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MIRTINAIS MŪŠIAIS RAUDONOJI ARMIJA 
SULAIKO VOKIEČIUS NUO LENINGRADO

Dideles, stambias sumas lie
tuviai aukoja dėl medikalės 
pagelbos Sovietu Sąjungai, 
štai Jonas Balsys paaukavo 
$25, Ig. Liužinas iš Johnson 
City, N. Y., prisiuntė $10. Ma
tėte brooklyniečių aukas. Kai 
kurie irgi aukojo po dešimtinę 
ir penkinę.

Lai šis gražus darbas įsisiū
buoja po visą Ameriką !

Nepamirškime, kad Sovietų 
Raudonoji Armija apima ir 
Lietuvos Armiją. Tūkstančiai 
ir tūkstančiai lietuvių karių 
randasi Raudonojoj Armijoj.

Taigi, mūsų medikalė papel
ija Raudonajai Armijai gal iš
gelbės tūkstančius lietuvių ka
rių gyvybių, šis faktas turėtų 
paskatinti mus prie ištiesimo 
pagelbos rankos taip didvyriš
kai kovojantiems Sovietų Są
jungos žmonėms.

Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 
sutartis jau duoda teigiamų re
zultatų. Jau praneša, kad So
vietų Sąjungoje smarkiai orga
nizuojasi lenkų armija karui 
prieš hitlerinę Vokietiją. Ta 
ąrmija jau turinti su verbavus 
iki 90 tūkstančių karių.

Greitu laiku šita lenkų ar
mija atsidurs karo fronte ir 
petys petin su Raudonąja Ar
mija muš barbariškas nacių 
gaujas.

Panaši sutartis padaryta ir 
su Čechoslovakija. Tūkstančiai 
cechų taip pat stoja į karą 
prieš Vokietiją.

šios dienos “Laisvėje“ rasi
te svarbią informaciją apie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
santykius su nacių okupuotais 
kraštais, kurių tarpe randasi 
ir mūsų gimtinis kraštas Lie
tuva.

Raudonasis Kryžius neužsi
ima jokiu šelpimo darbu Lie
tuvoje.

Ir tie, kurie renka aukas bei 
daiktus ir sako, būk jie tas 
aukas bei daiktus perduoda 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, apgaudinėja Amerikos 
lietuvių visuomenę. Jie tas au
kas sunaudoja čionai saviems 
tikslams. Todėl reikia apsi
saugoti !

šiuo tarpu Lietuvai ir Lie
tuvos žmonėms pagelbėti gali
ma tiktai vienu būdu, būtent, 
padėjimu Anglijai, Sovietų Są
jungai ir Amerikai sunaikinti 
hitlerizmą ir išgelbėti Lietuvą 
ir kitus kraštus. Toks dabar 
yra greitasis darbas visų A- 
merikos lietuvių.

Matyt, Francijoj eina dide
li žmonių sąjūdžiai prieš hitle
rizmą ir prieš Francijos par- 
davikus Petain ir Darlan. Ir 
vėl Petain grūmoja Francijos 
žmonėms. Jis dabar jiems pa
statė klausimą šitaip: “Su ma
nim, arba prieš mane.“

žinoma, kad viešai Franci
jos žmonės dabar negali Be
tainui atsakyti: “Prieš tave.“ 
Bet taip jaučiasi visa francū- 
zų tauta ir tik laukia progos 
suvedimui atskaitų su Petaino 
klika.

AMERIKA GREITU LAIKU
-------------------------------------------------------------------------------------------- —---------.------- 0

Sovietų Oficialiai Pranešimai SMOLENSKO SRITYJE

SKIRS PASIUNTINIUS 
MASKVON

Jungtinės Valstijos Duotų Sovietams Karinės Paskolos, 
Jeigu Jiems Reikėtų; Nacizmas-Didžiausias Pavojus

Maskva, rugp. 20. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Naktį rugp. 19 į 20 d. mūsų kariuomenė visu frontu 
kovojo su priešu, ypač atkakliai linkmėse Novgorodo ir 
Gomelio.

Maskva, rugp. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš-

SOVIETAI TEBESTU- 
MIA NACIUS ATGAL

Sovietų Orlaiviai Nuleido Tankus į Vokiečių Užnugarį; At
mušė Visus Nacių Lakūnų Bandymus Atakuot Leningradą

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull sakė laikraščių atsto
vams, kad Jungtinės Valsti
jos neužilgo paskirs savo 
pasiuntinius į Maskvos kon
ferenciją tarp aukštųjų A- 
merikos, Anglijos ir Sovie
tų atstovų, kurie ten aptars 
skyrimą karo reikmenų So
vietam ir kitiem kraštam 
kovojantiem prieš Hitlerį. 
Karo pabūklai ir medžiagos 
būsią skiriama pagal greitą
jį reikalą įvairių šalių ka
riaujančių su naciais.

Valdiškų paskolų admi
nistratorius Jesse Jones pa
reiškė, kad jeigu Sovietam 
pritrūktų pinigų apsimokėt 
už karo reikmenis iš Ame
rikos, tai šios šalies valdžia

duotų Sovietam karinių pa
skolų. Bet Sovietų Sąjunga 
iki šiol nereikalavo finansi
nės paramos iš Jungtinių 
Valstijų.

Amerikos valstybės mi
nisteris Hull užgyrė Aukš
čiausio Teismo teisėjo Fr. 
Murphy kalbą, kur šis sakė 
Kolumbo' Vyčių (katalikų) 
suvažiavime, kad reikia 
remt Sovietus kare prieš 
nacius, nes nacizmas suda
ro “visų didžiausią pavojų 
pasauliui,” nors, girdi, Ame- 
irikos žmonės ir yra “tvirtai 
i nusiteikę prieš komunizmą.”

Iš Sovietų pasiuntinio ge
nerolo Golikovo ir ambasa
doriaus Umanskio patirta, 
kad Sovietų Sąjungai dabar 
iš Amerikos reikia ypač ma
šininių įrankių.

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugp. 20 d. vedė neatlaidžius mūšius ėia baisūs mūšiai tarp Rau-tkų ir parašiutistų į Sovietų 

su priešu kryptyse Kingiseppo, Novgorodo, Starajos Rus-j 
sos, Gomelio ir Odesos.

Pagal dabar patikrintas žinias, rugp. 18 d. oro kau
tynėse buvo numušta žemyn 38 priešo orlaiviai, o ne 30,

Maskva, rugp. 21. — Siau- atgabent savo mažųjų tan- 

donosios Armijos ir vokie-’užnugarį Ukrainos fronte ir 
čių Leningrado fronte ties‘įvairiose kitose vietose. So- 
Kingiseppu, 70 mylių į pietų vietų komandos pranešimas, 
vakarus nuo Leningrado;

Sako, kad Sovietai Su
sprogdinę Didį Dniep- 
ropetrovsko Tvenkinį
Berne, šveic., rugp. 21. — 

Čia gauti nepatvirtinti pra
nešimai iš Švedijos ir Ru
munijos sako; kad Sovietų 
kariuomenė Ukrainoje su
sprogdinus didįjį Dniepro 
upės tvenkinį arti Dniepro- 
petrovsko, ir taip milionais 
tonų vandens likus tvaniš- 
kai užplukdyta tos upės tėk
mė žemiau, idant vokiečiai 
negalėtų perkelt savo ka- 

(Tąsa ant 7-to puslapio)

NACIAI SKELBIA, KAD JIE 
UŽĖMĘ TRIS MIESTUS 
LENINGRADO FRONTE

Vokiečių Valdžia Bėga 
Iš Berlyno nuo Ai?glu-

Sovietų Bomby
Maskva. — Sovietinis ra

dijas tvirtina, jog keli Vo
kietijos ministerial jau išsi
kraustė iš Berlyno į sauges
nį miestą pietinėje Vokieti
joje, bėgdami nuo Anglijos 
ir Sovietų orlaivių, kurie 
kartotinai bomba rduoja 
Berlyną. Teigiama, jog ru
deniop ir visa Vokietijos 
valdžia persikraustys iš 
Berlyno į saugesnes vietas.

SOVIETŲ - AMERIKOS - AN
GLIJOS PASITARIMAS 
MASKVOJ RUGSĖJYJE

Washington, rugp. 21. — 
Čionaitiniai diplomatai tei-

kaip kad pirmiau pranešta.
Oro mūšiuose rugp. 19 d. tapo nušauta žemyn 27 vo

kiečių orlaiviai. Mes praradome 8 orlaivius.
Rugp. 20 d. popiet mūsų kovos lėktuvai nukirto žemyn 

tris vokiečių žvalgybos orlaivius, besiartinant jiem prie 
Maskvos.

VIENAS SOVIETU BATALIONAS SUNAIKINO 
104 NACIU TANKUS PER MĖNESĮ

Maskva, rugp. 20. — Sovietų Žinių Biuras šiandien da
vė tokį pranešimą:

Komandierius X bataliono, majoras Gnedinas, savo 
veiksmais duoda pavyzdį ir auklėja kiekvieno raudonar
miečio narsą, iniciatyvą ir sumanumą kovoj prieš vokie
čių tankus. Jo obalsis yra: “Narsus vyras nebijo tanko,” 
ir šį obalsį priėmė visi jo bataliono raudonarmiečiai. 
Kasdieninėj praktikoj jie tėmija ir tyrinėja silpnuosius 
punktus vokiečių mašinų ir daro jom stambių nuostolių. 
Šarvus perveriančios kulkos, ryšuliai rankinių granatų, 
gazolino bonkos — visa tai pasidaro baisiais pabūklais iš
lavintose raudonarmiečių rankose.

Vieno mėnesio veiksmais raudonarmiečiai Gnedino 
bataliono sunaikino 104 vokiečių tankus. Raudonosios
Armijos vyrai Ružavinas, Kučerenko, Bolotovas ir Ve- 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

aLAISVES” 30 METĮJ JUB1LEJAUS REI
KALAI IR NAUJI SKAITYTOJA!

tačiau, sako, kad raudonar-
Norvgorodo srityje, 100 my
lių į pietus nuo Leningrado, 
ir ties Staraja Russa, 150 
mylių į pietų rytus nuo Le
ningrado. Per paskutines 24 
valandas vokiečiai nepajėgė

miečiai sumušė tokias nacių 
pastangas ir vienoje dalyje 
Ukrainos fronto nušovė že
myn du didžius vokiečių or
laivius, kurie nešė tankus į 
Sovietų užfrontę.

Ve ką nukliedėjo “Naujie
nų“ redaktorius (rugpj. 19 
d.) : “šį kartą kalbėjo J. V. 
karo sekretorius Stimson. Pa
sišaukęs sovietų ambasadorių 
Maiskį, jisai pareiškė jam, 
kad Amerika turi teisę žinoti, 
kokiam stovyje randasi Rau
donoji Armija“ ir t.t.

O faktas yra, kad Maiskis 
yra Londone. Maiskis yra So
vietų Sąjungos ambasadorius 
Anglijai. Sovietų Ambasado
rius Amerikai yra Umanskis. 
Vadinasi, Grigaitis tauškia ne- 

, sąmones.

Berlin, rugp. 21. — Vo-
tkiečių komanda tvirtina, gia, kad rugsėjo mėnesį į- 
kad Leningrado fronte jie vyks Maskvoje pasitarimai 
užėmę ne tik Kingiseppą, 
bet taipgi Nougorodą ir 
Narvą, kuriuos naciai vadi
na “raktais į Leningradą.”

Vokiečiai sako, kad pieti
nės Ukrainos fronte jie už
ėmę Chersono miestą, vaka
rinėje Dniepro upės pakran
tėje.

Naciai per radiją grūmo
ja taip supleškint Leningra
dą, kaip jie supleškino Var- 
šavą, jeigu jis nepasiduos 
vokiečiam.

aukštųjų Amerikos, Angli
jos ir Sovietų atstovų, kaip 
suderint šių trijų šalių jė
gas ir viena kitai padėt, 
idant greičiau sumušt na
cius.

Philadelphia, Pa.

Gavome laišką nuo drg. Jono Grybo iš Norwood, Mass., 
kuris skamba sekamai:

“Draugai: — Čia prisiunčiu čekį sumoje $20. Už dvi 
prenumeratas ir $10 tai nuo suruošto koncerto ‘Laisvės’ 
30 metų paminėjimui. Prie 30 m. sveikinimo prisidėjo 
draugės J. Pastarnak, N. Grybienė, M. Dovidonienė, fe. 
Brazdžiūnienė, M. Krasauskienė, S. Budrevičienė ir M. 
Grigūnienė. Širdingai ačiū draugėms.”

Kitos aukos:
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis, per J. Stigienę, $5.
A. Barzdaitis, Minersville, Pa., $2.00.
V. J. Senkevičius, Brooklyn, N. Y., $1.00.
A. žiuriauskas, Brooklyn, N. Y., $1.00.
Antanas čirvinski, Cliffside, N. J., $1.00.
J. W., Brooklyiriietis, $1.00.
Tony Brosky, Elm Grove, W. Va., $1.00.
Antanas Makulis, New Haven, Conn., $1.00.
Naują metinę prenumeratą pridavė U. Bagdoniene, 

brooklynietė.
O už $1.00, šešiom savaitėm, prenumeratų prisiuntė se

kami draugai: V. J. Stankus, Easton, Pa.; drg. Naravie- 
nė, Shenandoah, Pa.; Anna Krutulis, Plymouth, Pa.; Vin
cas Karlonas, Maspeth, N. Y. (tris prisiuntė); V. Mauru-

Ar tikėsite, ar ne, bet Lais
vės Radijo Programa girdisi 
net taip toli, kaip Bostono 
apylinkė. štai rašo vienas 
draugas iš Somerville, Mass., 
ir sako, kad rugpjūčio 18 die
nos Laisvės Radijo Programą 
jis puikiai ir aiškiai girdėjęs. 
Jis vėlina mums geriausio pa
sisekimo.

Trečiadienį, rugpjūčio 20 kas, Shenandoah, Pa.; L. Petrokas, Leechburg, Pa.; J. 
d., 2:30 vai. po piet, mirė Plask, Darby, Pa.; E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.; drg. 
Julės Basanavičiūt'ės brolis, Gelbuda, Wilkes-Barre, Pa.; P. J. Pabalis, Scranton, Pa.; 
Gedeminas Basanavičius, 27 Juozas Malinauskas, New Britain, Conn.; A. Diskauskas, 
metų amžiaus. Pašarvotas!Wyoming, Pa.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; Louis Zig- 
Juozo Kavaliausko koplyčio- man, Philadelphia, Pa.; P. Renečkas, Inglewood, Calif, 
je, 1601 So. 2nd Street. Lai- - —
dotuvės įvyks šeštadienį, 23 
d., rugpjūčio, 2 vai. po pietų. 
Jo kūnas bus sudegintas 
krematorijoj. (/!;„ ,

Nuliūdime liko sesuo Julė 
ir broliai.

Širdingiausią hiužuojautą 
jų liūdnoj valandoje) teikia 
Puotų šeima. *

(4 prisiuntė); J. Kazlauskas, San Francisco. Calif.; Z. 
Mikelis, Broad Brook, Conn.; Geo. Ruzgis, Wilkes-Barre, 
Pa.; M. Tilwick, Easton, Pa., ir V. Ramanauskas, Miners
ville, Pa.

Širdingai dėkui aukotojams-sveikintojams ir tiems, ku
rie prisiuntė naujų skaitytojų.

Vėl primenam, kad 'visi 1941 metai skaitomi Jubilėji- 
niais metais. Todėl lauksime pasveikinimų nuo draugų, 
kurie dar nesveikino. Iš anksto ačiū!

“Laisvės” Administracija.

pasivaryt kiek žymiau pir
myn šiame fronte.

Jau dvi dienos, kai nuolat 
šėlsta žiaurūs mūšiai ties 
Gomeliu, 140 mylių į šiau
rius nuo Kijevo.

SOVIETŲ OFENSYVA 
SMOLENSKO FRONTE 
“Raudonoji žvaigždė” ra

šo, kad Sovietų kariuomenė 
ir toliau varo ofensyvą prieš 
vokiečius cent raliniame, 
Smolensko fronte; aštriai 
atakuoja nacius iš priekio ir 
kapoja juos užpuolimais iš 
užnugario ir šonų. Šiuose 
mūšiuose smarkiai veikia 
sovietiniai tankai.

Sovietų orlaiviai taipgi at
nešė ir nuleido tankų į vo
kiečių užnugarį.

Nuo pereito šeštadienio 
iki vakar raudonarmiečiai 
Smolensko fronte atgriebė 
nuo vokiečių penkis mieste
lius ir kaimus.

Naciai stengėsi orlaiviais

Vokiečių orlaiviai buvo 
atnešę tris nedidelius tan
kus ir daugelį nacių para
šiutistų ir nuleidę juos ties 
vienu tiltu; bet juos tuoj 
sunaikino raudonarmiečiai 
komanduojami 1 e i tenanto 
Sučkovo.

Nacių orlaiviai darė kar
totinus bandymus bombar- 
duot Leningradą, bet kiek
vieną kartą jie visi liko at
mušti atgal.

I Vokiečiai visu įnirtimu 
šturmuoja jų apsuptą Ode
są. Raudonarmiečiai mirti
nu pasiryžimu atmuša na
cius nuo paties miesto.

Naciai Sakosi Padare 
Didžiy Nuostoliu So
vietams Ukrainoje

Berlin, rugp. 20. — Vo
kiečių komanda skelbia, kad 
pietinėje Ukrainoje Sovietai 
tebevaldo “kelis tiltus” per 
Dniepro upę, bet, girdi, vo
kiečiai sėkmingai atakuoją 
tuos tiltus.

Sovietų kariuomenė “su 
desperatišku įnirtimu gina 
savo pozicijas,” kaip sako 
naciai.

Vokiečių komanda teigia, 
(Tąsa ant 7-to puslapio)

Nacių Orlaivis Nuvytas 
Nuo Icelando

Reykjavik, Iceland. — 
Bombinis vokiečių orlaivis 
buvo atskridęs į šią sala, 
laikinai užimtą Anglijos ir 
Amerikos kariuomenės. A- 
merikiniaį anglų orlaiviai 
tuojau nuvijo tą nacių bom- 
bininką pirma, negu jis pa
spėjo numest bent vieną 
bombą.

ORAS. — Šį penktadienį 
šilčiau, dalinai apsiniaukę.

Lenkai, Norvegai Šaukia An
glus Mušt Vokiečius

London, rugp. 21. — Čio- 
naitiniai lenkai ir norvegai 
šaukia Angliją siųst armiją 
atakuot nacius Europos 
sausumoje.

Irano Atsakymas Nepa
tenkina Angly ir Sovietų 

Reikalavimo
London. — Anglija ir So

vietų Sąjunga pareikalavo, 
kad Irano-Persijos valdžia 
tuojau išvytų 80 procentų 
visų vokiečių nacių agentų. 
Irano vyriausybė žodžiu at
sakė Anglijos ir Sovietų at
stovams į tą reikalavimą ir 
siūlėsi tik iš dalies jį išpil- 
dyti.

Anglija ir Sovietai “ne vi
sai patenkinti” tokiu Irano 
atsakymu. Anglai kalba apie 
reikalą tiesioginių veiksmų 

(Tąsa ant 7-to puslapio)

WILKES BARRE, PA.
(Telegrama)

Mirė Julian Burnett, 44 
Beatty St., Parsons, Penn. 
Laidotuvės įvyks šį šešta
dienį, 2 vai. popiet. Drau
gai ir giminės kviečiami at
silankyt, jei galima.

Bertha Burnett
.-----------------------------

Tokio. — Japonijos gene
rolai reikalauja “didelio 
balso” japonam šiame kare.



” closed by blockades in ef
fect.

Antras puslapis,
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“Fašistiniai įsiveržėliai stengiasi parti
zanų judėjimą paskandinti kraujuose.’*Bi
jodami suareštuotus serbus laikyti’ Ju
goslavijos teritorijoj, 10,000 jų išgabeno 
Vokietijon į koncentracijos stovyklas pa
skutinėmis dviemis savaitėmis. Prieš ke
lias dienas italai fašistai sušaudė 47 slo
vėnus partizanus Trieste ir Lyublyane, 
daugiau kaip du šimtai kroatų partizanų 
buvo nužudyta Zagrob mieste pradžioje 
rugpjūčio mėnesio.

“Po sukilimo Belgrade buvo nužudyta 
keturi šimtai serbų, apart tų, kurie krito 
kovoje. Hitlerio pakalikai vengrai nužu
dė devynius serbus partizanus Bacskos 
mieste ir vokiečiai sušaudė 150 žmonių 
Banate.

“Vokiečiai fašistai negali pasitikėti sa
vo pakalikais italais, vengrais ir bulga
rais, tai buvo priversti atsiųsti 80,000 
kareivių nuslopinimui Jugoslavijos žmo
nių. Bet jų pastangos veltui, nes Jugosla
vijos žmonių niekas negali nuslopinti.”

Amerikos Raudonasis Kry
žius Nieko Nesiunčia Nacių 

Okupuoton Lietuvon
Svarbi Informacija Amerikos Lietuvių Visuomenei, nes Pas
kutiniais Laikais Pronaciškoje Lietuvių Spaudoje Pasirodė 
Atsišaukimų, Prašančių Aukų ir Drabužių Neva Gelbėjimui 

Lietuvos Žmonių per Amerikos Raudonąjį Kryžių

mįMk*

Amerikai Pavojus
Šių žodžių rašėjui teko dalyvauti New 

Yorko Madison Square Garden svetainė
je masiniam mitinge rugpjūčio 19 dieną. 
Kalbėjo Connecticut valstijos gubernato
rius Hurley, admirolas Byrd, Carl Sand
burg, Aukščiausio Teismo narys Roberts, 
moteriškų drabužių siuvėjų unijos vice
prezidentas Shorr ir kiti. Visi jie nurodė 
Amerikai pavojų, jeigu Hitleris laimėtų 
šitą karą prieš Sovietų Sąjungą ir Ang
liją. *

Toksai pavojus Amerikai iš tiesų yra. 
Jeigu pralaimėtų Sovietų Sąjunga, niekas 
nebepastotų kelio Hitleriui užkariauti 
Angliją. Turėdamas savo rankose Euro
pą, Aziją ir Afriką, Hitleris nepaliktų ra
mybėje nei Amerikos. Tiktai jo agentai 
šiandien skleidžia Amerikoje tą mintį, 
jog jam pavergimas Amerikos visai ne
rūpi.

Ir Katalikai Išgirdo Tiesos Žodį
Šiuo tarpu katalikų organizacija Co- 

lumbuso Vyčiai laiko konvenciją Atlan
tic City, N. J. Vienoje sesijoje kalbėjo 
Aukščiausio Teismo narys Murphy. Jis 
pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi be 
jokio atidėliojimo teikti visokią karinę 
pagelba Sovietų Sąjungai if Anglijai. Ki
toje sesijoje kalbėjo Federal Security ad
ministratorius Paul V. McNutt. Jis nu
rodė Amerikos demokratijai pavojų iš 
nacizmo pusės.

Šitie du vyrai atliko svarbią pareigą. 
Jie pasakė tiesą katalikams, kurių spau
da ir kunigija nuo savo žmonių tiesą sle
pia. Amerikos katalikų dvasiški j a daugu
moje eina su Hooveriu, Lindberghu ir 
kitais Hitlerio pastumdėliais.

O jeigu mes paimsime lietuvių katali
kų spaudą, kunigus ir lyderius, tai be jo
kios išimties jie yra pronaciški. Jų dabar 
didžiausias pasitarnavimas Hitleriui yra 
niekinime ir šmeižime Sovietų Sąjungos, 
jos žmonių ir, armijos.

Tallinas ir Odesa
Šitie du Sovietų Sąjungos miestai be

veik kasdien skamba žiniose iš karo fron
to. Tallinas yra Sovietinės Estonijos sos
tinė ir labai svarbus Baltijos uostas. Iš 
sausžemio pusės dabar jis yra nacių ap
suptas. Bet miesto gyventojai ir ten esą 
raudonarmiečiai yra pasirįžę atlaikyti 
visas priešų atakas ir miesto neatiduoti. 
Jiems padeda Sovietų laivynas: pristato 
maisto, karo reikmenų ir iš didžiųjų ka- 
nuolių muša priešą.

Odesa gi guli prie Juodųjų Jūrų kran
to. Tai irgi svarbus uostas, irgi greičiau
sia bus nacių apsuptas. Bet ir Odesa lai
kosi. Sovietų Juodųjų Jūrų laivynas pa
deda miestui gintis.

Dabar dar sunku atspėti šių dviejų 
uostų likimas. Jie gali laikytis gana il
gai. Pavyzdžiui, panašiai apsuptas Afri
koje Libijos uostas Tobruk jau kelinta 
savaitė laikosi anglų rankose. Visos vo
kiečių ir italų pastangos iš sausžemio 
anglus išmušti ir uostą paimti davė 
jiems tiktai milžiniškus nuostolius, bet 
miesto nelaimėjo. Panašiai gali išeiti ir 
su Tallinn ir Odesa. Tuo laiku karo eiga 
gali visai pasikeisti: gali nacių armija 
būti supliekta ir išgrūsta iš visos Sovie
tų žemės.

Tallino ir Odesos žmonės rašo šių uos
tų garbingą istoriją, kentėdami ir mirda
mi, idant barbariškos nacių gaujos į juos 
neįkeltų kojos.

Prieš tūlą laiką “Laisvė 
gavo sekamą pranešimą, ku
ris buvo prašoma įdėti į 
dienraštį:
“Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga renka nukęn te j ilsiems 
rūbus.

“Lietuva labai nukentėjo. 
Jos gyventojai veik nieko 
neteko. Karas ir svetimųjų 
‘globa’ lietuvius labai sunai
kino. Jie šaukiasi į mus, A- 
merikos lietuvius pagalbos. 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
New Yorko skyrius pasiry
žęs pagelbėti. Dėl to renka 
pagalbą. Kas1 turite rūbų, 
avalynės, pinigo užklodų ar 
ko kito, dabar Lietuvai vis
ko reikia, aukokite. Lietu
vai Vaduoti S-ga perduos 
Raudonąjam Kryžiui į Lie
tuvą pasiųsti. Neškit ir siųs
kit pagalbą, skyriaus iždi
ninko adresu: Juozas Amb
raziejus, 168 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

“A. R. C., 315 Lexington

Very sincerely yours,
Walter Davidson 
Assistant Manager 
Eastern Area

Vadinasi, “Lietuvai Va
duoti Sąjunga” ir kitos pa
našios įstaigos apgaudinėja 
Amerikos lietuvius. Jos ne
turi jokio įgaliojimo nuo A-jnai 
merikos Raudonojo Kry- mui.

žiaus rinkti nei drabužius, 
nei pini gus. į Raudonasis 
Kryžius nėra gavęs nuo jų 
jokių drabužių bei pinigų. 
Raudonasis Kryžius neužsi
ima jokiu šelpimu nacių 
okupuotuose kraštuose.

Mums gaila lietuvių ir ki
tų žmonių, kurie pakliuvo’ 
po Hitlerio kurka. Juos su
spaudė baisus vargas ir 
jiems grūmoja badas. Už tai 
kuo daugiausia visi Ameri
kos lietuviai turime darbuo
tis, kad padėjus Sovietų Są
jungai, Anglijai ir Amerikai 
sunaikinti hitlerizmą ir iš
laisvinti Lietuvą ir kitus na
cių pavergtus kraštus.

Amerikos A u k š čiausio 
Teismo teisėjas Fr. Murphy 
taipgi ragina duot stiprios 
paramos Sovietam prieš na
cius, nors, sako, “Ameriko- 

ir priešingi komuniz-
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Broliai, Seserys, Draugai!

Okupuotuose Kraštuose
L Bruzdėjimas

Nacių okupuotoje Lenkijoje veikia 
slapti darbininkų ir valstiečių būreliai. 
Kaip greitai buvo paskelbtas Sovietų Są
jungos ir Lenkijos susitarimas, sutarties 
tekstas buvo atspausdintas lenkiškai ir 
plačiai paskleistas visoje Lenkijoje. Už 
kiek laiko pasirodė slapta radijo stotis 
Lenkijoje ir iš jos buvo plačiai nušviesta 
tos sutarties reikšmė.

Jugoslavijoje bruzdėjimas prieš paver
gėjus dar daugiau išsiplėtęs. Jugoslavijo
je plačiai veikia partizanai. Štai Maskvos 
“Pravda” paskelbė vieno asmens laišką iš 
Belgrado, kuriame kalbama apie partiza
nių veiklą. Tam laiške skaitome :

“Paskutiniais mėnesiais vokiečių-italų 
okupacijos jėgos pajėgė įsteigti savo 

„•viešpatavimą tiktai didmiesčiuose ir pa- 
vieškeliuose. Tuo tarpu kiekviena giria 
yra priešams mirtis, kiekvienas tarpkal- 
nis sląstai.

“Neseniai Bosnijos kalnuose buvo at
laikyta partizanų konferencija. Konfe- 

I, rencija apdiskusavo pirmutinius rezulta
tus partizanų kovos prieš vokiečius ir 
italus. Tie rezultatai trumpoje sutrauko
je pasirodė sekami:

“Tik vienomis paskutinėmis šešiomis 
savaitėmis partizanai sunaikino 12,000 
fašistinių oficierių ir kareivių, išsprog
dino 200 mažų ir didelių tiltų, padegė nuo 
trijų iki keturių šimtų gazolino stočių, 
amunicijos ir kitų reikmenų sandėlių, ir 
sudaužė septynioliką traukinių.

Japonijos Arogancija
Japonijos valdžia esanti labai nepaten

kinta, kad Jungtinės Valstijos siunčia ka
rinę pagelba Sovietų Sąjungai skersai 
Ramųjį Vandenyną į Vladivostoką. Ne 
tik ji esanti nepatenkinta, bet stačiai 
grūmoja Amerikai. Ji jau sulaikė kelius 
šimtus amerikiečių: neleidžia jiems grįž
ti namo. '

Japonijos valdžia šoka pagal Hitlerio 
muziką. Ji nori nukirsti Amerikos para
mą Sovietų Sąjungai.

Matyt, Japonija rengiasi pulti Sovietų 
Sibirą, pirmiausia kėsintis užgrobti Vla
divostoką.

Šitokiam atsitikime Amerika tuč tuo
jau turėtų paleisti darban savo galingą 
laivyną Ramiajame Vandenyne. Japonai, 
matyt, tą jaučia. Be to, jie žino, kad So
vietų Sąjungos Tolimųjų Rytų armija 
yra galinga ir jau ne kartą atmušė japo
nų provokacijas Mandžūrijos parubežyje. 
Tik todėl jie iki šiol nedrįso pulti ant 
Vladivostoko.

Puikus Pridėčkas
Amerikos Darbo Federacijos preziden

tas William Green užgiria prezidento 
Roosevelto ir premjero Churchillio aš- 
tuonius karo tikslų punktus. Bet ir nuo 
savęs jisai siūlo labai rimtą pridėčką. Lai 
jis pats kalba:

“Priedui, mes norime pasiūlyti pataisy
mą prie tų aštuonių punktų,” pareiškė 
^Villiam Green New Yorko Valstijos Dar
bo Federacijos konvencijoj rugp. 19 d., 
Syracuse, N. Y. “Kada šis tironas, kuris 
bastosi po Europą po Hitlerio vardu, 
bus galutinai sumuštas, o sumuštas jis 
bus, ir kada valdžių atstovai sėdės ap
linkui konferencijos stalą daryti sutartį, 
kurios tikslas bus palaikyti tautų teises 
visiems laikams — didelėms ir mažoms-^- 
ir išlaikyti taiką visam pasaulyje, kada 
bus rašoma kita Magna Charta, mes no
rime, kad prie to konferencijos stalo bū
tų atstovaujami ir darbininkai.” -1

Tikra, teisinga taika be darbininkų ne-

Rugpjūčio 2 dieną “Lais
vės” Administracija parašė 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui laišką, klausdama, ar 
jie gauna nuo minėtos “Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos” bei 
nuo kitų panašių organiza
cijų drabužių bei kitų reik
menų persiųsti nacių oku
puoton Lietuvon. Rugpjūčio 
18 dieną gavome nuo Rau
donojo Kryžiaus sekamą 
laišką, kurį talpiname išti
sai. Laiškas skamba:

August 18, 1941 
Miss Lillian Banks 
“Laisve” Lithuanian Daily 
437 Lorimer Street 
Brooklyn, New York o
My dear Miss Banks:

Our Brooklyn Chapter re
ferred your letter of Au
gust 2 which asked if the 
American Red Cross has re
ceived any clothes or money 
to be sent to Nazi occupied 
Lithuania.

The American Red Cross 
has received no clothing, 
money or other contribu
tions to be sent to Lithua
nia. We are not, at the pre
sent time, prepared to ac
cept such contributions since 
we are not conducting a re
lief program in Lithuania. 
The present conditions in 
German-occupied territories 
make it impossible for us to 
conduct a relief program 
under the conditions re
quired by the Red Cross. It 
is not possible to have prop
er supervision or observa
tion by American Red Cross 
representatives. In addition, 
the channels for shipment 
of relief supplies from the 
United States have been

Prieš kurį laiką skaitėte mūsų spaudoje bendrą atsišaukimą 
ir paraginimą Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, Lietuvių Li
teratūros Draugijos ir Lietuvių Meno Sąjungos centrų dėl 
teikimo medikalės pagalbos Sovietų Sąjungai. Rugpjūčio 20 
d. įvyko šių organizacijų komitetų bendras susirinkimas, 
kuris nutarė subendrinimui ir išplėtimui lietuviuose kampa
nijos dėl medikalės pagalbos Sovietų Sąjungai suorganizuoti 
nacionalį komitetą. Komitetą sudarė iš žemiau pasirašiusiųjų. 
Oficialiai komitetas vadinasi: Lietuvių Komitetas Medikalės 
Pagalbos Sovietų Sąjungai. I

Komitetas laikėme'susirinkimą ir nutarėme tuojau imtis už 
šito taip svarbaus ir taip neatidėliotino darbo. Darbą prade
dame su šiuo atsišaukimu ir paraginimu į visus Amerikos 
lietuvius, į visus geros širdies brolius, seseris, prietelius ir 
draugus, be skirtumo pažiūrų bei įsitikinimų. Prašome ir ra
giname visus, kaip ir kuom kas išgali, prisidėti prie suteikimo 
taip reikalingos medikališkos pagalbos Sovietų Sąjungai, ku
rios liaudis ir Raudonoji Armija šiandien didvyringai gina visą 
žmoniją prieš naciškąjį barbarizmą.

Lietuvių Komitetas Medikalės Pagalbos Sovietų Sąjungai 
veiks glaudžiam kontakte su neseniai suorganizuotu įžymių 
amerikiečių American Committee for Medical Aid to the 
Soviet Union, kurio adresas yra 56 W. 45th St., New York, N. 
Y. ir kurio pirmininku yra Dr. Edward Carter. Visas surinktas 
aukas perduosime šiam amerikiniam komitetui, kuris turi už- 
gyrimą ir Amerikos valdžios ir Sovietų Sąjungos ambasado
riaus Washingtone.

Komiteto nariai dirbsime visai be jokio atlyginimo. Komi
teto išlaidos bus tiktai tos, kurios susidarys už spaudos darbus 
ir susirašinėjimą. Atskaitos bus skelbiamos spaudoje dažnai. 
Komitetas perima visas iki šiol per mūsų organizacijas bei 
įstaigas ar pavienius asmenis surinktas tam tikslui aukas, ku
rių, beje, pasidaro apie pusantro šimto dolerių ir tuojau per
duoda minėtam amerikiniam komitetui.

Šis Lietuvių Komitetas yra atsakomingas prieš aukščiau pa
minėtų didžiųjų masinių organizacijų centrus ir bus jų prie
žiūroje bei kontrolėje.

Šio humanitarinio darbo išplėtimui nutarėme tuojau suor
ganizuoti plačią Lietuvių Komiteto Medikalės Pagalbos So
vietų Sąjungai Patarėjų Tarybą iš lietuvių profesionalų ir 
šiaip žinomų veikėjų.

Mes karštai tikime, kad šis mūsų atsišaukimas susilauks 
greito ir nuoširdaus pritarimo plačioje lietuvių visuomenėje. 
Kaip organizacijos, draugijos, rateliai, kuopos, taip pavieniai 
geros valios lietuviai, aukokite patys ir rinkite aukas šiam 
humanitariniam tikslui. Tatai darykite tuojau, nebelaukdami 
jokių kitų paraginimų.

Nė valandėlei nepamirškite, jog Sovietų Raudonojoj Armi
joj yra tūkstančiai ir tūkstančiai lietuvių kareivių. Atminki
me, kad visa Lietuvos armija buvo įsijungus į Raudonąją 
Armiją. Tūkstančiai lietuvių raudonarmiečių gal randasi su
žeisti ligoninėse, kiti tūkstančiai gal būt sužeisti šioje žiau
rioje ir mirtinoje kovoje prieš hitlerinį barbarizmą. Mūsų 
doleriai, mūsų centai, kuriais bus suteikta medikalė pagalba 
Raudonajai Armijai, gal ne vieną lietuvį karį išgelbės nuo 
mirties. Tai mažiausia,- kuomi mes kiekvienas šiuo tarpu ga
lime prisidėti prie šio karo laimėjimo ir ko iš mūsų kiekvieno 
humanisto, kiekvieno sąžiniško ir susipratusio lietuvio reika
lauja tie Sovietų Sąjungos ir Anglijos kariai ir žmonės, kurie 
aukoja savo gyvybę, idant pasaulis būtų apsaugotas nuo kru
vinos fašistinės pavietrės. Išgirskime balsą sužeistų karių Ryti
niam Fronte!

Lietuvių Komitetas Medikalės Pagalbos Sovietų Sąjungai: 
Dr. J. J. Kaškiaučius, pirmininkas, 
Antanas Bimba, sekretorius, 
Lilija Kavaliauskaitė, iždininkė.

P. S. Visais reikalais rašykite šiuo adresu: Antanas Bimba, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. Visus čekius bei money or
derius išrašykite iždininkės Kavaliauskaitės vardu ir siųskite 
sekretoriui.

įmanoma. Todėl Greeho “pataisymas” 
labai vietoje. Tai yra priminimas Roose- 
veltui ir Churchilliui.

Tačiau šiuo tarpu joks klausimas ne
turėtų padalinti nei Amerikos, nei Ang
lijos žmonių. Dabar reikia visų žmonių 
plieninės vienybės sutriuškinimui hitle
rizmo. . >■

Labai teisingai savo kalboje pabrėžė 
newyorkiškės Darbo Federacijos prezi
dentas Thomas J. Lyons, kuomet jįs'šau
kė teikti visokiausią ir greičiausią para
mą Sovietų Sąjungai, Anglijai ir. Chini-

jai. Šita pagelba turi pasiekti Rytinį 
frontą tuojau. Raudonoji Armija didvy
riškai laikosi. Jeigu Amerika nori praša
linti hitlerizmo pavojų ant visados, jinai 
tur skubintis su pagelba Raudonajai Ar
mijai.

O Amerika gali suteikti labai greitą 
ir svarbią pagelba. Pavyzdžiui, jinai gali 
tuojau pasiųsti į Rytinį frontą keletą 
tūkstančių geriausių orlaivių. Amerikos 
orlaiviai jau įrodė savo efektingumą 
Anglijoje. Prieš juos negali pasirodyti 
nacių orlaiviai.

Prof, šaipoko Spaudos 
Biure

Nuo to laiko, kai užsidė
jau spaudos biurą, gerbia
mieji, ramybės aš nebetu
riu: kvaršina mano biedną 
kaklo mazgą visokį nenuo
ramos.

Vakar vienui vienas sėdė
jau savo raštinėj ir laukiau 
žinių žinelių nuo D r. Prano 
Ancevičiaus iš Berlyno, bet 
nesulaukiau. Sėdžiu ir kal
bu litaniją, sudėtą iš įvai
rių keiksmo žodžių.

Bet štai atsidaro durys ir 
į mano raštinę drąsiai įžen
gia vyriškis, greitai kiša 
man savo ranką ir prisista
to:

— Esu Dr. Adomas Mur
za... Žurnalistas. Bet — $5 
avanso iš anksto.

— Palaukite, gerbiamasis, 
— sakau. ■— Gal aš ir de
šimkės nesigailėsiu.

— Džiugu, labai džiugu, 
kolega, kad sveikas taip 
duosnus! — rankas trinda
mas kalbėjo Murza.

— O kaip ir iš kur tamsta 
čionai atsiradai Brooklyne? 
Gal kokio laikraščio redak
torius? ... Gal prie bolševi
kiško laikraščio dirbi?...

— O, ne, kolega; aš esu 
tikras Hitlersjunge! Aš dir
bu prie savaitraščio Veid- 
mainybė. Per du metu skai
čiau Navynas, Pabastūną, 
Gadzinką ir kitus panašius 
laikraščius, kuriuos žiniomis 
iš Berlyno aprūpina mano 
kolega Dr. Ancevičius. Ma
no žinojimo bagažas yra di
desnis, negu Pijušo Grigai
čio. Štai ką aš žinau:

Hitleris užpuolė mušti 
Staliną todėl, kad Stalinas 
buvo po jo padu ir siuntė 
viską, kas tik Hitlerio blit- 
cui buvo reikalinga.

Finai kariauja išvien su 
Hitleriu todėl, kad Finlian- 
dija yra demokratiška šale
lė, o baronas von Manner
heim — jos demokratijos 
simbolis!

Rusai muša nacius todėl, 
kaa jie labai neapkenčia 
Stalino ir komunizmo, ir 
planuoja revoliuciją prieš 
sovietinę sistemą.

Hitlerio blitcas neblitcina 
todėl, kad Stalinas iššlavė 
iš Raudonosios Armijos la
ibai gabius generolus.

Raudonoji Armija nesu- 
pliuško į tris savaites todėl, 
kad ji susideda iš darbinin
kų ir valstiečių, su kuriais 
vokiški kultūrnešiai negali 
susikalbėti bei įkalbėti, kad 
jie pasiduotų gražiuoju...

Murzai dar nebaigus visą 
savo išminti paberti, jūsų 
Šaipokas su didžiausiu entu
ziazmu su tvojo jam per petį 
ir pripažino jį tikruoju savo 
kolega — profesorium, pri
šokdamas jam bulvinį meda-

— Der Profesor H e rr 
Adam Murza! — džiaugs
mingai sušuko jųsų Šaipo
kas. — Tu esi tasai guminis 
maišas, į kurį viskas o vis
kas gali sutilpti! Tu — iš
minties stolyčia!

—Ja, ja... — kalakutiš- 
ku išdidumu tampė savo il
gą kaklą Murza. — Ja, aš 
viską žinau ir suprantu!

Šaipokas, kaip profeso
rius, sumanė dar ir dau- 
giaus Murzą pakamantinėti. 
Paklausiau:

(Tąsa 5-tam puslapyje)
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ITS THIS WAT 
FOLKS

THERE ARE TWO CLASSES of 
people in this world—the sentimen
talists and the non-sentimentalists. 
Despite the snickers of the fellow 
in the back we are proud to state 
that we belong to the first class. 
There’s nothing that we like better 
than faded roses, yellowing letters, 
tear-jerking songs and heart-break
ing movies. For what would life be ’ 
without that sugar in its coffee, j 
that pen in its inkbottle—senti
ment?

And because we are sentimenta
lists a little lump rose in our throat 
when we looked at the contented 
smile on the young girl’s lips. After 
all—it’s not everybody that can 
have a baby, is it?

We wonder which LDS branch it 
will join—the Brooklyn Builders or 
the Maspeth Cavalcades? Father 
and mother-to-be should decide that 
now.

ACCORDING TO STILSON in 
“Naujoji Gadyne“, Schopenhauer was 
a “famous musician” who wrote a 
symphony about a dog chasing his 
tale. Next week, dear reader, you 
will read about that famous engi
neer Beethoven, the noted philoso
pher, Vincent Van Gogh, and that 
great humanitarian, Caligula.

Live and learn.
•

BOTH “N. G.” AND VIENYBĖ, 
as well as the notorius Ginkus, have ! 
been to all intents, and purposes 
playing the part of Hitler agents j 
and dupes in America. .. I

It is impossible for them to plead 
ignorance. The reigns of terror es
tablished in the conquered countries 
is now known even to young child
ren. The Nazis themselves have j 
showed their intention of wiping! 
out Lithuania by lumping it toge
ther with Latvia and Estonia as 
“Eastland.” The very name of Lith
uania is being crushed as dictators 
rule it.

CAN WE REALLY BELIEVE 
that these two Lithuanian newspa
pers are in complete sympathy with 
Hitler’s terror over Lithuania? Evi
dently one must accept that as the 
truth judging by their editorial at
titude towards the war. Ginkus is a 
Lithuanian (overlooking for the mo
ment his mangling of the language
over the air) but he too is more 
concerned in listening to the Nazi 
propaganda releases against the So- 

■ viets rather than taking any action 
"to help save Lithuania front the 

terror rule of Hitler.
One sometimes wonders why, if 

, they do not give a damm for the 
, people in Lithuania, do they even 

bother to use its language.

INDIAN SUMMER IS ALMOST 
here, but as yet this writer has not 
taken any vacation away from New 
York. A planned trip to Canada fell 
through and we are left on a log 
wondering where to' go and when. 
The “when” part of the question 
is not so difficult, but the “where” 
angle is getting us down.

We want a place that is different, 
but not touristian (if we may use 
that word). To us the word “rest” 
does not mean a week spent doing 
nothing—but a vacation spent in 
different scenes, among different 
people, constantly facing different 
conditions that do not remind us 
of a print shop, closed quarters, 
small rooms, dusty typewriters, too- 
familiar faces.

•
OF COURSE THERE IS OUR old 

stand by which we might choose 
after all. As long as the Boston 
Post Road is open we ran always 
pack up and stand on a corner with 
outstretched thumb — putting our
selves into the lap of. the gods and 
hoping that the next fellow to give 
us a lift has a good story to tell.

We”ve found out more from tra
velling salesmen, laborers, army of
ficers and college boys on .the road 
than from newspaper columnists.

THERE ARE ONLY TWO dif
ficulties involved in hitch-hiking— 
sleep and luggage. When a few 
hours rest costs you from one to 
two dollars, you are apt to wonder 
if the hay loft just a bit down the 
road wasn’t a better place after all. 
Luggage, light as it is, gets in the 
way too often. You can’t very well 
leave it at the hotel because by 
nightfall you might be at another 
end of town, all set for a lift. 
It would necessitate your returning 
and missing a good ride. So you 
carry your bag on a hot summer 
day and curse. But you can’t dis
pense with it altogether—if you be
come dirty and unkempt you can 
raise your thumb till the cows come 
home and it won’t do any good. 
There are the railroads of course, 
on the bars or in freights, but when 
you begin to realize how easy it is 
to die, you lose interest.

HITCH-HIKING CAN COST as 
much as you want it to. You can 
even do without food if it’s neces
sary. But if you want to eat and 
sleep regularly, to see all the sights 
and buy enough postcards and sou
venirs to satisfy everyone, three 
dollars a day is a minimum.

So far we’ve confined our hiking 
to within 200 miles of New York. 
Neither time, money nor circum
stances allowed more. It is only 
through leisurely travelling that you 
begin to get a whole picture of the 
make-up of America.

’ •------- -

ONE ISSUE,ONE ENEMY,ONE WAR!. . . .by Cropper

WOMEN AND WAR
I - . . - - - - ____

Women Bartizans Conduct Heroic Work Behind the Nazi 
Lines in the War; Such a People Cannot Be Vanquished
MOSCOW. — The Germans enter

ed the village of X and on the same 
evening shot fifty-six year old col
lective farm chairman, Pavlov, bri
gade leader YCLer Fedya; and the 
village Soviet clerk, 18 year old girl, 
Panya Petrova.

The following day, Yevdokia Mo
ronova, member of the collective 
farm administration, assembled the 
women in the woods. They unani- 

i mously decided to continue living 
! and working as before that day on 
i the collective farm. And shoud the 
i Germans again resort to robbery 
i they would defend themselves. Yev- 
i dokia Mironova, thirty-eight year old 
i widow with a big family was elected 
, the new collective farm chairman.

Several days passed.I
, On July 12th the woman collective 
farmer Soboveva struck a fascist 
officer in the breast with a chunk 
of wood when he, in a state of into
xication, began to molest her fifteen 
year old daughter. Sobolova was ar
rested and tied to a post set up in 
the middle of the street. She was 
kept without food or drink. Two 
days later they hanged her.

Once again Mironova assembled 
the/women in the forset. The death 
of Soboleva was the only question 
on the order of the day.

“Gonjrjldqs”, Mironova exclaimed. 
“Our friend was hanged. What arc 
we to do? Just look on with our 
hands folded, or arm ourselves with 
pitchforks and fight?”

That night the woman collective 
farmers secretly removed their 
children to the forest and on the 
following night took to action.

The headquarters of the fascist 
sub-division was located in the vil
lage Soviet offices. Two sentries 
were on guard. At midnight six 
women crept up to the sentries. 
Three of them attacked the sentry 
posted at the entrance, threw a 
sack on his head and stabbed him 
with pitchforks. The second sentry 
presented a more difficult job. Ap
parently noticing in the mist, he 
stopped and raised his gun but Ni- 
ronova struck him in the back with 
the axe! He fell and was gagged. 
His hand stretched out for the pis
tol but the women quickly twisted 
his hand and stabbed him. Then, ap- 
roaching the building where the 
headquarters were situated, they 
poured kerosene and set fire to the 
four corners. The other woman col
lective farmer set the remaining 
village huts on fire.

An officer came running into the 
court yard of the headquarters 
building, shooting as he ran and 
immediately dropped dead, struck

This summer? Well, there’s Balti
more, Washington—maybe even Vir
ginia.

Perhaps. „ __

with pitchforks in the back. Ano
ther officer appeared on the porch 
and he too dropped, his skull split 
with an axe.

Soldiers came running and the 
rattle of automatic rifles resounded.

“Women! To the forest!, the 
chairman commanded. Back in the 
forest they took their children and 
armed with pitchforks and axes they 
started out on that very night on 
the way East to their own.

Thus began their long march. Hid
ing by day in the forest, they kept 
moving ahead by night. They ate 
berries and raw mushrooms.

On one such night, milk maid 
Schlekunova, detailed for patrol 
duty, reported on return:

“A German truck appeared on the 
<oad. It is undergoing repairs. There 
is a driver and two more mon.”

Quietly creeping under cover of the 
darkness the women surrounded the 
truck and attacked the Germans 
with pitchforks. Three men took to

heel. The women overtook all three 
and stabbed them and set the truck 
on fire.

While passing through one village 
three women met a German motor
cyclist. They told him they were 
from the neighboring village. He 
didn't believe the story, detained 
them and ordered them to follow 
him. They complied. But when they 
reached the woods and descended 
into a ravine they killed the motor
cyclist with an axe and smashed 
the motorcycle to pieces.

On the eleventh day the women 
collective farmers crossed the front 
line and met the advanced detach
ments of Soviet troops. Thus end
ed the rcmorkable march of eight
een Byelo Russian women.

Flaying Safe
In a college town a student called 

at a boarding house to inquire 
about rooms.

“And what do you charge for 
your rooms,” he asked.

“Five dollars up,” was the reply.

“Yes, but I’m a student,” he said, 
thinking the price a little high.

“That being the case, the price is 
$5 down,” replied the landlady, who 
had had experience.

“Here come the new organizers tor the company union.”

The Fifth Column 
Of Hatred

There are radio commentators 
and newspaper columnists, who are 
playing Hitler’s game, either cons
ciously or unconsciously.

These gentry, who each night 
croak doom and defeat to millions 
of Americans, are what Nazis mean 
by Fifth Columnists. To the Super
man mind (that is the child mind) 
a Fifth Columnist is a foreigner who 
įhides behind buildings and a beard 
and who melodramatically skulks 
through the night preparing to steal 
the Navy’s blueprints. To the expert 
Nazi propagandist a Fifth Column
ist is a native of the country against 
which Hitler is plotting, one who 
hates Hitler’s enemies so mueb that 
he has no time to hate Hitler.

There arc radio commentators, and 
columnists, who come under this 
classification. They hate Russia so 
much that they have no time to 
hate Hitler. Night after night, some
times in complete contradiction to 
the news, they declare that the Rus
sian and British peoples are bound 
to lose, report every Nazi claim of 
advance with voices that leap with 
joy, a joy so genuine that it is be
yond their control.

It makes not a whit of difference 
to them that President Roosevelt 
says that American national interest 
makes it imperative that we help 
Britain and Russia. It makes not a 
particle of difference to them that 
Churchill has said that Russia’s vic
tory is a British victory and a vic
tory for all progressive mankind. 
They hate Russia so much that they 
hope it loses—even if all mankind 
loses in the process.

SUNDAYAf 
LAISVE’S PICNIC

by—Valerie
We had a swell day and quite a 

nice crowd Sunday at Laisve’s first 
Radio Picnic.

Great Neck Pirmyn and Brooklyn 
Aido choruses filled in the program. 
Both sang very well.

Some highlites to let you have 
an idea of some goings on:—

First, we were glad to have Jean 
Bechis back with us. You look 
swell Joan.. .

THE
INQUIRING 
REPORTER

_  /
THE QUESTION: •

What was the greatest thrill you 
ever experienced in your playing 
career ?

THE PLACE:
The Giants’ dressing room at the 

Polo Grounds before the first game 
.on Sunday, August 10.

By Bill Terry: I guess winning 
the World Series of 1933. It was my 
first full season as manager. How
ever, playing in my first World 
Series game against Washington in 
1924 was another exciting occasion 
that stands out clearly.

By Gabby Hartnett: I guess the 
home run I hit against Pittsburgh 
in 1938. It gave my team, the Cubs, 
the ball game by a final score of 
6 to 5. It put us in first place by 
half a point. We went on from 
there to win the pennant. Another 
great thrill was catching Carl Hub
bell in the All-Star Game of 1934, 
when he struck out Ruth, Gehrig, 
Foxx, Simmons and Cronin in a row. 
That was a tremendous perform
ance.

By Carl Hubbell: I should say 
Striking out Babe Ruth, Lou Gehrig, 
Jimmy Foxx, Al Simmons and Joe 
Cronin in that order in the first 
and second inning of the All-Star 
Game of 1934. They were all great 
hitters and I guess I will never for
get that game.

By Harry Danning: The night 
game at the Polo Grounds against 
Cincinnati in 1940 on July 31. Be
fore I came to bat the Reds were 
leading us by a score of 4 to 1. 
The pitcher had two strikes on Bob 
Seeds and then proceeded to give 
him a base on balls with four 
straight balls. He registered two 
strikes on Whitehead and then 
proceeded to walk him. He then 
put over two strikes on Mel Ott 
and wound up walking Otty. Then 
wih the bases loaded he had two 
strikes and no balls on me, and

W cester Bard
Gets a Word In

WORCESTER, Mass.—Gee whiz! 
Every time I’ve started to write, 
I’ve been scooped by my “friend” 
the Fiddler. This time I waited 
until the Youth Section printed the 
Fiddler’s report so that I could 
write my newsy bits.

There’s a rumor around that a 
few of our girls have been hurt 
.because they received no invite to 
a weenie-roast' given by some of 
our members. Say, you girls should 
not go around saying things like 
that. It might lead to bad feelings.

At our last meeting, we chose 
our new operetta to be given this 
fall. We plan to give “Gypsies are 
Travelers”. The colorful costumes 
and songs will add to this year’s 
production. As yet, the cast has 
not been selected, but our commit
tee is working hard to make their 
selection.

Mrs. Machulis is head of a com
mittee for “mystery ride” to be held 
early this fall. I’ll bet we’ll have 
loads of fun. Plans are being made 
for a weenie-roast to be held in the 
fall too.

Thanks to Dorothy M. for her 
corn. Grown by her own white 
hands, plucked and carried, it was 
boiled... and say was it swell! Every
body dropped what they were doing 
and dived in.

Girls, drop a dragnet and pull in 
a couple of basses to help A. P. 
He’s about to collapse from “over 
work.”

O. K. folks, let’s fall to work like 
h—to get out operetta started.

Until next time—bye.
—The Bard.

I hit the next pitch for a home run 
to win the game by a score of 5 
to 4. I never will forget that game.

By Dick Bartell: The home run I 
hit in the first World Series game 
I was over in—the first game in 
the World Series of 1936, when 
Hubbell beat Ruffing at the Polo 
Grounds by a score of 6 to 1. We 
were behind 1 to 0 and my homer 
tied up the game. We went on to 
win.

British Youth Not Forgetting that a Better 
World Has to he Built on all the Ashes

George Kaye seen in a far off cor
ner conducting his favorite chorus, 
consisting of Frappie, Rita, Connie, 
and Valerie. What did you say you 
had to drink, Georgie? Later G. 
imitated other chorus members on 
how they appear on stage. You’re 
a card, G...

What was wrong, Vincent K., 
the music or your feet?

Connie was seen running around
after every one had gone. Were you 
left behind, or did you loose some
thing AGAIN?

“Let this be love.” Melvina and 
Bob. ..

Tony N. with another girl, a New 
Jersey lassie, no doubt. .

Walter (the man with the tooth
brush) trying to grub drinks from 
Naomi...

Did anyone see those four gals 
walk into the Diner and ask for 
four glasses of water? What was in 
that water? Giggling powder.

We all had a swell time. Our only 
complaint is that it all had to end 
too, early.

Just Like That!
A minister in Scotland had. call

ed on the widow of a man who had 
died suddenly, and after comforting 
her he thought he would put in a 
word to her to prepare herself also 
for a visit from the Gleaner, whose 
visit was often unexpected. Then he 
became dramatic and recited:

“Time, like an ever-rolling stream, 
bears all its sons away. They are 
forgotten, as a dream dies at the 
opening of day.”

“Oh, aye, sir,” replied the widow, 
calmly. “We’re jist like the traveling 
circus—here the day an’ awa’ the 
morrn!”

Kid Stuff
Here arc some schoolboy “howl

ers:”
The opposite of pessimist is biga

mist.
The Mediterranean and the Red 

Sea are connected by the Sewage 
Canal.

One mineral found in Canada is 
conundrum.

The objective of “he” is “she.”
A great uncle is father of an un

cle which has a nephew.
The rule of the road is always 

to look before you walk in front of 
a train.

The father of the famous Black 
Prince in English history was old 
King Cole.

Extradition is tradition which is 
no longer believed.

A ball falls to the ground because 
it is pulled by gratitude.

The strongest and most fierce 
cows are bulls.

William Tell shot an arrow 
through an apple when standing on 
his son’s head.

The heart is generally over the 
ribs, in the midst of the borax.

Which ?
Local politician (presenting prizes) 

—Now look at me, children. I am a 
self-made man.

Bright Boy (to lad sitting next to 
him) — Is he boasting or apolo
gizing?

and Wrecks of the Second World War
LONDON. — Although most of the time of the young people 

hero is taken up completely with “win the war work there is 
a group talking about rebuilding the world after the war. Miss 
Elizabeth Shields Collins, President of the World Congress, who 
is working with the council representing all sections of the
British youths to organize an International Youth Rally, was 
interviewed by the British Broadcasting Company on August 
11th. The following is the transcript of the broadcast: \

“Where are you going to hold thcS--------------------------------------- r-—
rally?”

“We are going to hold it on Sep
tember 27th in London.”

“Didn’t you organize the World 
Youth Congress held in America in 
1938?”

“Yes. It is just three years ago 
this week that the Second World 
Youth Congress took place at Vas
sar College near New York and 
nearly one-thousand delegates from 
fifty-three countries came together 
to discuss world problems which af
fected the young people at that 
time. Mrs. Eleanor Roosevelt opened 
the Congress and I will never for
get that opening scene when the 
delegates from India, Canada, Aus
tralia, New Zeeland and South Af
rica, alongside the representatives 
from all the other countries, came 
to the paltform bringing their greet
ings. Afterwards, on our return to 
the Geneva headquarters, the World 
Youth Congress movement continued 
to work in the interests of the 

. young people throughout the world.
“Then came the outbreak of the 

war. Geneva became isolated. Our 
branch offices were invaded by the 
Nazis and all our workers were 
called up to the diffirent National 
services. Today it is quite clear that 
we must win the war as soon as 
possible. We arc doing this not only 
by doing our own job, but also by 
inspiring others to help in small 
ways, helping the farmers to bring 
in the harvest on week-ends, by 
taking part in fire watching and 
other ARP work.

We are doing this not only to 
show all those secretly fighting 
Hitler and his accomplices in the 
occupied countries, but also to .show 
our new allies in the Soviet Union 
and to show young people who 
would like to see Nazism defeated, 
oui' bonds of friendship with them.

“Here in Britain we are deter
mined to do our best both in win
ning the war and in winning the 
peace that will come afterwards. 
I am not the only one who feels 
this way. Young men and women in 
the factories, in forces, in offices, 
wherever youth get together, have 
been talking of setting up an initia
tive committee ’ to call the National 
Rally for Victory. This has met 
with nothing but enthusiasm and 
already we have decided to call this 
rally in London on September 27th.

“The aims of this rally are to 
arouse the youth of all countries 
for the defeat of Htler Germany; 
secondly, tor the support of the opj 
pressed peoples in their struggle so

that they may themselves worif out 
their future of independence and 
freedom in accordance with the de
mocratic ideals and thirdly, the 
building up of a International youth 
friendship based on the highest as
pirations without thoughts of race, 
nationality or religious opinions. We 
hope through this rally to get our 
message to the people in the oc
cupied countries so that they may 
yet see another way for the future.

“We won’t let them down. But 
it isn’t only the young people of 
the occupied countries that we 
want to show friendship. I was as
sociated last week With the interest
ing delegation which went to the 
Soviet Embassy to hand Mister Mai
sky a massage for those young men 
and women of the Soviet Union. The 
message to Maisky was in the 
spirit of the great fight that the 
Soviet Union is puting up against 
Hitlerism, and our common aims to 
the security, freedom and independ
ence of the people of Europe, and 
in the spirit also of building up 
friendship between the youths of 
our two countries. Together we can 
play a decisive part in securing the 
victory over fascism which will be 
the victory for youth everywhere.

“Ono of the members of delegation 
who recently took his seat in the 
House of Commons thanked. Maisky 
for having received us so cordially. 
Also on the delegation was the 
chairman of the Youth Committee 
and three young apprentices, includ
ing the Chairman of the Youth 
Committee of the Amalgamated En
gineering Union. The apprentices 
came late and they told us it was 
due to the fact that they wanted 
to be on time but they felt it was 
still more important to fill the par
ticular job they were on. A young 
scientist student and other were also 
on the delegation. Maisky was in a 
cheerful mood which impressed us 
all. He told us how young people? 
in the Soviet Union knew very well 
what they were fighting for and it 
would be no halfway fight for them. 
The atmosphere was very pleasant 
and informal and we came away 
better friends with each other and 
already feeling closer to our Allies 
two-thousand miles away.

So you see, in spite of the war, 
or perhaps because of it, an inter
national friendship is being built up 
across the frontiers, across barbed 
wire and concrete. We will think of 
you on September 27th at our rally. 
I hope you will think of us.”

Ji
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DU DIDELI ??
Po J. V. prezidento ir Di

džiosios Britanijos premje
ro konferencijos išėjo bend
ra istorinė deklaracija, ku
rioj kalbama apie sumušimą 
nacizmo ir nuginklavimą 
Berlyno - Romos - Tokio 
Ašies. Vot, šioj vietoj pats 
savaime stojasi klausimas, 
kas tą tarptautinį pabaisą - 
banditą sumuš? Juk nesu- 
mušus jo nenuginkluosi! Ar 
iš tikrųjų palikta tas darbas 
vienai Sovietų Sąjungos 
Raud. Armijai? Jei taip, tai 
dideliausia klaida. Nepai
sant, kaip Raud. Armija 
narsi ir galinga, bet tai per 
didelis darbas.

Kol kas Anglija tik oro 
karą vedą, ir tai su atvan
gom. Sausžemio karas tarp 
Britanijos ir Vokietijos vi
sai išdilo nuo to laiko, kaip 
vokiečiai su savo talkinin
kais užpuolė Sovietų Sąjun
gą. Nors Anglija pasirašė 
sutartį su S. S. išvien ka
riauti iki galo prieš bendrą 
priešą, bet iki šiol menkai 
pasirodė. Kitaip sakant, 
duoda visas progas vokie
čiams laimėt karą prieš So
vietus. Iki šiol suteikta pa
gelba tik beveik morališka 
_ oIzfiialncj rlov

kartu su oro frontu.
Ir tai reik veikt be atidė

liojimo, ūmai, visiems per 
unijų spaudą, per susirinki
mus ir tt. Jei stos visi į ak- 
tyvę kovą, tai yra, A. J. V. 
ir Anglija, taip, kaip Sovie
tų Sąjunga, tik tuomet bus 
įvykdyta prez. Roosevelto ir 
Churchillio deklaracijos dės
niai, o pasaulis pasiliks sau
gus gyventi.

Kom. Veter.
P. S. Būtų labai gerai, 

kad kurie galite anglų kal
boje gabiai vartoti plunks
ną, panaudotumėte ją ame
rikonų spaudoje aukščiau 
minėtais klausimais. Jūsų 
darbas gal apsaugos mūsų 
šalį nuo fašizmo, o pasaulį 
išgelbės nuo tos pavietrės, 
kuri dabar siaučia po Eu
ropą. Todėl, nelauk, kad ki
tas tai darytų, bet būkime 
visi aktyvūs priešai naciz- 
mo-fašizmo, kaip kuris gali
me. K. V.

ŠYPSENOS
(Tąsa nuo 2-ro puslapio)

gelba tik beveik morališka — Kolega Murza, ką svei- 
- aktualės pagelbos dar ne- kas žinai apie tikrą arijoną 
apčiuopiama nei iš Anglijos, Herr Arthur S c h o pen- 
nei iš Jungtinių Valstijų. O hauer?
baisusis bendras priešas vis 
žengia pirmyn, kad ir ne čių filozofas. Jis parašė Die 
žaibo greičiu, bet vis šliau- Welt als Wille und Vorstel- 
žia priešakiu, artėja prie di- lung — Pasaulis kaip valia 
džiųjų centrų tos narsios ir ir supratimas.
kovingos liaudies ir jos ar
mijos.

Jeigu Raudonajai Armijai 
prisieitų apleisti Leningra
dą, tai būtų baisus smūgis, 
daug apsunkintų Raud. Ar
mijos kovą, susilpnintų jė
gas. Juk su tuo žygiu pra
rastų Baltijos Jūrų laivy
ną, daugybę fabrikų ir di
džiųjų įmonių. Leningradas 
tiek pat, jei dar ne daugiau, 
svarbus, kaip ir Maskva.

Nei vienam neveik save 
apsigauti, kad Vokietija ne
gali ilgai kariauti vienu 
frontu su viena kuria di
džiųjų valstybių. Ji gali ir 
prisirengus tam ir dar nau
doja 17-ką kitų valstybių, 
kurias užkariavo. Naudoja 
dar ir Turkiją, Iraną, Švedi
ją, Šveicariją, neokupuotą 
Franciją sU jos kolonijomis, 
taip ir Japoniją.

Kas atsitiktų, jeigu vo
kiečiai sumuštų Sov. Sąjun
gą? Jie palyginamai trum
poj ateityj užvaldytų viduri
nę Aziją, Indiją, atsisuktų 
ant Anglijos. Tuomet ir 
abiem Amerikom būtų tuo- 
jautinis pavojus netekimo 
savo laisvės ir nepriklauso
mybės. Juk jie jau darbuo
jasi dabar. Argi nedirba jų 
visokie agentai Pietų Ame
rikoj, Vidurinėj, net ir šiau
rinėj, Jungt. Valstijose ir 
Kanadoje? Jų apetitai da
bar neprisotinami, o perga
lėje dešimteriopai padidėtų.

Unijoms gręsia ateityj di
džiausias pavojus iš nacių 
vokiečių pergalės. Mes ma
tom, kas atsitiko visoj eilėj 
šalių, pradedant su Austri
ja ir Čechoslovakija, bai
giant su Pabaltijos kraštais. 
Visur darbininkų visokios 
organizacijos iš pamatų iš
griautos, išnaikintos.

Todėl čion Amerikoj ir 
reikia per unijas daryti ga
limą spaudimą į savo val
džią, kad skubiau ir griež
čiau stotų į efektingą kovą 
prieš tą bestiją. Tuo pačiu 
kartu daryt reikiamą spau
dimą į Anglijos darbo uni
jas, kad jos darytų efektin
gą spaudimą ant jų val
džios, kad pradėt vakaruose 
sausžemio militarinį frontą

— Oh, ja, jis buvo vokie-

tas

— Bet...
— Nu?
— Dzūkiškas a r i j onas 

Herr J. V. Stilson savo “Ga- 
dzinkoje” štai ką utarina 
apie Schopenhauerį: “...gar
susis muzikas Schopenhaue- 
ras parašė vieną simfoniją 
prisižiūrėjęs, kaip šuo gau
do savo uodegą”...

— D o n n er-wetter,
špičbokas meluoja! Schopen
hauer savo gyvenime jokios 
simfonijos nėra parašęs. Jis 
buvo filozofas, o ne muzi
kas ! ,

Jūsų Šaipokas dar vieną 
bulvinį medalį prisegė prof. 
Murzai.

Prof. Murza, Šaipoko ap
dovanotas medaliais ir titu
lu, dabar jaučiasi geriau, 
negu Juozas Tysliava po Ro
ko židžiūno parašytos jam 
mauriškos panegirikos.

Prof, šaipokas.

Wilkes Barre. Pa.
Kasyklose Užmušė Julių 

Bernotą
Rugpjūčio 19 dieną, 10 va

landą ryto, kasyklose užmušė 
Julių Bernotą, kuris gyveno 44 
Beatty St., Plains, Pa. Velio
nis paliko žmoną — Marcelę, 
du kūdikius: Albertą ir Ber
tha, brolius ir seseris Ameri
koj ir Vokietijoj. Velionis bus 
palaidotas šeštadienį, 2 vai. 
po pietų. Draugai ir priete
mai yra kviečiami atsilankyti 
į laidotuves.

Nuliūdusi Duktė
Bertha Burnett.

Berlin, rugp. 20. — Na
ciai skelbia, kad jie greitu 
laiku užimsią Odesą.

J. GARŠVA
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: EVergreeu 8-9770
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Dainininkas Al. Vasiliauskas ir jo akompanistas Harvey 
Davis. Vasiliauskas dainuos šj sekmadienį Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos Radijo Valandos piknike, Maynard, Mass.

oro
Jis

Boston, Mass.

ir pirmininkavo, 
gavo gausių aplodis-

kalbėtoju perstatė 
dienraščio redaktorių

miesto 
veltui, 
negali 
puošia 
Ameri- 
laisvės

Rusų-Ukrainų Masinis 
Mitingas

Rugpjūčio 15 d. Faneuil 
miesto istorinėj salėj įvyko 
Rusų-Ukrainų šešių organiza
cijų ruoštas masinis mitingas 
šio karo Europoje reikalo. 
Pastebėjęs anglų laikraščiuose 
įvykstantį mitingą ir kad tam 
mitingui pirmininkaus Basil 
W. Kacedan, advokatas, kuris 
kovojo prieš bolševikus, bet 
minėtas pranešimas sakė, esą, 
Kacedan pasakęs: Jau atėjo 
laikas pasirinkti tarp Hitlerio 
ir Rusijos, jis stojas už Rusiją, 
tad, suprantama, bus tautiškai 
patrijotiškų organizacijų uk
rainiečių mitingas, tai pasiva
dinau Vaškį ir mudu iš Quin
ces nuvažiavome į mitingą.

Tiesa, salė pačioje 
širdyje, kuri duodama 
nei įžangos, nei aukų 
rinkti, estrados sieną 
milžiniškas paveikslas 
kos nepriklausomybės,
skelbėjų ir šiaip istoriniai pa
veikslai ir skulptūrinės stovy- 
los. Su galerijom esą apie 
3,000 sėdynių, šiame mitinge 
galerijos nebuvo naudota, bet 
salė prisipildžius pilna publi
kos. Biskį prieš 8 valandą 
draugijų atstovai ir kalbėtojai 
atėjo ant estrados ir prasidė
jo prakalbų,‘programa, iš pra
džių sudainuojant Amerikos 
Himną, v

Kacedan užėmęs pirminin
kavimo vietą akcentaliai pa
reiškė, kad šis mitingas nie
ko neturįs nei vienaip, nei ki
taip su komunistais ir pasakė 
kalbą, kurią turėjo pasirašęs 
iš 6 mašinėle rašytų puslapių.

Istoriniai įvykiai perstatyta 
pradedant birželio 22 d., šių 
metų, taip, kaip mės žinome, 
kurie atydžiai skaitome “Lais
vę” arba “Daily Worker.” 
Kiekviėnam suminėjime naciz
mo ar Hitlerio dadėjo barba- 
rai-barbarizmas ir, esą, visa 
viltis tik Sovietų Raudonosios 
Armijos karžygiškumas gali 
išgelbėti' pasaulyje deemokra-

tijas. Bet jai reikia ūmai pa- 
gelbos, reikia stoti į talką.

Apie pusė tuzino laikraščių 
reporterių su paveikslų apara
tais, žybčiojo ir žybčiojo pa
veikslus traukdami, kaip ma
tyti, tai nekurie kopijas ad
vokato Kacedan prakalbos tu
rėjo su savim, mat, jis angliš
kai kalbėjo 
atvejais 
mentų.

Antru 
Ukrainą
Nicholas Tarnauski, kuris kal
bėjo ukrainiškai, dalinai gali
ma buvo suprasti, ką kalba 
gabus ir inteligentiškas kalbė
tojas,- žodžiai pilasi, kaip žir
niai, nereikia žiūrėti jam iš 
rašto; išvaizda ir nudavimas 
labai nuoširdus, švelnus bal
sas, kad ir iki karštų sakinių 
daeina ir triukšmingi aplodis
mentai nutraukia kalbą, jis at
kartoja paskutinį pasakytą žo
dį ir tęsia toliau temą. Jaut
riai prisiminė baisias tironybes 
ant Ukrainos žemės per hit
leriškas govėdas, dauguma 
šluostėsi ašaras ' publikoje ir 
jis pats, lyg per ašaras tam 
tarpe kalbėjo.

Jam užbaigus ir audrin
gam plojimui apsistojus, pirm, 
paačiavo ir perstatė tretį kal
bėtoją rusą iš Columbia Uni-

versiteto, prof. Vladimir Ka
zakevich, kuris kalbėjo apie 
10 minučių rusų, o po tam an
glų kalboj, apie 45 minutes. 
Jis lėtai ir su šypsą kalba, 
puikiai Sovietų Rusijos padėtį 
žino. Sakė, kad 1936 metais 
per visą vasarą aplankęs vi
sus svarbesnius miestus Rusijo
je; jis suminėjo visų vardus, 
kur buvo ir matė, kaip ištisi 
Raudonosios Armijos batalijo- 

inai iš aeroplanų parašiutais 
nusileisdavo ir kaip į pastaty
tus tam tikrus trobesius bom
bomis pataikydavo iš 
skraidydami bomberiai.
labai pritinkamai pašiepė, 
kaip vokiečiai įgavo tą idėją 
parašiutų nuo rusų ir Kretą 
salą užėmė, tai jie mano, kad 
užims ir Rusiją. Dabar jie 
aimanuoja, kad rusų Raudono
ji Armija necivilizuota, nes 
užfrontėje kariauja vadinami 
“gerila” kovotojai atsirado, o 
ne su šilkinėm pirštinaitėm vo
kiečius traktuoja.

Jis padarė palyginimus Ru
sijos buvimo praeitam pasaul- 
niam kare ir dabar ir, nepai
sant, kad Hitleris drūtesnis 
militariniai būdamas už Rusi
ją užpuolė Sovietus, bet So
vietų pramonė taip išvystyta 
ir išsklaidyta po visą didelę 
šalį, kad, jei ir pavyktų Hit
leriui užimti Maskvą ir Lenin
gradą ir tai dar dabartinės 
Rusijos rytuose fabrikai dau
giau pagamina produktų, negu 
buvusio caro laikais visoj Rusi
joje. Be to, milžiniška reikš
mė — moralas, — įvairių 
tautų lygybė Sovietų šalyje.

Todėl jis neabejoja, kad 
Hitleris nelaimės Rusijoj, tik 
klausimas, kiek laiko ims ir 
kiek kainuos? Esą, Napoleo
nas buvo įžengęs į Maskvą 
1812, o Hitleris pradėjęs ka
rą ant Rusijos, veikiausiai, 
nei nedasigavęs iki Maskvos, 
turės žūti, bet kad greičiau ir 
mažiau kainuotų karo aukų, 
turim mes, amerikiečiai, sku-

biai pagelbėti, ragindami ša
lies valdžią, t. y., prez. Roose- 
veltą, patys žodžiu skleisda
mi Sovietam užuojautą ir sku
biausiai siųsdami medikamen
tų ir šiaip dovanų Rusijos Rau
donajai Armijai.

Po jo kalbos pirm, perskai
tė rezoliuciją, kuri vienbalsiai 
buvo priimta, raginanti prez. 
Rooseveltą, kad kuo ūmiausiai 
būtų duodama Sovietų Rusijai 
pagelba.

Telegrama ir rezoliucijos 
kopijos pasiųsta prezidentui ir 
Sovietų ambasadoriui Umans- 
kiui ir spaudai.

Publikos užsilaikymas tikrai 
gražus, vien griausmingi ap
lodismentai telydėjo.

Tai tokis ukrainiečių masi
nis mitingas. Bet koks lietuvių 
buvo mitingas toje pačioje sa
lėj dvi savaitės atgal? Tauti
ninkai Hitleriui sveikinimus

siuntė, kad “išliuosavo” Lietu
vą. Arba net PLT surengtas 
municipalėj salėj masinis mi
tingas po trijų savaičių užr 
puolimo ant Sovietų, kaip at
sižymėjo? špygas siuntė kal
bėtojams ant estrados, nors 
prof. Kazakevich sakė, kad 
visas civilizuotas ir demokra
tinis pasaulis prieš nacizmą, 
tačiaus, veikiausiai, nežinojo, 
kad mūsų lietuviški tautinin
kai ir socialistai, jei 
vilizuotais skaitysime, 
Hitleriu ir nacizmu.

juos ci- 
eina su

Bronxe ant Grand Con
course įvedama naujos gatvių 
rodyklės, parodančios ir namų 
numerius.

P. Kutner, 14 m. berniukas, 
vaikščiodamas Palisades Par
ke, rado po medžiu kabant 
apie 35-40 metų vyrą.

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKER!’
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
/ / / Į Į 1 I \ jummmi

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Aut jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas

VARPAS BAKERY” 36-4(rŠtagglkeet. Brooklyn. N Y

SOUTH BOSTON, MASS. APYLINKĖJE
Amberland Radio Program© Artistų

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. SVANDA-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union A venae
Brooklyn, N Y

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .................................... 50<
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.6U

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 j 
apdaryta .............................$3.00 >

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

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

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

M. Žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT N Y

25c
60c

$1.50

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importUo-
t

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

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

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

Rengia Massachusetts Pažangiųjų Lietuvių Taryba, naudai Amberland 
Radio Programos Palaikymo.

Sekmadienį, Rugpjūčio 24 August 
Vose Pavilion Park Maynard, Mass
Prie įžangos bilietų laimėjimo dovanomis bus duota $100 pinigais (15 prizų). $150 

vertės kailinis kotas, išdirbystės Hudson Fur Shop, Brockton, Mass.

Bus išleista laimėjimui gražus “Wrist Watch”, dovana Mary Krasauskienės 

Kalbės D. M. ŠOLOMSKAS, iš Brooklyn, N. Y.

Programoj dalyvauja: Amberlando muzikos direktorius, dainininkas A. 
VASILIAUSKAS, Bostono Harmonijos Oktetas, vad. Elenos Žukauskaitės; 
Norwoodo Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio, ir visa eile pavienių artistų.
Visą popietį gros gera orkestrą susidedanti iš 10 instrumentų, iš Worcester, Mass. 

Rengimo Komitetas nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti.

Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks J Rugpjūčio Mikolaičio Parke
August Eddington, Pa.

■ ■ ■'' ■ ............... .. " 1 ....... .. "

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

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

Puiki Dailės Programa; Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., 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 PRAKALBA

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

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



šeštas puslapis
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Rašo Uja Erenburgas

Londonas - Kontrastų Miestas
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Penktadienis, Rugpj. 22, 1941

(Pabaiga)
Per paskutiniuosius dešimt metų Lon

donas smarkiai “suamerikonėjo.” Kai 
kur pastatė dangoraižius, didelius viešbu
čius. Atsirado barai — užkandines, ku
riose valgoma stovint, greitomis. Žmo
nės tapo paslankesni, sumaningesni. Bet 
nemaža Londone liko senų papročių ir į- 
pročių, dėl kurių šis miestas svetimšaliui 
rodosi labai keistas. Iki šiol tebėra puri
toniškieji sekmadieniai, kuriais žmonės 
būna pasmerkti nuoboduliui. Laisvą die
ną uždaryta ne tik visos krautuvės, bet ir 
teatrai. Tik neseniai londoniečiai susilau
kė pataikavimo: sekmadieniais atidaryti 
kinematografai.

Daug senų įstatymų ir taisyklių, kurie 
kai kada apeinami. Yra restoranų, ku
riuose negalima pardavinėti alų. Tačiau 
galima atsinešti alaus bonką iš gretimos 
krautuvėlės. Tokio restorano šeimininkas 
paima iš anksto pinigus už bonką alaus, 
o paskiau tylomis ištraukia iš pastalės 
alaus bonką: būk jis siuntė jos parnešti. 
Sekmadienį gėlių pardavėja turi teisę 
jums parduoti nuskintą gėlę, bet jokiu 
būdu ne augančią puode gėlę. Naktį, kuo 
met uždaromi restoranai ir barai, žmo
nės eina į klubus: o iš tikrųjų tai tėra pa
prasti restoranai. Tačiau formalumo su
metimais reikia parašyti savo vardą ir 
vardą žmogaus, kuris jus rekomenduoja. 
Aš įsirašiau kaip Chulio Churenito ir re- 
okmenduotoju parašiau misterį Kulį.

Yra tūkstančiai tikrų klubų su griežto
mis taisyklėmis. Į juos nelengva patekti. 
Yra liberalų-klubas, automobilininkų 
klubas, nevedusiųjų klubas, melancholikų 
klubas, kaktusų mėgėjų klubas ir škotiš
kų terjerų savininkų klubas. Yra kairio
sios i n t eligentijos klubas — “klubas 
1917.” Į tradicinius klubus moterų nepri
imama. Yra daug moterų klubų. Klubuo
se svarsto politinius įvykius, laikraščius 
skaito, vakarieniauja, geria kavą arba 
viskį, snaudžia patogiose kėdėse. Atsime
nu, koks buvo liberalų partijos klubo 
skaitykloje knarkimas: garbingi džentel
menai ramiausia miegojo...

Liaudies gyvenamose miesto dalyse 
daug gėrimo įstaigų: ten geria porterį ir 
brendį — anglišką degtinę. Stiprius gė
rimus leidžiama pardavinėti nuo šeštos 
iki dešimtos valandos vakare.

Vidury miesto yra didžiuliai parkai. 
Tai Londono pasididžiavimas. Jūros kli
mato dėka, žolė Londone pasižymi stebė
tinai ryškių žaliumu, ir dar labiau stebi
nančiu patvarumu: ją gali mindžioti, ant 
jos gali gulėti, ji nevysta. Per pietų per
trauką ir sekmadieniais žolėje guli šim
tai tūkstančių londoniečių. Viename par
ku prijunkusios voverys laksto takeliais. 
Kitame — nuostabūs pietų krašto me
džiai.

Už tat veltui praeivis stengsis patekti 
į stebėtinus ūksmingus skverus vakari
nės dalies aikštėse. Skverai aklinai 
uždaryti. Nuo sodu raktas pas kiekvieną 
j aikštę išeinančių dešimties ar dvidešim

ties namų gyventoją. Bet jei jūs gyvena
te kampiniuose namuose ir jūsų durys iš
eina ne tiesiai į aikštę, bet į gatvę, tai jūs 
niekad nepasigėrėsite liepų ir guobų ža
vinga paūksme.

Judriose gatvėse slankioja klajojantie- 
ji dainininkai, dainuoja ir renka pinigus, 
o aikštėse sėdi dailininkai ir spalvotais 
pieštukais asfalte piešia peizažus ir kari
katūras; praeiviai meta kepurėn vario
kus.

Pačiame Londone vidury, Trafalgar- ’ 
Skver, miega bedarbiai: jie neturi namų.

Anglai daug valgo rytą, dėl to london- 
iečio pusryčiai būna gausūs: labai stipri 
arbata su pienu, avižinė košė, kiaušiniai 
su lašiniais, rūkyta menkė. Kiaušinius ir 
lašinius atveždavo iš Danijos, menkes iš 
Norvegijos, arbatą iš Ceilono, sviestą iš 
Normandijos. Dabar, tikriausia, pusry
čiai pasidarė biednesni ir trumpesni...

Londone labai daug tabako krautuvių. 
Rūko visi ir visur, nerūkančiųjų mažai. 
Moterys rūko cigaretes, vyrai, daugiau
sia, pypkę.

Londono buržuazija mėgsta domėtis 
labdarybe. Visur renkama aukos “netur
tingiems,” ligoninėms, prieglaudoms, vai
kų namams. Renka damos, o taip pat ir 
dresiruoti šunes. Stotyse galite pastebėti 
vilkus ir pudelius su dėžutėmis ant pečių. 
Šunes prieina, gerinusi ir laukia, kad į 
dėžutę įmestumėte varioką; paskui, pa
mojavę uodegą nueina.

Prie rūmų sargyba — senoviškoje uni
formoje. Žiopliai kasdien renkasi, kad pa
matytų sargybos pasikeitimą. Renkasi 
žmonės ir prie parlamento: spikeris eina 
su tradiciniu žezlu, peruką užsidėjęs. 
Kiek Londone perukų! Teisme, pavyz
džiui, vienoki perukai advokatų, kitokį 
teisėjų — su kasomis.

Londoniečiai mėgsta savo namus. Jie 
nenoromis kviečia pas save, bet jei jūs 
“įvesdinti” į šeimyninius namus, jūs įver
tinsite anglų svetingumo visą platumą.

Haid-parke stovi pamokslininkai ir ora
toriai. Štai raudonanosis girtuoklis ki
miu balsu gieda psalmes: jis “vaduoja 
praeivių sielas.” Štai ilgakaklė apsigimė- 
lė pluša dėl skyrybų laisvės. Štai indu- 
sas su tarbušu ant galvos reikalauja In
dijai nepriklausomybės. Štai' bedarbis: 
ant jo peties raudona darbo vėliavėlė; jis 
kalba apie tarybas.

Londonas — kontrastų miestas: pasa
kiškas turtas ir skurdas, Engelso aprašy
tas ir nuo to laiko dar padidėjęs, pažangi 
medžiaginė kultūra ir archajiškos lieka
nos, laisvės kultas ir šimtai prietarų, di
delis žmoniškumas ir žiaurumas, rojus ir 
pragaras, taurūs svajotojai ir beširdžiai 
verteivos, kaip Dikenso romanuose, se
naisiais geraisiais laikais.

Kaip turėjo pasikeisti šis nejudrus, 
sustingęs miestas po mirti nešančiomis 
bombomis! Vienas amerikietis žurnalis
tas, gyvenąs Londone, rašo: “Susilpnėjo 
nuosavybės jausmas. Žmogus, netekęs 
namų ir įsitikinęs, kad jo namiškiai gyvi, 
patenkintai šypsosi...”

sispirti, užtarti senesnius am
žium darbininkus.

Anglies kasyklos, kurios dir
ba, tai dirba pilną laiką. Ka
syklų darbininkai turi uniją. 
Ten dirba daug ir senesnių 
amžium, kad kompanijos ir 
nenorėtų juos laikyti, bet ne
gali taip lengvai pavaryti. 
Bet ir ten pasitaiko, kad pa
varo. Gal neužilgo atidarys ir 
daugiau kasyklų.

Man pateko į rankas “Ke
leivio” No. 32. Tas laikraštis 
nevertas laikraščio vardo. 
Kiek ten daug melų! Neva tal
pina laišką iš “pavergtos Lie
tuvos,” ten pripasakoja viso
kių neteisybių. Skaitydamas 
matai, kad visur tik melas. 
“Keleivis” plūdo buvusią lais
vą Lietuvą, o dabar jis patai
kauja Vokietijos fašistams.

A. Čekanauskas.

tikėtai su mano broliu V. Ra
manausku, perduoda $6 pre
numeratos, pareikšdamas, kad 
be dienraščio jis negali būti; 
o kad suvėlino atsinaujinti, tai 
kaipo kontribuciją atsilyginti 
aukavo $2. Tai bus jo jubilė- 
jinis pasveikinimas dienraščio. 
Ot, šitokis supratimas klasinio 
skirtumo darbininkų spaudos, 
tai yra džiuginančiu kiekvie
na darbininką, i- *■

siųsti, kas užrašė. Kartais ne
gali dėl nedarbo ir prašosi 
palaukti, praeina metai ar 
daugiau belaukiant, adminis
tracija priversta būna sulai
kyti. Bet kas lieka nuskriaus
tas? Patys darbininkai ir jų 
spauda, kuri skiriama tik vien 
darbininkų reikalams. Aš ne
žinau, kaip gali jaustis tie 
darbininkai, kurie randasi to
kioj padėtyj ? Reiktų imti pa

Springfield, UI.
Rugpjūčio 17 dieną pasibai

gė valstijos fėrai-paradas, ku
rie tęsėsi 9 dienas. Pirmas dvi 
dienas įėjimas buvo veltui, o 
kitas 7 dienas reikėjo mokėti 
po 25 centus.

Kiti sako nėra nieko naujo 
ir nėra kas pamatyti. Tai ne
tiesa. Aš kas metai einu į fė- 
rus ir pasižvalgau. šia pro
ga lankiausi ir keturis kartus. 
Visko buvo pilna ir daug kas 
naujo buvo pamatyti. Visa bė
da tik, kad senos kojos grei
tai pavargsta ir atsisako tave 
nešioti, kad daug negali pa
matyti, ką žmogaus protas iš
galvojo ir jėga padarė viso
kių mašinų.

Elektra duoda viskam gy
vumą, tarnauja visokiom ma
šinom. Yra tokių mašinų, kad 
jos gali daug visokių dalykų 
išpjaustyti iš medžio ir vis 
dirba ta pati mašina, tik kito
kį dalyką darant įdeda į ją 
tam tikrą naują dalelę. Ir tik 
vienas dirba žmogus. Tai ste
bėtina! O kiek ten buvo viso
kių kitokių mašinų. Galima 
pasidžiaugti mūsų šalies kilnia

technika ir išdirbyste. Gal tas 
yra ir kitose šalyse.

Štai Dėdė Samas padarytas 
visas iš sviesto. Prieš jį vaiko 
pavidale padarytas pasaulis 
su didele galva, kuri yra it tas 
didelis arbūzas. Pasaulio ran
kos mažos ir jis ištiesęs jas 
ima iš Dėdės Šamo sviestą. 
Ten pat ir kiti dalykai pada
ryti iš sviesto. Paaiškina žiū
rovams, kad Jungtinės Valsti
jos turi daug sviesto ne vien 
savo žmonėms, bet ir kiįų ša
lių žmonėms jo duoda.

O kiek čia daug žmonių šau
kia per garsiakalbius, kad pu
blika eitų pažiūrėti įvairių 
dalykų. Saulė karšta, stipriai 
kaitina. Pardavėjai visokių 
gėrimų daro didelį biznį. Pasi
taikė, kad kelios dienos turė
jo net iki 97 laipsnių karščio, 
o apie pora dienų siekė nuo 
100 iki 102 laipsnių. Gal dau
giau taip karšta nebus, nes ar
tinasi prie rudens.

Parodoj negerai karštos die
nos, ypatingai su gyvuliais. 
Gyvulių priveža gražiausių, ir 
riebiausių. Paukščių visokių. 
Aplinkui gyveną žmonės su
tiko leisti automobilių pasta
tyti už 25 centus. Kas turėjo

nuliekamų kambarių, tai išren- 
davojo žmonėms, taip, kad per 
fėrus užsidirbti dolerį, kitą. 
Per tą laiką ir vagišių daug 
atsiranda.

Kada mūsų mieste buvo alu- 
mino rinkliava, tai mačiau di
delę krūvą alumino prie poli
cijos stoties ir kalėjimo, o an
trą krūvą prie teismabučio. 
Matyt, kad duosniai • žmonės 
davė alumino dalykus tam rei
kalui.

Rugpjūčio 24 dieną bus pik
nikas ; r e n g ia Literatūros 
Draugijos 7 kuopa. Jis įvyks 
Wentworth Club Grounds. 
Pelnas skiriamas dienraščio 
“Vilnies” paramai. Visų pa
reiga ateiti ir paremti dien
raštį.

Darbai fabrikuose šiuo tar
pu eina gerai, fabrikai dirba. 
Jauni žmonės, kas turi darbą, 
tai uždirba neprastai. Seni ne
gali gauti darbo fabrike, o 
katrie dirba nuo seniau, tai 
bosai suradę kokią priežastį 
pavaro juos iš darbo. &at, 
jaunų darbininkų yra iki va
lios. Unijos neturi, o kur ir 
yra tveriama unija, tai dar ji 
silpna ir negali prieš bosus at

Darbininkų Spauda ir Darbininkai
Viena iš svarbiausių užduo

čių darbininkams, tai pilnai 
suprasti, ką reiškia jų pačių 
palaikoma spauda. Ir koks yra 
skirtumas tarpe buržuazinės 
spaudos, kuri leidžiama tik 
del privatinio “biznio,” o la
biausia, tai dėl klaidinimo, su
laikymo darbininkų nuo giles
nio progresavimo klasių supra
time, ir darbininkų spaudos.

Darbininkams, kurie neaty- 
džiai šituos klausimus studi
juoja, o tik pasinaudoja su- 
slebizavojant vieną kitą bė
gančią žinelę, o visą svarbą 
teorijos klausimų, kur pats 
branduolys klasių skirtingumo 
rišasi, palieka visai nepajudi
nę, tai ir ne dyvai, kad jie 
neranda skirtingumo tarpe 
darbininkų ir buržuazinės 
spaudos. O tas skirtumas da
bartiniu momentu būtinai rei
kia žinoti kiekvienam darbi
ninkui, kuris šiandien jaučia
si kieno nors išnaudojamas.

Mūs darbininkiškoj spaudoj 
nėra nei vieno colio rašto, kad 
jis nepasakytų ko nors svar
baus, ką nors pamokinančio 
darbininkus, ir kas netrauktų 
jo atydą visą laikraštį per
skaityti ir laukti su nekantry
be rytojaus ateinančios laidos 
su naujomis žiniomis. Kurie

neranda skirtumo tarpe darbi
ninkų, spaudos ir darbininkų 
priešų spaudos, į 5—10 minu
čių perbėga visą amerikonišką 
dienraštį ir nieko svarbaus ne
radę numeta, bet už jį išmoka 
vietoj $6, kaip už “Laisvę” ir 
“Vilnį” — $9. Jie dažnai mū
sų darbininkų dienraščiams 
primeta, kad perbrangi pre
numerata, gi to nesako apie 
turčių spaudą.

Štai vienas labai linksmas 
vaizdelis, kurį aš negaliu pa
likti nepasidalinęs su dienraš
čio “Laisvės” skaitytojais: 
“Laisvės” skaitytojas d. An
tanas Barzdaitis buvo užsili
kęs su prenumeratos atnauji
nimu. Man nepasitaikė jį as
meniškai susitikti ir prisiminti 
apie tai ir būtų jau seniai tas 
atlikta. Bet štai susitinka ne-

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

O štai kita yda:
Kartais prikalbini darbinin

ką užsirašyti dienraštį dėl jo 
paties naudos. Per metus lai
ko skaito, rodos, turėtų jau 
suprasti, ko mokina darbinin
kus tas dienraštis!. . . Pasibai
gus prenumeratai galėtų atsi
naujinti, ąrįba perduot tam pa-

vyzdį iš A. Barzdaičio.
J. Ramanauskas.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė atrėmė fašistus 
besiveržiančius iš Eštonijos.

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Laisvė" už $1.00
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“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. 
0 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.
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Aštuntas puslapis Penktadienis, Rugpj. 22, 194f

New Yorko^AfcTZI nioi
Biznieriai, Kurie Garsinusi 

Laisvės Radio Programoje 
Rugpjūčio 18 d.

Garden; 18,000 Publikos 
Pasisakė hž “Mirtinai 
Sumušimą Fašizmo”

Maisto Darbininku Uni 
ja Pradėjo Vajų

Unijistai Reikalauja
Išlaisvinti Browderj

Prieplaukos Gaisre Žuvusiu 
Skaičius Pakilo iki 13, 
Pasigendama 14-kos

Amerikos gyvenime nacio- 
naliai žymūs asmenys, kalbė
dami didžiulėj Madison Squa
re Garden salėj 18-kai tūks
tančių publikos, rugpjūčio 19- 
tą, pareiškė, kad nacių agresi
ja grasina tiesioginiams ame
rikonų interesams. Ji perspė
jo, kad amerikonai privalo 
pabusti (ir greitai), įkainuoti 
tą pavojų ir imti pilną atsa
komybę už sumušimą Hitlerio 
dabar.

Kalbėjo: adm. Richard E. 
Byrd, Aukščiausio Teismo tei
sėjas Owen J. Roberts, buvęs 
New Yorko valstijos baudžia
mosios kolonijos — Sing Sing 
— vyriausis prižiūrėtojas Lew
is E. Lawes. Taipgi sveikino 
mitingą poetas Carl Sandburg, 
Conn, valst. gubernatorius Ro
bert A. Hurley, Labdarybės 
Dep-to viršininkas Edward 
Corsi, 1LGWU vice-preziden- 
tas Samuel Shore, prof. Wil
liam Y. Elliot, ir tūli kiti.

Koncertinę programos dalį 
pildė choras iš apie 100 asme
nų, ir New Yorko Philharmo- 
niška Simfoniška Orkestrą, va
dovaujant Aleksandrui Smal- 
lens. Programa buvo perduo
dama ir radio bangomis. Mi
tingą rengė Demokratijai Gint 
Taryba.

Kalbėtojai Byrd ir ypatin
gai Lawes pabrėžė, jog hit- 
lerizmas yra paskelbęs svie
tui, kad nacizmas ir demokra
tija negali sutilpti viename pa
saulyje ir kad dėlto šis karas 
yra karu visų tų, kurie nepri
taria nacizmui. Lawes sakė, 
kad reikia remti visus kariau
jančius prieš nacizmą, tame 
skaičiuje ir Sovietų Sąjungą. 
Tą jo pareiškimą publika pa
sveikino audringais ir ilgai ne
sulaikomais aplodismentais.

Lawes perspėjo saugotis tų, 
kurie perša taip vadinamą ne
sikišimą, arba patenkinimą 
hitlerininkų po priedanga ne
va taikos.

Carl Sandburg, poetas, tei
kė publikai liaudies dainų, 
taipgi trumpai atsišaukė į A- 
merikos liaudį kovoti prieš 
hitlerizmą aštriai ir kovoti tuo
jau. Rep.

Restauranų Darbininkų 
nijos Lokalas 16-tas, AFL, 
skelbė vajų suorganizuoti 
neorganizuotus maisto darbi
ninkus New Yorko Broadvės 
srityje.

Unija sako, kad vien 16-to 
lokalo teritorijoj randasi apie 
3,000 valgykų su 15,000 
organizuotų darbininkų.

Irving Teatre

Trys kaliniai pabėgo iš Flat
bush Teismabučio kalėjimo.

U- 
pa- 
dar

ne-

Teatro lankytojams pagei
daujant, Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke, 
vėl rodoma seniau buvęs ma
tytas puikusis istoriškas Sovie
tų judis “Leninas 1918 Me
tais.” Judis pavaizduoja pa
saulį drebinančius didžiuosius 
tų laikų nuotikius, kurie sykiu 
duoda ir geresnę įžvalgą į tai, 
kas dedasi šiandien. Paskil- 
bę artistas B. V. Schukin vaiz
duoja neužmirštamąjį Leniną, 
kaip lygiai M. Gelovani pui
kiai atvaizduoja Staliną, o N. 
čerkasovas — Gorkį.

Toj pat programoj įspūdin
ga francūzų filmą “Marsalie- 
tė,” vaizdai iš Chinijos karo, 
taipgi vėliausios Sovietų karo 
žinios.

Atostogos-Sugrįžhivčs
Pereitą savaitę Olga Rein- 

hardtienė ir Lucy Klimienė 
lankėsi Pennsylvanijoj vakaci- 
jų. Abi sugrįžo nedėlioj ir 
Reinhardtienė tuojaus pribuvo 
į Laisvės Radio pikniką.

Trečiadienį Reinhardtienė 
turėjo parę, pasikvietė artimų 
draugų. Irgi buvo pasikalbė
jimas apie bėgančius klausi
mus. Dalyvavo' daugiausia 
svetimtaučių. Tarp dalyvių 
buvo M. česnienė, H. Andruš- 
kevičienė ir Lucy Klimienė.

Draugai Reinhardtai yra 
pasidarbavę dėl darbininkų 
judėjimo, ir yra nuolatiniai 
“Laisvės” rėmėjai. Tai linkiu 
jiems laimingai sulaukti kitų 
vakacijų.

H. Andruškevičienė.

Dėl neišaiškintos priežasties 
buvo kilęs gaisras subvės ruož
te tarp Church St. ir Park 
Place stočių.

Važiuokim į

Philadelphia os Pikniką
“Laisves” Naudai

Iš BROOKLYNO busai eis į “Laisves” pikniką, 
kurį rengia Philadclphijos pažangios draugijos

KELIONE $2.00 I ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisvės” salės, 427 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.

Iš CENTRAL BROOKLYNO nuo Geo. Stankaus 
krautuves, 67 Hudson Avenue, 8:30 vai. ryte.

Iš MASPETHO, nuo Zabielskio salės, 61-38 56th 
Street, Maspeth, N. Y., 8:30 valandą ryte .

Prašome iš anksto įsigyti busų bilietus, nes tai labai 
svarbu. Iš anksto turime žinoti, kiek busų reikės.

Piknikas Įvyks Augusi 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Ant rytojaus po pikniko šventė—Labor Day, tai 
bus progos pasilsėti.

Puikus parkas, gražus sodas, ant kalnelio. Gražus 
nuvažiavimas per žaliuojančius laukus. Turėsite ma
lonių pasimatymų su svečiais iš toliau.

Taip CIO unijose, taip ir 
AFL unijistuose vis daugiau ir 
daugiau girdėtis balsų už iš
laisvinimą Browderio. Ųnijis- 
tai negali daleisti sau minties, 
kad būtų suderinama mūsų ša
lies kova prieš hitlerizmą su 
laikymu kalėjime Amerikos 
pirmiausio ir žymiausio orga
nizatoriaus kovos prieš fašiz
mą iki pergales — Earl Brow
derio.

šiomis dienomis žymūs unijų 
vadai, Conrad Kaye, Amalga- 
meitų Mėsos Pjaustytojų Lo
kalo 623 vedėjas, ir Richard 
Mazza, Rakandų Darb. Uni
jos Lokalo 76B prezidentas, 
padarė pareiškimus už Brow
derio išlaisvinimą. Mazza sa
vo praeiškime sako: (

Teisėtumo jausmas diktuo
ja man žodžius IŠLAISVINr 
TE EARL BROWDERJ, kai 
katalikui, ir kaipo gera 
nuoširdžiam krikščioniui, 
kaipo priešui persekiojimo

Applegarth Hotel, Mrs. Anna 
Warwick, savininkė.

Applegarth and Prospect
Plains Road,
Hightstown, N. J.
Telef.: Hightstown 135R1
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diskriminacijos bile būdu ar 
formoj prieš bile vieną, nežiū
rint spalvos, tikėjimo ar pa
žiūrų, aš esu įsitikinęs, kad 
neteisėtumas buvo papildytas 
prieš tą žmogų.

“Kaipo darbininkų vadas, 
kaipo šapos darbininkas, kai
po žmogus, kuris yra kentęs 
greta savo brolių ir seserų, aš 
kovosiu už teisėtumą iki Die
vas užvers mano akis ant vi
sados. Kaipo atvirų minčių 
progresyvis ir garbus Ameri
kos pilietis, stipriai tikįs į di
džiąją mūsų šalies demokrati
ją, i mūs civiles ir žmogaus 
teises, ir kaipo aukštai ger
biąs Earl Browderj, aš jaučiu, 
kad papildyta neteisėtumas, ir 
kad jis nepriklauso už grotų.”

Toliau jis atsišaukia tiesiog 
į Amerikos liaudį, sakydamas:

“Dievas davė mums laisvą 
mintijimą. Amerika duoda 
mums civiles ir žmogaus tei
ses. Išlaisvinkime Earl Brow-

Conrad Kaye pareiškė:
“Mr. Browder buvo pasiųs

tas kalėti įmatomai silpnu 
pasporto kaltinimu. Jis visa
da kovojo už darbininkų in
teresus, jis visuomet kovojo 
prieš nacizmą. Jis turi būti’ 
išlaisvintas tuojau, ne vien tik 
atitaisymui neteisėtumo, bet ir 
parodymui pasauliui, jog Jun
gtinės Valstijos kovoja hitle
rizmą namie, kaip kad ir už- 
rubežiuose.”

MIRĖ
Kazimieras Sakalauskas, 39 

m. amž., 1074 Halsey St., 
Brooklyn, mirė rugpj. 20 d. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidotas rugpj. 23 d., 
10 vai. ryto, šv. Trejybės ka
pinėse.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo tėvus, brolius: Vincentą, 
Jurgį, ir seserį Evą Petkūnie- 
nę.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).
BANKASNERAKINTOMIS 

DURIMIS

Pripratus matyti bankus su 
keleriopais užraktais, aną ry
tą kilo didžiausias sąjūdis, ka
da Corn Exchange Bankas, 1st 
Ave. ir 57th St., N. Y., iš po 
nakties rastas atrakintomis du
rimis. Tačiau ištyrus pasirodė, 
kad plėšikų nebuvę, tik kas 
nors iš paskiausia išėjusių tar
nautojų nemokėjo ar užmiršo 
užrakinti duris.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI
Rugpjūčio (August) mene- 

f* ** « ** « r* « o r* • <? o
raštinė 
pietų.

Su 
darbų 
niais, 
valandą.

“Laisvės” Adm.

šeštadieniais “Laisves 
užsidaro nuo 1 vai. po

/

reikalais dėl spaudos 
ar skelbimų, Seštadie- 

prašome užeiti* prieš 1

Trečiadienį dar surasta kū
nai 8 asmenų, žuvusių 27-tos 
prieplaukos ir laivo Panuco 
gaisre, Brook lyne, pereitą pir
madienį. Iš jų 6 negrai ir 1 
baltas laivakrovis, Paul Ka
minski, 60 m., 330 Vermont 
St. Aštuntasis asmuo yra lai
vo Panuco inžinieriaus padėjė
jas John Kueble, 54 m. Trys 
iš penkių pirmiau rastų miru
sių tebėra nepažinti, kadangi 
jie yra labai apdegę.

Tyrinėjant gaisro priežastį, 
kaip paprastai ištikus nelai
mėms, buvo tokių, kurie pasi
rinko lengvinusį aiškinimą — 
darbininkai kalti. Vienas ki
tas daleido net mintį, būk ga
lėjęs būti laivakrovių sabota
žas, bet tas teismabutyje iš
šaukė tik ironišką nusikvato- 
jimą. Kiekvienas suprato, kad 
laivakroviams nebuvo 
mes kurti laužą save 
ginti.

Prokuroras O’Dwyer 
tebesilaikė minties,
nors numetė nuorūka, 
būdu lengvai viskas ir išsiris
tų, nereiktų nei dokų kompa
nijos, nei ko kito kaltinti.

Bet tūli kiti aiškiai išsireiš
kė, kad nuorūka, jeigu ji ir 
būtų padegusi prieplauką, tė
ra mažiausia kaltininkė. Hor
ace E. Paine, prieplaukos var
tų sargas, sakė, kad jam pa
ėmus prieplaukos švirkšlę, ji 
visai neveikė, nei lašelio van- 
den iš jos nesulaukė. O tai 
reiškė greitąją pagalbą iki 
pribusiant miesto gaisrage- 
siams. Taipgi jis kritikavo, 
kad nebuvo uždengta greit pa
degamos medžiagos.

Prieplaukos sargas James 
Durkin savo liūdyme sakė, jog 
jis dirba prieplaukoj per 3 ir 
pusę metų, bet dar nei karto 
nematė gaisro apsaugos prati
mų ar kokių kitų žingsnių ap
saugai atsitikime nelaimės.

Tyrinėjimas dar tęsiasi.

Paramount Cabaret
Misiūno),

473 Grand Street

(Stanley

Brook-

(Tėmykite “Laisvėje” jo i 
skelbimą.)

Švento Jurgio Draugijos Pik
nikas, kuris įvyksta 24 d. 
rugpj., 1941 m., Dexter 
Parke, 74-11 Jamaica Ave
nue, Woodhaven, N. Y.

Jonas Stokes, fotografas, 512 
Marion Street, Brooklyn, N. 
Y. (Tėmykite “Laisvėje” jo 
skelbimą.)

.Kazlauskas, laikrodininkas, 
221-03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, N. Y.
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kad kas
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Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Alude i

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

$

2

ž’

Antano Daukanto visuomenės 
įstaiga, 948 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y.

LDS Centras, 419/ Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

Vaiginis ir šapolas, 147 Tha
mes Street, Ridgewood, N. 
Y. Telefonas: 'EVergreen 
4-7613.

BITELĖ KALTA

su-Įlėkus į auto bitė taip 
nervino Mrs. Wolfson, 364 
Lincoln PI., jog ji prarado ma
sino kontrolę, užvažiavo ant 
šaligatvio, atsimušė į stulpą, 
su mašina apvirto ir ištraukta 
iš po mašinos tapo nuvežta li
goninėn.

PARDAVIMAI
Parsiduoda užeiga su alaus ir vy

no laisniais. Lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta, galima daryti gražų 
pragyvenimą. Prašome kreiptis šiuo 
antrašu: 61-10 Flushing Ave., Mas
peth, L. I., N. Y. (198-200)

is given that David Carmy 140 
Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
mark “■Health Brand Syrup” with 

State for use on

Notice 
Williams 
his trade 
the Secretary of N. 
labels on jars and bottles.

(191—208)

•i

L

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
; (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VĄLANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS

Į 705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551
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LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, 

IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
JONAS ORMANAS

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio 
ar dėl programos, prašome kreiptis šiuom

427 Lorimer St., Brooklyn

ŽINIOS

Programą 
adresu:

Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

DAUGIAU GĖRIMO

įzįon/y by Pepsl-Cola

GERESNIS SKONIS
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

4

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

GamlMami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškal nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.

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

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
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JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

iSt610

$

660 GRAND STREET
Tel. Ev. 4-8698

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

r (4 ( BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
"afifcr 2-5043

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.




