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KRISLAI
Nuo “Valio!” Iki “Kaput!
Ko Jie Tikisi?
Baimės Didelės Akys.
Jo Tikrasis Veidas.
Pasiutėlio Patarimas.

Rašo A. BIMBA

Suimti nelaisvėn vokiečiai 
rytų fronte dabar sako: “Hit
leris kaput!” Bet buvo laikai, 
kai jie šaukė: “Valio, Hitle
ris!”

Tai didelis pasikeitimas. 
Erenburg sako: šis pasikeiti
mas neįvyko geruoju. Vokiečių 
protavimą pataisė ir 
Raudonosios Armijos
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RAUD. ARMIJA NUO RUBEŽIAUS BOMBARDUOJA PRUSUS
turės iš- 
paskuti- 
prarijo

Vokiškieji plėšikai 
vemti viską, ką per 
nius kelerius metus 
Lietuvoje ir kituose kraštuose.
Jie dabar jau žino, žino ir Hit
leris, bet jis nieko pralaimėti 
nebeturi. Jis tegali tikėtis kar
tuvių arba kirvio skersai kak
lą. “Kaput” jam ateina... 
“Kaput” ateina ir visai plėši
kų saikai.

Klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų spauda nesitaiso. 
Dar eina toliau su savo anti
rusiškų mu ir anti-sovietišku- 
mu. Hitlerį ir hitlerizmą se
niai pamiršo.

Ką ta spauda tikisi atsiekti? 
Ji negali nežinoti, kad ji tuo 
keliu eidama negali patarnau
ti lietuvių tautai. Dažnai žmo
gus pamanai: O gal tie redak
toriai yra pasamdyti taip bjau
riai loti!

Aną dieną Chicagos Drau
gas pasakė: Mūsų priešas ne 
Hitleris, bet Stalinas.

Betgi Stalinas eina išvien su 
Rooseveltu ir Churchillu. Jie 
trys reiškia Tarybų Sąjungą, 
Jungtines Valstijas ir Britani
ja-

Kur tų redaktorių būtų pro
tas, jeigu jie savo protu gy
ventų,'* skelbti Lietuvos priešu 
Tarybų Sąjungą, Britaniją ir 
Jungt. Valstijas?

Gana garsiai skamba var
das senatoriaus Tafto iš Mi- 
chigano. Jis ir vėl “atsižymė
jo,” pasmerkdamas mūsų ka
ro vadovybę, kam ji taip susi
rūpinus mūsų karių teise da
lyvauti prezidento rinkimuose.

Senatorius Taft, kaip ir visi 
republikonų šulai, bijo karei
vių balsų. Kareiviai balsuosią 
už Rooseveltą!

Galimas daiktas. Bet tai tik 
reiškia, kad kareivių tėvams 
reiktų irgi balsuoti už Roose% 
veltą. Jauni vyrai, kurie gyvas
tį aukoja už savo kraštą, ge
riau, negu kas kitas, supranta, 
kas tinkamiausias būti šalies 
vadu kare ir taikoje.

Thomas Dewey pradeda nu
siimti skraistę. Gerai, kad da
bar. Rinkimuose darbo žmonės 
žinos, kaip pasielgti.

Amerikos Darbo Federacijos 
žurnalas prašė, kad Dewey pa
rašytų pasveikinimą darbiniu-
kams proga Labor Day. Dewey kė Georgas G. Karpovas, 
atsisakė. galva pravoslavų bažnyčios

New Yorko valstijos Darbo tarybos. Su juom kalbėjosi 
Federacija kvietė jį kalbėti Fe- Amerikos Religinių Žinių 
deracijos konvencijoj. Dewey agentūros atstovas.
atsisakė. | Karpovas, tarp kitko, pri-

Visoje Federacijoje auga min-> kad pravoslavų baž. 
sen imen as pries ewey. , nyčios kunigai gali visur a- 

. . gituoti už religiją, laikyti žod>s n- ap.e k.tą senatorių. ;m5šiag ne tH{ baž či
Jo vardas yra Theodore Bilbo, , , . . J
iš Missouri Jo numylėta tema
plūsti negrus ir kovoti prieš! krikštyti, sliubuoti ir ki- 
iuos tas tikybines apeigas athk-

Senatoriy Bilbo galima va- tik jiems patinka.
dinti “madmanu,” lietuviškai Pravoslavų bažnyčia So- 
— pasiutėliu! vietų Sąjungoj turi lygias

Jis siūlo negrus išdeportuoti i teises, kaip ir bet kuri kita 
į Afriką — visus, iki vienam,! 
visus keturioliką milijonų!

Afrikoje, prie vakarinio pa
kraščio, yra mažytė negrų 
respublika Liberija. Ją anais 
metais įsteigė amerikiečiai.

(Tąsa 5-me pusi.)

SOVIETAI ATMUŠA ĮNIRTUSIAS NACIŲ 
ATAKAS LINKUI ŠIAULIŲ; DARO VO

KIEČIAMS DIDŽIŲ NUOSTOLIŲ
Washington. —

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė šiuos Mas
kvos radijo pranešimus:

Į šiaurvakarius nuo Ma
rijampolės Raudonoji Ar
mija per mūšius atėmė iš 
vokiečių daugiau kaip 30 
gyvenamųjų vietų ir pasie
kė pačią Rytinės Prūsijos 
sieną, einančią palei Šešu
pės upę.

Sovietu kariuomenė su
triuškino galingus vokiečių 
apsi tvirtinimus. Vokiečiai 
pylė smarkją ugnį iš kanuo
liu ir katapultų (prietaisų 
bomboms svaidyti). Bet 
raudonarmiečiai, nugalėda
mi nacių pasipriešinimus, 
vis tiek pasiekė Prūsų ru- 
bežių. Vokiečiai nuolat ata
kuoja žygiuojančią pirmyn 
Sovietų kariuomenę.

Raudonarmiečiai apsupo 
grupes vokiečių, prispyrė 
juos prie Šešupės kranto ir 
visai nušlavė. Čia tapo su
naikinta bei iš veikimo iš
mušta 60 nacių tankų ir 
motoriniu kanuoliu. Dau
giau kaip 1,000 vokiečių o- 
ficierių ir kareivių lavonų 
liko mūšio lauke ir suimta 
tam tikras skaičius nacių.

Talkininkai Albanijoje?
London. — Neoficialiai 

pranešama, kad talkininkai 
iškėlę savo kariuomenę jau 
ir Albanijon.

Leidžiama Bažnyčiai 
Sovietuose Vest Re
liginę Propagandą
Maskva. — Pravoslavų 

bažnyčios kunigams Sovie
tuose yra leidžiama vest re
liginę propagandą ne tik 
bažnyčiose, bet ir bile kur 
savose parapijose, kaip sa-

nepelninkaujanti privati 
draugija, sakė Karpovas, 
pridurdamas, jog Sovietų 
vyriausybė, pagal konstitu
ciją, gina bažnyčiai užtik
rintas teises lygiomis, kaip 
ir kitas pilietines žmonių 
teises.

Valdinė žiauriausi, Nuolatiniai Mū-! pėstininkai, motorinės 
prieštankinės kanuolės 
naikino vokiečių grupę, 
ri buvo prasiveržus 
sovietinę poziciją. Liko 
šluotas batalionas 
zuotų nacių pėstininkų 
35 jų tankai.

Viso Šiaulių fronte, pagal 
dar nebaigtus skaičiavimus, 
Sovietų kariai padegė, su
naikino bei iš veikimo iš
mušė iki 100 vokiečių tan
kų ir motorinių kanuoliu 
bei pustankių, 30 lauko ka
nuoliu ir 122 trokus bei au
tomobilius per vieną dieną.

atakuoja. Raudonarmiečiai I Raudonieji lakūnai tuo 
kiekviename punkte įnirtu- j tarpu sudaužė 30 priešų va
šiai priešinasi naciams. So- gonų ir 100 trokų ir nutil-

šiai Linkui Šiaulių
Į šiaurių vakarus, vaka- 

!rus ir pietų vakarus nuo 
Šiaulių miesto Raudonoji 

! Armija atkakliai kovėsi 
prieš dideles jėgas vokiečių 
pėstininkų ir tankų, čia na
ciai perėjo į ofensyvo veik
smus.

Šioje srityje vokiečiai mė
gino vienu smūgiu prasi- 
veržt per Sovietų pozicijas. 
Išsivystė žiaurūs mūšiai ir 
jie nesiliauja nei vienai va
landai.

Vokiečiai be apsistojimo

vietiniuose minų laukuose 
liko susprogdinta daug vo
kiečių tankų.

Vienoje fronto dalyje 
grupė vokiečių buvo prasi
veržus pro priekines Sovie
tų pozicijas. Per atkakliau
sias kautynes sovietiniai

Sovietų Kariuomene Atvadavo 
150 Vietų Estijoj; Ima Sando- 

mirą Namas po Namo, Lenkijoj
Maskva. — Sovietų ko

manda oficialiai pranešė, 
kad Raudonoji Armija Es
tijoj, į šiaurius ir vakarus 
nuo Pečory miesto, atėmė 
iš vokiečių geležinkelių sto
tis Duusa Polva ir Kijdaer- 
ve, ir 150 kitų gyvenamųjų 
vietų, v

Žygiuodami palei Pskovo 
ežerą, sovietiniai kovūnai 
prasiveržė per Vohndu-Jogi 
upę. Vokiečiai pašėlusiai 
priešinasi, bet Sovietai lau
žo tuos pasipriešinimus. 
Ketvirtadienį vien po pietų 
vokiečiai padarė 12 kontr
atakų. Raudonarmiečiai, 
blokšdami vokiečius atgal, 
sunaikino daugiau kaip ba
talioną priešų pėstininkų, 6 
k a t a p uitas (bombosvai- 
džius) ir didokus kiekius 
kitų karinių įrengimų.

Sovietų žygiai Lenkijoje
Į šiaurvakarius nuo San- 

domiro, lenkų gubernijos 
miesto, Raudonoji Armija į-

Vilniaus ir Kauno Universitetai Nacių Okupacijoje

išmetė

Šį pranešimą rašo profe
sorius Baldžius - Baldaus
kas.

(Prof. Baldžius buvo vienas se
niausių Vilniaus Universiteto moky
tojų. Jis Vilniuje likosi ir vokie
čiams ateinant. Paskui jie
Baldžių iš universiteto. Per trejus 
metus jį sekiojo slaptoji nacių poli
cija. Prof. Baldžius yra vienas tų 
lietuviškos inteligentijos atstovų, 
kuriuos vokiečiai užrakino judamų
jų paveikslų teatre Pan ir padegė 
teatrą. Ūmai atėjus Raudonajai Ar
mijai, Baldžius ir daugelis kitų buvo 
išgelbėti iš degančio teatro. Dabar 
atvaduotame Vilniuje prof. Bal- 

ir 
su
ku- 
per 
nu

moto ri- .ir

de 22 baterijas nacių ka- 
nuolių.

Sovietai pasiekė Prūsų 
sieną ties Širvintą, 42 my
lios į pietų rytus nuo Til
žės ir 90 mylių į rytus nuo 
Karaliaučiaus.

veikė atkakliai besiprieši
nančius vokiečius ir dar pa- 
platino savo pozicijas vaka
riniame V išloš upės šone, 
110 mylių į pietus nuo Var
šuvos. Vokiečiai padarė ke- 
lioliką kontr-atakų, bet nie
ko nelaimėjo.

Pačiame Sandomiro mies
te siaučia mūšiai gatvėse. 
Vienas Raudonosios Armi
jos junginys perėjo per Vis- 
los upę ir tuojau puolė vo
kiečius pietiniai rytinėje 
Sandomiro dalyje. Kiti so
vietiniai kariai, įsiveržę 
miestan iš vakarų pusės, ne- 
atlaidžiai grumiasi pirmyn, 
atiminėdami iš vokiečių na
mą po namo.

Sandomiro srityje rau
donarmiečiai per dieną užė
mė daugiau kaip 20 gyvena
mųjų vietų. Sovietai vėl įsi
veržė į Ossovą, 7 mylios 
nuo Varšavos.

Siaučia tankų mūšiai 
Varsa vos priemiesčiuose.

džius veikliai darbuojasi universite
tui atsteigtl.)

Kai tik vokiečiai užėmė 
Vilnių, jie tuojau ėmė “va
lyti” Vilniaus Universiteto 
mokytojus ir pavarė dvide
šimt penkis. Be kitų, naciai 
pašalino prof. Feliksą Šin
kūną, gerai žinomą geogra
fą, ir Stasį Tarvydą, žymų
jį pedagogą ir vadovėlių ra
šytoją mokykloms.. Paskui 
1941 m. liepos 15 d. vokie-

Vokiečiai Naikina Savo 
Miestus ir Kaimus

Maskva, rugp. 18. — So
vietų artilerija ant rube- 
žiaus tarp Lietuvos ir Ry
tinės Prūsijos pleškina ka
rinius taikinius Prūsuose.

Naciai patys degina ir 
sprogdina Prūsų kaimus ir 
miestelius, bijodami, kad 
Sovietai gali greitu laiku 
juos užimti.

Amerikinis NBC radijo 
pranešimas iš Maskvos sa
kė, jog Raudonoji Armija 
jau Įsiveržė į Rytų Prūsų 
žemę.

Prieš-Hitleriniai Naciai 
Užgrobę Paryžiaus

Radiją
London, rugp. 18. —Pra

nešimai Londono spaudai 
sako, kad priešingi Hitle
riui naciai oficieriai užgro
bę Paryžiaus radijo stotį. 
Londone jau negirdėt pa
prastųjų hitlerinių progra
mų per Paryžiaus radiją.

Teigiama, kad prieš hitle
rininkus sustreikavo Pary
žiaus policija ir penktadalis 
visų Francijos geležinkelie
čių. Prasidėję susikirtimai 
Paryžiaus gatvėse tarp na
cių ir jų priešų.

Raportuojama, kad Fran
cijos partizanai 
nuo hitlerininkų jau mažne 
visą Haute-Savoie provin
ciją (guberniją).

atvadavo

Naciai Nužudė 20 Ho- 
landų už Spaudą

Švedija. — Pranešama, 
kad vokiečiai nužudė 20 ho- 
landų, kurie slaptai leido 
prieš-naciškus laikraščius 
pietinėje Holandijoje.

Jankiai Pleškina Ploesti 
Žibalo Versmes

500 
die-

Roma, rugp. 18. — 
Amerikos bombanešių 
nos laiku vėl sprogdino ir 
degino Ploesti žibalo vers
mes ir fabrikus, Rumuni
joj-

Sovietai prasiveržė per 
Peipus - čudskoje ežerą 
prieš vokiečius Estijoj.

čiai išmetė dar 20 universi
teto mokytojų, tame skai
čiuje pedagogą Joną Launi- 
ką ir publicistą docentą 
Juozą Baldžių, pedagogijos 
profesorių Vabalą, Joną 
Gudaitį ir kelis profesori- 
nius padėjėjus.

Viso vokiečiai pavarė 65 
asmenis iš Vilniaus Univer
siteto mokytojų sąstato. 55 
iš pavarytųjų buvo lietu
viai.

NACIAI SAKO: AMERI
KIEČIAI JAU TIK 12 

MYLIŲ NUO PARYŽIAUS
London, rugp. 18. — Vo- to siaurą koridorių, kuriuo- 

kiečių radijas skelbė, kad mi naciai mėgino ištrūkt iš 
amerikiečiai su tankais ir Normandijos pro Falaise ir 
šarvuotais automobiliais pa-lArgentan spragą. Talkinin- 

tiktai i kai užėmė dar tuzinus mie- 
Pary- stelių, šiauriniame Britta-

siekė punktus 
12 mylių nuo 
žiaus. Neoficialiai fronto ny pussalio pajūryje jan- 
pranešimai teigia, jog mo- kiai paėmė St. Malo uosta- 
torizuoti 
junginiai 
artimąją 
kę.

United 
ja, kad naciai nuo šiauri
nio pajūrio iki Orleano rikiečiai, anglai ir francū- 
miesto, 135 mylių frontu,'zai pietinėj Franci jo j nu
bėga į rytus.

Talkininkų komandieriai 
nei atmeta nei patvirtina 
pranešimus, kad amerikie
čių žvalgai įsiveržė į Ver
sailles, 5 mylios į pietų va
karus nuo Paryžiaus. Pas
klido kalbos, kad naciai fronte 
ruošiasi nešdintis iš Pary- jau 7,000 vokiečių kareivių 
žiaus. Daugelis Amerikos ir oficierių. Amerikiečiai 

kovūnų jau aiškiai mato' šiame fronte kol kas nusto- 
Paryžių. jo tiktai apie 300 savo ka-

Amerikiečiai visai perkir-I rių.

Amerikos karių miestį.
pradeda apsupti --------
Paryžiaus apvlin- PIETINĖJE FRANCI JO J

TALKININKAI SPARČIAI
Press telegrafuo- ŽYGIUOJA

Roma, rugp. 18. — Ame-

Amerikos Atstovas Užtikrina 
Lenkus dėl Jungtinių Valstijų 

Sutartinės su Sovietais
Maskva.— Jungtinių Val- 

tinių Valstijų ambasadorius 
Maskvoj, W. Averell Harri
man kalbėjosi su pasiunti
niais Lenku Komiteto Tau
tai Laisvinti. Jis užtikrino 
šiuos lenkų atstovus, kad 
niekam nepavyks sukiršinti 
Ameriką prieš Sovietų Są
jungą. Ambasadorius Har
riman sakė: “Santarvė tarp 
Jungtinių Valstijų ir So
vietų Sąjungos yra tvirta 
ir, suprantama, jinai gy
vuos per desėtkus metų.”

“Rzeczpospolita” (Res
publika), Liubline leidžia
mas laikraštis Lenkų Komi
teto Tautai Laisvinti, rašo, 
kad reakciniai lenkų politi
kieriai Londone išvien su 
Hitleriu stengiasi įvaryti 
kylį tarp Anglijos, Sovietų 
.Sąjungos ir Jungtim Vals
tijų. Tas laisvųjų lenkų 
laikraštis tvirtina, kad lon- 
doniškiams lenkų politikie-

Panašiai hitlerininkai 
“valė” ir Kauno Universi
teto mokytojus. Ypač nu
kentėjo Kauno Universite
to medicinos skyrius. Šalia 
“valymo”, vokiečiai įvedė rėjo laikinai pasitraukt iš 
savotiškai kvailą studijavi- Varšavos priemiesčių. Tai- 
mo būdą Kauno Universite-1 gi Raudonoji Armija tuo 
te. Vietoj pašalintų profe- I tarpu negalėjo padėti var- 
sorių jie paskyrė vieną ki- šaviečiams, kuriuos gen. 
tą naują mokytoją, pasi- Sosnkovskio šaika be jokio 
rinkdami žinomus vokiečių susižinojimo su Raudonąja 

(Tąsa 5-tame puslapyje) į Armija pašaukė sukilti.

.šlavė vokiečius iki 35 my
lių atgal nuo Viduržemio 
pajūrių; atvadavo dar visą 

; eilę miestų ir miestelių ir 
išlaisvino daugiau kaip 600 
ketvirtainių mylių plotą.

Pietiniame Francijos 
talkininkai suėmė

riams nepasiseks sukiršinti 
Angliją ir Ameriką prieš 
Sovietų Sąjungą.

Smerkia Sosnkovskį 
Už Beginklių Lenką 

Iššaukimą Sukilti
Maskva. — Izviestija, So

vietų vyriausybės laikraš
tis, vėl aštriai pasmerkė 
gen. Sosnkovskį, londoniš- 
kės lenkų valdžios koman- 
dierių, kad jis peranksti ir 
“beginklius Varšav. lenkus 
išprovokavo pulti vokiečių 
tankus ir kanuoles.”

Už lenkų skerdynę Var- 
šavoje Izviestija kaltina ir 
visą politikierių šaiką, be
sisukančią apie Sosnkovskį. 
O dabar Sosnkovskis ir kiti 
londoniškės lenku valdžios 
reakcininkai mėgina suver
sti kaičią ant Raudonosios 

: Armijos, kad, girdi, jinai 
■ neveikus ir neišgelbėjus 
Varšuvos sukilėliu nuo su
naikinimo.

Maskvos laikraščiai paro
do, kad, sukaupus vokie
čiams dideles tankų ir pės
tininkų jėgas, Sovietai tu-
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Mr. Dewey ir Pasaulinė Taika
Kaip neimsi, mūsų nuomone, Mr. Tho

mas E. Dewey padarė didelę klaidą pra
eitą trečiadienį užpuldamas prezidentą 
Rooseveltą ir Jungtinių Tautų planus 
pasaulinei taikai palaikyti.

Mr. Dewey yra republikonų kandida
tas šalies prezidento vietai. Amerikos 
žmonės, aišku, nori, kad jis baigtų savo 
tylėjimą ir pasisakytų pasauliniais klau
simais. Na, jis ėmė ir pasisakė, tik pasi
sakė ne taip, kaip taikos trokštąs žmo
gus turėtų pasisakyti.

Ką gi gub. Dewey pasakė?
Jis užpuolė (netiesioginiai, neįvardin

damas) prezidentą Rooseveltą, ir užpuo
lė busimąją keturių didžiųjų valstybių 
atstovų konferenciją, prasidėsiančią 
rugp. 21 d. Washingtone.

Prez. Rooseveltas kadaise yra pasi
reiškęs už tai, kad keturios didžiosios 
valstybės — Jungtinės Valstijos, Di
džioji Britanija, Tarybų Sąjunga ir Chi- 
nija —sudarytų sąjungą arba koaliciją 
taikai palaikyti.

Šiomis dienomis spaudoje pasirodė ži
nių, j°g Tarybų Sąjunga taipgi paruošė 
taikos palaikymui planą, kuriame siūlo, 
kad keturios didžiosios valstybės imtųsi 
atsakomybės už taikos palaikymą.

Vadinasi, tasai klausimas dabar bus 
lukštenamas Washington© konferencijo
je. Pasaulis didele viltimi žiūri į šią kon
ferenciją, nes jis, pasaulis, žino, kad nuo 
jos svarstymų labai daug priklausys pa
saulio likimas.

Tačiau, kuomet Tarybų vyriausybė ar 
prezidentas Rooseveltas kalba apie pa
reigas ir atsakomybę keturių didžiųjų 
valstybių, tai jie neturi galvoje, kad ma
žosios valstybės arba tautos būtų pa
vergtos, bei jos turinčios būti tik pėsti
ninkai ant keturių didžių valstybių šach
matų lentos. Visos keturios valstybės 
faktinai stoja už tai, kad mažesnėsės 
valstybės turėtų balsą, turėtų žodį pa
saulinių klausimų svarstymuose ir spren
dimuose. Tačiau, ten, kur yra atsakomy
bė, kur gali prisieiti vartoti ginklas, tai 
turi vyriausį žodį tarti tik keturios val
stybės, turinčios savo rankose išteklius 
ir ginklus, kuriais galima sudrausti tas 
kraštas, kuris norėtų įnešti į pasaulį ne
santaiką, kuris norėtų sukelti karą.

Šitaip daug maž dalykai yra su busi
mosios taikos palaikymu.

Deja, gub. Dewey nei ši šio nei iš to 
padarė išvadas, būk esąs “ciniškas tiks
las”, kad “keturios didžiulės talkininkės- 
valstybės visiems laikams dominuotų pa
saulį jėga ir nustatytų individualėmis 
sutartimis savo įtakos sferas.”

Gub. Dewey, kaip matome, sukelia 
audrą šaukšte vandens. Niekas negali 
šiandien pasakyti, kaip bus “per visus 
laikus.” Šiandien norima pirmiausiai pa
siekti pradžia tos pokarinės vienybės, 
nustatant jai planus, gaires. Jeigu Mr. 
Dewey tam priešinasi, tai tas tik parodo 
jo nusistatymą: jis priešingas tam, kad 
Jungtinės Valstijos įeitų į pokarinę ko
aliciją, į stiprią, ryškią organizaciją tai
kai palaikyti.

Gubernatoriaus Dewey pareiškimą į 
miltus sumalė valstybės sekretorius Mr. 
Hull, pareikšdamas, kad tas, ką sako Mr.' 
Dewey, neatitinka tiesai.

Reikšminga ir tas, kad Mr. Dewey 
pareiškimas labai supuola su Hearsto 
spaudos puolimais ant busimosios Wa- 
shingtono konferencijos ir ant preziden
to Roosevelto. O Amerikos žmonės žino, 
kas yra Hearstas ir kokia jo politika!

Sakome, iš kurios pusės neimsi, Mr. 
Dewęy su tokiu savo pareiškimu labai 
išsišoko. Bet gerai, kad jis išsišoko da
bar, tai Amerikos balsuotojai, Amerikos 
Žmonės supras, jog jis nėra tinkamas 
būti mūsų krašto prezidentu, ir dėl to 
jie balsuos už prezidentą Rooseveltą, 
mūsų vyriausį j į ginkluotųjų pajėgų ko- 
mandierių.

Šiame “Darbo” numeryj randame įdo
mų atsišaukimą į Uruguajaus lietuvius, 
kviečiantį juos prisiųsti savo atstovus 
konferencijon (geg. 27 d.), kurioje bus 
įkurtas Tarybų Lietuvai Remti Komite
tas.

Iki šiol dar negavome žinių, kaip toji 
konferencija užsibaigė, — tenka manyti, 
kad ji buvo pasekminga. Čia paduosime 
skaitytojui kai kurias atsišaukimo dalis, 
kurios skamba:

“Nuo 13-jo amžiaus lietuviai vedė sun
kią kovą. Mūsų tautos istorija žėri did
vyriais ir jų didvyriškais žygiais prieš 
vokiškuosius grobikus kalavininkus ir 
kryžiuočius.

“Kunigaikštis Gediminas žuvo ties Ve
liuonos pilimi kovoje su vokiečiais.

“Žemaičių kunigaikštis Kęstutis, kaip 
ir jo tėvas Gediminas, visą savo amžių 
pašventė neatlaidžiai kovai už savo ša
lies laisvę, prieš vokiečius.

“Kęstučio sūnūs — Patrikis pliekė 
priešus ordino žemėje, Vaidotas—istori
joje pažymimas, kaip narsus gynėjas 
Kauno pilies, o Vytautas, Didysis 
Kunig. Vytautas, skamba per amžius pa
saulio istorijoje, kaip narsus karvedys, 
Žalgirio mūšio 1410 m. pergalėtojas, va
dovavęs patriotinėms koalicijos jėgoms 
prieš vokiečių ordiną ir jį galutinai su
pliekęs.

“Daug kančių ir nelaimių, daug vargo 
ir ašarų yra atnešę vokiškieji galvažu
džiai, šunės-riteriai.Betgi mūsų tauta per 
200 metų pajėgė atremti tuos priešų ant
puolius kalaviju ir ugnimi, pasimojusius 
išžudyti mūsų žmones, sunaikinti mūsų 
kalbą ir kultūrą; pagrobti mūsų gerybes 
ir vertybes.

“Lietuviai išsaugojo savo laisvę. Mūsų 
protėviai už laisvę stojo atkaklion kovon 
menkiau ginkluoti, negu kryžiuotiškos 
gyvatės, tačiau akmenimis, basliais, ieti
mis, derva, nugalėjo šarvuotuosius plė
šikus. O jeigu neatlaikydavo priešo smū
gių, tai geriau pasirinkdavo mirti, negu 
belaisvėn pasiduoti, kaip, pavyzdžiui, did
vyriškieji Margio karžygiai, Punios pi
lies gynėjai.

“Garbinga ir narsi mūsų protėvių pra
eitis.” „ . .
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Nušvietęs Žygius Kęstučio ir Vytauto 
ainių, kurie šiandien kovoja partizanais 
ir lietuvių pulkuose Raudonojoj Armijoj 
prieš tuos pačius mūsų tautos nepriete
lius, atsišaukimas kreipiasi į Urugua
jaus lietuvius:

“O mes, užjūrio broliai, ar atliekame 
tikro Lietuvos patrioto pareigą? Ar pa
dedame išsilaisvinti mūsų motinai Lietu
vai? — Padedame, bet neganėtinai. Hit
lerininkus sumušti reikia didesnio prisi
dėjimo. O ypatingai mums, Urugvajaus 
lietuviams, reikia didesnio solidarumo 
pareiškimo mūsų broliams didvyriškai 
aukoj an tiems savo širdis ten, Tėvynės 
karo frontuose kartu su kitų Tarybinių 
tautų broliais.

“Ištieskime tvirčiau savo brolišką ran
ką! Dabar turime šią progą. Neatsiliki- 
me, neapsileiskime, kad vėliau nematytu
me mūsų patriotinio darbo vaisių, už ką 
tektų raudonuoti. Negražu būtų aiškin
tis, jog sunkus darbininko gyvenimas, 
sunkios karo meto ekonominės pasėkos 
ir pan. Atminime, kad dabar tik laikas 
nors maža dalele padėti nušluoti vokiš
kuosius okupantus. Mūsų broliai tran
šėjose ne tik kad nežiūri į jokius sun
kumus, bet paaukoja ir savo brangias, 
jaunas gyvybes.”

Kai tie žodžiai buvo rašyti, Raudonoji 
Armija dar buvo tolokai nuo Lietuvos. 
Na, o šiandien du trečdaliai Lietuvos jau 
yra laisvi. Šiandien tenka kiekvienam 
lietuviui, nepaisant, kur jis gyvena, sto
ti pagalbon savo tautai, baisiai nuterio- 
tai vokiškųjų okupantų.

Kas tinka uruguajiečiams, tas, be abe
jo, tinka pasakyti ir Jungt. Valstijų, Ka
nados ir kitų Amerikos kraštų lietu
viams. , M— ... u... — l. J. -a-

SMETONUKAS PUOLA 
KLAUSUTĮ

AmerikosJ Lieiuvyj tilpo 
keletas V. M. Klausučio 
(Čekanausko) straipsnių a- 
pie tai, kurie Lietuvos kai
mynai geresni: rusai ar len
kai.

Tuo straipsniuose p. įikuju n nuno,.
Klausutis įrodinėjo, kokiai kiek mes žinome, gyvenai 
žiopla ir žalinga buvo sme-1 Hartforde ir turi neblogą ’ 
toniškojo režimo Lietuvoje geležinkelio kompanijoje I 
užsieninė politika. Jis įro- I darbą. Vienas dalykas, kai 
dinėjo, kad lietuvių tautai | Smetonukas bandytų pada-

Bimba ir Mizara Smeto
nuko niekad neklausė, rašė, 
ką norėjo ir kas reikėjo, ta
čiau Smetonukas jiems nie
ko padaryti negalėjo ir ne
galės, nes jo rankos per- 
trumpos. Mes nemanome, 
kad jis ką nors galėtų pa- 

| daryti ir Klausučiui, kuris

V. VALAITIS

(Apysakos fragmentas)
Mūsų draugystę prasidėjo 

dar gerokai. prieš frontą.
Anatolijus būryje buvo jau

niausias. Tik pernai rudenį 
jam sukako dvidešimt metų.

Šiaip tylus ir geras, jis bū
davo užsispyręs ir nenumaldo- 

I mas, kai pastebėdavo kokią 
| neteisybę, ar gynė 
| kinimus.

Kilęs iš Vilniaus,
i ges gimnaziją,

savo įsiti

per vargą 
palėpinis 

kovotojas prieš fašizmą, ma-
geriausia butų turėti tamp-įryti Klausučiui, tai pradėti tęs buržuazinės Lenkijos kalė-

skųsti kompanijai, apšau
kiant Klausutį “bolševikų 
agentu.” Bet mes netikime

natas. . . Mes pakeitėme ano
do baterijas, apsirūpinome 
akumuliatoriais. Natukas kaž
kur nugriebė keletą rankinių 
granatų ir butelių su padega
muoju skysčiu.

Vakarais gulėme nenusiavę 
ir sakėme vienas kitam “Iki 
ryto!”

Užmigti ne greit galėjome. 
“Kaip bus?’’ — vargino klau
simas. Ir tik vėlai naktį, ilgai 
vartydamiesi nuo vieno šono 
ant kito, tvirtai apkabinę vie
nas kitą, mes užmigdavome 

1 jautriu, pilnu neramių sapnų 
miegu.

Ir tas rytas atėjo.
Mudu 

sprogimai 
blindažo, 
balsganas
juodavo lėktuvais, 
dusliu, glušinančiu ūžimu. Nuo 

j šio ūžimo tarsi visas dangus 
ėmė tratėti.

Priešakyje ir užpakalyje 
sproginėjo šimtai sviedinių, ir 
horizontas tiršto rūko debesi
mis buvo uždengtas. Sviediniai 
tebevirpino orą ir jų skevel
dros zvimbė įvairiais balsais. 
Dalis lėktuvų ėmė pikiruoti, 
ii’ mes matėme, kaip nuo jų 
atsiskiria juodi taškai, vienas

rius ryšius su rusų tauta.
Tiesa, p. Klausutis nepa

ėmė dalyko iš pačios pana
gės, nepagvildeno jis lietu
vių tautos ateities perspek
tyvų nuodugniai, bet vis tik 
jo straipsniuose pasirodė ko 
nors naujesnio.

Ir štai, po to išstoja su ■ 
aplinkraščiu krounprincas' 
Julius Smetonukas Jis puo-1 bet^parasV^savo “kritika 
la Klausutį, pareikšdamas, '■ - -- • --
kad jo, Klausučio mintys e- 
sančios “netikėtos ir aliar - 
muojančios”. I______
reikalauja, kad Klausutis g _  ne Kui^ji? Ar i tais net atpasakodavo ištisus''
“ateityje nusiplautų tą bol-, tai kad Smetonukas ; ju kūrinius.
sevikiską_dėmę, kililą uzsi-1s^.aj pabaigą sucenzu- Jokiu būdu mes susidrau- pasileidžia žemyn
dėjo minėtais straipsniais. : ravo? reiškia kad k<avome ir as pasjstengmu, kad £ V Jt „ _ ’

Smetonukas mano, kad:Worcesteryj jau veikiai 
tokius straipsnius galį rašy- į smetoniška ranka, smaugu- 
ti “I 
koks kitas bolševikų agen- 1926-1940 metų ?!
tas”, bet ne Klausutis-Čeka- i reiškia, kad Klausučiui bur- 
nauskas. Ina jau tapo užčiaupta?

Taigi Smetonukas išstoja! Jeigu taip, tai atrodo la
su grąsinimais ir įsakymais, bai keista, negražu ir ne- 
Klausučiui. Jei pastarasis' švaru! 
Smetonuko neklausys, tai į • Lauksime, ką pasakys 
nežinia, kas bus. I pats p. Klausutis.

jimus — Anatolijus puikiai 
orientavosi politiniame gyveni
me ir į bet kurį klausimą tu- 

kad Klausučio samdytojai j rėjo savo pastovią ir aiškią 
Smetonuko klausytų. i nuomonę.

Įdomu tas, kad užpraeitą 
savaitę Am. Liet, tilpo 
Klausučio straipsnis ir po j “Natuku. 
juo buvo pažymėta “busi Mane ’ prie Natuko traukė 

j daugiau.” Smetonukas ne- | ne tik jo jaunuoliška gyveni- 
lauke straipsnio pabaigos, I mo aistra ir teisingumas, bet 

ii’ tai, kad jis gerai mokėjo li- 
'kuri tilpo Am. Liet, praei- j teratūrą, ypač lenkų. Jis šu
tą savaitę (rugpj. 12 d.), j pažindino mane su daugeliu 

lig tol man dar nežinomų len-

Būryje jis buvo visų 
mas ir, turbūt, dėl jo 
jaunumo mes jį

myli
ni etų I 

vadinome i

pažadino sviedinių 
ir, kai iššokome iš 
pastebėjome, kad 
rytmečio dangus 

Jie urzgė

A , , Smetonuko “kritika” tilpo, j
bmetonuKas 1)et Klausučio straipsnio pa-Įk J literatūros atstovų, 0 kai

mus paskirtų prie vienos ra-į 
Į dio stoties.

. . - ... i • -r • , t į žiemosBimba ar Mizara ar si Lietuvos spaudą tarp i f1.in • . qiiqr<;no
• Ar tai j Kartu su Anatolijum mes 

i žygiavome į frontą, kartu 
i traukėme pripustytose lomose 
i nuklimpusias roges. . .

Nepaleisdami išlakių vienas
I kito, klupdami giliame snie- 
i ge, mes slinkome puolimo me
tu tarp pasiutusiu juoku kva
tojančių minų ir sviedinių.

Bendras pavojus ir kartu iš
drebėtos nesibaigiančios šalčio, 

i nemigo naktys, bendras kati
liukas bulvių ar sriubos mus 
padarė daugiau negu broliais.

Natuko jaunas organizmas 
blogai pakėlė sunkumus, bet 
jis nesiskundė.

Po sunkios kautynių žiemos 
mes buvome kai kuriam laikui 
atitraukti iš fronto. Laisvuo
ju laiku Natukas mėgdavo sva
joti : t. |

— Na, ką tu, seni, — kreip
davosi jis į mane, — darytum, 
jei dabar staiga imtų ir pasi
baigtų karas?

—Lauk, pasibaigs! — pyk
davau, 
mintis.

—Tu
■ žinau ?
I Grįžčiau į tėviškę, į Vilnių 
i aplankyčiau tas vietas, 
praleidau savo kūdikystę, 
gyveno ir, tur būt, žuvo 
no motina.

Dar 2 Piknikai Dienraščio Laisvės Naudai
Prieš Labor Day, Sept. 3, 

bus Deer Park, N. J. Tai 
didysis Philadelphijos pik
nikas. Į tą pikniką daugelis 
iš Brooklyn© rengiasi va
žiuoti. Aišku, kad ten vyks 
ir iš kitų tolimesržų mies
tų. Tai bus gražus pasima
tymas su daugeliu svečių, 
kuriuos susieiname tik di
džiajame Laisvės piknike.

Sept. 10 Laisvės naudai 
piknikas įvyks Worcester, 
Mass. Ten bus graži prog
rama, šokiai ir kiti įvairu
mai. Worcesteryje irgi bus 
daug svečių iš daugelio 
Massachusetts valstijos 

miestų ir miestelių.
Bus Olympia Parke, 

Shrewsbury, Mass. Beje, 
Worcester! o piknikui iš 
anksto įsigykite įžangos bi
lietus.

Montello, Mass, ir Water
bury, Conn. Laisvės naudai 
piknikai gražiai pavyko. 
Dabar turime rūpintis, kad 
Philadelphijos ir Worcester

piknikai pavyktų. Reikia ži
noti tą' faktą, kad aukom 
mūsų dienraštis šiemet ne
daug tegali džiaugtis. 
Skrumnai jų tegauname. 
Taigi daugiau reikia rūpin
tis parengimais.

Kur tik yra lietuvių, ten 
reiktų ką nors surengti 
dienraščio Laisvės naudai. 
Permažai kai kur tekreipia
ma atydos į paramą Laisvei. 
Tas blogai. Kiekviena kolo
nija turėtų pasistengti, vie
nokiu ar kitokiu būdu su
kelti savo dienraščiui kiek 
paramos. P. Buknys.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Suvirpėjo žemė ir mes išgir- 
| dome pirmuosius bęmbų spro- 

kautynės mus dar ^™us-
Nuo ryto vėsumos ar nuo 

nervų sukrėtimo aš drebėjau 
j ir pirmomis minutėmis neži
nojau ką daryti.

—Prieštankinių granatų ne
turime, — tarė Natukas.

—Kuriems galams tau prieš
tankinės? Tu žiūrėk gerai ry- 

i šį palaikyk, — širdau aš.
—Ryšį?! Velnią tu su ta 

katarinka uždirbsi. Ot, tanka 
susprogdinai — medalis, — 
parodė Natukas vietą prie kai
riosios palaidinės kišenės.

Jis tai pasakė tokiu jaunat
višku nerūpestingumu, kad 
mane paėmė juokas.

Tuo tarpu atbėgo telefonis
tas ir pranešė, kad telefono 
ryšis nutrauktas.

Natukas sėdosi 
to, aš gi nubėgau 
ti parėdymų. Už 
čių nuskrido pirmieji prane
šimai. Mudu atsigavome ir 
pradėjome juokauti.

Vokiečiai pradėjo ataką. Ir 
kada Natukas pranešė apie 
pirmuosius pamuštus tankus, 
jis netvėrė prie aparato.

i „ —Ot, vyrai, — matyti, pa
gavę mūsų nuotaiką, — šūk
telėjo mums radistai iš centri
nės stoties. . .

Paskui prasidėjo mūsų puo
limas. Pirmyn judėjome gana 

! greitai.
Priartėjus prie gyvenamos 

vietovės, reikėjo skubiai apsi
kasti ir palaikyti ryšį. Gi nak
čia, vokiečiams traukiantis, 
vėl dėtis aparatą ant pečių ir 
— pirmyn.

Užmiršome apie miegą ir po
ilsį. Valgėme kada-ne-kada. 
Galbūt tik mūsų laimėjimai, 
laimėjimai kituose frontuose 
ir išlaisvintųjų kaimų gyven
tojų džiaugsmas palaikė mū
sų jėgas. *

kad jis atspėjo mano

manai, kad aš to ne- 
Bet gera pasvajoti.

kur 
kur 
ma-

Artėjo liepos penktoji.
Dienomis vyko gyvas susi

šaudymas minosvaidžiais ir ar
tilerija, naktimis vokiečiai be
veik be paliovos tratino kul
kosvaidžiais ir kulkos drasky
davo tranšėjų pylimėlius.

Laukėme priešo puolimo. 
Tranšėjomis tempė šovinių ir 
minų dėžes, prieštankines gra-

Konferencija planavimui ofensyvo prieš Japoniją. Ji įvyko neseniai ant Hawaii 
salos. Paveiksle parodoma: gen. MacArthur, prezidentas Rooseveltas, admirolas 
Leahy ir admirolas Nimitz.

. ........................ irt'Ai

prie apara- 
štaban gau- 
poros minu-

4

Tokiu būdu mes priartėjo
me prie Nikolskij. Didžiulis 
800 kiemų kaimas buvo ap
riestas aukštais grioviuotais 
krantais upeliūkščių, kas tei
kė vokiečiams ypatingai gerą 
gynimosi poziciją.

Vokiečiai čia, matyti, sukon
centravo didesnes jėgas ir be 
pertraukos apšaudė mus ura
ganine artilerijos ir minosvai
džių ugnimi.

Sprogstančių sviedinių lau
ku mes prisiartinome į numa
tytą vietą ir apsikasėme upe
lio šlaite. Nuo nuolatinio lie
taus radio aparatas perdrėko, 
elektros srovė tekėjo pro jį 
visą. Bet veikti neatsisakė.

Ištempta palapinė neapsau
gojo apkaso nuo protarpiais 
užeinančio smarkaus lietaus ir 
apkase buvo purvo iki kulne
lių. Nuolat reikėjo imtis kastu-

(Tąsa 3-me pusi.)
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MŪSŲ KNYGOS
Rašo St. Jasilionis.

PERGALĖ.
LTSR Valstybinė Leidykla Maskvoje 

išleido lietuvių literatūros ir kritikos al
manachą “Pergalę” 1943 m., pusi. 96.

Lietuvių literatūros kūryba neapsisto
jo. Jei vokiškiems barbarams pavergus 
Lietuvą, literatūros kūrybos darbas ne
buvo galimas pačioj Lietuvoj, tai betgi 
geriausieji mūsų tautos literatai labai 
gražiai savo darbe pasižymėjo būdami 
už Lietuvos ribų, Tarybų Sąjungos gilu
moj. Jie savo kūrinius tai atskiromis 
knygelėmis, tai bendrame leidinyje, kaip 
šis almanachas, savo laiku parneš ir pa
ves Lietuvos liaudžiai.

Almanacho įžangos žodyje atžymima, 
jog šalies pavergėjai “stengiasi sunai
kinti mūsų tautą. Laikinai pavergtoje 
Lietuvoje užgniaužtas visas kultūrinis 
gyvenimas. Tačiau niekas nenugalės dėl 
savo laisvės kovojančios Tarybų Sąjun
gos. Niekas nenugalės ir nesunaikins 
laikinai pavergtos Tarybų Lietuvos... 
Geriausi mūsų tautos žmonės anapus 
fronto vis smarkiau kursto vokiškiems 
grobikams baisią partizaninio karo ug
nį.

“Laikinai pavergtoje Lietuvoje vokiš
kieji barbarai išdraskė mūsų bibliotekas 
ir sudegino mūsų knygas. Jie nori iš lie
tuvių tautos sąmonės išbraukti tą lieps
ningą kovos žodį, kuris ją visada kėlė į 
žūtbūtinę kovą dėl savo laisvės. Tačiau 
vokiškajam grobikui nepasiseks sunai
kinti lietuvių tautos ir jos kovos dėl savo 
laisvės, kaip jis jokiomis priemonėmis 
neįstengs nužudyti mūsų tautos kultū
ros.”

Sakysime, pranašingi žodžiai almana
cho įžangoj. Bet tie žodžiai ir tas jausmo 
pasisakymas įvairiose formose, įvairiais 
atžymėjimais eina ir pačiame knygos 
tekste. Tie pranašingi žodžiai veržte 
veržiasi iš autorių krūtinių, jie veržiasi 
vaizdų dalyvių lūpomis, jie rodomi kovų 
žygiuose.

Tie pranašingi žodžiai šiandieną pil
dosi, realizuojasi, kai iš Lietuvos jau 
baigiami išvyti grobikai naciai, tie pik-. 
ti mūsų tautos kultūros griovikai. Tai 
dėka Raudonosios Armijos kovūnams, 
tai dėka drąsiems partizanams, kurių 
didvyriški darbai yra gražiai atvaizduo
ti šioje knygoje.

Almanacho turinį sudaro eilėraščiai ir 
apysakos-vaizdeliai. O bendradarbiais 
yra: Salomėja Nėris, Pptras Cvirka, 
Liudas Gira, Antanas Venclova, Kostas 
Korsakas, Juozas Baltušis, Eduardas 
Mieželaitis, Jonas Šimkus, Jonas Mar
cinkevičius, Juozapas Banaitis, A. Liep
snoms, Vladas Mozūriūnas, Vacys Rei- 
meris, Josifas Utkinas ir E. Gofman. 
Šių autorių kūrinių jau nemaža mums 
teko skaityti mūsų periodinėj spaudoj. 
Jie kalba giliais įsitikinimais, jie kalba 
tokiu tėvynės pasiilgimu, kokiu vargiai 
rasi kieno nors kada pirmiau kalbėta ir 
jausta; jie kalba didžiausiu ryžtumu 
siektis į pergalę. Jų kalba neša liepsno
jančią ugnį kaip raudonarmiečiui, taip 
ir partizanui, kaip naminio fronto ir 
įmonės darbininkui, taip ir tam paverg
tam lietuviui, kuris randasi nacių prie
spaudoj. Ta liepsnojanti ugnis veda ko
von, kovon be sustojimo, kovon iki perga
lės!

Josifas Utkinas, straipsnyje “Gyvoji 
Lietuva,” kalba apie tuo vardu išleistą 
lietuvių poetų eilėraščių rinkinį. Jis patį 
leidinį labai aukštai įvertina. Jis sako, 
jog yra budinga “knygos autorių meilė 
savo tėvynei, jos gamtai, jos istorijai ir, 
vadinasi, jos ateičiai. Ta karšta tėvynės 
meilė ir neapykanta jos pavergėjams— 
tai būsimos pergalės temos laidas. Tos 
pergalės susilauks lietuvių tauta ir apie 
ją parašys lietuvių poetai... Liaudies 
pykčio devintoji banga bus paskutinioji 
fašistinio siautėjimo jūroje. Drauge su 
ta devintąja banga mes išeisime į išlais

vintosios Lietuvos krantą. Tačiau kelias 
į krantą eina per sunkią, žiaurią kovą. 
Lietuvių tauta yra pasiryžusi tai kovai. 
Tai kovai yra pasiryžę ir lietuviai poe
tai, kaip tai ryškiai rodo jų kūrybos rin
kinys.”

E. Gofmanas apvertina ir aukštoj vie
toj deda Petro Cvirkos pasakas. O pas
kutinis almanacho straipsnis kalba apie 
lietuvių rašytojų knygų vertimą į kitas 
kalbas. Lietuvos ryšiai su Tarybų Sąjun
ga davė galimybę plėstis lietuvių litera
tūrai. Jau nemažas jos kiekis yra išvers
tas į kitų tautų kalbas, o dar didesnis 
kiekis laukia ateityje. Lietuvių literatū
ra yra aukštai įvertinama.

DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ.

LTSR Valstybinė Leidykla Maskvoje 
išleido Salomėjos Nėries eilėraščių rinki
nį “Dainuok, Širdie, Gyvenimą,” 1943 
m., pusi. 40.

Salomėjos Nėries kūrinių jau nemaža 
skaitėme ir gėrėjomės jais. Nemaža jos 
kūrinių jau tilpo Amerikos lietuvių 
spaudoje, ypač šio einamojo karo metu, 
kai būrys žymiųjų lietuvių rašytojų iš 
Tarybų Sąjungos pasirūpino mūsų spau
dai bendradarbiauti.

Sal. Nėries eilėraščiuose pastebimas 
ne tik gilus sielos jautrumas, o ir suge
bėjimas paimti tuos didelius karo įvy
kius ir juos jautriai apdainuoti, gręs- 
mingai grūmoti priešui ir degti tą didelę 
liepsną, tą atsparos ugnį, kad priešui ne 
tik nepasiduoti, bet ir atkeršyti jam, nu
kauti jį, išmušti iš brangios tėvynės Lie
tuvos.

Dainuok, širdie, gyvenimą:
Padangę saulėtą ir gryną,
Ir debesėlį vėjo genamą, 
Ir smėlio taką per pušyną.

Apie galingą karo sriautą, 
Dainuok, širdie, neraginta, 
Apie gyvenimą sugriautą, 
Gyvenimą sudegintą.

Tegu plieniniai keršto žodžiai 
Strėlėm užnuodintom sušvilpia!
Tegu skeveldrom priešą skrodžia, 
Tesmaugia jį mirtingom kilpom.

Jeigu nutilsi—tapsi akmeniu, 
Tave sumindys priešo kojos.

Taigi kova turi eiti be sustojimo, be 
atvangos, pralenkianti gaudžiantį vėją, 
prarėkianti kulkosvaidžius. Tik šitaip 
kova vedama,.gali pasiekti (ir jau žy
miai pasiekta!) laimėjimo.

Tėvynė užgrobta žiauraus priešo ran
kose. Rinktiniai tėvynės sūnūs kaujasi 
su priešu Raudonosios Armijos pulkuo
se. Visi lietuviai, pasitraukę į Tarybų 
Sąjungos gilumą, alsuoja tėvynės ilgesiu 
ir tvirtu pasiryžimu greitai sugrįžti at
gal į ją. Tą pasiilgimą ir pasiryžimą dai
nuoja ir Salomėja Nėris:

• Nemune ledai išplauks,
Obelys pabals.
Parymok, manęs palauk
Prie .baltos obels.

Parugėm gelsvom basa
Vasara prabėgs.
Mėnesienoje rasa
Ašara žibės.

Bus ruduo. Atjos šiaurys,
Obelys pagels.
Lauk manęs pavakary
Vėtroj prie obels.

Kas gyveno lepumo bangose ir nesirū
pino ateitimi, tai baisusis karas su aš
triais griovybos požymiais atanešė tiems 

surimtėjimą. Jie greitai įsitraukė į tėvy
nės gynimą, į pavergtosios šalies vada
vimą. Štai dainuoja Sal. Nėris apie le- 
punėlę Marytę:

Jau paskutiniąi lapai byra.
Šalna. Ruduo vėlyvas.
Tėvynės gint išėjo vyrai
Visi visi—kas gyvas.

O kas gi tu buvai lig šiolei ?
Išlepinta mergele.
Bet nelikai. Ir paskui brolius 
Išsirengei į kelią.

Tavęs kad neišdrįstų kaltint,
Su šypsą numoję,
Išmokai tu badauti, šalti,
Ilgėtis vienumoje.

Išmokai ašarą praryti, 
Kai širdį skausmas gelia...

Nėris dainuoja apie motiną, kurios sū
nus žuvo kare. Motina bučiuoja šaltą ka
rio kaktą ir, lyg žuvėdra klykaudama 
prie marių, kviečia jį keltis vaduoti tė
vynę. Bet ji mato, kad jos šauksmo ne
begirdi sūnus. Tada, atsipeikėjusi, pati 
nusprendžia išeiti į žygį prieš įnirtusias 
audras, prieš kaukiantį kruviną rudenį. 
Ji jaučiasi, kad priešas jos valios dar 
nepakirto, ir keliasi tėviškę vaduoti.

Ilgoj poemoj Sal. Nėris apdainuoja 
vasarojančius Palangoje vaikučius, su
važiavusius iš įvairių Lietuvos vietų. 
Kai tų vaikučių prasidėjo džiaugsmo 
dienos, kai jie laukė ir savo motinų at
vykstančių, kad aplankyti juos, tai tuo 
pačiu kartu, netikėtai ir nelauktai, už
puola Lietuvos jūros pakrantį su vasa- 
rojančiais vaikučiais vokiški orlaiviai, 
beleidžią mirties ugnį, ir benudažą pajū-* 
rio smiltyną nekaltų vaikučių kraujo 
dėmėmis. Poemos finale poetė Nėris, su
sikaupusi tuo baisiuoju įvykiu, prakei
kia žmogžudžius:

Būkit, žmogžudžiai, prakeikti 
Rytmetėlį ankstų!
Būkit prakeiksmu prakeikti, 
Peržengę mūs slenkstį! j
Būkit motinų prakeikti
Už nekaltą kraują!
Tegu maras jus, prakeikti,
Nuo žemelės rauja!

Išleistasis eilėraščių rinkinys yra toli 
nepilnas, ką poetė turi sukūrusi šiuo ka
ro metu. Tačiau nors ir nepilnas, jis yra 
itin brangus. Jos eilėraščiai turi svarbos 
ne vien šiai dienai. Jie buvo atmintini il
gam ilgam laikui. Tai dalis to svarbaus 
įdėlio į lietuvių literatūrą, kuriuomi 
naudosis ateities gentkartės; tai dalis tų 
jautrių atžymėjimų iš žūtbūtinės kovos, 
milžiniškos kovos, už tėvynės atvadavi
mą.

Kas Mane Pasitiks
Dar grįžti aš manau,
Į savo namelius,
Kur augau, kur gimiau, 
Palikau tėvelius.

Palikau sesutes,
Rūtelių darželyj, 
Brolelį bešerįant, 
Juodbėrį žirgelį.

Ir kaimo mergeles 
Su šypsą malone, 
Dainuojančias linksmai, 
Subatos vakare.

Nerasiu gal savų, 
Bakūžės tos gimtos. 
Draugų nei kaimynų,— 
Tik širdžiai daug raudos.

Kas mane ten patiks 
Prie kiemo vartelių? 
Kas pirmas prakalbins 
Meilingu žodeliu? ...

P, Pilėnas.

LMS REIKALAI T
Šiuo vasaros karščių laikotarpiu meno 

veikla sumažėjo. Daug mūs chorų ima ! 
atostogas, taip pat ir chorvedžiai. Ta- 
čiaus komisijos, komitetai veikia, pla
nuoja sekančiam sezonui meno veiklą.

Brooklyno Liaudies Teatro vaidinto
jai veikia. Nors rečiau, bet susirenka ir ■ 
daro mėgimus, po Jono Valenčio vadovy
be, veikalo “Prieš Srovę.” Kiti ruošiasi, 
renkasi ką nors iš komedijų.

Du Rytmečiai

LMS Centre veikla eina. Laukiame ir 
tikimės greitu laiku gausime iš Vilnies 
spaustuvės veikalą “Javai Žydi.” Veika
las “Teismo Diena,” vieno veiksmo šar
žas, jau gatavas. Šis veikalas vaizduoja, 
kaip kad pats jo autorius sako: “Dedasi 
tuo metu, kai Raudonoji Armija, vyda
ma vokiečius, įžengė į Lietuvą ir artėja 
prie Kauno.”

Kaunas jau paimtas, greitai ir pasku
tinės dalys Lietuvos bus išlaisvintos, vie
nok šis veikalėlis labai tinka vaidinimui. 
Jį galima naudoti masiniam mitingui 
arba prie kito didesnio veikalo. Veikalas 
“Aušrelė” taip pat jau gatavas. Francis 
Pakalniškienė, net šių karščių laiku jau 
atspausdino eilę dainų. Kita eilė dainų 
laukia jos rankų darbo.

Greitoj ateityj visi nauji leidiniai bus 
išsiuntinėta LMS vienetams, nariams.

DAR GAVOME FINANSINĖS 
PARAMOS

Kad ir vasaros karščiuose, mūsų vei
kėjai ir organizacijos nepamiršta LMS 
reikalus. E. Laurusevičienė iš Toronto, 
prisiuntė $3.00. A. ir V. Visockiai įsto
jo į LMS kaipo pavieniai ir $3.00 aukų 
prisiuntė. Viso — $5.00. Dr. A. Petriką, 
LMS narys — $2.00. S. Baronas, LMS 
narys — $1.00.

Aido Choras, Brooklyn, N. Y., duoklės 
— $10.00. ALDLD 137 kp., Montreal 
(per D. M. Šolomską) — $5.00. J. Bur
ba, So. Boston, Mass., prisiuntė $11.00. 
Draugo Burbos prisiųsti pinigai yra nuo 
sekamų: LDS 62 kp. — $5.00; Jonas Že- 
bonis — $5.00; A. Jankus — $1.00.

Los Angeles, Calif., choras, per savo 
mokytoją N. Valaitis, prisiuntė choro 
duokles ($5.00) ir prašo dainų, veikalų. 
Los Angeles choras taip pat buvo susto
jęs laikyti pamokas, bet dabar vėl pra
dėjo veikti, dainuoti. Clevelando Lyros 
Choras jau seniaus užsimokėjo duokles, 
o šiuo tarpu prisiuntė $10.00 aukų LMS 
veikalų ir dainų leidimui. Per P. A. De- 
veikį gavome LDS 112 kp., Chicago, Ill., 
auką — $3.00.

V. Bovinas, LMS Sekret.

Tėvynes Saulėtekis
Teka mūs šalelei saulė iš nakties, 
Jos šviesa didinga visą ją apšvies, 
Mūsų brangiai liaudžiai nauja laisvė gims, 
Kurios užpuolikai daugiau neatims: 
Išlaisvintas Vilnius iš priešų “globos,” 
Lietuvos liuosybę amžinai dabos.

Gedimino Kalne laisvės švyturys 
Amžių baisiam skurdui duris uždarys, 
Vėliava liuosybės vėl suplevėsuos, 
Sužeistos krūtinės laimingai alsuos: 
Lietuva mūs buvo, Lietuva mūs bus, 
Tik kryžiokai - žvėrys amžinai pražus.

Mat, jiems neužteko žemės ir dangaus, 
Už tai puolės lakti kraujo mūs brangaus, 
Ir dėl to jie gavo žemės Lietuvos, 
Kuri jūjų griaučius amžinai kavos. 
Likusių kryžiokų dantys išmušti, 
Tų niekšų aruodai jau griūva tušti.

Sveikinam kovūnus, Lietuvos vaikus, 
Kurie liaudžiai neša laimingus laikus, 
Armiją Raudoną ir partizanus,
Ką taip drąsiai smogia nuodingus tranus: 
Kad jie būt prasmegę eidami laukais,— 
Užteršė mūs žemę jie savo taukais.

A. Dagilis.

(Tąsa nuo 2-ro pus].) 
vėlio, kabinti purvą ir mesti 
lauk. .

Nakčia atitiesė telefono ry
ši ir mes sukritome purvina
me apkaso dugne. Kad būtų 
šilčiau, mudu glaudėmės vie
nas j antrą ir aš jutau, kaip 
dreba nuo šalčio Natuko kū
nas.

Rytojaus dieną vokiečius ga
lutinai išmušti nepavyko. Mū
siškiai Įsiveržė Į kaimo dalį. 
Vietomis mūsų ir vokiečių ap
kasus teskyrė vos 50 metrų 
nuotolis. Vokiečiai rodė nepa
prastą atkaklumą ir daug kar
tų mėgino kontratakuoti.

Aš susirgau maliarija, bet į 
užnugarį nėjau. Nepatogu bu
vo. Ir su Natuku skirtis nesi
norėjo.

Nakčia, aptilus šaudymui, 
Anatolijus iš kažkur atnešė 
akrichino ir privertė mane iš
gerti abiejų degtinę.

—Ryt būsi sveikas, — tvir
tino man.

Paskui, apsirūpinęs rytdie
nai konservais ir duona, pri
gulė.

Švintant mus pažadino tele
fonistai.

—Užsimaskuokite, greit ga
lime susilaukti “Jungersų,”— 
šūktelėjo vienas jų iš savo ap
kaso.

Galva buvo sunki ir aš, ne
atkreipęs dėmesio Į jų žodžius, 
apsiverčiau ant kito šono.

—Kaip gerai išsimiegojai, 
tu toks karštas, — sakė Na- 
tukas, išlindęs iš apkaso.

Aš vėl lyg prisnūdau, kaip 
staiga visai arti sprogo mina 
ir apmetė mane žemėmis.

Pašokau, kaip Įgeltas. Prie 
pat upeliūkščio juodavo minos 
išrausta duobė ir į ją sunkėsi 
drumzlinas, tirštas vanduo.

Už poros metru, šlaite, gu
lėjo kniūbščias Natukas.

—Negyvas! — šovė Į gal
vą mintis. Bet tuo momentu 
jis sunkiai pasikėlė ant ran
kų ir sudejavo.

Aplinkui sproginėjo sviedi
niai, ir aš vargais negalais 
įtempiau Natų ką Į apkasą.

Klubuose ir kojose žioravo 
skeveldrų išraustos žaizdos. 
Šviežio kraujo kvapas pripildė 
apkasą. Suardęs porą indivi
dualinių pakietų, užspaudžiau 
pačias didžiausias žaizdas. 
Paskui atbėgo sanitarai.

Natuko veidas buvo mirti
nai išblyškęs ir kiekvienas ju
desys kėlė baisų skausmą.

Aš žiūrėjau jam Į veidą ir 
mane ėmė baimė. “Ar išlai
kys” ?

Kai mūsų akys susitiko, Na
tukas, kaip paprastai Į ma
ne kreipdamasis, prabilo:

—Seni, kodėl tu neprašai, 
kad prisiųstų kitą radistą? Aš 
juk negaliu. .. — tarsi kaltas 
pridūrė jis.

Nesirūpink, Natuk, — neži
nodamas ką sakyti pramurmė
jau. Paskui aš pabučiavau jį į 
išblyškusias žemėtas lūpas. . .

Aš žiūrėjau Į tolstančius sa
nitarus, kol jie neišnyko už 
lomos užsisukimo.

Apkasas liko tuščias ir ne
gyvas. Tik kraujo kvapas dar 
ilgai laikėsi.

O upeliūkščio krante, kaip 
pabaisos nasrai, juodavo mi
nos išrausta duobė. . .

mmoBYfli *«■

SHOOT STRAIGHT
With Our Boysl

BUY WAR BONDS

E.;
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STASIUI JUŠKAI SUPYLUS KAPĄ Naminis Frontas
ilgiau gyvenčiau, pasitraukęs 
iš judėjimo, tai iš to nebūtų 
daug naudos. Todėl iki pasku
tinei valandai, sakė kalbėto
jas, Stasys veikė, darbavosi or
ganizacijose.

Į Lietuvių Tautiškas kapines
valandos velionį palydėjo didelis būrys 

karsto giminių, idėjos draugų ir pa-

Kapinėse vėl Kenstavičienė 
ir Abekienė duetu padainavo 
dvi dainas. V. Andrulis dar ta
rė keletą žodžių. Kalbėjo O. 
Remeikienė nuo LDS 2-ro Aps
kričio. Ji prisiminė apie velio
nio uolų atsidavimą darbinin
kijos reikalams.

F. Abekas kalbėjo apie Juš-

Daug Žmonių Dalyvavo 
Veikėjo Laidotuvėse

Trečiadienį, 9 d. rugpj., po 
piet, privažiavo labai daug 
žmonių į P. Ridiko koplyčią
suteikti paskutinį patarnavimą; 
velioniui Stasiui Juškai. Nuo: 

(ryto iki išlydėjimo 
stovėjo prie veikėjo 
LDS garbės sargyba. 1:30 vai. žįstamų. Apie 100 automobi-
po piet prasidėjo laidotuvių! lių, kurie buvo kupini žmonė- 
apeiga. Vilnies redaktorius V. mis, lydėjo velionio karstą. 
Andrulis pirmininkavo apei
gai. A. Kenstavičienė ir K. 
Abekienė duetu padainavo i 
“Man Gaila” ir kovos dainą už 
Lietuvos laisvę. Leonas Prusei- 
ka, Vilnies redaktorius, pasa
kė reikšmingą kalbą, pabrė
žiant Stasio nuoveikius. Pažy-i 
mėjo, kad velionis^ labiau ne- į 
gu kuris kitas, jautė didį rei
kalą darbuotis tarpe jaunimo, kos veiklą ne tik LDS, bet vi- 
organizuojant jį į LDS. Dėl to , sose kitose organizacijose, 
į jo laidotuves toks gausus bū- LLD, Kultūros ir Meno Kliube. 
rys jaunuolių atvyko ir jų tar- Velioniui rūpėjo pažangi spau- 
pe net keli kariai. da. Jis darbavosi dėl Vilnies.

T , ,, . Jis gyveno užsidegimu laimėti
L. Pruseika savo kalboj pn- kara prieš fašistinę Ašj. Juška 

šuninė, kad ne lengva bus uz-i|abai džjaugėsi Jungtiniu Tau- 
pildyti tą spragą pažangiame, tu a,.miju ]aimSjimu> jis džiau- 
judėjime, kokia paliko mirus j ‘ 
Stasiui Juškai. Kalbėtojas sa
kė, kad per gan trumpą laiką i 
mirė daug žymesnių chicagie- 
čių veikėjų, Adomėlis, Burnec- 
kis, Nedvaraitė, Jagminas, Po- 
zerienė ir dabar Juška.

V. Andrulis atsisveikinimo 
kalboj pabrėžė Stasio didį at
sidavimą judėjimui. Jis žino
jo, kad sveikata pradeda pa- 
šlyti, bet sakydavo, jei aš kiek

Dr. John Repshis 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skr. 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6380
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliotai* ir iventadieniaia

gėsi Lietuvos partizanų veiki- 
j mu. Nežiūrint nuovargio, vėly- 
1 vii vakarų, kur Stasys pabarš- 
Į kindavo į duris ir paprašyda- 
I vo drapanų dėl Lietuvos žmo
nių. Dažnai jis užeidavo pas 
kaimynus ir paragindavo pre
numeruoti pažangius laikraš
čius, sakė kalbėtojas.

Stasio Juškos laidotuvės 
vo įspūdingos, gražios, 
karstą supo apie 30 gyvų 
liti vainikų.

Lietuvių Tautiškose kapinė
se supylėme kapą dėl pasižy
mėjusio veikėjo.

Lai tau, Stasy, būna lengva 
šios šalies žemelė, o mes, sudė
ję prižadus prie tavo karsto, 
dirbsime atlikimui tų darbų, 
kurie pasiliko nebaigti; dirbsi
me, kad ta idėja, kuri buvo 
tavo kelrodžiu, įsikūnyti] gyve
nimai!.

bu- 
Jo 

gė-

Rugpjūčio Mėn. Pieno Kvota 
Pasilieka Ta Pati, Kaip ir 

Liepos Mėn.
Karo Maisto Administraci

jos Įstaigos pranešimu, pieno, 
grietinėlės ir pieno produktų 
pardavimą ribojanti kvota rug
pjūčio mėnesį bus ta pati, ko
kia ji buvo liepos mėnesį, iš
skiriant grietinėlės produkci
jos kvotą, kuris bus sumažin
ta. Rugpjūčio mėnesį pieno 
pirkliams bus leista parduoti 
visą šimtą nuošimčių pieno 
kiekio, kokį jie pardavė 1943 
m. birželio mėnesį, 90% pieno 
produktų (šokoladuoto pieno, 
pasukų, varškės) ir 75% grie
tinėlės (liepos mėnesiui kvota 
buvo 90%).

Vienintelė išimtis iš tų kvo
tų padaryta pietinėms valsti
joms, kur grietinėlės ir pieno 
produktams buvo išvestas vie
nas bendras vidurkis, leidžian
tis parduoti 85% to kiekio, ko
kį jie pardavė 1943 metais.

Taupykite Skystąjį Kūrą

Aliejaus Administratoriaus 
Pavaduotojas Ralph K. Davis 
prašo gyventojus nenaudoti be 
būtino reikalo gazolino, žiba
lo ir kūrenamojo aliejaus, nes 
dėl stokos sandėlių ir išvežio- 
jimo priemonių pakankamo a- 
liejaus išteklių išlaikymo pro
blema rytiniam pakraštyj bū
tiniems gyventoji] reikalams 
darosi labai sunki.

nas gali gauti 50 dolerių per 
mėnesį išsilaikymui, jei jis nie
ko kito neturi išlaikyti ir 75 
dolerius per mėnesį, jei jis tu
ri dar ir kitą išlaikyti, ši pa
rama duodama kol jis eina Ve
teranų Administracijos užgirtą 
mokslą. ■ i ; .* ‘

Prekybinio Lavyno Personalui 
Sudarytos Sąlygos Balsuoti

Visiems prekybinio laivyno 
nariams yra duodama priemo
nės ir proga balsuoti 1944 me
tų rinkimuose, išskiriant tą at
vejį, jei karinė padėtis sutruk
dytų, kaip pareiškė Karo Lai
vininkystės Administracija.

Karo Laivyno Administraci
ja dalina 400,000 balsų lape
lių, kuriuos jūrininkai vartos 
už Jungt. Valstijų ribų. Su ši
tais lapeliais prekybinio laivy
no nariai, kurie, pagal Fede- 
ralinius Įstatymus, turi teisę 
balsuoti, ir kurių valstijos tą 
leidžia, galės balsuoti lapkri
čio 7 d. rinkimuose preziden
to, vice prezidento, senatorių 
ir kongreso narių. Balsavimas 
įvyks po spalio 1 dienos.

Pagerins Bendrą Automobilių 
Naudojimą

Kainų Reguliavimo Įstaigos 
administratorius Chester Bow
les pranešė, kad nuo rugpjūčio 
1 dienos vietinės Kainų Regu
liavimo ir Racionavimo Įstai
gos įves naują programą page
rinti bendrą automobilių nau
dojimą.

Nuo tos datos racionavimo 
įstaigos atsisakys išduoti pa
pildomus gazolino kiekius 
tiems automobilių savininkams, 
kurie nebus sudarę pilno au
tomobilio kliubo. Vietoje to tos 
įstaigos išduos gazolino auto
mobilistui, nesudariusiams pil
no automobilio naudojimo 
kliubo, tiktai trisdešimčiai die
nų.

Iš automobilių savininkų bus 
laukiama, kad per tą 30 die
nų peri j odą jie pasirūpintų 
pripildyti trūkstamais keliau
ninkais bendro automobilio 
naudojimo kliubus — pareiškė 
p. Bowles. Distancijos regulia
vimo taisyklės reikalauja “iš 
namų į darbą” automobilistus 
vežti tris keleivius priedu prie 
vairuotojo, jei jie nori gauti 
papildomą kiekį gazolino.

O.W.I.

SKELBKITES "LAISVĖJE"

FOTOGRAFAS
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. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

★ ★ ★
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

workers, ihc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą pašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

AŠ noriu gauti Informacijų, kaip patapti L<DS nariu.

Mano vardas..........................................................................................

Antrašas

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

Nauja Gazolinu Aprūpinimo 
Tvarka Karių Atostogose

Kainų Reguliavimo Įstaigos 
Administratorius Chester Bow
les praneša apie naują tvarką 
aprūpinti ginkluotų pajėgų na
rius gazolinu, kai jie parvyks- 
ta atostogoms.

Nuo 1944 m., liepos 25 die
nos, kiekvienas, bent trijų die
nų atostogoms paleistas ka
rys, gali gauti vieną galioną 
gazolino kiekvienai atostogų 
dienai, bet ne daugiau, kaip 
30 galionų, ši nauja tvarka 
pakeičia senąją, pagal kurią 
kiekvienas karinių pajėgų na
rys gaudavo penkis galionus 
gazolino, neatsižvelgiant į ato
stogų ilgį.

Rodomas Susidomėjimas Ka
reivių Aprūpinimo Įstatymu

Brig, generolas Frank T. 
Mines, Veteranų Reikalų Ad
ministratorius, teigia, kad iš 
raportų, gautų Veteranų Ad
ministracijoje, matyti, kad la
bai yra paplitęs susidomėjimas 
karo veteranų tarpe 1944 Ka
reivių Aprūpinimo Įstatymu.

Anketos, forma 1950, moks- 
linimosi reikalams pašalpai 
gauti išdalintos Veteranų Ad
ministracijos agentūroms ir 
mokslo įstaigoms visame kraš
te.

Pasinaudoti teikiama para
ma turi teisę kiekvienas, išbu
vęs nemažiau devyniasdešimts 
dienų aktyvioj tarnyboj nuo 
1940 m., rugsėjo 16 d. ir prieš 
šio karo galą. Parama teikia
ma mokslinimosi reikalui ir 
taip pat nedarbo atveju.

Veteranų Administracija ga
li išmokėti per metus iki 500 
dolerių už mokslą ir kitoms 
smulkioms išlaidoms atitinka
mai mokslo įstaigai, kurią ve
teranas bus pasirinkęs ir ku
rią Veteranų Administracija 
bus užgyrusi. Taip pat vetera-

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS Į 

i GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA į

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

X*^T**^k (Mes esame darę regėj'i-
J v mo pataisymus viršaus

500 daktarų ir kitokių 
vJyjy profesijų žmonėms, taip-

’C J gi jų šeimoms ir jų pa-
X. cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada 'būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —- 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS »2.

DR. ZINS "
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y. Į 
J Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 j

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes Žino, kad visados bus patenkinti

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

IlfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAVmAWAtiyhWAWAlIlllii

PHILADELPHIA, PA
Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3
DEER PARK, N. J.

WORCESTER,
Piknikas su Dovanomis

MASS
Įvyks

Rugsėjo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St.

I (Richmond).
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.660

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

iwi

H ?'«!"" sJf-- . ■ |
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

čImbkI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA,PA.

Telefonas Poplar 4110 y
4
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Vilniaus ir Kauno Uni 
versitetai Vokiečių

ŠIMTAIS NAIKINAMI 
NACIŲ TANKAI KRISLAI HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Okupacijoje
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VO
Vii

Maskva.— Sovietiniai ka
liai rugp. 16 d. visuose 
frontuose sudaužė bei iš 

i veikimo išmušė 200 vokiečių 
tankų, puslankių bei moto
rinių kanuolių. Tų pačių 
dienų jie nušovė 63 nacių 
lėktuvus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Ton mažon respublikon Bilbo 
nori nugabenti ir išdumpuoti 
keturioliką milijonų juodvei-

Bilbo pamiršta 
dalykėlį.' Jis pa- 
Missouri yra da-

TALKININKAI ŠAUDO 
ITALUS ŠNIPUS

Roma. — Amerikiečiai 
anglai sušaudė 16 italų, šni
pinė jusiu naciam prieš tal
kininkus. Daugelis kitų i- 
tališkų Hitlerio šnipų taipgi 
nusmerkta sušaudyti. Nuo 
birž. mėnesio suimta virš 
100 tokių šnipų, daugiausia 
Romoje. Bet jei šnipas pats 
pasiduoda, tai jo nešaudo, 
tik kalėjimu baudžia.

II

Silpnėja nacių gynimąsis 
pietų Francijoj.

Senatorius 
vieną mažą 
miršta, kad 
lis Jungtinių Valstijų, ir kad
jis tokiu būdu gyvena Jungti
nėse Valstijose, čia dar nėra 
Hitlerio. Ir jo nebus. Negrai 
pasiliks ir gyvens.

Jie turi daugiau teisės prie 
Missouri žemės, negu Bilbo. 
Jų prakaitu nulaistyta kiekvie
na Missouri pėda. Gi senato
rius Bilbo gimė turtuolio lovo
je, augo pertekliuje, gyvena 
išnaudojimu kitų.

Jeigu jau ką reikėtų išde- 
portuoti, tai sen. Bilbo, — ži
noma, ne Afrikon, bet pas Hit
lerį Vokietijon. Jo kalba prieš 
negrus yra Hitlerio kalba prieš 
žydus.

Pus-amatninkas — naudojantis įrankius; 
stiprus; su patyrimu kūrenti steam boiler 
(Tik žiemą) ; gali patapti abelnai naudingas 
aplink fabriką. Apskritų metų nuolatinis dar
bas tinkamam vyrui. Alga $150 j mėnesį.

Kreipkitės po 10 A.M. darbo dienom.
Gend Realty Corp., 750 Grand St., B’klyn. 
(Važiuokite BMT 14th St. Canarsie linija iki 

Grand St. Station). (195)

FABRIKO DARBININKAI
40 VALANDŲ, GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS.
BECKER & CO., 153 E. 24TII ST., N.Y.C.

(195)

PRESERIAI
PRIE GERŲ VYRAMS PALTŲ. NUOLATI

NIS DARBAS, GERA ALGA.
MARKOWITZ, 17 EAST 16TH ST., 

! .'N. Y. CITY.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(195)

FAiRMERYS IR PATI
Atlikti namų ruošos darbą. Atskiras apart- 

mentas ir farmos produktai, pridedant 
patenkinančią algą.

MAIN 4-8550. (196)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS

KOMBINACIJA GASU IR ELEKTRA
LYDYTOJAI
MAŠINISTAI

GARO VAMZDŽIŲ 
SUJUNGĖJAI

KREIPKITĖS JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY.

(200)

sandeliui vyrai
PILNAM LAIKUI

TAIPGI DALIAI LAIKO

IR
9 AR 10 A. M. IKI 2 P. M.

1 AR 2 P. M. IKI UŽDARYMO.

HEARN’S
» . < I I ‘

74 — 5TH AVENUE
(201)

VYRAI
NEREIKALINGAS 

PATYRIMAS
NORINTI DIRBTI

NUOLATINIS DARBAS 
IŠTISŲ METŲ 
80c PRADŽIAI 

85c IŠSIMOKINUS
PUIKIAUS1OS DARBO 

SĄLYGOS
KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ

ANTIPYROS CO
1175 MANHATTAN AVĖ 

BROOKLYN, N. Y.
VERNON - JACKSON STOTIS— 

I.R.T. SUBVĖ. 
GREENPOINT AVE. STOTIS— 

8TH AVE. SUBVE.

VYRAI
(196)

MOTERYS
PAKAVIMUI

55c Į VALANDĄ
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS.

ANTIPYROS CO

1175 MANHATTAN AVĖ
BROOKLYN, N. Y

VERNON - JACKSON STOTIS— 
I.R.T. SUBVĖ.

GREENPOINT AVE. STOTIS— 
8TH AVE. SUBVE.

(196)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
pakai ikus. Universiteto 
skyrių - fakultetų skaičius 
buvo sumažintas nuo devy
nių iki penkių, lėšos univer
sitetui pusiau nukirstos, o 
profesorių algos visai pa
naikintos. Uždrausta nau
jus studentus priimti. Pas
kutinių mokslo metų stu
dentai, pagal nacių patvar
kymų, galėjo būti Vokieti
jon išgabenti į verstinus 
darbus. Išėjęs gatvėn toks 
studentas nežinojo, ar su
grįš namo ar bus suimtas 
Vokietijon išsiųsti.

Iš Vilniaus Universiteto 
studentai pradėjo bėgti į a- 
pylinkės kaimus ir miškus. 
Universitetas nustojo 
procentų studentų.

1943 m. kovo mėnesį 
kiečiai visai uždarė
niaus ir Kauno Universite- j 
tus, Lietuvos Mokslų Aka
demija ir visas kolegijas ir • 
kitas aukštųsias mokyklas.

Uždarydami tas mokslo 
įstaigas, vokiečiai begėdiš
kai grobė jų nuosavybę. Jie 
išplėšė viską, pradedant 
nuo mikroskopų ir chemi
kalų ir baigiant rašomosio
mis mašinėlėmis. Skubotai 
viskų grobdami, jie sunaiki
no ir dalį medžiagos, su
rinktos didžiajam lietuvių 
kalbos žodynui; kartu jie 
sunaikino didelį skaičių lie
tuvių liaudies dainų ir me
lodijų rekordų.

Tuo pačiu laiku keli tu
zinai kolegijų ir universite
tų mokytojų įvairiose Lie
tuvos dalyse tapo areštuoti 
ir Vokietijon į koncentraci
jos stovyklas išsiųsti.

Nors vokiečiai uždarė u- 
niversitetus, bet jie nedrį-I 
so likusiųjų profesorių iš
sklaidyti po kaimus. Jie bi
jojo, kad profesoriai kai
muose nekeltų žmonių prieš 
nacius. Todėl tiem profeso
riam, kurie dar nebuvo su
imti bei Vokietijon ištremti, 
naciai paskyrė neva moks
linius darbus įvairiose į- 
staigose miestuose.

Pirm vokiečių išvijimo iš 
Vilniaus, naciai įsakė iš
rankioti svarbiausių me
džiagų iš universiteto ir 
Mokslų Akademijos knygy
nų ir iš archyvų. Jie tikėjo
si ta medžiagų Vokietijon 
persiųsti. Bet kad Raudono
ji Armija taip netikėtai ir 
audringai užklupo nacius 
Vilniuje, tai tik tuom buvo 
išgelbėta mokslinės miesto 
įstaigos ir tautiniai - isto
rinės brangenybės nuo vi
siško išplėšimo.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? ......................

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... $1.75

Lietuviška Virėja, Kepėja, Ke- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kepimui, virimui ir kenavicui 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ...

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ...............................

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu ............................... ...

Kaip Kunigas Papjovė Savo 
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ............................

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 

Raktas į 
dengia 
slėptus 
surasti 
gyventi

Paparčio
apie senovės burtus ...............

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ............................

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25 

Mikaldos Pasakojimai ...............
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

gai nesiženija ......................
Marių Duktė, graži apysaka .... 
Kaip Duktė Gyveno Pūstynėje, 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

dainos ...................................
Kantri Alena, pasaka ..............
Gudrus Piemenukas ......................

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų. 
Nuo nervų suirimo .................. I
Nuo dusulio (asthmos) ............. i
Vyriškumo pataisymui ............. !
Nuo užsisenėjusio kataro bei 

hayfever ................................ I
Nuo cukraligės (diabetes) ....... I
Nuo vandenligės bei širdies ligos i 
Pailių arbata arba mostis ....... I
Trejankos; stambios šaknys ..... i
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 1 
Sureguliavimui .kietų vidurių .... i 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ..................................... $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
lės, pelūnės, našlelės, puglaiš- 
kiai po .................... 25c pakelis.

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

SOLOMON WEIN FLASH
613 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NUSTATYMUI VYRAI TUOJAU GAUNAMI
DARBAI

MERGINOS

25c

50c

35c

25c

25c

15c

30c
Gyvenimą, knygelė ati- 
visokius nuo mūs už- 
sekretus; kaip galima 
sau tinkamą porą ir 
turtingai ................... 1
žiedas, Pasakojimai .

75c

20c

30c

25c

30c
25c
25c
35c

15c
25c
25c

PHILADELPHIA, PA
Prašome Įsitemyti, Jog

Dienraščio Laisves Naudai
‘ ’ 4 • I s * •» » » J’4 " n ,»• i

PUNCH PRESAMS LAYOUT MEN
PIRMIEMS & ANTRIEMS

LENGVAS FABRIKO
DARBAS

ŠIFTAMS.
PATYRĘ SHEET METAL DARBININKAI

LYDYTOJAI 8 A.M. IKI 4:30 P.M.

85c
60c
85c

85c 
85c 
60c 
85c 
60c 
85c 
60c

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

i ♦ • ♦ 4

Rugsėjo 3 September
Jau Dabai4 Laikas Rengtis j Pikniką

PEER PARK, N. J

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Bus Alaus, Degtinių ir jfJiĮokių perimų

Daug svečiu atvyks iš Brooklyn©, Newarko, 
Elizabeth© ir kitų miestų.

NOTICE is hereby given that License N°- 
RL 7485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverager Con
trol Law at 388 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND 
(Bill’s Tavern)

388 Court St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

,N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2594 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOMENICO
2594 Atlantic Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

263 Wilson
THEODORE FUGEL 
Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 5977 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

380

SANTO GIANNETTO
(Wonder Ogee Stores)

Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
563 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

563 Wilson
FRED 

Ave.,
HOYER

Brooklyn, N. Y.

REIKALINGI

TORTORICE
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
682 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DE MATTIA
682 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

’ SEYMOUR MAIMAN 
416 Monroe St., Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PRELLER
1031 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
244 Kings 
County of 
premises.

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

244 Kings
AMANDUS JUNGE

Highway, Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
468 Gates 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

WILLIAM
468 Gates Ave. ,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

HALPERN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
487 Gates 
County of 
premises.

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

487 Gates
SIDNEY TISHFIELI)

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5026 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
911 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

911 Myrtle
MORRIS GORCHOW 
(Morris Food Store)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings; to be consumed off the 
premises.

JOHN E. MICHITSCH
176 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET,
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

(201)

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

VYRAI
PLIENO DIRBINIŲ

FABRIKUI

(201)

NUOLATINIS DARBAS
TIK PIRMOS KLASĖS TESIKREIPKITE. 

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO.

THE THOMAS 
WRIGHT CO., INC

80 COLDEN ST., 
JERSEY CITY 2, N. J.

(196)

SKAITYTOJAI
$35 I SAVAITĘ Iš 5 DIENŲ 

PREMIER ESSEX LINEN SERVICE 
410 EAST 34 th ST.

(195)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS PARDAVĖJOS
PILNAM LAIKUI 

TAIPGI 9:45 A. M. IKI 3 P. M., 
AT 1 P. M. IKI UŽDARYMO.

RAŠTININKĖS 
KASIERKOS 

SANDĖLIUI MERGINOS 
PRIE SODĖS FONTANO 

DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITĖ.

HEARN’S
74~5TH AVENUE.

(201)

REIKIA MERGINŲ
KASIERKŲ, SANDĖLYJE IR PARDAVĖJŲ. 

GERA ALGA. BONAI IR VAKACIJOS.
VAIKAMS PREKIŲ DIRBTUVĖ

BROOKLYNE. FOXCROFT 9-7502.
(196)

ŠEŠTADIENIAIS
NEDIRBAMA

ALGA $20
VITROPHANE CORP

33—34TH STREET
BROOKLYN, N. Y

MERGINOS-MOTERYS
VALGIŲ PAKAVIMUI

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
L. M. PETERSON CO. 

33—35th Street 
BROOKLYN, N. Y.

(200)

(196)

MOTERYS, namų ruošai; prižiūrėti vaiką ir 
virtuvės darbui. 4 kambarių apartmentaa, 
guolis ant vietos. $150 j mėnesį. Reikia kitų 
darbininkų sunkiam darbui. Kreipkitės ar 

telefonuokite po 7 P.M. L. Birnbaum, 
402 Ocean Parkway, Brooklyn, Apt. 602.

WINDSOR 6-6454. (196)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDA1NES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST.,
(x)

NOTICE is hereby given that License 
GB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , , .

FRANCIS WEISSMAN
855 Knickerbocker Ave... Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,•

EVERGREEN DELICATESSEN, INC.
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIE STAMPFL
(Adm. of Estate of John S(ampfl)

521 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
450 Evergreen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN B.
450 Evergreen Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

bo consumed off the

TEICHMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHANNES STRETCH, SR.
639 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST MAIER
435 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

BE 100% 
WITH YOUR

* A • > ’ > .r.

•Iff!

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
363 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of’ Kings, to be consumed on the 
premises.

PILNAI IŠSILAVINĘ MECHANI
KAI, DEGINTOJAI, PUNCH 

PRESS OPERATORIAI
REIKALINGI

LAYOUT MEN

MERGINA AR MOTERIS, reikalinga prie 
bufeto darbo restaurante. Patyrimas nerei

kalingas. Geros algos. Guolis ant vietos.
HAVEMEYER 8-0717. Niedcrstein’s Restau

rant, 69-16 Metropolitan Avė., 
Middle Village, Queens, N. Y.

(201)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

363 Wilson
JACOB ROBINSON
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is

EB 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

485 New
MAX DRUCKER

Lots. Ave., Brooklyn, N. Y.

is’ hereby given that License No.NOTICE
EB 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

ANNA W1EDMER
541 Knickerbocker Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
479 Livonia

ROSE KELLNER
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

MAŠINISTAI
LYDYTOJAI

TUOJAU
NUOLATINIS DARBAS

..KREIPKITĖS TIK FIRMOS KLASĖS.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO

ARCO WELDING
MACHINE WORKS, INC

37 JAMES AVĖ., 
JERSEY CITY 6, N. J.

(197)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės Į Personnel Manager
175 WEST 58T1J ST.

■ : (197)

MOTERŲ 
REIKIA

LENGVAM 
OFISŲ VALYMUI

VALANDOS NUO 12 VIDURNAKČIO IKI 
6:00 A.M.

$17.64 Į SAVAITĘ PRADŽIAI.
KREIPKITĖS MAIN FLOOR, 

67 BROAD STREET, 
9:00 A.M. IKI 5:00 P.M.

TURI BŪTI PILIETIS AR TURĖTI 
PIRMAS POPIERAS.

(199)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKd

NOTICE is 
EB 233 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
765 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

765 New
MAX SCHNEIDER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y. DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS

isNOTICE 
EB 374 has 
to sell beer, 
the 
1701. ___ _____
County of Kings, to bo 
premises.

1701

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 78th Street, Borough of Brooklyn, 

) consumed, on the

FRANK DE 
(Homewood Bar 

78th Street,

VITO
& Grill)

Brooklyn, N. Y.

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA AIŽIA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 1
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(x)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 — 64th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
preinisei.

NOR. AM. SEAMEN & GJOA 
HOLDING CORP.

802—64th St./. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer. at. retail under • Section 10] Įof 
the Alcoholic 'Beverage ’Control Law' ’ at 
2579 Cropsey Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILHELM LUDWIG NEUHAUS 
(Willy’s Lunch Rest.)

2579 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, hi rw«Z 1C7
the Alcoholic Beverage Control Law at 1588 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

K. & B. DELICATESSEN, INC.
1588 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 of

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS 

DIDELĖ MODERNINĖ DIRBTUVĖ
5 NAKTIS, NUOLATINIS DARBAS

Mokama Laikas ir Pusė už Viršlaikiui. 
Kreipkitės Į Employment Ofisą— 

Netelefonuokite, '
LOFT CANDY CORP.
40th Ave. & 9th 3t., L. I. City.

I.R.T.—B.M.T. 6th Ave.—8th Ave. 
iki Queens Plaza Sta. Vernon Blvd, 

iki dirbtuvės durų;

subvėms
Bus 102

(195)

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway 
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

MOTERYS VALYMUI
Dideliame Ofisų Būdinke.

Algos, įskaitant viršlaikius, $30 ir aukščiau.
MATYKITE SUP’T. 70 PINE ST., 

N; Y. c. - ‘ (X)

MERGINOS 18-35
'*' ’40 Valandų ’

5 Dienų Savaitė 
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St.

Ridgewood, Brooklyn.
(200)

MERGINOS & MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už, Viršlaikius 

DABAR DIRBAMA 48 VALANDAS Į 
SAVAITĘ.

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo 

Fagelbininkės Laboratorijoj 
Kreipkitės 

MR. MALONEY 
3280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.) 
(197)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.

(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

(199)
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Leit. Petras Čepas 
Parvyko Atostogų

I
Lt. Peter Chepas

Petras Čepas, leitenantas, Į 
gale pereitos savaitės parvyko > 
trim dešimtim dienų atostogų ■ 
po nebuvimo namie per apie j 
19 mėnesių. Svečiuojasi pas tė-į 
vus, Emilijų ii* Juozą Čepus, j 
taipgi sesutę Emiliją su jos 
šeima, Maspethe.

Pereitą ketvirtadienį laisvie- 
čiai, taipgi Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Centro dar
bininkai turėjome džiaugsmo 
susitikti šį netikėtą tolimą sve
čią, Petras buvo užėjęs į abi 
šias įstaigas. Puikiai atrodo. 
Nežiūrint skirtingo klimato ir' 
tarnybinių sąlygų skirtingose j 
Pietų Pacifiko bazėse, Petras 
užtikrino, jog jis jaučiasi kuo! 
geriausiai ir tikisi grįžti į tą | 
pačią sritį.

Lt. Čepas buvo veikliu LDS 
nariu pirm išėjimo kariškon 
tarnybon, taipgi dainavo Aido 
Chore. Ir išėjęs tarnybon jis1 
neatitrūko — tebepalaiko arti
mus ryšius su namie likusiu 
jaunimu. Ir kiekvieną progą 
gavęs atlankyti namiškius, at
lanko ir mus pasidalinti lai
mingo sugrįžimo džiaugsmu su 
visais senais draugais.

DABAR RODOMA 
Puikiausia Nauja Komedija 

Preston’o Sturges 

“Hail The Conquering 
Hero”

Su * EDDIE BRACKEN
♦ ELLA RAINES

* WILLIAM DEMAREST
Šaunus “ASMENINIS”

Vaidinimas Scenoj
Nepaprastas Priedas—

GENE SHELDON

Paramount THEATRE
BROADWAY 
ir 43rd Street

Sveikina Lietuvos Laisvinto- 
jus ir išlaisvintus Žmones

Brooklyniečių fondan Lietu
vos žmonėms apdovanoti, be 
pirmiau minėtų, pridavė savo 
dovanas pinigais šie:

Mr. X aukojo $10.
Adelė Kalakauskienė (Šuns

kų ir Pilviškių išlaisvinimo 
proga) $10.

Petras Vincunas, Maspeth, 
?10-

J. ir E. Kasmočiai $3.
Eva Mathis, New York, $1.
Juozas Minkevičius, Mas

peth, $1.
Viso šiame pranešime $35.
Pirm pikniko skelbtų dova

nų brooklyniečių fonde buvo 
$566. Piknike sudėta piniginė
mis dovanomis $359.53. Viso 
brooklyniečių fonde šeštajam

siuntiniui dovanų Lietuvos 
žmonėms jau turime $960.

Dovanos drabužiais bus 
skelbiamos atskirai.

Kadangi šeštasis siuntinys 
turi išeiti su Labor Day, ikiį 
kurios belieka tik pora savai-Į 
čių, tad visi norintieji jin pri-j 
sidėti su dovanomis prašomi j 
paskubėti. Iš anksto užsaky
tieji nauji daiktai (apatiniai 
drabužiai, muilas) dabar kas
dien atvežami ir reikia mokėti 
bilas. Ir su paskutiniais užsa
kymais reikia paskubėti, nes 
ypatingai norint gauti nupigin
tomis urminėmis kainomis rei
kia užsakymai paduoti gerokai 
iš anksto ir tai ne visada gali
ma gauti pageidaujamu laiku.

Pag.

Central Brooklyn
Broliai ir Seserys:

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Kom. skyrius Central Brook- 
lyne prašo jūsų, kad daiktus,! 
kuriuos aukojate sušelpimui 
lietuvių Lietuvoje, suneštumėt, 
pas N. Leitą. į.

N. Leita duoda patalpą ne
mokamai dėl Lietuvoje nuken
tėjusių nuo karo lietuvių. 56; 
Hudson Avenue. C. B. j

New Yorke pereitą pirma
dienį 38 atskirais kambariais 
išrendavojamų namų savinin
kai pasimokėjo nuo $10 iki 
$100 pabaudos už peržengimą 
lubinių kainų.

Sveikina Laisvę
štabo saržentas Stasys B. 

Padegimas randasi kur nors 
Alaskoje. Sveikina Laisvę ir 
visus pažįstamus. Taipgi atsi
prašo L. Kavaliauskaitės, nes 
jai pridaręs daug nesmagumų, 
kuomet ji mokino Ateities žie
dą, o jis, mat, buvęs nekoks 
mokinys — dabar prisipažįs
ta. . .

Studentas Užmušė
Savo Draugu

, Lucien Carr, 19 metų, stu
dentas Columbia Universitete, 
vedinas advokatu atėjo dis- 
trikto prokuroro raštinėn, New 
Yorke, pereitą antradienį pra
nešti, kad jis užmušęs vyresnį 
.savo draugą David Kammerer.

Carr sakėsi prokurorui už
mušęs Kammerer pirmadienį 
įtūžime už lytinį prie jo lindi
mą. Girdi, jiems sėdint River
side Parke jo bendras Kam
merer norėjęs su juom pasielg
ti saviškai. Tas jį taip supyk- 
dęs, kad jis lenktiniu peiliu 
Kammerer ant vietos nudūręs. 
Tada jis suplėšytais paties 
Kammerer marškiniais, diržu, 
batų šniūreliais surišęs jo la
voną, pririšęs akmenų ir nuri- 
tęs Hudson upėn.

Sugrįžęs namo jis telefonu 
pašaukęs savo motiną, turtin
gą St. Louis ponią, ir pasisa
kęs savo bėdą. Motina pata
rus pasiimti advokatą ir pasi- 

• duoti.
Pasidavęs, Carr parodė, kur 

' jis įmetė kūną, taipgi žemėn 
įkastus užmuštojo akinius.

Užmuštasis Kammerer, 33 
metų, taipgi paeinąs iš St. 
Louis, kur jis seniau buvęs fi
ziško lavinimo instruktoriumi. 
Esą, jis atsekęs Carr į New

“Atlantic City” New Yorke
Muzikališka smagi Republic 

gamybos filmą “Atlantic Ci
ty” perstato tą laikotarpį, ku- 
riuomi tas miestas tapo pa
sauliniu rezortu ir “Miss Ame
rica” parodų centru. Jerry Co
lonna, Charley Grapewin ir 
Robert B. Castaine vadovau
jančiose rolėse. Paul White- 
man ir Louis Armstrong orkes- 
tros. Dabar rodoma Republic 
Teatre, Broadway ir 51st St., 
New Yorke.

“Song of Norway” Atvyksta 
Iš Vakarų

Ši nauja operetė, pradines 
gastroles sėkmingai atlikusi 
Los Angeles ir San Francisco, 
su visu štabu iš 100 daininin
kų ir šokėjų atvyksta New 
Yorkan. Pirmasis perstatymas 
įvyks šio pirmadienio vakarą, 
rugpjūčio 21-mą, Imperial 
Teatre, West 45th St., New 
Yorke.

Jankių Triumfavimas Žinių 
Teatruose

Embassy Newsreel Teatruo
se, 42nd, 46th, 50th ir 72nd 
St., New Yorke, dabar rodoma 
mūsų karių sėkmingas marša- 
vimas ant Paryžiaus. Pulkai 
paimamų belaisviais nacių. 
Prancūzai sveikina mūs karius. 
Prancūzai savo krašto išdavi- 
mi.

Miestui Planuojama 
Naujas Projektas

Teisia Prasižengusius 
Maisto Padalinimui

Taigi, prašo motinos, kad . Yorką. Studijavęs Columbia 
priduotų Laisvei dolerį, kaipo I Universitete. Ant pragyveni- 
sveikinimą. O kurie pažino jį,! mo užsidirbęs padėdamas bil- 
,tų prašo parašyti jam laišką, dingo prižiūrėtojui.

Visiems labo vėlina,

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JAC0B0WSK1 COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN 

Komediją Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calliern Annabella ❖ Oscar

Karl weiss * J. Edward Bromberg

MARTIN BECK ^“<3T-
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir §EŠT. $2.75 iki $1.10.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bro*, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD BROADWAY 
ir 51st St.

WARNER BROS, perstato

JANIE
—Ji buvo visų mylimoji!

su ROBERT HUTTON * JOYCE 
REYNOLDS' ❖ EDWARD ARNOLD * 

ANN HARDING
IR DAR Šaunūs Vaidinimai Scenoj su 
TOMMY TUCKER ir Jo Orkestru. The 
THREE TWO TIMERS, dainininkai ir kt.

STRAND ’■TŠV"'

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINĖ VIETA. ROCKEFELLER CENTER

M-G-M’s SUKAKTUVIŲ TRIUMFAS
Pasaulinė Premjera Kalingos meilės ir drąsos judžio . . . pagal didžią Pearl Buck’s 

apysaką. Istorija mergaitės, kuri įkvėpė kovojančius Chinijos žmones!

“DRAGON SEED”
žvaigždžiuoja 

KATHERINE HEPBURN 
WALTER HUSTON ALINE Mac MAHON
AKIM TAMIROFF TURIIAN BEY
DIDŽIOJOJ SCENOJ. "SKY HIGH"—čiukuras melodijų ir spindėjimo ... su 

Rockettes, Glee Club, Baleto Grupe ir Music Hall Simfonijos Orkestru

DIDINGIAUSIAS PASAULYJE JUDAMASIS PAVEIKSIMAS PER 50 METŲ!
DARRYL F. ZANUCK’S

“WILSON”
TECH NIKIN RM IS SPALVOMIS 

12,000 Vaidintojų—200 Vaizdų—87 Sujaudinančios Melodijos!
IR DAR SAUNOS VAIDINIMAI SCENOJE 

DABAR RODOMA — NUOLATINIAI VAIDINIMAI
* ( > X V 7th Avė. ir 501 h St. durys atdaros nuo 9 a.m.

Amerikinė Premjera—Šeštadienį, Rugpjūčio 19 d.! 
ARTKINO PERSTATO 

“ADVENTURE IN BOKHARA” 
Sujaudinanti istorija pasakiškojo didvyrio Nasredino.

Tartum pamišusiais žygiais jis jvarė baimę tironam ir juokais kratė Rytinius kraštus.
Pagaminta Taškento Judžių Studijose, Sov. Sąjungoj.

Patrauklus priedas: “MOSCOW MELODIES” — su Seštakovičluin, 
Aaliaplnu, Lemeševu ir daugeliu kitų, 

pirmą sykj drauge pasirodančių judyje.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienj.

STANLEY THEATRE BST“

S/Sgt. Stanley B. Padegimas, 
19030205,
Co. L, 53rd In f.,
APO 986, 
c/o Postmaster, 
Seattle, Wash.

Bergen apskričio, New Jer
sey, prokuratūra pradėjo ty
rinėti priežastį Palisades Par
ko gaisro, kuris nusinešė 3 
žmonių gyvastis ir daug su
žeidė.

Paveikslas iš istoriškos filmos “Wilson,” sėkmin
gai rodomos Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New 
Yorke. Scenoje Fred Waring ir jo Pennsylvanians,
muzikos ir dainų programa.

FILMOS - TEATRAI
“Wilsonas” New Yorke 

Puikiai Gyvuoja
Istoriškoji filmą “Wilson,” 

iššaukusi taip pat istorišką izo- 
liacininkų ir reakcininkų ant 
savęs ataką, labai sėkmingai 
rodoma Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Mi- 
lionams geriausių amerikiečių 
izoliacininkai nori uždrausti tą 
filmą. Mums, gyvenantiems 
New Yorke, tos teisės atimti 
nedrįso, tad desėtkai tūkstan
čių miestiečių tą filmą jau ma
tė ir dar matys.

Būtinai pamatykite “Wil
son.”

Paramounte Rodo Linksmą 
Komediją

“Hail the Conquering He
ro,” neseniai pradėta rodyti 
Paramount Teatre, prie Times 
Square, perstato bėdas jauno 
parti joto, kuris labai norėtų

būti kariškiu, bet jo nepriėmė. 
Savo miestelio žmonėms jis no
ri persistatyti tarnaujančiu ir 
tame jo draugai marinai pa
deda. Bet. . . jis nenorėjo mas- 
karaduoti didvyriu juomi ne
būdamas. Jo draugų suruoštas 
jo, kaipo didvyrio, sutikimas 
sudaro nepaprastai smagią ko
mediją.

“Adventure in Bokhara” 
Stanley Teatre

šį šeštadienį, rugpjūčio 19- 
tą, pirmu kartu Amerikoje 
pradės rodyti “Adventure in 
Bokhara,” gamintą Taškento 
studijose, tarybinėj Uzbekijoj.

Filmą gaminta remiantis 
liaudies tautosaka apie pasa
kiškąjį Nasrediną, rytų Robin 
Hood, kurio nepaprasta išmin- 
tis-sumanumas vis laimingai 
išvesdavo iš valdono Emiro bu
delių nagų.

Kalbėdamas Kiwanis Kliu-! 
i bui, New Yorke, majoras La
Guardia sakė, kad miestui esąs! 
planuojamas naujas statybos 
projektas, beveik tolygus Idle-i 
.wild lėktuvų stoties projektui.1 
Koks jisai, būsią pilnai pa-j 
skelbta bėgiu apie mėnesio lai-Į 
ko.

----------------------- i

Sulaukėm Vėsumos
----------- I

Ilgai lauktos ir žadėtos vė- 
' sumos, pagaliau, sulaukėm.! 
I Penktadienio rytą buvo pakan
kamai vėsu, Laisvės “parke” 

I termometras rodė 80 laipsnių.
Rugpjūčio 17-ta ir pirmosios 

17-ka dienų bendrai sudarė 
keleriopus rekordus:

17-ta buvo karščiausia tošį 
dienos rekorduose, 92.6 laips
niai. Pirmesnė rekordinė buvo; 
91 laipsnis, 1913 m.

Ji buvo iš eilės 8-ta virš 90

Federaliame teisme, New 
Yorke, teisiami 3 asmenys kal
tinimu, kad jie suokalbiavo 
kenkti pravedimui federalio 
maisto padalinimo įstatymo.

Teisiami yra: John B. Turk, 
buvęs pirmininku Downtown 
Ration Board, ir David Loeb, 
viršininkas McGinnis Broad
way Restaurano, New Yorke. 
Trečiasis yra brooklynietis bu- 
čeris Harry Dreiblatt, 1225 
Ave. It. Turk kaltinamas pri
ėmus kyšius už ekstra punktų 
leidimus, Dreiblatt ir Loeb da
vę kyšius.

laipsnių. Pirmiau virš 90 laips- sybė iš 
nių buvo iš eilės 7 dienos, bir
želio mėn., 1901 m.

Pirmųjų 17-kos dienų ben- 
' drai sudėta (average) tempe
ratūra šiemet buvo 80.4 laips
niai. Aukščiausia pirmiau bu-
vusi tomis dienomis buvo 77.8 
laipsniai, 1896 m.

Jieško Šmugelninko
Federalio prokuroro McNal

ly raštinė paskelbė, jog Port 
Washington turčiaus Thomas 
Gorman jieškoma kaipo pabė
gėlio nuo teisdarybės. Vyriau- 

jo reikalauja $700,000
nedamokėtų taksų už 1943 m., 
bet jis nuo gegužės 22-ros esąs 
dingęs iš akių.

Sakoma, kad jis pereitais 
metais susižėręs virš milioną 
dolerių pardavimu 60,000 dė
žių degtinės juodojo turgaus 
kainomis.

PRANEŠIMAS
MASPETH, N. Y.

LDS ir ALDLD kuopos, Rusų, 
Lenkų ir Vokiečių (iš Ridgewood) 
Kliubai bendrai rengia puikų išva
žiavimą Flushingo Giraitėj, Alley 
Pond Parke. Įvyks rugp. 20 d. Tu
rėsime skanių užkandžių ir gėrimų. 
Bus gera muzika. Bus ir kalbėtojų: 
Harry Chapman, pirm. Queens 
County Labor Party, taipgi iždinin
kas ALP State Committee. Maurice 
Forge, 1-mas vice-pres. Queens 
County ALP, taipgi redaktorius 
Transport Workers Union laikraš
čio. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai praleisti 
laiką 4-ių tautų piknike. Komisija: 
W. Kariūnas, G. Laukaitis.

KELRODIS: Giraitė randasi prie 
Springfield Blvd. (25th Rd.) tarp 
Worlds Fair Blvd, ir Turpike.

Independent ar BMT Jamaica li
nijomis važiuoti iki Sutphin Blvd, 
stoties. Prie stoties imti Hillside 
No. 1 busą iki Springfield Blvd. Eiti 
j kalną ir tolyn tuo keliu iki praei
si! dvi patiltes. Priešais Alley Pond 
parko* vartus su iškaba pasisukti po 
kairei j tankią giraitę. Netolimoj 
giraitės aikštėje pamatysite-išgirsite 
pramogą.

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

REIKALAVIMAI
Reikia Darbininkų 
Kriaučių Dirbtuvei

Reikia klinikų beistytojų, vieno 
preserio — Finish; guzikų siuvėjų, 
merginų beistam ištraukyti ir Yoke 
beistytojų. Taipgi Armhole Creaser. 
Tuojau kreipkitės pas:

STEPONĄ KARVELJ,
45 Roebling St.., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 7-2494.
(199)

Reikalinga mergina arba moteris 
dirbti už baro kaipo bartenderka. 
Valandos nuo 3 vai., dieną iki 11 v. 
vakaro. Nedėliom nereikia dirbti. 
Alga nuo $30 ir aukščiau. Nieko ne
reikia valyti, lik dirbti už baro. 
Šaukite: APplegate 7-9718. Cleveland 
Palace, 234 Cleveland St., Cypress 
Hills, N. Y. (193-195) ‘

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□ LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentai 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti 1 mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
!; ' □

VALANDOS: f Iyte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teičius *u naujausiai* {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842




