
mussolinį suėmę generolai, grūmodami revolveriais

KRISLAI
Falšyva Pranašystė.
Be šnieižto Nė Žingsnio.

Galvočius.
Lietuvių Suvažiavimo. 

Nori Kareiviai?

Rašo A. Bimba.

Dėl 
Ko

Kad ir nesiseka tūliems “fi- 
lozofams”. štai, ve, jie už
traukė garsiai ir plačiai, kad 
amerikoniška filmą “Mission 
to Moscow” nematysianti die
nos šviesos Sovietų Sąjungoje. 
Stalinui jinai nepatinkanti ir 
Stalinas uždraudęs ją rodyti.

Bet iš Maskvos praneša, 
kad filmą galutinai nupirkta 
iš amerikiečių ir jinai bus ro
doma skersai ir išilgai 
krašte.

Ne tik ta filmą, bet 
lis kitų amerikoniškų 
yra nupirkta ir gabenama So
vietų Sąjungon žmonėms pa
rodyti.

visam

d nuge
nimų

toks gražus, toks 
dalykas, kaip nu- 

ir įteikimas ambu-

Kad ir 
garbingas 
pirkimas 
lanso Amerikos Raudonajam
Kryžiui, užkliūva kam nors 
ant pikto liežuvio. Yra žmo
nių visai sugedusių, visai nu
stojusių visokio padorumo ir 
žmoniškumo. Štai pavyzdys:

Naujosios Anglijos lietuvių 
pažangioji visuomenė sukėlė 
septynius tūkstančius dolerių. 
Kai buvo renkamos aukos, vi
sur sistematiškai buvo skelbia
ma, kad jos bus dalinamos į 
tris dalis: viena dalis eis nu
pirkimui ambulanso Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, kita nu
pirkimui ambulanso Raudono
sios Armijos lietuviškiems pul
kams, o trečia—nupirkimui 
ambulanso Raudonajai Armi
jai.

Darbas pabaigtas. Su gra
žiomis ceremonijomis liepos 
25 d. ambulansSs buvo įteik
tas Raudonajam Kryžiui. Sa
ko, už jį užmokėjo tris tūks
tančius dolerių.

Likusieji keturi tūkstančiai 
pavesta nupirkimui minėtų 
dovanų lietuviškiems pulkams 
ir Raudonajai Armijai. Vadi
nasi, Raudonajam Kryžiui te
ko daugiau, negu buvo žadė
ta.

Betgi Michelsonas savo Ke
leivyje (liepos 28 d.) piktai 
ir bjauriai išniekina tuos vei
kėjus už tas aukas, tiesiog 
perstato juos apgavikais arba 
prigavikais. Girdi, aukos bu
vo renkamos Raudonajam 
Kryžiui, “bet Amerikos Rau
donajam Kryžiui visų neati
davė. Amerikos Raudonajam 
Kryžiui jie nupirko ambulan- 
są už $3,000, o likusius atida
vė komunistui Rotomskiui...”

Begėdis tas Michelsonas. 
Be jokios sąžinės ir be jokio 
padorumo sutvėrimas!

Susilaukėme dar vieno dide
lio galvočiaus. Jis vadinasi V. 
M. Stulpinu. Jis rašo Tėvynė
je (liepos 30 d.) ir kaltina bei 
bara Sovietų Sąjungą, kam 
jinai reikalauja, kad “Vil
niaus kraštas būtų grąžintas 
Sovietinei Tarybų Lietuvai, ko 
vi»ai nėra.”

Vadinasi, nėra Tarybų Lie
tuvos. Bet tai reiškia, kad nė
ra jokios Lietuvos. O Stulpi
nui nėra Lietuvos todėl, kad 
jinai laikinai pavergta nacių.

Ta pačia logika vadovau
jantis, reikia sakyti, kad nėra 
Lenkijos, nėra Baltgudijos, 
nėra Ukrainos, nėra Norvegi
jos, nėra Holandijos. Nes vi
si tie kraštai nacių pavergti, 
okupuoti. *

Ir nesvarbu, kad tokiam 
Stulpinui nėra Tarybų Lietu
vos. Svarbu, kad Lietuva yra 
lietuviams. Ji pavergta, bet 
ji yra. Ji neužilgo bus išlais
vinta ir, vėl stojus-į laisvų tau
tų Šeimą, žygiuos progreso ir 
kultūros keliu.

(Tąsa 5-me pusi.)
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SUKILO ITALŲ KARIUOMENE PRIEŠ KOMANDA MILANE
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Amerikos Submarined 
Sudavė Naują Smūgį 

Japonijos Laivam

Washington. — Laivyno 
departmentas pranešė, kad 
Jungtinių Valstijų subma- 
rinai paskutinėmis dieno
mis nuskandino dar 10 Ja
ponijos laivų, tame skaičiu
je keturis didelius žibalinius 
ir transporto laivus, o šešis 
vidutinius.

Taigi vien Amerikos sub- 
marinai iki šiol sunaikino 
210 Japonijos laivų. Kiti 
kariniai amerikiečių laivai 
ir lėktuvai gi viso nuskan
dino 361-ną japonų laivą.

Naciai Pranašauja, Kad 
Italija Greitai 
Visai Pasiduos

išStockholm. — Ką tik
Berlyno sugrįžęs Švedijon 
keleivis sakė, jog vokiečių 
armijos oficieriai prana
šauja, kad Italija per 10 
dienų jau pasitrauks iš ka
ro.

Tas keleivis priminė, kad 
naciai visuomet su panieka 
žiūrėjo į italus kaip karei
vius; bet jie tikėjosi, kad 
italai vis tiek gal pasistengs 
atsilaikyt savame fronte.

Roma Skundžiasi, Kad 
Esą Pergriežti Jungt.

Tautų Reikalavimai
• Romos radijas angliškai 
pareiškė, kad Jungtinės 
Tautos, girdi, stato per 
griežtus Italijai reikalavi
mus dėlei taikos. Italų val
džia sako, kad ji “niekados 
negalėsianti besąlyginiai pa
siduoti, ” kaip talkininkai 
reikalauja. Toks pasidavi
mas, esą, perdaug žemintų 
Italijos vertybę.

Romos radijas išvedžiojo, 
kad Anglija ir* Amerika tę
sia karą, girdi, jau ne prieš 
fašizmą, bet prieš Italiją 
kaipo valstybę, nes naujoji 
italų valdžia jau panaikinus 
fašizmą. Italijos radijas y- 
pač skundėsi prieš Angliją; 
sako, kad ji norinti, “kaip 
kokiame kalėjime, uždaryti 
46 milionus italų siaurame 
(pačios Italijos) plote ir pa
smaugti juos politiniai ir 
ekonominiai.”

(Tokia naujųjų Italijos 
valdovų šneka rodo, kad jie 
tebesvajoja apie prarastų 
savo kolonijų atgriebimą.)

Geležinkeliečių Streikas 
Italijoj

Stockholm, šved., liep. 30. 
— Pranešimai, atėję per 
Šveicariją, sako, kad gele
žinkeliečių streikas supara
lyžiavo visą šiaurinę Itali-
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Italijos Kariuomenė 
Atsisako Šaudyt De
monstrantus

Madrido radijas pranešė, 
jog įvyko naujų ginkluotų 
susidūrimų tarp italų ir vo
kiečių kariuomenės Italijo
je. Teigiama, kad italai par
tizaniškai užpuldinėja na
cių karius, siunčiamus per 
Brenner tarpkalnę iš Aus
trijos į šiaurinę Italiją, ir 
kalnuose sprogdina hitleri
ninkų fortus ir kitus įren
gimus.

Italų kariuomene Milane 
neklausė komandos įsaky
mo šaudyti į demonstruo
jančias tūkstantines žmo
nių minias, šaukiančias pa-

Sovietai Laimėjo Dar Iki 
6 Mylių Oriolo Fronte

London,, liep. 30. ~ So
vietų pėstininkai su. savo 
raitininkų talka pergrūdo 
vokiečius per vieną upę į 
pietus nuo Oriolo vakar ir 
užėmė vieną tvirtovišką 
nacių vietovę, kurioj buvo 
16 amunicijos sandėlių ir 
įvairūs kiti kariniai įrengi
mai, — kaip praneša Uni
ted Press iš sovietinio fron
to.

Tiktai dviejose siaurose 
fronto dalyse į pietus nuo 
Oriolo raudonarmiečiai už-

Karaliui Liepus, Generolai 
Areštavę Mussolinį

Amerikinio NBC radijo 
reporteris iš Šiaurių Afri
kos pranešė liep. 30 d., kad 
ne pats Mussolinis pasi
traukė iš valdžios, bet aš- 
tuoni italų generolai, grą- 
sindami revolveriais, pava
rė Mussolinį ir areštavo. 
Anot šio pranešimo, tai 
Mussolinis dabar esąs laiko
mas kaip kalinys viename 
Romos, viešbutyje.

NBC reporteris sako:

Sovietai Muša Nacius 
Ir Ties Bielgorodu

Maskva, liep. 30. — Rau
donoji 'Armija pradėjo ofen- 
syvą prieš nacius ir Bielgo- 
rodo srityje, kur sovietiniai 
kovūnai taipgi žygiuoja pir
myn. — Bielgorodas yra į 
pietus nuo Oriolo.

Amerikos bombanešiai 
vėl ardė ir degino karinius 
nacių įrengimus Kielyj ir 
Varnemuende, Vokietijoj.

V'

Milane
siduoti talkininkams ir tuo- 
jaus taikytis su jais.

Pranešama, .jog naujasis 
Italijos ministeris pirminin
kas Badoglio pavarė Milano 
komandierių gen. Canale 
dėl to, kad šis nepajėgė nu
slopint daugmeniškų de
monstracijų.

Bet panašios demonstra
cijos įvyko ir Bari, ir Ne
apolyje, ir daugumoje kitų 
Italijos didmiesčių.

Teigiama, kad Badoglio 
pasiuntė specialę kalnų ka
riuomenės diviziją slopint 
revoliucinius žmonių sąjū
džius Milane.

mušė 1,900 vokiečių, o kitur 
daugiau kaip tūkstantį.

Rusai, atakuodami hitle
rininkus Oriolo apylinkėje 
iš šiaurių, rytų ir pietų, pa
sivarė pirmyn dar tris iki 
šešių mylių ir atėmė iš prie
šų 40 aptvirtintų kaimų ir 
kitų punktų. Vokiečiai vi
sur įtūžusiai priešinosi.

Viename sektoriuje 3,000 
nacių pulkas su 30 tankų 
desperatiškai kontr-atakavo 
raudonarmiečius. Sovieti- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Mussolinis pranešė didžia
jai fašistų tarybai, kur da
lyvavo ir karalius, kad Hit
leris negali duot Italijai ga
na pagalbos prieš talkinin
kus, nes vokiečiai perdaug 
užsiėmę Rusijos fronte. Bet 
Mussolinis pareiškė: “Aš ir 
Italija vis tiek kariausime 
už fašizmą.”

Tam pasipriešino kara
lius ir pašaukė aštuonis ge
nerolus, kurie ir nustatė 
revolverius į Mussolinį.

Amerikiečiai Pramušė 
Nacių Etnos Liniją

šiaur. Afrika, liep. 30.— 
Amerikiečiai ir kanadiečiai 
pramušė nacių apsigynimo 
liniją į šiaurvakarius nuo 
Etnos, Sicilijoj, ir užėmė 
dar porą miestų.

W ashing ton.— Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
gavo pranešimą iš Japoni
jos, per Tarptautinį Rau
donąjį Kryžių, kad belais* 
vių stovyklose ir kalėjimuo
se Japonijoj mirė dar 249 
amerikiečiai nuo įvairių li
gų.

Vokiečiai Drūtinasi 
Šiaurinėj Italijoj ir

Traukia į Pietus
Berne, Šveic., liep. V).— 

Pranešama, kad vokiečiai 
siunčia daugiau savo ka
riuomenės į šiaurinę Italiją 
ir skubotai statosi apsitvir- 
tinimus Po upės pakrantė
se tenai.

Kitos žinios sako, kad iš 
Bolognos srities, į pietus 
nuo Po upės, hitlerininkai 
taipgi maršuoja linkui pie
tinės Italijos.

Italy Valdžios Nusi
teikimas Neaiškus, 
Sako Talkininkai

šiaur. Afrika. — Jungti
nių Tautų atsišaukimas per 
radiją į italus liep. 29 d. 
sakė:

“Nusiteikimas Badoglio, 
kurį karalius pasirinko sa
vo ministeriu pirmininku 
(nusiteikimas linkui vokie
čių), dar nėra aiškus; taip
gi neaiškus tebėra nusista
tymas ginkluotų jėgų, ku
rių komandierium dabar y- 
ra pats karalius Viktoras 
Emmanuelis.”

Reikės Iš Naujo Pas- 
markint Karo Žygius 

Prieš Italiją
Washington.— Jungtinių 

Valstijų karo vice-sekreto- 
rius Robertas P. Patterso- 
nas, besikalbėdamas su 
spaudos atstovais, pareiškė, 
jog talkininkai visu stipru
mu atakuos Italiją, kad pri
verst ją prašyti taikos.

Jis sakė, jau tiktai dieno
mis teskaičiuojamas laikas, 
iki Sicilija bus visiškai už
kariauta. Vice - sekretorius 
Pattersonas, tačiaus, paste
bėjo, kad bent trys italų 
kariuomenės divizijos tebe
kovoja išvien su naciais 
prieš talkininkus Sicilijoj.

(Per kelias paskutines 
dienas buvo sumažėję talki
ninkų oro veiksmai prieš 
Italiją.)

Raskite
Savo Darbą!

Jūs galite atlikti savo: 
pareigą ir padėti karą lai-: 
mėti, gaudami geriausiai; 
jums tinkamą darbą. Stebė
tinas progas šiandien šutei-! 
kia United States Alumi-: 
num Company ir kitos di
džiosios pramonės organiza-; 
ei jos. ' ;

Atsiverskite Laisves pus
lapį “Help Wanted,” kur 
pajieškoma darbininkų. Pa
sinaudokite šiomiš nepa
prastomis darbo progomis.

Ką Gen. Eisenhower 
Sakė Atsišaukime 
Į Italijos Žmones

U

šiaur. Afrika. — Vyriau
sio talkininkų komandie- 
riaus, generolo Eisenhowe
rio atsišaukimas į Italijos 
žmones dėl taikos buvo tris 
valandas per radiją sklei
džiamas italų, francūzų, 
vokiečių ir anglų kalbomis.

Italijos Valdžia Stengiasi 
Užgniaužt Eisenhowerio

Pasiūlymą
Berne, šveic. — Praneša

ma, kad Italijoj tūkstan
čiais lapelių pasklido gen. 
Eisenhowerio siūlymas ita
lams garbingai pasiduoti 
talkininkams. Italijos mies
tų gatvėse ir užeigose da
bar daugiausia ir kalbama 
apie Eisenhowerio pasiūly
mą. Naujoji italų valdžia su 
premjeru Badoglio priekyje 
stengiasi užgniaužt tuos 
lapelius ir nuslopint kalbas 
apie gen. Eisenhowerio at
sišaukimą.

('Eisenhower buvo įgalio
tas Amerikos ir Anglijos 
kreiptis su tuo siūlymu į 
Italijos žmones. Sovietų vy
riausybei taipgi buvo iš 
anksto atsiųstas siūlymo 
tekstas.)
Gen. Eisenhowerio Atsišau

kimo Tekstas
Talkininkų Štabas, Šiaur. 

Afrikoj, liep. 29. — Genero
las Eisenhower sekamai at
sišaukė į Italijos gyvento
jus:

Mes teikiame pagarbą 
Italijos žmonėms ir Savoy 
karališkajai šeimai, kad jie 
nusikratė Mussolinio, kuris 
įvėlė juos į karą, veikdamas

50 Tonų Bombų kas Minutė 
Triuškino I lamburgą

London, liep. 30. — Šim
tai didžiųjų Anglijos bom- 
banešių praeitą naktį nu
metė daugiau kaip 2,000 
bombų į Hamburgą, antrą 
po Berlyno didžiausią Vo
kietijos miestą. —Hambur
gas turi 1,682,000 gyvento
ją

Kas minutę per 45 minu
tes anglai paleido po penkis 
desėtkus tonų bombų į 
Hamburgą. Anglai neteko 
28-nių bombanešių.

Tai jau septintą kartą 
nuo praeito šeštadienio ang
lai ir amerikiečiai iš oro 
pleškino Hamburgą, į kurį 
tuo laikotarpiu buvo nu
mesta viso apie 7,500 tonų 
bombų.

(Sakoma, kad talkininkai

Anglų lakūnai ardė japo
nų štabo centrą Mayu, va
karinėje Burmoje.

kaipo Hitlerio įrankis, ir 
nustūmė juos iki pat pra
gaišties kranto.

Patys italai pašalino di
džiausią kliūtį, kuri skyrė 
juos nuo Jungtinių Tautų. 
Dabar telieka tik viena 
kliūtis taikai — tai vokie
čiai užpuolikai, kurie dar 
tebėra Italijos žemėje.

Jūs norite taikos. Jūs ga
lite tuoj aus gauti taiką, 
taiką garbingomis sąlygo
mis, kurias mūsų valdžios 
jau yra jums pasiūliusios.

Mes ateiname kaip jūsų 
laisvintojai. Jūsų uždavinys 
yra tuoj aus sustabdyt bet 
kokią paramą karinėms vo
kiečių jėgoms jūsų krašte. 
Jeigu jūs tatai padarysite, 
tai mes paliuosuosime jus 
nuo vokiečių ir išgelbėsime 
jus nuo karo baisenybių.

Kaip jūs jau ir patys ma
tote Sicilijoj, mūsų okupa
cija (Italijos užėmimas} 
bus švelni ir geradaringa.

Jūsų kariai sugrįš į nor
malų gyvenimą ir į teigia
muosius savo darbus; ir jei
gu visi anglai ir kiti talki
ninkų belaisviai, dabar esa
mi jūsų rankose, bus sau
giai mums sugrąžinti, o ne 
Vokietijon išgabenti, tai 
mes sugrąžinsime šimtus 
tūkstančių italų belaisvių, 
kuriuos mes suėmėme Tu- 
nisijoj ir Sicilijoj, sugrąžin
sime juos į daugybę italų 
namų, kurie jų išsiilgę lau
kia. Senoviniai jūsų šalies 
padavimai ir laisvės bus at- 
steigta.

(Pasirašo)
EISENHOWER.

<

f 1

norį patirt, ar galima būtų 
vien lėktuvų veiksmais vi
siškai suparalyžiuot tokį 
didmiestį, kaip Hambur
gas.)

Nepaprastas Anglų 
Ministeriu Posėdis

London, liep. 30. — Ang
lų premjeras Churchill 
praeitą naktį sušaukė nepa-' ; 
prastą savo ministeriu ka
bineto posėdį spręst svar
bius klausimus kas liečia 
Italiją.

Karinė
MAŽIAU SVIESTO

Washington.
Maisto Administracija įspė
jo, jog per dvyliką sekamų 
mėnesių civiliai amerikie
čiai penktadaliu mažiau te
gaus sviesto, negu per pas
kutinius 12 mėnesių.
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Roosevelto Prakalba
: Mūsų skaitytojai jau bus susipažinę 
su turiniu prezidento Roosevelto pra
kalbos, pasakytos trečiadienio vakare. 
Tai labai konstruktyviška ir nuoširdi 
prakalba. Jis kalbėjo apie daugelį daly
kų ir visais pakeltais klausimais buvo 
konkretus.

Apie įvykius Italijoje; Mes pasiryžę su 
šaknimis išrauti ir sunaikinti Italijos 
fašizmą. Mussolinis ir visa jo kriminalis
tų šaika neišsisuks nuo bausmės. Italiją 
turi pasiduoti besąlyginiai, visiškai su
dėti ginklus ir atsiduoti Talkininkų ma
lonei.

Invazija Sicilijon: Ęmė pusę metų lai
ko prisiruošimui. Iškelta 160,000 karei
vių, puikiai ginkluotų moderniškais ka
ro pabūklais. Nuostoliai mažesni, negu 
buvo apskaičiuota. Pasisekimas pilnas.

Mūsų užkariauti ir okupuoti kraštai. 
Mes atnešėme Sicilijon ne tik laisvę, bet 
ir duonos. Mes nemariname badu, mes 
neapiplėšinėjame okupuotų kraštų ir jų 
žmonių. Mes elgiamiesi priešingai hit
lerininkams ir fašistams, kurie okupuo
tus kraštus naikina ir plėšia.

Trumpąs ar ilgas karas: Vieni sako, 
kad dar 1943 metais karas pasibaigs, o 
kiti teigia, kad nusitęs iki 1949 metų. 
Abieji yra kraštutiniai. Karo trumpumas 
ar ilgumas priklausys nuo visų mūsų su
simo bilazavimo karą laimėti.

Sovietų Sąjunga: Ji tebeneša didžiąją 
karo naštą. Prieš ją atkreiptos nusveria- 
mosios Ašies jėgos. Ji kovoja didvyriš
kai. Su ja mes išvien kovojame prieš 
bendrąjį priešą ir išvien draugiškai tu
rėsime sugyventi po karo dėl palaikymo 

. taikos. Mes džiaugiamėsi, kad mūsų gin
klai pasiekė Rytų frontą ir padeda Rau
donajai Armijai naikinti priešą.

Taikos reikalai: Svarbu, kad Jungti
nės Tautos yra susitarusios pamatiniais 
reikalais. Dabar negalime išspręsti visų 
smulkmenų apie būsimus tautų ir vals
tybių rubežius. Tai turi palaukti po ką- 
ro. Dabar turime viską paaukoti karo 
laimėjimui.

Trečioji prezidento prakalbos dalis 
buvo pašvęsta aprūpinimui ateities Ąme? 
rikoje. Jis sakė, kad valdžia yrą pažadė
jus mūsų kariams ir jūrininkams, kąd. 
sugrįžus iš karo, jiems nereikės badauti, 
be darbo vaikštinėti, arba obuolius par
davinėti ant gatvių kampų, kaip kad bu
vo liūdnaisiais Hooverio laikais. Tą sąvo 
pasižadėjimą savo kovotojams Ameriką 
turės ištesėti. Viena vyriausybė to ne
galės padaryti. Kongresas turės prisi
dėti. Prezidentas išreiškė viltį, kad Kon- 
fresas nesuvils žmonių ir išpildys jų vą- 

ą ir troškimus.
Konkrečiai prezidentas pasiūlė, kad 

paleidžiant kovotojus iš armijos, būtų 
suteikta jiems užtenkamai pinigų dėl 
pragyvenimo gerokam laikui, pakol dar
bą susiras. Jeigu ' gerokai pajieškojus 
darbo kuris negalės susirasti, tam tu
rės būti mokama bedarbės pašalpa. Jau 
dabar valdžią rūpinasi planais dėl aprū
pinimo žmonišku pragyvenimu iš armi
jos ir karo sugrįžusių kovotojų,

Tai tokie yra abelni prezjdęnto pra- 
kalbos bruožai, Su jo išreikštomis minti
mis pilnai sutiks kiekvienas patrijotin- 
gas pilietis ir nuoširdžiai kooperuos su 
vyriausybe tokios programos įvykdymui 
gyvenimam

kad MacĄrthųr yrą jų politines nuomo
nės žmogus. O kadangi jis jau gerokai 
atsižymėjęs šiame kare, tai, girdi, Ame
rikos piliečiai geriau balsuotu už jį, ne
gu už Rąoęęvęrtą ųr Hitų kuri demokra
tų Kandidatę

Bet vargią} kąs įšęįą iš tos agitaci
jos. Viena, sunkų tikeįi, kad gen. Mąc- 
Arthur sutikfų tąjp nępatrijofiškąi pa- 
ąjęlgti — palikti karo frontą ir kąųūida- 
tųot į prezidentus, tesigirdi apie jo to
kias politines ambicijas. Jis turi didelį 
darbą ant savo rankų ir nuo jo nesutiks 
bėgti.

Antra, MacArthur nebūtų išrinktas, 
tiktai save diskredituotu. Ypatingai, jei
gu Rooseveltas kandidatuotų ketvirtam 
terminui, joks generolas prieš jį negalė
tų pasirodyti.

Trečia, dar nėra užtikrinimo, kad Re
publikonų Partiją taip jau lengvai pa
siims ir nusineš hooveriniai republiko
nai. Labai smarkiai bruzdą Wendell 
Willkie pasekėjai. Jie jąu atlaikė keletą 
sritinių konferencijų ir žada nepasiduo
ti senajai gvardijai, kūHon yra susispie
tę patys konservatyviškiaųsi ir reakcio- 
niškiausi elementai. Jeigu willkiniai 
žmonės paims viršų partijos konvęncijo? 
je, tai arba pats Willkie dar kartą kąn- 
didatuos, arba koks nors kitas jo filozo- 
fijos ir politikos šalininkąs.

Oriolą Frantas
Labai lėtai, bet planingai ir sistema- 

tiškai Raudonoji Armija baigia apsupti 
nacių stipriausi apsidrūtinimo ir kon
centracijos centrą Oriolą. Apsupimas 
einą iš trijų pusių, vartai nacių pabė
gimui kasdien darosi siauresnį. Jų naciai 
gali visai netekti. Kiek vokiečių Oriole 
yra, niekas tįkrai nežino. Bet manoma, 
kad ten Hitleris turėjo sukoncentravęs 
visą pusę milijono savo armijos.

Daug plėšikų jau žuvo ir tręšia Ta
rybų žemės lygius laukus. Kasdien vis 
dar krinta pą keletą tūkstančių. Mūšiai 
kasdien eina be galo žiaurūs ir kruvini. 
Raudonoji Armija imą viršų ir galingo
mis replėmis spaudžia fašistinį slibiną. 
Stalingrado istoriją kartojasi.

Paėmimas Oriolo užduotų priešui be 
galo skaudų smūgį. Raudonoji Armija 
supranta šio centro startęginę ęvaębą ir, 
matyt, yra pasiryžus jį paimti ir na
ciams suruoši milžinišką kapą.

Nereikia manyt, kad Raudonoji Armi
ja apseina be didelių auką. Jos pačių 
geriausių ir drąsiausiu kovotojų taipgi 
daug krito ir krinta tuose desperatiš
kuose mūšiuose su desperatišku priešu.

Nebuvimas antro fronto vakaruose la
bai skaudžiai jaučiamas mūšiuose rytų 
fronte. Hitleris nemato pavojaus užnu
garyje, todėl devynius dešimtadalius sa
vo jėgų tebelaiko atkreipęs prieš Sovie
tų Sąjungą. Kas kita, jeigu Anglija ir 
Amerika turėtų iškėlusios skaitlingas 
armijas kur nors Norvegijoje, Holandi- 
joj ar Franoūzijoj. O įsiveržimas į Sici
liją įrodė Talkininkų pajėgumą persikel
ti per vandenį ir šturmuoti priešo tvir
toves.

Pionieriškas Žygis
Reikia nuoširdžiai pasveikinti New 

Yarko miesto majorą už vieną naują ir 
labai gražų- dąrbą. Jo vadovybėje tapo 
įsteigtas municipalinis muzikos ir dra
mos centras. Tam tikslui paimta didžiu
lė Mecca Temple salė. Šį rudenį ten jau 
bus, atidarytą puikus teatras ir už la
bai prineinamą įžangą žmonės galės pa
matyti puikių veikąlų ir pasiklausyti ža- 
vėjančios muzikos,

Muzikos ir dramos ęentro reikalų ve
dimui taryba guęidedą iš parinktų žmo
nių. Jų tarpe skamba tokios pavardės, 
kaip Joseph Curran, Newbold Morris, 
Paul Robeson^ Lillian Gish, Elmer Rice, 
John (Jolden, jSaui Mills, Lawrence Tib- 
bet ir kitų.

Kąd tokią įstaigą turės pasisekime, tai 
netenka abejoti. Jinai bus prieinama 
darbo žmonėms, o New Yorko darbinin
kai jau daug kartų yra įrodę savo kul
tūrinį pakilimų ir meilę muzikai ir dra
mai.

Generolo Vitkausko Kalba
Visiems Lietuviams

Maskvą. — Generolas lei
tenantas Vincas Vitkaus
kas, buvęs Lietuvos kariuo
menės vądas,' pasakė seka
mą kalbą per Maskvos radi
jų liepos 18 d.:

- “Jau daugiau kaip dveji 
mętaį mūsų kraštas yra 
pavergtas žiauriųjų įsiver
žėlių. Jie viešpatauja su be- 
gailestinga priespauda, ba
du ir prievarta. Tautiniai 
mūsų žmonių jausmai yra 
niekinami ir trempiami, ir 
upėmis plaukia nekaltųjų 
kraujas.

Lietuviu kareivių tvirty
bė sumušė tas įšėlusias 
priešų atąkas. Pačiame pir- 
mąjąme mūšyje lietuviai 
kariai sužalojo dešimtis vo
kiečių tankų, nušlavė dau
giau kaip keturias kuopas 
hitlerininkų ir kiekius jų 
paėmė nelaisvėn. Panašius 
smūgius mūsų kovūnai su
davė vokiečiam ir paskes
nėse atakose.

Plačiai yra žinomas nar
suolis leitenantas Kavaliū
nas, kuris su savo karei
viais metėsi į kontr-ataką, 
išmušė vokiečius iš jų ap
kasų ir sunaikino daug hit
lerininkų. Mes didžiuoja
mės tokiais vyrais, kaip ar
tileristai, komanduojami 
puskarininkio Životausko, 
kurie per vieną dieną iš
mušė iš veikimo šešis vo
kiečių tankus; tokiais ko- 
vūnais, kaip Dainorąvičius, 
Storpirštis, Gajauskas, Ara- 
navičius, Gricius, Duškinas, 
Juozapaitis ir kiti, kurių 
kiekvienas sunaikino po de
šimtis vokiečių. Mes di
džiuojamės herojišku leite
nanto Bernšteino žygiu, ku
ris bebaimiai ir gabiai va
dovavo paėmimui vokiečių 
pozicijų ir pats nukovė dau
giau kaip 10 vokiečių. Mes 
didžiuojamės lietuviais ka-
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Republikonai ir geu.IYIacArthur
Labai dažnai spaudoje girdisi balsų, 

kąd Republikonų Partija “draftuotų” 
žymųjį generolą MacArthur sau už kan
didatą 1944 metų rinkimams. Patsai ge
nerolas tyli, bet hooveriniai republikonai 
šneka visais, kampais. Jie, matyt, mano,

GĘN, VITKAUSKAS
Nelaiminga ta mūsų my

limoji tėvynė Lietuva. Vi
suose karuose prieš vokie
čius ji pirmutinė kentėjo 
nuožmiausius smūgius, Taip 
dažnai būdavo seniai praei
tais laikais. Taip buvo Pir
mojo Pasaulinio Karo me
tu ir didžiajame dabarti
niame patrij gtįniame kare,

Lietuva šiandien surakin
ta geležiniais pančiais. Joks 
šviesos spindulys, nei vie
nas teisybės'žodis šiandien 
jos viešai nepasiekia. Da
bartinėse sąlygose Lietuva 
yra kaip ta ilgai kentėjusi 
motina, tariant Maironio 
žodžiais:

“Ten močiutė užliūliavo 
raudomis mane;

Į krūtinę skausmą savo 
lięjo nežinia?’

Bet “pagimdys vargai 
galiūnus.”

Lietuvis niekados nebuvo 
vergu ir nebus. Jau nebe to
li laikas, kai jis su panieka 
trenks dabartinius savo 
pančius į snukį niekšiškiems 
įsiveržėliams.

Daug kartų praeityje lie? 
tuviai sumušė vokiečius. Jie 
tinkamai suvedė sąskaitas 
su vokiečiais įsiveržėliais 
Radviliškio -Šiaulių apskri
tyje už 1919'metų okupa
ciją.

O šiandien patrijotinia
me kare lietuviai kovūnai 
įrašė naujus garbės pusla
pius į lietuvių tautos kovos 
istoriją priešu vokiečius įsi
veržėlius. Mes didžiuojamės 
didvyriškais žygiais karei
vių ir komandierių lietuvi
škuose Raudonosios Armi
jos junginiuose, žygiais, ku
riuos jie atliko žiauriuose 
liepos mėnesio mūšiuose 
Oriolo - Kursko linkmėje.

■ ■ • i' . ■.

Vokiečiai humetė tūks
tančius mortirų bombų ir 
artilerijos sviedinių į mūsų 
kariuomenės p o z i c i jas; 
daugiau kaip, 100, vokiečių 
lėktuvų bombardavo prie
kinę mųsų eilę; paskui vo-1 
kiečių pėstininkai su de-. 
šimtimis savo tankų mus

reiviais, kurie tapo pavyz
džiais savo draugams po 
ginklu.

Šimtai kareivių ir koman
duoto jų lietuviškuose Rau
donosios Armijos daliniuo
se yra pagerbti Tarybų Są
jungos ordinais ir meda
liais už drąsą kautynėse.

Kokie gi šiandien uždavi
niai stovi lietuviams pry- 
šakyje?

Tie uždaviniai yrą aiš
kūs. Mylėdami savo kraš
tą Lietuvą, mylėdami lais
vę, gindami kultūrą ir civi
lizaciją, mes petys petin su 
visomis broliškomis Tarybų 
Sąjungos tautomis kovoja
me prieš fašizmą, už švie
siąją savo ateitį didžiojoj, 
galingojoj Tarybinėj tautų 
šeimoj.

Narsieji mūsų lietuviai 
kariai Raudonosios Armi
jos eilėse didvyriškai kovo
ja prieš vokięčius ir jų pa
stumdėlius.

Jokie priešų tankai, jokie 
žvėriškumai negali sulau
žyti lietuvių pasiryžimo ir 
Šių kovūnų atkaklumo.

Broliai ir seserys! Fron
to kova prieš Vokietiją yra 
ne vien ten, kur armijos 
kąujasi, bet visur, kur tik 
pavergtosios žmonių masės 
priešinasi hitleriniams įsi
veržėliams.

Lietuvi1, Kur tik tu bebū
tum šiandien, remk viso
mis sayo išgaliomis kovą 
prieš fašizmą, kovą prieš 
įsiveržėlius užėmusius mū
sų tėvyųę, kovą už laisvą, 
nepriklausomą Tarybų Lie
tuvą!

LDS ORGANAS APIE 
PITTSBURGH!) KON- 

FĘRĘNCIJĄ
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo organas Tiesa 
(rugp. 1 d.) išreiškia savo 
nuomonę apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos šaukiamą 
konferenciją Pittsburghe. 
Laikraštis teigia, kad ta 
konferencija bus apgavinga 
ir neatstovaus Amerikos 
lietuviškos visuomenės. Tie
sa sako:

Lietuvių katąlikų, socialis
tų ir sapdariečių vadai šau
kia savo konferenciją rugsė
jo pradžioj Pittsburghe. Sa
vo spaudoje apie tai jie daug 
rąšo, kad tąi būsianti labai 
svarbi beveik visų lietuvių 
konferencija. Pittsburgho 
spaudoje jie rašo, kad visos 
lietuvių organizacijos konfe
rencijoj dalyvausiančios.

Tai gryna melagystė ir ap
gavystė. Tie žmonės, kurie 
šaukia tą konferenciją, ne- 
sigėdina taip skelbti, kuomet 
jie patys savo atsišaukimuo
se atžymi, kad kviečiamos 
siųsti atstovus tik tos drau
gijos, kurios pritaria Ameri
kos Lietuvių Tarybos pro
gramai. Jie visai nekviečia 
LĮ)S, ALDLD, Lietuvių Me
no Sąjungos ir visos eilės ki
tų lietuvių draugijų, kurios 
nesutinka su jų programa. 
Tos draugijos, suprantama, 
toj konferencijoj ir nedaly
vaus.

• Minima konferencija, tai
gi, neatstovaus visų lietuvių. 
Jinai negalės nieko naudin
go atlikti. Kaip tik priešin- 
didesnio lietuvių susiskaldy
mo.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Dienraštis P. M.

Kažin kodėl negalėtų pa
sinaudoti mūsų dienraštis 
Laisvė iš virš minėto laik
raščio tam tikrais rašinė
liais, straipsneliais ?

Q jame telpa gan gerų 
rašinių ir teisingų žinių.

Laikraštis gan liberalus, 
jei ne radikalus. Gerai nu- 
maskuoja mūsų valdininkus 
izoliacionistus. Gerai kedena 
Diesą su jo raganomis ir 
kitus reakcionistus, einan
čius prieš mūsų šalies pre
zidento politiką, jau kelin
ta savaitė eina serijomis 
ląbąi puikūs straipsniai 
apie Sovietų Sąjungą, lipa
mi iš knygos “Mother Rus
sia.” (Motina Rusija), pa
rašytos garsaus rašyto
jo Maurice Hindus, Ten 
rašoma apie partizanų, net 
vaikų veikimą, apie Sovie
tų liaudies ir Radon. Ar
mijos. kovas, apie industri
ją, mokslą, kultūrą ir kolek
tyvius ūkius. Toliaus telpa 
tekstas mūsų vice-preziden- 
to Wallace prakalbos, sa
kytos Detroit, Mįch., šiomis 
dienomis, kur įvyko nacių 
surengtas rasinės riaušės 
prieš juodveidžįus. Prakal
ba labai įdomi. Laisvė turė
tų ja būtinai pasinaudoti.

Albinas.

atakavo.
■I ’<>

gai. Jinai gali prisidėti prie 
Konferencijos šaukėjai ban

do dangstytis karo rėmimu ir 
Lietuvos nepriklausomybe. 
Ar gali tie žmonės, kurie 
nuo pat Hitlerio užpuolimo 
ant Lietuvos skleidžia fašis
tinę propagandą tarp Ame
rikos lietuvių, dabar bent 
pirštą pajudinti karo laimė
jimo naudai?

Konferencijos šaukėjai — 
Grigaitis, šimutis, Vaidyla— 
džiaugėsi, kai Hitlerio gau
jos trempė Lietuvos žemę; 
jie niekino ir dabar tebenie- 
kina Sovietų Sąjungą, jos 
narsiausius kovotojus, lietu
vius kovotojus Raudonojoj 

Armijoj, tuos Amerikos lietu
vius, kurie kokiu nors būdu 
parėmė Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos , kovotojus, kurie 
mušasi už Lietuvos išlaisvini
mą. Karo laimėjimas ir Lie
tuvos išlaisvinimas, matyt, 
jiems visai neapeina.

Galima pritarti tik tokiai 
konferencijai, kuri ištįRrųjų 
vienytų lietuvius karo pa
stangoms ir pagelbėtų Lie
tuvos žmonėms išsilaisvinti 
iš Hitlerio okupacijos. To
kia Hoiiferencija suloštų is
torinę rolę. Jinai suvienytų 
lietuvius apie prez. Rosevel- 
to ir Jungtinių Tautų pro
gramą. Jinai padėtų Lietu
vos žmonėms, kovojantiems 
prieš nacius. Jinai sudarytų 
aparatą šelpimui Lietuvos 
žmonių, nukentėjusių nuo 
hitlerinės okupacijos.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas tokios konferenci
jos pageidautų. Suprantama, 
to pageidautų ir didelė dau
guma Amerikos lietuvių.

NEWARK, N. J.
Piknikas

Liepos 25 įvyko 6-šių tau
tų,,tąi yra, rusų, lenkų, lietm 
vių, ukrainų, estų ir latvių 
piknikas. Pavyko labai gerai, 
nes buvo rengtas Sovietų Me- 
dikalei pagelbai.

Šiame piknike dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos jūreiviai su 
dviem laivo kapitonais, kurie 
pasakė tinkamas prakalbėles: 
kaip Sovietų Raudonoji Ar
mija veda kovą su plėšikais 
naciais ir kaip yra Sovietų 
liaudis giliai įsitraukus toje 
kovoje, kad greičiau sunaiki
nus tas bjaurias nacių go ve
das ir išgrūdus, kad jie dau
giau nepajėgtų atsikelt ir gra
sint visam pasauliui savo žu
dynėmis ir vergimu liaudies. 
Mano supratimu, kaip tokiam 
svarbiam tikslui piknikas bu
vo rengiamas, tai turėjo skait- 
lingiau dalyvauti ir lietuviai. 
Atsižvelgiant dar ir todėl, kad 
piknikas įvyko pačiam mieste 
Newarke.

Didelė garbė priklauso 
draugams šimkams iš Harri- 
sono, kurie šį pikniką garsino 
tarp lietuvių ir kitur. Už tad 
Hąrrisono draugai Newarką 
sumušė į dulkes savo skąi- 
čium.

Svečias.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonemi ryto

jus bus šviesus

motorizuoti būriai 'traukia pirmyn Sicilijoje.



Šeštadienis, Liėpoą 31, 1943 Laisvh, Lithuanian Daily NeW ~ Tre&aa Puslapis
11^4 V... ■ ■==

■ii*
Literatūriniai Krislai
Literatūriniai Krislai.
Willkie’s Knyga į Judį.
Užmokėjo Šimtą Tūkstančių. 
Dvi Nuomonės Apie Knygas. 
Teisybės Abejur Yra.

Rašo J. BARKUS.

Iš Wendell L. Willkie knygos “One 
World” bus padarytas judis. Šiomis die
nomis paskilbo žinia, jog Twentieth Cen
tury-Fox judžių gaminimo kompanija 
nupirko iš autoriaus teisę pagamint iš 
minėtosios knygos judamuosius paveiks
lus.

Už tą teisę minėtoji judžių firma už
mokėjusi ponui Willkie’i “apie” $100,- 
000 (šimtą tūkstančių dolerių).

Kaip jau buvo rašyta, vos. tik ta kny
ga pasirodė (išleista pereitąjį balandžio 
mėnesį), ji tuojaus pašoko į vadinamųjų 
“best-sellerių” eiles. Leidėjų ir parda
vinėtojų raportai rodo, jog iki šiol jos 
parduota jau daugiau 1,600,000 ekzem- 
pliorių.

Veik visos stambesnės judžių gamini
mo kompanijos stengėsi įsigyti teisę tą 
knygą perdirbt į judžius. Sakoma, kai 
kurios kompanijos siūlijusios net dvejo
pai didesnę pinigų sumą.

Kažin kodėl knyga parduota už ma
žiau, jeigu kitos kompanijos siūlijo dau
giau? Gal todėl, kad patsai Willkie esąs 
Twentieth Century-Fox kompanijos di
rektorių pirmininku.

* * *

Pardavimo išlygomis p. Willkie pasi
lieka sau teisę užgirt ar kritikuot ju- 
džiui padarytą. knygos nuorašą, taipgi ir 
jau užbaigtą judį. Judžių kompanijos 
siekiu esą “ne tiek atvaizduot knygoje 
minimuosius pasauliniai garsius asme
nis, kiek išplėtoti knygoje skelbiamąsias 
idėjas.”

Už filmavimo teisę gautuosius pini
gus p. Willkie paskirstysiąs karinėms 
labdarybėms, kaip ir iki šiol jisai darė 
su visu iš tos knygos gaunamuoju pel
nu. Jisai lygiomis dalimis aukoja Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, Jungtinei 
Chinijos Pašalpai, Britanijos Karo Pa
šalpai ir Rusų Karo Pašalpai.

♦ * *
Štai dvi skirtingos nuomonės apie kny

gas.
— Aš įsivaizduoju, jog knygos yra pa

našios į žmonių sielas, paskirstytos į 
avis ir ožius. Tūlos kelios eina aukštyn 
ir mus neša aukštyn, dangaus linkui; 
jos lemtos, aš noriu pasakyt, būti neįkai
nuojamu parankumu mokinimui, stūmi
mui pirmyn visų gentkarčių patyrimus. 
Kitos, gąsdinanti daugybė, eina žemyn, 
žemyn, darydamos vis daugiau ir plates
nių ir piktesnių nedorybių.— Taip išsi
reiškė paskilbęs anglas istorikas, filoso
fas Thomas Carlyle, savo prakalboje, sa
kytoje Edinburghe, 1866 m.

♦ ♦ ♦
— Knygos yra mirtinas pavojus: jos 

yra prakeiksmas žmonių rasei. Devy
nios d e š i m t a d alis ekzistuojančių- 
jų knygų yra nonsensas, o gudrio
sios knygos yra to nonsenso atrėmi
mui. Didžiausioji nelaimė, kuri žmogų 
bent kada ištiko, buvo tai išradimas 
spaudos. — Taip rašė žymus Britanijos 
valstybininkas ir rašytojas Benjamin 
Disraeli, savo veikale “Lothair,” 1870 m.

♦ ♦ ♦
Teisybės galima rast kaip vieno, taip 

ir kito pareiškime. Knygos, kaip ir kiek
vienas žmogaus proto gaminys, gali būt 
naudingos ar kenksmingos, priklausant 
nuo to, kas ir kokiems tikslams jas pa
naudos. Tačiaus, imant abelnai, ir visa
pusiai pasvėrus gerąsias ir blogąsias 
spaudos išsiplėtojimo pasėkas, reikia 
pripažint, jog spaudos išradimas atnešė 
žmonijai daugiau gero, ne kaip blogo. 
Spaudai ištobulėjus ir paplitus atsirado 
daugiau progų ir visokiam mokslui plė
totis. •

Tyku-Ramu Mūsų 
Meno Fronte

Vasarą jau įpusėjom. Buvo šalčiai— 
dabar karščiai. Dalinai ir dėl šių prie
žasčių, kaip kas sako, mūsų meno veik
la sumažėja. Karo laimėjimui pastangos 
taip pat atsiliepia. Tai taip kalba mūsų 
lietuvių, mėgėjų menininkų veikėjai.

Mes nesiimsime savo veiklą lyginti 
prie profesionalų menininkų. Bet meno 
veikla eina ne tik Hollywoode, Brodvėje. 
Vaidinami veikalai, dainos dainuojamos 
ir mūsų karių eilėse, mokyklose, kliu- 
buose. Štai, Karo Informacijos Raštinė 
(OWI) palaiko teatro skyrių, muzikos 
tarybą. Yra rašomi veikalai ir muzika— 
organizacijos ir menininkai raginami 
vaidinti ir dainuoti.

Skirtumas tarp anų menininkų ir mūs 
yra tame, kad anie veikia sulyg reikalu, 
tiksliai. Jų meninė veikla specialiai tai
koma karo laimėjimo reikalui, o mūs ne. 
Todėl mūsų meninė veikla šio karo metu 
pasidaro ne taip svarbi ir sumenkėja. 
Kaip ir be tikslo.

Ar galima kad ir mūs tarpe meniškai 
veikti šiuo karo įtempimo laikotarpiu? 
Atsakymas — galima. Ir mes gauname 
meninės medžiagos ir paramos net iš 
valdžios įstaigų. Reikia tik susibūrimo, 
noro ir dalelės mūsų liuoso laiko.

Rodos, kad mes kaip ir pamirštame 
savo pareigas. Kuomet jauni kariai kau- 
jasi su priešu, gyvybės aukojama karo 
laimėjimui, o mes gailimės duoti dalį 
savo laiko naminiam karo frontui bent 
meno-kultūros srityje. Kovos ar mirties 
momentu daug laiko leidžiama savai as
menybei.

Pavyzdžiui, įvyksta meninė konferen
cija, padaroma tarimai, kad šis ir, tas 
reikia ir galima veikti meno srityje, kul
tūriniam karo fronte. Bet delegatai išsi
skirstė, laukiame veiklos, praeina keli 
mėnesiai ir niekas nejuda, nieko nedaro
ma. Išrodo, kad čia jau ne sąlygos kal
tos, bet atsakomybė “griešna.”

Šio rašinėlio tikslas ne ką nors pabar
ti, bet priminti svarbą pareigų, kurios 
puola ant mūs. Dabar yra laikas mirti
nų kovų karo frontuose. Ten eina kruvi
nos kautynės už mūsų laisvę, gyvybę, 
meną, kultūrą. Gi mūsų pasiaukojimas, 
palyginamai, yra mažas. Mes privalome 
duoti daugiau laiko naminiam karo 
frontui. Vaidinimas veikalų, dainavimas 
dainų yra talka karui laimėti, jei tie vei
kalai ir dainos jungia mus kovai, pade
da numaskuoti fašizmą naminiam fron
te. Palaikymas ir organizavimas pažan
giųjų organizacijų — yra karo laimėji
mui talka. Šis karas yra karas už idėjas. 
Todėl pažangaus meno veikla, mobiliza
vimas žmonių ideologiniai vaidina labai 
svarbų vaidmenį šiuo laikotarpiu. LMS 
chorai, teatro grupės, mūsų liaudies mu
zikai, režisieriai turėtų veikti, naudoti 
savo iniciatyvą ir talentus šioje ginklų 
ir idėjų kovoje. Kiekvienas pažangus 

menininkas turėtų statyti klausimą sau: 
Ką aš darau, kad laimėti šį laisvės ir 
idėjų karą? * * *

Kūryba eina ir karo laiku. Kaip kas 
sako, jog karo laiku negalima kurti. Tai 
netiesa. Priešingai, yra menininkų, ku
rie pasaulio sąjūdžio laikotarpiu dau
giau ir geriau kuria. Sovietų Sąjungos 8 

\ kompozitoriai apdovanoti Stalino prizu. 
Vienas jų, Boris Asafievas, Leningrado 
apgulimo laiku parašė simfoniją, dvi 
operas, du baletu ir eilę vokalini balsui 
ir pianui kompozicijų, dainų.

Meno kūryba eina ne tik Sovietų Są
jungoj. Tą mes matome Anglijoj ir 
Amerikoj. Arba kad ir mūs tautos lite- 
ratinė kūryba. Ypač poezija šiuo karo 
laiku nemiršta. Mūsų tautos poetai, ra- 

. šytojai, kaip Salomėja Neris, Venclova, 
Gira, Šimkus, Marcinkevičius, Cvirka ir 
eilė kitų, žinoma, turi eiles tiesioginių 
karo laimėjimui dariau. Bet jie rašo, ku
ria.

Šiandien jau galima drąsiai sakyti, 
kad lietuvių tautos literatūros istorijoj 
pasiliks poezijos skyrius^ vaizduojąs šį 

žvėrišką vokiečių-nacių užpuolimą ant 
mūsų tėvų krašto. Tai bus didelė atmin
tis mūsų poezijos ateityje. Reikia pri
durti dar ir tai, kad šią karo poeziją 
kuria ne tie reakcijonieriai, kurie save 
dangsto “tikrais” tautiečiais, bet progre
syviai lietuviai. * * *

Lietuvių Meno Sąjunga deda pastan
gų, kad pagaminus ir išleidus sekančiam 
meno veiklos sezonui ,porą Maironio dai
nų. Viena šių dainų lietuviams plačiai 
žinoma, tai yra: “Kur Bėga Šešupė,” ar
ba tautiška daina. Kita: “Kur Lygūs 
Laukai.”

Maironis šioje dainoje, rodos, kad dai
nuoja lietuvių tautos 1942-3 metų įvy
kius, kovas: t

“Nuo Prūsų šalies,
Kaip sparnai debesies, 
Padangėmis raitosi dūmai;
Tai gaisro ugnis
Šviečia diena naktis.”

Lietuvai debesis, gaisrus atnešė Vo
kiečiai (naciai, Maironio vadinami Prū
sais). Lietuvos žmonėms hitlerininkai 
atnešė ne laisvę, ne džiaugsmą, bet

“Tarp tyrų plačių
/ Ne staugimas žvėrių;

Oi ne! tai našlaitės lietuvės:
Ar verkia sūnaus-
Ar bernužio brangaus,
Kur jų nebegins, gal pražuvęs.”

Maironis buvo kunigas, bet jis, pa
vaizdavęs lietuvių liaudies ašaras, var
gus, neliepia jiems vargą vargti ir vilkti 
vokiečių jungą, toliaus jis dainuoja:

“Lietuvių pulkai,
Kaip apsako žvalgai,

ŠOSTAKOVIČIAUS 7-oji SIMFO
NIJA BUENOS AIRES MIESTE

Balandžio 12-tą d. š. m. 
Juan Jose Castro vadovau
jamas simfonijos orkestras, 
“GRAN RĖK” teatro salė
je, pirmu kartu išpildė B s. 
Aires mieste Dimitri jaus 
Šostakovičiaus Septintąją 
Simfoniją, sukurtą herojiš
kame Leningrade, jo apgu
los metu, kada didvyriško 
Leningrado liaudis pergy
veno garbingiausias savo 
kovų valandas gynime Le
nino miesto, atremdami na
cių apgulą savo krūtinėmis, 
kurių nepajėgė priešas pa
laužti, nei ugnimi nei plie
nu — tą prirodė kuo pui
kiausiai Stalingrado gynėjų 
kovingumas.

Septintosios Simfonijos 
išpildymas, tai nebuvo jau 
paprastas koncertas muzi
kos išpildimui savo turiniu 
kūrybiniam darbe. Tai bu
vo išpildyta Simfonija he
rojiškumo; herojiškos Le
ningrado liaudies — Simfo
nija reiškianti didžiųjų ko
vų pergalės paminklą, kur

Chiniečiai kariai suranda laiko ir pasilinksminti. Šis paveikslas parodo juos 
lenktyniuojant ant ' vandens. Chiniečiai mėgsta sportą.

Ties Kaunu per Nemuną plaukia;
Po kaimus šaulys
(Jo putotas arklys)
Į kovą lietuvninkus šaukia.”

Tai tik dalis čia išcituota Maironio 
dainos. Tačiaus šie trys stanzai parodo, 
kad Maironis būtų gyvas ir šią dainą 
parašęs šiais metais. Ši daina turėtų būt 
kiekvieno LMS choro programoj sekan
čiam sezonui. Maironio daina labai tin
ka šiam laikui.

V. Bovinas.

Žuvusiam Kariui

Deimantai ir auksas lieka beverčiai 
Prieš gamtos suteiktą gyvybę, 
Kurią tau nuskynė žvėrys besočiai, 
Kad gynei užpultą laisvę, teisybę.

♦
Sudraskytas tu į šmotus, jaunuoli, 
Purvais apdrėbtas, be žado guli! 
Nejauti mano sielvartos, o broli, 
Nežinai, kaip skausmai širdį gelia!

Dėl laisvės tu žuvai, mielasai broli, 
Kurios mes visi trokštam be galo, 
Nors jinai nuo mūsų dar labai toli..., 
Bet kovot už laisvę mes privalom.

Baisiais pabūklais jie viską naikina: 
Sugriauti miestai ugnims liepsnoja; 
Laisvės treškėjus jie švinu maitina 
Ir žemės plotai kraujais garuoja!

Iš skausmų, iš ašarų ir iš kraujų 
Jau auga baisiausia keršto banga!
Užlies ji hunus—barbarus.—Tų gaujų 
Daugiau nekils žmogžudiška ranka.

J. Bijūnas.

atspindi pilnumoj graži mu- 
zikalinė kūryba rusų geni
jaus ir joje sudėtinga tema 
dabartinių kovų už gyveni
mą ir teisybę.

Rašytojas Aleksejus Tol- 
stoj Septintąją Šostakovi
čiaus Simfoniją apibūdino 
labai palankiai ir pavadino 
ją “Septintosios Padangės 
Simfonija”. Tai grožio ir 
tiesos pergalė — pergalė 
žmogaus ir žmoniškumo.

Septintoji Simfonija nėra 
įvertinimas vien tik išrink
tųjų muzikos žinovų, ji 
skverbiasi į žmonių širdis 
ir perpildo jas tiesos per
galės įsitikinimais.

Rašytojas Eugenijus Pet
rovas, kuris krito kovose 
už Sevastopolį, pranašavo, 
kad Septintoji Simfonija 
bus išpildyta Maskvos Rau
donoje Aikštėje penkiatūks- 
tantinio orkestro dienoje 
mūsų pergalės.

Didysis rusų režisorius, 
Kusevickis šitaip charakte
rizuoja šią Šostakovičiaus 1

kūrybą: “Laike pasaulinio 
griovimo* tragedijos, ant že
mės kuriasi brangenybės, 
didžiosios ir amžinos tvar
kos, toje pačioje šalyje, ku
riai barbarų užplūdimas at
nešė istorijoj negirdėtus 
griovimus, ne tik ekonomi
jos, bet ir kultūros. O vis 
tik ant smilkstančių pele- 
nynų gimė vienas iš di
džiausių veikalų muzikos 
kūryboje.

Laimė artisto — sugebėti 
pažint savo gimtąją žemę 
ir išreikšti jos gyvą kultū
rinę galybę. Šoštakovičius— 
šviesus atspindis rusų liau
dies. Jo kūrybinės jėgos ne
išsemiamos, kaip ir pati že
mė. Štai, kodėl jo muzika 
žavėjanti ir žmoniška, kuri 
gali sulygti su pasaulinio 
maštabo genijais, tokiaię 
kaip Bethovenas — gimęs 
taip kaip ir Šostakovičius 
didžiausio pasaulinio sąjū
džio epochoj. Prie nepapra
stų minties plotmių ir lais
vos kūrybinės formos, pasi- 
reiškusios Septintojoj Sim
fonijoj yra įvykdytas vie
nas iš didžiausių užsimoji
mų, kur Šostakovičius nie
kad nepameta jausmų sai-

ko. Jo simfonija sutapi su 
granitu. Bet šostakovičiaus 
rankose granitas pasiduoda 
lipdymui ir darosi minkš
tas, kaip vaškas. Jo muzika 
eina iš tvėrėjo širdies į 
klausytojo širdį. Ot tame ir 
yra jo paprastumas ir išdi
dybė.

Štai kodėl 12 dien. balan
džio koncertas yra įvykiu 
išeinančiu iš rėmų muzika- 
linio pasaulio ir darosi at- 
žymėtinu įvykiu, ne tik dėl 
europiečių —emigrantų šio
je šalyje, bet jis tapo pa
gerbtu įdomumu visos ša
lies žmonių, kurie tik turėjo 
progos jį išgirsti, per radio 
bangas ar auditorijoje.

Apie Septintąją Simfoni
ją kalba visas pasaulis. Mu
zikos istorija nežino pana
šaus pasisekimo šio , meno 
kūryboje. Niekad nematyto 
entuziazmo scenos vyko 
per kiekvieną išpildymą 
šios simfonijos: Kovo 5-tą 
dieną, 1942 m., ji buvo iš
pildyta Kuibiševe, 26-tą die
ną kovo mėn. Maskvoje, 29- 
tą dieną birželio Londone, 
19-tą liepos Niujorke, vė
liau San Francisco, Kana
doje, Čikagoj, Meksikoje ir 
kitur.

Garbės “premjerą” va
dovavimui Septintos Sim
fonijos išpildyme Šiaurės 
Amerikoj varžėsi viens su 
kitu mūsų laikų didieji mu
zikai, kompozitoriai ir di
dėli’simfonijos orkestrų va
dovai: Toscanini, Stokovs- 
kij, Kusevickij, Rodzinskij 
ir kt. “Premjera” teko Tos- 
caniniui, kuris Septintą 
Simfoniją išpildė Niujorke 
19-tą dieną liepos.

Galų gale ir visa Pietų 
Amerika, 12-tą dieną ba
landžio š. m. užgirdo perda
vimą herojiškos simfonijos, 
kuri atvaizdavo milžinišką 
šalį ir jos kovas, “Gran 
Rex” teatre, Buenos Aires 
mieste. Ir čia tas didysis 
veikalas rusų kompozito
riaus buvo sutiktas su di
deliu susijaudinimu ir dar 
didesniu entuziazmu. Visas 
koncerto stilius ir visa jo 
atmosfera buvo griežta ir 
nepaprastai įdomi. Jautėsi 
auditorijoj pasiruošimas: 
Didžiulė “Gran Rex” salė 
buvo perpildyta publikos.

Visa Buenos Aires inte
lektuali jos dalis joje buvo 
pilnumoje atstovauta.

Šiame nepaprastame kon
certe Šostakovičiaus Sep
tintosios Simfonijos klausė
si įvairių Pasiuntinybių 
konsulai: Šiaurės Amerikos 
Suvienytų Valstijų, Angli
jos ir beveik visų Pietų A- 
merikos valstybių. Dalyva
vo taipgi žymiausi Argenti
nos intelektualai: muzikai, 
rašytojai, poetai, artistai, 
mokslo ir spaudos atsto
vai.

Orkestras po vadovybe 
gabaus ir prityrusio vado
vo, Juan Jose Castro vedė 
simfoniją labai sąmoningai 
ir su dideliu įkvėpimu. Pa
sibaigus koncertui prasidė
jo niekados dar nematytos 
ir negirdėtos Buenos Aires 
mieste ovacijos, kurios vie
tinei ramiai besilaikančiai 
publikai buvo didelė nau
jiena. , N. S.

“Momentas”
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WATERBURIO LIETUVIŲ DIDYSIS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 49-ta Kuopa

Pelnas Skiriamas Paramai Dienraščio Laisves

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn,* 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

MRS. BERTHA F. STEINBERG
128 Rochesteer Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB:i10030 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King*, to be consumed off 
premises.

SADIE GREENSTEIN 
329 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65Ž0 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
6620 Bay

G. & D. DINER, INC.
Parkway, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

5W

NOTICE is hėrėby given that License No. 
GB 1023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65 Stratford. Roiul, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

65 Stratford

is hereby given that License No.

HYMAN ZIRIN
Road Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at

the

NOTICE _____ _
EB 509 has been issued to the undersigneed 
to sell beer, at retail under Section, 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
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Piknikas Prasidės

Pirmą Valandą Dieną ir

Tęsis Iki 9 Vai. Vakaro
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Gera Orkestrą
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Jžanga 25c Asmeniui
R _________________________ Į

D. M. šolomskas, vienas
D. M. ŠOLOMSKAS 

j iš Laisves redaktorių

■
R

, sakys prakalbą apie į

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1496 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 KURBIESKI
1019 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4647 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 548 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
715 — Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off 
premises.

715 Church
SAMUEL DIAMOND
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 252 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law 
119 — Church Avenue^ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed on 
premises.

119 Church
LEO GORELICK

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

No.

the

No.NOTICE is
EB 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

194 Graham

Law 
Borough of Brooklyn, 
be ebnsumed on the

. SIDNEY
Ave.,

RAVITZ
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
1293 Bushwick Ave. & 68 Eldėrt St., Bo
rough Of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bushwick Ave. ,
68 Eldert St., Brooklyn, N. Y.

SHENANDOAH, PA.
Shenandorio Lietuvių organizaci

jos, rengia pikniką, Laisvės naudai. 
Įvyks sekmadienjž rugpjūčio 1 d. 
Šalia Laisvų Kapinių (Liberty Ce
metery). Vieta labai gera, patogus 
privažiavimas su karais arba auto
busais. Autobusai iš miesto važiuoja 

; kas pusvalandj. Pradžia 10 v. ryto 
ir tęsis iki vėlai vakaro. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame piknike, savo dalyvavymu pa
remsite dienrašti Laisvę, kuri lošia 
labai svarbią rolę šiuo laiku. —• 
Kom. (177-179)

i

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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

530 Summer Avenue

svarbius šių dienų įvykius j

PRAŠOME JSITEMYTr, KAD ĮVYKS SEKMADIENI į
Rugpjūčio 1 August, 1943 į

LIETUVIŲ PARKE Į
Už LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN. I

■
Širdingai kviečiame Waterbury ir iŠ apylinkės lietuvius dalyvauti šiame pik- | 

nike. Puikiai praleisite laiką tyrame ore ir gražioje kompanijoje. Tuom pat kartu 1 
paremsite dienraštį Laisvę. Rengimo Komisija. !

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1348 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrpl Law at 
876 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
876 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GBi 4636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISMAN
603 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ‘1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB J. KLANIT
301 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

Mėginimas Ugnimi
Rašo ILJA ERBNBURGAS

(Pabaiga)
Mes žinome, kad tiesa su 

mumis, tačiau dabar mes 
džiaugiamės ir jėga, nes, 
kaip Kutuzovas padėjo Puš
kinui tapti didžiuoju poe
tu, Raudonosios Armijos jė
ga padės mūsų tėvynei gy
venti ne jėga, o tiesa. Ji 
prieš mus kiekviename že
mėlapyje: keturios raidės 
ir pirmoji T— ant Karpa
tų kalnagūbrio, o S — prie 
Ramiojo vandenyno. Tai ne 
sritis, ne kraštas/ tai išti
sas pasaulis, ir ukrainietis 
iš Bukovinos gali, atvykęs 
į Vladivostoką, pasakyti: 
“Tai — mano”, o Karelijos 
beržai sutiks Pamario (Pri- 
morsko) krašto mergaitę 
kaip savo seserį. Jeigu Si
biro berno sūnus pasidarė 
akademiku, apie angliaka
sį Stachanovą rašo moksli
nius darbus Amerikoje, jei
gu Ukrainos kolchozninkė 
valdo sritį, tai yra dėl to, 
kad mūsų protėviai ir tė
vai darbu, prakaitu, krau
ju, ramiu darbu ir kovos 
žygiais, pergališkais karais 
ir trimis revoliucijomis su
kūrė didžiąją valstybę. Mes 
žinome, kas atsitiko Lenki
jai, Jugoslavijai, Čekoslova
kijai. Mes žinome, koks li
kimas būtų laukę atskirtos 
Bielorusijos, Ukrainos, U- 
ralo arba Sibiro. Mūsų jėga 
išgelbėjo mūsų tiesą, kaip 
tiesa davė mums jėgą.

Mėginimų ugnyje mes 
dar kartą pajutome savo 
tiesos jėgą. Mes gyvenome 
ne jaukiuose, sutvarkytuo
se namuose, mes gyvenome 
statybos vietoje, tačiau to
ji statyba gražesnė ir kil
nesnė už visus rūmus. Mes 
nesigiriame, mes žinome, 
kaip daug mumyse buvo ne
gero, valdininkiško, netvar
kingo. Kare per vienus me

tus jnes daug ko išmoko
me. Kai mes grįšime prie 
staklių, prie traktorių, prie 
knygų, mes būsime kitokį
— geresni, protingiau dirb
sime, garbingiau gyvensi
me. Tačiau kare mes pa
matėme, kad mūsų gyveni
mo pagrinde glūdi gili tiesa. 
Mums ne tiktai šlykščios, 
mums juokingos pelno apy
skaitos kokio nors Goerin- 
go, kuriam karas, sužaloji
mai, mirtis — tai milijoni
nės pajamos. Koks tarybi
nis žmogus sutiktų gyventi 
visuomenėje, kur sviedinys
— tai mirtis vienam ir tur
tas kitam? Mums atrodo 
laukiniai hitlerininkų sam
protavimai, kad vokietis 
“krauju aukštesnis” už ita
lą, o italas “aukštesnis” už 
slavą. Žmogų, kuris pas 
mus pradėtų tautos didybę 
matuoti kaukolės ilgumu 
arba skeleto ypatybėmis, 
u ž d a r y tų beprotnamyje. 
Fašizmas atėjo pas mus 
kaip maru užkrėstas oras: 
mes užuodėme puvimo kva
pą, mes pamatėme, kas yra 
šaukianti Vokietijos netie
sa, jos tautinė neapykanta, 
prietarai, žudynės, kankini
mai, ir mes du kartus la
biau didžiuojamės savo vi
suomene. Jeigu dabar Oks
fordo profesoriai, Ameri
kos mokslininkai, Prancū
zijos rašytojai su pasigėrė
jimu žiūri į Raudonąją Ar
miją, kaip į vienintelę jėgą, 
galinčią sumuštį fašizmą, 
tai yra ne tik dėl to, kad 
Tarybų Sąjungoje šimtas 
devyniasdešimt milijonų, 
tai yra dar ir dėl to, kad 
šimtas devyniasdešimt mi
lijonų — Tarybų Sąjungos 
piliečiai.

Kodėl Richardas Grom- 
melis gyvas supuvo dar 

prieš tai, kada jį nušovė

tarybinis karys? Todėl, kad 
Hitlerio sugalvotame kare 
nėra sielos. Yra “policinių 
romanų”. Yra pasaulyje to
kios literatūros mėgėjų. Po
licinio romano schema ne
sudėtinga: nusikaltėlis pa
daro keisčiausius nusikalti
mus, policininkas nusikaltė
lį persekioja. Abu šaudo, 
užmuša, rizikuoja gyvybe, 
tačiau skaitytojas jaučia, 
kad jiems mirtis — profesi
jos elementas ir tiek. Ir nu
sikaltėlis ir seklys sugeba 
drąsiai pasielgti, tačiau nie
kas jų nepavadins didvy
riais. Jie savo darbui gali 
atsiduoti visa siela, tačiau 
jų darbe sielos nėra. Istori
ja greitai užmiršta talentin
gų nusikaltėlių ir šaunių 
avantiūristų vardus, ji' iš
laiko, vardus kitų žmonių: 
žmonių, žuvusių dėl didžio
sios idėjos, dėl savo tautos 
ir dėl žmonijos, dėl naujos 
geresnės visuomenės. Rau
donosios Armijos apginkla
vimas gali priminti vokie
čių armijos apginklavimą. 
Abiejų pusių strategija ga
li turėti susilietimo taškų. 
Tačiau nieko bendro nėra 
tarp raudonarmiečio ir Hit
lerio armijos kareivio: he
rojus ir nusikaltėlis, vyriš
kas žmogus, ginąs tėvynę, 
ir profesionalus žudikas. 
Du nesutaikomi pasauliai.

Mes žinome, ką galvoda
mas mirė vokietis Richar
das Grommelis. Tam mes 
galime pastatyti priešais 
nuostabų pasakojimą apie 
herojišką mirtį penketo jū
rininkų, Sevastopolio gynė- 

I jų, kurie, apsikabinę ir pa
sakę vienas kitam paskuti
nį “lik sveikas”, apsijuosę 
granatomis ir savimi užtvė
rė kelią priešo tankams. 
Dabar, išgirdęs apie mirties 
nugalėjimą, aš pagalvosiu 
ne apie aukštą darbą mok
slininkų, kurie stengiasi pa
ilginti žmogaus gyvenimą, 
bet apie penketą linksmų, 
karštai mylėjusių gyvenimą 
raudonųjų jūrininkų. Argi

NOTICE is heroby given that License No. 
GB 1326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SAM RUBINSTEIN
3601 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

.............. ——’rp------------- --
NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LAWRENCE PHILIP BARBIERI
3 East 5th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1533 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRED ZAKS
2 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HENRY KATT & MARIE KATT 
(Katt Bros.)

890 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-68 Lorraine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN BEREZ
56-58 Lorraine St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 6879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEROME CALANDRINO
104 Lewis Ave,, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 —■ Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH H. KOEHLER
77 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4749 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei1 Section 107 of
the AlcohoIic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' off the 
premises, ■, gg flaw

LEON DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N. Y.

tai ne mirties nugalėjimas? 
Argi tai ne nemirtingu
mas? Penketuko žygis ne 
tik sulaikė vieną priešo ata
ką, jis įnešė naujos gyvy
bės į milijonų širdis, jis iš
plėtė, sustiprino Rusijos 
širdį, jis liks ir žiauriose 
šių metų kovose, jis liks ir 
po pergalės — vešlesniame 
mūsų laukų žydėjime, ty
resniame mergaičių choro 
skambėjime. Taip miršta 
žmonės. Taip nugali ir taip 
iškyla nemirtingoji liaudis.

Vertė A. Venclova

*TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
karstų užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkai

| 411 Grand St Brooklyn

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.No.hereby given that License 
been issued to tho undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Avenue M, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 662 has 
to sell beer, 
the 
1906
County of Kings, to be consumed on 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 Avenue

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

M, Brooklyn, N. Y.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 607 has 
to sell beer, ... ____ ___
the Alcoholic Beverage Control Law 
2032 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
'County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGSWAY BOWLING CENTER, INC. 
2032 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Le VANDA

i

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlais

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.

Tel. EV. 4-8608

VITAMIN-B-COMPLEX

Niacin 3333 
neturi jokių

BĮ
B2
B6

$2.19
$4.95
$8.80

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

(REPŠYS)
Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Tel. TRObridge 6830

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

OFISO VALANDOS,
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedeliomie ir šventadleniaie i

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

Jonas stokes 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

M

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

tai 
Presas

(Shalinskas)

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

r

u i ’ a 4

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

C

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui Šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių | dieną, 
sudėtis yra sekama: 
Vitamin 
Vitamin 
Vitamin 
Pantothenic

500 International vienučių vienoje tab. 
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
chemikališkų pridėčkų. Ka»"a yra sekama:

Už 100 tabletėlių
Už 250 tabletėlių
Už 500 tabletėlių
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Sę&ądiępis, liepos IMS Lithuanian NįĮĮĮjp

Sovietai Laimėjo Dar 
Iki 6 Mylių

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
niai kovūnai sunaikino 10 
tankų, užmušė 1,000 vokie
čių, o likusius nubloškė at
gal. q
Naciai Permeta Savo Pul

kus iš Francijos į Oriolą
Oficialis Sovietų praneši

mas liep. 29 d. sakė:
“Vokiečių komanda, kaip 

ir pirmiau, permeta savo 
kariuomenę ir atsarginius 

iš kitų sektorių (į Oriolo 
frontą), ypač savo batalio
nus iš Francijos ir Vokie
tijos.” — O jau ir taip na
ciai turi 250,000 kariuome
nės Oriolo apylinkėj.

Leningrado fronte Sovie
tų kariuomenė liepos 28 d. 
sunaikino bei išmušė iš vei
kimo 38 vokiečių tankus ir 
nušovė žemyn 63 lėktuvus, 
o raudonieji artileristai ir 
mortirininkai sudaužė 36 
vokiečių fortukus ir sunai
kino du amunicijos ir gazo
lino sandėlius.
Liūtys Trukdo Raudonar

miečius Oriolo Fronte
Nuolatiniai lietūs, užtvi- 

nę kloniai ir permirkę miš
kai Oriolo srityje paskuti
nėmis dienomis trukdė 
greitesnius Sovietų žygius 
prieš hitlerininkus. Tos liū
tys, antra vertus, tarnauja 
vokiečių apsigynimui.

Sovietiniai raitininkai ke
tvirtadienį, staiga užpulda
mi nacius per balas ir klam
pynes, padėjo kitiems rau
donarmiečiams nutrenkt vo
kiečius kelias mylias atgal į 
pietus nuo Oriolo.

KIEK REIKĖTŲ NACIAM 
KARIU ITALIJĄ VALDYT 

BE ITALU PASPIRTIES
London. — Skaičiuojama, 

kad pačioje Italijoje vokie
čiai nuo pirmiau turėjo 52,- 
000 savo kariuomenės, o Si
cilijoje dar apie tiek pat.

Anglų karininkai spėja, 
kad jeigu naciai be italų pa
spirties norės pasilaikyt 
Italijoj, tai turės atsiųsti 
dar bent 200,000 savo armi
jos.

Kai kprie karo stebėto
jai teigia, jog hitlerininkai 
taip ryžtai kaujasi šiauri
niai - rytiniame Sicilijos 
kampe, idant gana ilgai su
turėti amerikiečius ir ang
lus nuo įsiveržimo į pačią 
Italiją ir tokiu būdu lai
mėt laiko vokiečiams per- 
tvarkyt savo jėgas Italijo
je.

HITLERININKAI UŽIM1NĖJA 
ISTRIJOS PUSSAU

Madrido radijas pranešė, 
kad vokiečiai sistematiškai 
užiminėja Istrijos pusiausa- 
lį su miestais Trieste, Pola 
ir Fiume, kur slovėnai ir 
krotai gyventojai masiniai 
demonstravo, reikalaudami 
atskirti tą plotą nuo Itali
jos, kad žmonės galėtų įsi
kurti ten savo slavišką val
stybę. Istrijos sritis buvo 
prijungta Italijai po praei
to pasaulinio karo,

ITALAI DARBININKAI VO’ 
KIĘT1J0J ATSISAKO DIRBT

Stockholm. — Berlyniš
kis švedų laikraščio Afton 
Tągbladet korespondentas 
pranešė, jog tūkstan
čiai italų darbininkų Vo
kietijoj atsisakė eiti dar
ban ir trukšmingai reika
lauja sugrąžint juos Itali
jon,

Talkininkai Vėl Bom
barduoja Pačią Italiją
Šiaur. Afrika, liep. 30.— 

Talkininkų lėktuvai bom
bardavo ir apšaudė orlaivių 
stovyklas arti Romos ir Ne
apolio, Italijoj. Anglų karo 
laivai pleškino Crotone, ge
ležinkelių centrą pietinėje 
Italijoje.

Maskva. — Hitleris įsakė 
naciam iki mirties kariaut 
už Oriolo atlaikymą, kaip 
praneša United Press.

BOSTON, MASS.
Piknikas ir Koncertas

Tai parengimas įvyks, kokio 
nebuvo dar Bostono apylinkėj, 
nes šį pikniką rengia ne bile 
kas, bet tautinės grupės Rus
sian War Relief , Inc.

Piknike-koncerte bus iš val
gių : armėnų šąšlik bei baba 
šiška, rusų barščiai, latvių ska- 
ba-putra, žydų silkės-žuvis, lie
tuvių šaltanosiai ir kiti virti
niai. Kitų tautų dar nesužino
jau, bet irgi bus įvairumų.

Koncertas: smuiko solistas, 
rusų šokikų grupė, lietuviu 
Montello jaunuolių grupė, .kuri 
šoks, syrijonų, armėnų ir esto- 
nų šokius. Taipgi bus dainų ir 
kitokių pamarginimų ir orkes
trą šokiams. .

Atsibus tai salėj, orą kontro- 
liuojamoj (Barn Theatre, air- 
•conditioned), Jamaica Plains, 
Mass., ant Avon St., kampas 
Goddard Ave., Larz Anderson 
dvare, sekmadienį, 8 d. rugpjū
čio (August), 1943, pradžia 10 
vai. ryto.

Kaip nuvažiuot į pikniką: 
Karai eina iš Dudley Street 
stoties su užrašu Jamaica Plain 
Centre St. ir Park St. subway, 
Jamaica Plains Arborway. Va
žiuoti iki South St., Soldiers 
Monument. Iš ten su vaikučiais 
ir sunkiai paeinantiems galima 
laukti buso, eina 10 minučių 
po valandos, t. y.: sykį į va
landą. Pėstiems iki dvaro gėlė
mis papuoštais takais reikia ei
ti apie 10—15 minučių.

Taipgi piknike bus “kermo
šius,” nes yra del Russian War 
Relief suaukota daug turto, .ku
rio dabar Sovietų Sąjungon dėl 
įvairių priežasčių nesiunčiama. 
Taigi, norinti, kas kam naudin
ga, galės įsigyti, o pinigai už 
tuos daiktus bus sunaudoti So
vietų žmonių šelpimui.

Brangūs ' siuvėjai-kriaučiąi

KRISLAI
(Tąsą nuo l-ųiQ pusi.)

Užvakar dienos Laisvėje buvo 
duotas pasiūlymas rimtai ap
svarstyti sušaukimą plataus 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mo. Toks suvažiavimas, mano 
supratimu, padarytų daug ge
ro.

Visose organizacijose ir 
draugijose tuojau reikėtų su
važiavimo reikalą iškelti ir 
plačiai išdiskusuoti.

Jeigu pasirodytų gražaus 
pritarimo tai idėjai, tada rei
kėtų imtis organizacinių žygių 
suvažiavimo sušaukimui.

Ta nelaimingos Amerikos 
Lietuvių Tarybos šaukiamą 
konferencija Pittsbųrghe ne
bus Amerikos lietuvių suva
žiavimas. Ten galės dalyvauti 
tiktai tie, kurie pritaria tai 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
kuri jau seniai pasirodė dir
banti Amerikai ir Lietuvai 
priešingą darbą.

Apįe ką galvoja ir ko trokš
ta bei laukia Amerikos karei
viai? Tuo klausimu bandė 
pasiteirauti vienas laikraščio 
kolumnistas ir jis sako:

Kareiviai nori trijų dalykų:
Pirmas: Laimėti karą ir su

grįžti namo.
Antras: Po karo turėti dar

bus ir nekentėti nedatekliaus.
Trečias: Gyventi pastovioje 

taikoje, tokiam pasaulyje,, ku
riame nebebus karų! 

bei geros valios mpteiys ir vi
si tie, kųrię galį dirbti su ada
ta ir siuvama drapanom maši
na. Kuomet tik jums laikas pa
vėlina, kad ir nors vieną va
landą savaitėj, tai padėkite su
taisyti suaukotas drapanas dėl 
Sovietų Sąjungos žmonių. Dra
panų daug, o darbo rankų ma
žai. Atlyginimas už tai tik 
ačiū!

Mezgėjos dabar jau gali vilnų 
gauti. Kreipkitės į Russian War 
Relief, 128 Newbury St. Va
žiuoti iki Copley skvero, Bos
ton; krautuvė ir raštine atdara 
visiems nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro, išskyrus sekmadie
nius.

Kviečia visus į pikniką
Tautų K°mitetas prie Rus

sian War Relief, Inc.

Hartford, Conn.
Bendras Hartfordo Lietuvių 

Organizacijų Pundelių Komite
tas laikė susirinkimą, liepos 7 
dieną, Laisvės iChoro svetainė
je. Išduotas raportas iš punde
lių naudai parengimo, kuris 
įvyko gegužės 29 dieną. įplau
kų buvo $64.18, išlaidų — 
$36.20, tai pelno liko $27.98. 
Ižde viso turime $28.54. Nu
tarta pasiųsti centraliniam pun
delių komitetui $20.

Šį parengimą skaitome nepa
vykusiu, nors pelno ir liko, bet 
tai nedaug, palyginus su ki
tais parengimais. Po aptarimo 
nutarta rengti kitą parengimą 
tam pačiam tikslui, tai yra, pa
siuntimui pundelių lietuviams, 
gyvenantiems giliau Sovietų 
Sąjungoje. Šis parengimas įvyks 
15 dieną rugpjūčio, Laisvės 
Choro svetainėje, 157 Hunger
ford St., 2:30 vai. po pietų. 
Bus šokiai su užkandžiais. Vi
si suprantame, kaip sunkiai ko
voja Tarybų Sąjungos žmonės 
prieš barbarišką hitĮerizmą,

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimai
Mostys, kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBUKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mestis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

Ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesjna- 
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškuą skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL
PAUS SALVE. Stebuklingą 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik n® nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apšideginimuą, 
skausmus npsysę, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Magesnė 50c..

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašaliną niežėji
mą, Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINĄ $1/

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stąmpomią, o reštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažynąėti .kurios ipos- 
tįes norite. Adresuokite:

M, J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (fl), Conn. 

kurių tarpe ir mūsų broliai ir 
seserys. Mes visi, kiek tik ga
lime, turėtume pąremti tųps 
didvyrius, kurie taip narsiai 
kovoja prieš fašizmą už mūsų 
visų reikalus.

Atsirąnda žmonių, kada pa
prašai jų paaukoti tam reika
lui arba parengimo bilietą nu
sipirkti, tai sako: “Aš jau pir
miau tam reikalui sykį daviau.” 
Manau, kad tai silpnas pasi
teisinimas. Tie kovotojai ati
duodą savo sveikątą ir dauge
lis prarandą gyvastį. Mes turi
me nepamiršti, kad kovą dar 
nepasibaigė, tai ir mūsų aukos 
negali pasibaigti. Mes remiame 
mūsų šąlį — Ameriką visokiais 
būdais, kąd tik greičiau laimė
jus ir pergalingai baįgus šį bai
sų karą. Bet negalime užmiršti 
ir mūsų tautiečių, kurie jau 
daug kraujo išliejo toj sunkioj 
kovoj, kovoj už visos žmonijos 
laisvę.

Draugai ir draugės, kurie tu
rite paėmę bilietus pardavinėti 
šio pundelių naudai parengimo, 
tai stengkitės kuo plačiausiai 
juos paskleisti, kad šis paren
gimas būtų visais atžvilgiais 
pasekmingas.

V. Brazauskas.

LICENSES
Ęeęr, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE ią hereby given that Liqpqse No. 
GB 9705 has been issbed' to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1355 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEVE ARGIĄNNIS 
(Steve’s Market) 

liit55 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 160'3 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section |07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1451 FuĮton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM P ETTINGER
1351 Fulton St. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 9179 has been issued to the undersigned 
to sell bepr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL KATZ
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lipense No. 
GB 071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Streeet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton Str., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5033 has been issued to the undersigned 
to sell bper, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed off the 
premises.

WALTER J. COVADLO & 
MORRIS GOLDSTEIN 

(King John Splf Service Food Center) 
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 498 has been' issued tq the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Fultpn Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF MEYER
865 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708A Fujton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be epnsumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708A Fulton St., Brooklyn, N; Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON GREENFIELD 
(Greenfield's Food Stores)

73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE "Is hereby given that License bfo. 
GB 6869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectipn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WEISS
5124 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licpnse No. 
GB 457 has been issued to the undersigned 
to sql| beer, at retail unejer Sectipn 107 of 
the Alcqholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

PLYMOUTH DELICATESSEN 
Louis Weisberg

90 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nq. 
GB 1168 has beep issued to the undersigned 
to sell Igjer, at retail undpr Spction 1Q7 qf 
the Alcqholic Beverage Control Law at 
4323 — Aveque D, Ęprough of Broqklyn, 
County . qf Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GĄĘBĘ
4323 Avenue U, Brqoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nq. 
GB 10040 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, qt retqil undpr Sectipn 1Q7 of 
the Alcqholic Bevorqgp Control Law at 
529 Ridgewood Ave., .Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be cprtsumed off the 
premises.

EMMĄ HALLER
529 Ridgewood’ Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1577 lįas bepp issued to" the undersigned 
tq ąėli beer, at retail un^er Section' 107 of 
tlie' Alcoholic Beverage 'Control La>v at 
323 Autumn Avenue, Borough of Bropklyiiį, 
Couqty of Kings, to be consumed' off thp 
premises. ' ' '•

GPOJIUE POLCHOW
J23 Ąutųnan Ąvp., Brooklyn, U. Y.

NOTICE is hereby given t|iqt ĮJcepsp Nq. 
GB 1515 has been issqetj to the untjersignefl 
to sell beer, at retail under Sectiqn 107 of 
the Alcqhqlic ppyerage’ Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HEITMEYER ,
370 Creqcept ąt., 4 Brooklyn, N. Y.
NQTICE is hereby gjven that Licepse No. 
GB 1007 hag been' issued to the undersigned 
to sell beqr, qt refqil under Spption 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
23|l Bltfcjh Avenup, Borough of Broqklyn, 
County of Kings, to be’ cėnsumed off the 
premises.

FRANK BOSCO
(p. Bosco & Sons) 

(Italian-American Grocery)
2311 Pitkin Ave., « , Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No* 
GB 1532 h|»3 bcp» issųpd tp thp updprsigppd 
id sell beer/ at' retail under Section 107 of 
thft Alcoholic Reverage Control Law at 
907 FuItph ’ Street, Borough' of Bpooklyp, 
Coupty of Kippp, to be epnsumed off the 
premises.

GEORGE WkNDkLKEN
997 Fulton St., " Ęrppklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 460 has been issued to the undersigned 
to sell bępf, pt retail undoc Section 107 qf 
the Alcoholic Beverage Cpntrol Law at 
2462 Pitklp AvenUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sęętipp 107 of 
the Alcoholic " Beverage Control Lqw at 
2222 Pitkin Ąvępup, Bprqpgh of Brooklyn,

anna xyoehlkens
2222 Bitkin ‘Ąvp., Brooklyn, N- Y.

NOTICES is herpby given that License No. 
GB 596 ’ has bpeq issued to the undersigned 
to spl| beer, at reta|l under Sectipn 107 of 
the Alcqhqlic Beverage Coptrpl Law at 
2292 BKkm Avppue* Borough qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consume^ off the 
premises.

SAM GLUCK
2292 Pitfcjn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hpreby gjven that License No. 
GB 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, qt refa'D p'pder Spption 107 pf 
the Alcoholic Beverqge Control Law at 
241 Ridgewood Ave., Bqrqugh qf Brooklyn, 
County of Kings, tp he consumed off the 
premises.

JOHN H< BĄMMANN
241 Bidgewqpd Avp., ąrpoklyp, N. Y.

NOTfCĘ is hereby given that License N°- 
GB 4920 has Been issued to the undersigned 
to sell bper, qt rptpil under Section 107 pf 
the Alcoholic Bpvpragp Control Law at 
216 Bidgeiyopd Ave*. Borqugh qf Brooklyn, 
County of Kingš; to be consumed off the 
premises.

JESSE GWSBKRG 
(Ridgewood Food Market)

216 Ridgewood Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, >8 hereby given that License Np. 
GB 555 ’ has been issued to the undersigned 
to sell bepr, at retail under Sectiop 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ’ Control Law at 
1083 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE WEBER
1083 Fultqn St., ' Brqoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2928 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

CARL ACCARDI
2928 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
GB 1416 has. been issued to the undersigned 
to spll beer, at rptail under Spction 107 pf 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 
180 — Hull Street, Borough of Broqklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LEON
180 Hull St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Smith Street, Borough of Broqklyp, 
Cqunty of Kings, tq be consumed on the 
premises.
FRANCIS WILLIAMS & ANTHONY TOCCI 
413 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 342 has been issued to the undersigned 
to spll bper, at retail uncler Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4Q — 39th Strapt, Borqugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prpmiscs.

THEODORE J. SATTLER
40 39th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE I? hereby given that License No. 
EB 356 has been issued to the undersigned 
to sqll beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Broqklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ąve. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensp No. 
EB 329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail qqder Sectiop 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER GARŠVA
329 Fųlton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gjven that license No. 
EB 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the A|cohoIic Beyerage Control Law at 
658 Rockaway Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tq bfi consumed on the 
premises.

SOLOMON LEVINE 
(Levine’s Kosher Del.)

658 Rpckqway Ąve., Ęrqoklyq, N. Y.

NO^CE is hereby gjven that Licpnse No. 
GB 4806 has been issued tq the undersigned 
to sp|l bppr, qt retqil uindpi’ Spction 107 of 
the Alcqhqlic Ęeverqgp Control Lqw at 
1866 Fultqn Strppt, Bo.roqgb of Brooklyn, 
County of K’P8^> to be consume*) off the 
premises.

FRIEDA MAYDAG 
1866 Fu)top Sf. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giyeq that Lieeqse No. 
EB 137^ hqs been issbė*) tq thp qndersigned 
to spll bper, qt retqil’ uqd|9r Section 107 of 
the Alcqhpjic aeyeyqge Control Law at 
9311 C|įqrch Ąvpnue. Bqrqugh of Brooklyn. 
Couqty qf Kings, to qp consumed on the 
premises.
SIDNEY PĄLĄbJT & GE,URGE GAFFIN 

(G- « S- Uclicafesseq)
9311 Ct|qrch Ayp., ąrqoįlyq, If. Y.

NOTICĘ is hereby given that Licepse No. 
EB 092 b$s mlen to the umlfirsigned 
to sq)| heėi’. qV vetqll up^er Sectiop 107 of 
the Alcqhftljc ąeyerąBP Cpntrql Law at 
5409 Phųycp Ąvpnpe, Borough qf Brooklyn, 
Coupty pf Kmss, fq be qppspmpd op the 
premises. -

ĄfAX, BEN & HERBEąT ROSEN 
5409 ClpirpK Ąv6., Brooklyn, N- Y.

NOTICE |s 8iv«P that License No.
EB 1731 hqs been issued to the undersigned 
to spll beer, qt retqil under Section 107 of

boW
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISABELLA & JACK FLEISCHMAN 
364 Knickerbocker Ave., J)yoqklyn, N. Y.
NOTICE is hereby gjvep that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 — Chprph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, tq bp consumed on the 
premises, ‘ 1

ABKAHAWi GQLPSTEIN
93 Church Avė., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Np. 
EB 319 has been issued to the undersigned 
£q sell bear, qt retail under Sectiqn 107 of 
the “Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Dithias ’ AveAue, Borough of Brooklyn, 
County of Kipgs. to be cqnsump<| on the 
premises. ' '

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is ‘hereby given that License No. 
EB 1091' has been issped to the updprsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7Ę — East 18th S)t. porough of Brooklyn, 
Cqunty pf Kings. tP. he cpnsupied on the 
premises.

D. & J. CĄFETERIA, INC.
78 Eqst 18t)y S£., ‘ ąyqo|flyp( N. Y.

NOTICE i» hereby given that License No. 
EB 617 hqs been issppd to the updersignpd 
to sell > beer, at retail under Section 107 of 
the Aleohplic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Bqrpug|i of Brooklyn, 
County qf Kings, to be poi)sumed on t)iė 
premises,'

HERMAN BOflOWSKY „ „ 
4524 Church Ave., Brqoklyn, N. Y.

’ HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PĘOSYTOJĄ '
Reikaliqga propytoja prip moteriškų drabu
žių, lity Cleaning dfpartmente. BLUE 
WHITE LAUNDRY, 685’ Cary Ave., West 
New Brighton, Staten Island.
______ __________________________________________ (181)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ, DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET,

N. Y.C.; NĖTELEFONUOKITE
_______________________________ (184)

MOTERYS
Dirbti ųž bufeto, gepos išvaizdos.

REYNOIDS BUFFET
Ptnę St, N. Y. C.

'  (179)

MOTERYS VIRTPY»JE 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

INDŲ MAZGOTOJOS 
(Vyrai ar Moterys)

HOTEL MARTHA WASHINGTON
30 East SQth St, New Yorjf City

(179)

Penktai Puslapb
- ---- ----------- ' ' —

HELP WANTED—N(AUg
REIKALINGI VYRAI

MOTWYS
Patyrimas nereikalinga. Puikiausia prpga, 
geyq alga, Aųdipių dažymas. Pastovus dar
bas.

antipyrqs ęq.
1175 Manhattan AveM Brooklyn 

LR.T. Queeps liniją iki Vernon-Jackson Avė. 
Stoties, arba 8th Avė. linija iki Greenpoint 
Ave. stoties.

(181)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St, New Yorl^ City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINISTAS
PRIŽIŪRĖTI 70 SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. ĮS
KAITANT DOUBLE NEEDLE. BUTTON
HOLE IR BUTTON SEWERS, NAUJAME 
FABRIKE, NETOLIAU KAIP 50 MYLIŲ 
NUO NEW YORKQ. AUKŠTA ALGA IR 
PUIKUS DARBAS'. COMMERCIAL SHIRT 
CORP., 350—5th AVE., NEW YORK.

NAKTIMS APVALYTOJAI 
IR INDŲ MAZGOTOJAI 

Kreipkitės j Patarnautojų Viršininką, 
Timekeeper’s Ofise.

HOTEL GREAT NORTHERN 
109 West 5Qth Street

(181)

VALYTOJAI
GERA ALGA. KREIPKITĖS Į TIME

KEEPER.
HOTEL BARBIZQN

140 East 63rd Sf., New York
(182)

PECKpRIAI
Pastovus darbas, geroje senoje įstaigoje, prie 
high pressure steam boilerių ; puikios sąlygos, 

pąlįuosuojąmieji šiftąi, 40 vai. savaite.
Kurie dabar esate būtinuose veiksmuose, ne
bus priimami be darbdavio raštiško pareiš
kimo apie atliekarnumų.

PILGRIM LAUNDRY, INC. 
1102 Prospect Avc-> Brooklyn 

_____________________________________ (181)

MEDŽIO KRĄUSTYTOJAI
LĄIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DĄUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc. 
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y. 

(Greenpoint Ave.)
(183)

CORRUGATED-PATYRĘ OPERATORIAI IR 
PAGELBININKAI. Daromi būtini karo ir ci
viliai darbai. GERA ALGA. NUOLATINIS 
DARBAS. Fabrikas randasi Bay way Term., 
Elizabeth, N. J. Iš karinių aukščiausio* 
skalės darbų nesikreipkite. Box 997, Equity, 

113 W. 42nd St., N. Y.
* (179)

Hillside, N. J.

ALUMINUM DARBININKAI

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo Metalas
Padėkit Gamint Aluminum 

ir
Jūs Padėsite Atidaryti 

Duris į Pergalę

VYRAI - VYRAI
VALDŽIA UŽGYRE 

ATEIVIŲ PRIĖMIMĄ
THE 1

United States 
ALUMINUM CO.

Siūlo Jums
Karo Laimėjimo 

Darbus
DABAR!!! 1

Nuolatinius Darbus
Po Karo

PATYRIMAS - W 
NEREIKALINGAS

JŪS GAUSITE
$41.08 - $43.68 ' f

IŠ PRADŽIŲ
Už 48 valandų savaitę

. BONŲ PROGOS
Pridedant Algos Pakelimusį 

Po Pramokinimo
Periodo

Puikiausios Progos 
Pakilimam |

THE
United, States

ALUMINUM CO.
FABRIKUOSE

BRIDGEPORT IR 
FAIRFIELD, CONN.

75 MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL
TURI BŪT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F, RY- 
MANT ANT PRATESIMO DĖL NEPAJĖ
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBES ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA I DARBĄ PRIIMANT 
EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI^ 
“ ŠU KOMPANIJOS \

ATSTOVU M
KREIPKITĖS

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO

10 V. RYTO IKI 5 PO PIETŲ I

United States
Employment Service

OF WAR MANPOWER COMMISSION

79-87 MADISON AVE.
28th ST. (4-TOS LUBOS)

N. Y. C.
205 Schermerhorn St.

(10-TOS LUBOS) 
Brooklyn, N. Y.

Bank of Manhattan Bldg., 
Queens Plaza, L. I. City.

ASMENYS, DABAR DIRBANTI KARINIUI 
DARBUS AR ESANTI BŪTINUOSE VEIKS
MUOSE NEIMAMI BE DARBDAVIO RA& 
TU PAREIŠKIMO JŪSŲ ATLIEKAMUUQ.

PAROPINIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(186)

Liepos 24 dieną Hillside Mo
terų Kliubąs buyo surengęs 
“surprise pąrę” pą§ d. Jankau
skienę jos sesutei Gasparai- 
tienei. Kadą prie stalo susėdo, 
tai Kudirkienė paaiškino, kad 
pare surengta Magdalenai ir 
Onorpč. Magdaleną buvo tik 
viena, o Onos net keturios. 
Abi sesutės Jankauskienė ir 
Gasparaitienė gavo po gražią 
dovaną nuo kliubiečių. Daly
vavo apie 20 asmenų, jų tarpe 
du mūsų jaunuoliai: Robertas 
Lindvįnąitis, kąreivis, jau su 
ątsižymėjimais, kurs studijuo
ja aviacijos mokslą Newąrke 
įr Ervis Gąsparąitis—jūreivis 
įturs daug naujo papasakojo 
Įš karo. Jis buvo nuplaukęs į 
Šiaurinę Ąfriką su kąripiais 
reįkalaįs ir iš ten parvežti su
imtus į nelaisvę fašistus, bet 
laivas nebuvo tvarkoj, tai ne
galėjo belaisvių vežti.

Draugas Lincįviųaitis pasi- 
piokėjo už “Laisvę” drg. Stri- 
peikai. Buvo parinkta aukų, 
bet vąrdai tilps vėjiąu.

O. Dopipįenė.

pagęlbeicit sąvo taytąį pirkda
mi bopuą ir ttąmpaa

REIKALINGI VYRAI
Bendram fabriko darbui. Gera algą, 

5 dienų savaitė ir viršlaikiai.
H. FOX & CO.

416 Thatford Ave., Brooklyn.
(180)

v Y R A I
Patyrimas nereikalingas. Puikiausia progq, 
gera alga. Audinių dažymas. Pastovus dat-, 
bas.

ANTIPYROS co.
1175 Mąnhąttąn Ave., Brooklyn

LR.T. Queens liniją iki Vernon-Jacksoą 
Avė. stoties, arba 8th Avė. linija iki Greeą- 
point Ave. stoties.

(181)

V YRA!
BENDRAM APVALYMO DARBUI.’ 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH. AVE., ĮR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELEt 
fonuokite.
___________________________________ (180 ®

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
SIENŲ MAZGOTOJAI ,

Nuolatiniam darbui East Side residencljinia- 
me viešbutyje. Kreipkitės į Housekeeper’^ 
Ofisą, 125 East 50th St.

(178)

VIEŠBUČIO 'II 
Karidorių Patarnautojai 

PATYRĖ. VALANDOS NUO 4 P. Ąt. 
IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. M£S. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY.

NETELEFONUOKITE.



ir prašo

FILMOS

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

o

(Gražus I ^sirinkimas

o

o
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3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

7 X.

o

o"

Gaudami pėdę neužmirškite it 
savo šalies reikaluos — pir

kite bonus ir štampas.

Su kuo tik susitinki, kiek
vienas labai giria prezidento 
Roosevelto kalbą, sakytą pe
reita trečiadieni.

o

T

"o

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Elena Baltrušaičiūtč-Michelsoniene

Michelsonas ir jo žmona, Helen

Ridgewoode pereitą šešta
dienį rasta užmušta Mrs. Ire
ne Sheenan 44 m. Jieškoma 
jos vyro ,kuris, sakoma, sergąs 
proto liga.

James (Zigmas) Kaulinis iš
vyko į Camp Upton, L. I., Dė
dės Šamo kariuomenėn. Jis pa
liko žmoną Eleną, pusmečio 
amžiaus dukrelę ir tėvelius.

pa- 
Te- 
ak- 
Ro-

vartoja rusų kal- 
kelias lietuviškas 
dainuškas, kurias

Naujoji 20th Century—Fox 
filmą “Stormy Weather” 
silieka antrą savaitę Roxy 
atre. Filmoje vadovauja 
toriai Lena Horne ir Bill
binson. Cab Calloway ir jo 
orkestras duoda muzikos. Be 
to, marga pridėčkų programa.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagff 2-8842

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
TeL EVergreen 4-9612

Šeštas Puslapis

m.
dieni iššoko iš Mount 
ligoninės šeštojo aukšto 
ir užsimušė. Ji gyveno 
Avenue N, Brooklyne.

Gertruda Daimond’ienė, 40 
. amžiaus, pereitą ketvirta- 

Sinai 
lang'o 

414

re- 
praneši-

Tuoj Sugrįš iš “Medaus Menesio”

NewMirto^^^Zinios
Liet. Komun. Svarstys 

Svarbius Dienos 
Klausimus

Antanas Bimba Padarys įdo
mų Pranešimą Kuopos 

Susirinkime
Pirmadienį, rugpjūčio 2 d. 

Laisvės salėje Brooklyno lie
tu r ės 

bus 
po-

tuvių komunistų kuopa 
savo mitingą, kuriame 
'svarstomi svarbieji dienos 
litiniai klausimai.

Antanas Bimba, Laisvės 
daktorius, padarys
mą, o paskui seks laisvos dis
kusijos.

Pašaliečiai taipgi prašomi 
atsilankyti. Pradžia lygiai 8 
valandą. Narys.

--------------DIDIS PARAMOUNT---------------
12 GAIDŲ MUZIKAMS JUDIS 

BING CROSBY 
DOROTHY LAMOUR 

“DIXIE” 
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 

Asmeniškai Dalyvauja 
Žymiausias Šalyje Trio

THE ANDREWS SISTERS 
TIM HERBERT ir CARR BROTHERS 

Ir Dar Patrauklūs
MITCHELL AYRES ir JO ORKESTRAS 

Patogiai VėsuPARAMOUNT Times Square, 
A v V. VV .A Vz 1

Pasigrožėkite melodijomis ir talentais! 
Tatai vers jus pačius dainuoti ir šokti 
su spindančia žvaigždžių eile smagiausia
me, karščiausiame muzikaliame judyje 

mieste !
“STORMY WEATHER” 

su Žvaigždėmis
LENA HORNE ♦ BILL ROBINSON 

CAB CALLOWAY ir Jo, Orkestrą 
* * ♦ ♦***:>**# 

Scenoje—Asmeniškai 
RL’SS MORGAN ir Jo Orkestras, 

RAY ENGLISH. CONNIE BOSWELL 
kiti dideli aktai!

* ❖ * * ¥ * *
p n v v ^venue 
n V A 1 ir 50th St., N. Y.

Laisve, Lithuanian Daily News

Mums Rašo3

edito-
Ameri- 
šau.kti

Sporteli: Liaukis Apgau
dinėjęs Brooklyno 

Žmones!

bų Sąjungos jūrininkai niekad 
jokios pašalpos iš žmonių sa- 
liūnuose neprašo. Jei kas ant 
jų ir užpultų, tai jie žino, kur 
kreiptis pagalbos —yra atsa- 
komingosios Tarybų Sąjungos 
įstaigos. (2) Jis nuskriaudžia 
nekaltus žmones.

Mano patarimas tau, sporte
li : saugokis daugiau šitaip da
ryti, nes gali ne tik gauti ug
nies į kailį, bet net ir į belan
gę pakliūti.

O jūs, geraširdžiai žmonės: 
neduokit visokiems apsimetė
liams savo dolerių; tegu jie 
eina dirbti,—darbų yra užten
kamai ! < 1 1

Brooklyno Lietuvis.

šeštadienis, Liepos 81, 1948

Antanas Vaičiulaitis Sunkiai 
Sergąs Kariuomenėje

Master Seržentas Antanas 
Vasaris Rašo iš Šiau

rės Afrikos

Keistutis Michelsonas

Jaunavedžiai adv. Keistutis
dabar leidžia medaus mėnesį Floridoje. Greit jie iš ten sugrįžš. 
Tuomet jaunasis advokatas imsis už savo profesijos. Jų sutuok
tuvės įvyko š. m. birž. 19 d. Nelengva buvo gauti jų atvaizdai, 
bet vistik gavome, nors ir pavėluotai.

Dienraščio Leidėja Ištekėjo 
Už Redaktoriaus

Dorothy Schiff Backer yra 
dienraščio New York Post sa
vininke ir leidėja. Ji nesenai 
gavo divorsą nuo savo vyro. 
Dabar pranešama, kad Doro
thy S. Backer ištekėjo už re
daktoriaus T. O. Thackrey. 
Mr. Thackrey dirba to paties 
dienraščio redakcijoje. Vadi
nasi, jis yra savo žmonos sam
dinys.

Rugpj. 4 dieną Workers 
School patalpose 35 E. 12th 
St., New Yorke) žymusis žur
nalistas Joseph Starobin ir 
italų laikraščio “L’Unita del 
Popolo” redaktorius Ambro- 
gio Donini, kalbės apie šių die
nų problemas Italijoje, 
džia 8 :30 vai. vak.

Pra-

TEATRINĖ ROCKEFELLER ■
TAUTOS VIETA CENTER
RADIO CITY MUSIC HALL j

‘‘Sujaudinąs . .. puikus romansas.” — HERALD TRIBUNE

CARY GRANT |
“Mr. LUCKY" |

su LARAINE DAY. Charles Bickford. Gladys Cooper
SCENOJE: ‘‘GALA BUSSE“ — pagaminta Leonidoffo . .. see- ||j 
nerijos Bruno Maine ... perstato pasauliniai garsų Dono Kazo- g 
kų Chorą su Sergiu Jaroffu ... Balleto Grupė, Rockettes, Sim- g 
fonijos Orkestras, vadovaujamas Erno Rapee.

Judis 10:45, 1:39, 4:33, 7:35, 10:28.
Scenoj vaidinimas: 12:25, 3:19, 6:23, 9:30.

PIRMOJO MEZZANINE VIETOS IŠ ANKSTO
REZERVUOJAMOS. Telef. Circle 6-4600.

Stadium Koncertai
AMSTERDAM AVE. ir 138th St.. Simfo
nijos po Žvaigždėmis, su Philharmonic 
Simfonijos Orkestru. 5.000 gerų sėdynių 

po 28c. Kas vakarą 8:30 P. M.

Rugpj. 1- ■ “TSAR SALTAN.” 
-PRINCE IGOR” 

2— VISA PROGRAMA RUSIŠKA

SINATRA
4-- SCHUMANN ir ištraukos iš 

“CARMEN”

EMBASSY
SENSACINGI JUDŽIAU 

ĮSIVERŽIMAS SICILIJON
Matyk didvyriškus Jungt. Valstijų kovūnų

žygius. Matyk judžius iš
INDIJOS-TIBETO-CHINIJOS-SPECIALĮ

‘‘DESERT WONDERLAND”
Taipgi 43 žinių judžius iš viso pasaulio ir 
dar sportų, apšvietos ir judko judžius.

Puikiausi judžiai mieste

NEWSREEL Theatre
BROADWAY ir 46th ST., N. Y

DABAR RODOMA! ARTKINO PERSTATO

‘BLACK SEA FIGHTERS’
Naciai juos vadina ‘‘Juodąja mireia.” Pirmutinis oficialis judis Ru
sijos Juodosios Jūros Laivyno mūšio. .. Žmonės torpedos ... Sub- 
marinų komandos .. . Rusų viršnaikintuvai... Liepsnojanti jūreiviai 
išgelbstimi iš kanuolių bokštukų . . . Juodosios Jūros Kovūnai žiau
riausioje viso karo atakoje durtuvais ... Persigandę naciai 
kai bėga kaip nuo giltinės. PavliČenko, garsioji mergina 
nušaunant jai 271-mą nacį.

VISAS GARBINGASIS DIDVYRIŠKAS 
SEVASTOPOLIO GYNIMAS.

Angliškai parašė Cliford Odets. Kalba Frederic

Taipgi: Dvi vėliausios Raudonosios Armijos naujienų filinos.

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

STANĮ FY THFATRF 7th Ave-tarp 41-42 N-K □ I flilLE I 111LH 1 I\L Atvedi n tas Oras. — WI-7-968G

pėstinin- 
snaiperė,

March.

“Stormy Weather” Antrą 
Savaitę Roxy Teatre

“Black Sea Fighters” Turi 
Didelio Pasisekimo

Stanley Teatre pradėta ro
dyti sovietinė filmą “Black 
Sea Fighters” turi puikaus pa
sisekimo. žmonės, kurie ją 
matė, giria. Tai dokumentalis 
dalykas, parodas didvyriškus 
Sevastopolio gynėjų žygius.

Be to, yra daug pridėčkinių 
šmotų iš Tarybų Sąjungos gy
venimo, iš josios žmonių ko
vų prieš žmonijos neprietelių 
fašizmą.

Ceasar Romero 
Vaidina filmoje “Coney 

Island’”.

PARDAVIMAI
Biznio Proga

Parsiduoda vaistų išdirbystė. Per 
daug metų išdirbtas biznis ir gerai 
išgarsintas po visą Ameriką. Par
duosiu visą biznį arba priimsiu į 
partnerius. Rašykite sekamu antra
šu.

VAISTŲ BIZNIS
427 Lorimei' St., (6) Brooklyn, N.Y. 
Kreipkitės tik laišku. (175-180)

ir groser-
Dabarti-

Parsiduoda Delicatessen 
nė, arti Project Housing, 
niai savininkai negali išlaikyti biz
nio, nes sveikata jiems nedaleidžia, 
Parduoda už labai prieinamą kainą. 
Biznio galima padaryti apie $800 į 
savaitę. Sekmadieniais uždaryta. 
Prašome kreiptis tuojaus pas: 
Steinberg Delicatessen, 128 Ro
chester Ave., (kampas Bergen St.), 
Brooklyn, N. Y. ‘ (177-179)

Atsimink, Kad Už Tai Gali 
Pakliūti į Belangę!

Tūlas lietuvis sportelis, at- 
sibaladojęs net iš Philadelphi- 
jos į Brooklyną, susitikęs savo 
pažįstamus pasakoja, būk jis 
esąs sportininkas, būk jis esąs 
tokis ir kitokia.

Bet įsisukęs tarp nepažįsta
mųjų, jis kitokią rolę lošia: 
sako esąs Tarybų Sąjungos jū
rininkas,
iš žmonių pagalbos. Lengvati
kiai tam patiki ir tuojau-ati
daro savo kišenius!...

Pereitą pirmadienį vienoje 
lietuviškoje užeigoje mačiau 
tokį įvykį: tasai sportelis B., 
atėjęs su kitu kažin kokiu ti
pu, pradėjo guostis, kad jis 
esąs Tarybų Sąjungos jūrinin
kas, iš Murmansko. Girdi, jį 
užpuolę bomai, sumušę, atė
mę pinigus. Jis sakėsi turįs 
brolį Brooklyne, iš kurio buvo 
pasiskolinęs civilinį kostiumą, 
bet greit ir vėl grįžšiąs į tary
binį laivą.

Sportelis 
bą, moka 
ir rusiškas
jis ir padainavo. Lengvatikiai, 
manydami, kad jie turi reika
lo su nukentėjusiu padoriu 
žmogumi, tuojau pradėjo duo
ti jam dolerius. Gaila, girdi, 
jūrininko, jį bomai sumušė.

Tiesa, jis apdaužytas, bet 
aš manau, kad jį apdaužė to
ki patys sportai, kaip ir jis 
pats. Jei jis nesiliaus žulika- 
vęs, tai dar ne sykį jam bus 
įskelta ugnies į kailį,—įskels 
patys apgautieji žmonės.

Šitaip darydamas, tasai spor
telis atlieka du negražius dar
bus: (1) Jis žemina Tarybų 
Sąjungos jūreivius; nes Tary-

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Iniciahnis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Šiomis dienomis R. ir E. Mi- 
zarai ir vėl gavo ilgą laišką 
nuo master seržen.to Antano 
Vasario, kuris tarnauja Šiau
rės Afrikoje. Seržentas Vasa
ris, kuris būdamas Afrikoje 
patapo dienraščio Laisvės ben
drovės dalininku, pasipirkda- 
mas net keturis Šerus, ilgisi na
miškių. Bet jis pareiškia, kad 
visų mūsiškių karių šiaurės 
Afrikoje nuomonė yra tik vie
na : kuoveikiausiai sumušti 
priešą, baigti karą ir grįžti na
mon.

Beje, master seržentas Vasa
ris prisiuntė Mizarams iš šiau
rės Afrikos gražią dovaną.

“Man patiko Laisvės 
riale iškelta mintis, kad 
kos lietuviams reikia 
platus lietuvių suvažiavimas.
Tokis suvažiavimas reikėjo se
nai šaukti, nes argi tai galima 
nebendrinti savo jėgų, kuomet 
mūsų gimtinė Lietuva jau tret? 
metai naikinama hitleriškų ne
prietelių !'

“Tiesa, šimučio ir Grigaičio 
taryba šaukia kažin kokią .kon
ferenciją Pittsburghe, bet toji 
konferencija nebus Amerikos 
lietuvių suvažiavimas, — tai 
samozvancų konferencija, ku
riai rūpės ne Lietuvą gelbėti, 
bet ją supančiuoti smetoniškais 
pančiais.

“Aš manau, kad Amerikos 
lietuvių suvažiavimą turėtų 
šaukti bendrai visos mūsų na- 
cijonalinės organizacijos — to
kios, kaip Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, SLA, LRKSA, 
ALDLD ir kitos.

Pranešama, kad rašytojas 
Ant. Vaičiulaitis, nelalbai senai 
paimtas į Amerikos kariuome
nę, dabar sunkiai susirgęs. Jis 
guli karo ligoninėje, Miami 
Beach, Florida. Sakoma, Vai
čiulaitis jau buvo baigęs pra
džios karinį apmokymą.

James Kaulinis Išvyko

Lucienne Michel, 50 m. am
žiaus, gyvenanti po No. 98 
Christopher St., New Yorke, 
rasta užtroškus] gazu. Su ja 
nutroško ir josios šuva. Ma
noma, kad.tai bus savižudys- 
tė.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg. 2-2173 ATDARA VAKARAIS
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

ir į pavienius hamus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreeh 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

“Laisvė gerai padarė iškel
dama suvažiavimo mintį. Da
bar mes, lietuviai, turėtume tą
jį klausimą svarstyti ir reika
lauti savo organizacijų centrų, 
kad jie greit veiktų. J. K.”

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST




