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Tariamasis “Lietuvių Tautos 
Trečdalis.”

Gražiai Brooklyniečiai Pa
sirodė.

Keleivis Teberašo: “Suo
miai muša rusus. . .”

$500,000.00!
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

Dvi didžiausios lietuvių 
draugijos Brook lyne atmetė 
“bučkio kavalierių”—šimučio 
ir Grigaičio—prašymus išrink
ti delegatus į Pittsburgho kon
ferenciją. Jomis yra:

Šv. Jurgio Lietuvių Draugi
ja.

Amalgameitų unijos 54-ta- 
sis Lietuvių Lokalas.

O Lietuviu Amerikos Pilie
čių Kliubo—seniausio ir did
žiausio lietuvių kliubo Brook- 
ly.ne—tie kavalieriai net ne
drįso ir kviesti, nes nujautė, 
kokį atsakymą jie gaus.

Nedalyvaus Pittsburgho kon
ferencijoje nei Brooklyn© Lie
tuvių Atletų Kliubas, nedaly
vaus nei viena LDS, nei viena 
ALDLD kuopa.

Nedalyvaus ten, beje, nei 
lietuvių tautininkų sriovė.
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Kas gi ten tuomet Brooklyną 
“atstovaus’ ?

Ogi “LSS”, kuriai priklau
so keliolika menševikų ir 
trockininkų!

Pittsburgho dalyvaus vienas 
kitas brooklyniškis lietuvis 
kunigas. Bet tai bus grynai 
parapijinis dalykas, nes jie 
ten atstovaus tik gyvojo ro
žančiaus bei panašius ratelius, 
kurie juos išrinks.

Nekreipdami dėmesio j tai, 
tūli konferencijos šaukėjai jau 
dabar skelbia, būk konvenci
joje būsią atstovaujamas “lie
tuvių tautos trečdalis” (Gaba- 
liauskas) ! Kitais žodžiais: jie 
skelbia, būk ten būsią atsto
vaujami visi Amerikos lietu
viai !

Galimas daiktas, kad ir kon
ferencijos rezoliucijose pana
šūs perlai skambės.

Tačiau kiekvienas protaująs 
žmogus žino, jog tai bus me
las!

Iš Stockholmo pranešama, 
kad suomiai prašą Didžiosios 
Britanijos padėti jiems susi
taikyti su Tarybų Sąjunga. Jie 
negalį kariauti, šalis nualinta 
—badas ir pranykimas grū
moja fašistų valdomai Suomi
jai.

Bet ne taip mano So. Bosto
no Keleivis. Jis štai kaip už
gieda :

“Suomiai apmušė rusus. . . 
Botnijos užlajoj įvykęs rusų ir 
suomių karo laivų susikirti
mas; rusų laivai buvę gero
kai apdaužyti ir pasitraukę. 
Suomiai neturėję jokių nuosto
lių...” (Kel. iš š.m. rugpj. 25 
d.).

Argi ne smagu ?! Keleivio 
“karinis strategas”, matyt, 
prisiminė tuos geruosius 1939 
metus, kai jo suomiai “bai
siai sumušė” nedorėlius rusus 
—iki patys vos neišnyko. Tai
gi Michelsonas ir vėl pradėjo 
kartoti tą pačią maldelę.

Kai šitaip Keleivis rašo, tai 
reikia manyti, kad suomių fa
šistams yra iš tikrųjų, labai 
riestai.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo turtas jau pasiekė 
pusę milijono dolerių.

Vadinasi, LDS turi apie 
$500,000 turto.

Tai smagi visiems LDS na
riam žinia.

Palyginti, per trumputį lai
ką-—per mažiau kaip trylika 
metų—sukaupti tokią pinigų 
sumą—didelis dalykas!

Šiuo metu eina LDS vajus. 
Organizatoriai ir vajininkai 
privalo šį faktą turėti galvoje.

NACIAI BOMBARDAVO IR 
NUSKANDINO DAR DU 

ŠVEDIJOS LAIVUS
Stockholm, šved. — Trys 

kariniai vokiečių laivai-nai- 
kintuvai bombardavo ir nu
skandino du Švedijos žvejų 
laivus tarptautiniuose šiau
rinės Jūros vandenyse, ne
toli Danijos, rugp. 25 d. Su 
laivais žuvę 12 švedų. Tie 
laivai buvo aiškiausiai pa
žymėti Švedijos vėliavomis.

Apie šitų hitlerininkų at
akų pranešė švedai iš kitų 
trijų žvejybos laivų, kuriem 
pavyko pabėgti. Švedijos 
užsienio reikalų ministeri
ja pareiškę, kad tų nacių 
veiksmų jinai laikys “labai 
rimtu nuotikiu,” jeigu jis 
bus galutinai patvirtintas.

Manoma, kad vokiečiai 
tiksliai skandino tuos švedų 
laivus dėl dviejų priežas
čių: viena, keršyt Švedijai,

Vokiečiai Saudo Kylančius 
Danus; Danai Streikuoja ir 
Sabotažuoja Hitlerininkus

Stockholm, šved. — Vo
kiečiai šaudė į žmonių mi
nių, susirinkusių turgavie
tėje Kopenhageno, Danijos 
sostinės, ir tuzinus nušovė

Finų Vadai Reikalauja 
Taikytis su Sovietais
Helsinki, rugp. 27. — 

Suomijos (Finliandijos) po
litinių partijų vadai kreipė
si į prezidentų Risto Ryti, 
ragindami suomių valdžių 
daryt atskirų taikų su So
vietų Sųjunga. Jie sakė, jog 
Suomijos dalyvavimas na
cių kare toliau vis labiau 
blogina ir ardo Jungtinių 
Valstijų santykius su Suo
mija.

Amerikiečiai Spiria 
Japonus prie Sienos
Australija. — Amerikos 

kovūnai prispyrė japonus 
prie siauro Bairoko pajū
rio, vakariniame New Ge
orgia salos pakraštyje. Pra
nešama, jog silpnėja japonų 
pasipriešinimai. Telieka jau 
tik apie 1 mylia amerikie
čiams pasiekti patį tenaiti- 
nį japonų apsigynimo cent
rų.

HITLERININKAI IŠNAI
KINĘ 5 MIL ŽYDŲ

New York. — Čionaitinis 
žydų komitetas skaičiuoja, 
kad nuo Hitlerio įsigalėjimo 
naciai per 10 metų išžudę 5 
milionus žydų Vokietijoj ir 
vokiečių užimtuose kraštuo
se; taigi dabar Europoj te
likę tik 3 milionai žydų. 

kad ji, pagaliaus, uždraudė 
gabent nacių kariuomenę 
per švedų žemę, o antra, 
kad hitlerininkai nori pa- 
gųsdint griežtais veiksmais 
Suomija (Finliandijų) ir 
savo talkininkus, kurių 
žmonės vis plačiau ir smar
kiau bruzda prieš vokie
čius.
PIRMESNI NACIŲ ŽY
GIAI PRIEŠ ŠVEDUS 
Pirmiau nacių mina pa- 

krantiniuose Švedijos van
denyse nuskandino švedų 
submarinų Ulven; ta pačių 
dienų vokiečių laivas ap
šaudė kitų švedų submari
nų, Drakenų. Paskui nacių 
jūreiviai atakavo švedų tor- 
pedlaivį ir vokiečių lėktuvai 
šaudė į prekinį Švedijos 
lėktuvų.

bei sužeidė. Susikirtimuose 
tarp danų patrijotų ir na
cių per paskutines 10 dienų 
tapo nukauta 80 asmenų ir 
sužeista 150, iš abiejų pu
sių, kaip skaičiuoja atkelei- 
viai iš Danijos į Švedijų.

Danai Kopenhagene su
sprogdino Knudsen maši
nerijos fabrikų, padaryda
mi $289,600 nuostolių.

Sustreikavo danai laiva- 
kroviai keliuose uostuose 
prieš nacius. Plečiasi strei
kai įvairiose pramonėse.

Bejieškant nacių žanda
rams bombų dirbtuvėlės 

viename apartmentiniame 
name Kopenhagene, bom
bos sudraskė vienų vokiečių 
policininkų ir vienų milici
ninkų, nors tuo pačiu laiku 
žuvo ir du danai.

Danai tautininkai, komu
nistai ir vadinamos sabota- 
žuotojų komandos planingai 
ardo nacių naudojamus ge
ležinkelius, tiltus, fabrikus 
ir kitus įrengimus.

Komandų veikėjai buvę 
tam tyčia išlavinti Anglijoj 
ir iš lėktuvų nusileidę pa
rašiutais Danijon. Jie gerai 
ginkluoti, turi gana pinigų 
ir net padirbtas korteles 
maisto gauti.

RADIJO VAIRUOJAMAS 
NACIŲ LĖKTUVAS

Stockholm, šved. — Pra
nešama, kad vokiečiai pasi
statę tokių bombanešių, ku
rie vairuojami radijo ban
gomis,, be lakūnų juose. Tai 
būsiųs slaptasis nacių pa
būklas, kuriuo hitlerininkai 
gųsdino Jungtines Tautas.

Berlyno radijas pranešė, 
kad Bulgarijos karalius Bo
ris, nacių sandarbininkas, 
sunkiai serga.

Didysis Oro Žygis 
Prieš Salamauą

------ r—

Australija, rugp. 27. — 
Beveik šimtas Amerikos ir 
Australijos b o m b a n ešių 
triuškinančiai atakavo ja
ponų prieplaukas, sandė
lius ir kitus pastatus Sa- 
lamaua ir apylinkėje, Nau
jojoj Guinejoj. Amerikie
čiai ir australai paleido 180 
tonų bombų į tuos taikinius 
ir, be kitko, sudaužė vienų 
japonų transporto laivų ir 
45 valtis.

Ant žemės talkininkai da- 
sigrūmė iki vienos mylios 
nuo Salamaua japonų lėk
tuvų stovyklos.

BERLYNAS SUMIŠĘS 
IR PERSIGANDĘS

Madridas. >— Atkeleiviai 
iš Vokietijos praneša, kad 
Anglijos bombanešiai didelę 
dalį Berlyno pavertė griu
vėsiais ir degėsiais. Dauge
lis berlyniečių, nematydami 
išeities nusižudė; nemažai 
vokiečių moterų pamišo.

Berne, šveičiu— Atvykę 
iš Berlyno žmonės liudija, 
jog ten viešpatauja persi- 
gandimas. Gyventojai šim
tais tūkstančių metasi į 
priemiesčius ir į artimų mi
škų. Bėgančiais iš Berlyno 
vokiečiais užgrūsti visi ta- 
voriniai traukiniai. Visi 
vaikai iškraustomi iš mies
to. Jau milionas berlyniečių 
išvežta į Lenkijų ir Rytų 
Prūsijų. Visos Berlyno mo
kyklos uždarytos.

Dar liekų Berlyne gyven
tojai nusiminę ir sako, kad 
jau tikrai artinasi galas.

Trūksta miestui maisto ir 
geriamojo vandens, nes an
glų bombos sugadino van
dens patiekimo sistemų.

Nacių propagandos mini- 
steris Goebbels savo laik
raštyje Das Reich įspėja 
vokiečius, jog dabar jau 
negalima kalbėti apie jo
kius Vokietijos laimėjimus 
ir reikia visiems iki mirties 
pasiaukoti, kad tik apsigin
ti, idant, girdi, Talkininkai 
nesunaikintų pačių vokiečių 
tautų. Kartu Goebbels grū
moja, kad bus aštria prie
varta prispirti visi vokie
čiai žūt-būtiniai atlikt na
cių skiriamas pareigas.

Paaštrint prievartų prieš 
nepatenkintus voki ečius, 
tapo paskirtas Heinrichas 
Himmleris, žiauriausias bu
delis, kaipo Vokietijos vi
daus reikalų ministeris.

Tuo tarpu žinios iš bepu- 
siškų kraštų sako, jog pats 
Himmleris perkraustė savo 
ofisų į Pragų, Čechoslova- 
kijos sostinę.

KUR JAPONŲ LĖKTUVAI?
Australija. — Nei vienas 

japonų lėktuvas nepakilo 
pasipriešinti, kuomet apie 
100 talkininkų bombanešių 
pleškino japonų įrengimus 
Salamaua srity j.

SOVIETAI PILNAI PRIPAŽĮSTA 
PRANCŪZU KOMITETU, O ANGLAI IR

AMERIKA TIKTAI IŠ DALIES
Alžyras, rugp. 27.— Čio

naitinis Francijos radijas 
sakė, jog Francūzų Komi
tetas Tautai Laisvinti pri
ims tokį šio komiteto pri
pažinimų, kokį duoda pre- 
zid. Rooseveltas ir Anglijos 
m i n i s t e r i s pirmininkas

Raudonoji Armija iš Dviejų Šonų 
Gręsia Vokiečiam Poltavoj; Pa
žygiavo dar iki 4 Mylių Pirmyn

London, rugp. 27. — So
vietų kariuomenė su tan
kais maršuoja dviem ruož
tais artyn Poltavos mies
to, geležinkelio centro, sto
vinčio už 77 mylių į pietų 
vakarus nuo atvaduoto 
Charkovo, ir įsiveržė į vie
na didoka miestų šioje sri
tyje, kaip teigia oficialiai 
Maskvos pranešimai. Rau
donoji Armija per dienų 
pažygiavo tris, iki keturių 
mylių pirmyn linkui Polta
vos, svarbios vokiečių tvir
tumos.

Viena Sovietų kariuome
nės dalis atakuoja nacius iš 
šiaurių šono, o kita iš 
šiaurvakarių grumiasi prieš 
vokiečius ir tokiu būdu gra
sina perkirst priešams 
g e 1 e ž i n k e lį, einanti į 
vakarus iš Poltavos į 
Kijevu, Ukrainos sos
tinę. Šiame fronte raudon
armiečiai per diena atėmė 
iš nacių kelis kaimus bei 
miestelius, ir dar pasivarė 
pirmyn nuo Zenkovo mies
to, kurį jie užėmė trečiadie
nį. Zenkov gi stovi už de- 
sėtko' mylių į vakarus nuo 
Poltavos linijos.
NUKAUTA TŪKSTAN

ČIAI NACIŲ PER DIENĄ
Vienoj fronto dalyj į va

karus nuo Charkovo per 
dienų buvo ištaškyta 2,000 
vokiečių; į pietus nuo to 
miesto užmušta 600 nacių; 
kautynėse dėl didoko mies
to, kurin Sovietai įsiveržė, 
užmušta 800 priešų. Done- 
co Baseine, į pietų vakarus 
nuo Vorošilovgrado, nu
kauta 1,200 hitlerininkų ir 
nelaisvėn paimta 120. Čia 
rusai sunaikino 32 nacių 
tankus ir 43 kanuoles ir 

pagrobė devynis sveikus 
tankus ir du traukinius, pil
nus prikrautus ginklų ir 
amunicijos. Kitur Doneco 
B a s eine . raudonarmiečiai 
užmušė dar 1,000 priešų ir 
sudaužė 16 tankų.

Viso trečiadienį Sovietai 
sunaikino 92 nacių tankus 
ir nušovė žemyn 38 jų lėk
tuvus.

Visur sovietiniai kovūnai 
supliekė ir atgal atmetė de- 
s p e r a t i škas hitlerininkų 
kontr-atakas.

Briansko fronte rusai 
prasiveržė per visų eilę vo

Churchillas. Tas pripažini
mas, esu, suteikia ganėtina 
pagrindų valdiniam Fran
cūzų Komitetui bendradar
biaut su Jungtinėmis Vals
tijomis ir Anglija kare prieš 
Hitlerį.

kiečių aptvirtintų ir smar
kiai ginamų apkasų.

Naujausi Londono prane
šimai teigia, kad Sovietai 
pralaužė dar platesnę spra
gų nacių apsigynimuose 
Doneco Baseine.

Sovietai Supliekė Šo
nines Nacių Atakas
Maskva, rugp. 27. —Hit

lerininkai su daugiais pės
tininkų ir tankų iš dviejų 
šonų atakavo raudonarmie
čius, įsiveržusius į vieną 
svarbų miestų Charkovo- 
Poltavos fronte. Sovietiniai 
kovūnai supliekė ir atgal 
nubloškė atakavusius na
cius.

Prezidento Žmona Nu
skrido N. Zelandijon
Washington. — Prezid. 

Roosevelto žmona Eleanora 
nuskrido beveik 10 tūkstan
čių mylių į Naujųjų Zelan
diją, Anglijos pusiau-kolo- 
nijų. Ten ji, tarp* kitko, ap
žvalginės Raudonojo Kry
žiaus įstaigas ir lankys su
žeistus karius ligoninėse.

Smogia Italijai iš 
Oro ir Jūros

London, rugp. 27.—Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
bombanešiai ir lėktuvai ko
votojai baisiai naikino tris 
didžiąsias fašistų lėktuvu 
stovyklas Neapolio srityje 
o kitas — arčiau į pietus 
Italijoje. Anglų karo laivai 
vėl bombardavo pietinės 
Italijos uostus, pakranti- 
nius geležinkelių mazgus, 
tiltus ir kitus karinius tai
kinius.

Bendrai, amerikiečių ir 
anglų lakūnai dienų ir nak
tį neatlaidžiai triuškina vi
sus karui svarbius punktus 
ir pastatus pietinėje Itali
joje.

Visuose tuose žygiuose 
talkininkai per dienų nete
ko tik 7-nių lėktuvų, bet 
nukirto žemyn 19 vokiečių 
ir italų lėktuvų.

Maskva, rugp. 27. —Kuo
met Amerika ir Anglija tik 
dalinai, aprėžtai pripažino 
Francūzų Komitetų Tautai 
Laisvinti, tai Sovietų Sų
junga pripažins jį kur kas 
plačiau, ir skaitysis su tuo 
komitetu, kaipo Francūzų 
Respublikos atstovu, — ra
šo sovietinė spauda.
Kiek Jungtinjes Valstijos ir 

Anglija pripažįsta Fran
cūzų Komitetų

Washington. — Quebeko 
konferencijoj tarp prezid. 
Roosevelto ir Anglijos 

premjero Churchillo buvo 
nutarta tik dalinai 
pripažint Francūzų Komi
tetą Tautai Laisvinti, nors 't 
šis komitetas norėjo būti 
“francūzų reikalų globėju 
ištisame pasaulyje,” kol, 
karų laimėjus, Francijos 
žmonės išsirinks sau tokių 
valdžių, kokia jiem patin
ka.

Prezid. Rooseveltas rugp, 
26 d.,, o Anglijos vyriausy
bė 27 d. išleido savo parei
škimus kai dėl to Francū
zų Komiteto pripažinimo, 
su jo pirmininkais genero
lais Giraud ir de Gaulle. 
Bendra abiejų pareiškimų 
prasmė yra tokia, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lijai laikinai pripažįsta šio 
komiteto valdinę vyriausy
bę tiktai “tose francūzų už
jūrių žemėse, kurios pačios 
pripažįsta jo galių,” kaip 
sako Churchillo ir Roose
velto pareiškimai.

Bet nei Amerika nei An
glija nepripažįsta Francū
zų Komiteto nei Francijos 
valdžia nei Francūzų Impe
rijos vyriausybe.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija skaitysis su Fran
cūzų Komitetu Tautai Lai
svinti Šiaurinėje ir Vaka
rinėje Afrikoje, bet, kaip 
prez. Rooseveltas sako: 
“Tas komitetas ir toliau tu
rės priklausyt nuo Talki
ninkų komandierių karinių 
reikalavimų.” Anglijos pa
reiškimas primena, jog ga
lia Francūzų Komiteto 
Tautai Laisvinti “bus apri
bota tam tikrais karo meto 
reikalais.” Anglija, tačiau, 
žada tartis su šiuo komite
tu ir bendraisiais visų fran
cūzų reikalais.

Anglų valdžia taipgi pri
pažįsta Francūzų Komiteto 
vyriausybę Syrijai, kur ji
nai pirmiau pripažino gene
rolo de Gaulle, kovojančių
jų Francūzų vado vyriausy- 
bę.

Iš dabartinių Roosevelto 
ir anglų valdžios pareiŠKL 
mų dar neaišku, ar Talki
ninkai priims Francūzų 
Komiteto atstovus lygiomis 
su kitų Jungtinių Tautų at
stovais, nors prez. Roose
veltas sako, kad jis nelaiko 
šį komitetų valdžia.
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Gera Pažangiųjų Žmonių 
Vienybės Pradžia

New Yorko valstijos demokratų parti
ja nominavo gubernatoriaus pagelbinin- 
au leitenantą generolą William N. Has- 
\ell. Rinkimai bus šį rudenį. Džiugu, kad 
jojo kandidatūrą užgyre ir Amerikos 
Darbo Partijos komitetas, kuris prieš ke
lias dienas buvo nominavęs savo kandi
datą. Jeigu būtų darbie'Čiai neištraukę 
Savo kandidato, tai beveik nėra abejonės, 
kad rinkimus būtų laimėjęs republikonų 
kandidatas Joe B. Hanley. Reiškia, da
bar aplinkui Haskellio kandidatūrą ga
lės jungtis visos pažangiečių Spėkos.

Pernai rinkimus republikonas Dewey 
laimėjo tik todėl, kad demokratai ne
klausė Roosevelto patarimo ir nominavo 
tokį elementą, kurio kandidatūros dar- 
biečiai negalėjo paremti. Matyt, šį sykį 
jie prisiminė pereitų metų skaudžią pa
moką ir parinko žmogų, kuris remtinas 
darbo žmonėms.

Generolas Haskell yra puikiai žinomas 
asmūo įvairiuose humanitariniuose dar
buose. Šiuo tarpu jis yra narys Lehma- 
no vadovaujamo komiteto teikimui pa
galbos išlaisvintiems žmonėms iš fašizmo 
Afrikoje ir Europoje. Jis taipgi yra na
rys Russian War Relief Komiteto. Jis 
yra žinomas kaipo nuoširdus prezidento 
Roosevelto politikos rėmėjas ir nusista
tęs prieš reakcinį demokratę partijos 
sparną.

Rinkimuose New-Yorko valstijos žmo
nės turės puikią progą atiduoti savo bal
sus už demokratų ir darbiečių bendrą 
kandidatą. Tačiau Haskelliui laimėti ne
bus lengva. Reikia atminti, kad guberna

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
■ a-—-------- ■ ==

Auga Tarybų Sąjungos Pramonė
Vis nauji ir nauji naftos šalti
niai paleidžiami į darbą Kirgi
zijoj, Čangirtašo naftos rajone, 
o taip pat Baškirijoj, Sibire ir 
senuose Baku naftos rajonuose.

Visi šie pramonės laimėjimai 
leido gerokai išplėsti ir įvairių 
ginklų gamybą. 1942 m. tankų 
buvo pagaminta kelis kartus 
daugiau kaip 1941 metais, lėk
tuvų—75% daugiau kaip 1941 
m. Lygiai taip pat žymiai pa
kėlė gamybą šaudmenų ir kitų 
rūšių ginklų pramonę.

Pranašumas apsiginklavimo 
srityje, .kurį turėjo karo prad- 
džioje fašistinė Vokietija prieš 
Tdrybų Sąjungą, ypač tankų ir 
aviacijos srityje, dabar išnyko. 
Afgi nuostabu, kad netekus to 
pranašumo fašistinė kariuome
nė ėmė įvairiuose frontuose 
pralaimėti?

Pastaruoju laiku Raudonoji 
Armija atkovojo iš vokiškųjų 
grobikų nagų naftos šaltinius 
Šiaurės Kaukaze, o taip pat ei
lę akmens ahglies rajonų Don- 
base, nekalbant jau apie tokius 
pramonės miestus, kaip Char
kovas, Vorbšilovgradas, Rosto
vas ir kt. Tai dar labiau Stipri
na Tarybų Sąjungos pramonę, 
P kartu ų* Raudonosios Armi
jos smogiamąją jėgą.

Nėra abejojimo, kad milijo
nai darybų Sąjungos darbinin
kų, su pasiaukojimu dirbančių 
gynybos pramonėje, juo toliau, 
tuo vis daugiau gamins ginklų, 
kuriais didvyriškoji Raudonoji 
Armija triuškina ir ateity dar 
smarkiau triuškins vokiškuosius 
grobikus tūkstantiniame mylių 
fronte nuo Leningrado iki Azo
vo jūros, vydama juos lalik iš 
tarybinės1 žemės.

A. Ramutis.

Kada vokiškieji fašistai pa
grobė eilę stambių Tarybų Są
jungos pramonės centrų, jų 
tarpe ir Donbasą, jie visame 
pasaulyje šaukte šaukė, kad 
galų gale Tarybų Sąjungai su
duotas mirtinas smūgis — ji 
nebetekusi karo pramonės ir 
netrukus nebeturės ginklų.

Tačiau per anksti džiaugėsi 
hitleriniai grobikai. Tarybų 
Sąjungos vyriausybė savo lai
ku evakuavo iš pafrontės šim
tus stambių fabrikų, kurie ne
trukus pradėjo visu galingu
mu veikti naujose vietoše ir 
tiekti Raudonajai Armijai įvai
riausius ginklus. Be to, dar to
li prieš .karą tarybinės vyriau
sybės rūpesčiu Urale buvo su
kurta galinga metalurgijos ba
ze, kuri dabar padėjo atsistoti 
ant kojų ir visoms evakuotoms 
įfnonėms ir pati smarkiai išplė
tė gamybą. Urale ir rytinėse 
Tarybų Sąjungos respublikose 
jau karo metu pastatyta ir dar 
tebestatoma dešimtys naujų 
stambių įmonių.

Plačiojoje Tarybų šalyje pil
na visokiausių gamtos turtų. 
Urale, Užbaikalėj, Kirgizijoj 
išgaunama nafta, akmens ang
lis, geležies rūdos, volframas, 
molibdenas, auksas, švinas, cin
kas, nikelis, varis, siera, gyvsi
dabris, platina, vanadijus ir 
daugelis kitų metalų bei mine
ralų. O kur dar Kazachijos že
mės turtai su jos Karagandos 
akmens anglimi, kuW naftos ra
jonai Antrajame Baku? Visi 
Šie gamtos turtai gausiai aprū
pina tarybinę pramonę įvairio
mis žaliavomis.

Su didžiausiu pasiaukojimu 
triūsia Tarybų Sąjungos darbo 
žmonės, kad vis daugiau įmo

torius Dewey varys smarkiausią kampa
niją prįęš jo khnęlidatūĄ.' t)ewęy neno
rės, kad. jo phvaduotoju būtų demokra
tas. Jis darbuosis už išrinkimą Hanley. 
Jau iš anksto žinoma, kad New Yorko 
rtliėšfe, kaiį) ir visuomet, ifefriokratai tu
rės dauguttią. Betįi Valstijos viršutinėje 
dalyje, plačiuose fdrmų distriktuošė, la
bai giliai šaknis turi suleidus republiko
nų partija. Ten įsigalėję yra dešinieji 
arba hooveriniai republikonai. Guberna
toriaus pagelbinihko rinkimuose jie ne
sigailės pastangų nepraleisti pažangaus 
demokrato, dar organizuotų darbininkų 
remiamo..

Todėl pažangiečiams reikės gerai pa
sidarbuoti, kad rinkimus laimėjus. Dar
bo Partija turi gana plačią organizaciją. 
Jos parama gal rinkimus nusvers gero- 
jon pusėn.

Susirūpinimas Sovietų-Ahglijos- 
Amerikos Konferencija

Londono spauda plačiai kalba apie 
reikalingumą konferencijos tarpe šių tri
jų valstybių sukoordinavimui karo rei
kalų. Quebeco konferencijos bendrajam 
pareiškime prisimenama, kad tokia kon
ferencija yra planuojama.

Londono Times vėlina, kad tokia kon
ferencija1 “nebebūtų ilgai atidėliojama ir 
kad jinai duotų ne tik pilnai apvienytą 
strateginį planą, bet taipgi platų susi
tarimą dėl išlaisvintos Europos politi
nės ateities.”

Tuo tarpu Londono Evening Standard 
visai atvijai reikalauja, kad Talkininkų 
vadai tuojau “kreiptųsi į Kremlių dėl 
militarinės ir politinės konferencijos, 
kuri turėtų įvykti tuo laiku ir tokioj vie
toj, kada ir kur parankiausia tai mūsų 
talkininkei (Sovietų Sąjungai), kuri te
beneša didžiąją karo naštą.” Toliau laik
raštis nurodo, kad be jokio atidėliojimo 
turi būti padarytas galas visiems skir
tumams tarpe Rusijos ir Vakarų.

Anglijos spauda Raudonosios Armijos 
paėmimą Charkovo skaitė už signalą 
atidarymui antro fronto vakaruose. Vi
su šiuo klausimu Anglijos spauda daug 
griežčiau ir nuoširdžiau reiškia savo 
mintis, negu Amerikos didžioji spauda. 
Anglijoje daug mažiau anti-sovietinėS 
propagandos. Anglijai karas daug reališ- 
kesnis dalykas, negu Amerikai. Londo
no sugriauti pastatai yra nuolatiniais 
anglams liudininkais, kad reikia steng
tis karą baigti ir laimėti kuo greičiau
sia.

nių pradėtų gaminti visa tai, 
ko reikia Raudonajai Armijai. 
Praeitų metų gruodžio 5 d. Ma- 
gnitogorske pradėjo dirbti ne
seniai pastatyta penktoji ke
taus liejimo domna — pati di
džiausioji domna visoje Euro
poje. Per dieną ji duoda 1,400 
tonų .ketaus, čusovo mieste 
sparčiais tempais buvo pastaty
ta antra galinga domna, kuri 
Čusovo metalurgijos fabriko 
gamybą padidino 2.5 kartų. 
Jau karo metu paleista į dar
bą eilė naujų martenų, gami
nančių aukštos kokybės plieną.

žymių laimėjimų tėvynės ka
ro metu pasiekė ir Tarybų Są
jungos akmehs anglies pramo
nė. Uralo angliakasiai per tą 
laiką beveik padvigubino ang
lies iškasimą. Karagandos ang
liakasiai padidino anglies iška
simą 50%. Kuznecko baseino 
angliakasiai taip pat pralenkė 
taikos meto anglies iškašiiną, o 
Pamaskvio baseinas prieškarinį 
lygį pralenkė dar 1942 m. rug
sėjo mėnesį.

Vis naujos į darbą paleidžia
mos elektrinės .stotys, tiekiančios 
elektros energiją naujoms įmo
nėms. Neseniai čialiabinske pa
leista į darbą 50,000 kilovatų 
šiluminė elektrainė. Ji — ne 
išimtis. 1942 m. paleistų į dar
bą turbinų galingumas yra dvi
gubai didesnis, negu galingu
mas turbinų, kurios ėmė veikti 
1941 m. Elektros laidų, nuties
tų 1942 m., ilgis taip pat 2.5 
kartų didesnis.

Nesulaikomai plečiasi ir ta- 
rybinė naftos pramonė. Uzbe
kijoj, Andižano srity, iš pirmo
jo įrengto naftos šaltinio jau 
ėmė trykšti naftos fontanas.

BAJORAS RIJOSI, KAD 
JO PARTIJOS nepra

šytų
Prieš važiuosiant į Pitts

burgh o konferenciją, Tėvy
nės redaktorius (Tėv., rug
pjūčio 27 d.) siūlo visą eilę 
konferencijai sumanymų. 
Mums atrodo, kad ten su
manymų bus daugiau, negu 
delegatų, — daugiau sme
genų, kaip žmonių.

Bet už vis vyriausias p. 
Bajoro geismas bene bus 
šis:

“Mes taipgi pageidaujame, 
kad nė viena “partija”, “srio- 
vė” ar “frakcija” konferen
cijoje nesistengtų “praryti” 
kitą “partiją”, “frakciją” ar 
“sriovę”. Jei būtų stengia
masi — būtų padaryta daug 
žalos numatytam gražiam 
darbui: nebūtų galima atlikti 
to, kas per šią konferenciją 
siekiama atlikti. Taip esant, 
iš konferencijos šaukėjų ir 
dalyvių pasijuoktų tie, kurie 
jos “nepripažįsta” ir kurie 
nori, kad ji nepasisektų.”

Originalus p. Bajoro pa
geidavimas. Bet mums at
rodo, kad pageidavimo au
torius nesusikalba pats su 
savimi.

Atsimename mes tą “isto
riškąją” dieną, kurią Gri
gaitis - Šimutis - Bagočius, 
pasistiprinę “kipšo gira” 
New Yorke, bučiavosi, kad 
net nu!

Ant rytojaus po tų buč
kių p. Bajoras (kuris plojo 
katutes, kai p. Šimutis lai
žė p. Grigaičio smakrą ir 
vice-versa) parašė editoria- 
lą, kur sake, jog vienybė 
jau įvykinta, jog tieji buč
kiai buvo “istoriniai”, jog 
dabar prasidedanti nauja 
era Amerikos ^lietuviuos.

Bet štai, dabar, išsimie
gojęs, tas pats Bajoras jau 
mano, kad Pittsburghe bus 
bandoma praryti ištisos 
“partijos” ir “grupės”!...

Kokios gi ten partijos ir 
grupės bus? Kunigų “parti
ja”, kurią atstovauja p. Ši
mutis, ir menševikų-trocki- 
ninkų “partija”, kurią at
stovaus p. Grigaitis. Argi 
galėtų dabar jiedu vienas 
kitą praryti, — po to, kai 
visai nesenai taip “istoriš
kai” jiedu bučiavosi?!

Mums atrodo, kad tai bū
tų perankstyvas “žygis”. 
P-nas Bajoras gali miegoti 
ramiai, — jie to dar neda
rys. Užuot vienas kitą ryti, 
jiedu dar bandys bučiuotis... 
Tiesa, kai kada sunku ats
kirti, kur prasideda bučkis 
ir kur baigiasi kandimas....

BALTGUDŽIAI ARGEN
TINOJE

Įdomus dalykas telpa ar
gentiniečių • savaitraštyje 
Momentas (iš š. m. liepos 
23 d.). Jatne telpa Baltgu- 
džių (belorusų) Draugijų 
Federacijos valdybos parei
škimas, nurodąs, kad iš 

Tai international Ladies’ Garirinekt Workers UhijoS lokalo 99 jaunu mergihU 
kliubas. Jos yra. pašižadėjuėi6s rašyti laiškus šio lokalo naridmš, kurie ran
dasi aronijoje bei laivyne. Kiekvienas toks lokalo narys gailina hūb vienos iš ją
vieną laišką kas savaitė.

Federacijos pašalinama tū
la draugija “Kultūra” ir 
vieha biblioteka^ vadinamą 
“Luckiewicz.” Jos pašalina
mos dėl nesilaikymo Fede
racijos ndostatų.

Mums čia nėra svarbu, 
kuo tos pašalintosios gru
pės Federacijai nusidėjo. 
Mums svarbu, kad iš viso 
tokia baltgudžių federacija 
Argentinoje veikia.

Kaip žinome, Jungtinėse 
Valstijose baltgudžiai ne
palaiko savo spaudos, nepa
laiko savo paskybių draugi
jų (jei kai kur ir yra, tai 
jos nežymios). Jungt. Val
stijose gyveną baltgudžiai 
susiliejo vieni su rusais, ki
ti su lenkais, treti su lietu
viais, ketvirti su ukrainie
čiais.
Argentinoj, pasirodo, tau

tinė sąmonė baltgudžiuose 
yra pakilusi gan aukštai. 
Jie ten turi savo draugijas, 
organizacijas, kurios susi
jungė į Federaciją.

Baltgudžiai — kaimyninė 
lietuvių tauta. Su baltgu- 
džiais mūsų protėviai kadai
se turėjo įsteigė vieną vals
tybę. Vytauto laikais Lietu
va tuomet buvo vienoje val
stybėje su . Baltgudija, o 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystes oficiali kalba 
buvo baltgūdžiiį kalba.

Šiandien Baltgudijoj (ta
rybinėje Bielorusijoj) daug 
vietovardžių yra pusiau lie
tuviškų; baltgudžių kalboje 
yra nemažai lietuviškų žo
džių, o lietuvių kalboje — 
baltgudiškų. (Pavardės: 
Gudas, Gudelis, Gudukas, 
Gudaitis, Gudeliūnas, (bude
lių kaimas, Gūdakiemio 
kaimas, etc., etc.) — vis tai 
pavardės ir vietų vardai, 
paeiną nuo gudų arba balt
gudžių).

Prieš karų tarybinėj Balt- 
gudijoje lietuviai buvo la
bai gražiai traktuojami. 
Ten gyveno arti 10,000 lie
tuvių, kurie turėjo savo at
skiras lietuviškas mokyk
las, savo vidurinę mokyklą, 
savo laikraštį.

Kai Lietuvos žmonės 
1940 m. nusitarė įsikurti 
tarybinę sahtvarką ir įsto
jo į SSSR tautų šeimą, tai 
tarp šitų dviejų respublikų
— Baltgudijos ir Lietuvos
— užsimezgė dar artimesni, 
broliškesni ryšiai. Tik žvė
riškasis liitlerio karas su
trukdė tąjį darbą. Be abe
jo, kai Lietuva ir Baltgu
dija išsilaisvins iš po hitle
rinių okupantų, po karo, ir 
vėl abi kaimyninės respub
likos atstei^S Shvo brolišką 
beridradarbiaviiną, kurį ka
ras buvo nutraukęs.

Matyt, Argentinoje balt
gudžiai su lietuviais gan 
Sandariai veikia, nes Mo
mento redakcija pastebi, 
kad išmestose draugijose 
“yra ir lietuvių.” Momen

tas pataria: “Tie lietuviai 
privalo būtinai remti Fede
raciją ir persikelti į kitas 
Baltgudžių Federacijos or
ganizacijas...”

SMERKIA WELLESO IŠ
SKYRIMĄ Iš VALSTY

BĖS DEPARTMENT!)
Didelė dauguma radijo 

komentatorių ir laikraščių 
bendradarbių susirūpino dėl 
paleidimo iš USA valstybės 
department© Sumner Wel- 
les’o.

Visi pripažįsta, kad p. 
Welles nėra liberalas, kad 
jis nėra jokis kairysis, bet 
šiaip sau pažangesnis di
plomatas — politikas —pa
žangiausias mūsų valstybės 
departmente.

Tačiau, jeigu dabar jis 
bus iš ten išskirtas, jeigu 
prezidentas Rooseveltas 
priims jo pasitraukimo do
kumentą, tai bus užduotas 
didelis smūgis visai prezi
dento Roosevelto Naujosios 
Dalybos politikai.

Pasirodo, kad iki šiol Mr. 
Welles mūsų valstybės de
partmente buvo vienintelis 
vyras, kuris iš tikrųjų buvo 
nusistatęs prieš fašizmą, 
kuris stovėjo už glaudų 
bendradarbiavimą su Ta
rybų Sąjunga. Kiti visi val
stybės department© parei
gūnai, įskaitant patį Mr. 
Hull’ą, yra labai konserva
tyvūs, — tūli tiesiog fašis
tams pataikautojai.

Pereitą trečiadienį, kal
bėdamas per radiją (WMC 
A, New Yorke) dr. Frank 
Kingdom, protestuodamas 
prieš paleidimą Mr. Wel- 
les’o iš valstybės depart- 
mento, šitaip išsitarė:

“Rooseveltas išduos mus, 
jei jis paaukuos Sumner 
Welles’ą ir jo vietoje pa
statys tokiiis kaip Tom 
Connaly arba Breckenridge 
Lohg.”

. Tai stiprus pasakymas. 
Bet tokioje dvasioje kalbė
jo visa eilė žymių radijo 
komentatorių ir rašė visa 
eilė žymių dienraščių ko- 
lumnistų.

Mr. Welles’as turėtų būti 
grąžinamas į savo senąją 
vietą. Visas valstybės de- 
partmento aparatas, mūsų 
nuomone, turėtų būti apva
lytas nuo reakcininkų, ku
rių ten buvimas lemia mū
sų kraštui nenaudą!

DAR VIENAS SUMANY
MAS GRIGAIČIUI IR 

ŠIMUČIUI
J. K. Mažukna, SLA vice- 

prez., duoda savo sumany
mą PittSbul’gho konferenci
jai. Jis siūlo, kad “Am. 
Liet. Taryba” įsteigtų du 
fondu: (1) lėšų fondą, ir 
(2) Lietuvos lietuvių šelpi
mo fondą.

Iš pirmojo fondo pinigais 
Tarybos viršyloš galėtų Sa-

vo išlaidas padengti — sa
kysime, “pasistiprinę,” pa
sibučiuoti, — o iš kito fon
do pinigai turėtų būti lei- 
džiami tam, kam renkami • 
— Lietuvos žmonėms su- • 
šelpti.

Labai abejojame, kad jie 
tokį p. Mažuknos sumany
mą priimtų. Nes jeigu pri
imtų, tai jų “lėšų fondas” 
neturėtų nei cento — kas 
gi jiems pinigus aukotų?

Kada tarybihinkai turi 
vieną fondą, tai jiems pa
vyksta išmonyti iš tamses
nių žmonių dolerį kitą, nes 
jie sako, kad tai pinigais 
būsią šelpiama Lietuva. Na, * 
o tuomet jie ir palaiko iždą 
pragaištingai savo politikai 
skleisti!

Lietuvis Pžšižyitiėjo 
Kariiioihertėje

Kehosha, Wis.— Civiliam 
gyvenime Jaunasis Frank 
Wallace jau buvo gerai pasi
žymėjęs piešėjas. Dabar jis 
toli, toli kur nors Pietinio Pa- 
cifiko salose kariauja su savo 
tėvynės priešu. Frankis jau 
užsitarnavęs korporalo rangą, 
bet tai tik pradžia.

štai praeitą savaitę vietos 
spaudoje tilpo žinutė iš Pa- 
cifiko karo fronto. Joje kor
poralo Frank Wallace koman- 
dierius lt. Donald Zieg spėja 
jaunam kenošiečiui lietuviui 
net “laikraščiuose pagarsėti.” 
Dalykas štai kame:

Frankis, kaip sakiau, turi 
palinkimą piešti. Pulkas, ku
riame jis tarnauja, atsidūrė 
tokioj dalyj svieto, kur netik 
laikraščių nėra, bet ir baltos 
popieros sunku gauti.’ Dėlto 
susirūpinęs ir leitenantas Zieg. 
Jis rašo, jei tik pasiseks gauti 
baltos popieros, tai pulkas 
tuojaus pradės leisti savo laik
raštuką. Girdi, iliustracijas 
laikraštukui jau yra pasižadė
jęs nupiešti korporalas Wal
lace. Jis jau padaręs porą pa
vyzdžių ir laikraštuko užvadi- 
nimui, tik dar nepasirinkta, 
ar laikraštukas bus užvardin
tas “Trobriand News”, ar 
“Kiriwina Chronicle.”

Korp. Wallace nupiešęs sa
vo pulkui emblemą. Tai esą 
atvaizduotas raudonas velnias 
bejojąs ant baltasparnės kul
kos. Dabar ta emblema puo
šianti visas pulko kanuoles ir 
kitus įrengimus.

Pats korporalas Frank na
miškiams rašo, jog kariauti 
jam sekasi, žinoma, atsidū
rus anoj pusėj žemės kamuo
lio ilgisi namų. Dėlto sako, juo 
greičiau karas užsibaigs visiš
ku Ašies sumušimu, tuo dau
giau būtų patenkintas.

—Vietinis.

WILKES-BARRE, PA.
Verta Būt Kliubiečiais

Jau ne kartą buyo minėta 
per “Laisvę” apie Lietuvių 
Progresyvį Kliuba. Daugelis 
jau žino, kad minėtas klįubas 
yra nuveikęs daug naudingų 
ir kultūrinių visuomeninių 
darbų.

Šio rašinėlio tikslas nealkar- 
tot friūsų kliubo nuveiktus ge
rus darbus, bet tik primint vi
siems, kad kliubo naują narią 
gavimo vajus jau baigsis su 
sekančiu sekmadieniu (rugp. 
29 d.).

Taigi, draugai kliubiečiai, 
dar yra proga gaut naujų na
rių ir sekmadienį per susirin
kimą įrašyt juos į kliubą. Pa- 
sistėngkiil

Antras primihimas: šiame 
susirinkime turėtumėt visi da- 
vaut, nes bus išduotas svarbus 
raportas iš atsibuvusio bikni- 
ko. Taipgi, bus veltui išsigė- 
rimų del paįerbimo naują įsi
rašiusių narių.

Susirinkimas įvyks kliubo 
svetainėj, 1:30 Vai. dieną.

Sėkr. J. Vilkelis.
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Rašo KOSTAS KORSAKAS

Kr. Donelaitis Prieš Vokiškuosius Kolonizatorius
M IE N AS

E------- - ------------------------------------------------

Binghamton, N. Y.
(Minint 125 Mėty Sukaktį nuo Jo “Alėtu*’ Poemos Išleidimo)

Kristijonas Donelaitis savo “Metų” 
poema paliko mūsų literatūrai ne tik di
džiausią poezijos kūrinį, bet ir vieną 
šiurpiausių lietuvių tautos praeities do
kumentų. Kai sklaidai jo poemos pusla
pius, rodosi, taip ir girdi iš jų aidint 
šiurpulingą Mažosios Lietuvos lietuvių 
baudžiauninkų, vadinamųjų būrų, vaito
jimą sunkioje vokiečių dvarininkų prie
spaudoje, jauti jų kruvinas kančias ir 
matai begalinį jų vargą. Gailios būrų 
ašaros ir sūrus, nepakeliamo vergiško 
darbo gausiai išspaustas jų prakaitas 
taip gausiai vilgo Kr. Donelaičio hegza
metro eilutes, kad jei ne tas blaivus, 
epiškas ramumas, su kuriuo poetas vaiz
duoja gyvenimą, jei ne ta nuoširdi meilė 
ir užuojauta, su kuria autorius duoda 
savo tautiečiams įvairius pamokymus ir 
patarimus, jei ne tas gilus lyrizmas, su 
kuriuo rašytojas pateikia mums lietuviš
kos gamtos vaizdus, pilnus nuostabaus 
grožio ir žavesio, žodžiu, jei ne Kr. Do
nelaičio meniškasis genijus, tauriu žmo
niškumu sušildąs ir sušvelninąs net bai
siausius vaizduojamosios buities reiški
nius,—tai jo poema iš tikrųjų būtų ne
paskaitomo šiurpumo kūrinys.

Kr. Donelaičiui teko būti liudininku 
vienos tragiškiausių mūsų tautos praei
ties gadynių ir savo akimis matyti siau
tėjimą tos germanizacinės politikos, ku
ri visu savo smurtiftgumu tada užgriuvo 
Mažąją Lietuvą. Jau nuo kryžiuočių lai
kų vokiečiai naikino čia lietuvius, visaip 
juos persekiodami, engdami ir skriaus? 
darni, tačiau toji ilgaamžė, sisteminga 
germanizacinė politika, palaipsniui vis 
labiau stiprėjanti, ypač brutaliai pasi
reiškė XVIII amžiuje, kai jos antplūdy
je paskendo šimtai tūkstančiai Mažosios 
Lietuvos lietuvių, nutautėdami ar tiesiog 
žūdami, nepakėlę atėjūnų vokiečių jiems 
uždėto sunkaus medžiaginio jungo bei 
žiauraus dvasinio teroro.

XVIII amžiaus pradžia Mažajai Lie
tuvai buvo tikrai nelaiminga. 1709-1711 
metais visą kraštą nusiaubė baisus ma
ras ir badas, kurie nusinešė į kapus apie 
pusantro šimto tūkstančių vietos gyven
tojų. Ištisi lietuviški kaimai ir miesteliai 
išmirė, virto tyrumomis ir kapinynais. 
Vokiškoji Prūsijos vyriausybė, jau iš se
no norėdama visiškai germanizuoti Ma
žąją Lietuvą, nedelsdama pasinaudojo 
šia krašto nelaime ir sparčiai ėmė kolo
nizuoti lietuviškąsias sritis, įkurdinda
ma jose daugiausia vokiečių. Kolonis
tams buvo atiduotos Tšmirusiųjų lietuvių 
žemės, jie buvo vokiečių valdžios visaip 
remiami, globojami ir naudojosi įvai
riausiomis privilegijomis, kurių didžiau
sioji buvo ta, kad jiems nereikėjo eiti 
baudžiavos. Palyginti su vietiniais gy
ventojais lietuviais, ateiviai kolonistai 
sudarė vadinamąjį ponų luomą ir labai 
greitai nustūmė užpakalin senuosius 
krašto gyventojus.

Lazdynėlių kaimas, esąs Gumbinės 
apylinkėse, kur 1714 m. sausio mėn. 1 d. 
gimė Kristijonas Donelaitis, prieš maro 
metus tebuvo vienų lietuvių gyvenamas, 
o ir Kr. Donelaičio vaikystės metu ten 
dar tebekalbėta daugiausia lietuviškai. 
Kr. Donelaičio tėvai taip pat buvo tikri 
lietuviai, ir lietuvių kalba nuo pat kū
dikystės buvo gimtoji poeto kalba.

Ateiviai kolonistai išdidžiai žiūrėjo į 
vietinius gyventojus, niekino jų kalbą, 
papročius, apsivilkimą, ir nors gobšiškai 
naudojosi krašto turtais, tačiau tyčiote 
tyčiojosi visaip iš lietuvių. Kr. Donelai
tis savo poemoje ne kartą meta įžūliems 
atėjūnams į akis aštrų, pilną karčios ne
apykantos priekaištą, siųsdamas juos at
gal ten, iš kur jie atsibastė:
Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko, 
... į jį žiūrėdami šypsos.
Šypsos rods, o tik mūsų šauną garbina duoną 
Ir dešras rūkytas su pasimėgimu valgo.
O štai, jau lašinių lietuviškų prisiėdę 
Ir mūs alų su gvoltu jau visą sugėrę,

Viežlibus lietuvninkus išpeikt nesigėdi. 
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint? 
Ar negalėjot ten pasilikti, kur jus nuperėjo 
Ir varles bei rupūžes jus ėst pamokino?

Šis gilus, pilnas neapykantos pasipik
tinimas vokiškaisiais kolonistais eina per 
visą Kr. Donelaičio poemą, sudarydamas 
vieną esminių jos turinio bruožų. Kr. 
Donelaitis Čia pasirodo kaip tikras pa
triotas, kuris negalėjo ramia širdimi žiū
rėti į vokiečių daromas lietuviams 
skriaudas. Jis aiškiai matė, kokiu mir
tingu pavojum gręsia vokiečių koloniza
cinė politika lietuviams.

Ir atrodo, tartum svarbiausias tikslas, 
kurio vedamas Kr. Donelaitis sukūrė sa
vo keturias idiles, sudarančias jo genia
lią poemą, buvo siekimas įspėti to meto 
Mažosios Lietuvos lietuvius dėl jiems 
gręsiančio germanizacijos pavojaus, nu
rodyti reikalą kiek galima ryžtingiau 
priešintis gręsmingajai germanizmo ban
gai, suteikti vokiečių slegiamiems bū
rams visą eilę vertingų patarimų ir pa
mokymų, dvasiškai juos sutvirtinti ir pa
remti.

Kovą tarp atėjūnų vokiečių ir vietinių 
lietuvių Kr. Donelaitis pirmiausia pa
rodo kaip dviejų skirtingų kultūrų su
sikirtimą. Kolonistai akiplėšiškai pasi
pūtę didžiuojasi savo tariamai aukštes
ne kultūra, — o Kr. Donelaitis visur pa
laiko lietuvių kultūros pusę. Lietuvą jis 
parodo mums kaip pavyzdingą kraštą: 
žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria, 
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus 

pamatytų, f
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.

Kr. Donelaitis kategoriškai atsisako 
pripažinti atėjūnams vokiečiams teisę 
niekinti ir žeminti vietinius gyventojus, 
o jų atnešamąją kultūrą laikyti aukštes
nes rūšies. Priešingai, jis kaip tik visu 
aštrumu pabrėžia tos kultūros išvirkš- 
čiąsias puses ir atsiliepdamas apie jas 
nepaprastai neigiamai, griežtai smerkia 
tuos lietuvius, kurie pasiduoda jos įtakai:
Ale nepyk, gaidau, kad žodį dar pasakysiu. 
Tarp lietuvininkų daug syk tuls randasi 

smirdas,
Kurs lietuviškai kalbėdams ir šokinėdams, 
Lyg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro. 
Daug tarp mūs yra, kurie durnai prisiriję, 
Vokiškas dainas dainuot ir keikt prisipratin, 
Ir, kaip vokiečiai kasdien į karčiamą bėga.

Matydamas aplinkiniame gyvenime ir 
ypač lietuvių tarpe pasitaikančias nedo
rybes, vadinamąjį “neviežlybumą,” Kr. 
Donelaitis kaip svarbiausią šitos būrų 
demoralizacijos priežastį, nurodo tai, 
kad
... lietuvninkai su vokiečiais susimaišė, 
Štai, ir viežlybums tuojau į nieką pavirto.

Prieš vokiškąjį “neviežlybumą” Kr. 
Donelaitis stato lietuviškąjį taurumą, 
būriškąjį .kuklumą ir paprastumą. Šį 
dviejų kultūrų palyginimą ir moraliniu, 
ir buitiniu atžvilgiu Kr. Donelaitis tei
kia per visą savo poemą, ryškiais vaiz
dais parodydamas vokiečių dvarininkų 
bei įvairių “amtmonų” elgesio nešvan
kumą.

Tiesa, Kr. Donelaičio poemoje yra aps
čiai kritikos, nukreiptos ir prieš pačius 
būrus, tačiau ir peikdamas bei barda
mas savo tautiečius ar tai dėl girtavi
mo, ar dėl tinginystės, ar dėl kitų ne
dorybių ir nešvankaus elgesio, Kr. Do
nelaitis savo didaktikoje beveik visada 
vadovaujasi sumetimu — kad “viežly- 
bi gaspadoriai” lietuvninkai nepasidary
tų panašūs į vokiečius. Iš čia, iš jo pik
tinimosi vokiečių atėjūnų “kultūra,” ky
la ir tas nepaprastas, istoriniu požiūriu 
net ne visai pateisinamas, Kr. Donelai
čio žavėjimasis praeitimi, tas jo ideali
zavimas tų laikų, kai prūsai 
... kurpių nei sopagų dar nepažino, 
bet vyžoms, kaip būrams reik, nešiodami gyrės.

Tačiau ir šiame praeities idealizavi

me, svarbiausia, girdime tą garsųjį Kr. 
Donelaičio šauksmą, pilną tragiško Ma
žosios Lietuvos lietuvių likimo nujauti
mo, pilną gilaus ir skausmingo patrio
tinio jausmo—
Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės, 
Kai dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo.

u
Šiandien, kai lietuviams Mažojoje Lie

tuvoje gręsia jau visiško išnaikinimo pa
vojus, šie nuoširdūs Kr. Donelaičio žo
džiai skamba su dvigubu tragiškumu ne 
tik kaip poeto apgailestavimas, bet ir 
kaip skaudus kaltinimas vokiškiems gro
bikams, visada nešusiems lietuviams tik 
sunkų'vergovės jungą ir išnaikinimą.

Žiaurus, nežmoniškas baudžiauninkų 
būrų engimas, beatodairinis jų išnaudo
jimas ir plėšimas buvo viena esminių 
vokiečiu kolonizacinės sistemos priemo
nių. Paversti lietuvius juodais darbo 
jaučiais, žiūrėti į juos ne kaip į žmones, 
o kaip į darbo įrankius, sunkiu, nepake
liamu darbu užmušti jų sąmonę, už- 
stelbti jų jausmus ir tokiu būdu padary
ti juos paklusniais savo vergais — tokia 
buvo vokiečių dvarininkų vykdomos ger
manizacinės politikos programa.

Kr. Donelaitis, gyvenęs arti liaudies ir 
savo akimis matęs.jos sunkią buitį, ge
rai suprato šios vokiečių kolonizacinės 
sistemos užsimojimus ir nepaprasto ryš
kumo vaizdais parodė mums XVIII am
žiaus lietuvių valstiečių kančias vokie
čių dvarininkų vergovėje. Plačiu, epišku 
žvilgsniu jis apima baudžiauninkų būrų 
gyvenimą ir darbus, parodydamas visą 
jų vergiškos buities tragiškumą:
Mes suskretę būrai, mes vyžoti nabagai, 
Šen ir ten vis stumdyti bei daug prisivargę, 
Tankiai vos plutas sausas j vėdarą kišam ... 
... Ir greiti, kaip būrams reik, į baudžiavą 

bėgom,
Mėšlą vežt, užkrėst, užart, grūdelius barstyti, 
Šieną kirst, sugrėbt ir po kraiku pakavot, 
Ir visas gėrybes į skūnes suvalyti.
Ak, kas tai darbai, kuriuos atlikt 

triūsinėjom!
Lytus mums daugsyk, taip dirbant, nugarą 

prausė,
Ir tuls tvankas įžarstyts daug kepino kiaušą. 
Mes besidovydami daug syk kruopas nedarytas 
Ir plutas menkas blogai kramtydami valgėm. 
Tankiai mes tvanke prastai maišydami skinkį 
Ir vandens malkius iš klano semdami gėrėm. 
Prakaito taip daug nuo veido mums nulašėjo, 
Kad per nosį teškančios vis ritosi srovės.
Ak, mes bėdžiai, ak visur didžiai prisivargom!

Tačiau ne tik šis sunkus, paskutinį 
sūraus prakaito lašą išsunkiąs baudžiau
ninkų darbas, atlyginamas vien vandeny 
pamirkyta sausos duonos pluta, slegia 
būrus. Dar labiau juos slegia įvairūs 
mokesčiai, čyžės ir mezliavos, kad, jų ne
bepakeldami, kai kurie būrai yra pri
versti nepaprastais būdais gintis nuo vo
kiškų dvarininkų gobšumo, kaip atvirai 
apie tai sako vienas “Metų” veikėjas:
Kad man kartais vogt ar ką išplėšt pasitaikė, 
Rods, ir aš nesigėdijau ištiest savo ranką, 
Ale ne sau vogiau, bet vis maloningiesiems 

ponams.
Juk žinai, kaip mums kas met? reik mezliavą 

mielą
Amtmonams mokėt, kad jie jau urdelį siunčia 
Ar per vakmistrus skvieruot ir mušt 

nesiliauja.
Ir kad nereikėtų kęsti' tokių vokiškos 

“kultūros” vakmistrų “skvieravimų” ir 
mušimų—
Taipgi po tam krūvelę viežlybai susivogę 
Į arčiausią miestą tuoj parduot nukeliaujam 
Ir grabelius grėčnus, iš medžių sau nusipelnę, 
čyžę užmokėt kasmets kytriai pakavojam.

Tokiu būdu vokiškieji grobikai nepa
sotinamais plėšimais priverčia dorus lie
tuvius savo pačių žemėje tokiais darbais 
gintis nuo plėšraus priešo, nes, pasak Kr. 
Donelaičio, kiekvienas gerai žino...
... kaip būrą baudžiava baudžia 
Ir kaip bėdžius toks, kasdien kantriai 

pasilenkęs,
Po baisioms vargų neštoms vos gal atsidv

Pripildami kas rudenį dvarininkų 
svirnus gausaus derliaus, baudžiaunin
kai būrai turi badmiriauti ir alkti, pro 
sukąstus dantis siųsdami vokiečių po
nams savo pilną apmaudo priekaištą:
Juk jūs, ponai, mus būrus jau taip nustekenot, 
Kad paskiau mums ėst reiks žiurkes irgi 

pelėdas.
Ir Kr. Donelaitis pasakoja mums savo 

poemoje apie būrą Dočį, kuris, gindama
sis nuo bado, maitinasi varnomis. Nors 
poetas ir smarkiai papeikia Dočį dėl 
įvairių jo nedorybių, tačiau jis su atlai
džia užuojauta nurodo šitokios jo neį
prastos mitybos priežastį:
... mūs viešpatys maloningi
Būrą, vis pinigų daugiau norėdami, lupa. 
Kad Dočys porelę varnų kept nusišauja, 
Ar čerpėj nešvankią jų sau šutina mėsą, 
Rods, negražu girdėt ir būrui didelė gėda, 
Ale ką veiks žmogus stokodams ir badu 

mirdams?

Įstūmę savo išnaudojimu Mažosios 
Lietuvos valstiečius į badą ir nežmoniš
ką skurdą, vokiečiai dvarininkai ir įvai
rūs jų padėdėjai bei valdininkai būrų 
visai nė nelaiko žmonėmis, o elgiasi su 
jais kaip su gyvuliais, visaip iš jų tyčio
damiesi, juos stumdydami ir neretai žvė
riškai mušdami.
Juk jau kas tik nor,. tas būrišką nabagėlį' 
Stumdo šen ir ten, nei kokį šunį nevertą, 
sako Kr. Donelaitis, o jo poemoje taip 
šiltai ir teigiamai atvaizduotasis būras 
Pričkus, pats ilgą laiką buvęs šaltyšium, 
dar atviriau nurodo, kaip vokiečiai žiūri 
į lietuvius valstiečius:

žinot juk, .kaip ponpalaikiai rods juokiasi 
būrui

Bei savo pusgyvį padoną laiko per šunį, 
Ir, kad būt valia, tuojaus jį visą suėstų.

Bizūnas, lazda, rykštė, kumštis — štai 
tos vokiečių dvarininkų ir valdininkų, 
įvairių vadinamųjų amtmonų ir amtsra- 
tų, pamėgtosios smurto priemonės, ku
rias jie be jokio varžymosi su sadistišku 
malonumu taiko lietuviams valstiečiams, 
kaip apie tai skųsdamasis sako vienas 
Kr. Donelaičio atvaizduotųjų būrų:

... kartais mezliavą mielą 
Užmokėt neįmanau, ir amtmons išbara visą 
Ar, nesvietiškai supykęs, muša per ausį; 
O štai man daug syk dėl čyžės taip pasidarė.

Iš visų “Metuose” atvaizduotųjų vo
kiškų nevidonų ypač išsiskiria amtmo- 
nas Kasparas, kurio besaikis šykštumas 
ir žiaurumas Kr. Donelaičio parodomas 
su nepaprastu ryškumu.—
Juk visi pažįstat Kasparą smarkų!
Tas nevidons baisus, vis poniškai pasipūtęs, 
Nei erškėtis koks nabagėlį gandina būrą.

Nuo šio vokiško sadisto žvėriškumo 
žūna vienas teigiamiausių ir Kr. Done
laičio poemoje su ypatinga meile vaiz
duojamų būrų — šaltyšius Pričkus, ku
ris visą savo gyvenimą stengėsi ištiki
mai atlikti nustatytas pareigas, buvo 
tiesiog įkūnytas padorumas, darbštumas 
ir teisingumas. Ir juo tragiškesnė yra 
mirtis šio seno, jau žilo plauko susilau
kusio ir nuo nuolatinės tarnybos ponams 
paliegusio žmogaus, kuris ligi mirties už
plakamas tik dėl to, kad šykštuolis vo
kietis parvežtuose iš Karaliaučiaus už 
parduotus javus trijuose pinigų maišuo
se pasigenda — vieno šilingo!
Amtsrots dėl iškados tos taipo nusigando, 
Kad per visą naktį vėl miegot negalėjo, 
O, išaušus jau, taipo sumušdino Pričkų, 
Kad vos tris dienas sulaukęs numirė bėdžius! 
Bet ir vakmistrui taip smarkiai mušė per ausį, 
Kad jis penkias dienas ant patalo sirgo;
O būrus visus, kurie jo pardavė grūdus, 
Liepė todėl' pliekt, .kad jie pasivėlinę buvo, 
Ir tiek rūpesčių sunkių jam buvo padarę.

Ramiai epišku, tačiau ligi širdies gel
mių sukrečiančiu Pričkaus žuvimo ap-

(Tąsa 4-me pus.)

Lietuvių didžiulis piknikas 
jau visai netoli, kurį rengia Li
teratūros Draugijos 20* .kuopos 
Moterų Skyrius. Jis įvyks ne
dėlioję, rugsėjo 5 dieną, Kuoka- 
lų Sode, 24 Virginia Ave., 
Johnson City, N. Y.

Prasidės 1 vai. po pietų, bus 
gera orkestrą ir įžanga visiems 
dykai. Tai bus paskutinis pik
nikas šį sezoną ir visus prašo
me dalyvauti. Pelno pusė ski
riama pagalbai lietuvių rau
donarmiečių, kurie taip didvy
riškai kovoja prieš hitlerinin
kus, o kita pusė Moterų Sky
riaus veiklai. Visus ir visas 
kviečiame dalyvauti.

J. K. N.

Elizabeth, N. J.
Rugpjūčio 15, šių metų, Jur

giui ir Marcelei Kazlauskams 
suėjo lygiai 25 metai nuo jų 
vestuvių. Per tą laiką Jurgis ir 
Marcelė užsiaugino puikią šei
mynėlę: Du sūnus ir dukrelę. 
Ąbu sūnai tarnauja Dėdei Ša
mui, vienas yra armijos oro 
korpuse, antras karinio lai
vyno tarnyboje. Duktė yra 
baigus aukštesnį mokslą ir dir
ba ofise, General Motors .korpo
racijoje. Rugpjūčio 15 dieną 
Kazlauskai turėjo sukaktuves 
savo vedybinio gyvenimo ir par
sikvietė gimines ii' draugus.

Tarp atsilankiusių buvo kiek 
ir iš toliau; švogeris Petkūnas 
su žmona iš Worcester, Mass.; 
draugas Mykolas Letauskas iš 
Flynn, Mass.; sūnus Emil iš 
Bostono — jūreivis.

Tėvai pasigedo ir antro sū
naus, bet tas, toliau būdamas, 
negalėjo atsilankyti.

Kurie atsilankė, tiems drau
gai Kazlauskai yra laibai dėkin
gi už atsilankymą ir gražias do
vanas, jiems suteiktas. Taipgi 
dėkingi už gražius linkėjimus. 
Taip pat dėkoja švogeriui, o 
ypač sesutei už josios tiek daug 
padėto triūso prie surengimo 
šios sueigos.

Svečiams besilinksminant, d. 
J. Petkūnas prisiminė parinkti 
aukų Raudonajam Kryžiui. 
Taip ir padaryta. Aukotojų var
dai :

Po $5 aukojo šie draugai: 
Mykolas Letkauskas, Jonas Jo
naitis ir Antanas Montvilas.

Po $3: Jurgis Stasiulis, Jur
gis Kazlauskas ir Vincas Vai
tiekus.

Po $2: J. Petkūnas, L.I.J.W. 
Gallaspy.

Po $1: dr-gė Bruno Laucius, 
Stepone Lauciūtė ir Klara Sta- 
siuliūtė. Viso surinkta $31.

Pinigai perduoti vietiniam 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
skyriui.

Ant galo nepamiršta, kad ir 
Laisvei yra reikalinga pašalpa. 
Nors tame būrelyje susirinku
sių beveik visi buvo Laisvės 
skaitytojai, bet priimkite šitą 
mažą aukelę nuo Stasiulių, Kaz
lauskų ir V. Vaitiekaus $5.

Vincas Vaitiekus.

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Milanas, 
šiaurinėj Italijoj, per anglų 
oro veiksmus paverstas į 
griuvėsių krūvą.

New Yorke trūksta dar
bininkų iškraut 8,000 tavo- 
rinių vagonų krovinius.

Jei pirksi bonus —* mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus
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Kr. Donelaitis prieš Vokiškuosius Kolonizatorius BUENOS AIRES, ARGENTINA
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

rašymu Kr. Donelaitis paliko vieną šiur
piausių vaizdų lietuvių literatūroje. Ir 
negana to, gyvendami šitokioj nežinoniš- 
koje vergovėje, engiami ir laikomi vie
toj gyvulių, būrai visą laiką dar turi bi
jotis galį netekti ir šitokio gyvenimo, ga
lį būti vokiečių valdžios tiesiog išmesti 
iš savo gimtosios pastogės, kai tik jie pa
sirodys nebepakankamai naudingi vokiš
kiesiems kolonizatoriams.
O kas bus paskui, kad jau gyvent nederėsim, 
Irgi karaliui, kas mums reik, atlikt negalėsim? 
Ūkius mums atims ir nešt lieps ubagų krepšą.

Kaip tik'Kr. Donelaičiui klebonaujant 
Tolminkiemio valsčiuje tokiu būdu dalis 
lietuvių valstiečių buvo išvaryta iš savo 
ūkių, jų sodybos sugriautos, o žemė ati
duota vokiškiesiems kolonizatoriams — 

• prijungta prie karališkojo dvaro, kuris 
čia tik neseniai buvo įsteigtas. Ir pa
čiam Kr. Donelaičiui teko nemaža nu
kentėti nuo to dvaro valdytojų amtmo- 
nų, kurių vienas pagaliau panoro už
grobti bažnytinę žemę ir privertė poetą 
paskutiniuosius šešerius savo gyvenimo 
metus bylinėtis su vokiškaisiais koloni
zatoriais. Iš tų laikų liko viename Kr. 
Donelaičio laiške įrašytas sąmoningas 
lotynų kalba trieilis, kuriame poetas at
virai ir su karčia ironija išreiškia savo 
nepasitenkinimą ano mėto socialine pa
dėtimi. Išverstas į lietuvių kalbą, tas bū
dingas Kr. Donelaičio trieilis skamba ši
taip:
Laiminga parapija, .kur nėra karaliaus kelio; 
Laimingesnė ta, kur nėra karaliaus dvaro; 
O laimingiausia toji, kur nėra pono.

Ši Kr. Donelaičio asmeninė kova su 
vokiškaisiais dvarininkais grobikais dar 
labiau suartino poetą su baudžiavos jun
gą nešančia ir vokiškųjų kolonizatorių 
vokietinama Mažosios Lietuvos liaudi
mi,, dar labiau sutvirtino jau ir taip ne
paprastai ryškų jo demokratizmą.

Demokratinės tendencijos, išreikštos 
“Metuose” su tokiu demonstratyvišku 
atvirumu, kad atsiminus autoriaus luo
minę padėtį, jo gyvenamąjį laiką, ano 
meto lietuvių ir net pasaulinės literatū
ros bendrąją idėjinę linkmę, — tenka 
tiesiog stebėtis, Kr. Donelaičio pilietine 
drąsa ir pažangumu. Kr. Donelaitis, ne
abejojamai, yra vienas ryškiausių ir di
džiausių demokratizmo idėjos atstovų vi
soje XVIII amžiaus pasaulinėje literatū
roje.

Dar prieš Didžiąją Francūzų revoliu
ciją, gyvendamas visuomenėje, kur visa 
valdžia priklausė vokiečių dvarininkams 
ir valdininkams, laikiusiems save aukš
tesnėmis būtybėmis ir žiūrėjusiems į 
liaudį, lyg į kokią galvijų bandą, Kr. Do
nelaitis štai su kokiu nuostabiu atviru
mu pareiškia savo demokratines pažiū
ras:
žinom juk visi, kaip mes nuoginteliai gemam, 
Taip didžiausias pons, kaip mes, vyžoti

nabagai,
Ciesorius taipjau, kaip jo skaroti padonai; 
Ubags taip, kaip pons kytriausias, užgema 

glūpas,
Ir taip viens, kaip kits, iš papo moterų siurbia. 
Pons šilkuos, o būrs šiauduos verkšlen 

pasislėpęs,
Ik abu po to protingai pradeda mislyt.
Būrui taip, kaip ir ponaičiui, kai susiderkia, 
Reik su marškomis sklypu pasturgalį šluostyt 
Ir jo vystyklus bjaurius su vandeniu plauti. 
Ak, nepadyvyk man dėl tokio dyvino žodžio; 
Juk žinai, kad vis tiesa, ką čia suvapėjom.

Dar XVIII amžiaus viduryje su tokiu 
tvirtu įsitikinimu paskelbdamas šią tie
są, Kr. Donelaitis davė tikrai vertą atsa
kymą vokiškiesiems anos gadynės “ūber- 
menschams.” Nevengdamas v a d inti 
daiktų jų tikraisiais vardais, poetas są
moningai sutirština šio atsakymo realis
tinius bruožus, šis realizmas, taip bū
dingas mūsų didžiajam poetui, čia pasi
reiškęs su tokiu ryškumu, turi didelę 

į idėjinę reikšmę. Status, tiesus ir pilnas 
sveiko valstietiško humoro, Kr. Donelai
čio žodis čia skamba kaip pačios liaudies 
atviras ir teisingas atsakymas vokiečių 
ponams. Tai yra atsakymas liaudies, ku
ri gerai žino savo vertę ir puikiai su
pranta savo socialinę reikšmę:

£■ Rods, gi daug žioplių, kurie nabagėlį būrą 
Iš nelabos širdies per paiką drimelį laiko, 
O štai, patys juk daug syk kaip dritheliai 

elgias.
Kas tokiems išdykėliams gardžiai pasivalgyt 
Ir prisisiurbt saldžiai pelnytų reikalą kožną, 
kas dirvas užartų, sėtų bei nuvalytų,
Kas grūdelius iškultų ir parduot nuvažiuotų, 
Kad nei Lauro nei dosningo Krizo nebūtų.

Laikydamas darbo žmones visa ko pa
grindu, Kr. Donelaitis dar ryškiau pa

brėžė vokiečių kolonizatorių grobuoniš
kumą ir pasirodė tikras liaudies poetas, 
visa savo esme suaugęs su jos vargais ir 
džiaugsmais, gyvenąs jos rūpesčiais ir 
mintimis, semiąsis.iš jos buities sau kū
rybinių galių. Tik būdamas giliai tauti
nis poetas, karštas savo krašto patriotas, 
Kr. Donelaitis galėjo sukurti šitokį me
ninį šedevrą, kaip poema “Metai.” Tie
sa, Kr. Donelaitis savo poemoje niekur 
neragina baudžiauninkų būrų jėga prie
šintis skriaudikams vokiečiams, o tik 
guodžia ir ramina juos, laikydamasis 
principo, kad—
Dumplės yr naudingas daikts į kaminą pūsti, 
Bet prieš vėją pūst jos niekados nederėjo.

Ano meto sąlygose šis kompromisinis 
taikymasis prie gyvenimo tikrovės iš tik
rųjų galėjo atrodyti poetui vienintelė 
protinga ir galima išeitis.

Tačiau, apskritai imant, Kr. Donelai
tis savo “Metuose” dayė tokį ryškų ir 
šiurpų, kupiną aštraus socialinio ir tau
tinio protesto, epochos dokumentą, kad 
jo pilnas pasipiktinimo balsas su galin
ga jėga tebeskamba per dvejeto amžių 
atstumą ligi pat šios'dienos. Atrodo, jog 
tai visai neatsitiktinumas, kad Kr. Do
nelaitis nebandė išspausdinti savo poe
mos. Juk net praslinkus penkiasdešim
čiai metų nuo jos parašymo, ji tegalėjo 
pasirodyti tik su dideliais praleidimais 
kaip tik tų vietų, kur poetas ypač atvi
rai ir drąsiai pasisako prieš vokiečių ko
lonizatorių bei dvarininkų smurtą Ma
žojoje Lietuvoje.

Ypač didelę reikšmę įgyja Kr. Done
laičio kūryba dabarties sąlygose, kai ne
be tik Mažosios Lietuvos lietuviai, bet 
jau visa lietuvių tauta yra atsidūrusi 
mirtingo pavojaus akivaizdoje ir vėl tu
ri žūtbūtinai kovoti prieš plėšrųjį ger
manizmą.

Kr. Donelaičio “Metai” su nepapras
tu meniniu ryškumu ir įtikinamumu ro
do šiandien kiekvienam lietuviui, koks 
likimas laukia lietuvių tautos vokiečių 
vergovėje. Nemirtingasis Kr. Donelaičio 
kūrinys visam pasauliui atidengia tikrą
jį istorinį vokiškųjų grobuonių veidą ir 
dar kartą su neginčijamu tvirtumu pa
liudija tas milžiniškas skriaudas, kurias 
amžių eigoje patyrė lietuvių tauta iš 
plėšriojo vakarų kaimyno. Kaip nenu
maldomas ir neatremiamas istorijos liu
dininkas išeina Kr. Donelaitis su savo 
poema prieš vokiškuosius grobikus, ku
rie šiandien su dar nematytu įniršimu 
ir grobuoniškumu tęsia toliau germaniz
mo užsimojimus, XVIII amžiuje bruta
liai vykdytus įvairių “amtmonų” bei 
“amtsrotų.”

Tvirtu išdidumu ir nepalaužiama tau
tine savigarba uždega Kr. Donelaitis 
šiandien kiekvieną lietuvį, parodydamas 
jam lietuviškos kultūros taurumą ir kil
numą palyginant ją su vokiškąja erzac- 
kultūra. Tie ryškūs vokiečių nešvankaus 
elgesio paveikslai, kurių taip gausiai 
randame “Metuose” ir prieš kuriuos po
etas sąmoningai pastato lietuviškąją 
“viežlybumą,” šiandien yra geriausias 
atsakymas hitleriniams vandalams.

Savo giliu, atviru ir tiesiu demokra
tizmu Kr. Donelaitis šiandien taip pat 
skaudžiai smogia hitlerinius rasistus, 
kaip savo metu jis smogė vokiškuosius 
dvarininkus ir ponus. Tvirtas Kr. Do
nelaičio įsitikinimas, kad visi žmonės tu
ri lygias teises naudotis laisve, kultūra, 
pažanga, mokslu, jo įsidėmėtini žodžiai, 
kad—
Ponų dar nė viens su kardu negimė sviete, 
O tarp būrų vėl nė viens sau n’atnešė žagrę, 
Ar akėčioms padarynes ar negelį grėbliui,— 
šiandien yra tiesioginis smūgis hitleri
ninkų .rasistiniams svaičiojimams apie 
vokiečių tautos ypatingą misiją, apie jos 
teisę būti ponų tauta, o kitų tautų, jų 
tarpe ir lietuvių tautos, paskirtį būti 
vergais, engiamais ir išnaudojamais vo
kiečių. Kr. Donelaitis šiandien kiekvie
nam lietuviui įduoda į rankas pakanka
mai aštrų ir įtikinamą argumentą prieš 
šitas barbariškas nacių teorijas.

Visa savo kūryba, visu savo meniš
kuoju genijum Kr. Donelaitis žadina 
šiandien lietuvių tautą į ryžtingą kovą 
prieš vokiškuosius grobikus. Ir lietuviai 
tikrai gali didžiuotis, kad toje kovoje, 
kuriai mobilizuotos geriausios lietuvių 
tautos tradicijos, brangiausios jos dva
sinės ir kultūrinės vertybės, pirmose ko
votojų eilėse su savo nemariąja kūryba 
eina didysis jos poetas — Kristijonas 
DONELAITIS.

MaskVa, 1943. IV. 12.

GĖLOS POPIETIS
Man daug .kartų teko būti ant 

pažangiųjų organizacijų paren
gimų, bet tokių parengimų, 
kaip bendromis jėgomis L. L. 
Teatras, Talka ir L. M. ir P. 
draugija suruošė 4-tą dieną lie
pos, dar neteko matyti. Tai gal 
dar pirmas bus toks rimtas ir 
entuziastingas parengimas, ko
kį tik matė mūsų kolonija. Pu
blikos atsilankė virš pora šim
tų ir užėmė savo vietas prie 
gražiai papuoštų stalų, kuriuos 
Moterų Draugijos nenuilsta
mos darbuotojos pagražino gy
vomis gėlėmis.

Tai darbas Onos černauskie- 
nės, Onos Undraitienės, Vero
nikos žygienės, Vandos Kličiū- 
tės, Stasės Nauskaitės ir kitų, 
kurios eibes dienų ir naktų 
praleidžia puošdamos Talkos 
patalpas savo nenuilstamu dar
bu. Bufetas jų tvarkomas — 
miela į jį ir pažiūrėti, švara, 
grožis ir pagamintų valgių sko
nis priklauso šioms dr-gėms; 
org. turinčios tokias nenuilstan
čias ir gabias darbuotojas gali 
tik didžiuotis. Pirmučiausiai 
kritusius draugus pagerbėm 1- 
nos m. tyla ...

Popietį vedė “Talkos” pirmi
ninkas Pranas žygas, kuris 
pradžiai vakarienės pasakė 
trumpą, bet gražią prakalbėlę 
apie žuvusius draugus. Po jo 
ėmė žodį Demokratinio Para
mai Sub-Komiteto iždininkas 
drg. T. Adomonis, po jo O. Čer- 
nauskienė, J. Baltušnykas, S. 
Kažukauskas ir k. Reikia pasa
kyti, kad visi kalbėtojai gra
žiai nupiešė žuvusių draugų

darbus ir tam darbui pasišven
timą, kada jie dirbo su mumis 
Argentinoje, publika už tai 
jiems nesigailėjo delnų ploji
mui, nes visi susirinkę buvo 
geri žuvusiųjų draugai ir jų 
darbus moka įvertinti.

Po vakarienės draugė V. Žy- 
gienė padovanojo gražiai jos 
pačios pagamintą tortą, ant ku
rio buvo trijų žuvusių draugų 
pavardės užrašytos taip gabiai: 
“Ą. Tamošiūnui, St. Talaliui ir 
Šilanskiui.. .” Tortas buvo leis
tas ant varžytinių. Oi kiek čia 
įbuvo varžomasi “už tą saldž- 
pyragį.” Kai stojosi kovon už 
jo įsigijimą mūsų organizacijų 
darbuotojai — jų didieji rėmė
jai ir prieteliai, tai “varžyto
jas,” dr. Silva jau net užkimo. 
Migelis Kanišauskas, Petras 
Talalis, Vincas Dilinskas, Jonas 
Baltušnykas, Petras Grigas, 
Galickas, Ilgūnas, žičkauskas, 
T. Adamonios Zouza ir daug 
kitų draugų, kad pradėjo “mė
tytis” dešimtinėmis, tai kova 
buvo neišpasakyta .. .

Moterys irgi neapsileido, bet 
kas gi pergalės sarandiškį ..Mi
gelį Kanišauską? Jis kaip ir vi
suomet, taip ir šiandien laimė
jo. Net $35.00 jam tortas atsi
ėjo tik vienam, ibet jis privertė 
ir kitiems kišenius pakrapštyti, 
ypač P. Talaliui ir V. Dilins- 
kui, kurie prieš Migelį visgi ne
atsilaikė, bet už tai jis supjaus- 
tęs tortą davė to skanumėlio 
paragauti visiems svečiams.

Tortas ištikrųjų buvo ’labai 
skanus, bet ir kainavo gerokai, 
$105.85, kurie ne vienam fašis
tui nusuks sprandą už žuvusius 
draugus.

Tai taip praėjo gėlos popie
tis, kurį suprato ir parėmė di
delis skaičius mūsų draugų ir 
prietelių. Po vakarienei jauni
mas linksminosi iki 12-tai vai. 
nakties ir tvarka buvo labai 
pavyzdinga. Korėsp.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia pikniką, rugp. 

29 d. pas Stasį Kuržinską. Turėsi
me gėrimų ir valgių. Prielankus pa
tarnavimas užtikrintas. Kelrodis: 
Važiuojantiem į Mahanoy City iš 
rytų ar vakarų, sukitės ant N. 
Maine gatvės. Davažiuokite iki 
“Kajer Bjūrės” ir sukite į dešinę 
ant Park Place kelio. Tiktai mailė 
ir pusė nuo miesto iki piknikui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus į šio sezono paskutinį mūsų pa
rengimą. Susipažinkite su nauja vie
ta ir draugais. — Kom. (201-203)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
gavo šalies reikalus — pir

kite bonus ir Štampas.

į Dr. John Repshis į
'! (REPŠYS)
j; LIETUVIS GYDYTOJAS 

278 Harvard Street 
kampas Inman St.

'į Arti Central Skvero i 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6880
; OFISO VALANDOS,
/ 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakar*

' Nedėliomi* ir Šventadieniai* i '
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BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ir ALDLD 25 kp. ben

drai rengia pikniką pagelbai Lietu
vos Raudonarmiečiams ir našlai
čiams. Sekmadienį, 29 d. rugp. J. 
Deltuvos Ūkėje, Hanover, Maryland. 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame vi
sus dalyvauti, būsite aprūpinti val
giais ir gėrimais, taipgi dalyvaudami 
paremsite šį svarbų tikslą. — Kom.

(201-103)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

įvyks piknikas rugp. 29 d., 1 vai. 
dieną. Ruošia Komunistų Partija, 
Brocktono Skyrius. Bus muzikališka 
programa ir šiaip įvairių gėrimų ir 
valgių. Iš Brocktono-Montello va
žiuokite busu Ames St. Via Field 
St. Priveža netoli pikniko vietos. — 
Kom. (201-203)

LAWRENCE, MASS.
Atydai keturių kolonijų draugams! 

Lowell, Mass., Haverhill, Mass., 
Lawrence, Mass, ir Nashua, N. H. 
Yra šaukiama platus pasikalbėjimas 
tarp minėtų keturių kolonijų, ap
tarti kaip surengti didelį parengi
mą dienraščio Laisvės naudai. Todėl 
prašome draugų pribūti susirinkime 
rugpjūčio 29 d., 2 vai. dieną. Maple 
Parke, Methuen, Mass. Apart to, 
bus ir kitų svarbių klausimų, ypač 
Lietuvių Suvažiavimo klausimas. 
Nepamirškite dalyvauti. — S. Pen- 
kauskas. (200-203)
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I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: ITUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

I

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

i

F. W. Shaliiis
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

grupių ir pavienių.tuvių kitokių
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 Cliauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

-----------------------------------------------------------------------------------

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp omis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

92 klausimai su
Knygelė* Autorių*

I

Adr. CHAS. P. KAL

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
oėo

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

.~ HmMm

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

<>•<►
337 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

'S

ir impor- 
degtinės ir 
g e r iausių

i alus ir

Vietos 
tuotos < 
vynai, 
bravorų 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

!

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

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

sunkus pristatymas anglies.
<>••0

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

■ t ■*■■■11^ ■Mm

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.

LINKSMA PARČ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Glvlais

Geriausias Alus Brooklyne

Turime Gerų

Stal 
®drosas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

TėL EV. 4-8698

X

i

I

i
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Binghamton, N. Y. Sptmgffeld, III.
Lietuvių Didysis Piknikas
Rengia L.L.D. 20-tos kuo

pos Moterų Skyrius, kuris 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 5, 
G. Kokalo darže, 24 Virginia 
Ave., Johnson City, N. Y. Pra
sidės 1-mą valandą dienos ir 
tęsis iki vėlumai, nes pirma
dienį pripuola darbininkų 
šventė (Labor Day), tai di
džiuma žmonių nedirbs. John 
Boback Orkestrą gros šo
kiams.

Mūsų Moterų Skyrius yra 
gražiai pasidarbavęs įvairioms 
svarbioms kampanijoms sukė
lime finansinės paramos. Taip
gi yra surinkusios ir iš savo 
iždo aukavusios šimtus dolerių 
dėl Raudonosios Armijos pa
ramos, tad verta plačiai lietu
vių visuomenei atkreipti dė
mesį į šį pikniką ir dalyvauti 
jame. Nes ir šis piknikas yra 
rengiamas taipgi svarbiam 
tikslui. Pusė jo pelno yra ski
riama lietuviams raudonarmie
čiams, kurie taip didvyriškai 
muša baisųjį priešą ir artina 
valanda išlaisvinimui mūs tė
vynės Lietuvos. O kita pusė 
pelno eis Moterų Skyriaus iž
do pakėlimui.

Mes, šio pikniko rengėjos, 
širdingiausiai kviečiame vie
tos ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame piknike. Pui
kiai praleisite laiką tyrame 
ore ir gražioje kompanijoje. 
Tuom pat kartu prisidėsite 
prie pasveikinimo lietuvių rau
donarmiečių.

Pasivaišinimui turėsime ska
nių valgių ir šaltų gėrimų.

Širdingai užprašo visus at
silankyti.

L.L.D. 20 Kp. Moterų 
Skyrius.

"" •— •
Aukos Laisves Bylos Vedimui

Rugpjūčio 16 dieną suėjo į 
porinį gyvenimą Jonas Kaz
lauskas ir Marijona žvirblie
nė. Vedybų ceremonijos at
sibuvo pas miesto teisėją Wil
liam S. Richardson. Liudinin
kais buvo Jonas ir Katrina 
Vaicikauskai. Vedybų pietūs 
įvyko pas dd. Girnius. Besi- 
vaišindami ir šnekučiuodami 
drg. J. Vaicikauskas prisimi
nė ir Laisvės reikalus. Daly
viams sutikus sudėta $10.0Q. 
Aukavo Jonas ir Marijona 
Kazlauskai $4.00, Jonas ir 
Katrina Vaicikauskai $2, Juo
zas ir Ona Kireiliai $2, Adelė 
Tvarijonienė $1 ir Ona Gir- 
nienė $1. Viso $10. Palinkėta 
jaunavedžiams linksmo ir lai
mingo. šeimyninio gyvenimo.

O. G.

Romon sugužėjo pusė mi- 
liono italų iš kitų vietų, ti
kėdamiesi, kad talkininkų 
lakūna? gal daugiau nebom
barduos to miesto.

Gražuolė kalbasi su savo drauge:
“Bet, mano brangioji Mirtele, ponas Gilucis nėra 

4F klasėje. Jis man nepavąduojamas...,?

Rugpjūčio 5 dieną mirė My
kolas Adeikis, paliko nuliūdi
me žmoną Justiną ir sūnų 
James. Velionis buvo 73 me
tų. Daug metų atgal dirbo an
glių kasyklose ir akmenai jį 
buvo smarkiai sutrynę. Kaip 
jis pagijo, tai daugiau nėjo 
kasti anglį ir darbą susirado 
prie gelžkelio, o vėliau gyve
no iš senelių pensijos.

Jis nebuvo tikintis ir neida
vo į bažnyčią, bet palaidotas 
religiniai. Ilsėkis, Mykolai, 
Dėdės Šamo žemelėj!

Rugpjūčio 14 dieną prigėrė 
kareivis, chinų kilmės Paul T. 
Wang iš Californijos, dirbti
name ežere, arba maudyklėj. 
Ten yra 10 pėdų gylio ir daug 
žmonių maudosi, jų tarpe ir 
chinų tautos kareiviai, kurių 
mūsų, mieste yra 150.

Rugpjūčio 14 dieną mirė 
Juozas Zablackas, 67 metų 
amžiaus. Palaidotas bažnyti
niai. Ilsėkis Amerikos žemelėj.

Pas mus vasara iki šiol bu
vo neperkarščiausia, nebuvo 
daugiau, kaip 97 laipsniai, o 
kitais metais pas mus pasiek
davo iki 107 laipsnių. Lietaus 
iš pavasario, tai net ir per
daug buvo, o dabar labai rei
kėtų, bet nėra. Mat ir gam
ta, motina, netvarkiai elgiasi 
kaip kada, netaip, kaip žmo
nėms reikia.

Pranyko pas mus fėrai ir 
piknikai karo laiku, o pirmiau 
jų daug būdavo. Rugp. 20 d. 
buvo cirkas, tai šią vasarą tik 
vienas cirkas ir buvo, o seniau 
jų būdavo daug.

Fabrikai dirba visu smarku
mu, kuriuose gamina karo lai
mėjimui reikmenis. Kas gali 
dirbti, tai daro gerus pinigus. 
Anglies kasyklos, taip pat dir
ba gerai, net kiti norėtų, kad 
kiek darbas sumažėtų, nes 
prisieina sunkiai dirbti, net ir 
sekmadienyj, nes karo reika
lai reikalauja daug ir anglies.

A. Čekanauskas.

Amerikos lakūnai ataka
vo japonus Hong Konge ir 
sužalojo bei padegė du prie
šų transporto laivus.

Anglijos lėktuvai vėl dė
liojo minas į pakrantinius 
nacių vandenis.

Talkinirikų lakūnai, penk
tadienį bombarduodami Ita
lijoj fašistų lėktuvų stovyk
las, užtiko ir supleškino 
daug Ašies lėktuvų ant že
mės.

Alžyras. — Būrys vokie
čių lėktuvų bombardavo Al
žyrą.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 385 has been issued to the undersigned 
tp sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . ••

, ANTHONY ANGELINQ, ADMX.
Admx Estate of Giuseppe Angelino 

398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 295 has been issued to the udersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ....

PHILIP BLUME
701 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN, ABE LIFSCHITZ & 
BENNY GOLDBERG 

(Chessin’s Del.)
459 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-38 Pennsylvania Ave., Borough of B’klyn, 
County. of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOtJIS YOSIIPĖ
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby . given that License No. 
EB 440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAGER 
(George’s Lunch)

241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5007 has been issued toi the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Sullivan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PRIORE
1 Sullivan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1890 West 6th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . ,,

ABRAHAM MITTELMAN
1890 West 6th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the AJcoholic Beverage Control Law at 
442 De’ Witt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX LIEBER
442 De Witt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 had been issued the undersigned 
to sell beer, at retail uaiier' Sectioif 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
471 Park Avenue .Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK MURGALO
471 Park Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 <?f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BRUGMANN
195 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIE DEWEY
256 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 10006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE NOE
263 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1454. has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
746 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BERBERICH
146 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
(County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAMIRO DISDIER 
(La Flor De Borinquen)

145 Floyd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATHIAS MARTINEZ 
(La-Marquesita-Spanish & American Grocery) 
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control .Law at 
477 Marioy ‘ Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , .,

SANDY CRUZ
(El Porvenir Spanish American Grocery) 

477 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėn that License No. 
GB 10097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at . retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
583 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN VENEZIA
583 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
GB 4950 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La,w at 
408. Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE MILLER
408 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1123 has been, issued to the undersigned 
to sell bėer, at retail prider. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Broome Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. t j ,

StELLA CZAJKOWSKI Į . . 
50 Broome St., Brooklyn; N. Y.

“Laisvėje” galima gauti 
Ap»iį ynta &dhki

LaiiV*, Lithuanian Daily NeW 1
. ,į įj t, 1’' i< *iM jį*Mg» JĮ 'r'1""

NOTICE is hereby given that; License No- 
GB 10080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ląw , at 
66 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the

ABRAHAM DAVID STERN 
(Katz & Stern)

66 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is here by given trat License No. 
SB 140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSTAV HARMS
4102 Avenue V Brooklyn, N. Y.

J^PTICE is hereby given that License No, 
GB 946 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680.6 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Couiity of Kings, to be consumed off the 
premises,

WILLIAM DREYER
6806 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ^License No, 
9398 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 the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
416 Monroe Street Brooklyn, N. Y.

SLIAKERIAl ŠIAME IR 
PRAEITAME KARE

Washington. — Per dvy
liką mėnesių iki birželio pa
baigos šiemet, Jungtinėse 
Valstijose tapo nuteista 4,- 
202 jauni vyrai už išsisuki
nėjimą nuo karinės tarny
bos. Viso nuo karo pradžios 
iki š. m. birželio 30 d. teis
mai išnešė sprendimus 
prieš 6,116 sliakerių. Bet tai 
nedaug, lyginti su praeito 
ktero sliakeriais, kurių buvo 
10,000 nuteista jau pirmai- 
šiai karo metais.

Baltimore, Md.
Kriaučiai Neremia Grigaičio 

Šimučio Jomarko
Rugpjūčio 18 dieną įvyko 

Amalgameitų Lietuvių Kriau
čių 218 lokalo susirinkimas, 
Lietuvių Svetainėje, 851 Hol
lins St.- Jis buvo neskaitlingas 
nariais, bet trukšmingas.

Dalykas tame, kada lokalo 
Pildančios Tarybos sekretorius 
perskaitė protokolą iš rugp. 
11 dienos, kuriame pažymėta, 
kad buvo skaitytas GrigaičiO- 
šimučio pasekėjų laiškas pra
šant pinigų jų Pittsburgh© jo- 
markui, ir kad Baltimores 
kriaučiai tam reikalui neau
kuos, tai tarybininkai pradėjo 
rėkti ir trukšmą kelti, kad 
prisiėjo gana ilgai diskusuoti.

Labiausiai smetoniniams pik
ta, kad lokalo Pildomoji Tary
ba yra nutarus paaukoti $50 
pagelbai Botkino Ligoninės 
Maskvoj, kurioj yra ir lietuvių 
skyrius, o nieko neduoda Lie
tuvos liaudies priešų jomar- 
kui.

žinoma, reikalas griežtai 
skirtingas, Botkino ligoninėj 
gydosi kovotojai, kurie kovo
ja už visos žmonijos laisvę, 
kartu ir mūsų šalies demokra
tiją ir mūsų gyvenimą. Gi į 
Pittsburgh Grigaičio-šimučio 
pasekėjai važiuoja niekinti 
kovotojus, Sovietų Sąjungą ir 
prisigėrę bučiuotis.

Ir aišku, kad Amerikos lie
tuvių turi būti atsinešimas 
skirtingas. Aišku, kad Botkino 
ligoninė užsitarnauja visų an- 
ti-hitlerininkų paramos, visų 
tautų žmonių, gi Grigaičio-ši
mučio jomarkas yra žalingas 
mūšų šaliai. Ir tie, kurie kė
lė trukšmą, tai jie tik kenkė 
lietuvių vienybei karo pastan- 
gosepSiįc,užvilkina karą, tik 
prisideda pHe tb, kad karas 
užsitęstų ilgiau ir daugiau 
kainuotų »mums gyvasčių ir 
pinigą.

Būtų gerai, kad ateityje tas 
žmogus, kuris pirmas rėkė 
prieš aukavimą Botkino ligo
ninei ir trukšmavo reikalauda
mas aukų nereikalingam da
lykui suprastų, kad lietuyių 
kriaučių lokalas nėra jo kokia 
privatinė nuosavybė ir nuo jo 
vieno nepriklauso susirinkiihiį 
tvarka, kad jis suprastų, joįį 
negražii yra višą vakarą truk- 
Šhihūti ir kišti tbkiUš klausi
mus, kurie nieko bėridrO ne- 
tuli sii unijd ir darbihinkų 
reikalais.

KH&učiua.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GIMBĖL’S
TURI VIETOS

kasierkoms
DALIAI LAIKO

JEI JŪS GALMTE DIRBTI KETURIAS AR 
PENKIAS VALANDAS I DIENĄ, MES 
BŪSIME UŽ1NTERESUOTI SU JUMIS 
PASIKALBĖTI.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EMPLOYMENT ofise
116 WEST 32nd ŠT.

asmenys iš Karinių darbų ar iš 
BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS PRIIMAMI BE 
DARBDAVIO PAREIŠKIMO APIE JŲ AT- 
LIEKAMUMĄ.

(JMBĖL teitos.
(205)

MERGINOS-MOTERYS
SCHRAFFT’S 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

GERA ALGA
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

MERGINOS PRIE SODRS 
IŠDAVIMUI SODES IR VALGIŲ.

NUO 11 A. M. iki 8 P. M. 
AR NUO 3 P. M. IKI VIDURNAKČIO.

SALES GIRLS 
VIRTUVĖJE DARBININKES

SALAD DARYTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

ŠTĖAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

STALŲ PATARNAUTOJOS 
VIRĖJOS

DESERTŲ DARYTOJOS
PILNAM LAIKUI IR DALIAI LAIKO 

PROGOS PAKILIMUI
Iš KARINIŲ DARBŲ NEBUS PRIIMAMOS 

Kreipkitės Kasdien—8 A. M. iki 5 P. M.
Trečiadieniais—8 A. M. iki 7 P. M. 
šeštadieniais—8 A. M. iki 1 P. M.

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

Tarpe 5th ir 6th Avės.
(X)

MERG1N0S-M0TERYS
AMŽIAUS 18—35.

Lengvas Fabriko Darbas. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE. 
$20 Į SAVAITE.

Patogios Darbo Sąlygos. 
Telefonuokite

BEEKMAN 3-4857
Dėl Pasitarimo.

(203)

VVNIOTOJOS 
PAKUOTOJOS

PASTOVUS DARBAS. 
Gabūs Sandarbininkai. 

Patyrimas Nereikalingas.
5 dienų savaitė. Kreipkitės:

539 WEST 45th ST., ŲITV
(203)

Šėiimiiiiikiti
Atydai

Štai proga gauti interesingą darbą didelėje 
saldainių moderniškoje išdirbystėje jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIĖNŲ SAVAITĖ 
MALONIOS DARBO APLINKYBES 

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA
Kreipkitės į Employment Ofisą

LOFT CANDY CORP.
40TH AVE. IR 9TH ST., L. I. CITY

Iš karinių darbų ąr būtinų veiksmų nebus 
priimamos be phliūdijimo savo atliekamumo.

(203)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Rezidencipiame viešbutyje. Nepaprastai ge
ros darbo sąlygos. Darbininkėm valgomasis 
kambarys ir lašų maudynės; geri tipai; 39 
valandų savaite, $16. Kreipkitės į House
keeper. ...

MOTEL ALDEN
82nd St. ir Central Park West

(204)

BINDERY
(KNYGŲ APDARYMUI)

Merginos, patyrę palygintojos (collators), 
prie stalų dirbti, dratų siūti, mažų bindery 
mašinų pberuotojo?, taipgi keletą mokintis 
amato. Matykite Mr. Young.

DĖNNISON & SONS
SS-ST 36th St., Long Island City.

(207)

APVALYTdjOS
Rezidenciniame viešbutyje. Nepaprastai geros 
darbo sąlygos; geri tipai. Sekmadieniais ne
dirbamą. $16.86 į savaitę. Kreipkitės j 
Housekeeper.

HOTEL alden
82nd St., ir Central Park West.

(204)

kamBaKių tvarkytojos 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 jm. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 frešt 48rd Št, NeW York City
■ (X)

MERGINOS 
l^xovaM. bAnijTji 

Vyniojimui ir labelių uždėjimui.
40 valandų; $17 pridedant viršlaikius.
HAtJmĖL, rIgLANDĖR & Cb.

398 4tH Ave., (28th)
(205)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

H----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------n

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

Patyrę ir be patyrimo
t GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO, INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

Jersey city, n. j.
AR

DOVĖR BOILER & PLATE FABRICATORS, INC.
DOVER, N. J.

(207) ’

s------------------------------------------------------------------------------------------------------- -a
HELlP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS! MERGINOS!
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Pcrfumo ir kosmetikų išdirbystėje. 40 valan
dų savaitė. Viršlaikiai, jei pageidautume 
prie patogių darbo sąlygų. Turi kalbėt ang
liškai. Kreipkitės po 9 vai. ryto.
Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veik
smų nebus priimami be darbdavio pareiški
mo apie jų atliekamumą.

RaRK & TILFORD
643 West 43rd Street

(205)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

‘KODĖL NEVAŽIUOT Į PIETUS!!’
Garsus resortinis viešbutis gali patalpinti 
keletą pasitikimių, gerai išrodančių ir man
dagių stalų patarnautojų merginų ar vyrų. 
Darbas apskritiems metams, aukštos rūšies 
kostumeriai. Duodama uniformos, valgis ir 
kambarys, apmokamas nuvažiavimas, gera 
alga ir geros darbo sąlygos. Nedirbamos va
landos gali būt praleidžiamos su malonumu. 
Rašykite ar telegrafuokite.

THE CLOISTER HOTEL
Lewis Beers, Resident Manager, 

Sea Island, Georgia.
(205)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

GIMBĖL’S
TURI VIETŲ VYRAMS

SANDĖLYJE PRIE 
KROVINIŲ

(DIENĄ AR NAKTJ)

TAVOR1N1Ų ELEVEITORIŲ
(OPERATORIŲ)

APVALYTOJAI
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EMPLOYMENT OFISE
116 WEST 32nd ST.

ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ AR BŪ
TINŲ VEIKSMŲ NEBUS PRIIMAMI BE 
DARBDAVIO PAREIŠKIMO APIE JŲ AT
LIEKAMUMĄ.

GIMBĖL BROS.
(205)

REIKIA VYRŲ
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 
JIE TURĖTŲ BŪT NAUDINGI KI
TIEMS DARBAMS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA PRA
DŽIAI AUGA. TURI MOKĖTI ANG
LIŠKAI . 'SKAITYTI IR RAŠYTI. 
TAIPGI REIKIA VIENO VYRO 
MOKANČIO TROKĄ VAIRUOTI.

Ivers-Lee Cb.
215 CENTRAL AVĖ. 

NEWARK, N. J.

ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO APIE JŲ ATLIEKA- 
MUMĄ.

' (206)

BERNIUKALVYRAI
Lengvas fabriko darbas, 40» valandų savaitė. 
$18, pridedant laiką ir pusę už viršlaikius; 
Abelnai uždarbio $26.50 j savaitę. Atsineš
kite įrodymus savo amžiaus.
AUTblėbTivE ŠpfeciALTY CORP.

382 Jefferson St., Brooklyn.
14th St., Canarsie Line iki Jefferson St., 
stoties.

(208)

Penktai Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI

SCHRAFFT’S
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMA

GERA ALGA
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI 

. DIENOM AR NAKTIM
Iš Karinių Darbų Nebus Priimami.

Kreipkitės kasdien—8 A. M. iki 5 P. M. 
Trečiadieniais—8 A. M. iki 7 P. M. 
šeštadieniais—8 A. M. iki 1 P. M.

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.

DIEMAKEKS
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

PATOGU Į VISAS SUBWAYS
ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR IŠ BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

PUBLIX METAL GOODS CORP.
100 6th AVE.

(204)

PAPRASTI DARBININKAI
Foundrėje ir Mašinšapeje

T. SHRIVER & CO.
850 HAMILTON ST., HARRISON, N. X. 
Darbininkai dabar dirbanti karinėse pramo

nėse nebus priimami.
(208)

PATTERNMAKERS
NUOLATINIS DARBAS 

48 Valandų Savaite 
T. SHRIVER & CO.

850 HAMILTON ST.. HARRISON, N. J. 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(208)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUT 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.
________________________________ (X)

FABRIKO DARBININKAI
Išdirbėjai apsaugos dratų. Turi skaityti ir 
rašyti angliškai. Kreipkitės: Acorn Insulated 
Wire Co., 178 Sullivan St. (Erie Basin), 

Brooklyn, 9 A.M. iki 4 P.M. 
nuo pirmadienio iki penktadienio

(204)

FOUNDRĖS DARBININKAI
Kapotojai ir Pagelbininkai 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & t!O.

850 HAMILTON ST., HARRISON, N. X.
Dabar dirbanti karinius darbus nebus prit
inami. (208)

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

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

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

NETELEFONUOKITE.
________________________________ (X) į

MAŠINISTAI 1
PATYRĘ

ENGINE LATHE HANDS 
48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

850 HAMILTON ST., HARRISON, N. J.
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(208)
....... - - - - . I .J

LEDŲ KILNUOTOJAI
Boxmen |r Ledo Traukėjai 

LABAI GERA ALGA 
Krepkitės Asmeniškai.

CIRILLO BROS., ICE CORP. 
545 President St.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., Brooklyn.
(209)

FABRIKE PAGELBININKAI
Nuolatinis darbas. Pasisakykite am
žių, patyrimą ir kiek norėsite algos.

ONvk OILS
193 Christie Št., Newark, N. J. 

MITCHELL 2-4120.
(205)
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SeStas Puslapis ' Laisve, Lithuanian Daily News
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SeHadien., Rugpjūčio 2$, 1948

New Wko^<i^gfei Ziniot Pažereckas išėjo Į 
Kariuomenę

Julius Pažereckas,, sūnus Mr.

Leo Grikštas Pasveikęs

“Watch on the Rhine” Pirmu 
Kartu Filmoje

Rugpjūčio 27-tą pirmu kar
tu New Yorke pradėta rodyti 
nauja filmą “Watch on the 
Rhine,’’ pagaminta pagal pa
skubusį Lillian’os Hellman to 
pat vardo scenos veikalą, turė
jusį' ddižiausio pasisekimo ant 
Broadway ir New Yorko vei
kalų kritikų apdovanotą, kaipo 
geriausį veikalą.

Filmą gamino Warner Bros., 
dirigavo Herman Shumlin, va
dovavęs veikalo perstatymui 
ant Broadwes. Vaidina žymioji 
filmų aktorė Bette Davis ir 
Paul Lukas, padedami kitų ge
rų aktorių. Rodoma Strand Te
atre, Broadway ir 47th St., 
New Yorke.

“{Merry Widow” Turi Daug 
Muzikališkos Grožės

Jau kelinta savaitė mieste 
vaidinamas New Opera 1C0. pa
stangomis mužikališkas senas, 
Ibet niekad nenustojus vertės 
kūrinys “The Merry Widow.’’

Bette Davis ir Paul Lukas puikioje naujoje filmoje “Watch 
on the Rhine”, pradėtoj rodyti Strand Teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke, rugpjūčio 27-tą.

Vadovaujamose rolėse dainuo- 
ja-vaidina paskilbę solistai Jan 
Kiepura ir Marta Eggerth, 
taipgi Mellville Cooper. Persta
tomas Majestic Teatre, W. 44th 
St., New Yorke.

Vienišose jos lūpose šypsą ... 
Spindinčiose jos akyse viltis ... 
Jos meilės bučkyje drąsa ... 
kad jos vyras didžiuotųsi!

BETTE DAVIS
su kitomis žvaigždėmis

PAUL LUKAS
veikale, kuris laimėjo N. Y. Kri
tikų Dovaną, o dabar jo judis 

laimės viso pasaulio širdį.

WARNER BROS.

“WATCH
ON THE

RHINE”
su

GERALDINE FITZGERALD

Lucile Watson, Beulah Bondi, 
George Coulouris

. .. ASMENIŠKAI. ..

Abe LYMAN ir Jo Californians, 
JERRY LESTER. Taipgi

BOBBY LANE ir EDNA WARD.

STRAND
BROADWAY 

IR 47 ST., N. V.

“Let’s Face It” Paramount 
Teatre

Teko matyti Paramount Te
atre, ant Broadway filmą 
“Let’s Face It.” Svarbiausią 
rolę lošia žymusis komedijan- 
tas Hope. Apie šį aktorių pas
taruoju laiku daug rašoma 
spaudoje. Hope pripažįstamas 
žymiausiu šiandien filmų ko- 
medijantu.

Ši filmą parodo Hope armi
joje. Su “jeep” veždamas armi
jai reikmenis įvažiuoja į na
mą, padaro daug nuostolių. Jis 
turi gauti kur nors suvirs du 
šimtu dolerių ir padengti tuos 
nuostolius. Pasimaišo trys mo
terys, kurios jaučia, kad jų vy
rai išvažiavo “žuvauti” su pa
nelėmis. Jos irgi žada jiems 
tuo patim atsimokėti. Pasisam
dė Hope ir dar du kareiviu už 
tris šimtus dolerių pabūti jųjų 
“meilužiais.” Bet visi tryss ka
riai turi savo merginas. Hope 
jau seniai rengiasi apsiženyti. 
Ot, tie trys vyrai su panelėmis, 
tie trys kariai su “meilužėm” 
ir jųjų tikrosios meilužės susi-

tinka. Triksų, juoko, pilna.
Bet negalima sakyti, kad fil

mą perdaug imponuojanti. Ne
galima sakyti, kad Hope šioj 
filmoje geriausia pasirodo.

Be to, kartu su šia filmą, 
kaip ir paprastai, Paramount 
turi gražios muzikos. Griežia, 
garsioji “swing” muzikos Ben
ny Goodman orkestrą. Prie or- 
kestros yra pora gerų šokikų ir 
trys geri solistai. Visa progra
ma gana Įdomi ir smagi.

Rep.

“Heaven Can Wait” Pradėjo 
Trečią Savaitę

Komiška filmą “Heaven Con 
Wait” — dangus gali palaukti 
—pradėjo trečią . savaitę rug
pjūčio 25-tą, Roxy Teatre, 7th 
Ave. ir 50th St., New Yorke. 
Vyriausiose rolėse Gene Tier
ney, Don Ameche, Charles Co
burn.

Greta, filmos yra puikūs sce
nos aktai su Veloz ir Yolanda, 
Jerry Colonna ir Ilona Massey. 
Taipgi dalyvauja teatro Rox- 
ettes ir orkestrą.

“Invasion” Rodoma Greta 
“Seeds of Freedom”

Viena iš trumpųjų filmų, .ro
domų greta dramatiškos, isto
riškos filmos “Seeds of Free
dom,” Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., yra “Invasion.” Ji 
parodo mūs krašto pasiruošimą 
įsiveržimui Europon ir abelnai 
aprūpinimą mūsų ginkluotų 
jėgų.

Embassy Teatruose
Be kitų bėgamų karo ir namų 

fronto žinių, Mr. Howe, Co
lumbia Broadcasting System 
analistas, klausinėja autorę Eve 
Curie apie jos patyrimus 40,- 
000 mylių kelionėje po kare 
esančius kraštus. Tarpe priedi- 
nių trumpųjų filmų, rodomos 
“Bill Jack versus Adolph Hit
ler,” “Pacific Island No. 43,” 
“Donald’s Gold Mine.”

ir Mrs. Vinco Pažereckų, gy
venančių 344 Rodney St., išėjo 
į laivyno tarnybą rugp. 26 d. 
Tai jau antrasis Pažereckų sū
nus išėjo. Jų sūnus Vytautas 
tarnauja jau arti metai, randa
si Kalifornijoj.

Linkime Juliui sėkmingos tar
nybos ir karą laimėjus laimin
gai sugrįžti pas saviškius.

N. P.

Daktarų ligoninėj, 87th St. 
ir East End Ave., New Yorke, 
pereito pirmadienio vakarą 
kokiu tai misterišku būdu už
sidegė trys šiukšlių beskės 
skirtingose bildingo vietose, 
bet buvo užgesytos nespėjus 
ugniai paplisti į kambarius.

Policijos Departmentui rei
kią 220 policistų, bet išlaikiu
sių kvotimus sąraše turį tik 
129.

Brooklyno gvardiečių 51- 
mas būrys išvyko į Camp 
Smith, Peekskill, dešimčiai 
dienų kariškų pratimų.

Buvęs įkaitintas “stirrup” 
pompų byloje, bet teismo ištei
sintas, miesto kontrolieriaus 
padėjėjas Solomon reikalauja 
iš majoro La Guardijos miliono 
dolerių už jam padarytus nuos
tolius.

EMBASSY
MATYK ROOSEVELTĄ-CHURCHILLĄ 

QUEBEKE.
MATYK 3,000 LfiKTUVŲ ATAKUOJANT 

NACIUS PER DIENĄ.
MATYK TRIUMFĄ SICILIJOJ.
MATYK “PACIFIKO SALĄ No. 43.”
MATYK NAUJĄ ŠAUNŲ JUDI

“KNYGOS KARE” su EVE CURIE 
ir QUINCY HONE. Taip pat 43 žinių 
judžiai iš viso pasaulio. Puikiausi judžiai 
mieste. Matyk besivystant istoriją!NEWSREEL Theatre
BROADWAY ir 46th St., N. Y.

Miesto viešbučiu 22,000 dar- 
bininkų gavo pakėlimą algų 
nuo $1.50 iki $3 savaitėje.

Majoras LaGuardia turėjo 
pasikalbėjimą su kainų virši
ninku Bowles. Gal būt, kad 
iš to pasikalbėjimo majoras 
ką nors pasakys savo radio 
kalboj į piliečius ateinantį 
sekmadienį.

Padeginėjusi beskes ligoninėj 
mergina dabar aiškinasi, kad 
jinai buvusi. Coventry laike na
cių atakų ant Londono ir jai 
vaidinasi gaisrai. Bet detekty
vai tyrinėja toliau.

Childs restaurantų firma 
prašė teismo leisti persiorga
nizuoti — paskelbt bankrutą, 
kad nusikratyti kai kurių sko-

Paveikslas iš filmos “Let’s 
Face It”, ročibmos Paramount 
Teatre, Broadway ir 42nd St., 
New Yorke.

ERNST LUBITSCH didžįausia komedija

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UTUAMCA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

16 kanuolių saliutas . . . Broadway’s 
Dviem Geriausiem 

Pirmame Vaidinime
Bob Hope ir Betty Hutton visų 
juokingiausioj judžių komedijoj 1 

BOB HOPE
BETTY' HUTTON

“LET’S FACE IT”
ASMENIŠKAI SCENOJ

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

Juokdarys, vėsiamePARAMOUNT
“HEAVEN CAN WAIT” 

(technikinėmis spalvomis) 
su

GENE DON CHARLES
TIERNEY AMECHE COBURN
ii- N. Y. Miesto Puikiausias Vaidinimas

Scenoje
VELOZ ir YOLANDA, JERRY

COLONNA, ILONA MASSEY 
ir kiti dideli aktai.

ROXY 7TH AVE. IR 
50TH STREET

POTEMKINO JUDŽIAI PARODO
TIKRĄJĄ PRIEŽASTĮ, KODĖL RUSIJA KOVOJA!

“SEEDS OF FREEDOM”
Galingai sušiandienintas karsus Sergijo Eisensteino klasiš
kas judis “Potemkin,” su Henry Hull ir Aline MacMahon. 
Tai judis, kuris sujungia 1905 m. revoliucijos dienas su 

šiandienine kova prieš fašizmą.

Nuolat nuo 9 A. M. ■— Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE 7th Avė. tarp 41-42 Sts., N. Y. 
Atvėdintas Oras. — WI-7-9686

“Triumfas”
I— B4RNEJJ, SeraTdt Trtb..

JAN MARTA i

KIEPURA -a EGGERTH
In THE NtW OHIA COMPANY'S ftodudlo# d į

su MELVILLE COOPER i 
Diriguoja FELIX BRENTANO 
Konduktorius ROBERT STOLZ 

Dainas sutv. GEORGE BALANCHINE 
MAJESTIC, W. 44th St. Ci-6-0730

Oras atvėdintas
Vakare 8:30, $1.10—Popiet Ketv. ir 

Šešt. $1.10—$2.75

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadieni, rugpjūčio 29 d. įvyks 

piknikas, ruošiamas suvienytų Lie
tuvių Draugysčių ir Kliubo. Pelnas 
bus skiriamas Am. Raudonajam 
Kryžiui. Bus Klaščiaus Parke, Betts 

ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, paremti finansiškai šią 
svarbią organizaciją. Komitetas su
sideda iš L. Am. Piliečių Kliubo, Šv. 
Jurgio Drg., Dr. Martin Liuterio 
Drg. ir Susivienijimo Liet. Ameri
koje. (201-203)

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tol. EVergroen 4-9612

Haiiiaiii3iiioiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiQiiiQiiioiiiQiiiaiiioiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiQiii3iiiaiiiaiiirj£

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai 
Setas $30.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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

tllGHICIIIEillQIllglllClliCIIIBIIIPHiCMIBIIIPIIIPIIIDIIIPIHClIICIIIOIIIOlUOillOIHCHICz;

Ona Grikštienė gavo per 
Raudonąjį Kryžių nuo savo 
sūnaus Leo Grikšto žinią, kad 
jisai laike jo orlaivio nušovi
mo žemyn kur nors Vokieti
joje išliko ne sunkiai sužeis
tas ir dabar jau pasveikęs. 
Esąs laikomas nacių belaisvė
je kur nors Holandijoj. Nu
siskundžia stoka maisto. Be
laisvėje būdamas nupuolęs 
svoriu ir sako, kad būtų visai 
sunkoka, jeigu ne pagalba iš 
savo krašto.

Leo, oficierius Jungtinių 
Valstijų orlaivyne, iš karto 
buvo paskaitytas dingusiu be 
žinios, paskiau sužinota, kad 
jis sužeistas ir nacių belaisvė
je, o šis vėliausis pranešimas 
suteikė apie jį dar daugiau ži
nių.

Pasilinksminkite ir Kar
tu Paremkite Svarbią 

' įstaigą
šio sekmadienio popietį ir 

vakarą, rugpjūčio 29-tą, Klaš
čiaus Clinton Parke, Maspeth 
ir Betts Avės., Maspethe, įvyks 
piknikas, kurį rengia kelių vie
tos pašalpinių draugijų išrink
tas komitetas. Pikniko pelnas, 
.kaip sako rengėjai, skiriamas 
Amerikos Raudonajam Kryžiui.

Kam bus proga pasilinksmin
ti šį sekmadienį, raginami link
smintis su tikslu, tai yra link
smintis Klaščiaus Clinton Par
ke, Raudonojo Kryžiaus nau
dai.

Laikraščių Išvežiotojų 
Streikas Baigtas

Apie 175 laikraščių išvežio
to j ai sugrįžo darban, Kariškai 
Darbo Tarybai pažadėjus jų 
nesusipratimą su darbdaviais 
išrišti “priimtais būdais.” 
Streikas buvo palietęs išvežio- 
jimą New York Times’o, He
rald Tribune ir eilės kitų laik
raščių.

Reikia Laivų Iškrovejų
United States Employment 

raštinė atsišaukė pilno ar da
lies laiko darbininkų prie lai
vų iškrovimo. Ims net galin
čius padirbėti tik savo liuos- 
laikiu. Moka po 68c per va
landą. Brooklyno raštinė yra 
205 Schermerhorn St.

Mrs. Anna Rosenberg, Ka
rui Darbo Jėgų direktorė šiai 
apylinkei, sako, kad dėl ne- 
spėjimo iškrauti laivus kenčia 
karo reikalai.

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mos. Patarnavimas 

. bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

l|l| PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




