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graikų mytologijos,
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40% NACIŲ KARO FAB
RIKŲ SUNAIKINTA?

Su neapsakomu džiaugsmu ir gėlėmis Oriolo gyventojai, kurie dar išliko gyvi 
per nacių okupaciją, sveikina išlaisvintojus raudonarmiečius.

Naciai perėmė iš italų 
sargybą pietinio Franci jos 
pajūrio iki Tulono.
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Amerikos artilerija "iš 
Sicilijos vis bombarduoja 
pietų Italiją.
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Tarpe Scilės ir Charibdis. 
Charibdis Jau Užkariauta. 
Būtų Gerai, Jei Tie Gandai

“Žmonėse” Jau Baigiasi.

Rašo R. MIZARA

Kai žmogus atsiduria tarp 
dviejų pavojų, jis neretai sa
ko : Esu 
dis.

Scyla 
senovės 
surašytos Homerio “Odissejo- 
je.”

Senai, labai senai — daug 
šimtų metų prieš krikščionybę 
—Odissejus plaukė savo valte
le tarpe Sicilijos 
vandens sąsiauriu.
vos tegalėjo savo gyvybę iš
gelbėti. štai kodėl:

Italijos smailgalyje kyšojo 
uola, kurioje buvo pasislėpęs 
jūros milžinas, šešiagalvis sli
binas (smakas), ryjąs kiekvie
ną, kuris tik prie jo prisiarti
na. Tai buvo Scylla!

Ties Scylla, kitoje sąsiaurio 
pusėje, Sicilijos pakraštyje, 
buvo Charybdis — nepasotina
ma moteriškė, pasikeitusi j 
viską ryjantį vandens sukūrį, 
į kurį žmogus patekęs, turėjo 
žūti.

Laivelio vairuotojas, plau
kiąs sąsiauriu tarp Italijos ir 
Sicilijos, turėjo būti labai ap
dairus ir atsargus. Nes jei tik 
kuris kiek nors užsižiopsojo, 
—gyvas neišliko.

/ Šitaip byloja senovės graikų 
mytologija!

šiandien mūsų, amerikiečių, 
kariai vieną pabaisą jau už
kariavo. Jie užkariavo Charyb- 
dis’ą.

Tenka manyti, kad tarpe 
Scilės ir Charibdis buvo pa- 

- siųsta jūros dugnan tūkstan
čiai vokiečių ir italų fašisti
nių kareivių. Tik juos ten pa
siuntė ne tiedvi graikų, mytolo- 
logijos pabaisos, bet talkinin
kų lėktuvų bombos, paleistos į 
jų laivelius tuometę kai f ašis-

* tai bėgo iš Sicilijos į Italiją.
Kai atsirado bombanešiai, 

išnyko visokį pabaisos.
Užkariauta Charybdis, bus 

užkariauta ir Scylla.
Juo tolyn, juo labiau Jung

tinės Tautos spaudžia savo 
priešą (kalbant figuratyviai) 
tarp Scilės ir Charybdis.

Ar fašizmas ten eis, jam 
bus galas, ar jis veržšis kitur 
—jo laukia tas pats: pralai
mėjimas ir pražūtis.

Fašizmas atsidūrė baisesnė
je padėtyje, negu pasakiška
sis Odisėjus.
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Daug visokių gandų, plinta 
dėl antrojo fronto atidarymo 
Europoje. Ypačiai Londonas 
tais gandais turtingas. Vieni 
laikraščiai skelbia, būk talki
ninkų ginkluotų jėgų įsiverži
mas Vakarų Europon prasi
dėsiąs anksčiau negu Quebeko 
konferencija užsibaigs.

Kiti sako, kad antrasis fron
tas prasidės tik tuomet, kai 
Churchillas sugrįš į Angliją.

Dar kiti laikraščiai skelbia, 
jog antrasis frontas būsiąs ati
darytas bet kurią valandą.

Aišku, niekas tikrai nežino, 
kada didesnieji 
veiksmai bus anglų 
kiečių pradėti.

Bet visi žmonės,
rūpi greičiau karas laimėti su 
mažiau nuostolių, trokšta, kad 
tie veiksmai prasidėtų kuo- 
greičiausiai.

Gal kai šitie žodžiai skai
tytoją pasieks, jau bus kas 
nors veikiama.

Būtų smagu, jei taip būtų!

Įdomūs Maksimo Gorkio at
siminimai — Žmonėse — jau 
baigiasi. Kurie skaitė juos, ži
no, koks tai meistriškas kūri
nys rašytojo, kurio 75-tas gim
tadienis įvyko šiemet.

Mes turime kitų įdomių raš
tų, kuriuos leisime per laikraš
tį. Turime daugiau lengvų, 
Įdomių pasiskaitymų.

Pereito ketvirtadienio mano 
“Krisluose” įsiskverbė paklai- 
dėlė. Ten buvo pavadintas

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams
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DAUGIAU VOKIEČIU IŠ 
FRANCUOS PERSI

META J RYTUS
London. — Anglų kari

ninkai girdėjo, kad Hitleris 
siunčia dar bent kelias sa
vo armijos divizijas iš 
Franci jos, Belgijos ir Ho- 
landijos į šiaurinę Italiją ir 
į rytų rontą, prieš Sovie
tus. Taigi, Londono kari
ninkų manymu, telieka jau 
tik 30 nacių divizijų (apie 
450,000 vyrų) tuose užim
tuose kraštuose, kaip pra
neša Associated Press, 
amerikinė žinių agentūra.

Naciai tikisi, kad ang
lai ir amerikiečiai dar per 
keletą savaičių nedarysią į- 
siveržimo į vakarų Europą 
prieš vokiečius. Tuo tarpu 
sovietiniame fronte prasi
dės lietūs, kurie paprastai 
tęsiasi kelias savaites; per 
lietus susidarys klampynės, 
ir tokiu būdu liksiąs ap- 
stabdytas Sovietų ofensy- 
vas; -tuomet Hitleris galė
siąs atgal permest 5 iki 10 
savo divizijų iš Rusijos į 
vakarų Eūropą prieš grę
siantį talkininkų įsiverži- 
rną, kaip“kad Spėlioja Vo
kietijos karininkai.

Hitleris Nelaukia Greito 
Talkininkų įsiveržimo

Žymėtina, ką rugp. 18 
sakė Raudonoji žvaigždė, 
Sovietų kariuomenės laik
raštis, būtent:

Vokiečiai vartoja 211 sa
vo armijos divizijų prieš 
Sovietus, o visur kitur Eu
ropoje telaiko tik 91-ną di
viziją, ir nacių kariuomenė 
ten šitaip sustatyta —Fran- 
cijoj, Belgijoj ir Holandijoj 
35 divizijos; Balkanuose 8 
ar 9 divizijos, panašus skai
čius ir Norvegijoj; 20 di
vizijų Austrijoj, o kitos — 
Lenkijoj kaipo rezervai 
prieš - sovietiniam frontui.

“Toks vokiečių karo jė
gų ir rezervų sustatymas 
aiškiai įrodo, kad vokiečių 
generalis štabas nelaukia 
jokių greitų didelių, rimtų 
veiksmų iš talkininkų pusės 
europiniam žemyne,” rašo 
Raudonoji žvaigždė: “Visa 
vokiečių generalio štabo 
atyda yra sukaupta veiks
mams prieš Raudonąją Ar
miją.”

Draftuosią Tėvus, Ne
karinius Darbininkus

• ft

Washington. — Valdinės 
Žmonių Karo Jėgų Komisi
jos nariai sakė, jog veikiau
siai nuo spalių mėnesio bus 
šaukiami kariuomenėn ir 
jauni vedę vyrai, nors jie 
ir turėtų vaikų prigyventų 
pirm japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto, jeigu jie ne
dirba būtinųjų karui dar
bų.

“The Weekly Review” lenkų 
laikraštuku anglų kalboje. Tu
rėjo būti pasakyta — anglų 
laikraštukas (savaitraštis), pa
taikaująs lenkų ponams.
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/Vaciai Pirm Pabėgant 
Visiškai Sunaikino 

Žizdrą ir Karačevą 
. - ... - J ...r ...

Maskva. — Pirm pabė
gant iš Žizdros, buvusio 
15,000 gyventojų miesto, 
Briansko fronte, vokiečiai 
sunaikino Žizdros bažnyčią, 
senovinę katedrą ir visus 
namus. Iš to miesto jau vi
siškai nieko daugiau neli
ko, kaip tik griuvėsių ir 
degėsių krūvos, rašo New 
Yorko Times koresponden
tas, Alexander Werth. Pa
našiai naciai sulygino su 
žeme ir Karačevo miestą.

Vienas rusų oficierius sa
kė tam korespondentui: 
“Visi jūs pasipiktinę sielojo- 
tės, kad vokiečiai sunaiki
no Lidicę (kaimą Čechoslo- 
vakijoj).. Mes rusai čia tu
rime tūkstančius Lidicių 
(vien tik Oriolo-Briansko 
fronte).

Vokiečių Valdovai Ap
leidžiu Berlyną

London. — Associated 
Press praneša, kad “visa 
Vokietijos valdžia apleido 
Berlyną,” nors tatai dar ne
patvirtinta.

Pranešimas iš Šveicarijos 
sakė, jog pats Htilerio laik
raštis “Voelkischer Beo- 
bachter” rašė, kad vokiečių 
valdžia išsikraustė iš Ber
lyno. Nes anglų lakūnai 
pradėjo jau kiekvieną nak
tį vaišint Berlyną bombo
mis.

Žinios iš bepusiškų šalti
nių neseniai teigė, kad na
ciai perkraustę kai kurias 
valdines savo įstaigas ir do
kumentus į Austriją.

Amerikiečiai ir anglai la
kūnai nuolat bombarduoja 
karinius Italijos taikinius 
nuo pietinio jos galo iki 
Neapolio.

SOVIETU KOVŪNAI 
PAĖMĖ t)AR 50

VIETOVIŲ
London, rugp. 20.—Prie

miestinėje Charkovo apy
linkėje raudonarmiečiai iš 
trijų šonų per dieną prasi- 
verežė dar tris iki septynių 
mylių pirmyn ir atėmė iš 
vokiečių daugiau kaip 30 
kaimų ir kitų gyvenamų 
vietų. Sovietiniai kovūnai 
čia rugp. 19 d. užmušė 2,- 
400 nacių. Į pietų rytus nuo 
Charkovo raudonarmiečiai 
užėmė pozicijas tiktai už de
vynių mylių nuo vieninte
lio geležinkelio liekančio 
naciams pasitraukti iš to 
didmiesčio.

(Bet pranešama, kad Hit
leris įsakė žūt-būt, iki pa
skutinio vokiečio gintis ir 
atlaikyti Charkovą.)

Supliekdami hitlerininkų 
kontr-atakas ties Charko
vu, Sovietai per dieną su
naikino bei apšlubino 61- 
ną priešų tanką ir pagro
bė devynis tankus.

Rugpj. 18 d. visuose 
frontuose sovietinės jėgos 
sunaikino bei išmušė iš vei
kimo 89 nacių tankus ir nu
šovė žemyn 95 jų lėktu
vus.

Briansko fronte Sovietų 
kariuomenė užėmė dar 20 
kaimų ir turėjo laimėjimų 
Spas Demiansko srityje, 
centraliniame fronte. Mū
šiuose linkui Briansko tapo 
nukauta apie 600 nacių ka
reivių ir oficierių.

Visuose frontuose rau
donarmiečiai per 24 valan
das užmušė 4,000 hitlerinin
kų su viršum.

VOKIEČIAI IšžUDĘ 4 
MIL. ŽYDŲ

, New York. — žymusis 
rabinas St. Wise tvirtina, 
kad naciai nužudę 4,000,000 
žydų, ir dabar tik 2,000,000 
žydų telieką vokiečių užim
tuose kraštuose.

X_,
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Labai Pavykęs Ameri
kiečių Žygis Prieš

Nacių Karo Fabrikus

Antradienį a m e r ikie- 
čiai supleškino didelį Hit
lerio lėktuvų fabriką Re-- 
gensburge, pietiniai vakari
nėje Vokietijoje. Šis fabri
kas pastatydavo po 200 lėk
tuvų per mėnesį. Tame pat 
mieste jie rimtai sužalojo 
penkis kitus karinius fab
rikus. O Švainfurte, vaka
rinėje Vokietijoje, ameri

kiniai bombanešiai triuški
no dirbyklas tankų, kanuo- 
lių, lėktuvų ir mašinerijos. 
Amerikos lakūnai tada nu
šovė žemyn apie 100 vokie
čių lėktuvų kovotojų.

Kearny, N. J., Eksplozi
ja Užmušė Bent Šnis
Kearny, N. J. — Per 

sprogimą Congoleum - Nair 
Linoleum Co. fabrike čia 
ketvirtadienio vakare ta
po užmušta 8 darbininkai 
ar daugiau ir sužeista iki 
50. Tarp sužeistųjų yra 
bent vienas su lietuviška 
pavarde — Ben. Tomalitis.

Eksplozijos priežastis e- 
sama nežinoma. Sprogimas 
suardė ir du gretimus tro
besius.

Draugai:—
Centro Komiteto 

datų nominavimo 
grąžinkite iki 25 
rugpjūčio, nes reikia balsai
suskaityti, kandidatų už
klausti ir balsavimai baigti 
laiku, kad rudenį naujas 
Centro Komitetas galėtų 
padaryti planus būsimų me
tų veiklAi.

D. M. šolomskas, 
ALDLD. CK. Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y. •
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ANGLIJOS MINISTERIS 
SAKO, “DEGINSIM IR 
NAIKINSIM” PRIEŠUS

Quebec, Canada. — Ang
lijos žinių ministeris Bren
dan Bracken, dalyvavęs 
pręz. Roosevelto pasitari
muose su anglų premjeru 
Churchillu, ušreiškė spau
dos atstovams:

“Kai mes apsidirbsime su 
Hitleriu, tai’ Anglija visa 
savo galybe naikins tą žiau
rią ir laukinę tautą, japo
nus...”

Tada anglai drauge su 
amerikiečiais visomis jėgo
mis šturmuosią Japoniją.

Anglijos ministeris pir
mininkas Churchillas ir 
prez. Rooseveltas planuoja 
“bambarduot, degint ir be 
jokio pasigailėjimo naikint 
visais galimais būdais šio 
karo kaltininkus,” kaip sa
kė Bracken.

Jis pastebėjo, kad prez.

JUNGTINIU VALSTIJŲ KARIUOMENE 
UŽĖMĖ DAR DVI ITALIJOS SALAS

šiaur. Afrika, rugp. 20.— 
Amerikos jūreiviai ir ka
riuomenė užėmė Lipari ir 
Stromboli salas, Eolie salų 
grupėje, 35 mylios nuo Ita
lijos. Įsigalėjus amerikie
čiams šiose dviejose salose, 
visa Eolie salų grupė fak- 
tinai patenka į talkininkų 
rankas.

Iš Lipari ir Stromboli sa- 
........ . ■ ■■..... ... ■ ■■■—■■ .... . ...

Anglai ir Amerikiečiai 
Lakūnai Atkakliai Ardo 

Fašistų Centrus
šiaur. Afrika, rugp. 20.— 

Didieji Amerikos bombane
šiai, atskridę iš Šiaurių Af
rikos, perkūniškai sprogdi
no ir degino italų Foggia 
miestą, trijų geležinkelių 
mazgą, jo lėktuvų aik- 

tes ir kitus karinius įren
gimus. Paskui anglų bom
banešiai užbaigė ataką 
prieš Foggią. Šis miestas, 
155 mylios nuo Romos, sa
koma, beveik visiškai likęs 
nušluotas kaip karinis fa
šistų centras.

Bepleškindami Foggią, 
amerikiečiai ir anglai taip 
pat nušovė žemyn 40 vo
kiečių ir italų lėktuvų. Tal
kininkai gi visoje Vidurže
mio Jūros srityje per die
ną neteko 17 lėktuvų.
NAUJA ANGLŲ ATAKA 

PRIEŠ BERLYNĄ
Lengvieji Anglijos bom

banešiai “uodai” vėl ataka
vo Berlyną, penktą kartą 
per paskutines aštuonias 
naktis. Tai buvo jau 72-ra 
oro ataka prieš Berlyną 
šiame kare.

Amerikos lakūnai naiki
no nacių lėktuvų stovyklas 
Holandijoj ir šiaurinėje 
Franci j oje.

v

Rooseveltas su Churchillu 
dabar daugiausiai svarsto 
planus artimiesiems karo 
žygiams prieš Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją, o politi
niai pokariniai klausimai 
tai užimą tik šalutinę vie
tą jųdviejų pokalbiuose.

Bracken taipgi įspėjo: 
“Nors karas dabar labai ge
rai vyksta, tačiaus jis dar 
bus ilgas ir sunkus.” 

s Ųondon. — Čionaitiniai 
4iaro stebėtojai skaičiuoja, 
Kad talkininkai oro bombo
mis sunaikinę 40 procentų 
vokiečių karo dirbyklų, bet 
sako, jog naciai turi iš ank
sto prisigaminę daug gink
lų ir amunicijos.

lų, kurios guli už 43 mylių 
j šiaurių vakarus nuo Mes- 
sinos (Sicilijoj), Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos karo 
lavai taip pat galės pato
giai veikt prieš Italijos sau
sumą.

Vokietija Esanti Jau 
“Pusiau Suminkštinta” 

Talkininkam Įsiveržt
London. — Kariniuose 

Londono rateliuose kalba
ma, jog talkininkai savo o- 
ro veiksmais prieš Vokieti
ją ir jos užimtus kraštus 
vakarų, Eūropoj, girdi, jau 
daugiau negu pusiau “su
minkštino Vokietiją” atei
nančiam anglų ir amerikie
čių armijų įsiveržimui į 
Europos žemyną; o likusio
ji suminkštinimo dalis bū
sianti greičiau įvykdyta.

Anglų karininkai, kurie 
pirmiau teigę, kad tik 1944 
metais tegalima būsią įsi
veržt vakarų Europon, da
bar sako, kad jau šiemet 
bus galimybė užpult vokie
čius europiniame žemyne.

Anglų lakūnai nuskandi
no vieną karinį vokiečių 
laivuką ir padegė kitą.

Kiti anglų lėktuvai bom
bardavo ir apšaudė 12 na
cių traukinių pietinėje 
Franci joje.

Anglų laivynas ardė Sca- 
lea, pajūrio miestą, pietinėj 
Italijoj.
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Kritiška Padėtis Rytų Fronte
The New York Times korespondentas 

Drew Middleton rašo iš Londono apie 
labai rimtą, tiesiog kritišką padėtį ry
tiniam fronte. Su juo reikia sutikti. Ten 
padėtis yra be galo sunki. Middleton sa
ko, kad Charkovo sektoriuje Hitleris me
tė kovos laukan milžiniškus rezervus, 
gal daugiau kaip šimtą tūkstančių ka
reivių. Šita galinga armija veda kontr
ataką ir per ištisas keturias dienas jau 
pavyko sulaikyti Raudonosios Armijos 
pirmynžangą toje svarbioje ilgo fronto 
vietoje.

Matyt, naciai yra sustiprinę atsparą 
taipgi Briansko sektoriuje ir atkakliai 
kovoja. 0 tas tik parodo, kad Hitleris 
nemato reikalo susilpninti savo spėkas 
rytuose, idant pasiruošti pasitikimui 
Talkininkų įsiveržimo vakaruose.

Middleton teigia, kad Sovietų planas 
yra dar prieš šalčius dasimušti iki Dnie
pro upės pro Poltavą ir tuomi pastatyti 
į pavojų visas Hitlerio jėgas Azovo jū
ros distrikte. Tai būtų beveik mirtinas 
smūgis Jungtinių Tautų priešui.

Bet ar tai pavyks? Ar Raudonoji Ar
mija pajėgs šitą svarbų tikslą pasiekti? 
Čia vėl reikia grįžti prie kitų Jungtinių 
Tautų. Ką mes darysime? Ką darys 
Anglija ir Amerika? Kuomi baigsis 
Quebeco konferencija? Ar bus antras 
frontas? Kaip didelis tas frontas, jeigu 
bus? f

Raudonajai Armijai palengvintų ko
vas tik toks antras frontas, kuris tuojau 
priverstų Hitlerį mažiausia penkiasde
šimt divizijų ištraukti iš rytinio fron
to. Tiktai tokį frontą ir būtų galima va
dinti tikruoju antru frontu. Tą dabar 
pripažįsta visi. Rytinio fronto padėtis ir 
Raudonosios Armijos pasisekimas daug 
priklausys nuo to, kas dėsis vakaruose. 
Tai svarbiausias klausimas dabartinėje 
karo statdijoje.

Balsas į Europos Pavergtuosius
' Žmones

Pereitą trečiadienį Jungtinių Tautų ra
dijas iš Alžyro, Afrikos, kreipėsi į Euro
pos žmonės. Šį sykį į juos buvo kreipta
si svarbiausiu reikalu. Jie buvo ragina
mi budėti ir būti pasiruošusiais sukilti 
prieš okupantus ir pavergėjus, kuomet 
išgirs, kad Talkininkų armijos įsiveržė 
kurion nors vieton Europoje. Pranešėjas 
sake, kad tokia valanda gali išmušti bi
le kada.

Aišku, kad šis Alžfro radijo atsišauki
mas į Europos žmones nebuvo padary
tas be gen. Eisenhowerio žinios. Jo ne
galėjo padaryti be žinios Churchillo ir 
Roosevelto. Taipgi sunku tikėti, kad 

• toks atsišaukimas bei paraginimas į Eu
ropos žmones būtų buvęs padarytas be 
žinojimo^ kad Talkininkai ruošiasi verž
tis Europon. Nes, viena, jeigu įsiverži
mo ilgai nebūtų, žmonių sukilimą naciai 
lengvai nuslopintų. Tas, viena, sustip
rintų okupantų priespaudos aparatą, an
tra — nublokštų tuos žmones į didžiau- 

/ sį nusivylimą. Jie jaustųsi suvedžiotais 
ir apgautais. Paskiau jaū būtų sunku 
laukti iš jų puses antro sukilimo, kai 
įsiveržimas bus ištlkrųjų padarytas.

Tuo būdu reikia tikėtis, kad Talkinin
kai yra pasiruošę greitu laiku padaryti 
ant priešo užpuolimą kur nors vakaruo
se. Tas begailestingas iš didžiųjų kanuo- 
lių ir lėktuvų daužymas pietinės Italijos, 
gali būti tiktai praskinittias kelio įsiver
žimui į Italiją. Arba koncentruotas lėk
tuvais puolimas vakarinės Francūžijos 
dalies, taipgi gali būti paruošimas dirvos 
iškėlimui Francūzijojė.

Tai tokios yra viltys. Nekantriai lau
kia visa žmonija naujų, didelių žygių iš 
Talkininkų pusės.

Quebeco Konferencijos Eiga
Manoma, kad Quebeco konferencija 

baigs savo sesijas dar šią savaitę. Kas 
joje svarstoma ir tariama, niekas už jos 
sienų nežino. Bet kad jihai be galo svar
bi, tai parodo dalyvių sąstatas. Apart 
premjero Churchillo ir prezidento Roo
sevelto ir armijų bei laivynų štabų, kon
ferencijoj dalyvauja Anglijos užsienio 

reikalų ministeris Anthony Eden ir mū
sų valstybės sekretorius Cordell Hull. 
Eden pribuvo konferencijai jau įpusė
jus. > '

Vieni sako, kad ši konferencija svar
sto tiktai militarinius reikalus. Kiti tei
gia kaip tik priešingai. Jie sako, kad 
karinė strategija jau seniai išdirbta. 
Quebece susirinko Amerikos ir Anglijos 
vadai ajjgvarstymui politinių pokarinių 
reikalų.* Ypatingai svarbus klausimas 
Anglijos ir Amerikos santykių su Sovie
tų Sąjunga. Pripažinimas Frarlcūžų Ko
miteto kaipo laikinos vyriausybės esąs 
kitas reikalas, kurio atidėlioti pasidarę 
nebegalima. Anglai esą linkę prie prL 
pažinimo, bet amerikiečiai esą priešingi. 
Rooseveltas argumentuojąs sekamai: 
Kadangi minėto komiteto sudaryme'vi
sai nedalyvavo FrancūzijoS žmonės, tai 
jeigu Talkininkai jį pripažins už Fran- 
cūzijos vyriausybę, tie žmonės jausis, 
kad jiems yra užkarta tam tikra valdžia 
be jų sutikimo. Lavai ir Petain turėtų 
naujos medžiagos kurstymui Francūzi- 
jos žmonių prieš Talkininkus.

■ . Sovietų vyriausybė, kiek girdėt, irgi 
yra linkus Komitetą pripažinti. Reikia 
tikėtis, kad anksčiau ar vėliau Komite
tui pripažinimas bus suteiktas. Argu
mentai prieš pripažinimą nėra pakanka
mai tvirti.

KAS KA RAŠO IR SAKO
'■..... ■■■■■ g] B-----------r—-'--- =====

Naciai Pabėgo
Dabar aišku, kad labai mažai' nacių 

tepateko į anglų ir amerikiečių rankas 
Sicilijoje. Daugiausia* žuvo bei pateko 
nelaisvėn italų. Sicilijoje iš viso tebuvę 
tarpe 50 ir 70 tūkstančių vokiečių. Kai 
pamatė, kad atsilaikyti ilgai nebebus 

galima, jie paliko italus jų pasitrauki
mą apginti, o patys nešdinosi iš Sicilijos į 
Italiją. Pakol Talkininkų armijos pasie
kė Messiną, vokiečiai jau buvo paspru
kę. ‘ •’ 1 •

Žinoma, ne visi jie pabėgo. Keletas 
tūkstančių krito mūšiuose ir kiti pate
ko nelaisvėn. Bet svarbu, kad jų dau
gumai pavyko pabėgti. Hitleris giriasi, 
kad jam pavyko iškelti iš Sicilijos laiku 
ir visus nacių armijos ginklus. Tam ga
na sunku tikėti. Tai bus veikiausia Hit
lerio pasigyrimas stiprinimui Vokietijos 
žmonių moralės, jog nors reikia bėgti, 
bet vis tiek vokiečiams “sekasi.”

Oro Jėgų Nuostoliai
Tasai be pertraukos daužymas Vokie

tijos, Italijos ir okupuotų kraštų mies
tų ir militarinių centrų iš oro Talkinin
kams kaštuoja gana brangiai. Tiesa, 
priešui padaro baisius nuostolius, bet 
nemažai reikia ir paaukoti. Pavyzdžiui, 
tik vienos dienos operacijose pereitą 
trečiadienį amerikiečiai neteko 36 bom- 
bininkų, o anglai 41 lėktuvo.

Apie priešui padarytus nuostolius su
žinome iš Afrikos ir Sicilijos užimtų 
miestų. Pavyzdžiui, miestai Catanija ir 
Mėssina rasti griuvėsiuose. Sunku ras
ti tokį pastatą, kuris nebūtų sugriautas 
ir apgriautas. Geležinkelių centrai iš
taškyti. Gatvės Užverstos sugriautų na
mų plytomis bei akmenimis.

Taipgi žinoma, kad toks svarbus na
cių centras, kaip Hamburgas, yra visai 
sunaikintas.

Tačiau dabar ir karščiausi orinio ka
ro šalininkai sutinka, kad vien- tik lėk
tuvais nebus. galima sunaikinti hitleri

nės Vokietijos bei Ašies armijų. Reikės 
armijoms su armijomis susidurti. Ame
rika ir Anglija turės iškelti armijas E!u- 
rppon ir padėti Raudonojai Armijai su- 

' triuškinti hitlerinę karo mašiną.

Užsitarnauta Garbė
Mūsų kariai, kurie taip puikiai kovojo 

ir laimėjo Sicilijoje, užsitarnauja aukš
čiausios visų amerikiečių pagarbos. Jų 
žygis nebuvo lengvas, bet jie jį atliko su 
didvyrišku pasiryžimu. Sicilijos gyven
tojai juos pasitiko kaipo savo išlaisvina 
tojūs. Savb pasiaukojimu ir ginklais mū
sų kariai Sicilijos žmonėms/atnešė lais
vę ir demokratiją. Pirmu sykiu po dvi
dešimts vienų metų fašistinės priespau
dos Ir tamsos, sicilijonai susilaukė gra
žesnės. ir giedresnės dienos.- . .

svarbaus fakto: konferen
cijos šaukėjai visai nesenai 
garbino Hitlerį. Vieno jų 
laikraštis šaUkė ‘Three 
cheers for Hitler”, o kito 
laikraštis džiaugėsi Hitlerio 
“atnešta Lietuvai laisve”, 
tikėtis, kad tiems ponams 
dabar rūpėtų prieš Hitlerį 
ir jo saiką vesti kovą, tek
tų tikėtis perdaug.

Tautininkų pareiškimas 
kalba, jog Lietuvos “vietą 
būsimoje Europos ir pasau
lio taikos sistemoje” nusta
to Atlanto Čarteris. Čia ir
gi tautininkai kalba ir nusi
kalba. Reikėtų pasakyti: 
“Lietuvos “vietą būsiftioje 
Europos ir pasaulio taikos 
sistemoje” Lietuvos žnionės 
nusistatė 1940 nu liepos mė
nesį. Jie tai padarė pagal 
Atlanto čarterį, nors pas
tarasis tuomet dar nebuvo 
paskelbtas. Jeigu Lietuvos 
žmonės norės, kai tik jie 
bus laisvi nuo vokiškųjų 
okupantų, jie ir vėl saVo žo
dį tars. Mes už juos nega
lėsime kalbėti; mes privalo
me jiems tą teisę palikti.

Dėl klausitno, koki santy
kiai Lietuvos bus su Len
kija, taipgi ne amerikiečių 
biznis; tai pačių Lietuvos 
žmonių dalykas. Vilnius bu
vo ir bus Lietuvos — tą pa
reiškė Tarybų Sąjungos vy
riausybė, — vyriausybė, 
kurion įeina ir lietuviai — 
pav. tarybinės Lietuvos res
publikos prezidentas Palec
kis yra ir visos Tarybų Są
jungos prezidento Kalinino 
padėjėjas. Tad dėl Vilniaus, 
dėl busimųjų santykių su 
Lenkija Amerikos lietuviai 
gali būti ramūs.

Tautininkai turi dar vie
ną punktą, kodėl jie' nega
lėsią dalyvauti minėtoje 
konferencijoje: kam Januš- 
kis Antaną Smetoną (“Lie
tuvos prezidentą”) lygina 
su R. Mizara!

Šis argumentas, mums 
rodosi, taipgi gan silpnas. 
Tiesa, Januškis, kaip nesu
brendęs politiniai asmuo, 
užpykęs ant R. Mizaros, jį 
bandė pažeminti, paniekinti 
tautininkų susirinkime — 
jis Smetoną pastatė greta 
Mizaros; Kazio Giedrio šau
dytoją — žudytoją gretina 
su buvusiu Kazio Giedrio 
artimu asmeniniu ir politi
niu draugu!

Bet tik dėl to, kad Ja
nuškis mulkis, kad jis kal
ba pats nežinodamasLą, bū
tų galima konferencijoje 
dalyvauti.

Užtikriname “Rytų tau
tininkų centro valdybą”, 
kad Pittsburgh© konferen
cijoje dalyvaus dar keistes
nių egzempliorių ir už Ja- 
nuškį. Bet ar pas; tautinin
kus tokių nėra?! Ir dar 
kiek!...

Kitais žodžiais, tautinin
kai savo pareiškime nema
žai kalbėjo, bet nepasakė 
to, kas reikėjo dėl konfe
rencijos pasakyti. Jie neap
čiuopė paties konferencijos 
tikslo branduolio. O tas 
branduolys yra tokis:

Konferencija šaukiama 
puolimui ir bjaurioj imui 
Tarybų Sąjungos, mūsų 
krašto didžiausios talkinin
kes.

Kitais žodžiais, konfe
rencija nepadės Amerikai 
karą vesti, nepadės Lietu
vai išsilaisvinti, bet tik pa
kenks !

Todėl joje dalyvavimas— 
betikslis brangaus laiko ir 
pinigų eikvojimas.

Tarybų Sąjungai plūsti, 
niekinti, bjaurio ti konfe
rencijos šaukėjai turi savo 
spaudą, per kurią jie savo 
uždavinius atlieka daugiau 
negu reikia.

Šitaip padorus, patrijo- 
tingas Amerikos lietuvis 
privalo žiūrėti į Pittsbur
gh© konferenciją!

Ar mums, Amerikos lie
tuviams, reikalingas platus, 
konstruktyvus suvažiavi
mas?

Mes manome, kad jis yra 
reikalingas. Tuo reikalu 
dabar mūsų spaudoje eina 
diskusijos. Tokis suvažiavi
mas be abejo anksčiau ar 
vėliau ir įvyks.

Padoresnieji' tautininkai, 
katalikai ir bendrai patri- 
j o tingieji nepartiniai žmo
nės turėtų tuo reikalu savo 
nuomones pareikšti.

AR TAI GALĖTŲ BOTI?
Kolumnistas Johannes 

Steel' iškelia dienraštyje 
New York Post (rugp. 17 
d.) įdomų dalyką. Jis sako, 
kad anglai - amerikiečiai 
s u 1 a i kė čechoslovakijos 
prezidentą Benešą nuo vy
kimo į Maskvą. •

patekę nelaisvėn, keli tūkstančiai yra 
be žinios dingę, bet taipgi tūkstančiai 
yra kritusių.

Amžina garbė kritusioms kovotojams 
už visos žmonijos laisvę! . . - .

Kodėl tautininkai 
NEDALYVAUS PI'TTS- 
BURGHO KONKUREN

CIJOJ?
“Rytų tautininkų centro 

valdyba” išleido pareiški
mą, kuriame išaiškinama, 
kodėl jie, tautininkai, atsi
saką dalyvauti Grigaičio- 
Šimučio konferencijoj, šau
kiamo j Pittsburghe. Visų- 
pirmiausiai tenka pasaky
ti, kad ši tautininkų grupė 
mažai ką atstovauja ir dėl 
to jos vienokis ar kitokie 
nusistatymas tuo ar kitu 
klausimų. nedaug teturi 
reikšmės. Bet? vis tik skai
tytojui bus Įdomu, kodėl gi 
ji atsisako dalyvauti.

Tautininkai teisingai nu
rodo, kad kalbamoji konfe
rencija nebus visų Ameri
kos lietuvių, bet tik “kata
likiškųjų ir spcijalistiškųjų 
organizacijų konferencija.” 

čia tenka pridėti, kad. ne 
visos ir katalikiškos orga-’ 
nizacijos ten bus atstovau
jamos — yra nemažai ku
nigų, kurie konfebehCijai 
nepritaria ir iš jų parapijų 
atstovų konferencijoje ne
bus. Na, o kiek tai liečia 
socijalistus — jų tiek ma
žai, kad ne daug verta ką 
ir sakyti.

Tiesa ir ten, kur tauti
ninkai sako, kad konferen
cijos delegatai šaukiami 
akipločiu, neribojama atsto
vaujamų žmonių skaičius— 
po tris nuo organizacijos. 
Tai daroma tam, kad ir so- 
cijalistai galėtų “pasirody
ti.”

Tautininkai mano, jog 
paskelbtasis konferencijos 
šaukėjų dienotvarkis neti
kęs. Pav., rėmimas Jungt. 
Valstijų karinių pastangų 
— Amerikos lietuviai, sako 
tautininkai, jau senai tąsias 
pastangas remia.

Tiesa, Amerikos lietuviai, 
su mažomis išimitimis, mū
sų krašto karines pastan
gas remia. Tačiau nebūtų 
bloga mūsų darbus labiau 
suderinti, paryškinti. Tik, 
žinoma, Pittsburgh© konfe
rencijoje jos nebus derina
mos, nes tai nebus Ameri
kos lietuvių konferencija — 
tai bus tik dalies katalikiš
kų ir kelių socijalistiškų 
grupių konferencija.

Be to, tautininkų pareiš
kimas neprimena vieno
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To visko istorija, sako 
žurnalistas Steel, yra to
kia : Kai prez. Benešąs prieš 
tris mėnesius lankėsi Jung
tinėse Valstijose, buvo susi
tarta, kad jis, grįžęs į Lon
doną, po’ dešimties dienų 
vyks į Maskvą pasirašyti 
glaudiems santykiams tarp 
tų dviejų šalių palaikyti 
sutartį.

Kalbamoje sutartyje bu
vo numatyta pabrėžti Ta
rybų Sąjungos vyriausybės 
nusistatymą būsimų Čecho
slovakijos sienų klausimu. 
Toji sutartis turėtų būti pa- 
vvyzdžiu Tarybų Sąjungos 
santykių su kaimyninėmis 
rytų Europos valstybėmis.

Kai Lenkų vyriausybė 
Londone sužinojo apie prez, 
Benešo kelionės tikslą, ji
nai pradėjo daryti visokias 
intrigas, nes lenkų ponai 
suuodė, kad kalbamoje su
tartyje norima pabrėžti, 

jog Tešeno sritis, kurią len
kai pasigrobė, kuomet Hit
lerio govėdos įžygiavo į 
Čechoslovakiją, turi pri
klausyti Čechoslovakijai.

Na, ir lenkų intrigos, sa
koma, laimėjo. Prez. Bene
šąs sulaikytas nuo pasi- 
brėžtojo žygio. Jam buvo 
pasakyta, kad jis galįs vyk
ti į Maskvą, jei nori, pasi
kalbėti su Stalinu “apie 
sveikatą”, bet Benešąs su
pranta, jog šiuo metu, kai 
Stalinas labai užimtas karo 
vedimu, tokiais reikalais 
važinėti į Maskvą nereikia. 
Dėl to, sako Mr. Steel, Be
nešąs nuo kelionės ir susi
laikė.

Jeigu taip yra, kaip rašo 
Mr. Steel, tai iš tikrųjų, 
reikia stebėtis. Tai dar vie
nas įrodymas, kaip tūli 
Jungtinių Tautų politikai 
nedraugiškai reaguoja lin
kui Tarybų Sąjungos ir tų 
kimštų, hųrie nori su Tary
bų Sąjūhga draugiškai su
gyventi.

Be to, tas parodo, kaip 
yra traktuojama vyriausy
bė (Benešo), kuri nori pa
laikyti draugiškus santy
kius su Tarybų Sąjunga!

Baltimore, Md.

Paveikslas parodo Anglijos Aštuntosios Armijos įdarius Catariijos mieste, Sicili
joj, vejant nacius. Prieš tai anglą lėktuvai buvo miestą smarkiai apgriovę.

Nemažai ten mūsų kovotojų krito. Nė 
valandėlei nereikia vaizduotis, jog ten 
buvo kova lehgVa. Gen. Eisenhower sa
vo pranešime sako, kad mūsų, anglų ir 
kanadiečių bėhdri nuostoliai Sicilijoje 
siekia 25,000 karių. Keli ■ tūkstančiai bus

Iš Mūsų Veikimo.
Rugpjūčio 9 . dieną įvykęs v

LLD 25-tos kp. mėnesinis susi
rinkimas buvo gyvas diskusijo
mis — įdomus.

Pirmasis darbas, kuris stovi 
prieš mūsų akis, tai pasekmin- 
gumas mūsų ateinančio pikhir 
ko, kuris įvyksta sekmadienį, 
rugp. 29 d. J, Deltuvų ūkėje, 
Hanover, Md. Kaip jau žino
ma, pusė pelno skiriama Sovie
tų Sąjungoje kovojantiems lie
tuviams raudonarmiečiams ir 
Lietuvos našlaičiams, gyvenan- .
tiems giliau Sovietų Sąjungoje. » (
Todelei, atsilankę ne tik sma
giai laiką praleisite, pasitenkin- >
site skaniais valgiais, fcet ir 
prisidėsite prie prakilnaus dar
bo savo centais.

Taipogi išrinkta komisija 
prisidėti prie draugų rusų-uk- 
rainiečių tveriamo bendro ko
miteto, kad galėjus organizuo
tai veikti dėl sekmingesnio dar
bo, geresnių pasekmių gelbs
tint Sovietų Sąjungai..

Plačiau kalbėta apie pasiūly
mą šaukti Visuotiną Lietuvių 
Suvažiavimą. Nutarta, kad mū- > 
sų kuopa pritaria tam darbui *j, 
ir kiek galint gelbės, kad pada
rius jį sėkmingu. Mūsų nuomo
ne, kad šį suvažiavimą Šauktų 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyksta 13 d. rugsėjo, Lie
tuvių Svetainėje. Svarbu vi
siems dalyvauti. Ypatingai 
tiems, kurie dar nėra gavę 
knygų. • Korespondente. t

------------ V
Leningrado fronte sovie

tinė artilerija sudaužė dar
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M IE N AS
Literatūriniai Krislai
Žymėtina Knyga.
Parodo Fašizmo Agentus Šioj Šaly.
Įtartieji Stengias Knygą Sunaikint.
Kita Įdomi Knyga.
Uždarė H olandą Biblioteką.

Rašo J. BARKUS.
Neseniai New Yorke tapo išleista 

knyga, aiškiai nušviečianti darbuotę na
minių fašistų bei Hitlerio simpatikų, ku
rie slaptai darbuojasi, kad įvest šioje ša
lyje panašios rūšies tvarką, prieš kokią 
Jungtinės Valstijos ir kiti jų talkininkai 
dabar kariauja.

Knyga pavadinta “Under Cover” (Po 
Priedanga). Jos autorius John Roy 
Carlson (pseudonimas) daug laiko ir 
energijos paaukojo tyrinėdamas įvairius 
asmens ir visokias organizacijas, kurie 
ir kurios sąmoningai darbuojasi, idant 
prirengti dirvą įkūrimui čionai totalita
rinės tvarkos.

Visa ši knyga parašyta perdėm re
miantis kartotinai patikrintais, doku
mentuotais faktais, kurių surinkimas tę
sėsi ketverius metus. Joje įvardijama 
asmens, paduodama vietos ir datos, kur 
ir kada tas ar kitas faktas įvyko, ir t. p.

* * *

Autorius iškelia aikštėn tikruosius 
motyvus ir siekinius tokių priešdemo- 
kratinių organizacijų ir asmenų, kaip 
Ku Klux Klanas, Vokiečių-Amerikonų 
Bundas, America-firsteriai, kunigas 
Coughlinas, Gerald Smithas, Elizabeth

• Dilling, ir daugybės kitų, kurie iki šiol 
buvo dar visiškai nežinomi.

Knyga nepaprastai įdomi, kaip tik 
šiam momentui svarbi ir plačiai skaito
ma.

Ketverto savaičių laiku, knygos iš
pirkta jau daug desėtkų ’tūkstančių. Lei
dėjai tiek gauna knygai reikalavimų, 
jog net nespėja jos spausdinti.

* * *
Vos tik knygai pasirodžius, jos leidė

jai (E. P. Dutton & Co., Inc.) pradėjo 
gaut grąsinimų ir reikalavimų knygą 
sulaikyti bei sunaikinti. Grąsinama mi
lijoninėmis bylomis už “šmeižimą,” ir 
įvairiomis kitokiomis baisenybėmis. La
biausia dūksta prieš tą knygą keliolikos 
laikraščių savininkas Frank E. Gannett, 
kuris išsiuntinėjęs net daugeliui knygų 
pardavėjų reikalavimus minėtosios kny
gos nepardavinėti.* * *

Tačiau leidėjai pareiškė, jog jie kny
gą spausdins ir pardavinės, nepaisant jo
kių grąsinimų. Jie sakosi patys savo bū
dais autoriaus davinius patikrinę ir su
radę, jog viskas teisingai aprašyta.

Autorius irgi gaunąs grąsinimų už 
tos knygos parašymą.

“Under Cover” yra stambi knyga — 
521 pusi, (kaina $3.50), bet joje sutei
kiamosios žinios gausiai atlygina už ją 
skaitant sunaudotąjį laiką. Tai viena tų 
knygų, kurios gali suvaidint svarbią rolę 
pagelbstint apsaugot šią šalį nuo fašiz- - 
mo. ' ‘

* ♦ ♦

Kita panašios rūšies knyga (irgi nese
niai išleista) vadinasi “The Spy in Ame
rica” (Šnipas Amerikoje). Šios knygos 
autorius George S. Bryan ištyrė ir apra
šė visą šnipinėjimo (špionažo) istoriją, 
pradedant nuo Amerikos Revoliucijos ir 
iki po Pirmojo Pasaulinio Karo.

Ši knyga, kai kuriais žvilgsniais, pa
pildo bei paremia aukščiau-aprašytąją 
“Under Cover” knygą. “The Spy in 
America” irgi stambi knyga, kainuoja 
$3.00, išleido Lippincott Co.

* * *
Europoje užgęsytas dar vienas šviesos 

žiburys. Vokiškoji nacių okupantų val
džia pora savaičių atgal uždarė paskil- 
busiąją Haagos miesto Karališkąją Bi
blioteką. Užgrobus vokiečiams Hollandi- 
ją, ta biblioteka buvo pavadinta Nacio- 
nale Biblioteka, ir jai buvo leista — 
nors po aštria cenzūra — gyvuoti. Da
bar gi didžiuma jos knygų pagrobtos ir 
išvežtos Vokietijon, o pati biblioteka vi
siškai uždaryta.,

Pagaliau Sicilijos žmonės susilaukė žodžio laisvės. Per 21 metą jie buvo po fa
šizmo kurka ir negalėjo išsireikšti. Dabar, kai atėjo Talkininkai ir juos išlaisvino, 
sicilijonai vėl gali naudotis demokratinėmis teisėmis. Šis paveikslas parodo vaiz
dą mieste Militello. Advokatas Salvatore Campanelli praneša gyventojams apie 
nuvertimą Mussolinio.

Amžinoji Neapykanta
“Ramioj, atlaidžioje lietuvių tautos 

širdyje jau iš seno dega vienas neužgesi
namas jausmas — neapykanta vokiškie
siems grobikams. Išaugusi iš upių krau
jo, pralieto per 200 metų bekovojant su 
kryžiuočiais ir kalavininkais, iš Mažo
sios Lietuvoj vokietinamų ir persekioja
mų lietuvių ašarų, iš kaizerinės okupa
cijos žiaurumų ir smurto, toji neapykan
ta giliai persunkė visą lietuvių tautos 
sąmonę, įaugo į jautriausius lietuvių 
jausmus ir pasireiškė visuose mūsų tau
tos dvasiniuose polėkiuose” — rašo K. 
Korsakas įvade savo paruoštos knygos 
“Amžinoji Neapykanta.”

Šaukia Italus į Generalį 
Streiką-Sukilimą

London, rugp. 19.— Pen
kios demokratinės partijos 
Italijoj — krikščionys de
mokratai, komunistai, so
cialistai ir kt. — išleido 
naują bendrą atsišaukimą į 
Italijos darbo žmones: pa
skelbt visuotiną streiką, nu
verst Badoglio - karaliaus 
Viktoro Emmanuelio val
džią ir susitaikyt su Jung
tinėmis Tautomis.

' ji ė-

Odisėja
Salomėja Nėris

Žuvėdra supasi ant stiebo.
O jūra svetima, plati...
Baltoji paukštė, pasistiebus 
Pažvelk į tolį... Nematyt?

Tą žemę širdyje nešiojuos 
Dienas ir nemigo naktis.
Tik bangos man charibdėm žiojas, 
O, rodos, kraštas taip arti:

Žydrioji Nemunėlio juosta
Ir ta baltapilė kalva.
Ak, pamatyt, brangiausią uostą, 
Kuris vadinas Lietuva!

Juk duotą žodį aš tesėjau, 
Kaip gali jį tesėt žmogus.
Tu pasakyk man, Odisėjau, 
Koks kraujo skonis? Ar svaigus?

Tu, rodos, gėrei jį—kaip vyną 
Ir keršto svaiguly svaigai.
Tu mindei priešus į purvyną, 
Užsimaskavęs neblogai.

Ir aš tėvynėje atrasiu 
Tuos lėbautojus įžūlius.
Jie šeimininkai šiandie drąsūs 
Ir negalvoja — kas jiems klius.

Aš moteris — tik Odisėja, 
Manęs Homerai neminės.
Bet aš mokėsiu būt teisėja 
Skriaudikams mano giminės.

1,658,000
Š. m. “Tarybų Lietuva” No. 1 prane

šė, kad LTSR Valstybinės Leidyklos šio 
karo metu yra išleista 1,658,000 egzem
pliorių lietuviškų knygų 49 pavadini
mais. Čia neįeina knygos, išleistos kitų 
leidyklų, ir laikraščiai. Atsimenant ne
lengvas karo sąlygas, tai didelis skai
čius. Lietuviškųjų karinių dalinių, kovo
tojas ir vadas, evakuotas lietuvis, dirbąs 
kolchoze, sovchoze ir fabrike, Lietuvos 
jaunuolis, mokąsis mokykloje, lietuvis, 
menininkas, repetuojąs koncertą, gavo į 
rankas ne vieną leidinį, kuris pakėlė jo 
kovos'ir darbo nuotaiką, kuris aiškiau, 
ryškiau priminė jam-tėviškę ir sužadino 
jo meilę pavergtąja! LietuVaf, neapykan
tą priešui, pasiryžimą ligi galo kovoti 
dėl gimtojo krašto laisvės.

Tartum nematoma ugnis, laisvės žodis 
sklinda po mūsų laikinai pavergtosios 
tėvynės kaimų trobas ir miestų namus, 
kovos pasiryžimu uždegdamas partiza
nus, pasipriešinimo valia —■ miestų dar
bininkus ir valstiečius. Jie girdi ten, nuo

L(Tąsa ,4-me gus.), ____ _

Vies Ggrįžtam
Stasys Zajančkauskas.

Dar taip neseniai ramų darbą mylėję, 
Visa širdimi nūn’ pamilom ginklus.
Mūs priesaika keršto rūsčiai suskambėjo: 
Su laisve ir pergale grįžt į namus.

Mes grįžtam tenai, kur tarp smilčių gelsvųjų 
Vaivorykštėm tviksta melsvi ežerai, 
Tenai, kur sodinti mūs sesių darbščiųjų, 
Palangėmis stiepės jurginų kerai.

Prie Nemuno — tėvo mūs upių upelių,
Prie Neries sraunios, prie Šventosios krantų,— 
Per priešo lavonus į gimtąją šalį 
Su pergale grįšim, drauguži, kartu!

Mes grįžtam per kovą, per kraują ir ugnį, 
Kad, tėviške, būtum tu amžiams laisva; 
Ir, trenkus grandis užmiršimo bedugnėn, 
Atgimtum naujai, mūs’ graži Lietuva!

Veikiančioji Armija.

Pradedam Ruoštis 
Meno Veiklai

Šį mėnesį LMS vienetai jau vėl prade
da judėti, kad pasiruošti sekančiam me
no darbui. Pradėsime nuo Brooklyno. 
Lietuvių Liaudies Teatras turėjo susi
rinkimą, perrinko valdybą, kuri rūpina
si gauti tinkamų veikalų sekančiam se
zonui vaidinti. Jie mano pradėti savo 
darbą anksti, dar karščiuose, kad orui 
atvėsus būtų pasirengę vaidinti.

Aido Choras pertraukė pamokas ir pa
ėmė vakacijų. Bet jo komitetas, paskirti 
žmonės, taip pat renka veikalą sekan
čiam parengimų sezonui. Tai tiek apie 
Brooklyną.

Iš Chicagos rašo d. K. Abekienė nuo 
Chicagos Moterų Kultūros Choro. Mote
rų Kultūros Choras renkasi dainų ir vei
kalų savo repertuarui. Moterys ir jų or
ganizacijos šiuo laiku veikia ir gali veik
ti pastoviau. Mišriems chorams sun
kiau.

Hartfordo Laisvės Choras jieško ope
retės sekančiam savo vaidinimui. Tačiau 
iš LMS Centro šiuo laiku neturime nau
jų operečių. Vėliausios mūsų išleistos 
operetės ■— “Kada Kaimas Nemiega” ir 
“Apsigavo”. Reikėtų jas visose didesnė
se kolonijose pervaidinti.

Šiam sezonui nemanoma naujų opere
čių išleisti. Karas. Veikalų pagamini
mui jėgos sumažėjo. Bet LMS Centras 
trumpoje ateityje, šiam sezonui, išsiun
tinės kelis trumpus scenai veikalus. Taip 
pat ruošiama dainų, tinkamų šiam isto
rijos momentui. . .

Toji amžinoji neapykanta prieš vo
kiškuosius grobikus rado platų ir gilų 
atspindį visoje mūsų literatūroje — vi
sose jos srovėse, įvairiausių jos atstovų 
raštuose. Dvasinį lietuvių pakilimą prieš 
vokiečius vaizduoja pirmasis didysis 
mūsų poetas K. Donelaitis dar 18-tame 
amžiuje. Simanas Daukantas ir vysku
pas M. Valančius savo raštuose nuolat 
grįžta prie mūsų tautos santykių su vo
kiečiais ir rodo, koks pavojus mūsų tau
tai nuolat gręsia iš klastingo priešo pu
sės. Pranas Vaičaitis sukuria lietuvių 
laimėjimo dainą, tokią populiarią mūsų 
tautoje — “Žalgirio Kova.” Maironis, 
didžiausias mūsų tautos poetas, neuž
mirštamais savo dainų ir poemų posmais 
atvaizdino mūsų tautos kovas su kry
žiuočiais ir Lietuvos vargus 1915—1918 
m. okupacijos priespaudoje. L. Gira, F. 
Kirša, A. Jakštas, J. Jonila-Žilius, Že
maitė, Vydūnas, J. Simonaitytė, A. Vie
nuolis — vis tai rašytojai, ne vieną sa
vo raštų puslapį skyrę parodyti, ką nešė 
ir neša vokiškieji grobikai lietuvių tau
tai. Pavergimas, išnaikinimas, panieka, 
grobimas — štai, ką lietuvių tauta matė 
ir mato per visą savo kovų su vokiečiais 

, istoriją iš amžinųjų savo .priešų.

K. Korsako kruopščiai paruošta kny
ga išeina tėvynės karo metu, ir mūsų ra
šytojų sukurti puslapiai šiandien vėl 
virsta aštriu kovos ginklu. Ši knyga 
kiekvienam skaitytojui rodo, kad toliau 
numatantiems lietuviams, geriausiems 
savo tautos patriotams, visada buvo aiš
kus tas baisusis pavojus, kuriuo mūsų 
tautai gresia grobuoniškasis germaniz
mas. Nė vienas žymesnis mūsų rašyto
jas niekad nemėgino piršti lietuvių tau
tai vokiško jungo. Kova prieš vokiškuo
sius grobikus — tai gili, žiaurios gyveni
miškos patirties sudaryta tradicija, kuri 
eina per visą mūsų literatūrą. Toji tra
dicija šio karo metu pasireiškia ir kūry
boje visų geriausiųjų mūsų rašytojų, gy
venančių Tarybų Sąjungoje. Kovoti 
prieš vokiškuosius grobikus mokė mus 
mūsų didieji protėviai Saulės ir Durbės 
kautynėse, Žalgirio'mūšyje, mūsų tėvai 
Lietuvos miškuose ir pelkėse 1915-1918 

, m. okupacijos metu. Tos kovos mus mo
ko ir visa mūsų literatūra nuo pat savo 
pradžios ligi šių dienų, akivaizdžiai ro
dydama, kad ligi dantų ginkluotas prie
šas negali nugalėti ir sunaikinti tautos 
su aukšta dvasine kultūra, kuri moka 
kautis su priešu, nesigailėdama nei tur
to, nei artimųjų, nei gyvybės.

(Iš SSSR leidžiamojo laikraščio 
Menas ir Literatūra)

Šį mėnesį dar gavome, per P. Micke- 
vicz, nuo Brocktono Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo duokles ($5.00) į Lie
tuvių Meno Sąjungą. Už Šią paramą 
Brocktono draugėms ačiū.

Šia proga norime priminti ir kitoms 
kultūrinėms organizacijoms Mass, ir ki
tose valstijose, jog niekuomet nėra vėlu 
įstoti į LMS ir paremti mūsų meno ir 
kultūros veiklą.

V. Bovinas, LMS Sekret.

Radijas pranešė gandus, 
kad Italijos valdžioj . gal 
įvykęs naujas svarbus per
versmas.

Dar J)esėtkai Tūkstan 
čių Nacių į Italiją

London. — Sužinota, kad 
naciai desėtkais tūkstančių 
siunčia daugiau savo ka
riuomenės į šiaurinę Italiją. 
Tuo tarpu iš pietinės Itali
jos hitlerininkai taip pat 
kraustoti j šiaurinę. Ka
dangi talkininkų oro bom
bos ir artilerija suardė ge
ležinkelius ir vieškelius pie
tinėje Italijoje, tai naciai 
mėgina laivais išplaukt lin
kui šiaurės. Ten vokiečiai, 
sakoma, sudarysią apsigyni
mo liniją pagal Po upę.

(Jau nuo pirmiau Itali
joj buvę 270,000 iki 300,000 
vokiečių karių.)

Anglų ir amerikiečių la
kūnai bombarduoja ir ap
šaudo laivus, kuriais naciai 
sprunka iš pietų Italijos.

Lekiančių Amerikos
Tvirtumų Rekordas

šiaur. Afrika. — Ameri
kos lakūnų generolas Carl 
A. Spaatz, sveikindamas 
sugrįžusias iš Franci jos 
Lekiančiąsias Tvirtumas, 
didžiuosius ame rikinius 
bombanešius, sakė: Vien 
šie bombanešiai, veikdami 
iš šiaurių Afrikos, numetė 
daugiau kaip 13 milionų 
svarų bombų į 153 fašistų 
taikinius; sunaikino 262 
priešų lėktuvus ore ir su
sprogdino kitus jų šimtus 
ant žemės.
Vien antradienį Lekiančio

sios Tvirtumos sutriuškino 
daugiau kaip 150 nacių lėk
tuvų, tupėjusių ant žemės 
Istres le Tube ir Salone, 
arti Mersailles pietinėj 
Francijoj.

Įgaliojo Karo Darbų Tary
bą prieš Streikus

Washington. — Prez. 
Rooseveltas įgalino Kari
nių Darbų Tarybą, pagal į- 
statymus, bausti darbinin
kų unijas ir samdytojus už 
streikus ir nesitaikymą, su
lig tos įstaigos įsakymų.

Maskva, rugp. 19. — So
vietų kovūnai tiek prisiar
tino prie Briansko, kad jų 
artilerija jau pasiekia na
cius tame mieste.

Kalinino fronte Sovietų 
žvalgai užklupo virš 100 
nacių vienoj saloj ir visus 
juos išmušė.

s;$3

■j
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
U,INTON 

110 Myrtle

Meno Skyriaus Dalis

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

NOTICĘ is hereby given that License No. 
GB 4711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET. INC. 
9423 Foster Ave.. Brooklyn. N.

NOTICE is 
GB 478 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
438 St. John’s Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

Beverage Control Uw at

the

MAX HERMAN
433 St. John’s Place, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7601 — 13th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

7601
FRANK GUADAGNINO

13th Ave., Brooklyn, N.

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

NOTICE 
GB 4895 ...
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE. FRANK & JOHN 
MASTELLONE 

(Mastellone Bros.)
11th Ave., Brooklyn, N.

the

6224

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

Beverage Control Law at

BEER DISTRIBUTORS, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 728 has 
to sell wine __ . .. __ —
107 of the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
1239 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM
1239 Nostrand Avę.,

HARKAVY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB. 1969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L*w at 
8715 — 18th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

8715
JOHN OLIVER

18th Avė., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
761 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

JACOB
761 Flatbush Ave.,

SA FI ER
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
566 — dfh A uonim Pi<nnHvn’
County of 
premises.

Alcoholic
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn? 

Kings, to be consumed on the

566 4 th

MARIE DUNCAN 
(Ship A-Hoy Rest.)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverąge Control Law at 
99 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License No.

JOHN CINIEL
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

1,658,000
(Tųsa nuo 3rčio pus.) 

mūsų atskirti ugninės fronto linijos, 
mūsų kovos žodį, gyvos, kovojančios lie
tuviškos širdies tvaksėjimų. Jie ‘girdi di
džiojo Stalino žodžius, jie skaito apie 
Raudonosios Armijos laimėjimus ir apie 
mūsų sųjungininkų žygius.

Lietuviška knyga... Ji sklinda mūsų 
tėvynėje tais pačiais keliais, kaip kadai
se, spaudos draudimo laikais. Kaip ca
rizmas neįstengė sulaikyti* kylančio tau
tinio mūsų atbudimo, taip jokios gestapo 
banditų priemonės nesulaikys lietuviško 
kovos žodžio, mūsų tautų keliančio į at
kaklių, žūtbūtinę kovų dėl laisvės.

Lietuviška knyga su pasiilgimu lau
kiama ne tik Lietuvoje. Mūsų laikraš
čiai, apysakos, eilėraščiai visada yra lau
kiami svečiai Amerikoje, kur daugelis 
mūsų brolių lietuvių vis labiau įsijungia 
į bendrųjų antifašistinę kovų. Ten mūsų 
raštai, perspausdinti laikraščiuose, da
rosi prieinami plačiausiems lietuvių 
sluoksniams, lyg nematoma, bet stipri

grandis jungdama juos didžiajai kovai.
Prieš lietuvių rašytojus, šiuo metu gy

venančius Tarybų Sąjungoje, stovi di
deli, sunkūs ir garbingi uždaviniai. Mū
sų fronto ir užfrontės kovotojams lietu
viams, mūsų pavergtiesiems broliams 
Lietuvoje, mūsų broliams anapus vande
nyno jie turi vis ryškiau, plačiau ir ta- 
lentingiau atvaizduoti tų milžiniškų ir 
didvyriškų kovų, kurių šiandien kovoja 
visa Tarybų Sąjunga ir mūsų tauta.

A. Laisvydas.

SNAKE

Į defanqthejap!

WMW įSTAMPS!
NOTICE is 
GB 546 has 
to sell beer, 
the Ąlcoholic 
217 — 6th Avbnue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

217 6th
JAMES CORCORAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is . _
GB 885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
418 Stanhope Sti-eet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB SCHERER
418 Stanhope St., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4909 — 13th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MARCUS YAROSLAWITZ & 
ISAAC BIENENSTOCK 

(Tel-Aviv Del. & Rest.) 
13th Ave., Brooklyn, N.4909

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1033 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
th* Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress' Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5324 Third Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

5324 Third
HARRY 
Ave.,

MIRSKY
Brooklyn, N. Y.

No.

190 Cypress
NICK CATANIA

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is _____  „
GB 6852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 — Avenue I. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO 
(Paramount Fruit & Vegetable Market) 

2917 Ave. I. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
188 Utica 
County of 
premises.

Beverage' Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

LIAUDIES BALSAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1725 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX BEROZI
432 Christopher Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
26-A Sutter Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

26-A Sutter
DAVID 
Ave..

ALPERT
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
415 Sutter 
County of 
premises.

Beverage Control 
Avenue,

Kings, to be consumed on

Law at
Borough of Brooklyn, 

the

415 Sutter
BENJAMIN FARBER

Ave., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at

No.

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

Beverage
Ave.,

NOTICE is 
GB 879 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5032 hAs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
121 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOROTHY M.
121 Howard Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HEINZELMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Kanados Lietuvių Savaitraštis 
Station C, Box 1013 

Toronto 3, Ont., Canada
Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 

Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį uz
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

<<88 Utica
SAM GINSBERG

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 528 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO.. 
255 Sutter Ave..’ Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
245 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

' Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

245 Howard
MORRIS 
Ave. ,

COHEN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
INC.
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
9423 Foster Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET. INC. 
9423 Foster Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

Beverage 
Avenue.

Kings, to be consumed on the

NOTICE is
GB 1174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

691 Bedford
SAMUEL GROSS

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.. NOTICE is
GB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 'Aleoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

- premises.
HARRY LONDON

3705 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
588 — 7th 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

688 7th
JOHN MISULIA

Ave., Brooklyn. N. Y.

187 Sutter
JOSEPH GOLDSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
784 Blake 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1594 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
833 Gates 
County of 
premises.

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

784 Blake

NOTICE is 
C 256 has

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

453 Dahill 
County of 
premises.

Road, Borough of 
Kings, to be consumed off

453 Dahill
MEYER LOPATOW
Road, Brooklyn, N.

No.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

PAULINE KOMACK
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE. INC. 
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
608 E. New 
County of Kings, to 
premises.

York Ave,.
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

L EONARD
608 E. New York Ave.,

DAMATO
Brooklyn, N. Y.

833 Gates
LESTER SPEAR

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
262 Lewis 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

262 Lewis
LOUIS SIGMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEE LIEBERMAN
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS 
849 Marcy

FOLICK and IDA BLOCK 
Ave., Brooklyn, N.

the

hereby given that License No.NOTICE is
GĘ 4769 has been issued to’ the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
121 Macon 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali 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 Dienų 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
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.

NOTICE is hereby given that License 
C 1028 has been issued to the undersigned 
to sell b“er. at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Marcy 
County of 
premises.

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

674 Marey
EDWARD GOODMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' on the 
premises.

SOL-MOR DELICATESSEN. INC. 
796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

121 Macon STLLIAM DONNER
t., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No,

Pakilo Laisves Kaina
Visko brangčjimas privertė mus pakelti dienraščio 

Laisvės kainą. Sų pirma diena liepos (July 1st), 
Laisvės kaina yra sekama:

Jungtinėse Valstijose
METAMS $6.50, PUSEI METŲ $3.50

Brooklyne, kur dedama stampos
METAMS $7.00, PUSEI METŲ $3.75

Kanadoje ir Pietų Amerikoje
L $7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ J

Kurie atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 
po 1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 

kainų.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, (6), N. Y

NOTICE Is
GB 1193 hps been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
753 Marcy 
County of 
premises.

Beyerage Control Law at 
Avenue, Borough', of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

753 Marcy
HARRY FLUG

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is _____  _
OB 1308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107’ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MANUEL CHAVES
. (Marcy Fancy Groceries)

504 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9638 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectlop 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
496 Marcy 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

496 Marcy
MATES FELLER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 538 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage , Control ' Law at 
176 Wallabout Street, Borough of Brooklyn, 
County of" Kings, to he consumed on the 
premises.

WILLIAM BRINKMAN
176 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail utider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn.562 Marcy HUC, VI AAĄ VWIMy 41,

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

552 Marcy
FELIX HAUBOLD

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
qf the Alcoholic Beverage Contr'ol Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, to be consumed' oq the 
pfemfSes.

DAVID SUGAJRMAN
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

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

sunkus pristatymas anglies.

t * ‘

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. Y.

Telefonas EVerjgreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinas ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
glius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatg 
karšta vakariėnė 
Atskiras kambarys 
už ėjimui gru
pėms. Nedeliomis 
ąttfarąs nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

r*

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WILKES BARRE, PA.
Pranešame iš anksto, kad rugsė

jo 5 d. įvyks pažmonis, po pietų, 
26 Howard St., arti South ir Han
cock gatvių. Vakare bus rodoma 
Sovietų krutamieji paveikslai. Taip
gi bus šokiai, alaus ir užkandžių. 
Kviečiame dalyvauti. — Kom, 

(195-197)

Amerikiečiai ir anglai 
gaudo besislapstančius vo
kiečių ir italų karius užsi
likusius Sicilijoj.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia metinį pik

niką ir šokius bendrai su Rusų Cho
ru. Įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
12 vai. dieną. Polish National Park, 
16th Avė. ir Speedway, Irvington, 
N. J. Važiuokite autobus No. 1 
Newark, priveža du blokus nuo par
ko. Įžanga 55c, įskaitant taksus. 
Kviečiame visus. (195-197)

SHENANDOAH, PA.
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 

pikniką, sekmadienį, rugp. 22 d. ša
lę Laisvės kapų, pradžia 10 v. ry
to, tęsis iki vėlai vakaro. Prašome 
vietinių ir apylinkės svečius daly
vauti šiame piknike, bus šalto alaus 
ir gerų užkandžių. — Kom.

(195-197)

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomie ir fiventadienlaie >

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.r

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

luiNuuiuuuiuuiiinuuii

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

.#*'«* v. #.#*********•*# #
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ir Degtinių
i

Ateikite pasimatyti su Glviate
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Turime Gerų

Štai 
Adresas

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Si 
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
•Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy • and Citizenship/’ parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip’ pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Knygeli* Auicriwa

Adv. CHAS. P. KAL

= KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stamp omis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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JUGOSLAVŲ PATRIJOTAI 
ATAKUOJA BIELGRADĄ
Alžyro radijas pranešė, 

kad jugoslavai partijotai 
veda ofensyvą prieš vokie
čius Bielgrade, Jugoslavi
jos sostinėje.

Maskvos radijas paskelbė 
žinią, kad jugoslavai atė
mė iš vokiečių Davialno 
miestą į vakarus nuo Biel- 
grado ir pagrobė didelius 
kiekius ginklų ir amunicijos 
ir du grūdų sandėlius. Grū
dus partizanai padalino gy
ventojams.

Prancūzų radijas prane
šė, kad jugoslavai atakavo 
koncentracijos s t o v y k lą 
Kroatijoj, Jugoslavijos da- 
lyj, ir užmušė 73 vokiečius.

GOEBBELSO IR GOERINGO 
PAČIOS ŠVEICARIJOJE

Zurich, šveic. — Apsigy
veno Šveicarijoj pati Goeb- 
belso, nacių propagandos 
ministerio, ir pati Goerin- 
go, antro aukščiausio nacių 
vado po Hitlerio. Jodvi pa
bėgo iš Berlyno, kurį ang
lų bombanešiai paskutiniu 
laiku pradėjo kas naktį 
bombarduot.

Iltaly Karalius Šnekėjo Apie 
Greitą Sicilijos Sugrįžimą
Per Romos radiją Itali

jos karalius Viktoras Em- 
manuelis atsišaukė į Sicili
jos gyventojus, pasakoda
mas, kad, girdi, ta sala ne
trukus vėl susivienys su 
Italija.

Diena pirmiau Italijos 
premjeras Badoglio ramino 
Sicilijos italus, kad jie ne
užilgo vėl būsią apvienyti 
su Italija, — nors Sicilijos 
žmonių minios tik džiaugė
si, kad talkininkai “atvie- 
nijo” juos nuo Romos fa
šistų valdžios.

Berlyno Pasakos ir Blofai
(čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)
Berlyno radijas pasakojo, 

kad rusai pradėję įnirtusius 
ofensyvus ir Leningrado- 
Staraja Russa srityse. Na
ciai blofina, būk vokiečiai 
per dieną sunaikinę 284 so
vietinius tankus, o per dvi 
diena nukirtę žemyn 168 
rusų lėktuvus.

STREIKAS STATOMOJ 
LĖKTUVŲ STOVYKLOJ

West Point, N. Y. — Su
streikavo 800 unijistų dar
bininkų todėl, kad buvo 
priimami neunijistai į dar
bus statymui didžio lakūnų 
lavinimo centro ties New- 
burghu, N. Y.

PATAISYMAS
Vakar Laisvėje buvo iš

spausdinta, kad raudonar
miečiai Briansko fronte už
ėmė miestus Berezovką *ir 
Mylinką su geležinkelio sto
timis, 2 ir 20 mylių į šiau
rių rytus ir rytus nuo Bri- 
ansko» Turėjo būti 21 ir 20 
mylių.

Amerikiečiai ir australai 
apvalė nuo japonų strate
ginį Bobdubi kalnyną, ties 
Salamua, Naujojoj Guine- 
joj.

Romos radijas pranešė, 
jog talkininkų lakūnai vėl 
bombardavo vietas Neapo
lio ir Reggio Calabria apy
linkėse.

Vokiečių^ lėktuvai bom
bardavo Bizertę, Tunisijoj.

Wake Up, Americans)
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back tbs*1 
with work and money. v »

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Seattle, Wash.
Visko Po Biskj

Rugpjūčio 1 d. Komunistų 
Partija buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo Wm. Z. Foster, 
žmonių susirinko apie 2,000, 
įžanga buvo 50c ir 75c. Aukų 
surinkta $1.537, kas porodo, 
kad žmonės stipriai prijaučia 
komunistų judėjimui.

žmonių galėjo būti daugiau, 
nes į tą teatrą telpa 3,000, bet 
prakalbos buvo 1 vai. dieną, 
o oras pasitaikė šiltas, tai dau
gelis buvo išvažiavę į paeže« 
rius, o kaip kurie karo indus
trijos įmonėse dirbo.

Karo įmonėse pas mus dar
bininkai gauna septintoj die
noj pasilsėti. Pamenu, kaip 
keli metai atgal Sovietų Sąjun
goj taip dirbo, tai priešai rė
kė, šaukė, kad ten bolševikai 
panaikino šventes, įvesdami 
darbą ir sekmadieniais. Dabar 
tas patsai yra ir Amerikoje ir 
tie ponai nieko nesako. Sovie
tų Sąjungoj tada įvedė tą 
tvarką, kad daugiau reikme
nų pasigaminus, kas padėjo 
tai šaliai ir priešo atakas at
mušti. Pas mus dabar dirba
me nedėliomis, kad galėtume 
karą išlaimėti.

Liepos 31 dieną apsivedė 
draugas Jonas Durt su drg. 
Ona Skujiene. Abu yra Litera
tūros Draugijos 161 kuopos 
nariai, geri darbininkų judėji
mo rėmėjai—aukomis ir veik
la. Drg. Skujienė yra numez- 
gus daug mezginių ir paauka
vus Sovietų Sąjungos kovoto
jams. Linkime draugams lai
mingo šeimyniško gyvenimo.

Moterų Kliubas savo susi
rinkime paaukavo iš iždo $15 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir $10 Sovietų Sąjungos 
pagalbai. Amerikos Raud. 
Kryžius teikia pagalbą visoms 
tautoms, neatsižvelgiant į ti
kėjimą ar rasę. Jis teikia di
delę pagalbą kareiviams ir jų, 
nelaimėj esančioms šeimoms.

Russian War Relief, tai kita 
svarbi organizacjfa, kuri ren
ka drapanas^- aukas pagal
bai Sovietų Sąjungos didvyriš
kos liaudies. Amerikoj daug 
žmonių turi atliekamų, drabu
žių, o jie labai yra reikalingi 
Sovietų šalyj, nes jau treti me
tai ji veda Už mūsų visų rei
kalus taip baisų karą. Dalis 
drabužių reikia pertaisyti, to
dėl prašomi ateiti į darbą. 
Taip pat yra darbo prie sudė
jimo į baksus ir apkalimo. Ta
me darbe kiekvienas nuošir
dus žmogus gali padėti.

Atminkime, kad gelbėdami 
Sovietų Sąjungai kartu > gelbs- 
time ir Lietuvai. Juo greičiau 
bus sumuštas Hitleris, tuo grei
čiau bus išlaisvinta ir Lietu
va. Juo greičiau ją išlaisvin
sime, tuo mažiau Hitlerio raz- 
baininkai galės jos žmonių iš
žudyti. Visi ir visos padėkime 
tame darbe. S. G.

Berlyno radijas paskel
bė, kad, girdi, lėktuvo ne
laimėje žuvęs nacių genero
las Chamier - Gliscinski.

Finliandija nustojo sklei- 
dus radijo propagandos ži
nias užsieniams vokiečių it 
italų kalbomis. Tokioė “ži
nios” bus skleidžiamos jau 
tik anglų kalba.
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NUO PERGALIU-PRIE KARO 
LAIMĖJIMO!

Raudonoji Armija Paruošė 
Karo Laimėjimui Dirvą
Jau treti metai* Raudono

ji Armija didvyriškai kovo
ja už visos žmonijos laisvę. 
Jau treti metai, kaip Sovie
tų Sąjunga rodo pavyzdį 
žmonijai, kaip gali kovoti 
laisvi piliečiai, kurie neži
no išnaudojimo žmogaus 
žmogumi. Jau treti metai, 
kaip milionais miršta tos 
šalies piliečiai, kad mes ir 
visi pasaulyj būtume laisvi!

Nėra reikalo čia cituoti 
išvadas visokių . politinių 
šarlatanų, kurie per dauge 
lį metų tvirtino, kaip P 
Grigaitis, kad kaip tik ko
kia stipri valstybė užpuls 
Sovietų Sąjungą, tai už 
kelių savaičių neliks jos.

Jau pasaulis pradeda už
miršti ir tuos “karo stra
tegus,” kurie sakė, kad Hit
leris į kelias savaites užka
riaus Sovietų Sąjungą, kad, 
“kaip peilis per sviestą, 
taip Hitlerio armija per 
Raudonąją Armiją pereis.” 
Visi jie su tomis savo teori
jomis jau seniai susmuko. 
Pasaulis dabar su didžiau
sia atyda seka didvyriškas 
Raudonosios Armijos ko
vas, jos pasisekimus, jos 
laimėjimus ir net perdaug 
nusiramino, perdaug demo
kratija paliko Raudonajai 
Armijai karo išlaimėjimą, 
pati pasitenkindama tik 
mažesnėmis kovomis; per
daug lėtai demokratinis 
anti-hitleriškos koalicijos 
sparnas judinasi į bendrą 
kovą, kad atlikti savo koa
licijos pareigas.

Susmuko Hitlerio 1943
‘ Ofensyvas ' •

Su dideliu trenksmu su
smuko Hitlerio ofensyvas
1941 metais prie Maskvos. 
Vietoj nacių parodų Rau
donojoj Aikštėj, kaip Hitle
ris manė, tai apie pusė mi- 
liono jų gavo galą Maskvos 
priemiesčiuose ir ten buvo 
sukriušintas Hitlerio “blitz- 
krigas.”

Dar labiau susmuko jo
1942 metų ofensyvas Prie- 
Kaukazijojj o labiausiai 
prie Stalingrado. Išdidi na
cių armija, aprūpinta dau
gybe karo technikos, kuri 
per kelis mėnesius naikino 
Stalingradą, kad paimti jį, 
galų gale pati su visais ge
nerolais ir maršalu Pauliu

< AitieHlcietta karys J&sėjph Molą, U Jamestown, N. 
Y. Jo tėvas buvo gintęs Sicilijos sostinėje Palcrmoje. 
Tame mieste Molą i-ado gatvėje 14 mėnesių alkaną 
mergaitę h* paėmus ja bando .nuraminti.
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mi . pateko į Raudonosios 
Armijos rankas.

Prie šių metų pavasario 
ir vasaros ofensyvo Hitle
ris rengėsi visu pasiutimu. 
Vokietijoj ir nacių paverg
tose šalyse buvo pravesta 
generalė žmonių mobiliza
cija. Visos Europos indus
trija ir technika tarnavo 
hitlerininkams ir tūkstan
čiais gamino milžiniškus 
tankus, po 65 tonus kiek
vienas, ginkluotus toli šau
nančiomis kanuolėmis; di
deles kanuoles pastatė ant 
specialių trokų, kurie' va
žiuoja ant vikšrų, kaip ir 
tankai, pasigamino daugy
bę naujų kitų ginklų, net 
tūlus lėktuvus pasidarė pa
našius į Sovietų “Šturmi- 
ninkus,” kurie sėkmingai 
naikina tankus, kulkasvai- 
dininkams paruošė “ežius,” 
tai ant ratų plieno patal
pas, kurias galima nuvežti, 
pastatyti patogioj vietoj. Ir 
daugybę kitų ginklų pasi
gamino. Naciai planavo 
prasilaužti tarpe Oriol-Bel- 
gorodo, prasimušti per Do
ną, užeiti Maskvai iš pietų, 
apsupti ją, paimti ir sunai
kinti Raudonį ąją Arini ją, 
pirm Anglija ir Amerika 
atidarys antrą frontą.

Mr. C. L. Sulzberger jau 
gegužės 30 dieną telegrafa
vo “New York Timesui,” 
kad Hitleris sutraukė prieš 
Sovietų Sąjungą 218 savo 
diviziją ir iki 30 jo talki
ninką — Rumunijos, Ven
grijos, Finliandijos divizi
ją. Prie šių metų ofensyvo 
Hitleris rengėsi iš pasalų, 
jo agentai visur garsino, 
kad ofensyvo nebus.

Bet tas neapgavo Sovietų 
Sąjungos vadovybės. Sovie
tų piliečiai dieną ir naktį 
gamino naujus ginklus. 
Tūkstančiais gamino tan
kus, greituosius lėktuvus, 
galingus bombininkus, o 
daugiausiai galingos arti
lerijos. Raudonoji Armija 
ruošėsi kaip atmušti priešo 
ofensyvą. Komanda išdirbo 
planus generaliam mūšiui' 
milžiniškos karo technikos. 
Maršalas Stalinas dar ge
gužės 1, dieną pareiškė, kad 
karo jėgų ir ginklų padėtis 
pasikeitė naudai Raudono
sios Armijos.

Kaip ir buvo laukta, ank
sti rytą, liepos 5 dieną Hit
leris ant 165 mylių ilgio 

fronto, tarpe Oriol ir Bel- 
gorodo, metė 15 tankų di
vizijų ir 16 mechanizuotų 
ir pėstininkų divizijų, ben
drai apie 500,000 geriau
sios) armijos, ką jis turėjo.

Raudonoji Armija Hitle
rio puolimo laukė. Prasidė
jo taip baisūs mūšiai, tiek 
daug paleista karo techin- 
kos, kaip niekur nebuvo 
naudota pirmiau. Į kelias 
dienas Raudonoji Armija 
sunaikino virš 3,000 nacių 
tankų, jų tarpe daugiau
siai didžiulių, vadinamų 
“Tigrais,” ir numušė 1,500 
lėktuvų. Į kelias dienas Hit
leris neteko 50,000 užmuš
tų, o sužeistų skaičius ke
lis kartus buvo didesnis. 
Aišku, kad ir Raudonosios 
Armijos nuostoliai buvo di
deli’. Bet svarba tame, kad 
ji ne vien atsilaikė prieš 
milžiniškas Hitlerio jėgas, 
į niekus pavertė jo 1943 
metų ofensyvą, bet užtekti
nai turėjo jėgų pereiti į sa
vo pfensyvą.

Raudonosios Armijos 
Ofensyvas

Kol mūsų šalyj “karo 
strategai” ir politiniai žmo
nės, mylį daug kalbėti, dis- 
kusavo: “Ar tai tikrai Hit
lerio yra ofensyvas?” “O 
gal tik monai, kad Angliją- 
Ameriką išprovokuoti veik
ti?”, tuo kartu Raudonoji 
Armija sutriuškino priešo 
ofensyvą ir liepos 12 dieną 
perėjo į savo ofensyvą.

Ir kaip tik tą dieną Mr. 
Constantin Brown rašė 
Washingtono spaudoj, kad 
Hitleris turi prieš Sovietų 
Sąjungą 300 divizijų, virš 
4,500,000 armiją, ir kad 
“Raudonoji Armija negalės 
atsilaikyti.” Taip rašė jis, 
taip aiškino ir daugelis ki
tų buržuazinių “karo stra
tegų.”

Raudonosios Armijos 
ofensyvas pradėtas su tokia 
jėga, kokios dar niekur pa
saulyj nebuvo vartota. 
Prieš nacių tvirtumas Ka- 
račevo srityj buvo sutrauk
ta po 3,000 kanuolių ant 
vienos mylios ilgio fronto, 
kurios daužė priešo pozici
jas ant 20 mylių gylio. To
kios kanuolių ugnies dar 
niekur pirmiau nebuvo, tai 
dešimts kartų tirščiau buvo 
kanuolių, kaip 1916 metais 
prie Verduno. O dabar ir 
kanuolės yra daug tobules
nės ir jų sviediniai galin
gesni.

Raudonoji Armija atsiė
mė Oriolą, Belgorodą, Ka- 
račevą ir rašant šiuos žo
džius, ji laiko apgulus 
Charkovą ir artėja prie 
Briansko ir Smolensko. Jei
gu šie trys miestai bus pa
imti, tai Hitlerio gaujos tu
rės paskuboj trauktis iki 
Dniepro upės, o Donbaso 
srityj, Kryme ir Kubanio 
rajone nacių jėgas gali pa
tikti tokis patsai likimas, 
kaip patiko prie Stalingra
do.
Pergale ir Antras Frontas

Bet Raudonoji Armija 
sėkmingai galės atlikti savo 
uždavinį, tik jeigu Anglija 
ir Jungtinės Valstijos at
liksimą savo, kaipo koalici
jos, pareigą. Sovietų Sąjun
ga jau šimtus kartų nuro
dė, kad jeigu būtų buvęs 
atidarytas antras frontas 
prieš Hitlerį dar 1942 mej 
tais, tai jau šiandien Hitle
rio ir jo gaujos nebūtų.

Prieš Sovietų Sąjungą 
Hitleris ir jo talkininkai 
turi iki 300 divizijų. Ame
rikos ir Angli jos jėgos prieš
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save Tunisijoj turėjo tik 
tris ar keturias Hitlerio di
vizijas ir apie dešimts Ita
lijos. Sicilijoj priešų jėgos 
buvo dar mažesnės.

Raudonosios Armijos ko
manda šiko, kad jeigu An
glija ir Amerika pradėtų 
antrą frontą Francijoj — 
Belgijoj, ir priverstų ka
riauti ant dviejų frontų, 
priverstų Hitlerį atitraukti 
iš Sovietų Sąjungos fronto 
nors trečdalį arba ketvirta
dalį jo jėgų, tai dar 1943 
metais išlaimėtume karą.

Sovietų Sąjunga, kaipo 
mūsų koalicinė valstybė, 
kaipo mūsų talkininkė, su 
kuria padaryti susitarimai 
vieningai ir nuoširdžiai ka
riauti, nereikalauja iš Ang
lijos ir Amerikos, kad mes 
ant savęs paimtume visą 
karo laimėjimo naštą, ne
reikalauja net, kad mes pu
sę tos naštos paimtum, bet 
kad tik trečdalį, arba ket
virtadalį, ir ji tam turi tie
sos. Ir ji nesirengia ilsė
tis, kada antras frontas bus 
atidarytas, bet ji numato, 
kad tada Raudonoji Armija 
galėtų sėkmingai vystyti 
ofensyvą, išlaisvinti Sovie
tų Sąjungos teritorijas — 
Ukrainą, Baltarusiją, Esti
ją, Latviją, Lietuvą, išlais
vinti Lenkiją, įsiveržti į 
Rumuniją, Vengriją ir Vo
kietiją, kad bendromis jė
gomis sunaikinus Vokieti
jos hitlerizmą ir jo barba
riškus talkininkus.

Ir kada Anglija-Ameri- 
ka užbaigė karo kampani
ją Sicilijoj, dabar reikia 
pravesti gyveniman tuos 
pažadus, kuriuos kelis kar
tus davė prezidentas Roo- 
seveltas, kad mes kirsime 
priešui smūgį iš kelių 
punktų, kad mes atakuosi
me jį net dvylikoj vietų. 
Dabar laikas mušti priešą 
Italijoj, Belgijoj, Holandi- 
joj, Francijoj, Norvegijoj, 
kad dar šiemet laimėtume 
karą prieš hitlerizmą Euro
poj-

Ir jeigu Anglija ir Ame
rika panaudosime savo ’ jė
gas taip, kaip už bendrus 
reikalus naudoja jas Sovie
tų Sąjunga, tai mūsų per
galė bus atsiekta. Ir atsiek
ta į trumpą laiką su ma
žiau žuvusių žmonių ir tur
to. Bet jeigu mes neatlik- 
sime savo pareigų, jeigu 
leisime priešui atsigauti, 
sukuopti naujų jėgų, tai ka
ras gali būti labai ilgas ir 
turėsime daug daugiau pra
žudyti mūsų jaunų gyvas
čių, daug daugiau lėšuos 
pinigų ir daug sunkiau po 
karo bus gyventi.

Antras frontas padarytų 
galą ir toms hitleriškoms 
pasakoms, tai nacių propa
gandai, kuri pastaruoju lai
ku su nauja jėga skleidžia
ma prieš Sovietų Sąjungą. 
Antras frontas kietai suce
mentuotų Jungtines Tau
tas bendrose karo laimėji
mo ir pasaulio atstatymo 
pastangose.

D. M. Š oloms kas.

NAUJAS ANGLŲ ĮSPĖJI
MAS ITALAMS

Italija atsiuntė penkis 
savo diplomatus į Portuga
liją, menama, prašyt, kad 
portugalų valdžia patarpi
ninkautų taikos reikalais.

Naujai pasėtais anglų la
peliais iš oro vėl buvo įspė
ti gyventojai, jog talkinin
kų lėktuvai bombarduos 
šiuos ir kitus Italijos mies
tus, iki Italija pasiduos 
Jungtinėms Tautoms. Šim
tai tūkstančių žmonių mė
gino pabėgti iš tų miestų, 
bet nacių kariuomenė be- 
gailestingai grūdo juos at
gal, pražūties laukti.

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., Hl 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.
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War Bond Release No.9-W

MALIAVOTOJAI
GEROS ALGOS 

KREIPKITĖS J TIMEKEEPER 

HOTEL BARB1ZON 
140 EAST 63RI) ST., N. Y.

BERNIUKAI IR MERGAITES
Patyrimas nereikalingas. Gera alga. Nuolat! 
nis darbas prie maisto pakavimo dirbtuvėje, 

BY-RITE FOODS, IHC.. 116 Hudson St.
(197)

MERGINQS-MOTERYS
FABRIKO tlAKBlNlNKRS

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

PAPRASTI DARBININKAI
maišų kilnojimui, miltinių produktu rūšies; 
proga patapti mašinų naudotojais. 48 valan
dų darbo savaitė, mokama už 52 valandas. 

Nuolatinis darbas, svarbioje pramonėje. 
Kreipkitės j Superintendent 

STEIN-DAVIES CO., 
11-48 47th Road, 

Long Island City, N. Y.

You and your neighbors joining 
together can buy one of these vehi- 
cles for the Ordnance Department 
of our army with your purchase of 
War Ronds. We heed hundreds of
them and need them quickly. Put at' 
least ten percent of your wages Gt 
income Into War Bonds every pay 
day and help your fellow American! 
top the War Bond Quota in yout 
County. • u, $. Trtiturj)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M. 

IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRŠ.
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

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

NETELEFONUOKITE.

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės j Timekeeper
HOTEL BARBIZON,

140 EAST 63RD ST., N. Y.

REIKIA VIRĖJO IR
VIRĖJUI PAGELBININKO

dirbti kempėje. Alga nenustatoma. Y.M.C.A. 
kempėje. Pasitarimai — 420 Lexington Ave., 
Suite 915.

Mr. L. N. Walbridge
(197)

MERGINOS, $18 PRADŽIAI 
SU VIRŠLAIKIAIS DAUGIAU 

INTERESINGAS DARBAS KNYGŲ ISDIR- 
BIMO DIRBTUVĖJE. MALONIOS APLIN
KYBES. PAKILIMAI. PATYRIMAS N&tfit- 
KALINGAS.

J. J. LITTLE & IVES
435 EAST 24TH ST.

(198)
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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.; NETELEFONUOKITE 
________________________________ w
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirti 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City

REIKALINGOS MERGINOS KROVINIAM 
Patyrimo nereikia. Nėra vakarinių valandų. 

Nuolatinis darbas. Geros darbo sąlygos. 
Dabar esančios būtinuose veiksmuose nebus 

priimamos.
F. W. Woolworth, 82 Nassau St., N. Y.

______________________________________

Puikiausia proga dabar yra moterims nuo 
21 iki 40 m. Du šiftai, 7 A.M. iki 3:30 P.m.

ir 3:30 P.M. iki 12 P.M. .

KARO IR TAIKOS LAIKŲ FABRIKAS

VULCAN PROOFING CO.,
58TH ST., IR 1ST AVE., BROOKLYN, N.Y

WAR BRAIDS
★................................... A.......—.........................................
A scout car Is a ,low-slung motor 

car armored with heavy steel plate, 
used to transport troops from one 
point to another. It is of low sil
houette and gives protection against 
machine gun and other ground fire. 
A scout car costs $5,000.
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NewWko^Ė^foZlniin Piliečių Kliubas Dabina
si Ateinančio Sezono 

Pramogoms
Teismas Įsake Rinkti Guber

natoriaus Pavaduotoją
Drabužiai Kare Nukente- 

jusiems Žmonėms
Piliečių Kliube, 280 Union 

Ave., bile kada smagu užeiti 
ir pabuvoti ir visada gražu 
baliavoti. Vienok su pradžia

New Yorko valstijos apelia
cijų teismas — Court of Ap
peals, — aukščiausia teisminė 
jstaiga šioj valstijoj, pereitą 
ketvirtadienį išnešė nuospren
dį, kad New Yorko valstijoj šį 
rudenį turi būti pravesti gu- 
bernator. pavaduotojo (Lieu-

tenant Governor) rinkimai.
Republikonai, kurie dabar 

turi valstijos gubernatoriaus 
vietą ir kurie būtų patys galė
ję paskirti saviškius atlikimui 
gubernator. pavaduotojo pa
reigų, nenorėjo rinkimų.

žiaurios Sovietų 
žiaurios dėl šiau- 
ir dar žiauresnės 
tūkstančiai mylių

Filmos-Teatrai
Pastaba Aidiečiams — Be

je, Brooklyn© lietuviams aidie- 
Royale Teatre (W. 45th St, | čia™ reikS!ų

į vakarus nuo Broadway, New ve \943’ ,"es’ tatal
....i.,;......,.. pamatę, jie patys galėtų pana-

“Chauve-Souris of 1943”

Yorke) šiuo tarpu vaidinama 
nei tai drama, nei tai komedi
ja nei tai vodevilis, nei tai 
operetė — perstatoma šiaip i 
sau juokingi ir ne juokingi da-: 
]ykai daugiausiai susiję su 
Rusija. Tas viskas pavadinta 
“Chauve-Souris of 1943.”

šų vakarą kada nors surengti 
lietuviškajai publikai.

Atsidaro Naujas Teatras

Iš viso žiūrovas pamato per 
vakarą 19-ką paskirų šmotų— 
atskirų dalykų : dainų, šokių; 
choro dainų, pavienių dainų, 
duetų; šokikų grupėmis, šoki
kų solo, šokikų po du.

Kitais žodžiais, žiūrovas ma
to gražių dalykėlių, turi pro
gos pasijuokti ir viską pamirš
ti. Viskas daugiausiai atlieka
ma rusų kalboje.

“Chauve-Souris of 1943” su
daryme dalyvauja žymių artis
tų dainininkų, tarp kurių įei
na: Marusia Sava, Zinaida Al- 
vers, Vera Pavlovska, Tatiana 
Pobers, Jeanne Soudeikina, 
Georges Doubrovsky, 
Dalamatoff, 
eff, Michel 
Stojanovski,

Vaidinimą
ko Leon Greanin.

Pasilsėti, pasijuokti kiek
vienam reikia, ypačiai šiuo 
metu, kai dauguma žmonių 
yra susirūpinę kariniais reika
lais, nepaprasta padėtimi. Ir 
štai dėl to čia ne vienas gali 
linksmai, gražiai vakarą pra
leisti. N s.

Broadway Teatrų šeimoje 
prisidės dar vienas narys, ka
da atsidarys naujas judžių te
atras Victoria, 46th St. ir 
Broadway, New Yorke. Nau
jai ištaisytas teatras atsidarys 
rugsėjo 4-tą, vadovybėj Mau
rice Maurer.

Teatro pirmąja filmą bus 
“The City That Stopped Hit
ler—Heroic Stalingrad,” Rau
donosios Armijos kameromis 
užrekorduoti veiksmai, kurie 
pasuko Jungtinių Tautų laimė- 
jiman visą karo eigą.

Simeon 
Michon, 
ir kt.
paruošė

Michael
Karava-

Arcadi

ir tvar-

MESSINA
UŽIMTA J. V. ARMIJOS 
CHURCHILL AMERIKOJE 
”1944 m. RINKIMAI.” Naujas 
judis iš

PALERMO
Taip pat 43 Žinių judžiai iš viso pa
saulio. Puikiausi judžiai mieste. Pa
matyk Istoriją jai besivystant!

FMRASSY NEWSBEELJLHI LFClJU 1 THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST., N. Y.

16 kanuolių saliutas s.. Broadway’s 
Dviem Goriausiem 

Pirmame Vaidinime
Bob Hope ir Betty Hutton visų 
juokingiausioj judžių komedijojI 

BOB HOPE
BETTY HUTTON

“LET’S FACE IT”
ASMENIŠKAI SCENOJ

BENNY GOODMAN ir jo garsi Orkestrą 
ir BENNY GOODMAN’S GARSUS SEKS
TETAS, taipgi CONDOS BROTHERS, di
džiausi tap šokikai pasaulyje, ir JACK 
MARSHALL, Amerikos Pirmojo Numerio 

Juokdarys, vėsiame

PARAMOUNT 4“tayN\‘toru ohj iv •

Filmą platina Paramount, 
susitarus su Artkino. Jai an
gliškąjį aiškinimą parašė John 
Wexley, įkalbėjo Brian Don- 
levy. Po tos, bus rodomos ki
tos naujausios Sovietų filmos.

“Seeds of Freedom” Pradės 
Rodyti Rugpjūčio 24-tą

Modernizuota sėkmė pasku
busios Sergejaus Eisensteino 
klasikinės filmos “Potemkin” 
bus pradėta rodyti Stanley Te
atre rugpjūčio 24-tos rytą, už
baigus rodymą filmos “Black 
Sea Fighters.”

Naujai pergaminimo darbui 
vadovavo Albert Maltz, sklei
džia Artkino Pictures, Inc. Jo
je dalyvauja Henry Hull, Ali
ne MacMahon, Russell Collins, 
Grover Burgess, Martin Wolf
son, Peter Frye ir kiti.

Embassy Newsreel Prana
šauja Būsimus Rinkimus
Pradedant rugpjūčio 19-ta, 

visuose Embassy Newsreel Te
atruose, New Yorke, be karo 
ir kitų bėgamų, žinių, naujau
siame žinių Forumo leidinyje 
Fulton Lewis, Jr., diskusuoja 
1944 metų rinkimus. Jo išva
dos — abiejų didžiųjų senųjų 
partijų eilėse yra pasidalini
mo ir jeigu iškiltų, nauja, vie
ninga, plačias mases patrau
kianti trečia partija, jos kan
didatas galėtų išeiti laimėtoju.

PASKUTINĖS TRYS DIENOS!

‘BLACK SEA FIGHTERS’
Naciai juos vadina "Juodąja mirčia.” 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 pėstinin
kai bėga kaip nuo giltinės. Pavličenko, garsioji mergina snaiperė, 
nušaunant jai 271-mą nacį.

VISAS GARBINGASIS DIDVYRIŠKAS 
SEVASTOPOLIO GYNIMAS.

. Angliškai parašė Cliford Odets. Kalba Frederic March. 
Taipgi: Dvi vėliausios Raudonosios Armijos naujienų filmos.

Pradedant Rugp. 24 Potemkins Production perstatys: 
“SEEDS OF FREEDOM”

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

STANĮ FY THFATRF 7th Ave terp 4142 Sts*N- U 1 fill Lilu 1 1 Illūrl llVlj Atvėdlntas Oras. — WI-7-9686

Europos žmonės sutinka jau 
kelintą karo žiemą, kurios ypa
tingai būna 
Sąjungoje, 
rių klimato 
dėl to, kad
plotuose viskas buvo sunaikin
ta nacių įsibriovėlių, kad mi- 
lionai žmonių likosi arba išvyti 
iš savo namų arba, tuose na
muose pasilikus, hitlerininkų, 
apiplėšti iki gyvo kaulo.

Brooklyn© lietuvės moterys, 
veikdamos su Russian War Re
lief, Inc., lietuvių skyriumi, 
yra įsteigusios drabužiams su
nešti, taisyti ir siūti centrą, 
254 Union Avė., Brooklyne, 
Depsų name.

Į tą centrą sunešta ir gru
pei draugių juos perrinkus, 
reikalingus sutaisius, išskal
bus, išsiųsta didelis kupinas 
trokas drabužių. Bet tai tik 
lašas jūrose. Pas žmones yra 
drabužių, tik-reikia jie suran- 
kioti-sunešti. Suneškite, drau
gės ir draugai nuliekamus sa
vus drabužius, paklausinėkite, 
paprašykite jų pas kaimynus.

Drabužių Atnešė:
Be pirmiau skelbtų, drabu

žiu atnešė centran sekami:
Oželienė, F. Kavaliauskas, 

K. Petrikienė, P. Kuntz, Mrs. 
Komitino, Mr. Nash, E. Kas
močienė — naujų, kavalkų tai
symui drabužių, Grubis — 
naujų pirštinių; Jieva Juoza- 
pavich — pundą labai gerų 
padėvėtų drabužių ir šmotelį 
naujo audeklo vaikučių drabu
žiams.

J. Stankaitienė iš savo 
davio gavo didelį baksą 
vų pasiūtų pamušalų..

Iš apylinkių 
šė-atsiuntė:

Stotkienė iš 
M. Jakštienė
Mrs. Yančius iš New Yorko. 
Math Senkus iš Amsterdam

jau antru kartu atsiuntė dide
lį baksą drabužių.

Komisija dėkoja visiems at- 
siuntusiems ir prašo daugiau. 
Mes neturime jėgų nei išteklių 
pasiųsti aukojusiems ar patar
navusiems atnešime kvitų ar 
padėkos laiškučių, tik paskel
biame dienraštyje Laisvėje, 
kadangi visas darbas atlieka
mas pripuolamai — kada kas 
gali kiek laiko pašvęsti.

Mūsų kelios darbuotojos, 
patingai R. Laukaitienė, 
Petkevičienė, maspethietės, 
E. Kasmočienė, 
gietė (retkarčiais
gelbstint kitoms) yra įdėjusios 
valandų valandas sunkaus 
darbo ir savo lėšas važinėjimui 
ir krautuvėj reikalingoms 
smulkmenoms dapirkti.

Dabar, rudeniop, darbas tu
rės padidėti. Reikės daugiau 
atydos dėti į patį drabužių 
rinkimą, bus daugiau darbo ir 
taisyme. Tad komisija, kartu 
su naujai 
Apšvietos 
mis, turės 
tarimą šio 
krautuvėj,
si-visos susidomėję tuo darbu, 
norinti jame padėti, kviečia
mi atsilankyti. Kliubietė.

y- 
ir 
ir 

williamsbur-
biskį pri-

šio sezono, atrodo, baliavoti 
bus dar gražiau. Priežastis — 
kliubas naujai permaliavoja- 
mas. Kliubo salės sienos (iš 
vidaus) apvilktos nauju, be
veik prinokusios kviečio var
pos rūbu su žalsva apykakle 
ir rausvais apvadais, apautos 
kaštaniniais batais.

Taipgi atnaujinama moterų 
kambarys, koridoriai.

Gražinimo darbus veda An
tanas Balčiūnas, patsai veiklus 
kliubietis, greta savo žinių ma- 
liorystėje įtempta ausimi gau
dydamas nuomones kliubo ve
dėjo Zakarausko, jo pagelbi- 
ninkų ir kitų kliubiečių apie 
spalvas, jų grožę, praktišku
mą. Darbai jau beveik bai
giami. Rep.

Gražuolė Peiliu Per
smeigė Meilužį

Eduardo Chavez, džiazo or
kestrų vadas, randasi ligoni
nėje su perrėžta ir susiūta šir
dimi, o jo neoficiali žmona, 
gražuolė Dolores Lila Bettua, 
sulaikyta kalėjime be kauci
jos iki paaiškės Chavez gyvas
ties klausimas.

Mergina, sakoma, turėjus 
ant savo meilužio nuožiūrų 
klydime nuo romanso su ja ir 
girtavime. Jiedu susibarė ir to 
pasekmėj susipjaustė, 3 vai. 
naktį jinai pašaukė ambulan- 
są jį nuvežti ligoninėn, o ji 
pati nuvažiavo kalėjiman.

Rutkūnai Uždaro Res- 
taiiraną Vienai Savaitei;

Gražins Įstaigą
Stanley ir Nelė Rutkūnai, 

‘ Lituanica Square Restaurant 
savininkai, vienai savaitei, 
pradedant rugpjūčio 23-čia, 
uždarys restauraną. Jų kuko- 
rius A. Velička jau seniai pra
šęs liuoslaikio pasilsiui, o pa
samdyti jo vieton kitą dabar 
nelengva. Gi ir patiems savi
ninkams energingai atidirbant 
kas dien savo šiftą, o tankiai ir 
po du išeilės, pasilsis reikalin
gas. Kita priežastis — reika
las įstaigoj remontų — pagra
žinimų, prie ko jokiu būdu ne
galima prieiti biznio eigoje, 
nes restauranas visuomet pil
nas svečių. Rep.

drabužių

darb- 
gata-

atne-

Maspetho. 
iš Woodhaven.

Academy of Music 
Programos

“Background to Danger,” 
dramatiška filmą, taipgi “Pri
de of the Yankees” bus rodo
mos Academy of Music Tea
tre, 126 14th St., New Yorke, 
rugpjūčio 19, baigiant 23-čia. 
O 24 ir 25 rodys filmas “Lost 
Horizon” ir “It Happened One 
Night.”

Norėjo Apvogti Piliečių 
Kliubą

Naktį, iš ketvirtadienio į 
penktadienį piktadariai ban
dė įsivogti į Piliečių Kliubo 
namą, 280 Union Avė. Tam 
nemažai darbo padėta, nes iš 
Stagg St. pusės gerokai nu- 
pieluota 
į skiepe 
barį, iš 
ir kitas
jiems nepavyko, kas nors 
vijo-ižgązdino.

Eidami iš Lituanica Sq. 
taurano kai kurie žmonės pa
stebėjo prie tos palangės as
menį, sudribusį, svirduliuojant. 
Matomai, bandė nuduoti girtu, 
kada pajuto pavojų būti nu- 
tėmytu. A. B.

- nupjauta užraktas 
esantį sandėlinį kam- 
kur tikėjosi pasiekti 
įstaigos vietas. Bet 

pra-

Res-

REIKALAVIMAI
Reikalinga, namų aptamautoja 

Esame biznierių pora su berniuku, 
vienų ir pusės metų amžiaus. Rezi
dencija prie Seagate 
(Sept.) 15 
lefonuokite 
7 iki 10 v.

iki rugsėjo 
d., vėliau Flatbush. Te- 

Esplanade 2-5091 -nuo 
V. Klauskite Firester.

(195-200)

Reikalinga Superintendent, pri 
žiūrėti 27 šeimų apartmentinį namą 
Garu šildoma, karštas vanduo. Maži 
pataisymai. Kreipkitės: 1060 Han
cock St., arti Bushwick Ave., Apt. 
la Brooklyn, Nt Y, (195-200)

išrinktomis Moterų 
Kliubo darbininkė- 
tais reikalais pasi- 
antradienio vakarą, 
254 Union Avė. Vi-

Normandie Jau Atities
ta Iki 30-to Laipsnio 
Pavirtęs laivas Normandie 

pereitą ketvirtadienį jau buvo 
atitiestas iki 30-to laipsnio ir 
taip manoma išlaikyti apie sa
vaitę laiko iki darbininkai iš
ims blokus cemento, supilto 
padalinimui laivo pirmagalio 
į 19 skirtingų kompartmentų. 
Tuos prašalinus, tikimasi ne
užilgo visiškai atstatyti laivą 
ant “kojų.”

* LIETUVIŠKAS * į

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINfi) 
Rheingold Extra Dry Alus I

Didelis pasirinkimas visokių >
Vyny ir Degtinės

Kasdien Turime s
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat Į
Savininkai 5

411 Grand St. Brooklyn
22222g?2222?????????YŽ2222gg2g?2ž22g22£g22g22g22a

Mrs. H. Solomon, 52 m., 
nusižudė iššokdama pro langą 
savo apartmento, 200 E. 16th 
St., New Yorke, sakoma, dėl 
silpnos sveikatos.

Du Coney Islando “rationing 
board” nariai, Allan F. Kra
mer ir Hubert Henry, suspen
duoti per distrikto direkto- 

I riaus raštinę. Kaltinami suk- 
1 čiavime.

New York DeMESIOZ New York

KONCERTU - BALIŲ
■— Rengia —

Radiščevo 3189-ta kp., R. A. S., I. W. O. (Tarpt. Ordenas)
Įvyks Šeštadienio Vakare

Rugpj. (August) 21 d., Pradžia 8 v. v
Radiščevo Svetainėje, 66 Allen Street, New York

Visos Įeigos Skiriamos Naudai Leilingrado Apgynėjų
PROGRAMA:

1. Radiščevo Choras vadovybėje E. GORBACEVSKOS
2. Šokėjai vadovybėje A. KORZUNO
8. Sovietų jūreivė dainuos naujausias sovietines dainas
4. Sovietų jūreivis deklamuos rusų-ukrainų poemas

PRAKALBAS SAKYS:
SERGEI KURNAKOV, bendradarbis rusų dienr. “Russki Golos,”
Sovietų laivo KAPITONAS BUTKO, pasakos apie Leningrado 

heroizmų.
Kviečiame visus atsilankyti ir paremti šį prakilnų tikslą!

MUZIKA VROBLEVSKIO. KOMITETAS.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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. 

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

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOtJES BAKING 1, 
| V-^.U - U 1 U - -TW - -f I I .■■„■I J I

532 Grand Street, Brooklyn
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—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų {staiga

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių. Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS i
Kainos Prieinamos

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.
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Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

I

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(ĖIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.
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Gražus Pasirinkimas

e* 5

B
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Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi modeminiai Žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

-

■

Iniciaiinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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