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'Amerikos Orlaiviai Neleidžia

Tai Jau Kelintą Sykį Mūsų Laivynas Supliekia Japonus
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London. — Daugiau A- 
merikos kariuomenės atvy
ko Indijon.

London, rugp. 28. —Ang
lų karininkai teigia, kad su
stiprėjo Stalingrado gyni
mas, bet jam vis gręsia pa
vojus.

Niekas nėra užtikrinęs, kad 
šį karą būtinai laimės Jungti
nės Tautos.

Nereikia apsigaudinėti. Ne
reikia gyventi sapnais.

Karą gali laimėti Jungtinės 
Tautos. Bet priklausys nuo to, 
kaip jos kovos ir kaip jos lai
kysis.

Viena Sovietu Sąjunga ne
nugalės visos Europos, kurią 
dabar Hitleris yra paleidęs ka- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Washington. Karo sekre
torius Stimson patvarkė, 
kad gali būt armijon ima
mi tinkami savanoriai vy
rai iki 50 metų amžiaus.

New York “Daily News’’ 
pasigamino naują lazdą muši
mui prezidento Roosevelto. 
Tas pronaciškas šlamštas be
veik kasdien rašo, kad Roose- 
veltas jau esąs suplanavęs ket
virtam ir penktam terminui 
kandidatuoti. Girdi, jis ruošia
si tapti Amerikos karalium, 
arba amžinu prezidentu!

Tai yra nuodijimas Ameri
kos žmonių proto ir jausmų 
prieš šalies vadą, ant kurio pe
čių rymo tokia didelė šio ka
ro vedimo atsakomybė.

žiūriu, dar ir dabar SLA or
ganas “Tėvynė” tebetalpina 
surašą, gautą tiesiai iš nacių 
propagandos biuro, idant iš
niekinti ir apjuodinti Sovietų 
Sąjungą.

Ką už tai “Tėvynės” štabas 
gauna nuo Goebbelso?

Kur pirkti karo bonus?
Kam siųsti surinktas aukas?
Reikia ten pirkti bonus bei 

štampas ir per ten siųsti au
kas, kur išeis kreditui ir gar
bei lietuvių.

“Laisvės” a d m i nistracija 
pardavinėja karo štampas. To
dėl visi brooklyniečiai ir jų 
kaimynai turi stengtis pirkti 
tas štampas “Laisvėje.”

Valdžia žino, kad “Laisvė” 
yra lietuvių dienraštis, nuošir
džiausiai remias šį karą. Todėl 
juo daugiau “Laisvė” parduos 
tų štampų ir bonų, tuo dides
nis kreditas bus visiems lie
tuviams.

KRISLAI
Lietuvių kreditui ir garbei.
Gali užtraukti korone 

ant visų.
Nauja lazda.
Laimėjimas neužtikrintas.
Keturios partijos.

Rašo A. BIMBA

Pažangieji lietuviai plačiai 
renka aukas Sovietų medikalei 
pagelbai. Ir čia mes lietuviai 
turime gerai pasirodyti. O pa-, 
sirodysime juo geriau, jeigu 
tos aukos bus kartu perduotos 
per vieną įstaigą.

Tokia įstaiga yra ir puikiai 
darbuojasi. Tai Sovietų Sąjun
gos Medikalės Pagelbos Lietu
vių Komitetas. Jo sekretorėj 
yra Aldona Ormanienė, o iž
dininkė Lillian Kavaliauskai
tė.

Per šitą centralinį komitetą 
ir reikia siųsti visas aukas So
vietų medikalei pagelbai.

Eina gana pavojingi girdai. 
Washingtone esą kalbama, 
kad valdžia gali uždaryti vi
sus sveturgimių laikraščius, ar
ba priversti kiekvieną straips
nį spausdinti abejose kalbose.

Tai būtų didžiausia nelaimė 
ir skaudžiausias smūgis lietu
viams. k, -iįi

O kodėl valdžios žmonių 
galvose tokios mintys kyla? į 
Ogi todėl, kad kai kurie sve
turgimių laikraščiai dar ir 
šiandien nesiliauja vedę pro- 
nacišką propagandą.

Tie laiškai iš Lisbono, tos 
Ancevičiaus telegramos iš Ber
lyno, tie straipsniai iš nacių 
dienraščio “Į Laisvę,” tos ci
tato iš nacių spaudos — tie vi
si naciški nuodai, kuriais už
pildyti “Keleivis,” “Naujoji 
Gadynė,” “Draugas,” “Ameri
ka,” “Tėvynė,” “Darbininkas” 
ir “Dirva” gali užtraukti bai
sią koronę ant visų Amerikos 
lietuvių, ant visos jų spaudos.

Gali nuo to nukentėti visai 
nekalti, nuoširdūs, patrijotin- 
gi laikraščiai; gali būti užduo
tas smūgis kultūrinėms Ame
rikos lietuvių įstaigoms ir or
ganizacijoms.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $0.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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AMERIKIEČIAI MEDŽIOJA SUMUŠTA JAPONIJOS LAIVYNĄ
Japonų Laivyno Jėgom 

Iš Naujo Susitelkti

Washington, rugp. 28. — 
Jungtinių Valstijų karo lai
vai ir orlaiviai šauniai su
mušė Japonijos laivyną, ku
ris bandė atgriebt nuo ame
rikiečių užimtą Tulagi ir 
dvi ar tris kitas Saliamono 
salas.

Japonų karo laivai ir 
transportiniai laivai su sa
vo kariais, ginklais ir amu
nicija, prakišę ir šį mūšį, 
dabar visais garais pabėgo.

Oficialis Amerikos laivy
no pranešimas spėja, kad 
japonai dar mėgins sutelkt 
savo laivyno jėgas ir iš 
naujo atakuot amerikiečius 
ties Saliamono salomis ir 
jose.

Bet Amerikos orlaiviai

vejasi juos, medžioja prie
šų laivyno jėgas, kad jie ne
galėtų iš naujo susimobili- 
zuot jūroje ir vėl atakuot 
amerikiečius toje srityje.

Dabartiniame mūšyje A- 
merikos laivynas ir orlaivy- 
nas sunaikino bei sužalojo 
bent tryliką karinių Japo
nijos laivų ir nušovė žemyn 
ne mažiau kaip 33 priešų 
orlaivius.

Pirmiau Jungtinių Vals
tijų laivynas smarkiai su
pliekė japonų laivyną Ko
ralų Jūroje ir ties Midway 
sala. Tada Japonijos karo 
laivai taipgi nešdinosi ša
lin, kiek įkabindami, me
džiojami amerikinių orlai
vių.

Šimtai Anglijos Orlaivių Plačiai Pleškino 
Vokiečių Miestus ir Uostus; Be Kitko, Jie 

Sužalojo ir Tris Hitlerininkų Laivus
London, rugp. 28. — Ko

kie šeši šimtai Anglijos or
laivių bombardavo karinius 
nacių punktus visu ruožtu 
nuo vakarinės iki rytinės 
Vokietijos. Vakarinėje Vo
kietijoje jie ypač pleškino 
Kasselį, kur yra didžiuliai 
fabrikai garvežių, orlaivių 
motorų ir Įvairios kitos 
mašinerijos. Rytuose gi, y- 
patingai Gdynioj, anglų la
kūnai ardė ir degino hitle
rininkų prieplaukas.

Gdynios uoste stovėjo vo
kiečių karo didlaivis “Gnei- 
senau” ir iš Gdynios taipgi 
vokiečių submarinai veikė 
prieš Sovietų laivui Balti
jos Jūroje.

Anglų bombanešiai, be 
kitko, sužalojo bent tris na
cių laivus. Bombarduoja-

mose vietose jie šukele 
džius gaisrus ir smarkius 
sprogimus.

Suprantama, jog Anglijos 
lakūnai sutartinai su Sovie
tų ir Amerikos lakūnais a- 
takavo Vokietijų nuo vieno 
galo iki kito.

Didieji bombiniai Ameri
kos orlaiviai kriušino kari
nius nacių pastatus Rotter- 
dame, Holandijoj.

Per savo žygius virš Vo
kietijos ir šiaurinės Franci- 
jos anglai prarado 30 bom- 
banešių ir 2 kovos lėktu
vus.

Pranešimai iš Švedijos 
leidžia spėti, kad eina jūrų 
mūšis tarp Anglijos ir Vo
kietijos laivynų ties Dani
ja ir pietine Norvegija. Gir
dėta skardūs kanuolių šū
vių trenksmai.

Vėl Atidaromas Angly 
Komunistų Laikraštis
London. — Anglų val

džia buvo uždarius komu
nistų dienraštį London Dai
ly Workerj pernai sausio 
mėnesį. Dabar Anglijos vi
daus reikalų ministeris da
vė laidima tam laikraščiui 
vėl išeidinėti.

Smūgis Japonam New 
Guinea Saloje

Sydney, Australija, rugp. 
28. — Amerikos ir Austra
lijos lakūnai nušovė žemyn 
dar 12 japonų orlaivių virš 
New Guinea salos; tai per 
penkias dienas ten sunai
kinta jau 57 priešų orlai
viai; o talkininkai prarado 
tik penkis lėktuvus.

Paryžiuj Užmušta dar 
Penki Naciai

London, rugp. 28. —INS 
žinių agentūra pranešė, jog 
francūzų patriotai rankinė
mis granatomis užmušė 
penkis iš paradavusių nacių 
smogikų kariuomenės,

50 Japonų Laivų Nu
skandinta bei Sužalo

ta, Sako Anglai
London, rugp. 28. —Ne

oficialiai pranešimai iš Au
stralijos teigia, kad Ame
rikos kariniai laivai ir or
laiviai ties Saliamono salo
mis sunaikino bei sunkiai 
sužalojo 50 Japonijos lai
vų.

CHURCHILL IR STALINAS — Didžiosios Britanijos 
Tarybą Sąjungos premjerai. Paveikslas buvo nutrauk
tas Kremliuje, kai Churchillas ten neseniai apsilankė ir 
tarėsi su Stalinu, kaip pasekmingiau ir greičiau sumuš
ti fašistinę Ašį. . i.

Vėl Grūmoja Stalingradui 
Pavojus, Nors Sovietai 
Žygiuoja Rževo Fronte

SU LIETUVIAIS KARIAIS 
NACIAI BLOQIAU ELGIA

SI KAIP SU ŠUNIM
Rašo Jonas ŠIMKUS

MASKVA, 'rugp. L9, Incontent News.
Lietuvis pUskarininkas Plevokas, paimtas vokiečių 

armijon, vedė dienyną lietuvių kalba. Plevokas buvo 
užmuštas prieš-sovietiniame fronte, ir man teko skai
tyt tasFjo dienynas. Jame Plevokas rašė:

“Vokiečiai siurbia gyvybės kraują ne tik iš paimtų 
nelaisvėn rusų, bet net iš mūsų, lietuvių, kurie dėvime 
vokiečių uniformą ir kovojame vokiečių ginklais. Su 
mumis jie elgiasi blogiau, negu bet koks padorus šei
mininkas elgtųsi su savo šunim.”

Plevokas, kaip ir daugelis kitų lietuvių, varu paimti 
į vokiečių armiją, bijojo kovot prieš tuos pavergėjus. 
Jis neatkreipė savo šautuvo prieš hitlerininkus ir ne

perėjo į Raudonosios Armijos pusę. Jis žuvo.
“GIRDIME MOTINŲ RAUDAS LIETUVOJE”

Nepaisant fašistų cenzūros, laiškuose prasiveržia 
daug žinių apie vokiečių priespaudą nukamuotoje Lie
tuvoje. Taip antai, buvo rastas sekamas laiškas nuo 

draugo iš Kauno pas užmuštą lietuvį vokiečių kapra
lą Širvinską, kuris priklausė hitlerininkų lauko stovyk
lai num. 1977. Jo draugas rašo :

“Mes tikimės, kad tu sugrįši namo gyvas ir kad mes 
dar kartą pasimatysime. Nes dabar tokie laikai, kad 

broliai yra atskirti nuo seserų, o vaikai nuo tėvų.
“Tu buvai atskirtas nuo mūsų ir pasiųstas frontan 

prieš Rusiją, o mūsų brolių vaikai deportuojami į Vo
kietiją. Mano brolio Felikso duktė jau išsiųsta į Sakso
niją (Vokietijos dalį), o du mūsų sesers Onos berniu

kai ir vyresnioji duktė taip pat yra užrašyti deporta
vimui į Vokietiją.

“Mes esame blaškomi po visą pasaulį, ir kažin ar mes 
dar kada nors susitiksime, kol gyvi busime. Tokios tai 
naujienos.
“Kaip tu, būdamas fronte, girdi kulkų zvimbimą, taip 
mes čia girdime motinų raudas.”

“BAISUS GYVENIMAS,” RAŠO POVILO 
ŠIRVINSKO ŽMONA.

Povilo ŠIrvinsko žmona viename savo laiške iš birže
lio 10 d. rašo:

“Jeigu tu dar gyvas ir jei gausi šį laišką, tai skaity
damas jį atsimink savo Aldoną. Jinai verkia dieną ir 
naktį. Jos akys nublanko bežiūrint, ar tu vis dar ne- 
pareinį, ir belaukiant tavęs sugrįžtant. Povilėli, kaip 
aš trokščiau pabėgt nuo to baisaus vargo ir sielvarto! 
Bet aš esu persilpna — tu atsimeni tą gražų mišką 
anapus Nevėžio upės. Ten guli tie, apie kuriuos aš tau 

rašiau praeitą vasario mėnesį. Tu atsimeni. O, Povilėli, 
kodėl gyvenimas taip baisiai blogas!”

čia Aldona aplinkiniais žodžiais rašo apie dvidešimt 
du lietuvius, kuriuos vokiečiai sušaudė ant Nevėžio 
kranto arti Užmiškių. Tuos lietuvius vokiečiai įtarė 
kaip partizanus, kad, girdi, jie nuvertę karinį vokiečių 
traukinį nuo bėgių netoli Kėdainių.

Maskva, rugp. 28. —So
vietų kariuomenė sunaiki
no būrį vokiečių tankų, ku
rie buvo kyliu įsikirtę į 
raudonarmiečių pozicijas 
šiaurvakariuose nuo Stalin
grado.

Sovietiniai kovotojai įsi
veržė į Rževo priemiesčius, 
130 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos, ir atėmė iš 
priešų dar kelias apgy
ventas vietas.

Per šešiolikos dienų ofen- 
syvą Rževo - Kalugos fron
te Sovietai užmušė jau 47 
tūkstančius hitlerininkų. 
Daugelį kitų paėmė nelais
vėn.

Fotografiniai paveikslai 
Maskvos laikraščiuose ro
do labai ilgas eiles suimtų 
vokiečių karių.

Verda kautynės Rževo 
gatvėse. Ržev buvo pavers
tas į galingą nacių tvirtu
mą. Kiekvieną jo namą ir 
bažnyčią vokiečiai padarė 
savo fortu. Visur pristatė 
kanuolių ir kulkasvaidžių 
languose, bokštuose ir ant 
stogų. . .f
TEBEGRĘSIA PAVOJUS

STALINGRADUI
Viename sektoriuje į šiau

rių rytus nuo Stalingrado 
raudonarmiečiai apsupo ir 
naikina hitlerininkų dalinį. 
Sovietiniai kovotojai nušla
vė vokiečių parašiutistus, 
iš orlaivių nuleistus prie 
kryžkelės užnugarėj rau
donarmiečių pozicijų.

Bet kitose Stalingrado 
fronto dalyse naciai su di
džiomis jėgomis tankų, or
laivių ir pėstininkų štur
muoja sovietines linijas lin
kui to miesto. Iš naujo pa
didėjo pavojus Stalingradui. 
“Artinasi krizis,” sakė

priešpietinis radijo prane
šimas iš Maskvos penkta
dienį.
PRIEŠTARAUJA PRIEŠŲ 
A PRANEŠIMAI

Vichy Franci j os fašisti
nis radijas skelbė, būk vo
kiečiai tūluose sektoriuose 
esą jau tik už 15 mylių nuo 
Stalingrado.

Bet tai yra nepatikimas 
priešų propagandos prane
šimas. Tik diena pirmiau 
tas pats radijas įspėjo, kad 
Stalingrado frontas taip 
aptvirtintas, jog naciai ne
galės greit pasiekti tą mie
stą. O dar pora dienų pir
miau Vichy radijas tvirti
no, būk hitlerininkai jau 
šią savaitę užimsią Stalin
gradą !

SUDAUŽYTA IR SUDE
GINTA TUZINAI NACIŲ 

TANKŲ
Maskva, rugp. 28. — So

vietinė kariuomenė ir rau
donieji lakūnai per dieną 
sudaužė bei sudegino dau
giau kaip šešis tuzinus vo
kiečių tankų įvairiose fron
to dalyse. Stalingrado fron
te buvo sunaikinta keli ba
talionai ir kuopos priešų 
kariuomenės. Ties Vorone
žu užmušta dar 800 hitleri
ninkų.

Viename Stalingrado 
fronto sektoriuje sovieti
niai kovotojai atmušė net 
dešimt vokiečių atakų.

Sovietų gynėjai pasitrau
kė i naujas pozicijas Pro- 
chladnaja srity j; dabar 
siaučia kruvini mūšiai ties 
Mozdoku, 30 mylių į rytus 
nuo Prochladnaja. Mozdok 
yra už 55 mylių į vakarus 
nuo Grozny, Kaukazo žiba-4 
lo versmių centro.

Sovietų Orlaiviai Bombardavo Berlyną, 
Karaliaučių, Tilžę, Danzigą ir Kitur 

Ardė Karinius Vokiečių Fabrikus
London, rugp. 28. — Va

kar naktį būriai Sovietų or
laivių bombardavo Berlyno 
priemiesčius, K a r aliaučių, 
Danzigą, Stettiną, Stargar- 
dą, Tilžę, Fuerstenwalde ir 
kt., kaip praneša Associated 
Press, amerikiečių žinių a- 
gentūra.

Yra nurodymų, jog vo
kiečiai perkėlė savo subma
rine dalių dirbyklas ir kitų 
karinių fabrikų įrengimus 
iš vakarines Vokietijos į 
tuos miestus, kuriuos dabar 
sovietiniai lakūnai degino ir 
arde.

Sovietų bombanešiai už
kure devynis didelius gais
rus Berlyne, ir Danzige ir 
dešimt stambių gaisrų Ka
raliaučiuje, kuriame buvo

girdėt ir smarkūs sprogi
mai.

Pranešimai iš Švedijos 
teigia, kad penki sovietiniai 
orlaiviai mėtė bombas į pa
kraštines Berlyno dalis 
(nors naciai pasakoja, būk, . 
girdi, tik vienas).
Visi Sovietų Orlaiviai Su

grįžo Atgal į Savo 
Stovyklas.

Chinai Atėmė iš Japonų 
Chuhsien Miestą

Chungking, Chinija, rugp. 
28. — Chinų kariuomenė 
šturmu užėmė Chuhsien 
miestą, prie kurio japonai 
turėjo didžiausią savo or
laivių stovyklą rytinėje 
Chinijoje. Dar tęsiasi mū
šiai dėl pačios stovyklos.
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silieka teisę jį kritikuoti.” Kitais žo
džiais, jie remią prezidentą Rooseveltą, 
žodžiais, o darbais darysią viską, kad pa
kenkus stiprinti karines mūsų krašto 
pastangas.

Reikia atsiminti, kad republikonai 
kongresmanai (iš New Yorko valstijos) 
daugumoje kovojo kongrese prieš viso
kias pažangesnes reformas, kurias ad
ministracija bandė pravesti. Republi
konai kongresmanai — dalis tos republi
konų mašinos, kuri “pasilieka teisę kri
tikuoti” prezidentą Rooseveltą ir kenkti 
greitam karo išlaimėjimui.

Tiek republikonų, tiek demokratų tū
zai, tiek jiems pritariu laikraščiai skel
bia, būk, girdi, rinkiminėj kampanijoj 
nereikią kelti karo klausimų, — užten
ką, esą, diskusuoti naminiai valstijiniai 
dalykai.

Bet juk kiekvienam protaujančiam 
žmogui turi' būti žinoma, kad šiandien 
vyriausias klausimas, yra karo laimėji
mo klausimas. Nieko faktinai šiandien 
negali daryti, nepalietęs karinių proble
mų. Mūsų viso krašto likimas yra su
rištas su karu. Mes esame kare, mes 
turime jį laimėti ir greičiausiai galimu 
laiku. Kad laimėti, turi būti aiškumas. 
Kad laimėti, turi būti išrinkti geri kon
gresmanai j kongresą, geri atstovai į 
valstijos seimelius, geri gubernatoriai, 
kurie stovi valstijų priešakyje!

Todėl labai gerai padarė Amerikos 
Darbo Partija išstatydama savo kan
didatą į gubernafrius, — išstatydama 
Dean Alfange, žmogų, kuris pasisakė 
nuoširdžiai remsiąs prezidentą Roose
veltą ir visas karines mūsų krašto pa
stangas.

Prie busimųjų rinkimų New Yorko 
valstijos piliečiai turi ruoštis labai rū
pestingai, nes į juos bus atkreiptos akys 
ne tik viso mūsų krašto, bet ir pasaulio.

Indijonai Mūsų Karinėse Jėgose
“Vilnis” rašo:
“Amerikoj yra daug maž 60,000 indi- 

jonų vyrų, tarpe 21-44 metų amžiaus. Iš 
to skaičiaus apie 8,000 tarnauja Dėdei 
Šamui. Procentaliai, tai daugiau, negu 
visose kitose atitinkamose grupėse.

“Daugelis indijonų liuosu noru stoja 
armijom Štai Montanos rezervacijoj 
Fort Peck net 131 indi jonas liuosu noru 
stojo armijom Tiktai labai retuose atsi
tikimuose indijonai atsisako dėtis ar
mijom

“Kongresmanas Coffee (Washington 
valstija) teisingai pažymėjo: ‘Nors 
Amerikos indi jonams padaryta daug 
skriaudų, bet jie pasirodė puikiais savo 
šalie patriotais. Jie suprato, kad tiktai 
demokratinėje santvarkoje gali būti ati
taisytos skriaudos. Prie fašizmo ar na
cizmo indijonai būtų visiškai sunaikinti.’

“Ne tik indijonai, bet ir Alaskos eski- 
mosai pasirodė esą gerais patriotais.”

Amerikos Žmonių Balsas

Besiruošiant Prie Šią Metų Guber- 
natorinią Rinkimų New Yorke 
New Yorko valstija — pati žymiau

sia, pati didžiausia (gyventojų skaičiu
mi) valstija mūsų krašte. Šitoj valsti
joj yra centras Amerikos kapitalo. Šitoj 
valstijoj, iš kitos pusės, yra stipriausias 
darbininkų judėjimas, didžiausias dar
bininkų judėjimas ir, galima sakyti, po
litiniai aukščiausiai pakilęs darbinin
kų judėjimas. Tik viena Amerikos Dar
bo Federacija mūsų valstijoj turi« apie 
pusantro milijono narių. Na, o kiek CIO 
narių! New Yorko valstijoj gyvuoja A- 
merikos Darbo Partija, — stipri, turin
ti daug pritarėjų partija.

Ir štai mes rengiamės prie gubernato- 
rinių rinkimų, įvyksiančių š. m. lapkri
čio mėn. 3-čią dieną. Tai bus istoriniai 
rinkimai ir jau dabar apie juos žmonės 
plačiai diskusuoja.

Iki šiol kandidatais į gubernatorius 
yra šie: Demokratų partijos — Bennett, 
republikonų — Deivey, Amerikos Darbo 
Partijos — Dean Alfange. 0 komunistų 
partija šiomis dienomis susirinks ir ofi
cialiai nominuos savo žmogų, — gal Am- 
terj, gal ką kitą.

Demokratų partijos bosas New Yor
ke, Jim Farley, eidamas išvien su 
“Krikščionių Frontininkais,” su izoliaci- 
ninkais, suorganizavo savo mašiną ir, 
netiesioginiai, išstojo prieš prezidentą 
Rooseveltą. Jo mašina pastatė kandida
tu p. Bennettą, žinomą fašistų talkinin
ką ir nepalankų administracijai žmogų. 
Toji mašina atmetė kandidatūrą sena
toriaus Mead’o, vyro, kuris visa energi
ja remia prezidentą Rooseveltą. Farley 
ir jo mašina, tuo būdu, išstojo prieš 
Rooseveltą ir jo karo vedimo politiką. 
Kas balsuos už p. Bennettą, tas, fakti- 
nai, balsuos prieš prezidentą Rooseveltą.

Republikonai, išstatydami kandidatu 
p. Dewey, savo platformoje pareiškė, kad 
jie remią prezidentą Rooseveltą, bet “pa

Stalingrado Moterys ir Mūsų Armija
l pagalbą didvyriškai 

Raudonajai Armijai apgy
nimui Stalingrado stojo vie
tos darbininkų ir darbinin- 

l kių ginkluoti batalijonai. 
Tatai pilnai panašu į tai, 
kaip Sovietų Sąjungos did
vyriška liaudis atrėmė bu
deliškus fašistus prie Lenin
grado, kaip ji sudaužė Hit
lerio “neįveikiamas” armi
jas prie Maskvos, kaip ji 
didvyriškai gynė Odesą, Se
vastopolį, Kijevą, Smolens
ką, Tūlą, Voronežą ir dau
gelį kitų punktų!

Rašančiam šiuos žodžius 
atrodo, kad Sovietų Sąjun
ga, Raudonoji Armija, su- 
gabi armijos vadovybė su
ras galimybių apginti Sta
lingradą ir ten išnaikinti 
daugiau tankų, lėktuvų ir 
kitų ginklų, kuriais yra ap
ginkluoti Hitleris ir jo na
ciški sėbrai. Stalingradas 
turi atlaikyti atakas! Sta- 
lingradui ateis pagalba ki
tuose Sovietų S ą j u ngos 

/ frontuose. Stalingradui tu
rėtų ateiti pagalba Angli
jos ir Amerikos armijų!

Mes stovime dar perarti 
tų milžiniškų pasaulinių į- 
vykių, kad pilnai įmatyti jų 
didumą! New York “Times” 
išmetinėja Sovietų Sąjun
gai, ypatingai Stalinui, kad 

jis neleidžia Anglijos ir A- 
merikos militaristus į Rau
donosios Armijos frontą ir 
būk todėl Anglija ir Ame
rika “nežino,” kas reikia 
daryti Sovietų “pagalbai.” 
Jis ten pat išmetinėja ir tą, 
kad Sovietai nekviečia An
glijos armiją į savo frontą. 
Mr. Raymond Clapper skun
džiasi, kad jis labai nusivy
lė, nes laukė, kad pati vie
na Raudonoji Armija 1942 
metais sumuš Hitlerio ir jo 
talkininkų jėgas Rytų Fron
te. Raudonoji Armija to 
nepadarė ir jis nusiminė.

Keisti tie žmonės! Nerei
kia būti labai mokytam, kad 
pilnai suprasti, kad mūsų 
pačių /pareiga — muštis, 
kautis, kariauti prieš bar
bariškus hitlerininkus už 
mūsų pačių laisvę! Nerei
kia gudravoti, kad suprasti, 
jog antras frontas, tai nėra 
kokia Sovietų Sąjungai ma
lonė, bet - būtina sąlyga A- 
merikos ir Anglijos karo 
laimėjimui. Kam jieškoti 
progų kariauti Sovietų Są
jungos fronte, kada ten pati 
Raudonoji Armija taip did
vyriškai mušasi? Ar ne ge
riau priešą mušti už Angli
jos Kanalo, tik už 21-nos 
mylios, negu važiuoti ir 
jieškoti Sovietuose fronto 

už tūkstančių mylių?!
Kam kaltinti Raudonąją 

Armiją, kad ji viena nesu
muša priešų, kada mes pa
tys neapginame savo reika
lų? Kam nuduoti nežinėlius 
ir neišmanėlius, kurie būk 
nežinome, ko reikia Raudo
najai Armijai, kada jau at
sibuvo visa eilė Anglijos, 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos vadų ir militarinių vei
kėjų konferencijų, kuriose 
tie dalykai buvo smulkme
niškai aptarti? Kam klau
sti, kokios pagalbos Sovietų 
Sąjungai reikia, kada diena 
iš dienos Sovietų radio, 
spauda liaudis ir raudon
armiečiai vienu balsu rei
kalauja atidaryti antrąjį 
frontą?

Nejieškokime pas rusus 
kaltininkų, bet kaltinkime 
save. Ateityj, jeigu ne mes 
patys, tai mūsų vaikai, at
siminę dabartinę padėtį, 
mus kaltins. Jau penkiolik
tas mėnesis Raudonoji Ar
mija, Sovietų Sąjungos liau
dis pati viena veda didvy
rišką karą. Ne vien jos 
ginkluotos jėgos, bet papra
sti valstiečiai, darbininkai, 
moterys ir net vaikai gink
lu ir plikomis rankomis 
kaunasi prieš hitlerininkų 
bestijas, o Anglijoj apie ke-

Washington, D. C. — Dar
bo Departmento Vaikų Biuro 
pirmininkė ponia Lenroot pa
reiškė, kad net keturiuose šim
tuose apsigynimo sričių bei 
apskričių reikia vaikų prižiū
rėjimo projektų. Biednų žmo
nių vaikų padėtis yra sunki ir 
varginga. Federalė valdžia tu
ri jiems pagelbėti.

Prezidentas Roose veltas yra 
apskaitęs, kąd priežiūrai tokių 
vaikų valdžia turėtų išleisti 
$7,500,000.

Ponia Lenroot toliau kalbė
jo ir apie motinų priežiūrą. 
Daugelis jų neteko savo duon
davių, kitos laukia kūdikių ir 
joms valdžia turi ateiti pagal
bon.

Seattle, Wash. — Washing- 
tono valstijos geležinkeliečių 
unijų tarybos pasisakė už tai, 
kad Amerikos organizuoti 
darbininkai oficialiai ir orga
niniai prisidėtų prie Sovietų - 
Anglijos darbo unijų, sąjungos 
laimėjimui šio karo. Jos nuro
do, kad tokia darbininkų tarp
tautinė vienybė reikalinga ne 
tik šio karo laimėjimui, bet 
taipgi padarymui teisingos ir 
pastovios taikos po karo.

Washington, D. C. — CIO 
prezidentas Murray kaltina 
komunikacijos kompanijas tie
siog sabotažavime karo reika
lų. Jis sakė,‘kad oficialiai pra
nešimai iš Washingtono Ame
rikos karinių spėkų vadui gen. 
MacArthurui yra užvelkami 
dėlto, kad susisiekimų kom
panijos tebeveda biznį taip, 
kaip prieš karą.

Lynn, Mass. — Čionai pa
baigė šešių dienų streiką 1,200 
čeverykų pramonės darbinin
kų. Streikas buvo apėmęs net 
vienuolika fabrikų. Streikas pa
baigtas nusileidimo keliu, tai 
yra, darbininkų reikalavimai 
tapo išpildyti tiktai dalinai, 
nepilnai. Darbininkai gauna 
pakelti algas septyniais ir pu
se nuošimčio.

Dayton, Ohio. — Pereitą 
savaitę čionai buvo surengtas 
bankietas Močiutei Bloor pa
minėjimui jos ,( 80 metų am
žiaus sukakties. Bankietas įvy
ko YMCA svetainėje, kurioje 
publika negalėjo sutilpti. 
Bloor pasakė ugningą prakal
bą karo reikalais.

“Aš mylių Ameriką,” sakė 
senutė, “aš tikiu į Ameriką. 
Štai kodėl aš būdama 80 me
tų amžiaus važinėju su pra
kalbų maršrutu, bandydama

turi milionai kareivių tik 
už 21-nos mylios nuo prie
šo, vis dar ko tai laukia!

Sovietų Sąjunga turi vie
ną prieš Hitlerio septynis 
lėktuvus, o Anglijoj tūks
tančiai lėktuvų neveikia, 
nes jiems “blogas oras.” So
vietų Sąjunga turi vieną 
prieš Hitlerio du ar tris 
tankus, o Anglijoj tūkstan
čiai tankų rudy j a be veiki
mo !

Ką mes pasakytume apie 
rusus, jeigu jie, būdami 
mūsų talkininkais ir turė
dami tiek ginklų vis kaž-ko 
tai lauktų, kada mūsų mies
tai karo liepsnoj degtų, ka- 
da mūsų civiliai žmones mi- 
lionais žūtų nuo hitlerinin
kų barbarų?

Kas sulaiko antro fronto 
atidarymą? Pirmiau hitle
rininkai tauškė, kad Hitle
ris labai apginklavęs Fran- 
cijos, Belgijos, Holandijos, 
Norvegijos pakraščius, kad 
jis ten turi galingą armiją 
ir daug lėktuvų. Mūsų 
veiksmai prie Dieppe tas 
pasakas į šipulius sudaužė. 
Ponas Churchill kelis kar
tus pasisakė už antrąjį 
frontą. Prezidentas F. D. 
Rooseveltas irgi pasisakė 
už antrąjį frontą. Kas kliu
do jo atidarymui, kas ken
kia atlikimui mūsų parei- 
glį?

išbudinti Amerikos žmones. 
Pergalė, štai ką aš savo pra
kalbose skelbiu.”

Minneapolis, Minn. — Čio
nai pabaigė streiką 1,480 
sunkvežimių vairuotojai. Strei
kui vadovavo Amerikos Darbo 
Federacijos International Bro
therhood of Teamsters. Strei
kas buvo palietęs šešių valsti
jų sunkvežimius.

Washington, D. C. — Val
džia šaukiasi talkon mainie- 
rius, idant pakelti anglies ga
mybą. Jau tapo įsteigta kie
tosios anglies pramonėje 84 
bendri darbininkų ir darbda
viu komitetai. c

Waterbury, Conn. — Con
necticut State I n d u s t rial 
Union Taryba buvo sušaukus 
karinių pramonių darbininkų 
konferenciją. Dalyvavo 380 
delegatų. Konferencija priėmė 
rezoliuciją, kurioje raginamos 
Jungtinės Tautos atidaryti an
trą frontą prieš Hitlerį.

Kas Būtinai Yra Reika
linga Karą Laimėti?

Svarbioj ir kritiškoj peržval
goj apie Amerikos dabartinį 
militarinį ir produkcijos padė
jimą, Karo Informacijos Ofi
sas įspėjo pereitą savaitę, kad 
“Mes galime pralaimėti šį ka
rą.’’

Nors amerikiečiai daug pasi
aukojo, OWI praneša, “Kaipo 
tauta, mes tik iki slėsnų kare.”

Mūsų Alijantai lig šiol neša 
sunkiausią naštą, pagal per
žvalgą ir jiems neteikėme tiek 
daug pagelbos, kiek jie tikėjo 
nuo mūsų gauti. “Mes lig šiol 
neproduktavome karo pabūklų 
iki mūsų išgalės ir mes nepri- 
statėme tą medžiagą į kovos 
laukus, kiek jos buvo reikalin
ga laimėti karą.” ,

“Qal šis metas yra nulemian
tis metas,” peržvalga sako. 
“Bet taip bus, tik jeigu mūsų 
priešams nepasiseks mirtinai 
kirsti mūsų alijantus prieš me- 
tų galą.” ‘"SS®

Darbas namie “pusėtinai gė
rei atliktas, bet ne gana gerai.”

“Nėr abejonės,” peržvalgą 
sako, “kad Amerikos žmonės 
ketina laimėti karą; bet ne visi 
supranta, kaip sunku bus 
tai įvykdinti. Karas toli nuo 
šios šalies, ačiū mūsų laimei ir 
užsispyrimui mūsų alijantų; 
bet taip ilgai nebus, jeigu mes 
sunkiau nedirbsime. Per daug 
žmonių mano, kad mes kovoja
me šį karą su perviršiu — vi
sų dalykų perviršiu, rezursų, 
laiko ir tt. Neteisybė.

“Mes turime daug nekuriu 
rezursų. Kaikurių mes gauna
me iš užsienio ir mums prista
tymas tų daiktų pavojun išsta
to žmonių gyvastį, dėl kitų mes 
turime rasti pavaduotojų.

“Mes galime pralaimėti šį 
karą. Mes niekad karo nepra
laimėjome, mūsų protėviai nie
kad nepralaimėjo karo; bet 
taipgi mūsų protėviams šitokis 
karas niekada negrasino. Tai 
karas prieš žmones, su kuriais 
teisinga taika nėr galimas dai
ktas. Yra totalinis karas, kur 
pralaimėjimas reiškia pragaiš-

New Yorko valstijos kariniu planų koordinuotojas, leitenantas gubernatorius. 
Charles Poletti (antras iš kaires) su savo padėjėjais: Albert H. Hall, Dr. Mau
rice F. Neufeld ir Thomas L. J. Corcoran. Jie rūpinasi New Yorko civilinių gy
ventojų apsauga nuo nuodingų dujų; su tuo reikalu bus plačiai supažindinti visi 
šitos valstijos gyventojai.

Sovietų karo laivas, naikintuvas, Juodojoj Jūroj leidžia 
“povandeninius” šūvius, taikydamas priešo submarinui.

DETROITO ŽINIOS
LLD 52 Kp. Veikla

Šio mėnesio susirinkime LLD 
52 kp. nedaug reikalų likosi 
pravesta gyveniman, nes narių 
mažai atsilankė ir kaip kurių 
komisijų raportų nebuvo. Tas 
susiaurina organizacijos veiki
mą ir yra peiktinas dalykas 
nariams už apsileidimą. Nors 
mes žinome, kad šiuo laiku 
daug žmonių dirba sekmadie
niais, bet pas daugelį yra ir 
trūkumas pastangų, kad rū
pintis darbininkiškų organiza
cijų reikalais. Pirmiausiai na
riai turi rūpintis, kad savo 
mokesčius užsimokėti laiku, 
kad LLD Centras galėtų lai
ku parūpinti-išleisti ’ tų metų 
knygas ir žurnalą “šviesą.” 
Kita, tai susirinkimas gali pra
vesti gyveniman naujų tari
mų ir prisidėti prie visokio 
veikimo dėl pagalbos karo ir 
reikalavimo dėl atidarymo an
tro fronto. Tik mūsų masinis 
reikalavimas gali tą veikimą 
sudaryti. Todėl susirinkimų 
skaitlingumas labai daug gali 
prisidėti prie visuomeninio 
darbo.

Kuopos susirinkimas priėmė 
rezoliuciją dėl reikalavimo 
atidaryti antrą karo frontą 
prieš fašistines jėgas, ir nu
siuntė prez. F. D. Roosevel- 
tui.

Per kuopos narę sužinojo
me, kad serga mūsų narė d. 
M. Janulienė, gyvena 11652 
Manor St. ir dabar randasi li

tį. Francūzai žino, kad garbin
gas pasidavimas Hitleriui ne
galimas daiktas.

“Laimėti totalinį karą, mes 
turime totaliniai kovoti. Bet 
ligšiol mes taip nedarome. Mes 
kovojame ‘fanatiškus žmones 
ligi galo del pasaulinės domi- 
nacijos ir įveiksime juos, tik 
jeigu' taip blogai sumušime, 
kaip blogai jie nori mus su
mušti. Daug amerikiečių daug 
pasiaukojo, bet kaipo tauta, 
mes negana giliai stojime kare. 
Mes galime laimėti, jeigu mes 
suprasime, kad laimėti karą 
yra būtiniausias dalykas šian
dien visame pasaulyje.”

Office of War Information.. 

goninėj. Kuopos nariai pareiš
kė gilią užuojautą draugei Ja- 
nulienei ir linkėjo greit su- 
sveikti.

Pramogų darbas irgi eina 
pasekmingai. Nuo buvusio 
pikniko liko pelno arti $85. 
Tai kuopa, turėdama pinigų 
ižde, visados paaukauja dėl 
naudingų reikalų. Kuopos var
du buvo paimta platinti “Vil
nies” pikniko (Chicagoj) ti- 
kietų, ir keletą narių gerai pa
sidarbavo jų pardavinėjime. 
Daugiausia pasidarbavo d. M. 
Smitrevičienė ir kuopa paėmė 
30 tikietų savo vardu. Jeigu 
tikietai būtų buvę anksčiau 
pradėti platinti, tai būtų bu
vę geros pasekmės.

Šiame susirinkime dalyvavo 
viešnia iš Chicagos, d. A. Jo
nikienė. Ji mums padėjo rei
kalus svarstyti ir pasiūlijo re
zoliuciją antro fronto atida
ryme. Dabar d. Jonikienė lei
džia vakacijas pas savo dukre
lę Idą, Wayne, Mich.

Draugai ir draugės, prašo
me atkreipti atydą į mokesčių 
mokėjimą, nes laikas baigsis 
su sekamu mėnesiu. Todėl se
kančiame susirinkime, rugs. 20 
d. turi būti visi pilnai užsimo
kėję.

/ M. Alvinienė.

Kalendorius
Rugpj. 30 d. nuo 12 vai die

ną įvyks didelis piknikas 
Beech Nut Grove darže ant 
Middlebelt Rd. Rengia LLD 
52 kp. ir LDS 21 kp. Visus 
kviečia.

Rūgs. 6 d. įvyks didelis 
tarptautinis piknikas Horvet 
parke ant Gulley Rd., arti W. 
Warren Ave. Lietuviai irgi tu
rės skanių valgių ir vaišių. '

Apie Aido Chorą
Kadangi jau artinasi rudens 

laikas, ir visas veikimas tu
rės prasidėti svetainėse, tai 
Aido Choro rūpestingi nariai 
tariasi nuo pradžios rugs, mė
nesio šaukti pamokas ir reng
tis prie dailės darbo. Manau, 
kad šiuo laiku prisieis dau
giau išsijudinti į dailės darbą

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Trečias Puslapis
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Žymusis Tarybų Sąjungos Poetas, 

Nikalojus Tichonovas
Mūsų Teatras ir Jo Ateitis

RAŠO P. A. JATUL

vaidintoja, ji viena geriausių. Ji 
yra lošusi 87 įvairius veikalus 
ir daugelį iš tų po kelis kartus; 
yra lošusi ne tik Worcester,

Vienas dabartinės Tarybų Sąjungos 
korifėjų — Nikalojus Tichonovas — ge
nialus žodžio ir minties meistras. Dar 
prieškariniai jo eilėraščiai charakterin
gi savo nepaprastu žodžių taupumu, jų 
įvairumu ir minties gilumu. Jis puikiai 
sugeba sujungti viename eilėraštyje sti
prią mintį, nuostabiai švelnią ir drauge 
tragišką lyriką bei nepaprastą jausmin
gumą. Vėliau N. Tichonovas pereina prie 
siužetinių eilėraščių ir sukuria ištisą ei
lę kūrinių karinėmis temomis.

Didžioji Spalių Revoliucija N. Ticho- 
nove nepadarė ryškių formalinių pakei
timų, ji tik padidino jo minties gilumą 
ir praplėtė tematikos horizontus. Iš to 
gimė jo didelės poemos “Vyra,” “Raudo
nieji Arakse” ir kt. Savo satyriniuose 
eilėraščiuose N. Tichonovas lieka ištiki
mas minties glaustumui, žodžio taiklu
mui ir vaizdingumui. Jei V. Majakovs- 
kio satyriniai eilėraščiai ir savo temati
kos ir savo formos atžvilgiais yra pana
šūs į puikiai sumontuotus prozinius fel
jetonus —tai N. Tichonovo satyriniai 
eilėraščiai yra nepaprastai aukštos li- 
teratūriškai-poetinės vertės ir nuosta
baus minties eiklumo. N. Tichonovas ne
daug tėra sukūręs, tačiau kiekviename 
jo eilėraščio posme justi geniali meiste
rio ranka, didelis kruopštumas ir atsa
komybė už kiekvieną žodį. Prieš keletą 
metų N. Tichonovas drauge su kitais Ta
rybų Sąjungos rašytojais yra lankęsis 
Kaune. Čia spausdinami jo trys eilėraš
čiai charakterizuoja didžiojo poeto min
ties ir formos ypatybes.

* * *
Tu ne meile mane pamylėjai, 
Tartum beržą ugnis—taip karštai. 
Ir linksmiau, nei žara patekėjus, 
Tau jaunieji blizgėjo pečiai.

Bet nei barniais, dainom, anei jėga 
Negyvenom mes dviese ilgai.
Su nomadu niauriu tu pabėgai, 
Aštriašoniu laivu išskridai.
Naktį jurtoj jakutas abuojas 
Už medžioklinį peilį—tiki?
Sakė man, kaip geri tu su juoju, 
Kokias dovanas tujen imi.
—Mano buvo gal prastos—pamynė. 
—Matyt prastos,—jakutas į tai.
Ir nuo šalčio ranka lelijine 
Man tabako pasiūlė šaltai.
Trenkiau šautuvo buože į žemę.
—Aš nekaltinti josios. Tegu. 
Matyt, broli, ir beržas sudegęs 
Turi ugniai dėkingas tebūt.

♦ * *
DAINA APIE ATOSTOGINĮ 

KAREIVĮ
Būrio vadas pamojo tik sausa ranka— 
Lūžo jojo delne du meldai:
—Atostogų? Ką? Pakalbėt su žmona? 
Ji miršta beveik, tu sakai.
Be tavęs vieno šautuvo trūks juk, žinai. 
Negaliu atleisti. Palauk.
Šią naktį į kovą išeisim laukais 
Radu į kairę—tuojau.
... Kulkosvaidis kriokė labyn ir labyn.
Ir flanguos kalbėjo ugnis.
Vienuolika kartų atakon pirmyn 
Vis ėjo narsusis būrys.
Pakojyje rytmečio liepų
Šimtą dvidešimt guldė į eilę.
Ir tabakas nuo kraujo prilipo
Prie rankų negyvų kareivių.
Būrio vadui dėmės raudonos

• Veide degė kaskart? ryškiau.
Bet jis kiekvienam lavonui 
Kalbėjo:—Dėkui, brolau.
Ranka už peilius aštresnė— 
Buvo aišku šauliams visiems— 
Kiekvienam jis spaudė rankas: 
Už žygį dėkojo jiems.
Ir nors jie girdėjo kalbas naujas, 
Kartojamas gaida gailia—

Mirusių rankos pagal siūles 
Savaime lygiavo eiles.
—Klausyki, Denisovai Jonai, kas bus, 
Tu ne mano šaulys jau—tiek to— 
Bet rotoj įsakymas gautas skubus: 
Gali keliauti namo.
Nuščiuvo visi—tiktai pašilėj 
Vėjas, lyg šuo, vis netilo.
Šimts devyniolika gulėjo eilėj, 
Šimts dvidešimtas pakilo.
Varnas nuskrido, kalendamas snapu, 
Ir šaukdamas, tartum žmogus.
Ir niauriai spindėjo žvilgsniai skausmu 
Iš po akių nuleistų.
Pradėjo drebėti banda net arklių, 
Tartum nuo kalno juos vytų kažkas. 
Ir niekas nedrįso pakelti akių, 
Bijodamas atramą rast.
Toli jau į rytus nuėjo anas.
Nušluostė jo pėdas ledai.
Būrio vadas pasakė, užčiuopęs žaizdas: 
—Aš sužeistas rodos.—Tain!X

* :i< *

CINANDALI
Praėjau pro Alazanją, 
Pro melsvumą vandenų— 
Tartum padavimas—seną, 
Ir vis jauną nuo dainų.
Jau sovchoze Cinandali
Ruduo liejos srovėmis. 
Ir padangių raižė kelią 
Paukščiai tamsūs lyg naktis.
Prieš mane, kur versmių vilnys, 
Vynuogynai lyg dangus— 
Mokė liaudį meistrai kilnūs, 
Kad laimingas būt žmogus.
Slinko sūkurys lyg gruodas, 
Paskandindamas skausmus, 
Rausvas, melsvas, gelsvas, juodas— 
Pro pažįstamus krantus.
Ir pro kelią begalinį, 
Pro nakties gelmes, tačiau 
Dugne daugelio stiklinių 
Vieną moterį mačiau.
Praėjo pro girių juostas, 
Pro uolų krantus gražius, 
Ir dvejojimuos niauriuose 
Barsčiau džiaugsmą pamažu.
Tai todėl, kad ir lapelis
Čia galėjo džiaugsmą vyt, 
Tai todėl, kad šitą šalį 
Aš turėjau greit palikt.
Tai todėl, kad čia papuolęs 
Aš—praeivis pro sapnus— 
Ir visai ne toks, kaip uolos, 
Į miškus nepanašus.
Praėjau pro Alazanją, 
Pro melsvumą vandenų— 
Tartum pasaka pasenęs 
Ir vis jaunas nuo dainų.

Išvertė Juozas Kruminas.

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną,—

Namas negrius—iš baimes jūs neišlakstykit,
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną

Tuoj kitą statykit!
V. Kudirka.

Gilesnių ir su didesne reikš
me žodžių negalėjau susigriebt 
pradžiai straipsnio, kaip kad 
aukščiau išreikšti V. Kudirkos 
žodžiai. Ypatingai tie rimtai 
įvertins, kurie susipažinę su 
administratyve teatrų struktū
ra, juo. labiau, kuomet mūsų 
teatras yra liaudies teatras, o 
ne kokios mistiškos klasikinės 
pjesės. Prie to, mūsų teatras 
dar neįkinkytas į komercines 
j ienas, bet savo jaunystėje su
gebėjo gausiai užsiraportuoti 
lietuvių literatūros istorijoje.

l

Wlia£ Oįou Ruy With 

WAR BONDS 
★★
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and Ares about 
600 forty-five caliber bullets per 
minute.

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick. > y. y. Defartmtnl

Augustas Baronas
Kalbant apie mūsų teatrus ir 

darant palygiriimus, būtinai 
yra reikalinga turėt mintyje 
šie trys dalykai: 1) Pradžia, 
2) Kiekybė ir 3) Kokybė. Pa
vyzdžiui, pradžia nusako lai
kotarpį kaip aktoriaus, taip ly
giai ir lošto teatro ir tokie te
atro perstatymai ir jojo vaidin
tojai lieka tik medžiaga mūsų 
kultūros istorijai. Kiekybė su
teikia platų pasirinkimą ir su
daro tam tikrą konglomeraciją 
veikalų; čia ir yra tas visas lo
bis mūsų teatrališko meno. Iš 
čia mes galim matyti mūsų te
atrų pirmas žvaigždes kylant; 
čia ir yra tas šaltinis, iš kurio 
meno įkvėpimai tryška. Kieky
bė teikia platiems visuomenės 
sluoksniams dvasinį sielos pa
sitenkinimą. Būt galima daug 
ką pasakyti apie mūsų mėgia
mą meną, bet priėjome ir prie 
branduolio kokybės. Kokybė, 
tai tas tyrybės koštuvas, tai 
sensityvė “svarstyklė,” ant ku
rios yra vertybė sveriama. 
Prie tos pačios mieros galima 
statyti literatūrą, skulptūrą ir 
tapybą — visur pasireiškia 
'viršūnės, vidurys ir požemis. 
Taip lygiai ir teatruose viskas 
nėra “gryni grūdai.”

Reikalingas žodis ir apie 
mūsų teatrų aktorius-lošėjus. 
Mūsų menininkai-aktoriai su
kuria didelę kultūrinę mantą 
dėlei mūsų tautos. Ir tas vis
kas įvyko mūsų dienose. Na, 
dabar klausimas, kiek mes pri- 
sidėjom ir kuomi?

Teatrališkų veikalų skaičius 
siekia virš 600. 100 dramatur
gų rašė mūsų ^teatrą, šiandien, 
jei mūsų veikalai reikėtų per
statyti (daleiskim sau), būtų 
reikalinga apie 6000 aktorių- 
lošėjų, įskaitant režisierius. 
Reikėtų apie 600 svetainių po
visą lietuvišką geografiškąjį 
plotį. Gastroliuojant sykį per 
savaitę kiekvienoje tokių vie
tų, kolei tas visas ratas apei
tų, imtų apie 11 metų.

Istorija ir žmoniškumas iš 
mūsų reikalauja, kad mes kar
tas nuo karto prisimintume 
tuos kelius ir takelius, kur ir 
kaip mūsų teatras plėtojosi 
(bėgyje 50 metų) po lietuviš-

kas kolonijas, kad atmintume 
tuos draugus, tuos pionierius 
mūsų teatro, kurie pramynė 
pirmutinius takus mūsų kolo
nijose, kad prisimintumėm jų 
pasisekimus, nuopelnus kultū
ringo darbo. Taipgi turėtume 
plačiaus su jais susipažinti.

Vienas tų asmenybių, atsižy
mėjęs tarpe Massachusetts lie
tuvių teatralinių grupių, per 
daugelį metų, yra Augustas 
Baronas.

Augustas Baronas atvyko į 
Jungtines Valstijas 1902 me
tais. Jaunas, kupinas neišse
miamos energijos, negaišinda
mas laiko stojo prie kultūrinių 
darbų. Atsimenu nuo seniaus, 
ilgą' laiką dalyvavo prie Stra
vinsko orkestros, Lawrence, 
Mass., vėliaus prie chorų. Apie 
tą asmenybę būtų daug ko ra
šyti. Augustas, 'tai yra vienas 
pavyzdžių gilaus pasišventimo 
teatraliniam menui. Man teko 
jį matyti scenoje lošiant; gri- 
mera jį pakeičia į natų ralį 
dramos bei komedijos tipą... 
Jis turi daug gerų teatro artis
to kvalifikacijų. Pas jį nėra 
jokio “pasipūtimo,” pasididžia
vimo, saumyliškumo. Jam la
bai natūralu ir sekas. Dirba su 
dideliu pasišventimu mūsų vi
suomenei, o daugiausia mūsų 
lietuviškam teatrui.

Kaip daugelis žmonių, taip 
ir mūsų A. Baronas nevedė 
dienynų, tai šiandien yra sun
ku pasakyti, kiek jis yra lošęs 
veikalų per visą tą ilgą eilę 
metų. Dabar klausimas, kiek 
A. B. lošęs veikalų? Pas mane 
yra surašąs 66 veikalų, kuriuo
se jis lošė. Pavyzdžiui: 42 lo
šė po 1 kartą, 16 po 2 kartu, 5 
po 3 kartus ir 3 po 4 kartus. 
Taipgi galima tiek pasakyti, 
kad Augustas daug daugiau 
yra lošęs, kaip kad 66 veika
lus; lengvai galima sakyti, kad 
A. B. yra viso lošęs apie 150 
kartų, o gal ir daugiau. Per 
tuos visus metus jam yra tekę 
gastroliuoti po įvairias lietuvių 
kolonijas tarpe Massachusetts 
valstijos lietuvių.

A. Baronas paskutiniais lai
kais skaitė Brockton, Mass., 
.kaipo “tėvynę,” *per daugelį 
metų čia gyveno, dirbo, veikė; 
taipgi labai gerai žinomas po 
plačią apylinkę.

šiemet, kaip tik supuola 40 
metų, kaip Augustas Baronas 
Amerikoje gyvena, taipgi šį ru
denį rengiasi apleist Massachu
setts — išvažiuoja į Califor- 
niją. Tikras esu, kur A. Ba
ronas nebūtų, lietuviškojo tea
tro menas bus arčiausia jo šir
dies.

Kad gauti gražesnę varsą dėl 
šio straipsnio, paimsim dar 
vieną teatralinio meno talentą, 
draugę M. K. Sukackienę. Kas 
ją pažįsta, tai .kiekvienas su
tiks su šiuomi pareiškimu: tai 
dinamiškos jėgos moteris. To
kių žmonių ypatybės mus do
mina. Prakalbos, paskaitos, su
sirinkimai, piknikai, rankdar
bių parodos, konferencijos — 
visur susitiksi M. K. Sukac
kienę. Ji ima dalyvumą visame

Mass., teko matyti ją Bosto
ne ir kitur.

Skaitytojas gali pamanyti, 
tai pasaka. Ne! Tai ryški tik
rovė. Tai neišsemiamos energi
jos moteriškė. Prie to, pavyz
dinga šeimininkė, išauklėjusi 
du sūnus, — vienas inžinierius, 
antras filosofijos daktaras. Ji 
garbinga motina.

Vėliau pakalbėsime apie dau
giau teatralinio meno bendra
darbių. Tolimesnių kolonijų 
lietuviai žinos, kas pas mus 
yra nuveikta teatro srityje; 
mano sanprotavimu, labai bū
tų malonu žinoti ir apie kitas 
kolonijas. v

“Laisvėj,” No. 14 ir No. 79 
už šiuos metus (1942) tilpo 
mano straipsneliai tuomi pa-

mūsų progresyviame judėjime, 
uoli veikėja; neperdėsiu pasa
kęs, nėra jai lygios tarpe 
Massachusetts lietuvių. Kaipo 
teatrų vaidinto j a-menininkė ji 
visada lošia su ryškiu vaizdin
gumu ir pilna psichologiškos 
ekspresijos.

Tik 300 puslapių knyga galė
tų nupasakoti M. K. Sukackie
nės nuopelnus; kaipo ‘ teatrų

M. K. Sukackienė 
čiu tikslu, kad surinkti daugiau 
medžiagos apie mūsų teatrą A- 
merikoje. Sakoma, pirmutinis 
šimtas metų, tai sunkiausias; 
taigi visi prisidėkime, kas kuo
mi išgalime, o ypatingai tie, 
kurie įvertiname teatrą mūsų 
kultūriniame gyvenime.

Su šiuomi straipsniu užbai
giu sąrašą teatrinių veikalų, 
čia jų vardai:

Abejotina Ypata,” 
Adomas ir Jieva,” 
Alkanas Jonukas,” 
Anga,”
Apsirikimų Komedija,” 
Aukso žirgas,” 
Batas,”
Brangusai Pabučiavimas,” 

‘Caras Sibire,” 
Čigonai-Klajūnai, 
Durklas,” 

‘Dūšelės,” 
‘Dvidešimts Minutų, 
“Eglės,” 
‘Ekselencija,” 
‘Eksproprijacija,” 
‘Fifty-Fifty,” 
‘Į Mokslą, 
Indranai,’ 
Išeivis, 

‘Išgydė, 
‘Išmintingasis Senelis ir

Geroji Onutė,” 
‘Jaunavedžių Naktis, 
‘Jau Tik Per Sapną,1 
‘Joną,” 
‘Jonelis Snaudalis,” 
‘Jonuko Liga,” 
‘Kaimiškos Vestuvės,” 
‘Kalėdų Išvakarėse,” 
‘Karalių Juokdarys,” 
‘Karalius žvaigždikis,” 
‘Kas Mūs Mamei Pasidarė?,” 
‘Keturios Metų Dalys,” 
‘Kova Už žemę,” 
‘Kovoje Už Laisvę,” 
‘Kryžkeliuose,” 
‘Laisvės Kovotojai,” 
‘Literatas,” 
‘Litvomanai,”
‘Mariutė, Vargonininko

Duktė,”
“Mažas Kryželis, Bet

Sunkus,”
“Moterų Plepalai,”
“Motina,” •
“Mūsų Gerasis,”
“Mūsų Kelias,”
“Mūsų Rykštė,”
“Namų židinys,”
“Ne Sau žmonės,”
“Našlaitė ir Miško Kertelėj,”

“Nepasisekė Marytei,” 
“Nepavyko Išdeportuoti,” 
“Nuodėmingas Angelas,” 
“Otelo, Venecijos Mauras,” 
“Pagavo,” 
“Painiava,” 
“Palaidūnas,” 
“Paparčio žiedas,” 
“Paslaptis,” 
“Paskutinė Puota,” 
“Papita,” 
“Patriotai,”
“Pikta Boba, Baisesnė už .

Velnią,”
“Prie Tautos Altoriaus,” 
“Raudona Kepuraitė ir Pa

sakų Karalaitė,”
“Rėmėjus ir Julytė,”
“Sapnas Velykų Naktį,”
“Sesuo Beatrisa, Nekviestoji

Viešnia,”
“Simas Paukštvanagis,” *
“šykštus Riteris,”
“Statinėj,”
“Storžieviai Svečiai,”
“Sudrumstoji Ramybė,” 
“Sužėlusiu Taku,”
“Šventa Ugnis,”
“Sylvija,”
“Tai Politika,”
“Tarnaitė Pamokė,”
“Tėviškės Pastogėje,”
“Užgavėnios,”
“Valdovo Sūnus,”
“Valsų Sapnas,”
“Vasaros Nakties Sapnas,”
“Velnias Spąstuose,”
“Verpėja Po Kryžium,” 
“Vėtra,”
“Viršaičio Vargai,”
“žmogžudystė Namuose.”
J pirmuosius du straipsnius 

įtalpinau 470 teatrališkų vei
kalų vardus. Na, su šiuom 
straipsniu užbaigiu “visą lis- 
tą.” Tai 557 veikalai. Didelė 
jų didžiuma randasi mano kny
gyne; kitus teko spaudoje ma
tyti, o dar kitų draugai sutei
kė vardus, už tai didžiai dėko
ju gerbiamiems draugams, ku
rie išgirdo mano žodį.

Tikslas buvo paskelbti sąra
šą teatrališkų veikalų vardų, 
kad palengvint surinkti žinias 
apie mūsų teatrus, kur kokis ir 
kada buvo loštas. e

Atsiklausta buvo šioje formo
je:

1) Kokį pirmą lietuvišką te
atrą matėt scenoj?

Kada? (kelintais metais).
Kokiame mieste? (miesto 

vardas).
2) Kokis lietuviškas vaidin

tas veikalas jums geriausiai 
patiko?

(Pažymėkit lošėjų vardus ir 
pavardes, kas kokioj rolėj lo
šė) .

3) Kokie lošėjai jums ge
riausiai patiko? Pažymėkit du 
(2) — vieną vyrų, o antrą mo
terų. Kokiam veikale ir kokioj 
rolėj jie lošė, kuomet jūs ge
riausią įspūdį gavot?

Taipgi neaplenkiau ir pačių 
lošėjų, atsiklausiau ir jų:

1) Kokį pirmą lietuvišką te
atrą lošei? Vardas veikalo? Ko
kioj rolėj buvai? Kada? (kelin
tais metais) Kokiam mieste? 
(vardas miesto).

2) Kiek iš viso teatrų lošei?
3) Kokį teatrą jūs mėgot ge

riausiai lošt?
Skaičius draugų matė reika

lo ir į tą svarbų reikalą at
sakė. Teatro reikalas, tai ben
dras mūsų visų reikalas, ypač 
tų, kurie branginom lietuvių 
kultūrinę veiklą! Per tuos tris 
straipsnius išsikalbėję šį tą 
apie teatrus, einant arčiaus už
baigos, noriu priminti: jūs ga
lite daug pagelbėti atsakydami 
į šį klausimą:

Kokis pirmas lietuviškas te
atras buvo loštas JŪSŲ MIES
TE? Būsiu dėkingas jums už 
pranešimą.

Taigi-taigi, šį tą *apie mūsų 
teatrą pasakėm; dabar reikia 
žodis kitas ir apie ateitį. Mū
sų teatras pažengė milžino 

i (Tąsa ant 4-to pust)



Ketvirtas Puslapis

; MES IŠ ŠVENTOSIOS
JONAS ŠIMKUS

(Pabaiga)
— Nieko nepadės, susiėdė, tavo keiks

mai. Plaukiam strikto pasigraibstyti. 
Gal vakare taip ant menkių...

Menturų šeima palengva aprimo. Pa
siėmę tinklus, nuėjo į pajūrį. Parsiga
benę striktą, ėmė maustyti ūdas, nes lai
kas buvo labai gražus. Suominis tebepū- 
tė palengvėle ir jūra buvo ramut ramu
tėlė. Patį prievakarį susinešė ūdas į lai
vą, pasiėmė nakčiai maisto, apsiavė il
gais batais ir ėmė laivą stumti iš valgu- 
mo į jūrą.

Šį darbą atlikti jiedviem padėjo ir 
moterys, kurios po laivu dėliojo rulius, 
kad sunkus laivas nenuslystų į smėlį.

Baigiant stumti laivą, prie jų priėjo 
žandaras Maulenhelteris, užsirašė laivo 
numerį ir pavardes, kaip visuomet.

Jurjono širdyje sukunkuliavo neapy
kanta ir baimė. Menturas nė nepažvelgė 
į vokietį. Bet abu žveju dabar jautė vie
nodą jausmą: griebti vokietį ir pribaig
ti.

Žvejai iškėlė bures ir laivukas palen- 
gvarėmė slinkti nuo kranto. Jūroje pūtė 
smarKelesnis vėjas, todėl laivas, kaip aš
trus peilis, raikė žalią jūros vandenį ir 
nešė žvejus į tolį.

Bet jų širdys liko krante. Jurjonas vos 
laikėsi prieš norą pasukti vairą ir grįžti 
atgal. Jo širdis tartum pakurta degė. 
Pikta nuojauta ir smegenims nedavė ra
mybės.

— Į kalvą plauksim? — paklausė Men
turas.

— Į kalvą!
Temo. Menturas įsižiebė pypkę, o Jur

jonas žiūrėjo ton pusėn, kur turėjo būti 
krantas. Tolokai matėsi burės.

Sutemus Jurjonas užžiebė žibintą. Lai
vas slinko palengva.

Staiga Jurjonas užgulė ant vairo ir 
laivukas ėmė sukti ratą.

— Ką darai? — paklausė Menturas.
—Negaliu toliau, širdis bloga nujau

čia. Grįžkime atgal.
Menturas labai nesipriešino. Ir jo šir

dis šiąnakt* netraukė prie menkių. Vis 
dėlto toks gabalas jau nuplauktas, ir to
dėl jis tarė: į

. — Kaip čia dabar grįžti be nieko?
1 —Išplauksim dar kartą, jei namie bus

’i viskas tvarkoj.
Laivelis į krantą lėkė greičiau, nes 

i pavėjui. Įpratusi jūrininko akis tolumo
je pastebėjo kranto juostą.

Palikę laivuką jūroje, patys sušoko į 
(vandenį ir išbrido į krantą. Sargybinio 

niekur nesimatė. Naktis buvo nedebe
suota, bet tamsi.

Abu nubėgo prie Jurjono gryčios, ku
rios tik stogo viršus ir kaminas kyšojo 
prasiskverbęs pro kopas. Jau nuo kopos 

(Jurjonas išgirdo moters riksmą, kuris 
kartais virto karkimu. Jis puolė į vidų 
kaip šuo, paleistas nuo grandinės, o pa
skui jį ir Menturas. Vilkas tikrai jo 
namuose...

Kambaryje buvo tamsu. Tik girdėjosi 
dviejų besigrumiančių žmonių stenėji
mas ir aiktelėjimas. Moters balsas su
klikdavo ir staigiai nutildavo.

Jurjonas įbrėžė degtuką ir jam į akis 
krito baisus, kruvinas Maulenhelterio 
veidas. Dabar jo akys buvo išpumpusios 
ir atrodė visiškai juodos. Balti neilgi 
plaukai buvo stati, kaip šeriai; mundi- 
ras atlapotas.

Jo žmona ilgais drobiniais marškiniais 
lindėjo susitraukusi kampe, abi rankas 
atkišusi, pirštus pakumpinusi, kaip pe
lėda, gindama savo vaikus. Degtukas 
švystelėjo ir vėl užgeso.

Žandaras, nesitikėdamas tokios staig
menos, nesuskubo išsitraukti revolve
rio, kurį drauge su diržu kabure buvo
numetęs ant žemės.

Jurjonas nieko nebegalvojo. Jo visuo
met lėtas būdas staiga sprogo kaip dina
mito kapsulis. Čiupo vokietį už galvos ir 
baisaus įniršio akimirką, nepaprasta jė
ga partrenkė žemėn. Neatsiliko ir Men
turas. Jis užgulė vokietį ir jo pilvu ėmė 
eiti keliais. Jurjonas visomis išgalėmis 
gniaužė storą Maulenhelterio kaklą.

Spardėsi vokietis, vokietis bliovė, bet jo 
balsas greit aptilo, o kojos paliovė mas
katavusios.

— Duok maišą! — pakuždom uždusęs 
tarė Jurjonas žmonai. — Mūsų laivas jū
roje ... Paleisim į dugną, o patys... į 
kalvą žvejoti. Nė šuo nesulos.

Jie įkišo į maišą pusgyvį ir paskubom 
nusitempė pajūrin. Bet pribėgę paplū- 
dymį, ties savo laivu pamatė žmogaus 
siluetą. Pakrantėje stovėjo vokiečių sar
gybinis ir laukė žvejų.

Jurjonas, instinkto vejamas, staiga šo
ko prie sargybinio ir parmušė jį žemėn 
anksčiau, negu tas suspėjo apsidairyti. 
Iš ramių žvejų pajūrio sargas nesitikėjo 
tokio smūgio. Menturas maišą įtempė į 
vandenį ir iri to į laivą. Tuo metu jo 
draugas ėmėsi su vokiečiu. Kelis kartus 
trenkęs kumštimi vokiečiui į veidą, 
Menturui šuktelėjo, kad plauktų. Pas
kiau pats pačiupęs vokiečio šautuvą, puo
lė jūron ir visas sušlapęs įkopė į laivą. 
Laivas susvyravo ir palengva tolo nuo 
kranto.

Jiedu griebėsi irklų, kad padėtų vė
jui, kol sargybinis neatsikvošėjo. Bet 
sargybinis atsigavo greičiau, negu jiedu 
tikėjosi. Papliupo šūviai iš revolverio 
ir protarpiais girdėjosi jo spiegiantis 
balsas: halt!

Laivukas vėjo ir rankų varomas, greit 
slydo jūros bangomis. Kurį laiką jie dar 
girdėjo šūkavimus pakrantėje, poretį 
šūvį ir matė švystelėjimus elektrine lem
pute. Bet palengva jūros ūžimas nustel
bė visus garsus, tik .bangos monotoniš
kai teliuškavosi į laivuko šonus ir karts 
nuo karto paklydęs, į audeklą įsipainio
jęs ir nesuradęs greito išėjimo vėjas, 
suplakdavo burę.

Abu ilgai plaukė tylėdamu. Pagaliau 
Jurjonas tarė:

— Išmesim?
— Išmesim...
Atrišę maišą, į vidų įgrūdo akmenį, 

kuris būdavo naudojamas tinklo gremz- 
lės vietoje, maišą įvertė jūron.

— Kur dabar? — laikui praslinkus 
paklausė Menturas. — Atgal kelio ne
bėr.

Jie pasuko savo laivuką į pietvakarius 
ir plaukė, plaukė ...

— Gal ir priplauksim ką, — atsiliepė 
Jurjonas. — Kad tik toliau nuo Švento
sios! Kad koks vokiečių laivas nesučiup
tų!

Iššaušo diena ir vėl sutemo, — jų lai
vukas yrėsi nesustodamas. Maisto seniai 
nebeliko, o nuo didelio troškulio gerklė
je buvo kartu. ,

Praslinko dar naktis ir dar beveik 
diena. Jiedu gulėjo pasvirusiu į laivuko 
kraštą ir pakaitomis valdė tai koja, tai 
ranka vairą.

Antros dienos vakare jie pastebėjo 
kelis laivelius ir tolumoje kalnuotą pa
krantę.

Priplaukę arčiau prie vieno laivuko, 
jie atsistojo ir ėmė žiūrėti į nepažįsta
mus veidus. Bet tai buvo žvejų, tokių 
pat kaip jie, veidai. Tai buvo tokie pat 
jūros broliai, kaip ir jie.

Nepažįstamieji broliai juos užkalbino 
švediškai. Jurjono ir Menturo širdyse 
staiga įsiviešpatavo ramumas. Jie pakėlė 
rankas ir mosuodami ėmė šaukti dusliu, 
jūros slopinamu balsu:

— Mes iš Šventosios! Mes iš Švento
sios....

Mūsų Teatras ir Jo Ateitis
__

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
žingsniu, turint mintyje tą 
trumpą laiką — 50 metų.

Dabar dėl pavyzdžio paimsi
me piknikus: atmenant 35 me
tai tam atgal, kaip su įvairių 
draugysčių “karūnom” žmonės 

* suvažiuodavo į piknikus? Tie 
piknikai ir tie laikai jau p ra

il puolė. Liaudis sukultūrėjo, 
bet piknikąi neprapuolė. Teko 
matyti “Laisvės” piknikus, kur 
suvažiuoja po 38, 42 ir 56 bu- 

1 sus, suvežą minias žmonių; 
tūkstančiai automobilių suva

žiuoja. Ką tas reiškia? Tas 
reiškia organizuotą bendrą dar
bą, o tokis darbas visuomet 
duoda pageidaujamų vaisių. 
“Laisvės’* piknikai, kaip “ste
buklinga vieta”. Šviesoj to vi
so, kodėl negalima padaryti su 
mūsų teatru, kas padaroma su 
piknikais?

Teatras, tai kultūros drus
ka. Be jos mes pradėtume vys
ti, džiūti. Taigi, jei stosim or- 
ganizatyviai bendrai dirbti, te
atras duos gražius vaisius.

Mūsų spauda visados su mū

sų progresyviu elementu ko
operuoja,—ji mūsų darbus re
mia, mūsų liaudis ir spauda 
kietai susirišusi. Jūs žinot, 
kaip ir kada' mūsų teatras pra
sidėjo, kaip augo ir plėtojosi. 
Kas nors visados rūpinosi ir 
dirbo be atlaidos, Šiandien mes 
gėrimėsi tais vaisiais tų darbš
čių žmonių, žinant, kas buvo 
veikta dėl išauklėjimo mūsų 
teatrų, norėčiau pasakyti, ar 
nebūtų gerai, kad šiandien 
įvairių kolonijų teatrališkos 
grupės, LMS ir “Laisvė” pra
dėtų tą bendrą darbą išvien 
dirbti; rodos, būtų milžiniškos 
pasekmės.

šių dienų liaudis nori kolek-

šeštad., Rugpjūčio 29, 1942

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2497 has been issued to .the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALLON
52 Reeve PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Jaaw at 
6322 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BERL
6322 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM WAKER
703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 St. John’s Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HERMAN
433 St. John’s PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5822—Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET GROCERS, INC.
5822 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE ROBKOFF
14 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
430 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEWIS PLOTKIN
430 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NEW ORPHEUM BOWLING ACADEMY, 

INC.
560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 566 has been issued to the un<l< rsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
ot the Alcoholic Beverage Control Law at 
26-A Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID ALPERT
26-A Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BELLE WEISS
215 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOLOMON LEVINE 
(Levine’s Kosher Del.)

658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under- Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERKOWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1049 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
cf the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b> consumed on the 
premises. In rMlWl

PAULINE KOMACK
784 Blake Ave., Brooklyn, Y.

tyvaus darbo vaisius matyti.
P. S.: Kurie norėsite šį tą 

pranešti iš savo kolonijos apie 
teatrą, tai meldžiu rašyti šiuo, 
adresu:

P. A. Jalui, Druggist, 
813 Washington Street, 
Stoughton, Mass.

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 614 has been issued to' the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RUBN1TZ
8523 Church Ave., Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY & 
LOUIS M. DITCHEK 

(Caton Cut-Rate Dairy)
626 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE SHORE 
(Washington Butter & Egg Mkt.)

335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
715 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
715 Church Ave.,

retail under Section
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DIAMOND
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off
90 Henry

premises.
the

LOUIS WEISBERG 
Plymouth Del. & Grocery

90 Henry St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Utica 
County of 
premises.

188 Utica

No.

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SAM GINSBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
2349 has been is.mrd to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Henry Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA LEEMAN
366 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIDNEY RAVITZ
194 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N<> 
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10I of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Bb>N MARGOLIES & SOL. KRAMER 
854 Franklin Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL SCHUBER 
(Ocean Bar & Del.)

2803 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

DOROTHY 
85 Johnson

Beverage
Street, 

Kings, to be consumed on the

RUSSE & ADELINE COOKE
St. • Brooklyn, N. Y

NOTICE is
EB 644 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands 
County of 
premises.

hereby given that License No.

Beverage Control
Street, Borough of
Kings, to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

72 Sands
ALFRED SNIKE

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2212 Voorhies Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RUDOLF
2212 Voorhies Ave.,

LOUIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE i 
GB 
to 
of 
500 
County of 
premises.

SALVATORE FRUCIANO 
D-B-A Charles Grow ry & Delicatessen

500 Henry St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

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

CARL MENGEL
131 Mcserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that L’cense No. 
GB 6461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ROMAN KURPIESKI
1019 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
385 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
561 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

561 3rd
STELLA DORAK

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
EB 618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ketail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Rutland Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

890 Rutland

NOTICE is

SARA BRODSKY
Road. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
EB 713 has been issued to the undersigned 
U sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
640 Stone 
County of 
premises.

Beverage Control
Avenue, Borough of 
Kings, to lie consumed on

Law at 
Brooklyn, 

the

640 Stone
HARRY GREENBERG
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is heieby given that License 
EB 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
974 Blake 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

974 Blake
JOSEPH HAMERMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

---------------------—--------------------- 1-----------------------------
NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 9679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

CARL BRUGMANN
195 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver, that License No. 
GB 2048 has been issued to the undersigned 
to’ sell beer, at retail under Section 107 
•i the Alcoholic Beverage Control Law at 

580 Wilsorf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

ALEXIUS LANDGRAF
580 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GARBE
4323 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 2528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

158 Buffalo

hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAMUEL 
Ave.,

MARCUS
Brooklyn, N. Y,

NOTICE is
GB 10693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

I of the Alcoholic Beverage Control Law at 
' 9508 Avenue L, Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON BARGEN
9508 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN
872 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SINGERMAN
173 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectton 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY DICKLER
415 Tompkins Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, ’ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY GREENBERG
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2024 has* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y,

Philadelphia os Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsėjo—September 6th
Trys Dovanos - Prizai prie iš anksto 

parduodamų įžangos tikietų 
I-mas Prizas $15 ir Du Po $5 Pinigais

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J
NAUJAS KELRODIS: Nuo Ferry persikėlus į Camdeną busai po No. 54 eis nuo 11 

vai. ryto iki 4 vai. po pietų tankiai (nesivėluokite) iki Deer Parko 
žmones paims nuo kelio tarp 7 
Busai ims po 25c į vieną pusę. 
Camdeną ir Atlantic City keliu 
ir važiuokite apie 8 mylias iki 
mykit iškabas.

kelio; grįžtant 
ir 8 valandos vakare. Visi būsite nuvesti ir parvešti. 
AUTOMOBILIAIS važiuokite per Delaware tiltą į 
privažiavę pirmą Circle po kairiai, sukite į Route 40 
privažiuosite St. Mary’s Church, sukit po kairei. Tė-

Rojus Mizara, “Laisves” Redaktorius, Sakys Prakalbą

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti- 
morės ir kitų miestų.
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šeštad., Rugpjūčio 29, 1942 Penktas Puslapis

RAUDONOJI ARMIJA LAIMI RŽEVO SR1TYJ; 
ŽYMIA DALIM SULAIKO STALINGRADO FRON

TE, TIK KAUKAZE DAR PASITRAUKĖ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 28. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas:
Sovietinė kariuomenė rugp. 27 d. vedė mūšius su 

priešais Rževo priemiesčiuose, į pietų rytus nuo Klets- 
kaja, į šiaurių vakarus nuo Stalingrado, į šiaurių rytus 
Kotelnikovo, taipgi ir srityse Prochladnaja, Mozdok ir 
į pietus nuo Krasnodaro. Jokių atmainų nebuvo kitose 
fronto dalyse.

Viename vakarinio fronto sektoriuje mūsų kariuome
nė užėmė kelias apgyventas vietas. Raudonarmiečiai iš 
“X” dalinio įsiveržė į vieną apgyventą vietą, kurią prie
šai buvo drūčiai aptvirtinę. Per kautynes šiame sekto
riuje raudonarmiečiai išmušė iš veikimo 26 vokiečių 
tankus ir sunaikino 200 vokiečių kareivių ir oficierių. 
Mūsų kariuomenė išvalė priešus iš vieno didelio miš
kuoto ploto. Vokiečiai paliko miške lavonus daugelio i 
savo oficierių ir kareivių, didelį kiekį šiaip karinių šau
tuvų ir automatiškų šautuvų ir sužalotų ir išdegintų 
tankų. Susikirtimuose ore mūsų lakūnai numušė že
myn šešis vokiečių orlaivius.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuo
mene kontr-atakavo vokiečių fašistų kariuomenę. 
Per atkaklius pasipriešinimus iš mūsų pusės, vokiečiai 
nukentėjo sunkių nuostolių. Hitlerininkai atgabeno į 
mūšį naujas didžiules jėgas savo tankų ir pėstininkų. 
Viename sektoriuje, kurį gina raudonarmiečių dalinys 
“X”, priešams pavyko pasivaryt pirmyn ir taip suda

ryt pavojų prieš vieną mūsų šoną. Raudonarmiečiai ta
da padarė kontr-ataką ir atitaisė savo poziciją. Buvo 
sudaužyta 11 priešų tankų ir sunaikinta apie dvi kuo
pos vokiečių pėstininkų. Kitame sektoriuje sovietiniai 
tankistai ir pėstininkai atmušė dešimt įšėlusių atakų, 
sudaužė 13 priešų tankų ir sunaikino du batalionus vo
kiečių pėstininkų.

Klętskaja srityje mūsų kariuomene per dvi dienas 
pagrobė 18 vokiečių kanuolių, 122 kulkasvaidžius, 30 
trokų ir kitų įrengimų ir taipgi paėmė nelaisvėn kiekį 
priešų.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo sovietiniai artileris
tai atmušė dvi priešų tankų atakas ir sunaikino tris 
didžiuosius ir penkis vidutinius vokiečių tankus. “X” 
dalinys, gindamas vieną apgyventą vietą, sunaikino 
keturis priešų tankus ir užmušė daugiau kaip 100 hit
lerininkų.

Į pietus nuo Krasnodaro (Kaukaze) mūsų kariuome
nė vedė apsigynimo mūšius prieš skaitlingesnes priešų 
jėgas. Išsiveržė žiaurūs mūšiai dėl vienos svarbios aukš
tumos, kuri kartotinai ėjo iš vienų rankų į kitas ir vėl 
atgal. Vakarop raudonarmiečiai įsitvirtino toje aukštu
moje ir atmušė visas priešų atakas. Buvo sudaužyta 
trys vokiečių tankai ir trys traktoriais vežamos kanuo- 
lės ir sunaikinta daugiau kaip kuopa priešų pėstininkų.

Prochladnaja srityje mūsų kariuomenė, po atkaklių 
mūšių, pasitraukė į naujas pozicijas.

Į pietus nuo Voronežo eina kautynės gatvėse apgy
ventos vietos, vakarinėje Dono upes pakrantėje. Pasku
tinėmis dienomis kovoje dėl šios apgyventos vietos prie
šai prarado apie 800 savo kareivių ir oficierių, vien tik 
užmuštų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ran prieš Sovietų Sąjungą.
Anglija, Amerika ir visos 

kitos Jungtinės Tautos turi 
mestis kovon be jokio atidėlio
jimo.

Atidarymas antro fronto 
virsta gyvybės ar mirties rei
kalu visoms Jungtinėms Tau
toms. Jos laimės ar žus visos 
kartu.

Demokratų Partija, Repub- 
likonų Partija ir Darbo Parti
ja New Yorko valstijoje jau 
atlaike savo konvencijas ir pa
statė savo kandidatus.

šeštadienį susirinks Komu
nistų Partijos konvencija. 
Kaip ji nusiteiks, dabar sun
ku pasakyti. Išgirsime tiktai 
po konvencijos.

I Vienas dalykas aiškus: ko
munistai nerems nei demokra
tų kandidato Bennett, nei re- 
publikonų kandidato Dewey.

Ar jie statys savo kandida
tą, ar nutars paremti Darbo 
Partijos kandidatą Alfange, 
tai parodys šeštadienio kon
vencija.

Visa politinė situacija šioje 
valstijoje pasidarė labai su
pinta. Jeigu demokratai būtų 
nominavę senatorių Mead, tai 
visa pažangioji visuomenė bū
tų, be abejonės, rėmus jo kan
didatūrą.

Roosevelto priešai, vadovau
jami James Farley, sudarė 
suokalbį ir pakišo fašistuojan- 
tį Bennett. Jie sudrumstė visą 
politinį vandenį. O tas kenkia 
karo pastangoms.

Philadelphia, Pa.

si suvažiuokit į Liaudies Na
mą, 735 Fairmount Ave. Čia 
išparduosime maistą ir patys 
praleisime p a s i linksminimu 
laika, v

Kom. Sekretorius.

Raymond, Wash
Raymondo Lietuviai Remia 

Raudonąjį Kryžių
LDS 36 kuopa surengė pik

niką rugpjūčio 16 dieną Ado
mo Skrebūno darže. Piknikas 
buvo rengtas dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Pasekmes buvo ge
ros, liko Raudonajam Kryžiui 
$68.85.

Washingtono valstijoj yra 
keblu su piknikais. Nedėliom 
čionai nevalia pardavinėti 
alų ir imti pinigų. Alų gali
ma gerti ir duoti kitam gerti 
už dyką. Tai mes kitais me
tais darydavome piknikus su- 
batomis, o šiemet čionai visi 
dirba po šešias dienas ant sa
vaitės. Todėl ir piknikų nebe
galima rengti subatomis. Tai 
mes ir šį pikniką rengėm ne- 
dėlioj. Nors buvo daug keb
lumų, ale- turėjom prisitaikyti 
prie aplinkybių ir paremti R.

gėt, ale pasekmės buvo geros. 
Kitus4, pinigus suaukavo. Visi 
gausiai aukavo.

Pinigai liko perduoti vieti
niam Raudonajam Kryžiui.

Aš čionai aukavusių vardų 
neskelbsiu, nes bus paskelbta 
“Tiesoj.”

Piknikas buvo smagus, vi
si linksminos gražiai. Vieni 
dainavo, kiti šnekučiavosi. Bu
vo moterų ir vyrų lenktynės. 
Moterų lenktynes laimėjo 
Martha Burt ir gavo $2, ku
riuos ji paaukavo Raudonajam 
Kryžiui. O vyrų lenktynes lai
mėjo C. Paviliūnas ir gavo 
$1.60, kuriuos taipgi paauka
vo Raudonajam Kryžiui.

Buvo svečių iš Aberdeen ir 
iš Seattle.

Aš varde 
žiaus tariu 
kavusiems 
Ačiū labai.

ko matyti, tai piknikas buvo 
skaitlingas ir rūpestingai pri
rengtas. Tik gaila, kad ai- 
diečiai nesumanė kokį naują 
būdą dėl paįvirinimo pikniko. 
Atrodo, kad pikniko pasekmės 
bus geros.

Išleistuves
Nors jau ne naujiena, bet 

motinoms vis širdį skauda, ka
da reikia savo sūnus išleisti į 
kariuomenę. Tai draugė E. 
Rugienienė jau antrą sūnų iš
leido į kariuomenę ir labai 
gailestingai ašarojo savo myli
mų sūnelių, žinoma, kad mo
tinai gaila savo sūnelių, bet 
nereikia pamiršti, kad jeigu 
šiandien raudonarmiečiai ne
kariautų prieš tą smaką fašiz-

mą ir prieš hitlerininkus ban
ditus, jeigu dabar nekariautų, 
prieš bjaurius japonus mūsų 
šalis, jau mes būtume visi bu
vę apiplėšti ir pavergti ir mi
lijonai nekaltų žmonių būtų 
nužudyta per tuos sužvėrėju
sius elementus. Todėl kolei lai
kas ir kolei yra spėkų, mes 
privalome viską aukoti, kad 
apgynus žmonių teises ir de
mokratines laisves.

Mūsų sūnus Ernestas Alvi
nas jau trys mėnesiai kauja- 
si su fašistiniais priešais salo
se laivyno tarnystėj, bet ką 
padarysi. Vietoj ašaroti, tai 
tik prisieina palinkėti gerų 
pasekmių dėl mūsų karžygių 
jaunuolių. Alvinas.

Raudonojo Kry- 
ačiu visiems au- 
ir darbininkams.

DETROITO ŽINIOS

Lietuviui Rakandu Krautuve

Drg. O. Skujienė iš Seattle, 
paaaukavo mezginį iš trijų ka- 
valkų. Už jį padarėm net 16 
dolerių pelno. Tai ačiū jums, 
drg. Skujiene, labai. Jūs turė
jote dirbti sunkiai, kol numez-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
augesniems vyrams, nes 
desėtkai jaunų vyrų tarnauja 
J. V. kariuomenėje ir dar šim
tai jų bus pašaukta. Tai jeigu 
mes, augesni vyrai, nestosim į 
darbą ir į chorą, tai visa dai
lė pasiliks ant moterų ir mer
ginų pečių. Todėl mes vyrai 
pagalvoję ir nieko nelaukę, 
stokime į Aido Chorą, kuriam 
tik laikas pavėlina dalyvauti.

Praėjusį sekmadienį įvyko 
Aido Choro piknikas. Kiek te-

jau
409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
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Japony laivynas Priverstas Bėgt Nuo 
Saliamono Salų; Amerikos Lakūnai Ata

kavo Priešus Holandijoj ir Burmoj
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, rugp. 27.—Jungtinių Valstijų laivy
no pranešimas:

Pietinis Ramusis Vandenynas:
Nuo to laiko, kai laivyno departmentas davė prane

šimą num. 112, nebuvo daugiau jokių veiksmų jūros 
mūšyje ties Saliamono salomis.

Atrodo, kad japonų kariniai laivai pasitraukė tolyn 
nuo mūsų pozicijų, kurias amerikiečiai laiko Tulagi 
srityje.

Atlanto Vandenynas:
Per atsitiktiną susidūrimą su kitu laivu ūkanoje At

lanto Vandenyne, nuskendo Jungt. Valstijų naikintuvas 
“Ingraham.”

Duota pranešimai artimiausiem giminėm žuvusių 
jūreivių.

LONDON, rugp. 27. — Didieji Jungtinių Valstijų 
armijos bombanešiai — Lekiančios Tvirtumos bombar
davo laivų statyklas Rotterdame, Holandijoj. Mūsų la
kūnai bombomis pataikė į laivastatyklų centrą ir į du 
laivus, kaip kad buvo matyta. Nė vienas mūsų orlaivis 
nedingo. Šiuos didžiuosius Amerikos bombanešius ly
dėjo anglų kovos lėktuvai “Spitfires.”

CHUNGKING, Chinija, rugp. 27. — Amerikos ge
nerolo Stilwell’io štabas pranešė, kas seka:

Amerikos bombanešiai, lydimi lėktuvų kovotojų, ata
kavo Lashio, Burmoj. Jie užkure du didelius gaisrus 
miesto centre ir daugeliu bombų pataikė į priešų or
laivių stovyklą. Mūsų lėktuvai kovotojai kulkasvai- 
džiais apšaudė miestą ir orlaivių stovyklą.

BfiMl

Ateinantį ketvirtadienį, rug
sėjo (September) 3 d., šau
kiam paskutinį platų organi
zacijų narių, “Laisvės” skaity
tojų ir simpatikų, susirinkimą, 
735 Fairmount Ave„ 8 vai. 
va k. čia bus išduoti raportai ir 
apkalbėsime trūkumus, kad 
penktadienį ir šeštadienį būtų 
galima dapildyti trūkumus. 
Daugelis rūpinasi, ar leis alaus 
bačkutes parduoti ant stalų. 
Komisijai yra pranešta, kad 
bus galima turėti bačkutę. Su 
nuvažiavimu busais nebus bė
dos, tarpe 11 vai. iš ryto ir 4 
vai. po pietų. Visi pikniko dar
bininkai apsiėmę ir kurie ga
lėsite pagelbėti dirbti ant pik
niko, atvažiuokit į Liaudies 
Namą, 735 Fairmount Ave., 8 
vai. ryte, 6 d. rugsėjo. IŠ čia 
eis mašinos ir trekas, tai visi 
sykiu nuvažiuosime į parką.

Atsiminkit visi, jei tačiau 
labai lytų ir vilties nebūtų 
pikniką laikyti, tai tą dieną vi-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mo trečias apskritys bendrai su 
LDS 26 kuopa rengia vakarienę ir 
šokius. Vakariene įvyks 31 d. spalių 
(October), Bayonne, N. J.

Prašome visų mums pritariančių 
organizacijų tą dieną nieko nereng
ti, bet dalyvauti bendrame apskri
čio su LDS 26 kuopa parengime.— 
Apskričio Valdyba. (202-204)

SHENANDOAH, PA.
Rugpjūčio 30 d., Lakewood Parke, 

Schuylkill Apskritys, bendromis 
jėgomis rengia pikniką ir šokius 
naudai Rusų Karo Pagelbai. Anglų 
spaudoje garsinama kaipo “Russian 
War Relief Day.” Lietuviai turėtų 
skaitlingai dalyvauti, paremti fi
nansiniai ir dvasiniai gerą ir gar
bingą tikslą. Lakewood Parkas gra
ži vieta ir visai apylinkei gerai ži
noma vieta. Šokiai prasidės 8 v. v. 
Gros Lee Bergerio Orkestrą. Įžan
ga 35c. Kviečia Rengėjai.

• (201-203)

Dr. John Repshis 
(REP8YS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6830 

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

attMtatl

f jtSxGtRlflUSIfl DUONA 
%O\SCH0LES BAKING 
'v " -Į532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs';Mes 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

.6
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VERI-THlN RYTHM ...
Yellow gold filled ca:e, 
17-Jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 k». 
solid yellow gold cate, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

YERLTHIN AIRWAY ... Pini 

or yellow gold filled celt wfii 

Guildite bad, 15 Jewel* . $29.71

r] 3:

Krautuv?je yra 
didelis pasirin
kimas J a i k ro
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
iuma reikalin
ga.
DAIKTAIS I» 

KAINOMIS 
BOSITE

PATENKINTI

J

i

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300 

............. $1.25 
menesi ir 
................ 10c

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

varo laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata  ........................... 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrines 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 

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

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

slaptybės, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saule, 
žvaigždes ........

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

Kantri Alena .............................. :
Pranašavimai Mikaldos ............. :
Marių Duktė .............................  !
Duktė Pūstynėse ......................  I
Savizrolas, juokingi skaitymai ! 
Neužmokamas Žiedas ............... !
Gudrus Piemenėlis ....................  :
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 kaip pa

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

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

daryta ................................... $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
334 DEAN ST..

SPENCERPORT, N. Y.

20c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c
25c

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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 linine
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

'j .

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

i

CHARLES J, ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



šeštad., Rugpjūčio 29, 1942

New nios
Gražiai Pasižymėjo 

Aukomis
Violeta Adeikienė, brookly- 

nietė, užėjo į Laisvės įstaigą 
ir prakalbėjo: “Štai pinigų 
duosiu — aukoju sekantiems 
dalykams: $2 ambulansui; 
$2 ‘seifui’; $3 Popieros Fon
dui ir $5 Rusijos pagelbai.” 
Viso Adeikienė davė $12.

Čia norime priminti kitiems 
brooklyniečiams, kad labai 
gražus pavyzdys. Drg. Adei
kienė pamatė Laisvėje svarbą 
paremti virš minėtus fondus, 
tuoj, nieko nelaukus, liuosno- 
riai atėjo ir paliko gražią au
ką. širdingai ačiū!

Tarp Lietuvių
Sutinku Nellie Kanopą, 

veiklią kliubietę, einant iš 
Laisvės raštinės.

— Kur vaikščiojate ? Ilgai 
nemačiau, gal atostogavote?

-— Kur tau, sirgau. Ir da
bar einu pas daktarą, tad su 
reikalais užsukau ir čia. Lie
pos 11-tą 
dabar tik

— Dėl 
sakėte ?

— Jūs

susižeidžiau koją ir 
pradedu vaikščioti, 
ko niekam nieko ne-

turite daug visokių 
reikalų svarbesnių, visuome
niškų. štai, priduokite $1 am
bulanso fondui. Seniai norėjau 
duoti, bet negalėjau atnešti.

Nestebėtina, kad moterys 
kliubietės daug nudirba, nes 
narės net savo nelaimėje ne
užmiršta visuomenės reikalų.

Kariuomenėn pereitą savai
tę išėjo Al Laurynaitis, mas- 
pethietis, trečias iš vienos šei
mos.

Parvyko atostogoms pas tė
vus karys Vytautas Brunza, 
buvęs aidietis. Vytautas jau 
pašokęs aukštyn laipsniais.

Jau kelinta savaitė serga 
Agota Greičiuvienė, Nuobarų 
uošvė. Pastaruoju laiku jau
čiasi kiek geriau. Būna na
mie, 473 Grand St. Ją tankiai 
lanko jos gera draugė J. Au- 
gutienė, kliubietė.

Justas Jankus, lietuvių pa
rapijos vargonininko chorve
džio sūnus, patsai aukštai mu
zikoje prasisiekęs jaunas vy
ras, išėjo kariuomenėn rug
pjūčio 22-rą.

New Yorkan atvyko detroi- 
tietis saržentas Ray Lyben, 
LDS narys. Jis kariuomenėj 
veikė instruktoriumi technikų 
korpe. Už sėkmingą darbą, at
siųstas aukščiau prasilavinti 
toje srityje.

Ignas Čėsna sirginėja akies 
nesveikata. Jeigu bandymai 
išgydyti pasilsiu ir vaistais ne
pavyks, mano pasiduoti opera
cijai.

D. Matusevičius, laisviečiam 
žinomojo prakalbininko, senai 
tarnaujančio 
berto brolis, 
nėn ^pradžioj 
vičius dirbo
dienraščio Freiheit (Laisvės) 
redakcijoj.

kariuomenėj Ro- 
išeina kariuome- 
rugsėjo. Matuse- 
žydų darbininkų

Gražiai Pasirodykime Savo 
Ambulanso Iškilmėse

vai. po pietų, 
kaip skelbė ko- 
pranešime, daly-

Paskutiniu sykiu norime pri
minti, jog Brooklyno Lietuvių 
Draugijų nupirkto ambulanso 
perdavimo Raudonajam Kry
žiui iškilmės įvyks jau šį sek
madienį, rugpjūčio 30-tą, Li- 
tuanica Aikštėje, prie Union 
Ave. ir Hewes ir Stagg Sts., 
Brook lyne.

Pradžia 2 
Programoje, 
mitetas savo 
va u s:

Aido Choras, vadovystėje 
Aldonos Žilinskaitės, solistė 
Aldona Klimaitė sudainuos 
Raudonojo Kryžiaus dainą ir 
yra pakviesta daugiau meno 
spėkų imti dalyvumą.

Kalbėtojai: Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, Brooklyno 
skyriaus pirmininkas Mr. Joel 
Sonner, Mrs. J. Harris (lietu
vaitė) Raudonojo Kryžiaus 
darbuotoja. Lietuviai kalbėto
jai bus nuo draugijų, kurios 
prisidėjo su didesne pinigine 
auka ambulanso nupirkimui, 
būtent: nuo Kriaučių Unijos 
54 Lokalo, Šv. Jurgio Draugi-

vienijimo, Piliečių Kliubo, Šv.
Vincento Draugijos ir kitų.

Nepaisant, kokis oras bus, lis

Šaukia Mitingą Dėl 
Antro Fronto

ar giedra, iškilmės visvien 
įvyks.

Jeigu lytų, tuomet progra
ma būt pildoma Piliečių Kliu
bo svetainėje.

Lai kožnas lietuvis pasiski- 
ria sau už pareiga dalyvauti 
tose iškilmėse, nes nuo Brook
lyno lietuvių bus pirma tokia 
graži dovana, kurios įvyki.ni- 
mui dalyvauja bendrai visi 
vietos lietuviai.

Yra pakviesta vietos angliš
kų laikraščių fotografai ir re
porteriai, todėl bandykime 
skaitlingai dalyvauti.

Kraujo Davėjams
Buvo skelbta, kad sąryšyje 

su atidavimu ambulanso įvyks 
ir kraujo davimas ir kad tas 
turėjo įvykti diena pirm am
bulanso iškilmių, 29-tą. Visus 
prašome įsitėmyti, kad :

Kraujo davimas atidėtas Į 
12-tą rugsėjo dėl stokos gydy
toju dirbti kraujo priėmime 
mūsų iš anksto buvusią nusta-

Reikia tikėtis, kad Brook
lyno lietuviai, pavyzdingai pa
sirodę nupirkimui ambulanso, 
taip pat gražiai, skaitlingai 
pasirodysime jo atidavime.

Neregėtas Baisenybių
Vaizdas

KetvirtadienĮ buvo sukvies
ta būrys spaudos atstovų ir 
parodyta nauja filmą “Scorch
ed Earth.” O su rugsėjo 11 
diena šis veikalas bus pradė
tas rodyti Irving Place Teat
re, Irving Place ir 14th St., 
New Yorke.

Visa'filmą kalba apie Japo
nijos kruvinus, plėšikiškus žy
gius Chinijoje. Niekados pir
miau nebuvau matęs tokių di
delių, plačių ir baisių karo 
vaizdų. Parodoma japonų įsi
veržimas į Mandžūriją 1932

Ką Sako Komunistai 
Apie Rinkimus?

Ateinantieji rinkimai guber
natoriaus ir kitų valdininkų, 
taipgi kongresmanų, nebus 
lenktynėmis asmens prieš as
menį, vien partijos prieš par
tiją, bet lenktynėmis už karo 
laimėjimą prieš defytistus, 
Roosevelto politikos rėmėjų 
prieš nusileidimo hitlerinin
kams šalininkus.

Norinti išgirsti, ką apie rin
kimus sako komunistai, gali 
tai padaryti šį sekmadienį, 
nuo 4:30 iki 5:30 vai. po piet, 
atsukdami savo radijo ant sto
ties WQXR, 1560 klcs. Prakal
bas sakys Browderis ir Amte- 
ris tiesiai iš K. P. šios valstijos 
konvencijos. L. K. N.

I

metais ir paskui tolimesnis jų 
briovimasis į Chiniją ir užka
riavimas miestas po miesto — 
Shanghajaus, Peipingo, Canto- 
no, Nanking© ir 1.1. Parodo 
taipgi didvyriškas chiniečių 
pastangas atsilaikyti prieš tą 
nevidonišką, barbarišką prie
šą.

Nuo savęs nuoširdžiai pata
riu lietuviams šitą nepaprastą 
filmą pamatyti. Iš jos susipa
žinsite daugiau, negu perskai
tę kelias knygas apie Chiniją, 
su Chinijos likimu ir kovomis 
per paskutinius dešimts metų. 
O ypatingai dabar, kuomet ir 
šiame kare Chiniją lošia tokį 
svarbų vaidmenį, kaipo viena 
didžiųjų Jungtinių Tautų, 
mums reikia daugiau susipa
žinti su ta mūsų talkininke.

Rep.

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

Mrs. Jean Cohen, 31 m., 
rasta užsidusinus .^asu, savo 
virtuvėj, 2504 Tratman Avė., 
Bronx. Jos 4 metų sūnelis ras
tas užrakintas miegkambary- 
je, gaso nepaliestas.

BROOKLYN

L4B0K 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

Povilas ir Jozefina Pelkaus- 
kai, Richmond Hill gyvento- 
jai, minėjo vedybinio gyveni- 

j mo 35 metų sukaktį su šeimy
niško 
rane 
visai 
tiems

pobūdžio puota restau- 
Gripsholm, dalyvaujant 
gražiai jų šeimai ir ki- 
artimiesiems.

šimtinę grupę kraujo davėju.
Stasys Zainkauskas, Aido 

Choro narys, rugpjūčio 29-tą 
išeina į Bellevue ligoninę pasi
duoti operacijai. Bus dedama 
pastangos pataisyti skaudamą 
koją, kurią pažeidė vaikystėj 
turėtas vaikų paralyžius.

Sėkmingos operacijos 
greito pasveikimo!

ž. R.

£
Lietuvių kraujo davėjų, kaip 

sako komisijos narė K. Petri- 
kienė, Susirašė jau virš 50. 
Kraujo priėmimas atidėtas iki 
rugsėjo 12-tos, tad dar galima 
užsiregistruoti. Būtų gražu, 
kad lietuviai sudarytume bent

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs preseris prie 

vyrų paltų (coats) prosinimo. 
Kreipkitės tuojau pas S. Markowitz, 
15-17 East 16th St., New York Ci- 
City, N. Y. — 9th floor. (202-204)

New Yorko AFL unijos šau
kia masinį mitingą rugsėjo 10 
d. vakarą, Cosmopolitan Ope
ra House, 130 W. 56th St., 
New Yorke.

Mitinge svarbiausia būsią 
kalbama apie reikalingumą 
antro fronto Europoje ir apie 
tarptautinį unijų apsivieniji- 
mą. Jo šaukimui sudaryta 
specialis komitetas iš vietinių 
unijų viršininkų, į tą darbą įei
nant kepėjų, bildingų priežiū
ros, bučerių, viešbučių ir res- 
tauranų, auksorių, maliorių 
kitoms AFL unijoms.

Mėnulis Buvo Paraudęs

ir

Pereito antradienio vakarą 
buvo visuotinas mėnulio užte
mimas, apie kurį senovėj žmo
nes sakydavo, kad “mėnulis 
pasriuvo krauju.” Vienuolik
tą valandą vakaro jis visas pa
raudo ir naktis staiga patam
sėjo. Paskui apvalus plotas 
vakariniam krašte pragiedrėjo 
ir mėnulis atrodė į gulsčiai pa
verstą rausvai dažytą vazą, su 
atvara atsukta. į vakarus. Vė
liau pragiedrėjo ir viršutinis 
kraštas, dar paskiau apatinis. 
Užbaigos neteko matyti, nes 
ji atėjo man jau miegant, 
12:35 ryto. M-s.

Blėtinių kenų rinkliavoj pe
reitą trečiadienį surinkta 618 
tonų.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Scena iš Įspūdingo ir be galo svarbaus judžio “Maskva 
Smogia Atgal,” rodomo Globe Teatre, Broadway ir 46 
Street, New Yorke.

Netikėtas Miesto 
Užtemdymas

si-

Gyventojams

Antradienio vakaro 9 :30 
renos netikėtai paskelbė mies
to užtemdymą, 
tokių netikėtų buvo pirmiau,
bet wardenam šis buvo pir
mas. Tačiau jie susigriebė ir 
už minutės kitos buvo savo pa
reigose. Didžiumai gyventojų 
užteko sirenos pranešimo, kad 
užsigesinti šviesas. Keliems, 
kurie lyg nesusitupėję telinkai 
turi būti vis pristumiami prie 
pieno, įsakė paskubomis atbė
gę wardenai. Jiems padėjo 
vaikai, šaukdami: “Warden, 
ten dar yra šviesa!”

Už kelių minutų
mėnesiena, 

seniai 
labiau

mes giedria 
kios mieste 
matę. Dar

džiaugė- 
ko- 

nebuvome 
džiaugė

mės faktu, kad šis dar buvo 
tik bandymas, o juk galėjo bū
ti ir tikroviška ataka iš oro.

||
* LIETUVIŠKAS ★ I 

TRAKTIERIUS | 
(VALGYKLA IR ALINK) 8 
Rhein gold Extra Dry Alus 8 

Didelis pasirinkimas visokių 8 
Vynų ir Degtines 8

Importuotų ir Vietinių 8

Kasdien Turime 8

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT I
Savininkas 8

411 Grand St. Brooklyn $

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 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
&IT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "YO
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Mewes St. eleveiterio stoties.

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

Jieško Merginą Tčmyti 
Orlaivius

Civilinių Apsigynimo Rašti
nė dar vis ne gana turi mote- 
rų-merginų lįuosnorių temyli 
orlaivių judėjimą virš miesto 
ir apylinkėse.

Kandidatės šioms pareigoms 
pageidaujama tarp 20 ir 40 
metų, galinčios padirbėti Air
craft Warning tarnyboje die
nos laiku. Turi būti pilietės, 
bent vidutinio prasilavinimo, 
sveikos ir ypatingai stiprių 
akių ir klausos, taipgi turėti 
aiškią tarmę.

Tų liuosnorių pareiga yra 
tėmyti ir sučekiuoti kiekvieną 
orlaivį, jo išvaizdą ir t.t., kad 

nevartojamos greit pažinti ir raportuoti ne
pažįstamus orlaivius, jeigu jie 
pasirodytų.

Brooklyno daugelyje vietų 
išlūpinėjama 
gatvekarių. trekės, kad surink
ti m eta] a karui, v

DABAR RODOMA! DIDIS LENFILM VEIKALAS!

IRVINC PI Af F arti 14 st & Unlon Sq Ill V litu 1 LlTIvLj GRamercy—5-9879
Vėlai Rodoma
Kas šeštadienj

Dar niekada pirmiau nebuvo 
tokios žavinčios istorijos!

Teter The First”
pagal A. Tolstojaus apysaką.

Dramatiškas judis 
’’juodojo vienuolio” 

“Rasputin”

'Battle For Siberia
(“Voločajevsko Gynimas”)

Diriguotas brolių Vassilievų (“Čiapajevo” direktorių”). 
Tarp vaidintojų yra žymiausi Sovietų aktoriai: Boris 
Blinov iš “Girl From Leningrad”; Lev Sverdlin iš “Guer
rilla Brigade”; Boris Čirkov iš “This Is The Enemy!” ir 
žygiai kovingųjų Sibiro partizanų būrių, paremti tikrais 
asmeniniais patyrimais.

MUZIKA DM1TRI0 ŠOSTAKOVIČO

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE 7,h Av<" Sts-K
(Oru Vėdinamas)

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į 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

5 Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- RHL lūs ir krajavus 

bSB sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
|kalui esant ir 

^^Spadidinu tokio 
dydžio, kokio pa- flr geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name
įkas . /
BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

--„ Ateikite pasimatyti su Giviais
I Staf Geriausias Alus Brooklyne

adres;

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žali

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698
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