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Nesijuokite, bet Laučka, 
Stilsonas, Bajoras ir Tysliava 
pasiuntė prezidentui Roosevel- 
tui pasveikinimą ir pasižadėji
mą ištikimybės.
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Jie pasirašo redaktoriais. 
Būtų viskas gerai, jeigu jie 
tuos savo žodžius paremtų 
darbais^ Deja, jų darbai griež
tai skiriasi nuo jų žodžių.

AMERIKIEČIAI VISAI UŽĖMĖ TRIS SALIAMONO SALAS
Kai jie siuntė prezidentui 

pasižadėjimus angliškai, tai 
lietuviškai savo laikraščiuose 
liežuvį rodė Jungtinėms Tau
toms ir šinkavojo nacių pro
pagandą. Tos pačios savaitės 
“Amerika,” “Naujoji Gady
nė,” “Tėvynė” ir “Vienybė” 
visuose kampuose dvokia pro- 
nacizmu.

Chicagos “Draugas” (rugp. 
17) džiaugiasi, kad “suomiai 
dėkingi Šventam Tėvui.”

Suomija yra Hitlerio talki
ninkė, Amerikos ir visų Jung
tinių Tautų priešas.

Tai jeigu suomiai dėkingi 
šventam Tėvui, tai tas tėvas 
turėjo kokią nors žalą pada
ryti Jungtinėms Tautoms, kuo
mi nors pasitarnauti Hitlerio 
talkininkams.

Todėl “Draugas,” mūsų su
pratimu, vietoj didžiuotis tuo 
tėvu, turėtų jį “draugiškai” 
pabarti.

Tiesa, pronaciškų laikraščių 
redaktoriai pabūgo ir šiek tiek 
liežuvį prikando, bet daug at
sargesnėje formoje savo piktą 
darbą tebevaro sušilę.

Dabar jie surenka pronaciš- 
kus šlamštus iš visų kampų ir 
juos neva cituoja, editorijali- 
zuoja. Vietoj juos pasmerkti, 
tai su džiaugsmu juos užgiria.

štai du pavyzdžiai.
So. Bostono “Darbininkas” 

(rugp. 18 d.) editorialą rašo 
neva pasiremdamas “vieno 
amerikiečių laikraščių repor
terio” parašyta knyga “Only 
The Stars Are Neutral” ir ve 
kaip sušunka:

“Dabar jau visam pasauliui 
žinoma, kad Sovietų vyriausy
bė žūt būt nusistačius Pabal
tos valstybes užgrobti — ko
munistinei tvarkai užvesti ir 
pasaulio revoliucijai paruošti.”

Ar tai ne Hitlerio balsas? 
Ar ne tuomi Hitleris grūmoja 
visam pasauliui?

Ar ne šituomi “pasaulio re
voliucijos” baubu Hitleris nuo
dijo pasaulį ir vardan jo su
ruošė šį baisų karą ?

Ir kai šituo baubu dabar 
“Darbininkas” grūmoja savo 
skaitytojus ir šitaip įžūliai 
juos kursto prieš Sovietų Są
jungą, Amerikos talkininkę, 
tai argi nesusidaro pamato 
abejojimui apie “Darbininko” 
štabo ištikimybę šiai šaliai ?

Arba štai Brooklyno “Ame
rika” (rugp. 21 d.) pasišaukia 
talkon lenkų dienraštį “Nowy 
Swiat,” kurio rugp. 16 dienos 
laidoje tilpo bjaurus anti-so- 
vietinis šlamštas. Laučka, ma
tyt, dar nuo savęs pridėdamas 
ir pazalatindamas, parašė 
bjaurų hitlerinės propagandos 
straipsnį po antrašte “Išlais
vinti Lenkų Kariai Pasakoja 
Apie Sibirą.”

Kai taip, tai Laučka ant len
kų šunes karia, bet jeigu ku
ris lenkas tik pasirodo Hitlerio 
agentu, tai Laučka jį į svečius 
pasivadina ir garbingiausioj 
vietoje pasisodina. Tokį len
kišką Hitlerio agentą “Ameri
kos” redaktorius padaro savo 
meiluže ir išbučiuoja jį visą.

Ar tas neparodo, kad Lauč
ka tarnauja svetimiems die
vams? Ar tas neparodo, kad 
jis veidmainiavo, kai pasiuntė 
anglišką pasižadėjimą Roose- 
veltui ištikimybės?

Ar kuris nors nuoširdus šio 
karo rėmėjas laikraštininkas

Sovietai Žymia Dalim Nu
šlavė Nacių Laimėjimus 

Kletskaja-Kotelnikov Srity

AMERIKOS MARININKAI 
IŠRAVI JAPONŲ LIKUČIUS 

TRIJOSE SALOSE i
i Maskva, rugpj. 21. — Vo
kiečiai du kartu per 24 va
landas šturmuodami prasi
veržė per Dono upę į šiau
rių vakarus nuo Stalingra
do. Sovietiniai kovotojai 
nušlavė visus hitlerininkus, 
kurie buvo pirmą kartą 
persigrūdę per Doną, ir be- 
šus, kurie antru atveju bu
vo persigrūmę per tą upę iš 
vakarinės pakrantės i ryti
nę.

Siaučia nuožmūs mūšiai 
ties Kletskaja, į šiaurių va
karus nuo Stalingrado, ir 
ties Kotelnikovu, į pietų va
karus nuo to miesto. Rau
donarmiečiai atmetė atgal 
vokiečius, kurie buvo įvarę 
kylį j sovietines pozicijas į 
šiaurių rytus nuo Kotelni- 
kovo.

(New Yorko radijo pra
nešimu penktadienį pirm 
pietų, sovietinė kariuomenė 
per kruvinas kautynes dur-
tuvais atmušė hitlerininkus! tankų.

Gręsia Aliumino Darbi
ninkų Streikas

Pittsburgh, Pa., rugp j. 
21. — Suvažiavo CIO Aliu
mino Darbininkų Unijos 
vadai spręst streiko klausi
mą.

Vietiniai unijos atstovai 
yra nepatenkinti, kad val
diška Karinių Darbų Tary
ba atmetė reikalavimą pri
dėt darbininkams algos. Jie 
kreipėsi į unijos skyrius, 
kad įgaliotų savo priminin- 
ką skelbt streiką, jeigu jis 
manys, kad tai reikalinga. 
Streikas paliestų 52,000 
darbininkų.

Valdžia iš Washingtono 
atsiuntė savo atstovus per- 
tikrint darbininkus nestrei- 
kuot, nes streikas labai 
kenktų šalies apsigynimo 
reikalams.

Kur Nacių Orlaiviai?
LONDON, rugpj. 21. — 

Kuomet vakar 500 Anglijos 
ir Amerikos orlaivių bom
bardavo daugelį vokiečių 
karinių punktų užimtoje 
šiaurinėje Francijoje, nie
kur nė vienas nacių orlaivis 
nepakilo prieš juos.

(Tatai įrodo, kaip daug 
talkininkai sunaikino hitle
rininkų orlaivių per įsiver
žimą į Franci ją trečiadienį; 
antra, tai yra patvirtinimas 
sovietinių pranešimų, kad 
naciai veik visas savo karo 
jėgas sutelkė frontan prieš 
Sovietus.)

užsiimdinėja šitokia pronaciš- 
ka propaganda, kokią veda 
“D/arbininkas” ir “Amerika” ? 
Ne, nerasi visoje Amerikoje 
tokio laikraštininko ir laikraš
čio.

į šiaurių vakarus ir pietų 
vakarus nuo Stalingrado.)
KRASNODARO SRITYJE 
VOKIEČIAI PASISTuMĘ 

KIEK PIRMYN
Kaukazo fronte vokiečiai 

su didesnėmis jėgomis mo
torizuotų pėstininkų ir tan
kų pasivarė kiek pirmyn į 
pietus nuo Krasnodaro lin
kui Novorossiisko, sovieti
nės laivyno stovyklos Juo
dojoj Jūroj. Raudonarmie
čiai pasitraukė truputį at
gal ir į pietų rytus nuo Pia- 
tigorsko.

NACIŲ NUOSTOLIAI 
KLETSKAJA SRITYJ 
Sovietai sunaikino dau

giau kaip 500 iš tų vokiečių, 
kurie antru kartu buvo 
prasimušę per Dono upę. 
Kitoje vietoje šiame sekto
riuje raudonarmiečiai su
daužė 13 naęių tankų ir už
mušė 259 karius, o ties Ko
telnikovu sunaikino virš 20

Nacių ir Talkininkų 
Nuostoliai dėl Dieppe

London, rugpj. 21. — An
glų komanda paskelbė se
kamas žinias apie talkinin
kų laimėjimus ir nuostolius 
laike jų įsiveržimo į šiauri
nę Franci ją prieš vokiečius 
Dieppe srityje:

Tikrai sunaikinta 91-nas 
vokiečių orlaivis ir apie 
dveja tiek, turbūt, sunaikin
ta ar rimtai sužeista.

Anglai, kanadiečiai ir 
amerikiečiai supleškino dvi 
vokiečių kanuolių baterijas, 
vieną radijo stotį, du nedi
delius priešų laivus ir paė
mė nelaisvėn tam tikrą 
skaičių hitlerininkų.

Talkininkai prarado 98 
orlaivius, karinį anglų lai
vą naikintuvą “Berkeley,” 
904 tonų; didoką skaičių 
valčių bei laivukų, kuriais 
talkininkų kariai kėlėsi į 
Franci ją. Anglai taipgi ne
teko tam tikro skaičiaus 
tankų.
SVARBUS TALKININKŲ 

LAIMĖJIMAS
Bet viską suvedus krū

von, tas laikinas talkininkų 
įsiveržimas buvo svarbus 
laimėjimas prieš vokiečius. 
Tuom žygiu buvo sunaikin
ta bei išmušta iš veikimo 
trečdalis nacių orlaivių, ku
riuos jie turėjo vakarinėje 
Europoje; sustiprintas So
vietų pasitikėjimas Jungti
nėmis Tautomis; gauta pa
tyrimų būsimam tikram įsi
veržimui prieš hitlerininkus 
ir įrodyta, kaip suderintai 
gali veikt talkininkų oro, 
jūrų ir sausumos kovotojai.

Maskva. — Leningrado 
fronte sovietiniai kovotojai 
atėmė iš vokiečių vieną ap
gyventą vietą.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų laivyno de- 
partmentas praneša, kad 
amerikiečiai marininkai jau 
visai atėmė iš japonų bent 
tris Saliamono salas. Pir
mesnės žinios parodė, jog 
tai yra Tulagi, Florida ir 
Guadalcanal salos.

KAIP VOKIEČIAI VARU 
MOBILIZUOJA LIETU

VIUS Į NACIŲ ARMIJĄ
Rašo JONAS ŠIMKUS

Maskva, rugpj. 19, INCONTNEWS
Vokiečiai deportuoja vis daugiau lietuvių į Vokieti

ją. Be to, jie neoficialiai mobilizuoja lietuvius į hitleri
nių plėšikų armiją.

Lietuvis G. S., Panevėžio pilietis, pabėgęs iš vokie
čių kariuomenės į Raudonąją Armiją, pranešė štai ką:

Praeitą pavasarį vokiečiai suregistravo Lietuvos 
gyventojus ir paskui visuose miestuose ir sodžiaus ap- 
skričiuose jie; surašė vyrus tarp 20 ir 45 amžiaus, sužy
mėdami jų aukštį, svorį ir šiokius ar tokius ypatingus 
ženklus ant jų veido ir kūno. Tuos vyrų sąrašus patik
rino karinė vokiečių komisija. Paskui ta komisija su
rašė visus vyrus, kurie turi būti imami nacių armijom 
Juos gi vokiečiai mobilizavo šitaip:

Hitlerio smogikų kariuomenė visomis pusėmis apsu
pa kaimą, paima tinkamus jiem vyrus ir išsiveda. Taip 
jie vieną naktį darė keliose Lietuvos dalyse. Kiek pa
laukus, kada gyventojai aprimsta, vokiečiai vėl apsupa 
kaimus ir ima lietuvius armijon. Taip jie mobilizavo 
Lietuvius Rokiškyje, Deveikiškiuose, Živintuose ir ki
tose vietose.

Miestuose vokiečiai užklumpa tokius vyrus nakčia. 
Pavyzdžiui, G. S. buvo paimtas iš savo buto Ramyga
los gatvėje 2-rą valandą naktį ir tuojaus uždaru mo- 
tor-busu išvežtas sykiu su 10 kitų vyrų. Vokiečiai įsa
kė G. S. šeimai užsidaryt burnas, nes kitaip ji bus iš
gabenta Vokietijon.

Paskutinėmis dienomis pateko man į rankas eilė to
kių lietuvių karių laiškų ir net vienas lietuviškai rašy
tas dienynas. Jie buvo atrasti pas lietuvius, kurie bu
vo per prievartą atvaryti frontan prieš Sovietus ir ku
rie tapo užmušti Kalinino srityje.

Štai vardai kelių lietuvių, kurie buvo užmušti hitle
riniame fronte ir kurių laiškai pakliuvo į mano ran
kas: Povilas Širvinskas iš Kauno ; Kazys Grigonis, Ste
pas žižas iš Utenos apskričio; Vladas Labunskas iš 
Kauno.

Iš atrastų dokumentų matyt, kad jie buvo paimti 
vokiečių armijon pernai liepos ir rugpjūčio mėnesiuose, 
kaipo pirmiaus buvę kareiviai ir policininkai.

Pas lietuvį sardžentą Plevoką, užmuštą vokiečių 
fronte, buvo atrastas dienynas.

CH1NA1 ATKARIAVO DU 
MIESTU NUO JAPONŲ

. _________ v

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė atėmė iš 
japonų Kweiki ir Shangjao 
miestus prie s v a r b aus 
Hangchow - Nanchang ge
ležinkelio ir atgriebė 50 my
lių «šio geležinkelio.
SEN. REYNOLDS Už NE

PRIKLAUSOMYBĘ 
INDIJAI

Washington. — Senato
rius Reynolds, pirmininkas 
senato komisijos kariniais 
reikalais, pareiškė, kad An
glija turi duot Indijai visiš
ką nepriklausomybę, jeigu 
nori praktikoje vykdyti 
Jungtinių Tautų principus. 
Keli senatoriai už tai kriti
kavo Reynoldsą.

Dabar Amerikos marinin
kai jau baigia apvalyt tas 
salas nuo japonų kariuo
menės likučių, kurie slaps
tosi raistuose tarp pelkių.

Saliamono salos buvo an
glų valdomos, kol jas japo
nai užėmė.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ
SLAŲGIŲ-NORSIŲ BILIŲ

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas pasira
šė kongreso tarimą, pagal 
kurį bus mokama po $90 
algos per rųėnesį slaugėms- 
norsėms Amerikos armijos 
ir laivyno.

Tos slaugės turi būti bai
gusios pilną mokslo ir lavy- 
bos kursą, registruotos ir 
žemiau 40 metų amžiaus.

London, rugpj. 21. — An
glų karininkai pripažįsta,' 
kad jeigu jie būtų turėję 
orlaivių smigikų, tai būtų 
daugiau laimėję prieš na
cius Dieppe, Franci jo j, tre
čiadienį.

500 Amerikos ir Anglijos 
Orlaivių Pliekė Nacius 

Šiaurinėje Francijoje
LONDON. — Penki šim

tai Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų kovotojų ketvirta
dienį užklupo ardyti ir de
ginti vokiečių geležinkelius, 
fabrikus ir įvairius kari
nius punktus šiaurinėje 
Francijoj dienos laiku. Tuo 
tarpu Jungtinių Valstijų 
Lekiančios Tvirtumos bom
bardavo priešų geležinkelių 
kiemus Amiens, užimtoj 
Francijos dalyj.

Dar nepaskelbta plates
nių pranešimų apie tuos oro 
žygius, bet teigiama, kad 
visi amerikiečių ir anglų 
orlaiviai saugiai sugrįžo 
Anglijon.

Vienas belgas lakūnas, 
tėmijęs, kaip didieji Ameri
kos orlaiviai bombardavo 
Amiensą, sako, kad jie bent 
penkiolika bombų numetė 
tiesiog į taikomus punktus.

Ims Armijon ir Turin
čius Vaiky Vyrus

Albany, N. Y. — “Jau ne
toli laikas,” kad į Amerikos 
kariuomenę bus imami ne 
tik vedę bevaikiai vyrai, 
bet ir turintieji vaikų, kaip 
sakė generolas Ames T. 
Brown, valstijinis armijon 
ėmimo direktorius.

Taip pranašauja ir Ted 
Luther, viešųjų santikių di
rektorius veikiąs su gene
rolu L. B. Hershey’u, gal
va. kariuomenėn ėmimo ta
rybos visoje šalyje.

“Elektrinis Tankas”
Berlyno radijas skelbė, 

kad žygyje prieš nacius 
Dieppe, Francijoj, buvo 
vartojami ir amerikiniai 
vieno žmogaus valdomi tan-' 
kai su sproginiais, prie ku
rių pritaisyta elektra. Lei
džiant tanką prieš kokį 
priešų fortą, vairuotojas su
jungia elektrą, išlipa lau
kan ir paleidžia tanką taip, 
kad jis išsprogdintų priešo 
poziciją, patsai sprogdamas. 
Naciai pasakoja, būk vokie
čiai savo kanuolių ugnim iš 
anksto susprogdinę eilę to
kių tankų. — Bet tai nepa
tvirtinta.

SUBMARINAI NUSKANDINO 
DAR DU ANGLŲ LAIVUS
Washington. — Tik da

bar pranešta, jog birželio 
mėnesį fašistų submarinai 
nuskandino dar du preki
nius anglų laivus ameriki
niuose Atlanto vandenyse.

FAŠISTŲ SKELBIMAI
Berlyno propagandos ra

dijas skelbė, būk italai nuo 
karo pradžios iki šiol nu
skandinę 1,035,256 tonus 
talkininkų prekinių ir kari
nių laivų Atlanto Vandeny
ne ir Viduržemio ir Rau
donojoj Jūrose.

Amiens yra geležinkelių 
centras už 55 mylių į ry
tus nuo Dieppe ir už 25 my
lių į pietų rytus nuo Abbe
ville, kur Lekiančios Tvir
tumos išdaužė nacių kovos 
lėktuvų stovyklą trečiadie
nį.

Užpuolime prieš nacius 
Dieppe, šiauriniame Franci
jos pajūryje, amerikiečiai 
lakūnai veikė trisdešimt še
šiais anglų lėktuvais kovo
tojais. Vokiečiai sunaikino 
septynis iš tų lėktuvų, bet 
žuvo tik penki amerikiniai 
lakūnai: kiti išsigelbėjo.

Trys -eskadronai ameri
kiečių lėktuvų kovotojų pri
sidėjo prie anglų orlaivių, 
kurie sudarė a p g ynimo 
“stogą” anglams, amerikie
čiams ir kanadiečiams, štur- 
m a v u s i ems hitlerininkus 
Dieppe srityje trečiadienį.

Sovietų Spauda Įvertiną 
Žygį Francijon

Maskva. — Sovietų laik
raščiai išspausdino žymioje 
vietoje pranešimus apie lai
kiną amerikiečių, anglų ir 
kanadiečių įsiveržimą į 
šiaurinę Franci ją trečia
dienį. Tas įsiveržimas duo
da Sovietijos piliečiams vil
ties, kad Jungtinės Tautos 
atidarys antrą frontą prieš 
Hitlerį Europos žemyne.

Sovietų spauda taipgi ra
šo, kad neužilgo pasirodys 
vaisiai pasitarimų tarp W. 
Churchillo, Anglijos minis- 
terio pirmininko ir Stali
no.

Priešų Skelbimas apie Tal
kininkų Nuostolius

Vichy, Franci j a, rugp. 21. 
—Vienas narys fašistinės 
Vichy francūzų valdžios pa
sakojo, būk vokiečiai užmu
šę apie 3,500 talkininkų ka
rių, įsiveržusių į šiaurinę 
Franci ją, ir būk nelaisvėn 
paėmę 1,800. — (Tai yra tik 
priešų propagandos skelbi
mas, kurio niekas kitas ne
patvirtina.)

Naujos Nacių Pasakos 
Apie Ryty Frontą

Nacių komanda per radi
ją gyrėsi, būk jie “šturmu 
užėmę Sovietų apsigynimo 
sistemą tarp Volgos ir Do
no upių į pietus nuo Sta
lingrado.” Hitlerininkai pa
sakoja, kad, girdi, jie vis 
žygiuoją pirmyn Kaukazo 
fronte.

V o k i e č ių komandieriai 
skelbia, būk mūšiuose dėl 
Volgos-Dono ap tvirtinimų 
jie paėmę nelaisvėn 3,301-ną 
rusą ir sunaikinę bei pagro
bę 52 tankus, 56 kanuoles, 
i90 kulkasvaidžių ir morti- 
rų ir 66 liepsnų švirkštuvus

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Sovietų Oro Didvyriai
Rugpjūčio 17 dieną Sovietų Sąjungos 

vyriausybė vėl didvyrių vardu apdovano
jo savo lakūnus: Borisą Sofonovą, kuris 
numušė jau 25-kis nacių lėktuvus; ir 
Klobystovą, kuris tik viena diena du kar
tus savo lėktuvo smūgiais numušė du 
priešų lėktuvus.

Tai tik du iš tūkstančių Sovietų Sąjun
gos oro didvyrių! Pamename, kai Hitle
rio propagandos ministeris Goebbelsas 
Sovietų Sąjungos orlaivyną jau pirmo
mis karo dienomis “sunaikino.” Bet So
vietų orlaivynas veikia, kaunasi prieš 

* galingesnes priešo jėgas ir jas naikina.
Per pirmus metus Vokietijos fašistai 

kare prieš Sovietų Sąjungą neteko 20,- 
000 savo lėktuvų, o Sovietų Sąjunga ne
teko 9,000 lėktuvų. Tokis, tai naikini
mas, bet jis jautresnis priešui. Vien nuo 
gegužės 15 dienos iki liepos 15 dienos, 
tai yra, per du mėnesius, Sovietų Sąjun
ga sunaikino 3,000 nacių lėktuvų, o pati 
neteko 1,354 savo lėktuvų.

Reikia laukti tos valandos, kada pra
dės veikti Jungtinių Valstijų drąsieji la
kūnai prieš nacius, kada Anglija ir Ame
rika atidarys antrąjį frontą, kada Ame
rikos darbininkų pastatyti tūkstančiai 
lėktuvų stos kovon. Tada prisiartins mū- 

& sų pergalės valanda. Tada jau galėsime 
įmatyti baisiojo karo ir/kartu žvėriško 
fašizmo galą.

ko. Anglijoj komanda ir liaudis tą pat 
jaučia. Kada Anglijoj pasklydo žinios, 
kad Jungtinių Tautų armija atakuoja 
fašistus Franci jos pakraštyj, tai jos kaip 
kokis žaibas skleidėsi namas nuo namo, 
fabrikas nuo fabriko, miestas nuo mies
to!

Kanuolių salvos, bombininkų smūgiai, 
duoti naciams Dieppe srityje, nuskambė
jo’ per visą hitlerininkų pavergtą Euro
pą ir visur pripildė džiaugsmu širdis tų, 
kurie taip baisiai kenčia nuo fašistų. 
Anglijos radijas per visą dieną įspėdinė- 
jo francūzus, kad jie nepadarytų pirm- 
laikinio žygio prieš nacius, nes tai dar 
nėra pradžia antrojo fronto; kada bus 
pradžia, tai Jungtinės Tautos tą jiems 
pasakys.

Šis žygis į šipulius sudaužė Hitlerio 
apgavikiškas pasakas ir Amerikoj jo a- 
gentų skleidžiamas, būk naciai taip įsi
tvirtino Francijos, Belgijos, Holandijos, 
Danijos, Norvegijos ir kituose pakraš
čiuos, kad bent kokis Jungtinių Tautų 
žygis prieš juos bus “beprotystė” ir bus 
“atmuštas.” Amerikos, Anglijos, Kana
dos ir Francijos kariai išlipo ant Franci
jos žemės, iškėlė tankus, per devynias 
valandas naikino Hitlerio tuos “neįvei
kiamus apdrūtinimus” ir paruošė dirvą 
naujoms dar didesnėms atakoms tol, kol 
galų gale Jungtinės Tautos kirs priešui 
milžinišką smūgį ir atidarys antrąjį 
frontą.

Kada Jungtinių Tautų jėgos, prideng
tos tūkstančio lėktuvų, daužė nacių.. įsi
tvirtinimus Dieppe pakraštyje, tai tuo 
pat laiku Amerikos galingi orlaivai bom
bardavo Abbervillės (Hitlerio okupuo
to j Francijoj) gelžkelių centrą, o Sovie
tų Sąjungos orlaiviai pleškino Rytų Prū
sijoj Tilžę, Karaliaučių, Dancigą ir kitus 
karinius centrus.

Pirmas žygis Anglijos, Amerikos, Ka
nados ir laisvųjų francūzų pilnai pavyko 
ir jis savo tikslą atsiekė. Dabar pirmyn, 
prie antrojo fronto, kad jau šiemet su
laužius barbariškų hitlerininkų galybę. 
Kaip Raudonoji Armija į šipulius sudau
žė Hitlerio pasakas apie jo “neįveikiamą 
armiją”, taip šis žygis į Šipulius sudaužė 
Hitlerio pasakas apie nacių “neįveikia
mas fortifikacijas” Francijos pakraš
čiuos.

Pirmyn, Prie Antro Fronto!
Amerikiečių, kanadiečių, anglų ir lai

svųjų francūzų ataka ant Francūzijos 
pakraščio, ties Dieppe, parodė, kad ant
ras frontas yra pilniausiai galimas. Tai 
nebuvo bandymas atidaryti antrąjį fron
tą, bet tai buvo pačiupinėjimas priešo 
pasiruošimų. Visi daviniai sako, kad ata
koje dalyvavo apie 36 Jungtinių Tautų 
tankai, veikiausiai keli tūkstančiai ka
rių ir jų žygius dengė apie tūkstantis 
lėktuvų. Aišku, kad su keliais desėtkais 
tankų nebuvo bandoma atidaryti antrą
jį frontą.

Bet ši ataka jau daug davė ir parodė 
• Jungtinių Tautų jėgas. Amerikiečiai, ka- 
jnadiečiai, anglai ir francūzai plačiu ba
ru užėmė pajūrį, įsiveržė gilyn prie 
Dieppe ir kitų miestelių, per devynias va
landas vedė kovą. Jie sunaikino šešias 
vokiečių pakrančių kanuolių baterijas, 
amunicijos sandėlius, radijo stotį, prieš
lėktuvines baterijas ir kitus fašistų apsi
gynimo prisirengimus. Tuo pačiu kartu 
Jungtinių Tautų lėktuvai numušė 91-ną 
vokiečių lėktuvą oro kovose ir ant že
mės sunaikino arba sugadino dar apie 
100 nacių lėktuvų. Jungtinės Tautos ne
teko 95 lėktuvų, reiškia, vieno prieš vo
kiečių du! Yra davinių, kad šis užpuoli
mas sunaikino vieną trečdalį visų Hitle
rio lėktuvų, kurie buvo Franci joj.

Svarbaiusia tai tas, kad Jungtinių 
Tautų užpuolimas ant Franci jos pakra
ščio, kaip elektros sriovė perbėgo per 
visų žmonių jausmus, kurie tik trokšta 
bendro Jungtinių Tautų veikimo, kurie 
trokšta, kad Anglijos, Amerikos ir So
vietų Sąjungos susitarimai būtų pravesti 
gyvenimam Žinios apie Jungtinių Tautų 
užpuolimą ant hitlerininkų sujudino vi
sus žmones ir spaudą. Tik tie pasiutusių 
vilkų akimis žvalgėsi, kurie trokšta Hit
lerio pergalės, kurie skelbia, kad “antra
sis frontas yra tik triukas,” tik “propa
ganda.”

Šis žygis, pagaliau, apvienijo kovoj 
amerikiečius, kanadiečius, anglus ir 
francūzus. Tai buvo pirmas amerikiečių 
žygis prieš mūsų neprietelius sausžemyj. 
Bet tai nebus paskutinis. Po šios atakos 
Washingtone karo specialistai kietai pa
sisakė, kad šiemet antrasis frontas pil
nai galimas, kad bandymas pilnai pavy-

Mūsų Susivienijimuose: 
SLA ir LDS

SLA seimas nutarė pakelti nariams 
duokles — po 15 centų per mėnesį kiek
vienam. Iš tų duoklių, buvo sakyta, bū
sią apmokamos SLA narių kareivių 
duoklės į SLA. Prieš šį seimo nutarimą 
nariuose kilo audra. Nariai protestuoja, 
kad be jų žinios, be jokių diskusijų iš 
anksčiau tapo padidintos net 15 centų 
per mėnesį duoklės. Tūlos kuopos grąsi- 
na atsisakymu tas duokles mokėti.

Kitaip tąjį klausimą sprendžia LDS 
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas), 
šeštąjame LDS seime irgi kilo panašus 
klausimas. Buvo įnešimas pakelti kiek
vienam LDS nariui duokles (per karo 
laiką) po 10c. mėnesiui; iš tų pinigų bus 
apmokamos LDS narių, esančių kariuo
menėje, mėnesinės duokles, o kas liks— 
pereis į pašalpų fondą.

Kadangi šis dalykas nebuvo nariuose 
diskusuotas prieš Seimą, tai, aišku, Sei
mas tuo reikalu ir nedarė galutino tari
mo ; LDS Seimas nutarė pavesti šį klau
simą išspręsti patiems LDS nariams, — 
paleisti jį referendumu.

Taigi, LDS, tuo būdu, pasirodė kur kas 
demokratiškesnis, kaip SLA (Nors tas 
jau buvo seniau matyta). Ten tarė tam 
tikrų dviejų politinių sriovių sujungtoji 
mašina, o čia — patys nariai savo žodį 
tars.

LDS narių tuo reikalu balsavimas bus 
rugsėjo mėnesio kuopų susirinkimuose. 
LDS sekretorius J. Siurba, “Tiesoje” (iš 
rugpj. 15 d.) skelbia sekamą:

“Dabar nariai turi balsuoti, ar jie su
tinka laike karo mokėti eksįra mokestį 
po 10c į mėnesį tam tikslui, ar ne.

“Kuopų valdybos privalo šį balsavimą 
pravesti rugsėjo (September) mėnesio 
kuopų susirinkimuose.

“Kiekviena kuopa turi laišku ar atvi
rute savo nariams pranešti, kad kuopos 
susirinkime rugsėjo mėnesį bus balsavi
mas, ar nariai sutinka užsidėti ekstra 
mokestį po 10 centų į mėnesį minimam, 
tikslui.

“Nariai, kurie dalyvaus balsavime, 
padarys nuosprendį. Jeigu didžiuma na
rių ir nedalyvautų balsavime, balsavimas 
vistiek turės galią. Ir jeigu didžiuma 
balsų būtų nutarta užsidėti čia minimą * 
ekstra mokestį, tai kiekvienas narys tu-

Jugoslavijos Partiza
nai ir Jų Priešai

ir 
ŽU-

Jau antri metai Jugosla
vijos liaudis veda didvyriš
ką karą prieš hitlerininkus 
ir mussoliniečius. Drąsi 
partizanų kova pilniausiai 
įrodė, kad, nepaisant bai
sios naujos karo technikos, 
bet liaudis gali vesti karą 
prieš savo šalies pavergė
jus. Hitleris ir Mussolinis 
niekaip negauna rodos su 
Jugoslavijos part izanais. 
Žvėriški hitlerininkai 
mussoliniečiai masiniai
dė žnjones, iš orlaivių de
gino miestus ir sodžius, de
šimtimis tūkstančių žmones 
korė, bet niekas nesulaikė 
drąsią liaudį nuo kovos.

Jokios nacių ir fašistų 
karo pastangos, joki jų gin
klai negalėjo pavergti lais
vės trokštančią tautą. Tada 
hitlerininkai pradėjo areš
tuoti partizanų šeimų na
trius ir žudyti. Bet ir tas 
naciams nieko negelbėjo, į 
tai partizanai atsakė suėmi
mais nacių oficierių ir vir
šininkų ir laikymu jų įkai
tų vietoj, kaipo gvarantiją 
prieš civilių žmonių žudy
mą.

Po to naciai ir fašistai 
metėsi į gudrumą ir kelis 
kartus siūlė Jugoslavijos 
partizanams “taiką,” tam 
surado šalyj Kvislingų. Bet 
ir šios niekšų pastangos ne
davė jiems pageidaujamų 
rezultatų.

Po to hitlerininkai ir Ita
lijos fašistai metėsi jieško- 
ti išdavikų 
ypatingai jų vadų tarpe. 
Čia reikia 
jau karo 
Hitleris 
puolė Jugoslaviją, tai “čet- 
nikų” pirmininkas ponas 
Pekanec nuėjo su šalies pa
vergėjais, visaip padėjo na
ciams, tuo laiku, kada eili
niai nariai tos orgnizacijos 
stojo į partizanų kovos ei
les.

Naciams ir fašistams pa
vyko surasti ir daugiau pa
našių į Pekanecą niekšų. 
Taip, lapkr. mėnesį, 1941 
metais, majoras - pulkinin
kas Kalabič, vienas iš arti
mųjų D raja Michailo vič pa
sekėjų, su savo “četnikų” 
grupe bjauriai užpuolė ju
goslavų partizanų 
kaip tik tuo laiku, 
partizanai vedė žiaurius 
mūšius prieš hitle
rininkus Užica ir Pacega 
miestų srityje. Kapitono 
Kalabič išdavystė nepavy
ko, nes jo vedamas “četni
kų” būrys apsižiūrėjo, su
prato išdavystę ir dalis eili
nių karių kovos laiku per
ėjo į partizanų pusę.

Kapitonas Kalabič pabė
go pas hitlerininkus į Bel
gradą. Vėliau'jis dalyvavo 
viename mūšyj prieš parti
zanus ir ten buvo skaudžiai 
sužeistas. Kada jis gulėjo 
Belgrado ligoninėj, tai ša
lies išdavikas generolas Ne- 
dič, kuris nuo pat karo p ra-, 
džios eina su Hitleriu, ap
lankė jį ligoninėj.

Antras iš artimų Draja 
Michailovičio buvo pulki
ninkas Stanišič, kuris susi
dėjo su Juodkalnijos išda
viku Trista Popovičiu ir lai
ke italų fašistų užpuolimo 
ant Juodkalnijos partizanų 
su savo “četnikų” būriu žy
giavo priešakyj italų prieš

“četnikų” tarpe,

pastebėti, kad 
pradžioj, kada 

ir Mussolinis už-

partizanus. Vėliau, pagal 
Mussolinio -šnipų įsakymą, 
šio išdaviko “četnikai” žu
dė geriausius Juodkalnijos 
liaudies žmones. Jie nužu
dė ir Juodkalnijos jaunimo 
sekretorių Vidimirą Totovi- 
čą, kuris stojo už visų sla
viškų tautų vienybę kovoj' 
prieš hitleriškus barbarus.

Kališine “četnikai” nušo
vė žymų veikėją Blagą Ar- 
sovičių, Jablinkoj jie pako
rė 2 moteris partizanes. Jie 
išdavė italams fašistams 45- 
kis partizanus, kuriuos mu
ssoliniečiai visus sušaudė. 
Azvoro sodžiuj, netoli Tač- 
ko miesto, šie “četnikai” iš
vien su italais sudegino par
tizanų ligoninę ir joj sun
kiai sužeistus partizanus.

Šių šalies išdavikų žvė
riškam veikimui nėra ribų. 
Boki ir Sanžako miestų 
juodkalniečiai priėmė rezo
liucijas iškeliant tų niekšų 
žygius ir į tai kreipia aty- 
dą Jugoslavijos partizanų 
valdžios, kurios narys Dra
ja Michailovič vis su tais 
išdavikais palaiko ryšius. 
Jau yra pilnai aišku, kad 
“četnikų” vadai eina išvien 
su šalies priešais, nes bir
želio mėnesį jie, Bosnioj, 
pasirašė išvien pareiškimą 
su šalies Kvislingų nacių 
valdžios galva generolu Po- 
veličiu.

Jugoslavijos liaudis su
prato nacių ir mussoliniečių 
žygius, kad tie žmonijos ne
prieteliai kurstydami vieną 
slavų grupę prieš kitą nori 
juos visus išnaikinti. Jugo
slavijos partizanų ir liuos- 
norių armijos vadai dės pa
stangų apvienijimui visų ša
lies slaviškų grupių kovoje 
ne vien prieš hitlerininkus 
ir mussoliniečius, bet ir 
prieš tuos, kurie tiems gai
valams parsidavė.

D. M. š.

Easton, Pa.

būrį, 
kada

Susilp.nejo Darbai
C. K. Williams Co., kuri 

dirba maliavą ir kitką, atleido 
nuo darbo 64 -darbininkus. 
Kompanijos bosai aiškino, kad 
nėra galimybes produktus pa
siųst į Sovietų Rusiją.

Penn. Plush Mill-plušmS at
leido desėtkus darbininkų nuo 
darbo. Sako, plušo audeklų 
užversta visi kampai.

Stewart Silk Co. pabaigė 
aust parašiutam audeklus— 
Defense Works ir paleido dar
bininkus ant loskavos duonos.

Bethlehem Steel Co. daug 
skyrių pradėjo dirbt po ketu
rias dienas į savaitę. Sako, 
trūksta rūdos-geležies.

Dower, N. J., darbai prie 
amunicijos žymiai susilpnėjo. 
Tūli darbininkai (ne visi) turi 
labai prastą paprotį girtis. Jei
gu jis uždirba $60 per dvi sa
vaites, tai giriasi, kad gavo 
$80. O kurie padaro iki $80, 
tai barabanija visam svietui, 
kad gavo $120. Prigaudinėja 
patys save. Iš jų kiti darbinin
kai už akių labai juokiasi. Į

Vietines Žinios
Gydytojas leitenantas J. 

Urbonas parėjo atostogų iš 
armijos keliom dienom. Sės
damas ant arklio susižeidė 
pirštą, įtrūko kaulas, ims lai
ko, pakol sugis.

Spaudoj pasirodė žinia atei
viam, kurie privalo nešiotis

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

iš-

Paštas Karo Belaisviams
' Galima siųsti laiškus ameri
kiečiams, kurie yra internuoti, 
kaipo .karo belaisviai, arba ci
viliams internuotiems, kaip 
oficialiai praneša International 
Red Cross, Geneva, Switzer
land į “Information Bureau of 
Provost Marshal General’s Of
fice.’’ Laiškus galima nemoka
mai siųsti, jeigu siuntėjas kon
verto kairiajame kampelyje už
rašo
“Civilian 
“Postage

Reikia 
ti:—

1. Pilną vardą ir laipsnį be
laisvio arba internuoto.

2. Karo belaisvio numerį 
(jeigu Tolimuose Rytuose, nu
merio nereikia. Vieton nume
rio, reikia padėti žodžius “for
merly of Wake, Guam” ir tt.
' 3. Kalėjimo stovyklos vardą 
ir numerį (arba jeigu Tolimuo
se Rytuose, žodžius “Heid by 
Japan”).

Prisoner of War” arba 
Internee,” ir žodžius 
Free.” 
ant konverto užrašy-

4. šalies vardą, kur stovykla 
randasi.

5. Ir žodžius “Care of the 
International Red Cross, Gene
va, Switzerland, (Japonijoj, 
care of the Japanese Red 
Cross, Tokyo).

6. Via Chicago.
Sintejas privalo užrašyti jo 

vardą ir adresą ant konverto 
užpakalio. Adresas ir laiško tu
rinys turi būti rašomaja maši
nėlė atspausdinta arba labai 
aiškiai parašyta, kad palengvi
nus persiuntimą ir cenzūrą. 
Vietos reikia palikti ant kon
verto užrašymui internuoto as
mens naujo adreso, jeigu jis 
buvo perkeltas iš vienos stovy
klos į kitą. Laiškus nesiųskite į 
Information Bureau of the 
Provost Marshal General’s Of
fice persiuntimui.

Kol kas pakietai 
arba internuotiems 
mi’; Apie tai vėliau 
ta.

belaisviams 
nepriima- 

bus praneš-

res mokėti. Todėl svarbu, kad kiekvienas 
narys dalyvautų šiame balsavime.

“Su. šiuo laišku kartu siunčiame dvi 
blankas pažymėjimui balsavimo pasek
mių.

“Kuopos susirinkime apdiskusavus šį 
klausimą, galima balsuoti rankų pakėli
mu. Reikia suskaityti ir ant blankų pa-

ŠAIPOKAS GINA SAVO 
KOLEGAS

Jūsų Šaipokas, kaip žy
miausias profesorius, žino
ma, yra labiau bepartyvis, 
negu visi kiti jo kolegos. Ir 
kaipo tokis, Šaipokas gali 
daryti ir kalbėti bile ką me
keno nevaržomas! Kitaip 
būti ir negali: Jeigu klau
sysi, ką apie tave paprasti 
žmonės pasakoja, tu — ne 
profesorius! Į paprastus 
žmones mes, profesoriai, vi
sados žiūrim, kaip į avių 
kaimenę, nes mes, kaip lo
tynai sakydavo, quid divi- 
num, — kažkas dieviško!

Solem quis dicere falsum 
audeat? — Kas išdrįs sau
lę pavadinti netikra? Nie
kas !... Taip ir prieš mus, 
profesorius, te niekas ne
drįsta atvert savo burną! 
Mes — initium sapientiae, 
tai yra, lietuviškai tariant, 
išminties pradžia!

Mes, profesoriai, esame 
raštingi žmonės. Jeigu bū
tume neraštingi, tai rašinė- 
tume tris kryželius (xxx), 
kaip daugelis paprastų 
žmonių daro. Mes—plunks
nų žmonės. Mes jaučiame 
savo plunksnų svorį...

—Plunksna yra šeštoji 
pasaulio galybė! — sykį pa
sakė senas žurnalistas ir 
begrauždamas plunksnakotį 
pasimirė badu... Tai buvo, 
žinoma, seniai. Dabar žur
nalistai ne plunksnas grau
žia, o savo kolegas.

Kalbant apie bendruosius 
graužimo dėsnius, reikia 
prisiminti ir apie individua
linius. Žurnalistikoj, ger
biamieji, ne kiekvienas ro
do dantis, ne kiekvienas 
kanda bei graužia. Yra iš
imčių. Yra dar .gi ir tokių, 
kurie įkąsti jau nebegali, 
kurie dantimis tik griežia, 
rodo liežuvį, spjaudosi. Pa
vyzd., Dr. P. Grigaitis ir 
J. V. Stilsonas nuolat grie
žia dantimis; J. Januškis — 
rodo liežuvį, Stiny Michel- 
sonas — špygą; Strazdas, 
Karpius ir Tysliava — 
spjaudosi. Plunksną, mat, 
viskam gali panaudoti...

Dideliam laivui, sakoma, 
reikalinga ir didelė jūra. 
Taip ir mums, plunksnų vy
rams, reikalinga daug dau
giau teisių, daug daugiau 
žodžio laisvės, negu jums, 
pilki žmoneliai! Pavyzdžiui, 
jeigu jūs imate vienas kitą 
plūsti, špygas ar liežuvius 
viens kitam rodyti, — už 
tokį nekultūringumą mes 
jus susarmatiname; bet jei
gu mes patys savo plunks
nomis vienas kitą išterlio- 
jam, apspjaudome ir su 
purvais sumaišom, tai — 
mūsų biznis, tokie dalykai 
pas mumis žurnalistikoj va
dinasi polemika. Tokie da
lykai mums visai nekliudo 
būti kultūringais!... “Mes 
spjaudomės, bet mes ir mo
kame spjaudyti!” andai pa
sakė poetas Tysliava. Ir tas 
nėr melas.

Nekitaip yra su teisėtu
mu bei teisėifiis. Kas pa
prastam žmogui išrodo ne
teisinga, nepadoru ir ne
leistina, tai intelektualui 
bei profesoriui tas atrodo 
visai kitaip, — profesoriai 
turi savo locną mastą doro
vei matuoti. Pavyzdžiui,. 
jūs, paprasti žmonės, kam 
nors ką nors parduodate, 
paimate pinigus — daiktas 
jau priklauso tam, kuris 
jums pinigus sumokėjo. Bet 
pas mus, profesorius, ki
taip: profesorius parašo 
kūrinį arba kokį informaci
nį straipsnį ir parduoda jį 
vienam leidėjui, o kai pa
starasis jį savo laikraštyj 
išspausdina — profesorius 
tą patį raštą parduoda an
tram, trečiam, ketvirtam ir 
t.t., by tik kas pinigus mo
ka. Ir tokis verslas profe
soriaus garbei visai nekliu
do, kaip nekliudo anai pa
nelei būti panele dėl visų 
už $. Ir jeigu pirmasis pir
kėjas dėl tokio verslo ger
biamam profesoriui pada
rys nemalonią pastabą, tai 
jis pasakys: “Jūsų pastaba 
neturi rimto pagrindo. Aš 
tarnauju dėl visų!”

Baigdamas, Šaipokas jum 
pataria: Nedarykite pasta
bų nė man, nė mano kole
gom, nes jūsų pastabos ne
gali turėti rimto pagrin
do...

Prof, šaipokas.

NUSKANDINTAS AUS
TRALIJOS ŠARVUOT

LAIVIS

žymėti, kiek narių balsavo už, kiek prieš, 
kiek susilaikė.

“Išpildžius blankas, tuojaus vieną blan
ką reikia pasiųsti į LDS Centrą, o kitą 
pasilikti kuopoj. Išpildyta blanka turi būt 
pasiųsta į Centrą ne vėliau rugsėjo (Sep-, 
tember) 25, 1942. Balsavimo pasekmės' 
bus paskelbta organe ‘Tiesoje.

Australija. — Buvo nu
skandintas Australijos šar
vuotlaivis “Canberra” per 
mūšį su japonų laivynu ties 
Saliamono salomis, kaip ofi
cialiai pranešama.

Washington. — Planuo
jama apribot pardavinėjimą 
žibalo, vartojamo apš 
mui, rytinėse valstijose,
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KOSTAS KORSAKAS: ŽYMUSIS

LITERATŪROS KRITIKAS

Sisio Mar.

ŠIŲ DIENŲ KINIJOS LITERATŪRA Easton, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

žemiau telpąs A. Liepsnonio rašinys 
apie žymiausįjį lietuvių literatūros kriti
ką Kostą Korsaką buvo parašytas prieš 
Tarybų Sąjungos-Vokiečių karą. šiuo 
metu Kostas Korsakas gyvena Tarybų 
Sąjungoj ir ten profesoriauja ir, atlie
kamu nuo kasdieninio darbo laiku, — 
rašo. Jis rašo ir poeziją ir straipsnius. 
Greitu laiku dienraštis “Laisvė” išleis 
nepaprastai įdomią ir svarbią istorinę 
brošiūrą apie tai, kaip amžinieji lietuvių 
tautos priešai, vokiečiai, p’er šimtmečius 
dėjo pastangų lietuvių tautą išnaikinti. 
Tai bus nepaprastai svarbi brošiūra, ku
rią kiekvienas protaująs žmogus turi 
perskaityti. — “Laisvės” Redakcija.

K. KORSAKAS
Plačiųjų horizontų kritikas negali užsida

ryti nagrinėjamo veikalo ribose, negali užsi
daryti veikalo turinio pasakojime. Jis turi per 
veikalo herojus atskleisti visą epochą ir tos 
epochos visuomeninius santykius. Jis turi pra
vesti paralelę tarp veikalo idėjos ir tikrovės, 
tarp veikalo autoriaus ir kitų rašytojų. Jis 
turi nustatyti veikalo idėjinę ir meninę reik
šmę, iškelti rašytojo progresyvią ar regresyvią 
rolę tam tikroje epochoje ir visuomenėje. Jei 
jis visa tai talentingai, kūrybiškai, išsamiai 
išnarplios, išryškins, — jis kritikas. Kriti
kuoti Levo Tolstojaus Aną Kareniną, reiškia 
kritikuoti visą jos epochą, visą gyvenimą, vi
są istoriją, visus visuomeninius santykius. 
Kai A. V. Lunačarskis kritikavo Dantę ir 
Šekspyrą, jis juos kritikavo tik šia prasme. 
Toks lietuvių literatūroje kritikas yra Kos
tas Korsakas. Jo kūrybinio darbo pradžia— 
1926 m.

Reakcijos perijode kritika buvo labiausiai 
puolama, šmeižiama ir tormozuojama litera
tūros dalis. Tačiau Kostas Korsakas iš savo 
sunkios pozicijos nepasitraukė. Jis išaugo į 
stipriausi ir ryškiausi lietuvių literatūros 
kritiką.

Kas meną išskiria iš ekonominės plėtotės, 
kas rašytoją padaro paukščiu, galinčiu skra
joti padangėje ir niekados nenusileisti į že
mę, tas tą grožį nukreipia reakcijos linkme. 
Kartais veikalo akinanti šviesa gali nuo skai
tytojo paslėpti šešėlius. Ateina progresyvusis 
kritikas ir sako: “šis rašytojas su liaudimi, 
anas prie jos artėja, o tas jos priešas.” Kiek
vienas revoliucingas romanas, eilėraštis ar 
apysaka, perėję per kritiko šviesos spektrą, 
gali likti dar labiau užkrečiančais ir užde
gančiais kūriniais.

Kritiko vaidmuo literatūrai labai svarbus. 
Ten, kur poetas dainuoja pusbalsiu, kritiko į- 
takoje jis gali uždainuoti balsu. Gali kas nors 
skaityti Maksimo Gorkio “Išpažintį,” žavėtis 
ar raukti kaktą dėl “bogoiskatelstvo,” bet 
nesuprasti svarbiausios veikalo idėjos: liau
dies jėga glūdi susivienijime. Levo Tolstojaus 
Ana Karenina nupiešta Rafaelio spalvomis. 
Bet ar verta darbo žmogui jaudintis dėl jos 
tragingo gyvenimo ir mirties? Gal geriau nuo 
jos nusigręžti, užmiršti? Juk ji aristokratė, 
dama. Čia ir vėl reikalinga kritika. Aišku, 
progresyvi kritika. Tolstojaus romanui rea
liai, ryškiai nupiešusiam grimstantį į dugną se
ną pasaulį, rrioters pavergimą ir naujo gy
venimo .aušrą,— gali būti duotas neteisingas 
idėjinis bei meninis atspalvis.

Rašytojo idėjiniam persilaužimui teisinga 
kritika yra didelis faktorius. Rašytojas gali 
norėti žengti į priekį, ieškoti atramos ir ne
rasti. O kritika jį priartina prie plataus isto
rijos kelio, nušviečia epochos naktį ir parodo 
tą krantą, nuo kurio prasideda darbo žmoni
jos šviesus laisvės pasaulis.

Pažangios minties nuolatinė kova su reak
cija, literatūros kryptys, eilėraščiai apie nau
ją gyvenimą, romanai demaskuoją lietuviš

kąją buržuaziją^ pažangiųjų talentų populia- 
rinimasM rašytojo traukimas į liaudį, didžiavi
masis progresyviomis idėjomis, nuoširdumas 
“sielos inžinieriams” — rašytojams meiste
riams, griežtas žodis prieš literatūros žiur
kes, reakcionierius ir “saldaus miego” šali
ninkus grožiniame mene, — šit tikroji Kosto 
Korsako kritika.

Rašytojų karta, kūrybiškai ir idėjiškai iš
augusi po 1926 metų, vis daugiau ir daugiau 
savo žvilgsnį nukreipdavo į liaudį, vis dau
giau piešė buržuazinės visuomenės puvimą ir 
reiškė pyktį reakcijos režimui. Tai rašytojai, 
kurie meniškai ir idėjiškai augo, stiprėjo Ta
rybų Sąjungos literatūros poveikyje. Ne vel
tui jie buvo smetonininkams puolimo, šmei
žimo ir net provokavimo arkliuku.

Prie šios kartos prisijungė lietuvių litera
tūros meisteris Vincas Krėvė ir poetas Liu
das Gira. Kas liko reakcijos stovykloj? Pro
gresyvioji lietuvių literatūra, turėdama ge
riausius talentus, iškėlė savo veikalų, savo 
idėjų atstovą— kritiką Kostą Korsaką. Jis 
gi yra didžiojo kritiko Bielinskio, Dobroliu- 
bovo, Černyševskio, Plechanovo, P. Kogano ir 
A. V. Lunačarkio mokinys lietuvių literatūro
je. Jis per juos atnešė į lietuvių literatūrą 
daugiau šviesos ir progresyviųjų minčių. Jo 
darbą, jo talentingumą gali pailiustruoti toki 
kritikos kūriniai, kaip “Straipsniai apie lite
ratūrą,” “Kritika” ir “Rašytojai ir knygos.” 
Čia sudėti šviesūs ar tamsūs, progresyvūs ar 
atžagareiviški, kūrybiški ar menki lietuvių 
grožinės literatūros pulsavimai ir tikslai.

Kritikui, vertinant rašytoją, vertinant vei
kalą, kartais tenka žengti keliu, dar neap
šviestu jokios šviesos, tenka išdrįsti daryti 
sprendimus, kurie gali jį iškelti ar pražudyti. 
Idėjiniu požiūriu jam lengviau, negu kam 
nors kitam, slystelėti. Tačiau Korsakas yra 
tas kritikas, kuris davė ryškų lietuvių litera
tūros plėtotės veidą. Tarybų Lietuvos skaity
tojui jo kritika leis pajusti geresniųjų lietu
vių rašytojų vertę bei reikšmę, padės kopti į 
grožinio meno žinojimo ir supratimo viršūnę. 
Jei jis būtų poetas ar romanistas, jį reikėtų 
laikyti daugiau ar mažiau išryškėjusiu socija- 
listiniu realistu. Tokia yra jo kritikos idėjinė 
kryptis. Jo idėjiniai reikalavimai — socijalis- 
tinio realizmo rašytojo reikalavimai.

Socijalistinio realizmo plėtotės didelis prie
šas yra “vaikiško kairumo liga” kritikoje. Ta
tai galima puikiai pailiustruoti Tarybų Są
jungos literatūros istorija (RAPP, Averba- 
chas ir p.) Rašytoją, kuris pradeda daryti 
pirmus pažangos žingsnius, tokia “kritika” 
ne tik kad politiškai ir idėjiniai nepadrąsina, 
nepaskatina, neapšviečia, bet dar pastumia at
gal. Ji moka “revoliuciškai” kliedėti, bet ne
moka suprasti Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino mokslo apie praeities meno perėmi
mo reikšmę. “Gal aš su savo kūryba liaudžiai 
esu svetimas ir jai nieko nesugebėsiu duoti,” 
tokios “kairiosios” kritikos poveikyje prade
da galvoti rašytojas. Kas didelio talento, kas 
doro rašytojo nesupras tokio, koks jis yra, 
tas negalės ir negali būti marksistiniu leni- 
nistiniu literatūriniu kritiku. O marksistinis 
leninistinis kritikas turi nušviesti kelią į so
či jalistinį realizmą, turi iš realisto, kritinio 
realisto ir .kitų literatūrinių sriovių rašytojo 
padaryti gerą so ei jalistinį realistą, apginkluo
ti jo protą naujomis meno pažiūromis, įskiepyt 
meilę liaudžiai, paskatint jį pažvelgti į gyve
nimą, į epochą iš progresyviškesnių idėjų 
viršūnės. Tokia ir tik tokia kritika reikalinga 
Tarybų Lietuvos literatūrai. Tai, ką davė 
Kostas Korsakas, jau palengvina šį užsimoji
mą.

Stiliaus atžvilgiu Korsakas yra didelis pa
prastumo, tikslumo šalininkas. Tatai jis rei
kalauja ir iš rašytojo. Todėl stilistinės lais- 
svės šalininkui gal jis yra kiek per griežtas. 
Literatūra žino du puikius stilius: Tolstojaus 
“Anos Kareninos” paprastą, pernelyg realų 
stilių ir Gorkio “Išpažinties,” nepaprastą, pa- 

• lyginimų ir metaforų stilių. Visa bėda, kaip 
rašytojas vieną ar kitą stilių sugeba pasisa
vinti, padaryti tikrai menišku, suprantamu ir 
leistinu. Paties gi Korsako stilius ten daugiau 
pagriebia skaitytoją, kur jis darosi “nepa
prastas,” kur jis prisiartina prie romanistų 
stilių, vaizdingumo: “Jis sugriebia rašytoją, 
kaip vaikas drugelį, sugniaužia jį saujoje, 
žavingosios dulkelės nuo rašytojo sparnų nu- 
sitrina ir lieka tik aplaužyti griaučiai, ku
riuos kritikas petitu išmeta kuriame nors žur
nale... Reikia Lietuvą paimti ne kaip uždarą 
gardą, bet kaip erdvią šalį, perpučiamą di
džiųjų internacijonalinės. reikšmės idėjų bei 
minčių......... Jis ją (laimę—A. L.) sukuria

Faktiškąja dabartinės japonų agresijos Ki
nijoje pradžia reikia laikyti 1931 metus, kai 
japonai užgrobė Mandžūriją. Kova dėl Kini
jos laisvės pažadino tautinį Kinijos liaudies 
masių susipratimą, kuris pasireiškė kultūri
niame gyvenime ir literatūroje. Kaip tik šituo 
metu pasmarkėjo .kova tarp reakcinės ir pa
žangiosios krypties literatūroje. Ta kova ne
buvo nutrūkusi visus pastaruosius dešimtme
čius, ir vienas iš svarbiųjų tos kovos posū
kių buvo vadinamasis 1919 metų gegužės 4 
d. judėjimas, t. y. literatūrinis judėjimas, gi
męs tiesioginėje socialistinės Spalio revoliuci
jos įtakoje. ______

1935 metais, jau visai prieš savo mirtį, Lu 
Sin, revoliucinis rašytojas ir jaunosios kartos 
minčių valdokas, savo rašiny “Apie mūsų šių 
dienų literatūros gyvenimą” rašė:

“Kiekvienas kinas stovi prieš klausimą: 
kaip išsaugoti mūsų tautinę vienybę. Tėra 
vienintelė išeitis mūsų tautai — susijungti ir 
išvyti užgrobikus.”

Kova dėl tautinės laisvės dabar reikalauja 
iš visų kinų tautos gyventojų sluoksnių akty
viai veikti. Taip pat ir literatūroje smulkių 
literatūrinių kivirčų laikai praėjo. Dabartinio 
meto uždaviniai reikalauja visiems bendrai 
sujungti savo pastangas, pasipriešinti kinų 
tautą užpuolusiems agresoriams. Jau pirmo
siomis karo dienomis buvo sudarytas vienas 
nacionalinis visos tautos frontas; rašytojai, 
tą frontą sudariusieji, užmiršę praeities nesu
tarimus, ištiesė vieni kitiems ranką bendro 
tautos labo vardu.

Senosios leidylos viena, po kitos užsidari- 
nėjo. Vietoj senų, baigusių savo dienas žur
nalų, pradėta leisti naujus, .kurie skleidžia 
pažangiųjų rašytojų mintis. Pasirodė savai
tinis žurnalas “ašuksmas” (“Nachan”), žy
maus pažangiosios krypties rašytojo ir kriti
ko Mao Dunio ir žinomo rašytojo Ba Czinio 
redaguojamas. Hankou pradėtas leisti mėne
sinis žurnalas’“Liepos mėnuo (“Cijue”), pa
žangaus kritiko Chu Fyno redaguojamas. Tas 
žurnalas pasirodė labai populiarus dėl puikių 
savo reportažų, ir ypač fronto apžvalgų. Tuo 
pačiu metu išėjo žurnalas “šviesa” (“Guan- 
Min”), kuriam vadovauja garsūs dramaturgai 
Sen Tsziu ir Sun Šenas. Plačioji publika, labai 
susidomėjo visa eile dramatinių veikalų, at
spausdintų “šviesoje.” Daugelis laikraščių su-, 
manė leisti “literatūros puslapius,” kur spaus
dinami jaunųjų rašytojų veikalai. Labiausiai 
pažymėtini “literatūros puslapiai” buvo lei
džiami laikraščio “Dagunbao.” Tą laikraštį 
redagavo Siao Tszianas ir Jan Kanas.

Karas iš pagrindų pakeitė Kinijos rašytojų 
gyvenimo sąlygas. Bombos ir kulkos privertė 
net pačius pasyviausius palikti jaukius darbo 
kabinetus. Daugelis atsisėdo prie sunkvežimio 
vairo fronte, rašė laiškus sužeistiesiems ligo
ninėse, mokė ieroglifų neraštingus pabėgė
lius stovyklose. Rašytojams teko prisidėti prie 
kasdieninio darbo, kurio reikalavo karas.

Šanchajaus ir Nankino evakuavimas 1937 
metų rudenį nesustabdė rašytojų ir leidėjų 

ten, kur keliamos didžiausios piniginės orgi
jos, kur skamba auksas ir sidabras, kur šla
ma banknotai.”

K. Korsako kritikoje jaučiama literatūrinė 
kultūra. Kritika, kaip eilėraštis, romanas ar 
apysaka yra grožinės literatūros dalis. To
dėl ji gali ir turi pasižymėti vaizdingumu, po
etiškų minčių polėkiais. Kritiko darbas rei
kalauja iš jo aukštos literatūrinės erudicijos. 
Nes jis yra veikalų tiesos ir meno teisėjas. 
Jis turi išryškinti rašytojo idėją, atidengti 
veikalo paslaptis, teisingai įvertinti/kūrinio 
meninį lygį, nustatyti jo visuomeninę reikš
mę ir dar kartą perkurti, sukaupti į vieną di
delę ryškią liepsną autoriaus mintis bei tiks
lus. Jis turi rasti tas veikalo gelmes, kurių 
dar nesurado skaitytojas. Jis turi per tipus 
bei personažus atskleisti ištisas epochas, isto
rijos įvykių galeriją, liaudies gyvenimą, idė
jas, tragedijas ir žmogaus didybę ar menky
stę. Po kritiko žodžio, rašytojo pozicija skai
tytojo akivaizdoje turi likti aiškesnė.

Daugiau ar mažiau — tokia kritika yra 
Kosto Korsako.

Tarybų Lietuvos literatūrinės kritikos svar
biausi uždaviniai — padėti rašytojui idėjiniai 
persiauklėti, padaryti jį geru socijalistinio 
realizmo atstovu, kelti meninį lygį, leisti 
pajusti skaudžiausias temas, mokėti atskirti 
pažangiąsias idėjas nuo pelų, nepaslysti į 
“kairumo” ligą, nuolat degti svarbiausiomis 
naujo gyvenimo mintimis, būti menininko 
nuoširdžiu palydovu ir kartu iš jo reikalauti 
teisingo gyvenimo vaizdavimo ir meninio bei 
idėjinio aukštesnio pakilimo.

A. Liepsnonis. 

darbo, šiaurės Kinijoje rašytojai keliavo į 
okupuotus rajonus, į japonų armijos užnu
garį, ir ten toliau dirbo savo darbą; mokė ir 
rašė. Tolimose provincijose rašytojai sukūrė 
kultūrinius centrus. Hankou mieste imta lei
sti (du kartus per mėnesį) žurnalai: “Ko
va” (Čžan Dou”), Kun Rozeno ir Fyn Nai- 
čao redaguojamas, skiriamas bendriesiems 
kultūros ir literatūros klausimams; “Kovos 
laukas” (“čžan-di”) — jauno Mandžurijos 
romanisto Šu Tseno ir žinomos rašytojos Tin 
Lines vadovaujamas — jame buvo spausdina
mos geros apysakos ir pjesės; “Literatūros 
mėnesinukas” (“Ven i juebao”), Guomindano 
literatūros žurnalas, Van Pin-lino redaguoja
mas, pirmiau buvo leidžiamas Nankine “Nau
josios dainos” (“Ši-tiao”), poetų Mu Mu-tia- 
nio ir Tszian Sicino redaguojamas, kur buvo 
spausdinami eilėraščiai ir liaudies dainos.

prie savęs registracijos kortas. 
Be kortos gali bile kada būt 
areštuotas.

Joseph Grainda turėjo ves
tuvių puotą ant M. Lenčiaus 
ūkės. Prirengė automobilių 
važiuot medaus mėnesį pra
leist, grįžo į salę atsisveikint. 
Po 10 minučių vagiliai pavogė 
auto-mašiną, kurią surado ant 
rytojaus sugadintą ir apvogtą, 
išvogta drabužių $150 vertės.

Standard Silk Co. savo lai
ku dirbo daugiau kaip tūks
tantis darbininkų. Dirbo daug 
lietuvių. Aš išdirbau 12 metų 
prie audimo. Fabrikas buvo 
uždarytas per septynis metus. 
Dabar jį nupirko Connecticut

Kantone, Guanduno provincijos sostinėje, 
ėjo laikraštis “Švyturys” (“Fyn cho”). Mao 
Dunis pirmiau Kantone, o paskui Hongkonge 
ėmė leisti “Literatūrines pozicijas” (“Ven-i 
čžendi”), kurios pasidarė vadovaujančiu karo 
meto literatūros laikraščiu. Kalnuotosios 
Guansio provincijos sostinėje Gualine pradėjo 
eiti puikus mėnesinis literatūros žurnalas 
“Literatūros paštas” (“Fen-i Siao-Kan”), 
Mandžūrijos romanisto Lo Fyno, kritiko Ne 
Kan-nu ir prozaiko Li Ni redaguojamas. 
Pasirodė literatūros žurnalai Sianio ir čan- 
šos miestuose.

Labai įvairus rašytojų darbas mieste ir kai
me panaikina tą prarają, kuri skyrė litera
tūrą nuo liaudies. Pažangieji rašytojai vis 
dažniau ėmė naudotis naujomis literatūros 
formomis, pasisavintomis iš liaudies. “Ši 
Tiao” žurnale jaunas poetas Fyn Nai-čao kvie
tė poetus rašyti “balsu skaitomus eilėraščius.” 
Ji rašė:

Teskaito poemą
Nešikas,

skalbėja, 
valstietis.

ALBERTAS ŠLAPIKAS, 
LDS 51 kuopos .narys, .

Easton, Pa.
V at Dye Concern. Fabrikas 
buvo pastatyta prieš 75 metus. 
Nauja kompanija, manoma, 
suteiks dėl 400 darbininkų 
darbo.

Poezija klesti
tarp jųjų.

Teskamba mūs balsas,
tedainuoja ir jie su mumis 

Gimtąja kalba, 
Laisvės kalba.

Pirmą kartą ši Fyn Nai-čao poema buvo 
skaitoma Hankou mieste dideliame mitinge, 
įvykusiame Lu Sinio mirties trimetinių su
kaktuvių proga.’Ji sukėlė sensaciją. Greit pa
našių poemų pasirodė įvairiose šalies vieto
se; jas rašė jauni, poetai, kurie patys jas de
klamavo gatvėse arba skaitė prie mikrofonų.

šūkis “veidu į liaudį” su nemažesniu nuo
seklumu buvo vykdomas dramaturgijos ir po* 
ezijos srityje. Daugelis jaunų rašytojų ėmė 
rašyti “pjeses gatvei,” pjeses, skiriamas vai
dinti kaimuose ir fronte. Tokia pjesė papras
tai yra trijų veiksmų; kiekvienas veiksmas 
apskaičiuotas maždaug penkiolikai minučių. 
Kaip labiau žinomas pjeses gatvei galima 
nurodyti šias: “Grąžinkite mums tėvynę,” 
“Mesk botagą” ir kit.

Prozininkai rašo liaudies .kalba apysakas 
iš kasdienino gyvenimo, taip pat skiriamas 
skaityti balsu. Kinijoj yra išlikusi seno žo
dinio pasakojimo tradicija. Ilgus amžius pro
fesionalai pasakotojai keliaudavo per šalį, 
sustodami savaites ir net mėnesius kaimuose, 
kur būdavo ypatingai mylimi; liaudžiai jie 
sekdavo pasakas-apysakas vakarais, darbus

(Tąsa ant 4-to pawl.)

Senovės Lietuvių Daina 
. Apie Keistučio Žirgą

žirgais totorių garbė juk mirga, 
Garsus ir vokiečio kardas;

Lietuvoj augęs Keistučio žirgas,
Naminio jo kardo tik vardas.

širvas žirgelis menkas, nedidis,
Kardą prastai juk nukala,

Be ko, Keistutį jojant išvydęs, 
Vokietis ir turkas bąla?

Kad prieš Keistutį atsispirt geidžia, 
Nutrumpo vokiečio plienas;

Kad ant totorių žirgą paleidžia, 
Nebeištrūksta nei vienas.

Nes kardas jaučia jo rankos drūtį,
Kad po priešų eilios siaučia,

Nes jočio širdį taksint po krūtį
Jo žirgas ant savęs jaučia.

Adomas Mickevičius.

Aplankykite ligoni. Susirgo 
F. Martin k us. Guli miesto li
goninėj.

Kelrodis į “Laisvės” Pikniką
Draugai mainieriai iš Wilkes 

Barre, Pittston ir kitų miestų 
1 į “Laisvės” pikniką, kuris 
! įvyks rugsėjo 6 dieną, Deer 
Parke, N. J., važiuokite per 
Eastoną keliu No. 611.

Privažiavus Philadelphijos 
priemiestį Willow Grove ir 
Jankistown, reikia sukti į kai
rę, į kelią No. 73, kuris veda 
linkui Tacony Bridge. Taip iš
vengsite Philadelphijos ir 
Camden miestų. Kada perva
žiuosite iš Pa. pusės per Taco
ny tiltą, per Delaware upę, tai 
New Jersey pusėj reikia va
žiuoti keliu No. 41-S, kuris už 
8 mylių nuo upės kryžiavoja- 
si su keliu No. 40.

V. J. Stankus.

Philadelphia, Pa.
Rugpjūčio 19 dieną pasimi

rė Kazimieras Kavaliauskas, 
kuris gyveno po numeriu 1113 
So. Second St. Paliko nuliūdi
me savo žmoną Marijoną Ka
valiauskienę. Lavonas pašar
votas jo sūnaus laidotuvių di
rektoriaus Joseph Kavaliaus
ko koplyčioje ir bus palaido
tas pirmadienį, rugpjūčio 24 
dieną.

Kaz. Kavaliauskas buvo se
nas Philadelphijos gyventojas. 
Pribuvo Amerikon 1885 me
tais, dar būdamas jaunas, tik 
19 metų amžiaus, šios šalies 
piliečiu išbuvo 50 metų.

Apart savo žmonos Marijo
nos, paliko nuliūdime savo 
dukterį Mrs. Anna Petronis, ir 
keturiuš sūnus — Joseph, Ste
phen, Samuel ir Thomas, ir 
net šešioliką anūkų.

Prieteliai, giminės ir pažįs
tami kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. Iš koplyčios lavonas 
bus išlydėtas 9 vai. ryte.

A. F. K.
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262 Lewis
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No.

hereby given that License No.

Y.
317 WilsonNo. the

hereby given that License No.

No.
the
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1933

No.
the

♦he

No.

No.
638 Bay

the

Street, 
Kings,

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

NOTICE 
GB 6328

NOTICE 
GB 10057

NOTICE 
GB 1677

JOHN 
st.

Avenue, 
Kings,

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

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

HENRY 
Avenue

KLAUS 
Avenue

JAMES 
Avenue

VO- 
ki- 
be

DAVID 
Ave.

NOTICE
GBi 1727

Ave., 
Kings,

HARRY & JOHN PLATE 
Avenue Brooklyn,

is liereby given that License 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License ___
ham been issued to the undersigned

I Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

LONDON 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1894 has been issued to the undersigned

j Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

4901 4th 
County of 
premises.

SALLY BATZER
O Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 2256

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MARTIN RATHJE
Avenue Brooklyn, N.

Is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

ERNA PAPE
Avenue Brooklyn, N. Y.

MARTIN ROHR
St., Brooklyn, N. Y.

SCHMEIDER
Brooklyn, N.

KARL AUGUST KATT
AverjUe Brooklyn. N. Y.

ANNA C. TIETJEN
Ridge Avenue Brooklyn, N. Y.

PETER BECKMANN
Avenue Brooklyn, N.

JACOB LEON
Brooklyn, N. Y.

CHRIST SIMAT
Avenue Brooklyn, N. Y.

JOHN HEITMANN
Avenue Brooklyn, N. Y.

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

C. ERSKINE
Brooklyn, N.

DROGE
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

FRED HOYER
Ave., Brooklyn, N. Y.

MAX HUBER
959 4th Avenue Brooklyn, N. Y.

to B311 beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2313 Tilden Avenue, 
County of Kings, to 
promises.

FRITZ GEHRMANN
Avenue Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License I.'„. 
has been issued to the undersigned

GEORGE WILLINGER
Avenue Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License I™ 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has beep, issued to tne undersigned

Alcoholic Beverage Control JCaw _ at 
3rd Avenue,

County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS PIZZO
198 Schenectady Ave. Brooklyn, N.

_ _Law at
Borough of Brooklyn, 

the

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to bo consumed on the

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

OTTO HUBER
462 60th St., Brooklyn, N. Y.

at
Of Brooklyn, 

‘ the

_ ----- at
Borough of Brooklyn, 

' the

!s hereby given that License No. 
GB 9036 has been issued to the undersigned 
I r"". U Z"x I I B X ZX ZX . * .   Z . I 1 • ■

KRAUCIUNAS
Brooklyn, N. Y.

HENRY KAEHLER • 
Avenue Brooklyn, N.

CARL TRENTWEDEL
Avenue Brooklyn, N. Y.

WILLIAM SCHMEELK 
Avenue Brooklyn, N.

LOUIS BENINATI
St. Brooklyn, N. Y

hereby given that License No

ŠIŲ DIENŲ KINIJOS LITERATŪRA
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

naujo herojaus

83 Avenue

948 Halsey

357 Pulaski

V. MOLOTOVAS, SSSR Užsienių Reikalų Komisaras

Alcoholic 
Avenų O, 

County of 
promises.

Ketvirtis Puslapis

būdu su- 
apysaka 
pasiekia

pabaigus. Rašytojas U Ko tokiu pat 
pažindįno kinus skaitytojus su savo 
“Mulkis Čen Antrasis.” Tokiu būdu 
liaudį Kinijoj naujai susikūrusi literatūra. 
Liaudis mėgsta tuos pasakojimus, o dabar ji 
ir pati juos kuria; tatai įrodo puikus apra
šomasis apsakymas “Naujokas kulkosvaidi
ninkas,” kurio autorius — tautinės kariuo
menės karys.

1938 metų pavasarį karas įstojo į naują fa
zę. Japonai, kad ir užgrobę Šanchajų ir Nan- 
kiną, buvo bejėgiai likviduoti “Kinijos inci
dentą”. Jų “greitojo karo” politika žlugo, ja
ponų junkeriai desperatiškai pamėgino įvyk
dyti puolimą visu frontu. Kinų kariai, užsi
grūdinę tautinio išsilaisvinimo kovose, dar 
kartą parodė savo pasiryžimą ir narsumą, at
mušdami priešo puolimus čia viename, čia 
kitame fronte. Su kiekvienu laimėjimu tvirtė
jo ir augo nacionalinė tautos vienybė. Pakėlė 
savo balsą rašytojai, dailininkai, kviesdami 
dar glaudžiau susiburti.

“Mes privalome visas jėgas suliedinti į vie
ną visumą’’, — sakomą atsišaukime, kurį pa
sirašė daugiau nei 200 rašytojų, kviečiančių 
sudaryti Kinijos rašytojų asociaciją. “Mes, 
rašytojai, privalome padėti tautai mobilizuo
tis, ginti mūsų šalį, sunaikinti priešą ir pa
siekti galutinį laimėjimą. Mūsų tautos likimas 

tai mūsų literatūros likimas...”
Išsisklaidę po visą šalį rašytojai entuzias

tiškai atsiliepė į tą kvietimą. Hankou mieste 
įvykusioje rašytojų konferencijoje 1938 metų 
balandžio mėnesį buvo sudaryta Kinijos ra
šytojų ir kultūros darbuotojų asociacija, o 
vėliau įvairiose šalies vietose buvo sudaryti 
vietiniai tos asociacijos skyriai. Pradėtas lei
sti oficialus organas “Nepriklausomybės ka
ras ir literatūra” (“Kan čžan Ven-ji”), vie
tiniai skyriai ėmė leisti savo laikraščius — 
“Plunksnos frontas” (“Bi čžen”), čendu 
mieste, “Literatūros paštas” (“Van iChua Kan 
Vej”) Kunmine ir “Literatūros frontas” 
(“Ven i čžan sian”) Janjanyje. Spausdina
mos šiuose žurnaluose apysakos ir pasakoji
mai bei apžvalgos pasidarė labai populiarūs. 
Chubėjo, Čacharo, Šansio provincijų pasienio 
partizanų rajone, japonų armijos užnugary, 
rašytojai leidžia žurnalą “Smogiamasis litera
tūros būrys” (“Venji Tu Ši”), garsų savo 
reportažais.

Šanchajuje, kuris prieš japonų įsiveržimą 
buvo kultūrinis Kinijos centras, didvyriško
mis .rašytojų pastangomis vėl atgijo litera- 

čan Si Ši- 
Lite- 

(“Ven-ji Sin šao”). Jame

tūros gyvenimas. Poeto 
nio redaguojamas išeeina mėnesinis 
ratūros kurjeris 
spausdinamos geriausios šių dienų apysakos. 
Žurnalas “Didžioji literatūros siena (“Ven i 
čan-čen”) skiriamas kinams, gyvenantiems 
užsieniuose, žurnalas “Lu Sinio tradicijos” 
(“Lu Sin Fyn”) virto rašytojų kovos organu, 
smerkiančiu išdavimą literatūros fronte. Ne
seniai Šanchajuje profesoriaus čen Čeno reda
guojamas pradėjo eiti mėnesinis laikraštis 
“Literatūros almanachas,” kur spausdinamos

kritikos apžvalgos, kurias karštai seka pla
čioji publika.

Laisvės karas padarė tai, kad iš pagrindų 
pasikeitė ekonominis ir tautinis Kinijos gy
venimas ir į visuomeninės veiklos bei kovos 
areną iškilo naujo tipo žirionės. Kinijos ra
šytojai stengiasi sukurti to 
paveikslą.

Eilėje literatūros kūrinių 
žmonės: liaudies didvyriai, 
valstiečiai, su pasiryžimu kovojantieji dėl sa
vo tėvynės laisvės. Toks, pavyzdžiui, yra val- 
stietis-karys čabančech Makaji Jao Siu-ino 
apysakoj; kareiviai apysakoj “Puolimas ir ap
sigynimas,” liaudies kovotojo-karįo parašytoj; 
valstiečiai E. Chuno “Dirvone” ir Liu Bai- 
jujo “Utaišanio kalnuose”; krautuvininkas 
Fan Mejo apysakoj “Juk jis vyras”; pabė
gėliai žinomo Ai U rašytojo apysakoj “Kan
kiniai”; partizanai iš Bi E rinkinio “šiąurės 
Kinijos stepės” ir daugelis kitų.

Laisvės karas privertė į daug ką naujai pa
žiūrėti: į senojo feodalinio režimo likučius, į 
socialinius tipus, kurie anksčiau visuomenės 
teismui buvo nepasiekiami — visa tai dabar 
atskleidžia literatūra. Tokie yra senos ir nau
jos formacijos nenaudėlio, spekulianto, ka
riuomenės biurokrato, demagogo tipai. Toks 
yra, pavyzdžiui, ponas Chua. Vėjus, vaizduo
jamas rašytojo čžan Tian-ji to paties vardo 
(“Chua Vėjus”) apysakoj: Jan Mu-čenis iš 
pagarsėjusios dramos “Rūko liekanos,” žino
mo satyriko Lao še parašytos.

Laisvės karo ugnyje kalėsi nauja Kinija ir 
nauja jos literatūra, atitinkanti liaudies inte
resus. Kritikai ir rašytojai iš naujo ima tyri
nėti senovinę savo šalį, didvyrišką savo tau
tą, turtingą jos praeities palikimą. 1939 me
tų žiemą Kinijos rašytojų asociacijos vado
vaujamos rašytojų brigados apvažiavo visą 
šalį, įvairius tautinės armijos atkovotus 
frontus ir sritis. Pranešimai apie tas kelio
nes spausdinami asociacijos žurnaluose. Jie 
buvo skaitomi su didžiausiu susidomėjimu. 
Kilo karštos diskusijos apie tai, kuriuo keliu 
siekti tolesnio tautines literatūros klestėjimo, 
koks senų literatūros formų ir naujo turinio 
santykis ir 1.1.

Kaip yra pasakęs Ai Sy-ci, mes privalome 
“naujus 
turtingu 
sukurti 
tarnaus 
joms”. (“Senų 
žurnalas “Smogiamasis literatūros būrys” I t., 
Nr. 2). Kinijos, kompartijos vadas Mao Tsze- 
dunas straipsnyje “Naujoji scena” rašė: 
“Reikalingas ne dirbtinis “europinimas”, bet 
kova su tuščiomis, abstrakčiomis idėjomis, su 
dogmatizmu, reikia sukurti orginalų kinišką 
stilių, atitinkantį tautinį .kinų liaudies cha
rakterį. Reikalinga gyva ir originali literatū
ra, kurią tinkamai įvertins liaudies masės.” 

šita kryptimi auga šių dienų kinų literatū
ra. Ji turi pasidaryti kinų tautos ginklu ko
voj, siekiančioj sukurti naują, laisvą ir ne
priklausomą Kiniją. Tai yra būtina sąlyga to
liau kinų literatūrai augti ir klestėti.

parodyti nauji 
narsūs kariai,

literatūros pasiekimus suliedinti su 
mūsų 

naują 
kinų

senovės palikimu ir tuo būdu 
tautinę .kinų literatūrą, kuri 
liaudžiai ir laisvės kovų idė- 
literatūros formų klausimai,”

Apie Barbariškus Vokiečių Dar
belius Okupuotose SSSR Srityse

(Tąsa)
Visur okupuotuose rajonuo

se moterys ir mergaitės šlykš
čiai prievartaujamos.

Dniepropetrovsko srityje uk- 
rainietiškame B o r o d ajevkos 
kaime fašistai išniekino visas 
iki vienos moteris ir mergai
tes.

Smolensko srityje Beriozov- 
kos kaime girti vokiečių karei
viai išniekino ir nusivedė su 
savim visas moteris ir mergai
tes nuo 16 iki 30 metų am
žiaus.

Smolensko mieste vokiečių 
kariuomenės vadovybė viena
me viešbutyje įrengė karinin
kams viešuosius namus, į ku
riuos buvo varomi šimtai mer
gaičių ir moterų; jas tempė už 
rankų, už plaukų, be gailesčio 
tąsė po gatvių grindinį.

Sužvėrėję vokiečių banditai 
visur įsiveržia į namus, prie
vartauja moteris, mergaites jų 
giminių ir vaikų akyse, tyčio-l 
jasi iš išniekintų ir žvėriškai 
čia pat savąsias aukas nužudo.

Lvovo mieste 32 Lvovo siu
vimo fabriko darbininkės buvo 
išprievartautos ir po to vokie
čių smogikų nužudytos. Girti 
vokiečių kareiviai vilkdavo 
Lvovo mergaites ir jaunas mo
teris į Kostiuškos parką ir žvė
riškai jas išgėdindavo. Senuką 
kunigą V. L. Pomazniovą, ku
ris su kryžiumi rankose mėgi-

no sustabdyti mergaičių prie
vartavimą, fašistai sumušė, 
nuplėšė nuo jo sutaną, sudegi
no barzdą ir durtuvu nudūrė.

Belorusijoj, prie Borisovo 
miesto, į hitlerininkų rankas 
pateko 75 moterys ir mergai
tės, pabėgusios prisiartinant 
vokiečių kariuomenei. Vokie
čiai išgėdino, po to žvėriškai 
nužudė 36 moteris ir mergai
tes. 16-kos metų mergaitę L. 
I. Melčukovą, vokiečių kari
ninko Gummerio įsakymu, ka
reiviai nusivedė į mišką ir iš
gėdino. Praslinkus kuriam 
laikui, kitos moterys, taip pat 
nuvestos į mišką, pamatė, kad 
aplink medžius stovi lentos, o 
prie lentų durtuvais prismeig
ta mirštanti Męlčukova, kuriai 
vokiečiai kitų moterų, būtent 
V. I. Alperenko ir Berezni- 
kovos akyse, nupjovė krūtis.

Maskvos srityje Zvenigoro- 
do rajone fašistai atsitraukda
mi prievarta išsivedė keletą 
moterų, atskyrę jas, nepaisant 
jų prašymų ir protestų, nuo 
mažamečių vaikų.

Leningrado srityje Tichvino 
mieste 15-kos metų M. Kolo- 
deckaja, sviedinio skeveldros 
sužeista, buvo atvežta į ligo
ninę (buvusį vienuolyną), kur 
buvo sužeisti vokiečių karei
viai. Nežiūrint žaizdų, Kolo- 
deckaja buvo grupės vokiečių 
kareivių išprievartauta, kas ir

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor____
NOTICE is hereby giyen Mb»t License No, 
EB 2838 has been issued io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lhw at 
414 JJtica Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises. „„„„

BERTHA GOLDBERG
414 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell hęer, at retail under Section 107 of 
tne Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. _

WALTER ALTHOFF
732 Pacific Street Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the
386 Grand 
County of 
promises.

386 Grand
NOTICE is hereby given tl>at License No. 
EB 474 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 - Avenu O, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed ęn tho

NOTICE Is
EB 2455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1445 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX ROTTER
1445 East New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 246.T has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
948 Halsey 
County of 
premises.

NOTICE is
EB 575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JACOB RAPPAPORT & 
ALBERT WECHSLER

1620 Kings Highway Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on rhe 
premises.

i 30 a beer’ at rcta|l under Section 107 of 
r.jo t> CIOho,i^l r<cvel-«RC Control Law at 533 I ark Place, Borough of Brooklyn, 
county ot Kings, to be consumed off tho 
premises.

n . CHARLES ANDERSEN 
a33 I ark 1 lace Brooklyn, N. Y.

tyje ukrainiečių Jemelčino kai7 
mė vokiečiai mažoje trobelė
je^ uždarė 68 žmones, aklinai 
užkalė langus ir duris, nuo ko 
vis nutroško. Dabar mūsų ka
riuomenės atvaduotame Jeršo- 
vo kaime, Maskvos srityje, 
Zvenigorodo rajone, vokiečiai, 
palikdami 
cerkvę 
ventojų 
miečių,

kaimą, suvarė į 
apie 100 civilinių gy- 
ir sužeistų raudonar- 
uždarė juos, o po to 

susprogdino. Rostovo 
Agrafenovkos kaime

NOTICE is hęrpby given that License No. 
GB 6402 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcobo)ic Beverage Control Law gt 
3340 Nostrand Ąve.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

‘HERMAN BORSTELMANN
3340 Nostrapd Ąyenue Brooklyn, N. ¥.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW BAUER
143 Nassau Avenue Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6417 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

FRED BRENNING
140 5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is , _
GB 2375 has been issued to the "undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

NOTICE is hereby «ivpn that Licence No. 
GB 6342 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8921 7th Avenpe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

3921 7th

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 De Kalb Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 De Kalb Avenye Brooklyn, N. Y, 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
233 5th Avenue, Borough <,;
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 1981 —- ■ - ..........................to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ------------ ------------ _
7010 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County’ of Kings, to be consumed off 
premises.

7010 3rd

<s hereby given that License No. 
__ _____  has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
109 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE . _
GB J0669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
858 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
ji re in i sc 8« 

THEODORE RICKĘRMANN 
Avenue Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 1952 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 2061 . .... .__ ,
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOESSOW 
4410 18th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ifo. 
GB 6439 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
th® Akoholic Beven 
471 Park 
County erf 
premises.

— __rage Control Law at 
Ave.. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

FRANK MURGALO
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
708 Gates 
County of 
premises.

SOKOLOFF
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM SANDERS 
548 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 10675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 Wilson Ave,, 
County of 
premises.

99 Wilson

Control Law 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off
ANTHONY GIOA 

Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6511 has been issued1 to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that license ___
E 67 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail 
un<Jer section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACOB SHAPIRO
101 Varet Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
191 De Kalb Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retoil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ths

FRED FRICK 
Avenue Brooklyn, N.

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92 Street Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 <?f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 2057 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1386 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4413 4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
HORSTMANN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 2168 .... ______
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 7th Avenue, Borough of . Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
7417 3rd Avenue, L___ „1. _____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1944 has l>ecn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BOEHNKE
188 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
325 Lewis 
County of 
premises.

Beverage Control
Ave.. L------ -

Kings, to be consumed off

MILTON REMAN
Ave. , Brooklyn, N.

buvo jos mirties priežastimi.
Iš kaimų ir miestų, pastaruo

ju laiku išlaisvintų nuo vokie
čių okupantų, pavyzdžiui, iš 
įvairių Maskvos, Leningrado, 
Kalinino, Tūlos, Oriolo, Kurs
ko, Vorošilovgrado, Stalino, 
Rostovo sričių, kasdien ateina 
pranešimų apie okupacijos 
metu darytus šlykščius smurto 
veiksmus, moterų, mergaičių, 
mokinių mergaičių, vaikų at
žvilgiu. Prievartautojai dauge
lyje atvejų yra taip pat savo 
aukų žudikai.

Bet hitlerininkai neapsiribo
ja atskirų > tarybinių žmonių 
žudymu. Iš^istorijos hitlerinio 
plėšikavimo ir teroro okupuo
toje tarybinėje teritorijoje sa
vo šiurpiu žvėriškumu išsiski
ria masinės tarybinių piliečių 
žudynės, kurios kaip taisyklė, 
lydi laikiną vokiečių užgrobi
mą miestų, kaimų ir kitų gy* 
venamų vietovių.

srityje
lapkričio 16 d. fašistai suėmė 
visus vyrus nuo 16 iki 70 me
tų ir kiekvieną tretįjį sušaudė.

šiurpias skerdynes ir pogro
mus vokiečiai okupantai suren
gė Ukrainos sostinėje — Kije
ve. Per keletą dienų vokiečių 
banditai nužudė ir nukanki
no 52 tūkstančius vyrų, mote
rų, senių ir vaikų, be gailes
čio žudydami visus ukrainie
čius, rusus, žydus, kuo nors 
parodžiusius savo atsidavimą 
tarybų valdžiai. Prasiveržę iš 
Kijevo tarybiniai piliečiai ap
rašo šiurpų vienos iš tų masi
nių žudynių vaizdą: Kijeve, 
žydų kapinėse, buvo surinktas 
didelis skaičius žydų, jų tarpe 
įvairaus amžiau moterys ir 
vaikai; prieš sušaudydami vi
sus nuogai išvilko ir mušė; pir
mąją sušaudyti atskirtąją gru
pę privertė atsigulti griovio 
dugne, žemyn veidu, ir šaudė 
iš automatų; po to sušaudy
tuosius vokiečiai vos apipylė 
žeme, jų vietoj antra eile su
guldė kitą žudomųjų partiją 
ir vėl šaudė iš automatų.

Daug masinių žudynių 
kiečių okupantai įvykdė ir 
tuose Ukrainos miestuose,
to, šios kruvinos žudynės ypa
tingai buvo nukreipiamos prieš 
beginklius žydų darbo žmones. 
Nepilnais duomenimis, Lvovo 
mieste sušaudyta ne mažiau, 
kaip 6,000 žmonių, Odesoje-— 
daugiau, kaip 8,000 žmonįų, 
Kamenec-Podolske sušaudyta 
ir pakarta apie 8,500 žmonių, 
Dniepropetrovske sušaudyta iš 
kulkasvaidžių daugiau, kaip 
10,500 žmonių, Mariupolyje 
sušaudyta daugiau, kaip 3,000 
vietinių gyventojų, įskaitant 
daugelį senių, moterų ir vaikų, 
kurie visi prieš nužudymą bu
vo nuogai išrengti ir apiplėšti. 
Kerčės mieste, nepilnais duo
menimis, fašistiniai vokiečių 
žudikai užmušė apie 7,000 
žmonių.

(Bus daugiau)

Šit keletas pavyzdžių vokie
čių okupantų kruvino žudymo 
ištisų kaimų gyventojų. Smo
lensko srityje Jaskiųo kaime 
hitlerininkai sušaudė visus se
nius ir paauglius, o namus iki 
pamatų sudegino. Toje pačio
je srityje Počinoko kaime vo
kiečiai suvarė visus' senelius, 
seneles ir vaikus į kolchozo 
valdybos būstinę, uždarė duris 
ir visus sudegino, žitomiro sri-

NOTICE 
GB 1687 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2220 has been issued to the undersized 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand z\ve., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSBETH HELMKE
1374 Nostrand Avenue Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1709 has been issued to the undersigned 
to sell Veer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
46? 60th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is berehy given that License No. 
GB 1858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section -1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
23? Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
238 Schenectady Ąve, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

BOY KETELSĘN
1821 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE js hereby given that License No. 
GB 1431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L»w at 
3306 Chureh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES KRUĘR
3306 Church Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.1 
GB 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
CpUnty of K>nK8» to be consumed off the 
premises. 

487 5th

NOTICE
GB 10490 __________  _
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

LOUIS SIGMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bodford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

is hereby given that License No. 
GB 6509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tne Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK CATANIA
190 Cypress Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB & HAROLD WEINER 
638 Wythe Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1427 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the T
382 De Kalb Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CHRISTIAN 
382 De Kalb Ave.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LEE LIEBERMAN
ISO Stuyx esant Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail untfer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382% Pulaski St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BESTERMAN
382% • I’ulaski St. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Reid Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID GRUMET
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
__ „____ has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Throop Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

IRVING SILVERMAN 
419 Throop Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kthgs, to be consumed off the 
premises. _

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

180 Hull St.

NOTICE is _____
GB 9024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3705 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HARRY
3705 Flatlands Ave.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 nf 
the 
1933 
lyn. 
the

Alcoholic Beverage Control Law at 
Rockaway Parkway, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

DAVID SHIFFMAN 
Rockaway Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retąjį under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 
4824 6th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2298 has b$en Issued to the undersigned 
to sell beęr, at retąil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

4101 3rd

NOTICE ip (Hereby given that License -No. 
GB 1360 has been, issued to the undersigned 
to sell beer. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
“........... Avenue, Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

BERNHARD KATT
Avenue Brooklyn, N. Y,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10661 has been issued to the undersigned 
to sell beir, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7214 - 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

JACOB ROSENBLUTH 
7214 - 13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
GB 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Pr””!56*’WALTER J. COVADLO &

MORRIS GOLDSTEIN 
(King Herman Self Service) 

Food Center
Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

47?? 4th 
County of 
promise?.

47?a 4th
NOTICE 
GB 6381 „ ____
to sejl beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tp be consumed off the 
premises.

GEORGE KOENTJE 
127 6th Avenue Brooklyn, N. Y.

724

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2231 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 bf 
the AJaoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ,

TILLIE MILLOCH
(Mario’s Provisions Co.) 

502 Lorimer St. Brooklyn, N.

NOTICE
GB J702 ........ ...._________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2450 _____ _
to sell beer, at retail under Section 107 nf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOROWITZ 
155 Harrison Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE }u hereby giyen that License No. 
GB 2669 pas been issued to the undersigned 
to sell beer. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 7th Avepue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be copsujped off the 
premises.

JOHN LUCHAU
280 7th Avenue Brooklyn, N. Y.

Biznieriai? įkelkite »avo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 pf 
the AJcoholic Beverage Control Law at 
442 De Witt Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off .the 
premises.

ALEX LIEBER
442 De Witt Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2028 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL ACCARDI
2928 Fitkin Ave. • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS KORMEL
774 Rockaway Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 781 has been issued to the undersigned 
to'sell beer, at retail under Sartk.n 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
830 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn. 
Goupty of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS C. GIANNONE 
(Willoughby Rest. & Lunch)

380 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section IO’ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
604 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
604 Rogers Avenue Brooklyn, N.
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Raudonarmiečiai Sunaikino Daug Priešų, Mėgi
nusių Pereit per Dono Upę; Krasnodar© Srityj 

Sovietai Pasitraukė Kiek Atgal

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugpj. 20. — Šiandieninis Sovietų praneši

mas sakė:
Naktį rugpj. 19-20 sovietinė kariuomenė kovojo prieš 

vokiečius į pietų rytus nuo Kotelnikovo, į pietus nuo 
Krasnodaro ir Piatigorsko srityje. Kitose fronto daly
se neįvyko atmainų.

Kletskaja srityje mūsų kariuomenė padarė kelias 
kontr-atakas. Buvo sunaikinta septyni priešų tankai 
ir supliekta batalionas vokiečių pėstininkų.

Į pietų rytus nuo Kletskaja priešai buvo prasimušę 
pirmyn ir perėję per Dono upę, bet jie susidūrė su at
kakliu pasipriešinimu sovietinės kariuomenės ir tapo 
visi sunaikinti. Kitame sektoriuje buvo sunaikinta 
apie 17 priešų tankų ir užmušta daugiau kaip 500 vo
kiečių.

Buvo tęsiami žiaurūs mūšiai į šiaurių rytus nuo Ko
telnikovo. Sovietų pėstininkai ir tankai padare labai 
skaudžių nuostolių atakuojantiems vokiečiams. Siaučia 
didelis mūšis dėl vienos geležinkelio stoties, kuri kelis 
kartus perėjo iš vienų rankų į kitas ir atgal.

Į pietų rytus nuo Krasnodaro mūsų kariuomenė ve
dė įnirtusius apsigynimo mūšius prieš vokiečių tankus 
ir motorizuotus pėstininkus. Vokiečiai padarė kelias 
smarkias atakas, priversdami mūsų kariuomenės da
linius pasitraukt kiek atgal. Sovietiniai artileristai 
padegė penkis vokiečių tankus.

Piatigorsko srityje sovietinė kariuomenė nušlavė 
vieną priešų eilę. Vokiečiai, pasitraukdami, paliko še
šis išdegintus savo tankus ir 350 saviškių lavonų mū
šio lauke.

Voronežo apskrityje per paskutines penkias dienas 
mūsų kariuomenė nušlavė apie 5,500 vokiečių, sunaiki
no 27 jų tankus ir šarvuotus automobilius, 21-ną or
laivį, 169 trokus, dvi kanuoles ir 11 amunicijos ir ga
zolino sandėlių. Viename sektoriuje sovietine artileri
ja sunaikino visą batalioną priešų pėstininkų. Vakari
nėje Dono upės pakrantėje verda atkaklūs mūšiai gat
vėse vienos apgyventos vietos. Praeitą naktį trys ba
talionai priešų pėstininkų ir jų tankai pradėjo kontr
ataką, bet mūsų kariai atmušė ją.

Amerikiečiai Apvalo Savo Užimtas Salas nuo 
Japonę Kariuomenės Likučiu

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Naujos Nacių Pasakos 
Apie Ryty Frontą 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)1 

vien tik antradienį ir tre
čiadienį.

Naciai be jokio patvirti
nimo iš niekur kitur giria
si, būk nuo rugpj. 11 d. iki 
šiol jie suėmę 14,000 sovie
tinių karių ir sunaikinę bei 
pagrobę 400 tankų ir 200 
kanuolių per atakas Oriolo 
srityje.

Hitlerininkai taipgi pasa
koja, būk jų orlaiviai nu
skandinę tris Sovietų trans
porto laivus Juodojoj Jūroj 
ir, girdi, vien tik trečiadie
nį sunaikinę 104 sovietinius 
orlaivius iš viso.

Vokiečių komanda pripa
žįsta, kad Raudonoji Armi
ja ir toliau atakavo nacius 
į rytus nuo Viazmos ir arti 
Rževo, bet, pasak nacių, tai 
jie, esą, atmušę visas So
vietų atakas.

(Tai yra nacių pagyrai ir 
abelnai nepatikimi priešų 
pranešimai, kurių niekas iš 
talkininkų visai nepatvirti
na.)

Anglai Laimėjo Oro Mūšį 
Prieš Vokiečius Egipte

Cairo, Egiptas. — Susi
kirtime su skaitlingesniais 
nacių orlaiviai Egipte, an
glų lėktuvai nušovė žemyn 
keturis priešų orlaivius ir 
sužalojo aštuonis. Viso ta
me mūšyje dalyvavo 20 vo
kiečių orlaivių.

Vis nėra mūšių ant žemės 
Egipte.

Suėmė Prieš-Amerikinį Vo- 
kiečiy Šnipą Kuboje

Baltimore, Md.
Baltimorės miestas ir jo apy

linkės progresuoja industrijoj. 
Kur nepažvelgsi, matosi rūks
tanti kaminai ir kaminėliai, 
girdisi dieną ir naktį ūžian
čios mašinos ir liepsnoja foun- 
drės. Suvažiavo darbininkai iš 
įvairių .kampų Suvienytų Val
stijų, o daugiausiai iš Virgini
jos. Dėl to stoka gyvenamų bu
tų, sulindo į skiepus ir moka 
brangias randas už prastą gy
venimą. Nekurie namų savi
ninkai kėlė randas iki aukš
čiausiam laipsniui ir dėl to kė
limo turėjo valdžia įsikišti, 
kad sustabdyti tą dalyką. Da
bar, kada reik cit registruotis, 
ir stovėt lainėj po kelias va
landas ir išduot rokundą ran
dų pribuvimo, tai sako, “nege
rai toks patvarkymas.”

Nekurie darbininkai, pribu
vę iš kitur su šeimynom, pasi
rodė, savo elgesiu, kad jie atsi
likę nuo civilizacijos* Moterys, 
merginos ir jaunos mergaitės 
flirtuoja su vyrais, vedžiojasi 
susiėmę rankom, arba apsika
binę už kaklų, nepaisydami gė
dos, negražiai kalbasi. Miesto 
valdininkai į tai per pirštus 
žiūri. Baltimorės vietiniai gy
ventojai stebisi iš tokių žmo
nių, kurie neturi gėdos nei 
žmoniško jausmo, paskendę 
girtybėj, keiksme ir barniuose 
šeimyniško gyvenimo. Ne be 
reikalo vienas karininkas pa
stebėjo miesto tarybai per vie

tinį anglišką laikraštį: “Jeigu 
neuždraus tokį elgesį, iš kurio 
plinta ligos ir kitos nelaimės 
žmonijos, tai miestas papuls 
po kariška kontrole ir discipli
na.” K. Mikolaitis.

Oakland ir San Fran
cisco, Calif.

Mezgėjų Piknikas
Liepos 19 d. įvyko Oaklan- 

do ir San Francisco mezgėjų 
piknikas drg. Burdų darže. Ne 
tik kad moterys pasišventusiai 
mezga dėl Sovietų Sąjungos 
karžygių, bet ir rengia paren
gimus, kad tik padarius dau
giau pelno tam taip svarbiam 
tikslui. Mūsų mezgėjų pirmi
ninkė Marė Radienė, kaip ir 
visuomet, rūpinos su valgiais 
ir gėrimais. Viską suvežė ir 
per visą dieną dirbo. Drg. 
Burdienė nuo pat anksti ryto 
pagelbėjo prie darbo. Drg. 
Sutkienė, mezgėjų sekretorė, 
nenuilstanti mezgėja, rūpinos 
su vilnų išdalinimu, kad galė
tų draugės mėgsti.

Drg. Ečienė iškepė net še- 
šius pyragus ir paaukavo dėl 
pikniko. Prokšaitienė aukavo 
mėsos. Piknike dirbo Palšienė 
ir K. Slegerienė. Kurios nedir
bo piknike, tai per dieną mez
gė'.

Piknikas atnešė gražaus 
pelno, $44, dėl vilnų pirkimo. 
Tai puiku.

Drg. K. Yankauskienė, mez
gėjų čampionė, kuri daugiau
sia yra numezgus reikmenų 
dėl Sovietų karžygių, buvo iš
važiavus su drg. Yankausku 
atostogoms į Oregon valstiją. 
Ten viešėdama turėjo pasikal
bėjimų su oregoniečiais, paaiš
kino jiems, kaip Oaklando ir 
San Francisco moterys mezga. 
Ten draugai ir draugės, tuo
jau įteikė drg. Yankauskienei 
aukų. Po $1: Ulskienė, M. 
Jankauskienė, Y a z elskienė, 
Marcinkai. Sūrį aukavo Ya- 
zelskienė, kuris buvo parduo

r

tas už $1. Karbanskienė auka
vo sūrį dėl pikniko, kuris at
nešė pelno $7. Tai puiku, kaip 
mūsų draugės, kad ir ant atos
togų būdamos, neužmiršta ir 
svarbių darbininkiškų tikslų. 
Drg. Yankauskienė piknike 
daugiausia pardavė tikietukų. 
Dar pridavė aukų nuo Valas- 
ka ir V. G. po 50c. ir nuo drg. 
Senutienės $2, iš Martenis, 
Calif., nuo Kazlausko 50c. 
Tad viso nuo šio pikniko li
ko pelno $60. Jau daug finan
sų yra sukelta per moteris 
mezgėjas. K. M.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja 
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Washington, rugpj. 20. — Jungtinių Valstijų laivy
no departmento pranešimas:

Pietinis Ramusis Vandenynas:
Amerikos marininkai apvalo savo neseniai užimtas 

Saliamono salas nuo japonų likučių.
Japonų orlaiviai, naikintuvai ir submarinai retkar

čiais bombardavo amerikiečių pozicijas pajūriuose, bet 
mažai nuostolių tepadarė.

Mūsų orlaiviai bombardavo priešų naikintuvą ar šar
vuotlaivį ir padegė jį.

Iš AMERIKIEČIŲ ORO ŽYGIŲ PRIEŠ NACIUS
London, rugpj. 20. — Pranešimas Jungtinių Valsti

jų armijos štabo Anglijoj:
Būriai Jungtinių Valstijų armijos lakūnų, skrisdami 

anglų kovos lėktuvais Spitfires, dalyvavo dešimtyje 
atakų pereitą trečiadienį talkininkų veiksmuose prieš 
vokiečius Dieppe (šiauriniame Francijos pajūryje).

Amerikiečiai lakūnai teigia, kad jie, turbūt, nušovė 
žemyn tris vokiečių lėktuvus kovotojus F-W 190 rūšies. 
Pranešama, kad jie sužeidė tris kitus priešų lėktuvus.

Žuvo aštuoni iš amerikinių lėktuvų, bet trys jų vai
ruotojai išsigelbėjo.

Havana, Cuba. — Polici
ja suėmė vokietį Victorą E1. 
I. Meyerį kaip įtariamą šni
pą. Pas jį rado braižinius 
amerikiečių orlaivių stovy
klos ties Havana ir tūlus 
kitus šnipiškai atrodančius 
dokumentus.

LONDON. — Anglų po
litikai teigia, kad Anglijos 
premjero Churchillo dabar
tinis susitarimas su Stali
nu Maskvoj atžymės naują 
karo laipsnį. į

Atakuoja 7 Ašies Sub
marine ties P. Amer.

Žuvo Vengry Diktatoriaus Sū
nus Sovietiniam Fronte

Chungking. — Japonai 
užėmė keturis C h i nijos 
miestelius Fuchow srityj.

PRANEŠIMAI
LŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos su

sirinkimas įvyks rugp. (Aug.) 25 d. 
(antradienį), 8 vai. vakare, Lietu
vių salėje, 29 Endicott St.

Visus tarybos narius ir nares 
prašome įsitėmyti šį susirinkimą ir 
kviečiame jame dalyvauti. — Sekr. 
J. M. Lukas. (197-198)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th St

Kiekvieną sub atą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Rio de Janeiro. — Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Brazilijos orlaiviai medžię- 
ja ir atakuoja bent septynis 
fašistų submarinus ties 
Brazilija. Šie orlaiviai jau 
tikrai nuskandino vieną 
priešų submariną, bet grei
čiau — du.

MINIOS REIKALAUJA 
KARO PRIEŠ FAŠIS

TŲ AŠĮ
Brazilijos žmonės tūks

tantinėmis miniomis de
monstruoja, reikalaudami 
paskelbt karą prieš fašistų 
Ašį. Braziliečiai šaukia at
keršyt Ašiai už tai, kad jos 
submarinai nuskandino 18- 
ką prekinių Brazilijos lai
vų.

Chungking. — Chinai at
kariavo nuo japonų miestą 
Wenchow, pajūryje.

Berlyno radijas pranešė 
rugpj. 20 d., jog karo 
veiksmuose prieš Sovietus 
tapo užmuštas Stephan 
Horthy, sūnus Vengrijos 
diktatoriaus, admirolo >Ni- 
cholo Horthy. Stephan bu
vo antras po tėvo aukščiau
sias vengrų valdovas.

Civiliai Prancūzai Taip Pat 
Mušė Vokiečius

London. — Dalis civilių 
francūzų taipgi atakavo vo
kiečius, kuomet talkininkai 
užpuolė nacius, nors anglai 
per radiją kartotinai atsi
šaukė į francūzus gyvento
jus, kad dar susilaikytų nuo 
karinių veiksmų prieš vo
kiečius, nes talkininkai dar 
nedaro tikro, pastovaus įsi
veržimo į Franciją, o tik 
laikiną užpuolimą.

Dr. John Repshis 
(BfciPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas tnman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS.
Te!.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
NedėHomis ir fiventadieniaia i 
10-12 ryte

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. ;Į 

Iš senų padarau? 
naujus paveiks- ; 
lūs ir kra javus i 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-' 
kalui esant ir;! 
padidinu tokio? 
dydžio, kokio pa- ; 
geidaujama. Tai- ; 
pogi atmaliavoju ; 
įvairiom spalvom, ;

JONAS STOKES
S12 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191 j

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c 
Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės   60c 
Ta pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais ...... $1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių

maldos su paveikslėliais ....... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................  10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė ........................  25c
Duktė Pūstynėse ......................  25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ............... 25c
Gudrus Piemenėlis ....................  25c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ................................... 35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kąip pa

daryt sūriai ........................25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi................... $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ......................c........ $1.25
Kabalas ....................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas .........  25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST.,

SPENCERPORT, N. Y.

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus I^evandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HA vemcyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-U ndertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvos" Namo BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį I
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių
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ŠeStas Puslapis LAISVE Seštad,, Rugpjūčio 22, 194?

NwYorko^/a^feZi iijos
Melagiams Pasiūlymas

Rūpinasi Gauti Karo
Darby

Miesto Vaizbos Butas pa-

Šeimynos Problema

“Naujojoj Gadynėj’’ (rugp. 
13 d.) pasakyta, kad būk aš 
“Laisvėje” liepos 20 dieną, 
pasmerkęs “Naujienas,” “Dir
vą,” “D r a u g ą,” “Keleivį,” 
“Darbininką,” “A m e r iką,” 
“Naująją Gadynę” ir “Vieny
bę”, pareiškęs :

“Reikia surinkti tuos Goeb- 
belso raštus ir išvertus į anglų 
kalbą perduoti valdžiai, tegul 
valdžia pakrato tuos pronaciš- 
kus laikraščius.”

Nei liepos 20 dieną, nei ku
rią kitą dieną aš tokio pareiš
kimo nerašiau—nedariau. Tai 
yra “N. G.” grynas melas.

Štai mano pasiūlymas: Jei
gu “N. Gadynės” štabas įro
dys, kad aš tokį pareiškimą 
padariau, tai aš paaukosiu 
Brooklyno lietuvių ambulanso 
fondui $10. Bet jeigu jis neįro
dys, tai jis turės į tą fondą 
įnešti $10. !

Kaip matote, pinigai nueis 
labai gražiam tikslui.

Laukiu įrodymo arba prisi
pažinimo melagiais.

A. Bimba.

(š Jono Ormano Išleistuvių 
Kariuomenėn

Automobiliaus Šlampa

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Ketvirtadienio popietį lan

kėsi dienraščio įstaigoje Ma
tas šolomskas iš Philadelphi- 
jos, jaunas veikėjas, atvykęs 
dalyvauti Jono Ormano, LDS 
Nacionalio Jaunimo Komiteto 
sekretoriaus, išleistuvėse J. V. 
kariuomenėn, suruoštose 20 
rugp. vakarą, Laisvės salėje.

Taipgi lankėsi atvykęs iš 
kempės tuo pat tikslu korpo- 
ralas Antanas Vasaris, mon- 
tellietis.

Pereitą ketvirtadienį laisvie- 
čius atlankė M. K. Sukackie
nė, plačiai žinomoji Naujosios 
Anglijos veikėja iš Worcester, 
Mass. Jinai viešėjo pas sūnų- 
marčią J. B. Sukackus, Brook- 
lyne, ir dukterį New Jersey 
valstijoj, taipgi lankėsi Dr. ir 
Mrs. Petrikų vasarnamyje per
eitą savaitę tikėdamosi pasi
maudyti, bet maudynes sulijo 
lietūs. Su ja kartu svečiavosi 
ir jos sūnus Dr. Vytautas Su
kackas iš Chicagos.

Viešnia paaukojo Laisvės 
Popieros Fondui $1 ir Apšvie- 
tos Fondui $1.

Gražus būrys jaunimo ir se
nimo susirinko pereito ketvir
tadienio vakarą į Laisvės salę 
palinkėti kariuomenėn išei
nančiam jaunimo vadui Jonui 
Ormanui geriausios kloties ko
voti prieš fašizmą militariškų 
kovotojų eilėse.

Jonas pradeda tarnybą rug
pjūčio 22-rą.

Atėję salėn 8 vai., atradom 
varsotai padabintų stalų eilę, 
šventiškai atrodančią aplinku
mą, pagal kurią ir nežinoda
mas vakaro rengėjų supras
tum, jog čia šeimininkauja 
jaunų gaspadinių ranka. Prie 
estrados gale salės mitingauja 
būrys moterų, skubiai svarsto 
vieną po kitai problemas ir 
kai, kada suklega juoku, kitu 
kartu stipriai suploja kuriam 
nors raportui. Atrodo, kad ge
rai dirbta.

Prakaitą braukdami, ateina 
vis daugiau svečių, kurie, pasi
rodo, nebegali sutilpti gaspa
dinių iš anksto aprokuotose ri
bose. Tiesiami nauji stalai. At
sirado daugiau, negu buvo ti
kėtasi, norinčių dalyvauti jau
nimo veikėjui pagerbti vaka
re. Nepaisydami darbo dienos 
nuovargio ir įkyriai šutraus 
oro, jie susirinko dar vieną 
vakarą, praleisti su juomi.

Susodinus svečius prie sta
lų su lengvais užkandžiais, ad
vokatas Keistutis Michelsonas, 
LDS Nacionalio Jaunimo Ko
miteto pirmininkas, atidarė 
programą, trumpoje kalboje 
atžymėdamas, kad nors Jono 
išleidimas palieka didelį trū
kumą visų lietuvių ir ypatin
gai LDS jaunimo veikime, ta
čiau mes džiaugiamės ir di
džiuojamės, kad mes galime 
duoti tokių žmonių svarbiau
siai mūsų šių dienų pareigai— 
sumušimui didžiausio mūsų ša
lies ir visos žmonijos priešo

nas Ormanas. Stipriai susikau
pęs, Jonas pasakė gerą, aksti- 
nančią į veikimą kalbą. Rody
damas ant estrados stovinčion 
LDS narių tarnybinėn vėlia- 
von, daryton dar prieš LDS 
Seimą, su atžymėtais 300 LDS 
narių ir į gale stalo stovintį 
didžiulį LDS narių garbės są
rašą, Jonas sakė:

— Liūdėti nėra ko. Ten Va
saris, Gužauskas, Paltan ir 
šimtai kitų geriausių, mano 
draugų veikėjų iš visos Ame
rikos ir mūsų miesto. Nesu pir
mas nei paskutinis, einu pas 
draugus, einu kovoti greta 
draugų už tą patį tikslą, už 
kurį kovojome būdami namie. 
Pasiliekantieji, sakė jis, ge
riausia mums, išeinantiems, 
padėsite, jeigu išlaikysite mū
sų organizacijas, mūsų visą 
judėjimą, visą namų frontą, 
čielybėje ir dar stipresniu. 
Taipgi tarė padėkos žodį da
lyviams ir rengėjams šio vaka
ro, davusiems progą su visais 
pasimatymo.

Baigdamas programą, vaka
ro pirmininkas priminė sve
čiams, jog šiai draugiškai su
eigai surengti reikėjo nemažai 
lėšų, o įžangos jokios neimta, 
prašydamas, kad svečiai pagal 
išgalę prisidėtų joms padeng
ti. O kas liks, nupirksime nau
jam kariui dovaną.

F. Kazakevičienė (jamaikie- 
tė) atvežė gražų gėlių bukie
tą.

Tarpe svečių matėsi Dobi- 
niai, Purvėnai, Stupurai, ku
rių sūnūs jau nuo seniau tar
nauja ginkluotose jėgose.

Gauta daug sveikinimo te
legramų nuo organizacijų ir 
atskirų veikėjų iš kitų miestų.

Rep.

Rugpjūčio 19-tą pradėjo 
griežtai imti nagan automobi
listus, nepasimokėjusius auto 
taksų, neturinčius ant fronti- 
nio lango stampos. Ji kainuoja 
$5 ir turėjo būti įsigyta su lie
pos 1-ma.

Brooklyne medžiotojams se
kėsi, sulaikyta po 71 prasikal
tėlį per valandą. Bausmė yra 
iki $25 arba 30 dienų kalėti.

Jurginės Draugijos 
Piknikas Rytoj

siūlė New Yorke sudaryti Ko
ordinavimo Korporaciją, kuri 
paimtų valdžios kontraktus ir 
paskirstytų darbus po mažą
sias nedirbančias šapas.

žinovai sako, kad New Yor
ke yra 30 divizijų lavintų dar
bininkų ir pakankamai tiems 
darbams vedėjų, taipgi 400,- 
000 bedarbių.

Darbininkų o r g anizacijos 
jau seniai kėlė klausimą jieš- 
kojimo miestui karo darbų. 
Įsteigimas kokios nors įstaigos 
tam tikslui turėtų padėti gauti 
darbų, kas sunkiau padaryti 
atskiriem mažų šapų savinin
kam, kuriem važinėti po įstai
gas nėra lengva.

New Yorko teisme aną die
ną kilo viena iš tų keistenybių, 
pasireiškiančių pasekmėj ne
susipratimų šeimoje.

Atsiskyręs nuo žmonos Įeit, 
komandierius laivyne McKin
ney, paskilbęs Park Ave. gy
ventojas, operacijų daktaras, 
po nesimatymo per 3 mėnesius 
su buvusios žmonos auklėji
mui pavetu 9 metų sūneliu, 
prašė teisėjo tarpininkauti jo 
pasimatymui.

Pašaukta pristatyti sūnelį 
pas teisėją, Mrs. McKinney 
pribuvo, bet sūnelio neatvedė, 
aiškindamosi, kad jis yra atos
togose kempėj, išvažiavęs lai
veliu pasivažinėti ir jo nega
lėjus pasiekti.

Nusiminęs tėvas maldavo 
teisėjo: “Gerbiamasis. Išva
žiuoju tarnybon penktadienį 
ir nežinau, ar sugrįšiu. Noriu 
matyti Sandy tik dar vieną 
kartą.”

Teisėjas kreipėsi į motiną 
su mandagiu prašymu leisti 
matyti sūnų, bet ji atsakė ne
leisianti. Supykęs, teisėjas pa
tvarkė, kad sekamą rytą ji tu
ri pristatyti vaiką ir kad jis 
liksis su tėvu tol, kol tik tė
vas bus mieste.

Bulvėms Pavojus
Ankstybosios Long Island 

bulvės, sakoma, randasi pavo
juje dėl patvinusių dirvų, nes 
laike lietaus ar tuoj po lietaus 
negalima įbristi, o pradėjus 
dirvoms bręsti vėl užeina lie
tūs.

fašizmo.
Šokių Festivalas

Šį sekmadienį, rugpjūčio 23 
d., įvyks šv. Jurgio Draugys
tės 65-tas piknikas Dexter 
Parke, 74-11 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Pradžia 2 
vai. po pietų. Įžanga tik 45c.

Visi Brooklyno ir apylinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti. 
Šokiams gros A. Pavidžio or
kestrą, o nešokantieji čionai 
gali pasilsėti didžiulių medžių 
pavėsyje ir pasivaišinti su sa
vo draugais ir naujais pažįsta
mais, kurių visuomet galima 
rasti tarp skaitlingų Jurginės 
Draugijos pikniko svečių.

—Jurgis.

Galahadas Vėl Išeina 
Karan

Senovės ricierius Sir Gala- 
had, anų laikų karuose prida
ręs daug strioko ne vienai ar
mijai, o pastaraisiais laikais 
saugojęs biskitų fabriką Long 
Island City, šiomis dienomis 
vėl išeina. į karą. Iš jo (20 to
nų bronzo statulos) esą gali
ma gauti pakankamai metalo 
padarymui 375,000 svarbių 
lankų didiesiems šoviniams.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Svarbiausias judamasis paveikslas jūsų gyvenime:

“Moscow Strikes Back”
Rusų Didvyrybe prieš Nacių Barbarizmą!

Nufotografavo 160 fotografų, nepaisant nacių kulkų!
Tikros kanuolės! Tikri kariai! Tikras Karas!

“Tikrai Puikus! Prašau Jus Pamatyti Jį.“—Wanda Hale, DailyNevvs. 
“Mes dar niekada nematėme judžio, kuris galėtų šiam prilygti.”— 

N. Y. Times.

PAAIŠKINA EDWARD G. ROBINSON

GLOBE THEATRE T"
įtarė Padeginėjimą

Policija sulaikė James Pal
mero, 43 m., 1131 Lafayette 
Ave., įtarus padeginėjime. Jis 
esąs prisipažinęs įmetęs gniūž
tę padegtos popieros į kamba
rius, 609 Van Buren St., iš 
keršto ten gyvenančiai mote
riai, bet gynėsi nesąs padegi
nėtoji!, kuris pastarosiomis ke
liomis savaitėmis užkūrė virš 
desėtko gaisrų. Jį sulaikė po 
$10,000 iki ištirs.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

(ATVĖDINTAS ORAS)

arti 14 St. & Union Sq.
GRamercy—5-9879

Vėlai Rodoma
Kas fteštadien}IRVING PUCE

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE
Sujudinanti atsitikimai Sovietų kovotojų, 

užpakalyj Vokiečių Linijos! “The Baker’s Wife”
“Guerrilla Brigade” Taipgi: Dmitri Shostakovich veikalas 

•‘Golden Mountains” Eks»r:i: Rusų 
Baletas ir LiaudiSki Šokini

Trys jauni vaikinėliai, vidu
rinės mokyklos mokiniai, pa
vojingai apdegė ištikus eks
plozijai darant laboratorinius 
bandymus vieno iš jų namuo
se, St. Albans.

REIKALAVIMAI
Reikalingas namo prižiūrėtojas, 

džianitorius, turi būt patyręs. Gali 
turėti ir kitą darbą. Namas 30 šei
mynų, garu apšildomas. Džianito- 
riaus alga $40 j mėnesį ir 4 kamba
riai gyvenimui. Kreipkitės: Ida 
Golden, Apart. 9, 145 Grand St. 
Ext., Brooklyn, N, Y. (197-199)

, PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

Liet. Literatūros Draugijos 25 kp. 
ir LDS 13 kp. rengia savo metinį 
Bankietą, kuris įvyks šeštadienį, 
gruodžio (Dec.) 5 d., A. Daukanto 
salėje, 948 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti mūsų rengiamame ban- 
kiete. įžanga $1.50. Malonėkite iš- 
anksto įsigyti įžangos bilietus. — 
Komisija. (197-198)

Programos eigoje pirminin
kas iškvietė tarti po keletą žo
džių gerų linkėjimų šioms iš
kilmėms specialiai atvykusius 
svečius, Jono draugus ir veikė-! 
jus, Matą šolomską iš Phila- 
delphijos, montellietį korpora- 
lą Antaną Vasarį iš J. V. ar
mijos kempės, taipgi vietinius 
— J. Siurbą, M. Sinkevičiūtę, 
A. Bimbą, S. Sasną, V. 'Zab- 
lacką, Dr. Petriką, R. Mizarą, 
LDS prezidentą. Greta atžy
mėsimo Jono nuopelnų mūsų 
judėjimui ir palinkėjimo jam 
geros kloties, veik visi, ypatin
gai A. Bimba ir R. Mizara, pa
brėžė svarbą likusiesiems su
kaupti savo jėgas į didesnį 
veikimą remti mūsų šalies ka
ro pastangas ir išlaikyti mūsų 
organizacijas ir spaudą atatin
kamoje aukštumoje, nes tas 
nepaprastai svarbu laimėjimui 
priešfašistinės kovos namų 
fronte. Ne liūdėjimu Jono ir 
kitų išėjusių, išeinančių ir dar 
išeisiančių, sakė jie, bet dar
bu, kova, aukomis galime pa-

Turintiems liuoslaikio šio 
šeštadienio popietį verta nuva
žiuoti į Prospect Parko ilgąją 
pievą—Long Meadow*—pasi
žiūrėti apie 2,000 vaikų išpil
domų įvairiausių liaudies šo
kių. Tikimasi apie 10,000 žiū
rovų. ši yra 27-ta metinė tos 
rūšies pramoga.

Programa prasidės beno 
koncertu 2 vai., šokiai 2:30, 
o po to vaikai šokėjai pikni- 
kaus.

Newyorkietis Nuteistas 
Už Sabotažą

Gegužės 4-tą buvęs areštuo
tas įtarus sabotaže F. W. 
Bilgeshouse šiomis dienomis 
nuteistas trim metam kalėjimo 
už gadinimą šapoj įrankių. Jis 
dirbo Federal Shipbuilding ša- 
pose, Kearny, N. J., gyveno 
218 50th St., N. Y.

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

į ^LIETUVIŠKA* |
užeiga!

J Rheingold Extra Dry Alus g
1 Didelis pasirinkimas visokių 8
*> Vyną ir Degtinės o
5 Importuotų ir Vietinių
2 Kasdien Turime a>
3 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g

1 josephHzeidat I
3 Savininkas 0
2 411 Grand St. Brooklyn S

Lietuvių Kuro Kompanija '
X i *

Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 
anglių pristatymas j miestus |

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

dėti jiems greičiau sumušti
Hitlerį su jo šaika ir laimin
gai, greit sugrįžti.

Paskiausiu pakviestas tarti 
žodį patsai išleidžiamasis, Jo-

65-tas 65-tas

• Švento Jurgio Draugystės

įpiknikas
e Įvyks Sekmadienį

S Rugpjūčio-August 23-čią d.
• DEXTER PARKE
• 74-11 JAMAICA AVE. WOODHAVEN, N. Y.

Pradžia 2-rą valandą po pietų
e ŠOKIAM GROS A. PAVIDŽIO ORKESTRĄ
• Gerbiami Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kvie-
• čiame visus atsilankyti į mūsų puikiausią pikniką, kur bus pro- 

gos su pažįstamais sueit ir prie puikios muzikos pasišokti.
• ĮŽANGA 45 CENTAI. Rengimo Komisija.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

1~—<—— i

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboidt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

< A A A A A A

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

Krnutuvčjo yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro
džių, ) a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s id a biinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
Jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

T3

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laikų praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneStat 

adfe8a8j

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

& i

VIRI-THlN RYTHM ... MERCEDES ... 14 Id. 
Yellow gold filled cate, solid yellow gold case, 
17-fewel Preclilon move- 17-jewel Preckion move
ment .... $33.75 . men) .... $42.50 

't

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

VERLTHIN AIRWAY ... Pink BOSITE 

or yellow gold filled cate with PATENKINTI

Guildite back, 15 jewel* . $29.71


	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00588.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00589.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00590.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00591.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00592.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00593.pdf (p.6)

