisiminė, kad 
jis be “Laisvės’ negali nė vie
ną dieną prabūti. Ir šiaip pra
tarė į mane: “Praneškite ‘L.’ 
Administracijai, kad man siųs
tų dienraštį vieną savaitę ten, 
kur mes apsistosim pabūti. Aš 
manau, kad ten nerasime, tai 
kaipgi mes galėsim prabūti be 
dienraščio ? O gal bus galima 
ir juos prikalbinti užsiprenu
meruoti “Laisvę.” Mūs kaip 
ėjo, tegu ir eina į namus be 
pertraukos. O štai šitą $1 pa
siųskite į “Laisvę,” tai bus at
lyginimas Administracijai už 
ekstra darbą.”

Ir šitaip draugiškai pasikal
bėję atsisveikinom, palinkėda
mi laimingos kelionės.

J. Ramanauskas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

už $1.00
“Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus 

naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. 
“Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo 
lauko, o jos yra labai svarbios.

Dabar, vasaros karščiais galite užsisa
kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. 
O vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau 
nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti 
dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti.

Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi
nistracijai ir prašykite siuntinėti jums 
“Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

"Laisvė 0
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Įspūdžiai iš Atostogų
Išvažiavau atostogų rugpj. 

2 d., šeštadienį. Brooklyno su
rūkusį ir labai tvankų orą pa
likau.

Bušui pralindus pro apačią 
Hudson upės, oras buvo vė
sesnis. Tai buvo jau 4:30 po 
pietų, Atsidūriau Cliffsidėj, 
N. J. Pavaikščiojus ten teko 
pasigėrėti ta apylinke, tai gra
ži gamtiška scenerija. Ir čia 
darbininkai paprastai gyvena 
kaip parkuose. Gyvenimo na- 
mąi toli vienas nuo kito, ap
link medžiais apsodinta. Me
džiai orą iškošia ir naktį mie
godamas žmogus tikrai pasilsi. 
Dėl to čia atvykę brooklynie- 
čiai ir jaučiasi kaip parkuose.

Į Cliffsidę, pas Gi. Stasiu- 
kaitį pribuvau 7 vai. vakaro; 
jis dar buvo nebaigęs darbą. 
Mat, jo užsiėmimas yra kirpy
kloj ir moterų plaukų garbi- 
niavimo įstaigoj, šeštadieniais 
dirba iki 9 vai. vakaro. Tuom 
kartu pas jį buvo lietuvis kos-

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

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

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

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

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

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

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

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c

M. Žukaltls, 
334 Dean Rd.

SPENCERPORT, N. Y.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avos.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
* *

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš j pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, perva
žiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights 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 IV2 mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Salės Richmonde.

$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.

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

DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”
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NACIAI SUKLIMPO, KAIP 
PRANEŠA AMERIKOS

Auga Sukilimas Serbijoj 
Prieš Nacius

NIEKAS NESTATĖ 
SOVIETAM TOKIŲ 

“REIKALAVIMŲ”
KORESPONDENTAI Ankara, Turkija. — Iš pa

tikimų užsieninių šaltinių
sužinota, kad vis plačiau

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
ja, kad vokiečiai, girdi, nuo 
Porchovo, turbūt pažygiavę 
toj srityj apie 30 mylių pir
myn.)

Vokiečių orlaiviai vėl puo
lė Maskvą, bet tik keli pa
siekė miestą ir padegė kiek 
gyvenamų namų. Nušauta 5 
jų orlaiviai.

šiauriniame Suomijos 
fronte raudonarmiečiai ak
menimis nuo kalno užvertė 
ir sunaikino du suomių ba
talionus.

Maskva. — C. L. Sulzber
ger, New Yorko Times ko
respondentas, praneša, kad 
prasidedant aštuntai savai
tei nacių karo prieš Sovie
tus, vokiečiai, matyt, su- 
klampinti visuose frontuose. 
Per paskutines 24 valandas 
tebuvo tik mažiukių per
mainų kai kur fronto linijo
se.

Odesai nėra pavojaus iš 
vokiečių-rumunų pusės, nors 
naciai skelbė, kad jie grei
tai užimsią tą prieplaukos 
miestą prie Juodosios Jū
ros.

Per kelias pirmąsias sa
vaites vokiečiai tik todėl ga
na toli nusigrūmė pirmyn, 
kad jie netikėtai, iš pasalų 
užpuolė Sovietus, kuomet 
Raudonoji Armija buvo ne
mobilizuota ir nepriruošta 
tuojau atmušt nacius, kaip

Vokiečiai Sakosi Bom
bardavę Kremlių ir 

Laimi Ukrainoj
(Tąsa nuo pirmo pusi.)

Ukrainos fronte, pasak 
nacių, tai jie sudaužę 63 so
vietinius tankus ir 230 sunk
vežimių ir sunaikinę 39 or
laivius; Dniepro upėj nus
kandinę du kareivinius So
vietų laivus, 1,000 ir 800 to
nų įtalpos.

Karelijos pakraštyj, kaip 
skelbia naciai, jų orlaiviai 
nuskandinę vieną Sovietų 
šarvuotlaivį, o vokiečių sub- 
marinas sunaikinę^ sovieti
nį žvalgybos laivuką. Pasak 
nacių, tai Sovietų armija į 
vakarus nuo Dniepro upės 
“krinkanti” ir jau negalinti 
sutartinai kovot.

Naciai grūmoja žiauriau
siai bausti žmones, kurie, 
ateinant vokiečiam, degins 
savo namus ir javus ar ar
dys geležinkelius. Sako, ku
rie taip darys, tai bus “savi- 
žudžii” (vadinasi, vokiečiai 
juos išžudys).

Naciai skelbia, kad, girdi, 
viso iki šiol jie Ukrainos 
fronte sunaikinę pusę milio- 
no sovietinės kariuomenės.

rašo tas N. Y. Times kores
pondentas.

Vokiečiai jau liepos 16 d. 
buvo pasigyrę, kad jie už
ėmę Smolenską, bet tas mie
stas vis tebėra Sovietų ran
kose. Tuo tarpu Sovietai su
stiprino savo pozicijas Smo
lensko srityje.

Didele dauguma tos so
vietines kariuomenes, kurią 
naciai buvo apsupę, jau pra- 
silaužė iš apsupimo ir dabar 
kovoja fronte. Generolo Ga- 
litskio komanduojama ka
riuomenė, prasimušdama iš 
apsupimo, sunaikino 265 
vokiečių tankus Smolensko 
srityje.

Aliquippa, Pa.
Netaip Yra, kaip Skelbia. — 
Vairuotojų Streikas. — Sme- 
ton-naciškas Protavimas. — 
Pittsburgh’© “Misijonierius.”
Komerciniai laikraščiai skel

bia, kad čionai reikalingi dar
bininkai. Bet tikrenybėj taip 
nėra.

Pavyzdžiui, čionai yra su
daryti rezervų būriai, į kuriuos 
priimama daug darbininkų; iš 
tų rezervų grupių darbininkus 
siunčia ant pareikalavimo į 
įvairius darbų skyrius (de- 
partmentus).

Manote, kad visi gauna pil
na laika dirbti? — Ne. Ne- 
kurie gauna padirbėti vieną 
kitą savaitę, o po to, vėl turi 
eiti į valdiškąjį darbo biurą 
(Employment Office) gaut 
naują kortą gavimui darbo 
kur nors kitur. Taip ir eina 
darbininkai rytą ir vakarą kai
talioti tas kortas. . .

Jau antra savaitė, kaip čio
nai streikuoja auto-busų vai
ruotojai. Kompanija nenori 
pakelti vairuotojams mokestį 
ir pripažinti CIO uniją. Jie 
gaudavo 63c į valandą, o da
bar reikalauja 92c ir laiką pu
sę už viršlaikius. Kompanija 
jau siūlo 73c į valandą ir žada 
mokėti bonusus; reiškia, kuris 
iš vairuotojų padarys kompa
nijai daugiau pelno, tas gaus 
daugiau bonusų.

štai kokis dalykas mane ste
bina. Aną dieną susitikau vie
ną smeton-nacį ir pradėjome 
kalbėti apie auto-busų streiką. 
Iš jo kalbos aiškiai pasirodė, 
kad jis yra didelis priešas 
streikuojančių autobusistų. Pa
sak jo, važinėti yra lengvas 
darbas, o tie vairuotojai norį 
susilyginti su fabrikų darbi
ninkais.

Mėginau tam žmogui išaiš
kinti, k'ad šiais laikais papras
ti darbininkai gauna virš pen
kių dolerių į dieną už 8 va
landas, neimdami jokios atsa
komybės už niekeno gyvastį. 
Gi auto-busų vairuotojai turi 
budėti kožną minutę, kad ką 
nesužeidus, ar nepraradus ke- 
no gyvybę. Auto-busų vaira
vimas smarkiai veikia ant vai-

skleidžiasi žmonių sukilimas 
ir smarkėja partizanų kova 
prieš nacius Serbijoj, Bos
nijoj ir kitose dalyse bu
vusios Jugoslavijos. Suki
limas prieš vokiečius toks 
smarkus, kad panakus į 
atvirą karą. Partizanai, 
ginkluoti šautuvais, kul- 
kasvaidžiais ir rankinė
mis granatomis, neatlaidžiai 
užpuldinėja ir žudo nacių 
kareivius ir vokiškus valdi
ninkus. Jie taipgi turi ir ke
letą lengvesnių kanuolių 
kalnuose. Jie buvo prisislap- 
stę ginklų tuo laiku, kai vo
kiečiai baigė užimt Jugosla
viją.

Sukilėliai užvaldė kelis 
miestelius ir kaimus.

Naciai, nepajėgdami nus- 
lopint žmonių karo prieš 
juos, atsiuntė dar apie 22 
tūkstančius daugiau savo 
kariuomenės į Jugoslaviją.

Maskva.—S. A. Lozovskis, 
Sovietų užsienių reikalų vi- 
ce-komisaras, griežtai už
ginčijo ir pašiepė pasakas, 
paskleistas svetimuose laik
raščiuose, būk Amerika rei
kalaujanti iš Sovietų kari
nių stovyklų Vladivostoke 
ir Kamčatkoj ir būk japo- 
ai reikalaują nuginkluot 
Vladivostoką ir sovietinį 
ruožtą, kuris rubežiuojasi 
su Manchukuo. Lozovskis 
sakė, jog tai yra nacių pa
leisti išmislai. Jis taipgi pa
vadino pliku melu pasaką 
hitlerininkų, būk jie Sovietų 
ambasados rūme Paryžiuje 
atradę “kankinimų kamba
rį” su įvairiais ginklais ir 
nuodais ir net su lavohu de- <r 
gintuve.

TRYS MARŠALAI—TRYS 
LIAUDIES SŪNŪS

kovose ir dalinosi tais gar
bingais laimėjimais prie 
Tsaritsino, Kastornojo, Vo
ronežo ir tt. su Vorošilovu 
ir Timošenko.

Budionny ypatingai daug 
energijos išleido šiuose mū
šiuose organizuodamas Rau
donosios Kavalerijos Divizi
ją. Stalinas nuoširdžiai už
gyrė jo pastangas, kadangi 
kavalerija buvo stipriausia 
baltgvardiečių armija ir jos 
atmušimui reikėjo Raudo
nosios Kavalerijos.

Budionny yra narys Bol
ševikų Partijos Centralinio 
Komiteto ir Aukščiausio So
vieto atstovas. Per paskuti
nius dvidešimt metų jis įga
vo labai daug brangaus mi- 
litarinio žinojimo. Kalbėda
mas apie tai, Vorošilovas 
yra pasakęs: “Tiktai, gilus 
protas ir pažinimas sąlygų, 
išvystytas opiais ir gyvais

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy-

patyrimais, gilus žinojimas 
savo pareigų, gali išauklėti 
tokius žmones, tokius ko- 
mandierius, kaip Budion
ny.”

Tai ve, valstietis, kuris 
prieš revoliuciją kentėjo 
vargą, paniekinimą ir pa
juokimą, tapo generolu.

Kavalerijos inspektorius,

Raudonosios Armijos ko- 
mandierius Maskvos srityje, 
Apsigynimo Liaudies Komi
saro pagelbininkas iki 1941 
metų liepos mėnesio — tai 
tokia yra Maršalo Budion
ny garbinga istorija. Šian
dien jis komandavo ja Pieti
niam frontui kare prieš hit- 
lerizmą.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

• UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY. 36-40 Stagg Slreet. Brooldn. N. Y.
SKELBKITES “LAISVĖJE”

THE •AKINS*

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. moterų su

sirinkimas įvyks antradienį, rugpjū
čio (Aug.) 12 d., 8 vai. vakaro, 376 
Broadway. Visos draugės dalyvaukit, 
nes turėsime daug svarbių reikalų 
aptarimui. Ypatingai turime prisi
ruošti prie rengiamo mūsų Amber- 
land Radijo pikniko, kuris įvyks 
rugpjūčio 24-tą, May nardė. H. T.

(188-198)

ALDLD III APSKRIČIO 
VALDYBAI

Ketvirtadienį, 14 d. rugpjūčio 
įvyks III Apskr. susirinkimas, 7:30 
v. v., 155-157 Hungerford 'St., Hart
ford, Conn. Dalyvavimas būtinas. — 
Sekr. (189-191)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre

čiadienį, rugpjūčio 12, LDP Kliube, 
408 Court St. Pradžia 8 v. v. Drau
gai, būtinai dalyvaukite Šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių raly- 
kų apkalbėjimui. — V. K. Sheralis, 
Sekr.

|ruotojų nervų ir jų sveikatos.
Mano kalba į jį nepaveikė. 

Patyriau, kad smeton-naciai 
yra progreso priešai.

čionai randasi vienas sme- 
tonuotas “patri jotas” iš Pitts
burgh’©. Hitleriui pradėjus 
karą prieš Sovietų Sąjungą, 
tas “patrijotas” kalbėjo vietos 
žmonėms, kad Hitleris su Sme
tona esą didžiausi demokratai 
pasaulyje. Bet šis Pittsburgh’o 
“misijonierius” negalėjo šio 
mažo kaimelio pažangių žmo
nių įtikinti, tai ir aptilo. Pro
gresą mylinti darbininkai jam 
faktais įrodė, kokius “demo
kratiškus” darbelius atliko 
Hitleris ir Smetona.

Viską Patyręs.

Maskva. United Press ko
respondentas praneša, kad 
Sovietai išsaugojo nuo vo
kiečių beveik visus pramo
nės centrus Rusijoj.

ALBANŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ ITALUS

Maskva. — Keliuose mies
teliuose ir kaimuose Albani
joj išsiveržė sukilimas prieš 
italus, užimančius tą kraš
tą. Atvyko daugiau italų 
kariuomenės iš Graikijos 
malšint sukilimą.

Sukilėliai pagrobė 4 ita
lų kanuoles, 8 kulkasvaid- 
žius ir kiekį šoviniu.

AUTO. DARBININKAI Už 
PILIETINES LAISVES,

PRIEŠ NACIUS
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

bimui į valdžios rankas.
Organizuot į uniją visus 

orlaivių darbininkus.
Unijos pirmininkas R. J. 

Thomas, atidarydamas su
važiavimą, užgyrė karinę 
paramą, kurią Jungtinės 
Valstijos duoda Anglijai, 
Sovietų Sąjungai ir Chini- 
jai.

Unijos politikieriai bro
liai Viktoras ir Walteris 
Reutheriai pasidarbavo, kad 
suvažiavimas atmestų Allis- 
Chalmers lokalo 248-to dele
gatus; tai todėl, kad juos, 
girdi, išrinkę komunistai. 
Eilė kitų delegatų smerkė 
tokių vadukų siundymus 
prieš “raudonuosius.”

London. — Anglijos kara
lienė Elzbieta radijo kalboj 
dėkojo Amerikai už paramą 
prieš nacius.
Naciai Nuskandinę Keturis 

Anglų Laivus
Berlin. —• Vokiečių ko

manda teigia, kad per nak
tį jų orlaiviai bombomis nu
skandinę keturis anglų lai
vus, viso 23,000 tonų.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

pildyti nuolatiniu muštru ir 
griežta disciplina. Budionny 
kentėjo pajuokimus ir mu
šimus caristinės armijos ofi- 
cieriu rankose, v

Pat pradžioje 1917 metų 
revoliucijos Budionny buvo 
Regimento Kareivių Sovieto 
pirmininku. Po Spalių Revo
liucijos jis tapo Sovietų ga
lios organizatoriumi Dono 
srityje. 1918 metų Civilio 
Karo sunkiose dienose Bu
dionny dalyvavo partizanų

niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

1

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

i

334 Dean Street 
SPENCERPORT, N. Y.

J. GARŠVA 
t Graborlus-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

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

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

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

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

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn 
m ii.ii Wi|i|i»‘i WiM ■1.1*1 H.......... .....»IWW

HI

H

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

U

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

tįį
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Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankiet’j.

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

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, ReumatiŠki 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir sla- 

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

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

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

..................  I H
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Susituokė
Populiarūs b r o oklyniečiai

Dešimts Tūkstančių Unijistų 
Nužudyto Pikieto Šermenyse

Urmu Parduotuvių ir San
dėlių Darbininkų Unijos Lo- 
kalas 65-tas sustabdė darbą 
800-se įstaigų, kad nariai ga
lėtų dalyvauti laidotuvėse jau
no unijisto Irving Pickover, 
kuris buvo nužudytas dalyvau
jant pikiete prie Wiz Novel
ty Co., W. 25th St., New Yor
ke, pereito trečiadienio rytą, 
per streiklaužius.

Dešimtis tūkstančių unijis- 
tų, didžiumoje jaunų darbi
ninkų, suvažiavo į šermenis, 
kurios atlaikyta Gramercy 
Park Parlors, 132 2nd Ave. 
Minia užpildė blokus aplink, 
o apylinkės gyventojai susto
ję prie langų ir durų stebėda
mi tikrino, kad tokių šerme
nų dar nebuvo matę.

Iš šermeninės išlydėjus, pro
cesija sustojo prie unijos raš
tinės, 104 E. 9th St., kur uni
jos prezidentas Arthur Osman 
pasakė atsisveikinimo kalbą.

Tą pat dieną unijos advo
katas William Leider išleido 
visuomenei pareiškimą, kuria
me sako, kad už Pickover nu
žudymą “kaltė puola ant no
rinčios laužyt uniją Wiz No
velty Co. ir ant Paper Toy 
and Novelty Workers Unijos 
Lokalo 223, parūpinusio 
streiklaužius, iš kurių vienas 
aktualiai nužudė jauną Pick
over.

“Unija kreipėsi į majorą, 
policijos komisionierių, ir dis- 
trikto prokurorą, kad pilnai ir 
nuodugniai pravestų tyrimą ir 
greitai nubaustų atsakomin- 
guosius už žmogžudystę,“ pa
reiškė advokatas.

Pickover, 30 m., gyvenęs 
3059 Brighton 14th St., Brigh
ton Beach, kaip ir grupė kitų 
Lokalo 65-to narių, buvo nuė
jęs padėti pikietuoti grupei 
tos firmos iš darbo pravary
tų* darbininkų. Pikietu norėta 
iškovoti sugrąžinimą darbų.: 
Pikietą užpuolusio asmens 
Pickover buvo suraižytas pei
liu ir vos spėjęs nubėgti prie 
netoli esamos daktaro rašti
nės durų krito negyvas. Jo 
nužudytojas pabėgo.

Lokalo 65-to viršininkai sa
ko, kad tos šapos visi 13 dar
bininkų nesenai įstojo į tą lo
kalų ir pareikalavo derybų, 
bet Bernard Kroll, firmos pre
zidentas, reikalavimą atmetė.

Pereitą pirmadienį, firmos 
pakviestas, atėjęs šapon Geor
ge Cashetta, Lokalo 223 sekre

torius, vedinas 13-ka asmenų. 
Reguliariams kompanijos dar
bininkams įsakyta išeiti. Ka
da jie nenorėjo Cashettos 
klausyti, Kroli irgi tą patį pa
tvirtinęs. Jie buvo iš šapos įs

ivaryti ir tie naujai atvesti pa- 
I statyti prie darbo.

Bokalas 65-tas liepė jiems 
i visiems grįžti darban antra- 
jdienio rytą, bet samdytojas 
jiems pasakė, kad jie prava
ryti iš darbo, esą, jis pasira- 

išęs sutartį su Lokalu 223-čiu.
Unija tuojau pastatė pikie- 

■ tus protestuoti “lock-out“ — 
išmetimą iš darbo. Sekamą 
rytą, trečiadienį, pikietai už
pulta ir papildyta žmogžu
dystė.

Rakandų Darbininkai Remia 
Kovą Prieš Hitlerį

Rakandų Darbininkų Unijos 
Distrikto 3-čio Taryba šaukia 
masinį mitingą, kurin sukvies
ta visi didžiojo New Yorko lo- 
kalai. Mitingo tikslas apsvars
tyti paramą kovojantiems 
prieš Hitlerį. Įvyks rugpjūčio 
19-tą, Irving Plaza, Irving 
Place ir 15th St., N. Y.

Filmą iš Sovietą-Nady 
Karo Fronto I I

Miami Teatre, 6th Avė. iri 
47th St., New Yorke, pirmu ■ 
kartu pradėta rodyti ką tik 
gautos iš dabartinio karo fron
to filmos. Greta rodoma judis 
gamintas pagal paskilbusią 
Maksimo Gorkio novelę “Mo
tina,“ taipgi kitos trumpos So
vietų filmos.

Irving Teatre, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke, trečia 
savaitė rodo judį “Sovietų Ru- 
bežiai Ant Dunojaus.“

P-lė Grace White sulaikyta 
teismui be kaucijos kaltinimu 
supirkinėjus narkotikus po į- 
vairias vaistines, skundžiantis, 
kad vaistai esą jai reikalingi 
apmalšinti skausmus nugaroj, 
kurią ji susižeidus.

Iš Brooklyno gatvių grindi
mo inspektoriaus vietos prava
rytas John F. O’Neill, kalti
nant kyšininkystėje. Jis esąs 
jau 36-tas pravarytas valdi
ninkas. Jo alga buvo $2,400 
metams.

Už Skrybėlę Sužeista 
Trys Žmonės

Wm. H. Brown’ams važiuo
jant mašina ant Grand Cent
ral Parkway Extension, netoli 
102nd St., vėjas išpūtė Brown- 
’ienės skrybėlę. Jiems staiga 
sustojus, trys kitos mašinos at
simušė į jų mašiną ir viena 
kiton. To pasekmėj sužeista 
John ir Angelina Larsen ir 
Mildred Viox, visi iš L. I. Mo
terys nuvežtos ligoninėn.

Veikalas “Native Son” 
Brooklyne

Flatbush Teatre, prie Church 
ir Flatbush Avės., pradėjo 
vaidinti paskilbusį veikalą 
“Native Son,” su Canada Lee 
ir Anne Burr vadovaujančiose 
rolėse. Vakarais ir sekmadie
niais įžangos nuo 25 iki $1; 
treč., ketv., šešt. ir sekmadie
nio popiečiais nuo 25 iki 50c.

jaunuoliai Francis Sibol (.Zab- 
lackas) ir Marytė Browniūtė 
susituokė rugpjūčio 7, York, 
Pa., civiliu šliūbu pas taikos 
teisėją. Juos palydėjo Beatrice 
Sibol, jaunojo motina, ir Jerry 
Sibol, jaunojo brolis.

Po šeimyniškos sutuoktuvių i 
sueigėlės, jaunavedžiai keletą 
dienų praleido Baltimorėj, kur 
buvo sustoję viešbutyje Mount 
Royal, šią savaitę lankysis 
Brooklyne ir svečiuosis pas 
Marytės tėvą Ch. Brown, Sun- 
nysidėj. Paskiau grįš į York, 
Pa.

Nušautas Pirmame Bandyme 
Apiplėšti

New Yorke nušautas tūlas 
Roy Bennett ką tik pribuvęs 
iš Texas, kaip detektyvų spė
jama, pasipinigauti. Jis iš 
Texas išvažiavęs busu, Miss
ouri nusipirkęs mašiną ir su ja 
pasiekęs Philadelphia. Ten pa
likęs savo mašiną ir už pasku
tinius pinigus atvažiavęs busu 
į New Yorką. Stotyje jis bu
vęs pastebėtas įtartinu ir pa
sektas į New York Delicates
sen netoli Radio City, kurį 
bandant apiplėšti buvo detek
tyvų sutiktas ir vejantis gat
vėmis ant 51st St. nušautas.

Tarp Lietuvių
žinant, kad rugpjūčio 11-tos 

vakaro 9 vai., iš stoties WBY 
N, 1430 klcs., prasideda Lais
vės Radio Programa, pereitą 
šeštadien. pasiklausiau prog
ramos “a la Unkul,“ kad galė
čiau padaryti geresnį palygi
nimą.

— Dabar bus žins iš visa 
pasauli, — sudundėjo stiprus 
balsas, — žin nėra, tik viens 
kit nor pasipjauti.

— O dabar vietos žins. žin 
nėra, tik nor viens kit apgauti.

Kaip matote, sužinojau tiek, 
kiek iš “dainos be galo.“

Jaunas aidietis Alfonsas 
Maželis atostogauja pas Oną 
ir Petrą Cedar, brooklyniečio 
Wm. Kūliko giminiečius far- 
merius, Canal Fulton, Ohio. 
Pasilsėjęs ir keletą svarų už
augęs.

Kūliko sūnelis William, Jr., 
taipgi norįs užaugti į didelį 
vyrą, bet nuvežus sykiu su Al
fonsu nenorėjęs ant farmų lik
tis atostogų, dabar apgailauja 
ir vyriškai prisipažįsta — 
Klaidą padariau.

Maspetho Lietuvių Piliečių 
Kliubo pereitą penktadienį į- 
vyko “penų parė.“ Ta proga 
būrys nuolatinių kostumerių ir 
svečių smagiai pabaliavojo. 
Šiuo tarpu kliubo prezidentu 
yra advokatas Briedis, šeimi
ninku — Girnius.

M. Maželienės sveikata ant 
tiek pagerėjus, kad jau rizi
kuoja viena pasiekti pajūrio 
smėlynus, kuriuos lanko, kad 
kaitinantis saulėj daugiau su
stiprėti.

Ponia K. Garšvienė su duk
ra Annette ir sūnum Juozu 
atostogauja vasarnamy j Spe
culator, N. Y. ;

Kaip kas metai, taip ir šie
met, Central Brooklyno lietu
viai žada skaitlingai dalyvau
ti busais ekskursijoj į “Lais
vės“ pikniką Philadelphijoj, į- 
vyksiantį šio mėnesio 31-mą.

J. Miroff iš Bronx auto ne
laimėj sužeistas ir areštuotas. 
Jį kaltina važiavus prieš rau
donas šviesas, ko pasekmėj su
žeistas policistas ir kiti 3 as
menys Brooklyne.

Long Island City kilo pusė
tinas sąjūdis, kada prie Ver
non Blvd, buvęs tilto sargas 
pastebėjo du vyrus imant pa
veikslus. Jiedu areštuota, bet 
išsiaiškinus, kad esą Kameros 
Kliubo nariais, paleisti.

Nusukęs Milionus Greit 
Atbuvo Bausmę

Richard F. Whitney, kartą 
buvęs New Yorko Stock Ex
change prezidentu, išleistas iš 
kalėjimo po atbuvimo Sing 
Sing kalėjime tris metus ir ke
turis mėnesius iš penkių iki 
dešimties metų termino. Jis 
buvo nuteistas kaltinimu va
gystėj, kada jo brokerių firma 
subankrutavo ir nunešė 11 mi- 
lionų investorių pinigų.

Whitney paleidžiamas pa
taisom (ant parole). Nors jo 
subankrutavus firma nunešė 
milionus kitų žmonių pinigų, 
nekuriems gal ir paskutinius, 
tačiau patsai Whitney iš tos 
“nelaimės“ išėjo ne be skati
ko. Jis išvažiuoja vesti savo 
milžinišką pienininkystės far- 
mą į Branstable, Mass.

Vaikas Plėšikas
Harleme 16-kos metu ber

niukas sulaikytas po 500 dole
rių kaucija kaltinimu iš vaikų 
prievarta atiminėjus nikelius, 
gautus iš tėvų savoms išlai
doms šaltainei ar saldainiams, 
taipgi iš siunčiamų ką nors 
parnešti iš krautuvių.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugpjūčio 
(August) 13 d., 7:30 vai. vak., Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 
269 Front St.

Visi nariai būkite laiku, nes yra 
pora svarbių reikalų, kuriuos turė
sime atlikti. Valdyba.

(188-190)

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
Prašome kitų organizacijų įsitė- 

myti, kad LDS 13 kp. ir ALDLD 
185 kp. ruošia vakarienę, šeštadienį, 
gruodžio 6 d. Daugiau apie šią vaka
rienę bus paskelbta ateityje.

Valdyba.
(188-189)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

(ketvirtadienį, rugpjūčio 14-tą d., 
7:30 v. vakaro, “Laisvės” svetainėj, 

■419 Lorimer St., Brooklyne. Visi 
draugai-draugės dalyvaukite. Turėsi
me daug reikalų liečiančių mūsų or
ganizaciją. O antras labai svarbus 
dalykas tai dienraščio “Laisvės” va
jus. — 1 Kp. Arg. (189-191)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Marytė ir Frances Sibol, ne
žiūrint jų abiejų dar labai 
jauno amžiaus, abu yra seni 
LDS ir Aido Choro veikėjai.

Marytė nuo kūdikystės pra
dėjo savo veiklą Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlėj ir jos mo
kyklėlėj ir paaugėjus į virš 
desėtko metų “mergina“ pra
dėjo veikti LDS ir Aido Cho
ro jaunime. Jinai per kelis: 
atvejus buvo sekretore LDS 
jaunimo kuopose, Aido Chore 
ir Aidbalsiuose. Yra buvus ir 
pirmininke. Ją taip pat nuolat 
matydavom energingai dar
buojantis pramogų komisijose. 
Nebuvo jai pergerų nei per
prastų darbų organizacijose.

Francis nuo pat atvykimo 
Brooklynan veikliai dalyvavo 
lietuvių jaunime. Jis padėjo 
sutverti LDS jaunimo kuopą 
Maspethe ir yra jos veikliu 
nariu, taipgi gabiu sportinin
ku. Buvo išrinktas į LDS na- 
cionalį jaunimo komitetą. Dai
nuoja Aido Chore ir yra bu
vęs jo pirmininku.

Brooklyno lietuvių judėji
mas dikčiai pasiges šių pavyz
dingų jaunuolių jiems apsigy
venus kitur. Tad negalima kal
tinti brooklyniečių, kad jie 
greta linkėjimo naujavedžiams 
geriausios kloties naujoj vie
toj, taip pat linki sugrįžti į 
šią didžiąją lietuvių koloniją 
ir jos veikimą.

Linkime naujavedžiams lai
mės šeimyniniame gyvenime !

Keturi jaunuoliai tapo su
žeisti jų mašinai susimušus su 
takse prie Avenue W ir Nos- 
trand Avė.

□ 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.

O

r——- -y

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-8022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 į

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 •> 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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




