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vinimo Komitetas.” O to ko-- 
miteto tikslas “išlaisvinti” Lie
tuvą iš darbininkų ir valstie
čių ir pavesti ją ponams ir 
kapitalistams.

Tie patys pranešimai giria
si, kad kunigas Končius va
žiuosiąs Vokietijon užmegsti 
geresnius ryšius su Lietuvos 
priešais, pabėgėliais, hitleri
niais kriminalistais ir kitomis 
patamsio galybėmis.

Iš valdiškojo National War 
Fund Končius gauna šešis šim
tus tūkstančių dolerių. Jų už
teks ir Končiaus ir anų penkių 
hitlerininkų kelionėms ir su
gaištims.

Kunigas Končius, nusivožęs 
didelį maišą dolerių iš Bend
rojo Fondo, suprantama, ban
dys prisivilioti ir vieną kitą 
tremtinį. Jis gąsdins juos rau
donuoju baubu ir siūlys jiems 
pašalpą ir užlaikymą. Tegul 
tik jie negrįžta Lietuvon, ba
ladojasi po svietą, keikia Lie
tuvą ir išsižada jos!

Gal ir pavyks vieną kitą 
silpnadvasį pasigauti į savo 
piktąsias kilpas. Bet kaip ilgai 
Bendrasis Fondas galės juos 
be darbo maitinti? Kaip ilgai 
pats Fondas gaus pinigų iš 
valdiškosios įstaigos? Amži
nai juk negyvuos nei National 
War Fund.

Kur tada dings tie suve
džioti žmonės?

Darbi- 
nutarė 

narių gavimo 
reikėtų pasi- 
šugrįžtančių 
Daugelis jų

Gerai, kad Lietuvių 
ninku Susivienijimas 
prailginti naujų 
vajų. Ypatingai 
darbuoti, tarpe 
lietuvių karių, 
įstos į LDS. •

Lietuvių Literatūros Drau
gijos jubiliejinis vajus per 
karščius irgi susilpnėjo. Dar 

, nesame gavę vieno tūkstančio 
naujų narių per šį vajų. To
dėl reikia darbuotis. Pikni
kuose puiki proga susieiti su 
žmonėmis ir pasikalbėti apie 
organizacijų reikalus. •

bet

Puikiai atsimenu 1929 me
tus. Tai buvo pradžia didžio
sios bedarbės. Pradėjom ruoš
ti masines demonstracijas ir 
kelti obalsį “darbo arba duo
nos.” Tuojau bedarbių sąjū
dis išsiplėtojo po visus Ameri
kos didmiesčius.

Sunkiai buvo kovota, 
daug buvo ir laimėta.

Istorija kartojasi. Rugpjū
čio 29 d. New Yorke įvyko 
masinė demonstracija. Joje 
dalydavo 60,000 žmonių. Vėl 
prasideda bedarbių bruzdėji
mas už darbus. Anų laikų pa
mokos bus naudingos šių die
nų bedarbiams.

Dar tik pora savaičių, kai 
Japonija pasidavė. Per tas dvi 
savaites iš darbo atleista du 
milionai darbininkų!

Tarybų Sąjungos dienraš
tis “Raudonoji žvaigždė” da-> 
ro pastabas dėl Chinijos atei
ties. Laikraštis klausia, kuriuo 
keliu Chinija žygiuos? Eis se
nuoju Chiang Kai-sheko dik- 

• tatūros keliu ? Neteks draugų 
ir prietelių, įklampos į civili
nį karą. Ateitis sunki ir tam
si.

Bet jefigu vyriausybė Jr žmo
nės pasirinks laisvės ir demo- 

"kratijos kelią, Chinija susi
lauks užuojautos ir pagalbos 
iŠ visų laisvę mylinčių šalių. 
To vėlino Chinijai ir Tar. 
junga, pasirašydama trijų 
šimčių metų draugiškumo 
tartį?

Chiang Kai-sheko konferen- 
i ei ja su komunistais turėtų ,pa- 
t statyti Chiniją ant to naujo 

kelio. Bet ar Chiang Kai-she-
. (Tąsa 5-me pusi.)

Są- 
de- 
su-

KONGRESO REAKCININ 
KAI SUSIBŪRĘ PRIEŠ 
BILIŲ DĖL NEDARBO

Washington. ■— Jungtinių 
Valstijų kongresas turi 
liautis pataikavęs didie
siems bizniams ir išleisti į- 
statymą pagal Kilgore su
manymą dėlei pagerintos 
apdraudos bedarbiams, už- 
reiškė A. J. Thomas, CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nijos pirmininkas. Kalbėda
mas senato komisijoj, svar- 
stančioj tą sumanymą, Tho
mas įkirto:

“Jūs (kongresas) išleido
te gana daug įstatymų, tar
naujančių didžiosioms kor
poracijoms, bet jūs dar nie
ko nepadarėte darbininkų 
gyvenimui apsaugoti.”

Vadovaujantieji republi-

UŽ PERLŲ uosto nelaimų 
KALTI 1ZOLIAC1ON1STAI,— 

SAKO TRUMANAS
Washington.— Amerikos 

žmonės ir kongresas yra 
lygiai kalti, kaip ir .bet ku
ris viršininkas, už tai, kad 
amerikiečiai Perlų Uoste 
nebuvo paruošti atmušt pa- 
salingą japonų užpuolimą 
1941 m. gruodžio 7 d., pa
reiškė prez. Trumanas pa
sikalbėjime su reporteriais:

“Visas dalykas yra pasė
ka politikos, kurią mūsų ša
lis tada vedė. Šalis, nebuvo 
linkusi kariniai pasiruošti. 
Kiekvieną kartą, kada pre- 
z i d e n tas (Rooseveltas) 
stengėsi kongrese pravesti 
pasiruošimo programą, ji 
buvo pasmaugta. Kada tik 
prezidentas padarė pareiš^-

FRANCUA NORI BILIONO 
PASKOLŲ IŠ AMERIKOS

Paryžius. — Iš Amerikos 
sugrįžo generolas Charles 
de Gaulle, laikinasis Fran
cuos prezidentas, ir jo 
premjeras Georges Bidault. 
Būdami Washingtone, jie 
prašė prez. Trumaną duoti 
Francijai bent bilioną dole
rių paskolos tuojautiniams 
reikalams ir krašto atkūri
mui.

Už pirmuosius $240,000,- 
000 paskolos francūzai pir
ktų atliekamų Lend-Lease 
fondo reikmenų, kuriuos A- 
merika nugabeno Europon, 
bet t niekam nepristatė.

Pats Kongresas Tyrinėsiąs 
Perlą Uosto Įvykį

Washington, rugp. 31. — 
Kongresmanų ir senatorių 
vadai sakė, jog pats kong
resas tyrinės , Perlų Uosto 
nelaimės kaltininkus. Jie, 
tačiau, nereikalauja karinio 
teismo prieš jokius atsakin
gus amerikiečių komandie- 
rius.

Belgijos valdžia.. prašys 
kreditų reikmenims pirkti 
iš Amerikos.

ŠI PIRMADIENI LAIS
VĖ NEIŠEINA, nes tai 
oficiale , Darbo Dienos 
švente — Labor Day.

♦
konai ir demokratai toje 
senatorių komisijoje prie
šinasi siūlymui pataisyti ber 
darbių apdraudoš įstatymą 
taip, kad bedarbis bet kur 
ištisoje šalyje galėtų gauti 
iki $25 savaitinės paramos 
iki 26 savaičių dvylikos mė
nesių eigoje.

La Guardijos žodis
New Yorko miesto majo

ras LaGuardia stropiai ra
gino užgirti tą sumanymą 
dėlei pagerintos ir paplatin
tos bedarbių apdraudos pa
gal vieną federal} įstatymą 
visam kraštui. Jis smerkė 
politikierius, kurie siūlo 

(Tąsa 5-me pusi.)

kimą, jog reikia pasiruošti, 
jis už tai buvo niekinamas. 
Aš manau, pati šalis yra 
lygiai kalta, kaip ir bet ku
ris asmuo, už galutinąją 
padėtį, kuri išsivystė Perlų 
Uoste?’ 1

Prezidentas Trumanas 
turėjo galvoj ypač izoliaci- 
onistus, kurie iš esmės pa
taikavo fašistinei Ašiai.

Nerštauja Fašistiniai 
Kroatai prieš Jugo

slavijos Valdžią
New Yorke gauta žinia, 

kad fašistiniai elementai 
Kroatijos sostinėje Zagrebe 
suruošė neva religinę pro
cesiją, kurią pavertė į de
monstraciją prieš maršalo 
Tito valdžią. Demonstran
tai reikalavo dr. A. Paveli- 
čiaus kaip savo valdovo. 
Paveličius bendradarbiavo 
su naciais. — Katalikiškoji 
Kroatija yra sudėtinė Ju
goslavijos dalis.

Paveličius buvo ameri
kiečių suimtas toje Austri
jos srityje, kurią užėmė A- 
merikos kariuomenė. Nese
niai pranešta, jog amerikie
čiai atiduos Paveličių mar
šalui Tito, laikinajam Jugo
slavijos prezidentui.

Vokiečiams Reikėsią 
Amerikos Maisto

Berlin. — Generolas^ Ei
senhower tvirtino, kad bū
tinai turės būti iš Ameri
kos įgabenta maisto į -Vo
kietiją; o jeigu ne, tai vo
kiečiai, girdi, badu išmir- 
sią.

Amerikietis Nušovė 5 Vo-i 
kiečių Gengsterius Berlyne

Berlin.— Amerikietis ka- 
piton. Charles Leonetti nu
šovė penkis vokiečius-geng- 
sterius, kurie su revolve
riais rankose apiplėšinėjo 
žmones Pott^dammeb gele
žinkelio stotyje, amerikie
čių užimtoje Berlyno daly
je.

Japonai Žvėriškai Mu
šė, Kankino ir Alkino 

Jankius ^Belaisvius
Tokio Įlanka. — Japonai 

alkino, mušė ir bųdeliavo 
koncentracijos stovyklose 
amerikiečius lygiai taip, 
kaip naciai Dachau ir Bu
chenwald stovyklose. Tatai 
liudija , amerikiniai kores
pondentai, kArie matė kon
centracijos stovyklas Vo
kietijoj, o dabar — Japo
nijoj.

Japonai kartotinai ir be 
priežasties mušė amerikie
čius pagaliais, šautuvų buo
žėmis ir kitais įnagiais ir 
spardė juos. Vieną Ameri
kos lakūną jie daužė net 
200 sykių. Sąlygos 
stovyklose buvo 
kaip kiaulių tvarte, 
viai neteko iki 50 
svorio.

japonų 
tokios, 
Belais- 
svarų

Jungt. Valstijų Iš
laidos Sumažės 33 
Bilionais Dolerių
Washington. — Finansi

niais metais nuo liepos 1 d. 
šiemet iki 1946 m. liepos 1 
d. Amerikos valdžia išleis 
apie $33/700,000,000 ma
žiau, negu buvo išleista per 
12 mėnesių iki 1945 m. lie
pos 1 d., kaip skaičiuoja Ha
roldas D.< Smith, Sąmatos 
(Biudžeto) Galva.

Praeitais finansiniais me
tais Jungt. Valstijos išleido 
100 bilionų- ir 100 milionų 
dolerių.

Smithas lemia, kad seka
mais finansiniais metais 
valdžia gaus $36,000,000,- 
000 pajamų, arba $10,500,- 
000,000 mažiau, negu me
tais, pasibaigusiais šiemet 
liepos 1 d. Bet pajamos ga
lės dar sumažėti, jeigu tak
sai bus numušti. \

Jei taksai liktų tie pa
tys, tai iki 1946 m. liepos 1 
d. Amerikos iždas turėtų 
$15,500,000,000 mažiau ne
priteklių, negu per 12 pir
mesnių mėnesių.

Amerika ir Anglija Da
ro Spaudimą Pakeisti 

Jugoslavų Valdžiai
> ...... ,,l ,

Washington. — šiaurinės 
Amerikos Laikraščių Sąjun
gos korespondentas Perti- 
nax rašo, jog sužinota, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija daro spaudimą marša
lui Tito, Jugoslavijos laiki
nosios valdžios vadui. Jos, 
girdi, reikalauja sudemok- 
rątinti jugoslavų valdžią.

Primenama, jog Ameri
ka ir Anglija pareiškė, kad 
jos nepripažins demokrati
nėmis tas Bulgarijos, Ru
munijos ir Vengrijos .val
džias, kurios būtų išrinktos 
pagal dabartinius^ tų kraš
tų rinkiminius įstatymus? 
Bulgarija todėl jau atšau
kė rinkimus, kurie / buvo 
skirti praeitam sekmadie
niui. \

Atplaukė Anglijos karo 
laivai į HongKongą. •/

PREZ. TRUMANAS SAKO: TALKININKAI 
SAVO AUKOMIS KARE JAU ATSITEISĖ

MILŽINIŠKA DAUGUMA PASKOLŲ
Washington. — Preziden

tas Trumanas, rugp. 30 d. 
raportuodamas kongresui 
apie Amerikos Lend-Lease 
paskolas talkininkarhs per 
12 mėnesių, pasibaigusių 
1945 m. birželio 30 d., pra
nešė, kad ši šalis davė jiems 
apie 42 bilionus dolerių pa
skolų; bet talkininkai savo 
pastangomis ir aukomis ka
re prieš, Vokietiją ir Japo
niją jau atmokėjo milžiniš
kąją daugumą tų paskolų, 
kaip pabrėžė prezidentas. 
Tuomi jis faktinai siūlė, 
kad kongresas dovanotų 
Lend-Lease paskolas. Pre
zidentas įspėjo, kad jeigu

PUSE MILIONO AMERIKIE
ČIŲ BUS ATSIŲSTA 
JAPONIJAI UŽIMTI

Yokohama, rugp. 31. — 
Amerikos kariuomenė ir 
jūreiviai užėmė 200 ketvir
tainių mylių plotą Japoni
jos sostinės Tokio ir Yoko- 
hamos - Yokosukos srityje. 
Iki sekamo mėnesio pusės 
būsią Japonijonf išlaipinta 
viso apie pusę miliono ame
rikiečių. — Šiuos žodžius 
rašant, yra 18,000 ameriki-

Tūli Senatoriai ir Kon- 
gresmanai Nepatenkin
ti Perlų Uosto Raportais

Washington. — Kai ku
rie korigresmanai ir sena
toriai nepatenkinti armijos 
ir laivyno komisijų rapor
tais kas liečia kaltininkus, 
per kurių apsileidimą japo
nai galėjo iš pasalų užklupt 
Perlų Uostą.

Kongresinės k o m isijos 
pirmininkas kariniais rei
kalais, p. May pavadino 
tuos raportus “nubaltini- 
mais” tikrųjų kaltininkų.

Daugelis laikraščių, ko
vojusių prieš prez. Roose- 
velto politiką, stengiasi su
versti kaičią ant Roosevelto 
ir tuometinio valstybės sek
retoriaus Hullo. Ašiška 
spauda, kaip kad New Yor
ko Daily News ir panašūs 
laikraščiai, tiesiog įtaria, 
kad prez. IČooseveltas tiks
liai įvėlęs Jungt. Valstijas į 
karą.

KOMUNISTAI PRIPA
ŽINS TIK CHINŲ IŠRIN

KTĄ PREZIDENTĄ
Chungking. —Tęsiasi po

kalbiai tarp chinų komunis
tų vado Mao Tse-tungo iš 
Yenano ir vidurinės Chini
jos valdovo Chiang Kai- 
sheko.

Pranešama, jog Mao Tse- 
ftfngas pareiškė, kad jeigu 
per visuotinus balsavimus 
gyventojai išrinktų net 
Chiang Kai-sheką preziden
tu, tuomet komunistai jį 
pripažintų.

Japonai kol kas pataikau
ja atvykusiem jankiam.

i Trumanas Siūlo, kad Kong
resas Faktinai Panaikintų 

Lend-Lease Paskolas
- --- 4

Amerika mėgintų išrinkti 
tas paskolas, tatai būtų pa
vojus Jungtinių Tautų vie
nybei, politiniam jų pasto
vumui ir sėtų “naujo pasau
linio gaisro .sėklą.”

Antrasis Pasaulinis karas 
lėšavo Amerikai 280 bilio
nų dolerių, o talkininkams 
paskolos iš Lend - Lease 
fondo siekia tik apie 15 
procentų visos išlaidų su
mos, kaip nurodė prez. Tru
manas.

Bandymas atgauti tas pa- 

nių karių minimoj srityj.
Iš Manilos, Filipinų sos- 

tamiesčio, atskrido į Japo
niją generolas Wainwright, 
buvęs japonų belaisvis. Pa
gal vyriausiojo talkininkų 
komandieriaus MacArthuro 
pakvietimą, gęn. Wain-_ 
wright dalyvaus apeigose, 
kur Japonijos valdovai- pa
sirašys pasidavimo sąly
gas ateinantį sekmadienį 
amerikiniame karo didlai- 
vyje Missouri.

Amerikiečiai nuginklavo 
jau 300,000 japonų Tokio- 
Yokohamos ruože ir išsiun
tė juos iš tos apylinkės.

Generolas MacArthur ati
darė savo štabo centrą 
New Grand viešbutyje Yo- 
kohamoje, bet pats persikė
lė gyventi į privatų butą.

I ----- -- 1---------

PANAUJINTI AMERIKOS 
RYŠIAI SU SUOMIJA

Washington. — Jungtin. 
Valstijos sumezgė diploma
tijos ryšius su Suomija, 
pradedant nuo vidunakčio 
iš penktadienio į šeštadienį. 
Ryšiai su Suomija sutrau
kyti 1944 m. birželio mėne
sį. Suomija tada buvo ka
rinė nacių sandarbininkė.

Amerikonai Nesikišu į 
Kovą tarp Chiny

,,l , ■

. Chungking. — Amerikie
čių komandierius Chinijoj, 
gen. Wedemeyer sakė, jog 
Amerikos kariuomenė ne
sikištų, jeigu įvyktų nami
nis karas tarp Chiang Kai- 
sheko valdomo^ vidurinės 
Chinijos ir komunistų iš 
šiaurvakarinės to krašto 
srities.

UŽDARYTA OWI ŽINIŲ 
ĮSTAIGA

Washington. — Preziden
tas Trumanas uždarė Kari
nių Žinių Įstaigą (OWI). 
Dabar valstybės depart- 
mentas turės tam tikrą 
skyrių, kuris skelbs svar
besnes amerikiečiams užsie
nines žinias.

skolas “pragaištingai atsi
lieptų į mūsų prekybą su 
kitomis Jungtinėmis Tau
tomis, trukdytų mūsų pra
monę ir didintų nedarbą”, 
sakė Trumanas. Tatai gręs- 
tų laimėtos pergalės prara
dimu, o mes pasiryžę lai
mėti pastovią taiką. Lend- 
Lease buvo viena iš galin
giausių priemonių fašisti
nei Ašiai sumušti.

Brangiau už Pinigus
Prezidentas dar štai ką 

priminė:
“Karo lėšos negali būti 

saikuojamos tiktai dole
riais. Jos apima kraują ir 
darbą, pražudytas gyvybes, 
sužalotus karius, sunaikin
tus namus ir miestus ir su
ardytus žmonių gyvenimus 
ir laimę. Šios lėšos niekuo
met negali būti pinigais į- 
vertintos.

Trumanas sakė, jog dau
guma mūsų'talkininkų išlei
do karui iki 50 nuošimčių 
valstybinių savo pajamų. 
Čia jis pridūrė, kad:

Lėšų Lygybė
“Piniginės Jungtinių VaL 

stijų ir didžiųjų mūsų tal
kininkų Išlaidos tikrumoje 
buvo daug-maž lygios. Nors 
turtingiausi kraštai abelnai 
daugiausiai prisidėjo, ta- 
čiaus palyginamosios jų fi- 
nansin. išlaidos buvo tokios 
pat” (atsižvelgiant į jų iš* 
teklius).

Pati Anglija pasigamino 
daugiau kaip 125,000 lėktu
vų ir 70 procentų visų ka
ro pabūklų, pastebėjo Tru
manas :

“Sovietų kariniai fabrikai 
ir ištekliai davė kur kas 
didesnę daugumą reikmenų 
rusų armijoms Europoj ir 
Tolimuose Rytuose, nors 
Lend-Lease suteikti ginklai, 
pramonės produktai ir me
džiagos esminiai prisidėjo 
prie sovietinių jėgų perga
lių prieš nacius ir prieš ja
ponus.

Amerik. iš Lend-Lease fon
do, tarp kitko, suteikė So
vietams mašininių įrankių 
už 355,000,000 dolerių, ži
balo apvalymo įrengimų už 
$43,000,000 ir mašinų elek
trai gaminti už $171,000,- 
000.

Plečiasi Šiltinių Epidemija 
Tarp Berlyniečių

Berlin. — Per dvi pasku
tines savaites 1,207 vokie
čiai susirgo šiltinėmis ir 
115 mirė nuo tos ligos Ber
lyno dalyje, kuri užimta a- 
merikiečių. Viso toj miesto 
dalyj yra 850,000 gyventojų.. 
Kariniai amerikonų gydy
tojai įskiepijo 300,000 berly
niečių prieš ta ligą; skie
pys ir visus kitus.

KARINĖS JANKIU UNI
FORMOS CHINAM

Chungking. — Atgabenta 
šimtai tonų atliekamų ame
rikinių vyriškų ir moteriš
kų karinių drabužių, kurie 
skiriami civiliams chinams 
ir chinėms dėvėti.
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Act of March 3, 1879.

Kaltininkai Dėl Perlų Uosto 
T ragedijos

Tai, kas įvyko Perlų Uoste (Pearl 
Harbor) 1941 m. gruodžio 7 d., pasiliks 
mūsų krašto istorijoje nepamirštama. 
Atlėkęs (pasalingai) nedidelis Japonijos 
bombonešių skaičius sutaškė daugybę 
mūsų lėktuvų, sužeidė daugybę karo lai
vų, užmušė daug žmonių ir sau ramiai 
sugrįžo, palikdamas milžinišką žaizdą ir 
negarbę mūsų kraštui.

Dėl to turėjo kas nors būti atsako- 
mingas, bet kas, iki šiol eiliniam pilie
čiui nebuvo žinoma.

Specijali komisija jieškojo Perlų 
Uosto tragedijos kaltininkų, dėl kurių 
apsileidimo, nebudrumo arba netakto 
priešas galėjo taip baisiai kirsti mums 
smūgį.

Na, ir, pagaliau raportas - pranešimas 
šiomis dienomis buvo paskelbtas, — pa
skelbtas kaip tik tuo metu, kai karas su 
Japonija priėjo pasekmingą pabaigą.

Bet kas tą visą raportą gali išstudi
juoti? Jį sudaro 130,000 žodžiai. Prie 
raporto dar seka pridėčkai, kalbos to ar 
kito asmens. Taip, kad eiliniam piliečiui 
neįmanoma viską išstudijuoti, viską per
skaityti ir savo nuomonę pareikšti. Tik 
“ekspertai”, tuo reikalu gyvai susidomė
ję, galės tai padaryti.)

a Keletui žymių ašmenų ęaportas-prane- 
šimas primeta kaltę .už PeHų Uosto tra
gediją: gen. Marshall’ui, buvusiajam 
valst. sekretoriui Hull’ui, adm. H. R. 
Stark’ui, Įeit. gen. Walter C. Short’ui, 
adm. Husband E. Kimmel’iui, ir Įeit, 
gen. Leonardui T. Gerow’ui. ’

Iš tų visų vyriausiais kaltininkais su
randami adm. Kimmel ir Įeit. gen. Short. 
Jiedu vadovavo mūsų ginkluotąsias pa
jėgas Havajų sąlose: per jųdviejų ne- 
atbolnumą, nepaisymą ar kaip ten, pa
vyko japonams pasekmingai užpulti Per
lų Uostą. Abu jiedu jau seniai paleisti iš 
savo pareigų ėjimo.

Tačiau abu jiedu reikalauja teismo, 
tikėdamiesi, kad ten jiem pavyksią vi
siškai išsiteisinti.

Kaip ten bebus toliau, matysime, o da
bar tiek galima pasakyti, kad joki kalti
nimo aktai nepataisys to, kas buvo pa
daryta 1941 metais. Jei tyrinėjimai ir 
išsamūs kaltinamųjų kvotimai gali duo
ti naudos, tai jie duos tik ateičiai: kad
iš klaidų būtų galima pasimokyti.

Mes nemanome, kad buvęs sekrt. Hull 
bus baudžiamas; nemanome, kad ir gen. 
MarshalPas susilauks bent kokįp teis
mo. Prez. Trumanas ir karo sekretorius 
Stimsonas tuojau pareiškė, jog šis ge
nerolas niekame dėl Perlų Uosto trage
dijos negali būti kaltas.

Mes manome, jog ateityje bus surasta,
ir nustatyta, kad visa mūsų krašto už
sieninė politika (prieš 1941 m. gruodžio 
7 d.) gerokai šlubavo. Jei ji nebūtų šlu
bavusi,. jei su Japonijos valdovais būtų 
kitaip elgiamasi negu buvo, tai būtų vei
kiausiai išvengta ir Perlų Uosto negar-

.• z
Veikiausiai, ateityje bus nustatytas ir

tas faktas, kad šioje tragedijoje buvo 
kaltas ir mūsų šalies kongresas, kuris 
nuolat ir nuolat atmetė prez. Roosevelto 
siūlymus sutvirtinti tiek Perlų Uostą, 
tiek Filipinus, tiek kitas mūsų salas Pa-
čifike. ‘

Kadaise Stalinas pareiškė (kiek mes 
atsimename) daug maž šitaip: geras di
plomatas gali laimėti tiek, kiek keletas 
armijų. Jei mūsų diplomatija prieš Per
lų* Uosto įvykį būtų buvusi ryškesnė/ga
limas daiktas, jog ir gen. Short ir adm. 
Kimfriel nebūtų suklupę savo pareigose. 
Tokia yra mūsų nuomonė. Gal mes klys
tame. Tikėkime, kad ateitis viską paša-

“Mes Norime Darbo!...”
Demonstracija, įvykusi praeitą trečia

dienį New Yorke, buvo retai matyta de
monstracija šiame mieste. Faktinai, bė
gyje praeitų kelerių metų New Yorkas 
nematė panašios demonstracijos.

Virš 60,000 darbininkų susirinko į Ma
dison Skvero Aikštę reikalauti darbo. 
Tame skaičiuje buvo ir Dėdės Šamo uni
formoje jaunų vyrų, pilnai pritariančių 
civiliniams savo broliams. Tai vis dau
giausiai šiomis dienomis iš fabrikų pa
leisti darbininkai. Jie nori darbo, jie no
ri gyventi, jie nori prisidėti prie šalies 
gerbūvio pakėlimo.

Teisingai Joseph Curran, CIO unijų 
, tarybos New Yorke pirmininkas, pasa

kė:
“Mes jau esame matę, kaip šalis gy

vena be nedarbo. Mes žinome, jog Ame
rika turi užtenkamai resursų, žmogaus 
jėgos ii’ mašinerijos, kad aprūpinti butu, 
maistu ir drabužiu kiekvieną žmogų. 
Mes darysime viską, kad mūsų šalis tei
giamai išspręstų šią nepaprastą padėtį, 
kad būtų kiekvienam darbo su žmoniška 
alga.”

Tai buvo tonas kitiems kalbėtojams. 
Tai buvo tonas visai publikai, trokštan
čiai darbo.

Jungtinių Valstijų kongresas, kuris 
susirinks š. m. rugsėjo 4 d. sesijoms, 
privalo susirūpinti ir pats imtis darbo. 
Kongresas ir mūsų valdžios pareigūnai 
privalo suprasti, kad darbininkai nety
lės. Andai CIO unijų balsas pareikštas 
Detroite, dabar New Yorke ir kituose 
miestuose, tik parodo tai, kas bus, jei 
nebus suteikiama darbo tiems, kurie no
ri dirbti ir žmoniškai gyventi.

Kas Ką Rašo ir Sako
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Gen. Wainwright''o Žygis
Retai žmogaus gyvenime pasitaiko to

kių įdomių išgyvenimų, kokius šiomis 
dienomis išgyvena Amerikos generolas 
Jonathan M. Wainwright.

Tik pagalvokime: 1942 m. amerikiečių 
padėtis Filipinuose buvo kritiška. Japo
nai mušė juos ne juokais ir buvo aišku, 
kad mūsų kariuomenė ten ilgai neatsi
laikys.

Prezidento Roosevelto įsakymu, gen. 
MacArthur’as turėjo bėgti iš Filipinų į 
Australiją, kad iš ten jis-galėtų vadovau
ti kariuomenei grįžti atgal į Filipinus, 
—atgal su pergale. Apleisdamas Filipi
nus, — Bataaną, — gen. MacArthuras 
savo įpėdiniu paliko Įeit. gen. Wain- 
wrightą. Neužilgo šis buvo priverstas o- 
ficialiai ir formaliai pasiduoti. Jis ir jo 
vadovaujamieji kariai buvo įaimti į ja
ponų nelaisvę.

Na, ir nuo to laiko nieko nebuvo apie 
šį genbrolą girdėti. Jis buvo laikomas 
nelaisvės stovykloje Mandžurijoje.

Pagaliau japonai pradeda suklupti ir 
pasiduoti. Mušami pergalingosios Rau
donosios Armijos Mandžurijoj, jie pra
dėjo pasiduoti nelaisvėn, o Amerikos ka-J. 
ro belaisviai, — jų . tarpe gen. Wain
wright, — tapo išlaisvinti.

Tuojau, kai tik jis buvo išlaisvintas, 
*gen. Wainwright pradėjo savo įdomią 
kelionę. Jis nuvyko Čiunkingan, iš ten— 
Manilon. Na, o iš Mahilos — Japonijonl

Čionai atvykęs, gen. Wainwright iš
vien su gen. MacArthuru ir kitais mūsų 
ginkluotųjų pajėgų vadais dalyvaus Ja
ponų besąlyginio pasidavimo dokumento 
pasirašymo ceremonijose!

Tas pats žmogus, kuris tik prieš ke
letą dienų buvo Japonijos imperialistų 
nelaisvėje, šiandien jis diktuoja tiems 
patiems japonams pasidavimo sąlygas, 
šiandien jis rodo jiems vietą, kurioje jie 
turi pasirašyti. O jie pasirašys negar
bingiausi dokumentą savo istorijoj. Pa
sirašydami šį dokumentą, jie patys — 
visa Japonija — pereina į Jungtinių 
Tautųmelaisvę.,

Iš tikrųjų, labai įdomiai baigėsi gen. 
Wainwrighto misija!

Paskutiniai Mūsų Dienraščio 
Piknikai šiemet

Sekmadieni, rugs. 2 d., Philadelphijoj 
ir Waterbury j įvyksta dienraščio Lais
vės naudai ruošiami^ piknikai. Tai bus 
paskutiniai šiemet mūsų dienraščio pik
nikai.

Mes trokštame, kad jie būtų pasek
mingi. O jie turės būti didžiai pasek
mingi, jei mūsų draugai ir draugės tik 
deramai prie jų pasiruoš.

Kviečiame visus laisviečius, visus pa- 
mihėtųjų apylinkių lietuvius piknikuose 
dalyvauti ir tuo prisidėti prie savo dien
raščio finansinės būklės sutvirtinimo.

ATSILIKUS IR PASENUS 
GALVOSENA

Kunigų Draugas labai 
susirūpinęs bažnyčios . ir ti
kėjimo ateitimi. Jis numato 
didelius pasikeitimus . žmo
nijos socialiniame ir' .eko?’ 
nominiam gyvenime. Ir sa
ko: “Kyla tad klausimas, 
kokie santykiai bus tarp 
Katalikų Bažnyčios ir tos 
naujos visuomenės?”

Koks į tai atsakymas? 
Manėme, jog Draugas ban
dys rimtai atsakyti į visai 
rimtą klausimą. Bet sura
dome tiktai neapgalvotą 
kliedėjimą apie bažnyčios 
amžinybę.

Bažnyčia nėra bet kokia 
filosofinė sistema, — sako 
Draugas,— kurią galėtų iš 
gyvenimo išstumti kita nau
jai gimusi sistema, arba 
nauji atradimai ir išradi
mai. Tai yra faktas. O ki
tas faktas yra tas, «kad 
Bažnyčia per dvidešimt am
žių išauklėjo visuomenę, ji 
tą patį auklėjimą vedė ir 
nuo pat žmonijos kūdikys
tės, tik bent kiek kitame 
pavidale. To fakto niekas 
neįstengs užginčyti.

Katalikų Bažnyčia ne tik 
kaipo visuma, visoje savo 
čielybėje, stovi nekintanti 
tarp visų pasaulio permai
nų. Bažnyčia yra nekintan
ti ir visose savo atskirose 
dalyse. Kam Kristus įstei
gė Bažnyčią? Sieloms, su
tvertoms išganymui, o ne 
žmonių protams, kurie su 
Jo mokslu žaidžia, jar 
kovoja. Ir dėl to Bažnyčioje 
yra tiek šviesos. (D., rugp.

nusimano apie evoliuciją. 
Kaip gali būti amžihas tas, 
kas turi pradžią?

Mokslas aiškina, Rad ne 
mūsų žemė: nėra amžina. 
Kada nors jos nebebus, nes 
ir ji turėjo pradžią. Tai 
kur tada bus katalikų baž
nyčia ?

Betgi v kiekvienas . šian
dien labai gerai žino, kad 
toji bažnyčia pergyveno 
daugybę pasikeitimų. Keis
ta, kad to paprasto fakto 
nežino, arba nenori pripa
žinti Draugo, redaktorius.

Arba kalbėti apie kokio 
nors daikto arba . kokios 
nors įstaigos amžinybę ga
li tiktai tas, kuris nieko ne-

“Ši apsigynimo ir drau
giškumo sutartis tarpe Chi- 
nijos ir Tarybų Sąjungos 
suteikia naują ir galingą 
įrankį išlaikymui taikos ir 
saugumo Azijoje ir’ Pabifi- 
ke. Pilnai sutinkant su ge
riausiomis Chinijos - Sovie
tų * santykių tradicijomis, 
kurie buvo išreikšti Sun 
Yat-Seno politikoje drau
giškumo su Tarybų Sąjun
gai šita sutartis atmeta 
tendencijas tiek Chinijoje, 
tiek Jungtinėse Valstijose,

kurios, siekia supjudyti tas 
dvi didžiąsias kaimyniškas 
šalis Azijoje. Tai yra skau
dus smūgis toms- jėgoms, 
kurios tikėjosi pasipelnyti 
iš rimtų pasidalinimų tarpe 
Penkių Didžiųjų, kylančių 
iš vidujinės krizės Chinijoj 
ir iš tų problemų, kurios 
liečia Japonijos klausimą. 
Sutartis ne tik ištraukia iš 
tų priešiškų elementų pa
grindus, bet taipgi paskai- 
stina taikos prospektus O- 
riente”.

ATSILIEPIMAI APIE TA- 
RYBŲ SĄJUNGOS IR 
CHINIJOS SUTARTĮ

“The New York Times” 
išreiškia komercinės spau
dos abelnąją nuomonę dėlei 
paskelbtosios Tarybų Są
jungos ir Chinijos sutar
ties.

“Rusų ir chiniečių diplo
matija laimėjo dėl taikos 
tokią jau didelę pergalę, 
kokia tik yra buvus laimė
ta mūšių laukuose,” sako 
“Times”. “Nes sutartyje ir 
paskui penkiuose prideda
muosiuose susitarimuose 
dvi didžiosios sausžeminės 
šalys, ant kurių santykių 
rymo Toliinųjų Rytų liki
mas; galėjo prieiti prie išri
šimo visų tų daugybės 
problemų, kurios apeina 
abi šalis ir įsteigti ant ja
ponų imperijos griūvėsiu 
naują santvarką Azijoje, 
kuri patenkina ne tik jųjų, 
bet taipogi viso pasaulio in
teresus ir sąžinę.

“Tie susitarimai yra taip 
toli siekią ir daugeliu at
žvilgių taip sudėtingi, jog 
tiktai laikas ir jų pravedi- 
mo gyveniman būdas pilnai 
atidengs jųjų svarbą. Bet 
jų raidė ir pareikštieji tik
slai pilnai patenkina" visus 
Jungtinių Tautų čarterio 
reikalavimus... ir reikalavi
mus •Cairo' deklaracijos, ku
ri pažadėjo Chinijai tur-. 
tingiausią Tolimųjų Rytų 
dovaną — Mandžuriją...”

Komunistinis “D a i 1 y 
Worker” taipgi mano, kad 
šita sutartis tarpe Tarybų 
Sąjungps ir Chinijos yra 
didžiausios istorinės reikš
mės. Dienraštis sako:

TREMTINIO LAIŠKAS
(Laišką gavo montellietis 

Jurgis Šimajtis) 
Draugas G. Šimaitis!

Visų pirma sveikinu, lin
kėdamas viso gero dėl jūsų, 
o labiausia sveikatos. Aš 
šiuo tarpti esu sveikas, gy
venu Danijoje. Į Daniją 
mus atvežė šių metų balan
džio mėn. 2 d. Atvežė iš Vo
kietijoj per kulkų krušą. 
Patekom į Daniją, kurioj ir 
gyvenam Raudonojo Kry
žiaus globojami. Bet liki
mas nėra dar žinomas, kur 
mus padės ir ką su mumis 
darys. Kiti kalba, kad veš į 
kitas valstybes, kaip tai, į 
Angliją, Ameriką ir kitur 
sulyg pasirinkimo, kur kat
ras nori.

Žinoma, aš norėčiau į A- 
meriką, jeigu bus galima, 
nes čia jau pripratęs. Pasi
teiraukite, draugas George. 
Į Lietuvą jau nenorėčiau 
grįžti, kadangi ten viskas 
sugriauta ir sudeginta, nes 
aš mačiau savo akimis. Vo
kiečiai traukdamiesi viską 
naikino iki paskutinio, o 
mus ginė pirma savęs vis 
tolyn, grąsindami su šau
tuvais nušausią, kuris atsi
sakys važiuot. Tai taip ir 
pasi j utom j au V okieti j o j e

beesą, pamatėme ko nema
tę, sunku viską aprašyti, 
tik žodžiu būtį galima api- 
pasakot.

Mačiau ir jūsų broli An
taną su visa šeima Vokie
tijoje pirmomis Ąspreisuo- 
se dienomis. Vėliau jau ne
suėjau, tik vieną iš dukte
rų sutikau gilumoje Vokie
tijos. Ji pakliuvo pas Jotyš- 
kių Albertą, kuris irgi pa
bėgęs su visa šeima. Ji pa
sakojo, kad juos perskyrė, 
ne pati nežino, kaip. Mat jie 
dirbo prie kariuomenės, o 
kariuomenei traukiantis di
deliam sumišime, vienas 

nuo kito pasimetė.
Aš irgi nežinau, kur ma

no žmona randasi, mus at
skyrė dar tik 150 kilometrų 
pavažiavus nuo krašto. Mus 
vyrus paėmė prie darbų, o 
žmonas išvežė tolyn į Vo
kietijos^ gilumą.

Tai tiek šiuo tarpu galiu 
parašyt, ba nežinau, ar jūs 
pąsieks šis laiškelis. Pirma 
šio pasiunčiau atvirlaiškį; 
nežinau, gavot ar ne. Good 
bye, lauksiu atsakymo. •

J. Strakauskas. 
VII. 24. 45 m.

Rode kors. Flygtningelejr 
Gugvej' Aalbarg.
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KRUONIŠKIAMS

Laisvoji Sakykla
SUSIVIENIJIMO LIETU

VIŲ AM
VERSIJOS PLANAS

Su Tėvynės No. 33-čiu 
pasibaigė speeialio konver
sijos aiškintojo p. Vitaičio 
pavyzdiniai apskaičiavimai 
ir kiti įtikinimai. Kada jau 
SLA kontrolieriai, advoka
tai ir daktarai ■dagyveno 
organizaciją iki to, kad rei
kia pakelti • nariams mokes
čius, tai tiems, kurie tėmi- 
ja SLA finansinės ^apyskai
tas, nėra jokio nuostabumo.

Kad būtų ant visados fi
nansinėms įeigomsk melžia
moji karvutėj tai Pildomo
ji Taryba apie laikinius 
asesmentus nenori nė užsi
minti. Mat, asešmentai tai 
ne nuolatinis įneigų šalti
nis. Pakėlimas nariams mo
kesčių, tai visai, kitokis 
“biznis.” Šį visą “biznį” Pil
domoji Taryba pavadino 
konversija ir pavedė p. Vi- 
taičiuf per organą Tėvynę 
išaiškinti.

Ponas Vitaitiš pirmes- 
niuose aiškinimuose skun
dėsi, kad SLA nariuose yra 
didelis mirtihgumas. Dabar, 
Tėvynės No. 32 jis aiškina, 
kad narys, norėdamas gau
ti pilną apdraudą, tiek, ant 
kiek yra prisirašęs, pagal 
konversijos planą, turi nu
mirti nedagyvenęs 65 nie- 
tus amžiaus. Ir ve tie p. Vi
taičio pavyzdiniai aiškini
mai:' '■

IKOJE KON-
Narys prisirašė prie Š. 

L. A. 1909 metais ant $150 
pomirtinės. Jis tada buvo 
23 metų amžiaus ir turėjo 
mokėti į apdraudos skyrių 
31 centą per mėnesį, o ne 
tiek, kiek jis mokėjo pagal 
SLA. konstituciją. Reiškia, 
per 36 metus jis turėjo vis
ką pildyti kas yra nusako
ma konstitucijoj. Dabar 
Pildomoji Taryba surado, 
kad ta konstitucija yra ir 
buvo negera — nemoderniš
ka. Dėlei to dabai* įvedama 
konversija ir nariai turi at- 
pakutavoti, užmokėdami 
nedateklių net už 36 praė
jusius metus. Išlyginimui, to 
nedatekliaus čia vėl Pildo
moji Taryba pavartoja sa
vo profesionalę išmintį ir 
to nario sumokėtais mokes
čiais visus nedamokėjimus 
išlygina! • Kada jau visos 
tos “fikcijos” sutvarkytos, 
tada tas narys pervedamas 
į konversijos .planą ir jo ap
draudos mokesčiai pakelia
ma iki 37 centų per mėnesį. 
Bet kad gauti pomirtinės 
tuos $150, turi numirt prieš. 
65 metus amžiaus. Jei, dėl 
nepaklusnumo, nenumirsi, 
tai po 65 metų amžiaus ta
vo apdraudą bus sumažin
tą iki $67. Sėt Jeigu irz to
liau mokėsi padidintą mo
kestį, tai . dar biiS pridėta 
$25. Tokiu būdu .tavo iš vi
so ąpdrauda buš $92.

Bet ir čia, jei gyvensi, tai

KRUONIŠKIAMS
Gavau ir trečią laišką iš 

“ano šono”, iš Vokietijos- 
Bavarij'os, rašytas šio mėn. 
1 d. ir siųstas per Ameri
kos kareivį - tarpininką 
(A. A. Skrantonietį). Laiš
kas kiek įdomus tuo, kad 
jis rašytas mano kaimyno 
ir draugo buvusio iš tėviš
kės, buvusio smetoninės 
Lietuvos aukštesnio rango 
valdininko, kuris turėjo 
tarnus ir tarnaites, nors ne
turėjo, nelaikė nei jaučio, 
nei asilo,' nei kitokio ap
tarnaujamo daikto. Dabar 
atsidūręs Vokietijoj su pa
bėgėliais “Litaisches”.

Tarp kitko, rašo: “Broli 
Jonai, gelbėk, suieškok, į 
Ameriką ar kur kitur. Lie
tuvon grįžt negaliu, kol ru
sai ten bus.: Kai rusai pra
dėjo brautis Lietuvon, tai

būsi finansiniai nuskriaus
tas. Štai kaip: Mokėdamas 
į mėnesį 37 centus, jei lai
mė pavyktų dagyventi iki 
75 metų amžiaus, per * 10 
metų sumokėsi $44.40 gry
nais pinigais ir be procen
tų, o tu gausi už tai tik

! daug mūsiškių išvežė vokie
čiai, o kiti patys pabėgom.’ 
Vėliaus atbėgusieji pasa
koja, kad mano šeima išžu
dyta (suprask, rusų), tro
besiai sudeginti, Kruonyje 
akmens ant akmens neli
ko.”

Na, o man rašo iš tėviš
kes, kad ten karo fronto 
nepaliesta, net gi jo, pabė
gėlio, žmona gavus nuo ma
nęs laišką. Taigi, pasirodo, 
kad jis meluoja, kad ten 
“sudeginta ir visi išžudyti.” 
Matyt, jis tam rašo, kad 
pridavus man daugiau gai
lestingumo. '

Mano supratimu, tai 
draugas ar brolis, jei su- 
griešijai prieš Lietuv. žmo
nes vok. okupac. laiku, tai 
grįžk Lietuvon iratsipaku- 
tavok ant šios ašarų pakal
nės, ir tik tada šaukis pa
galbos. Anot tos pasakė
čios: “Kaltas būdamas, skų- 
sties liauk — ką pasisėjai, 
tą ir pjauk.” J. L.

Vis Dar Miršta japonai 
Nuo Atomo Bombų

‘ San Francisco. — Trims
Nežiūrint kokioj padėtyj! savaitėms praėjus nuo ato- 

yra SLA finansai, bet dėl minės amerikiečių bombos 
važinėjimo į Washin’gtona numetimo į Hiroshimą, dar 
pas Žadeikį, Bajorui, Vini- mų;ė japonai nuo radijinių 
kui ir kitiems pinigų iš S. i spindulių, kuriais bombos 
L. A. iždo yra užtektinai. 
Ten jie važinėjo ne dėl S. 
L. A. ar lietuvybės labo, 
bet kad sudaryti bent ko
kią spėką kovai prieš Lietu-__ o„_,_z.__
vą ir Lietuvos žmones. tųjų kraujakūnių, raporta-

Jei ir dabar SLA eiliniai 1 vo dr. Masao Suzuki, To- 
nariai nepraregės ir neap- kio Universiteto profeso- 
valys centro vadovybės nuo rius.
advokatų ir daktarų, tai Amerikiečiai ištirs užsili- 
taip ir būsime skriaudžia- kusių atominių spindulių 
mi. veikmę Hiroshimoj ir Na-

SLA. Narys Darbininkas gasaki.

iii .^,,,.<..,...J-_.d^.. .̂......

sprogimas užtaisė žemę, 
kaip sako Japonijos radi
jas.

Tie spinduliai sunaikiną 
daugumą raudonųjų ir bal-
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M IENAS
VIKTORAS HUGO Pirmūnas

Majoras I. Beržinis
18. IV. 1945

Minčios Malūne Teofilis Tilvytis

Lietuva Pavasarį

Nubudimas

Malūnas, šniokščia, dunda, ardo, mala, 
Į dulkes verčia viską, ,ką paduos. 
Bet jis sustos, sulaukęs liūdno galo, 
Kai žemė savo kraujo nebeduos.

Tauragnai sudegė, šešėlis praslenka vos gyvas 
Ieškodamas krūvoj degėsių artimo asmens. 
Gal būt ryt bus gyvenimas, lange linguos alyvos, 
Bet kas gi, kas ryt rytą begyvens?

Vėl^krykštauji tu man ant kelių, * 
Tave kaip laimę vėl matau, 
Sukies kaip skambantis vilkelis, 
Ir tavo juokas džiaugsmų kelia, 
Kai vėl esu arklys aš tau.
Išeinam vėl drauge į kiemų 
Ir senį statom iš pusnies, 
Ir mylime abu mes žiemų, 
Rogučių kelių,'dangų šėmų 
Ir kaitrų židinio ugnies.
Prie jo žėruojančių žarijų 
Tau ilgų pasakų seku. 
Kaip vilkas karalaitę vijo, 
Kaip gyvų jų jisai prarijo 
Beeinančių girios taku.
Ir kai ant kelių man užsnūsti, 
Paskendus vaikiškam sapne, 
Man rodosi, lyg sapnų rūstų, 
Vis negalėdamas nubusti, ' 
Aš sapnavau apie tave. '

Kostas Korsąkas

Esmeralda, Kvazimodo —ir juos

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. su

sirinkimas Jvyks šeštadieni, rugsėjo 
1 d. Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 v. v. Pageidaujama, 
kad visos Moterų skyr. narės daly- 
^gutų, nes .yra svarbių reikalų at- 
Wi. Dr. J. J. Kaškiaučius davė gar
bes žodi, kad atvažiuos ir pasakys 
mums prakalbą sveikatos klausimu. 
Nepamirškime ir naujų narių atsi
vesti. — O Gimienė, sekr. (203-204)

Tviskėjo, mainėsi rasa 
Laukų žiedų vainikuose, 
Supynė sese sau kasas ’ 
Liūdnas mintis palikusi.
Ir braidėme mes rasų tų, 
Žiedų priskynėm, atmeni?— 
Perskėlė žaibas vasarų 
Ant kiemo pilkų akmenį.
Juodų nelaimių debesį 
Audra buvo atvariusi, 
Žvelgei, kaip uosiai stebisi, 
Paskendę kraujo mariose.
Lyg būt dalia apkartusi, 
Nubėgo kloniais vasara,— 
Pagelto liepa vartuose 
Nubraukus ryto ašarų.
Pagelto tėviškės laukai 
Ir raudos kloniais liejosi, 
Ir tu našlaitis palikai/ 
Kaip gelsvas lapas vėjuose.
O šiandien vėl pavasaris, 
Širdis*dainų pasiilgusi, 
Ir tėviškę, kaip seserį,. . 
Glaudžiu širdy su ilgesiu.
Jaučiu, kad jau nelaisvę tų, 
Versijų palydėjome,— 
Dainuok, šųlie išlaisvinta, 
Pavasario žydėjime.

• V. Valsiūnienė.

kui Napoleonui. Čia paskelbia pamfletą “Na
poleonas mažutis”, kuris suvaidino didelį vaid
menį kovoje su II-ja imperija. Kai 1857 me
tais Liudvikas Napoleonas tremtinius, jų tar
pe ir Hugo, amnestavo, poetas atsisakė pasi
naudoti amnestija, išdidžiai pareiškęs: “Aš 
grįšiu į Prancūziją tada, kai laisvė ten grįš”. 
Hugo išlaikė savo žodį ir grįžo tada, kai “Na
poleonas mažutis” buvo nuverstas nuo sosto.

V. Hugo buvo nepaprastai produktyvus ra
šytojas. Per tuos ištrėmimo metus jis, be gar
sių politinių kalbų ir straipsnių prieš “visus 
karalius ir prispaudėjus”, išleido eilėraščių 
rinkinį “Les Chątiments” —pilietinės poezi- 
jęs šedevrą, du tomus autobiografinio pobū
džio eilėraščių “Les Contemplations”, “Amžių 
legendą” — istorinę poemą, ir vėl naują eilė
raščių rinkinį “Gatvių ir miškų dainos” (“Les 
Chansons des Rue et des Bois”), knygą apie 
Viljamą Šekspyrą ryšium su 300 metų sukak
tuvėmis nuo genialiojo dramaturgo mirties, ro
maną “Les Miser able s“ —(“Nužemintieji”), 
vieną geriausių jo beletristinių veikalų (yra 
P. Povilaičio vertimas į lietuvių kalbą), ku
riame Hugo duoda ryškų kapitalizmo blogybių 
— skurdo, prostitucijos ir nusikaltimų —vaiz
dą. Žanas Valžanas iš bado prieina ligi vagys
čių ir kitokių nusikaltimų, moteris su kūdikiu, 
Fantina, iš vargo prieina ligi prostitucijos, o 
jos duktė"Kozetta po motinos mirties atsidu
ria gatvėje. Ištrėmime V. Hugo parašė ir po
puliarų romaną “žmogus, kuris juokiasi” 
(taipogi yra išverstas į lietuvių kalbą) ir apy
saką “Jūros darbuotojai”, kur su dramatine 
ekspresija vaizduojamas žvejų gyvenimas, jų 
kova su jūrų stichijomis, jų pasiaukojimas. Vi
suose savo romanuose V. Hugo iškyla kaip pa
cifistinis utopistas. Visuose jo kūriniuose rau
donu siūlu driekiasi idėja, kad gėris nugali 
piktą, kad blogybė žūsta, o gėris triumfuoja.

1871 metais, vos tik griuvus- “Napoleonui 
mažajam”, Hugo grįžta į Paryžių. Stoty su 
entuziazmu jį pasitinka tūkstantinės minios. 
Tuo metu kaip tik vyko karas su vokiečiais, 
ir Paryžius buvo prūsų apsuptas. Iš pat pir
mų dienų po savo sugrįžimo Hūgo ima spaus
dinti savo liepsningus šaukimus nepąsiduoti, 
ginti Paryžių nuo prūsokų. Išrinktas į Nacio
nalinę Asamblėją, Hugo ir ten balsuoja už ka
ro tęsimą prieš prūsus.

Paskelbus Paryžiuje komuną, Hugo stoja 
komunarų pusėn. Komuną sugriovus, Viktorui 
Hugo tenka bėgti ištrėmiman; ii’ svetur būda- 

. mas, jis gina komunarus ir smerkia Versalio 
budelius.

1874 metais V. Hugo išleidžia paskutinį is
torinį savo romaną “Devyniasdešimt tretieji 
metai”. Netrukus prieš savo mirtį, 1883 me
tais, Hugo dar išleido tolimesnį savo “Amžių 
legendos” tęsinį.

Mirė didysis prancūzų romantizmo vadas 
ir kovotojas 1885 metais, gegužės 22 d. Rašy
tojas buvo palaidotas Panteone, greta kitų di
džiųjų Prancūzijos vyrų. Jo laidotuvių ceremo
nijos tęsėsi 10 dienų ir jose dalyvavo apie mi
lijonas žmonių.

Prancūzijai jis yra brangus, kaip didis ra
šytojas ir poetas, o visam pasauliui 
dis demokratas ir ugningas kovotojas už lais 
vės, lygybės, brolybės idealus.

E d. Viskanta

O prūde tyku, žąsys plunksnas prausiasi. 
Lyg pūsteri praskrendančio Čaikovskio vėjeliu 
Už prūdo, už miškų kąnuolė žemę rausia 
Paslėpusi save po alksnių gojeliu.
Ir vėl nužliogs vandens sidabro sriautas, 
O girnų akmenys sukauks ir nudundės. * 
Taip lygiai kraujas plauna vargo tautas 
Artyn prie drėgno juodžemio duobės.
Medinės sienų sijos krena, supas, braška, 
Pridėk vandens—ir viskas upėn subyrės. 
Panašūs vandenys ir mūsų laisvės polius raško 
Pagriebdami iš dešinės ir iš kairės.
Retežį užneria ant - kvailo maišo kaklo 
Ir verčia jį pačian granito sūkurin.
Ten jis turės praeit skaistyklą, dangų, peklą, 
Kol kokio šliužo alkį numarins.

Veteranas, Pirmasis Seržantas 
Frank Vitkus

Frank Vitkus įstojo į Un
cle Sam karinę tarnybą dar 
prieš karą, kaipo liuosnoris. 
Frankis jau buvo gerai lavin
tas kareivis ir, užpuolus Japo
nijai Ameriką, F. Vitkus tuo
jau buvo pasiųstas prieš ja
ponus jau korporalu.

Frank Vitkus išbuvo karo
• “ \

fronte du metus ir devynis 
mėnesius ir nuolatiniuose mū
šiuose, su dideliais atsižymė- 
jimais, patapo pirmuoju ser
žantu. Frank Vitkus su daug 
garbės ženklų, su dideliai gar
bingai^ paliudijimais, tapo 
paliu^suotas iš karinės tamy-

Sustos dantytos girnos, ašys, ratai, 
Nežymiai plieno laužas surūdys. 
Po to praeis kapų ramybės metai 
Ir vėl ims veikti protas ir širdis.'
Stulpu sustingęs aš prie tilto polių
Bandau pirmiausius sąskambius giesmės 
O mintys baikščios karstosi viršūnėm topolių 
Ieškodamos žudynių tikslo ir prasmės.
Kaip skruzdės žmonės velka maišus miltų 
Ryt už'stalų jie valgys ir dainuos.
Ir norėčiau aš likt poemų tiltu 
Tarp vakar vakaro „ir šios dienos.

Vanduo užgriuvęs laužo medžio sienas. 
Įkaitę akmens draskos vilko dantimis. 
Ir mes gyvename asmens malimo dienas 
Su ašarų ir kraujo srovėmis.
Gelsvi grūdeliai čiurkšlėmis sruvena
Į prarają aštrių granito akmenų.
Ar nepabirs gi dulkėmis, drauguži mano, 
Ir žemė ta, kurioje gyvenu?
Tarp akmenų istoriją mūs giminę įtrynė: , 
Ar akmens ašmenys neperplėš jos širdies? 
O gal bus taip, kad kryžkelių tėvynė 
Iš šito pragaro sveikutė išdardės?
Į girnas subyra grūdai atrinkti, išvalyti ;
Akymirksnis—-ir girnų žiaunos juos sukrims 
Ir Lietuva—menkutė kelio dulkelytė, 
Kurios smulkiau jau niekas nesutrins.

Š. m. gegužės 22 d. sukako 60 m., kai mirė 
didysis prancūzų'poetas ir romanistas, prancū
ziškojo romantizmo tėvas, Viktoras Hugo 
(1802—1885), išgarsėjęs ne tik savo tėvynėje, 
bet ir plačiame pasaulyje. •

Jo t£vas buvo Napoleono armijos generolas, 
dažnai kaitaliojęs savo gyvenimo vietą, todėl 
ir būsimo poeto vaikystė prabėgo čia Marsely, 
čia Korsikoj, Elboj, čia Madride. 14 metų ber
niukas būdamas, Viktoras Hugo jau pradeda 
kurti: rašo tragedijas, dramas, verčia Vergili
jų. Penkiolikametis Hugo jau gauna pagyrimą 
Akademijos konkurse už vieną sąvo eilėraštį. 
Netrukus jis laimi dvi premijas už savo poe
mas, kurios paskiau sudarė pagrindą jo “Am
žių legendai”. 1823 metais, turėdamas tik 20 
metų, V. Hugo, jau kaip visų pripažintas poe
tas, išleidžia eilėraščių rinkinį “Odės ir Bala
dės”. Tais pat’metais pasirodė ir pirmas jo ro
manas “Han d’Islande”.

Maždaug tuo laiku V. Hugo prisijungia prie 
romantikų būrelio, kurs nukreipė jį nuo Kor- 
nelio ir Rasino į Šekspyrą, nuo klasikinio į ro
mantinį kelią.

1824 metais V. Hugo išleidžia naują savo ei
lėraščių rinkinį “Naujosios Odės”, kuriame į- 
dėtoji pratarmė yra, tarytum, romantizmo 
deklaracija. Po kelių metų jis išleidžia dramą 
“Kromvelis”, kurios prakalboj dar aiškiau iš
dėsto romantizmo principus. Anot Teofilio 
Gotje, toji prakalba yra literatūrinis romantiz
mo manifestas.

1829 m. pasirodo V. Hugo drama “Hernani”, 
pirmoji romantiška prancūzų drama, kur pa
šalinti visi Boilo nustatyti dramaturgams rei
kalavimai. Šioj pjesėj vyriausias veikėjas — 
nebe karalius ar kitas kuris antikinis herojus, 
o plėšikas, šitos drhmos pastatymas scenoje 
virto tikru romantinės mokyklos triumfu.

Čia svarbu dar pažymėti,’ kad V. Hugo ro
mantizmas ' yra glaudžiai susijęs su radikalio
mis socialinėmis ir politinėmis idėjomis, su 
demokratizmu ir progresyvumu. Pirmutinė 
tokia socialinės bei politinės V. Hugo evoliu
cijos apraiška buvo jo apysaka “Paskutinė die
na pasmerktojo mirti” (yra lietuviškas J. 
Knyvos vertimas).

1831 metais V. Hugo paskelbia savo “Notre 
Dame de Paris“ istorinio romantinio romano 
šedevrą (yra lietuviškas E. Viskantos verti
mas, antrašte “Paryžiaus Katedra”). Šiuo kū
riniu jis užsirekomendavo kaip genialus roma
no novatorius, parodęs nuostabų fantazijos 
lakumą ir didžią meilę savo sostinės praeičiai; 
šis romanas perdėm yra sukonstruotas, re
miantis kontrastų žaismu: čia Hugo davė par 
baisos Kvazimodo ir gražuolės čigoniukės Es- 
meraldos kontrastus, parodė kiek gėrio slypi po 
biauriu paviršium ir kiek šykštumo —po žė
rinčiu apdaru (karininkaš Febas), čia jis iš
vedė pirmon vieton į sceną žmones, kilusius iš 
liaudies 
iškėlė ligi tragiškų aukštybių, ę pasipūtusius 
aristokratus išjuokė (pav., karininką Febą).

V. Hugo kūryboje tolydžio kaitaliojasi įvai
rūs literatūros žanrai: lyrika, drama, romanas. 
Po savo garsingojo romano “Notre-Dame dę 
Paris,” jis išleido lyrikos rinkinį “Rudens la
pai” (Les Feuilles d’Ha^tomne), suteikusį 
jam nemirštamą šlovę. Netrukus Hugo pa
skelbiu vėl naują eilių ♦rinkinį —“Spinduliai 
ir šešėliai”, kur be autobiografinių eilėraščių 
sudėtos ir jo poemos, skirtos Napoleonui. Mat, 
poetas buvo didelis Napoleono gerbėjas; ma
tyt, ta pagarba jam plaukė iš jo tėvo, „ kuris 
buvo Napoleono generolas.

Daug kartų V. Hugo kandidatūra buvo iš
statyta į Prancūzų Akademiją, bet vis būdavo 
atmetama dėl jo demokratiškumo, pažangumo; 
vis ’dėlto 1840 metais jis pagaliau išrenkamas 
į Prancūzų Akademiją. Vietoj laukiamos iš jo 
literatūrinės programos, jis pasakė politinę 
kalbą, nes Viktoras Hugo per visą ilgą gyveni
mą buvo ne tik rašytojas, poetas, bet ir akty
vus visuomenės veikėjas, ugningas publicistas, 
didžiai sielojęsis ir savo tautos ir sykiu visos 
žmonijos skaistesne ateitimi.

1851 metais, kai Prancūzijoj įvyksta, per
versmas ir Liudvikas Napoleonas įkuria vadi
namą II-ją imperiją, Viktorui Hugo, —kaip 
karštam respublikonui, kovojusiam už savo 
politines pažiūras ne tik raštu, bet ir žodžiu, 
— tenka bėgti iš tėvynės į Belgiją. Ištrėmime 
jis išbuvo ištisus 20 metų, kol egzistavo II-ji 
imperija, čia, Briusely, jis rašo “Vieno nusi
kaltimo istoriją

Po tilto žėgliais nąrdosi auksinės žuvys. 
Nejausdamos, kad ratų krumpliai jas prarys. 
Ir vėl man pinasi burnoj liežuvis, 
Pagiežos žodžiais springsta gomurys.
O upė žliogia, prunkščia, spjaudo, verda 
Apglėbus rankoms pūvančius medžius. 
Greičiau išplauks viršun žmoneliai lengvo var- 
Negu kad žaizdos kūne mūs išdžius. [Člo
Malūno ratai sumalė gražiausius grūdus; 
Nepaliesti paliko piktžolės ir kevalai.
Kaip drumzlinas, kurtus ir tykus Minčios prūdas 
Kaip lengva čia suslėpti nuodėmių galai.
Po kojom bėga balti debesys, pračiuožia 

melsvas skliautas, <
Pamąsčius nukrečia nervingas drebulys, 
Juodam dugne matau aš vargo tautas, 
Sulygintas su žemėm ištisas šalis.

Kaip pro šlūžų plyšius ‘vanduo kad sunkias, 
Taip lygiai mintys sunkiasi vagomis smagenų 
Mane taip pat užgriuvę buvo dienos sunkios: 
Dukart miriau, o trečią—gyvenu. 

»

Malūnas kauks, draskysis ryt, poryt, už metų, 
Kol jo sudilusius dantis už durų kas išpies. 
Argi ne taip, draugai vyresnių datų, 
Ar ne prie tokio slenksčio stovime ir mes?
Įtempsime padilusias mintis, jausmus ir valią, 
Ir eisime užverst kelių belikusių vagų.
Tenai, minties laukuos, prie didžio laisvės kelio 
Surasim tūkstančius priaugančių draugų.
Malūnas blaškosi, dejuoja, rauda ir kvatoja 
Karčius kratydama į rytus šniokščia Žeimena.* 
Argi ne panašus, draugai, ir mūs rytojus 
Su laisvės varžtus griaunančia, skaistveide 

pamaina. • z
♦Upelis.
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TeL STagg

F. Vitkus pilnai sveikas su
grįžo pas savo tėvelius po ant
rašu 25 Devon Terrace, Kear
ny. Su F. Vitkum teko biskį 
platėliau pasikalbėti. Pasiro
do, kad Frankis buvo mecha
nizuotos'armijos dalinyje, kur 
jis turėjo po savo komanda 
180 kareivių, kurie vartojo 
nuo mažųjų mašininių iki mo
torinių šautuvų. Užklausus 
Frankio, ar sunku ameriko
nam kariauti su japonais, jis- 
atsakė: Amerikos kariuomenė 
yra puikiai išlavinta ir bene 
bus geriausiai apginkluota pa
saulyje ir, jeigu palankesnėse 
aplinkybėse, tai mes, ameri
konai, nelabai sunkiai su jais 
apsidirbtume, bet Pacifiko sa
los, su baisiausiais raistais, 
kur japonai seniai apsitvirti- 
,nę laukė mūsų ateinant. To- 
dėlėi ’ mes maršuoti myliomis 
negalime, o sunkiai turime 
kovoti už kiekvieną žingsnį. 
Taip pat Frankis pridūrė, kad 
kareiviai labai neapkenčia tų 
karo korespondentų, kurie 
mūšių pergales taip išpučia, 
kad visiškai nėra panašumo. 
Jie tokiais blofais nieko gero 
nepadaro, o blogo gana daūg.

Užklausus apie rinkimus, 
tai jis atsakė, kad beveik vi
si kareiviai balsavo už Roose- 
veltą ir kaip- sužinojom apie 
jo mirtį, tai labai apgailesta
vome ir labai buvome susirū
pinę. Toliau Frankis paaiški
no, kad didelė didžiuma ka
reivių yra teisingai, demokra
tiškai nusiteikę ir griežtai nu
sistatę prieš fašizmą.

—O kaip dabar jautiesi na
mie ?

Frankis atsakė, kad jaučia
si puikiai, išlindęs iš purvų ir 
olų, dabar turi progą pasilsėti 
minkštoj lovoj. Bet štai kas 
jam nepatinka, — stačiai ste
biuosi iš mūsų laikraščių, nes 
jie dvokia supuvusiu fašizmu, 
net ir žmonių jau teko tokių 
susitikti, kad juos kitaip ne
gali pavadinti, kaip tik Hiro
hito ir Hitlerio pasekėjais.

Ten, toli mūsų boisai lieja 
kraują ir guldo galvas už de-

(Tąsa 4-me pusi.)

Kovotoj
Francis Bukliy

Ne, jo tikroji pavardė, žinoma, ne Bukliy. 
Tik ką į kovotojus kalbėjusio jauno raudon
armiečio lietuvio vardas —Pranas Bukleris. 
Savo ryškiais žodžiais ir gyvu temperamentu 
jis traukė į save dėmesio. Daug jų, labai daug 
karių lietuvių —karinio bei politinio pasiruo
šimo pirmūnų. Tarpe daugelio kitų, norėjosi 
pasikalbėti su juo, Pranu Bukleriu.

— Iš kur tamsta kilęs?
— Aš —Amerikos lietuvis, —gyvai atsakė 

Bukleris, linksmai žiūrėdamas sąvo didelėmis, 
pilkomis akimis. Ir paskui ėmę pasakoti apie 
savo, nors ir jauną, bet jau gana sudėtingą 
gyvenimą..

Bukliy gimė 1922 metais Fitcbburgo mieste, 
Massachusetts valstijoje. Jo tėvas—Antanas 
Bukleris 1912 metais emigravo iš Lietuvos, 
kur jis Alytaus apskrityje turėjo 7 ha. žemės, 
jų — 4 ha smėlyno. Jis dirbo angliakasiu, o 
vėliau popieriaus fabrike. Motina dirbo au
dinių fabrike.

—1937 metais,— pasakoja Bukleris, —kai 
man buvo 15 metų, mes su visa šeima grįžome 
į Lietuvą. Tėvas vėl pradėjo dirbti žemę. O 
aš baigiau 6 klases Amerikoje ir daugiau man 
mokytis neteko.

1941 metų birželio, 22-oji. Hitlerinės gaujos 
įsiveržia Lietuvon. ■

—Vokiečiai ėmė/šniukštinėti po kaimus, 
gaudyti ir persekiot visus dorus ir pažangius 
žmones.

— Atėjo jie ir į mano tėvo namus, — pasa
koja Bukleris. Jie ieškojo mane. — Tačiau 
Pranas suspėjo pasislėpti. Fašistai sudegino 
tvartą ir kluoną. Prasidėjo varymas į hitleri
nę katorgą. 1943 metais. Praną Buklerį su
ėmė ir pasodino į Alytaus kalėjimą. Hitleriniai 
budeliai žvėriškai kankino jaunąjį patriotą, 
bet Bukleris tvirtai pakėlė visus kankinimus. 
Kai jį po to nugabeno į ^ravieniškių stovyklą 
— jis pakeliui1 pabėgo.

— Besislapstydamas nuo gestapininkų, — 
toliau pasakojo Bukleris, — aš susirišau su 
partizanų būriu “Šarūnas”, teikdamas jam 
reikalingų informacijų, o taip pat ginklų. Sy
kį man ir būrio nariui Lačkauskui teko stoti į 
ginkluotas grumtynes su fašistiniais palicinin- 
kais. Tris mes nudėjome, o vėliau laimingai 
pasislėpėme. Tai buvo 1944 metų liepos mė
nesį. Neužilgo po to įvykio į Lietuvą atėjo Rau
donoji Armija —išvaduotoja.

Toks yra gyvenimo kelias raudonarmiečio 
pirmūno Prano Buklerio, kuriam įpatiųgai 
malonu ištarti tai angliškai: Red army man, 
firthe soldar...
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Antra diena: pasirašymas pas kasinin
ką dėl tos pinigų sumos, kūrią jie pas 
mane rado, kai suėmė. Tolimesni mano 
asmens tyrinėjimai ir įrašymas į storąją 
knygą. Po pietų: kalėjimo kapeliono pri
ėmimas. Jis kalbėjo gerai angliškai. 
Bent jis taip tvirtino. Bet tai, matyt, 
buvo ta anglų kalba, kuria buvo kalbama, 
kai Vijamas Užkariautojas dar nebuvo 

- atplaukęs į Angliją, nes aš iš jo geros 
anglų kalbos nesupratau nė vieno žodžio, 
bet to jam neparodžiau. Kai jis kalbėjo 
apie “God”, jis visumet sakė “Goat” ir 
aš maniau, jog jis kalba apie ožką. Tuo 
būdu praėjo ir antra diena.

Trečia diena: prieš piet mane paklau
sia, ar esu kuomet nors siuvęs prijuos
tėms raikščius. Aš atsakiau, kad nesu. 
Pcx pietų man praneša, jog esu paskirtas 
į kalėjimo prijuosčių siuvimo skyrių. 
Tuo būdu praėjo ir trečioji diena.

Ketvirta diena: rytą man išduoda žirk
lės, adatą, didelę siuvimo adatą, siūlus ir 
pirštelį. Tačiau pirštelis man netinka. 
Tuomet man pasako, kad kito jie neturį. 
Popiet man parodo, kaip aš, prieš išeida
mas iš celės į patikrinimus, žirkles, ada
tą ir pirtelį visumet turiu padėti ant kė
dutės ir tą kėdutę pastatyti vidury celės. 
Iš lauko prie mano celės durų prfi^abina 
plakatą, kuriame buvo parašyta 
kalinys turi žirkles, adatą ir piršlelį”. 
Ir ketvirta diena praėjo.

Penkta diena sekmadienis.
Šešta diena: rytą mane nuveda į kalė

jimo dirbtuves. Popiet man nurodo dirb
tuvėj vietą, šešta diena praėjo.

Septinta diena: rytą man parodo kali
nį, kuris turi mane mokyti siūti prijuos
tėms raiščius. Po pietų man kalinys pa
sako, jog aš privalau įsiverti į adatą 
siūlą. Septinta diena baigėsi.

Aštunta diena: mano mokytojas paro
do, kaip jis prisiuva tuos prijuosčių raiš
čius. Po pietų pirti^jr svėrimas. Taip 
praėjo ir aštuntoji dieža.
-'•Devinta diena: rytą turiu nueiti pas 
kalėjimo viršininką. Ten man praneša, 
kad ryt baigiasi mano kalinimo laikas ir 
mane paklausia, ar aš neturiu skundų. 
Po to savo pavardę reikia įrašyti svetim
taučių knygoje. Po piet man parodo 
kaip reikia prisiūti prijuostėms raiščius. 
Devinta diena praėjo.

Dešimta diena: rytą aš prisiuvu vieną 
raištį. Mano mokytojas pusantros va
landos žiūri į mano prisiūtą raištį ir po 
to sako, kad esą negerai prisiūta, vėl 
reikia išardyti. Popiet vėl aš siuvu naują 
raištį. Kai tik aš jį baigiu prisiūti, mane 
pašaukia atsiskaityti su kalėjimu. Mane 
pasveria^ iškrato, gaunu savo civilinius 
laskūtns, kuriais aš galiu apsivilkti ir po 
to eiti į kiemą pasivaikščioti. Dešimta 
diena baigėsi.

Kitą rytą šeštą valandą mane paklau
sia, ar aš noriu pusryčiauti. Aš pasakiau, 
kad ne; tuomet mane nuveda pas kasinin- 
ką^ kur aš turiu valandėlę palaukti, nes 
jis dar neatėjęs. Po to vis dėlto aš gaunu 
pusryčius ir pagaliau ateina kasininkas, 
kuris man grąžina mano pinigus ir aš 
vėl turiu pasirašyti. Paskui aš dąr gaunu 
penkiolika centimų už darbą, esu atlei- 
džimas ir man pasako, kad galiu eiti. 
Prancūzų valstybė iš manęs nedaug tepa- 
sipelnė, ir ar geležinkeliai dabar gali į- 
sivaizduofi, kad jiems apmokėta, taip 
pat yra klausimas. Tačiau vos išėjus už 
lalėjimo sienų, manęs ten jau laukia po
licija ir aš vėl patenku į jos rankas.

Mane įspėjo. Per penkioliką dienų aš 
turiu išsikraustyti iš šio krašto tuo pa
čiu būdu, kuriuo aš čia atvykau. Jei po 
penkiolikos dienų jie sučiupsią mane te
besantį jų teritorijoj, tai su manim būsią 
pasielgta pagal įstatymus. Taigi, man 
būsią pritaikyti įstatymai* Man, nebuvo 
aišku, ką tai reiškė. Gal būt aš būsiu pa
kartas ar ant laužo sudegintas. Kodėl 
ne? Šiais pilniausios demokratijos lai
kais žmogus, neturįs paso ir todėl nega
lįs balsuoti, yęa eretikas. Kiekvienas ląį- 
kotarpis turi sdvo eretikus ir kiekvienas 
laikotarpis savo inkviziciją, šiandien pa
sas, vizos ir imigracijos leidimai yra tos 
dogmos, ant kurių remiasi popiežiaus 
neklaidingumas, kuriomis privalai tikėti 
arba turi iškentėti įvairius kankinimo 
laipsnius. Anksčiau kunigaikščiai buvo 
tironai, šiandien gi tironas yra valstybe. 
Kiekvienos tironijos galas yra nuvaini-

“Šis

kavimas ir revoliucija, visai nesvarbu, 
kas tas tironas būtų. Žmogaus laisvė yra 
taip glaudžiai susijusi su visa jo būtybe 
ir valia, kad vargu ar žmogus galėtų per 
ilgai kokią nors tironiją pakęsti, net gi 
ir tuomet, kai tironija rodo save apsisu
pus aksominio švelnumo 
teisės melo apsiaustu.

Tačiau tamsta turite 
nors dokumentus, mielas 
dokumentų tamsta tikrai visumet turėsi 
klaidžioti.

— Aš manau, gal būt, man reiktų nu
eiti pas savo konsulą.

— Pas jūsų konsulą?
Šį toną aš jau pažinau. Atrodė, kad 

mano konsulas visam pasauly pažįsta
mas.

— Ko tamsta norite iš savo 
Juk neturit jokių dokumentų. Jis neti
kės nė vienu tamstos žodžiu, jei tamsta 
neturėsit dokumentų. Jis žiūri tik į do
kumentus. Tamsta visai neikite pas jį, 
nes tuomet mes visai negalėsime tamsta 
atsikratyti ir visą gyvenimą kybosite 
mums ant kaklo.

Ką sakydavo romėnai? Konsulai turi 
rūpintis, kad respublikai neatsitiktų nie
ko blogo. Ir tikrai, matyt, respublikai bū
tų padąryta didelė žala, jei konsulai ne
sukliudytų savo tėvynę pamatyti tiems, 
kurie neturi jokių dokumentų.

— Bet vis tiek tamsta-turite turėti ko
kius nors'dokumentus. Tamsta negalite 
gi visą savo likusį gyvenimą be doku
mentų pasauly blūdinėti.

— Taip, aš taip pat tikiu, kad man 
reiktų turėti kokius nors dokumentus.

—Aš negaliu tamstai jokių dokumen
tų išduoti. Kaip gi? Viskas, ką aš tams
tai galiu-duoti, tai yra iš kalėjimo palei
dimo liudijimas. Tačiau šis liudijimas 
nedaug ko vertas, bet vis geriau negu 
niekas. O bet kuriame kitame dokumente 
aš tik tegaliu įrašyti, kad liudijamasis 
tvirtina esąs tas ir tas, kilęs iš ten ir ten. 
Tačiau toks dokumentai yra-•bevertis, 
nes jis nėra joks įrodymas; jis tik'pažy- 
mi’ tą, ką tamsta pats pasakėt. O tamsta 
pats, žinoma, galite pripasakoti^visko, ko 
tik norite, nežiūrint'ar tai būtų tiesa, ar 
ne. Net gi, jei ir tiesa sakoma, ir tąi rei
kia galėti ją įrodyti. Gaila, kad aš ne
galiu tamstai padėti. Aš perspėjau tams
tą kaip valdininkas ir tamsta turite ap
leisti mūsų kraštą. Kodėl nepamėginti 
Vokietijos ?( Tai taip pat labai gražus 
kraštas.

Norėčiau žinoti, kodėl jie visi mane 
siunčia į Vokietiją.

apsisprendimo

turėti kokius 
drauge, —Be

konsulo?

.nei Dievui 
kačerga iš

seniai man
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Taigi, dabar aš pirmą kartą pasilikau 

Paryžiuje, norėdamas palaukti ir pama
tyti, kas gi įvyks. Kartais įvykiai žmogui 
gali daug daugiau padėti, negu visi jo 
gražiausi planai. Dabar aš turėjau Teisės 
apžiūrėti Paryžių. Mano bilietas buvo 
apmokėtas, už manęs laikymą' kalėjime 
aš atidirbau, tokiu būdu Prancūzijai aš 
nieko nebuvau skolingas ir ramia sąžine 
galėjau bastytis po Paryžiaus grindinį.

Kai žmogus taip absoliučiai neturi ko 
veikti, tai į jo galvą ateina daug nereika
lingų minčių. Tokia nereikalinga mintis 
vieną gražią dieną atėjo man į galvą ir 
ji nuvedė mane pas mano konsulą. Aš 
jau iš anksto žinojau, kad tai beviltiška 
mintis. Bet pagalvojau, kąd vis dėlto nie
ko nepakenks, jei dar daugiau pažinsi 
žmones, patirsi naujų dalykų. Visi kon
sulai yra nulieti pagal tą pačią formą, 
kaip ir beveik visi valdininkai. Jie varto
ja žodis žodin lygiai tą patį žodyną, kurį 
jie per savo egzaminus turėjo vartoti.. 
Nežiūrint kuriai valstybei jie tarnautų, 
ar Amerikai, Prancūzijai, Anglijai ar 
Argentinai, vienodomis aplinkybėmis, 
esant toms pačioms progoms, jie visi 
virsta išdidžiais, rimtais, įsakinėjančiais, 
nuolankiais, abejingais, nuobodžiais, į- 
domiais ir nusiminusiais, ir tomis pačio
mis progomis visi jie esti linksmi, judrūs, 
draugiškiau plepūs,?Žinoti; tiksliai žinotini 
kuomet jie turf parodyti vieną šių r savo 

, jausmų ir yra visa išmintis, kuri reika
linga tokiems valdininkams. Tačiau kar
tais kiekvienas valdininkas pamiršta 
tokią savo išmintį ir pusei minutės virsta 
žmogumi. Tuomet nebegalima jo pažinti, 
nes jis pradeda išsinerti iš savo kailio.

Patys Blozneliai yra sim
patingi ir pažangūs žmonės, 
pas kuriuos jautiesi kaip na
mie. Kaip jau visiems yra ži
noma, su maistu karo: laiku 
yra daug keblumų’, bet Bloz- 
nelienė su savo .sūnum Gus 
mokėjo surasti būdus tų keb
lumų išrišimui ir pilnai mo
kėjo patenkinti svečius. Ar
timiausi draugai buvo iš New- 
arko šie: Skeistaičiai, Stočkai’, 
Janušoniai ir iš Kearny’ės Ži
linskai ir taip pat iš New 
York o Bondžinskaitė. Taipgi 
buvo iš Brooklyno Petravičie- 
nė su dukterimis ir iš Maspe- 
tho Tuskai. Pastarieji žmo
nės yra katalikiškų pažiūrų, 
bet labai yra draugiški, su ku
riais gražiai ir draugiškai lei
dome laiką.

Taip pat buvo ir keletas fa- 
šistuojančių tamsūnėlių, kurie 
nei patys nežino, kas jie yra, 
—riaumoja ir pliaupia, kaip 
galvijai per balą ir tiek. Vie
nu žodžiu sakant, 
žvakė, nei velniui 
jų neišeina.

Kadangi labai
teko matytis su drauge Bou- 
džinskaite, tai man su mano 
žmona daugiausiai teko drau
gauti su ja. Bondžinskaitė vi
sai ne ta, kaip kad aš ją ži
nojau kokie 20 metų atgal. Ji 
daug giliau bei plačiau politi
niai, teoriniai ir praktikiniai 
pažengus.
i; Daug smulkųienų teko suži
noti, kaip iš tikrųjų dalykai 
yra Sovietų Sąjungoj ir viso- 

is kitais painiais klausi- 
Bondžinskaitė labai gra

žiai oka išaiškinti. Mums, 
būreliai, bediškusuojant apie 
tarybinę Lietuvą, prikibo tūla 
fašiste iš Patęrson, N. J., vi
saip plūsdama Lietuvą, Rusiją 
ir visą demokratinį pasaulį; 
gi mes jai stengėmės atsaki
nėti, o fašiste vis daugiau 
karščiavosi. Bondžinskaitė tū
lą laiką tylėjo jr tik gardžiai 
šypsojosi iš -tos fašistės siuti
mo. Vėliau ir ji paprašė bal
so, sakydama, kad ir ji nori 
dalyvauti diskusijose. Visi nu
tilome ir ta moteris sustojo 
plūdusi, gal mlšlino, kad -čia 
jos bus pritarėja, bet paklau-’ 
sius ir vėl pradėjo burnotis. 
Bondžinskaitė jai patėmijo: 
—Klausyk, ponia, tu vien tik 
plūdaisi, o aš tylėjau, dabar 
aš noriu gražiai, faktiškai, be 
jokių 
kinti, 
teikė 
Tada 
rimtai, b„e jokių užgauliojimų, 
ėmė aiškinti apie Sovietinę 
Rusiją ir Lietuvą. Aiškinimas 
bei kalba labai sklandžiai ei
na, bet fašiste jau negali pa
kęsti ir vėl pradeda koliotis, 
šaukdama: “ruskė,” “kaca- 
pė,” “rupūžė” ir kitais būd-
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(Daugiau bus)

užgauliojimų, tik paaiš- 
Visi prieš fašistę nusi- 
ir privertė ją sustoti.

Bondžinskaitė šaltai,

vardžiais; bet visi ją priver
čia tylėti ir klausytis, bet fa
šiste jau negalėjo pakęsti 
mandagaus ir teisingo jai iš
aiškinimo ir pradėjo ji spiegti 
isteriškai, su kojom trypti ir 
net plaukus raudama nuo gal
vos, šaukdama: , “kacapai,” 
“velniai,” “rupūžės”! šalin- 
nuo manęs, pasitraukite!

Mes visi gardžiai juokėmės, 
o ta moteris išsiskyrė iš viso' 
būrio ir draskydama sau gal
vą nubėgo krūmų, link.

Taigi iš to galime spręsti, 
kas būtų, jeigu fašizmas už
viešpatautų pasaulyj, kaip 
kad jie buvo pasimoję; juk jie 
užleistų tokiais dvikojais žvė
rimis, kurie draskytų, pjautų 
kiekvieną, kuris tik jiems ne
patiktų arba jų lyderiai jiems 
lieptų.

Turiu dar priminti, kad 
drg. Bondžinskaitė dirba ga
na sunkų apsigynimo darbą 
ir net po 12 valandų dienai; 
nors ji gerai uždirbanti, bet 
prisipažįsta, kad^ jeigu reikė
tų taip visada dirbti, tai nega
lėtų atlaikyti. Kiek aš su
prantu apie Bondžinskaitę, 
tai, jeigu ji turėtų lengvesnes 
sąlygas, tai ji galėtų daug nu
veikti visuomeniniuose dar
buose. Pageidautina, kad ji 
tatai padarytų.

Turiu priminti dar ir tai, 
kad kai buvo renkamos aukos 
dėl Lietuvos nukentėjusių nuo 
karo žmonių, tai virš minėti 
katalikiški — tikri lietuviai— 
labai gražiai pasirodė,. paau
kodami po kelis ' dolerius. 
Taip pat jje savo kąlbose pa
reiškė, kad dabartinė Lietu
vos valdžia bažnyčių negriau-

Kearny, N. J.
(Tąsa ntfu 3-čio pusi.) 

mokratiją^ ir pasiryžusiai ka
riauja, kad galutinai ir ant 
visados sunaikinus, tą prakeik
tą fašizmą, o čia namie tą 
pabaisą skleidžia ir skiepija 
į žmonių galvas. Tai bjauri 
kriminalystė!

Turiu dar priminti: jisai 
sako, kad teko sutikti ir lietu
vių tokių, kurie' net progresy
viais vadinasi, o skundžiasi, 
kad Hitleris permažai žydų 
išpjovė. Na, o man pačiam 
teko su žydais sykiu kariau
ti ir ne vieną teko matyti už
muštą. Na, tai pamislykite, 
kokie čia yra žmones ir kur 
jų protas?

Frank Vitkus pasakė daug 
karčios teisybes, nes jis karia
vo prieš fašizmą už demokra
tiją, o čia namie demokratiš
koj tėvynėj, daugelis gyvenan
ti pertekliuje, nematę jokio 
vargo, tik tyčiojasi iš tų, ku
rie kenčia ir žūsta^ž mus vi
sus. ^Reporteris.

Newark, N. J., ir Apylinke

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia 

Sietyno Choras Kartu su Rusų Choru

Įvyks Sekmadienį

Rtigsčjo-Septeinher 9
Pradžia 1 vai. dieną

POLISH NATIONAL PARK 
16th ir Speedway Avenues 

IRVINGTON, N. J.

d

! KONCERTINĘ (PROGRAMA DUOS
Rusų ir Sietyno Chorai'
Šokiku Grupė Duos Sov. Sąjungos Respublikų Šokius 
Muziką-D. Sobchak ir Jo Orkestrą

Įžanga 65c (Įskaitant taksus).
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na ir tikinčiųjų nepersekioja, 
o kad dvarų žemes dalina 
biedniesiems, bežemiams, tai 
tikrai krikščioniška, nes krikš
čioniškas tikėjimas i? mokina, 
kad žmogus neskriaustų kito 
žmogaus.

Tai pasakyta šventa tiesa 
ir kiekvienas doras katalikas 
tatai turėtų suprasti, o jeigu 
kunigai mokina kitaip, tai aiš
ku, kad jie mokina, prieš 
krikščionybę ir jie stoja už 
skriaudas, už išnaudojimą 
žmogaus žmogumi.

V. W. Zelin.

Oaklando, Calif., miesto 
vedėjas uždraudė CIO uni
jų paradus Darbo Dienoj.

GYVENIMO REIKMENŲ 
PABRANGIMAS

Washington. — Valdiška 
statistika skelbia, kad šie- r
met rugpjūčio mėnesį mais- »
tas ir kiti gyvenimo reik
menys 31 procentu daugiau 
kainavo, negu 1939 m. rug
pjūčio mėnesį.

Komunistai Permatę Angių 
Darbiecius >

Vengrijos komunistų laik
raštis Szabad Nep rašo, jog 
komunistai teisingai numa
tė, jog naujoji anglų dar- 
biečių valdžia nieko neda
rys Anglijai vesti į socializ
mą.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

* G> -

Salė Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA •
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINE, VYNAI ir ALUS

STEAMBOAT INN
91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y

Telefonas: Great Neck 1546. GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Atęikite pasimatyti bu Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
' MCH

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

>y
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SfeŠtadienls, Rugsėjo T, T945 IVnkfffs puslapi

Išbraukimai iš Raportų 
Apie Perlų Uostų

Bridgeport, Conn. LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Washington.—Prez. Tru- 
manas pripažino korespon
dentams, kad išbraukta 52 
puslapiai iš armijos ir lai
vyno komisijų raportų apie 
japonų ataką prieš Perlų 
Uostą. Išbrauktose vietose 
yra minima asmenys, kurie 
davė tam tikras žinias apie, 
tą įvykį. Jeigu jų vardai j 
būtų paskelbti, tai toliau 
negalėtume gauti kariniai- 
politinių žinių iš tų šaltinių, 
pastebėjo prez. Trumanas. ,

GYDYTOJŲ STOKA IR 
PO KARO

Chicago. — Net kai gy
dytojai bus išmobilizuoti iš 
armijos, vis tiek truks A- 
merikai 14,000 daktarų, 
kaip teigia dr. Victor John
son, sekretorius Amerikos 
Gydytojų Susivienijimo.

Pasekmingas Piknikas
Rugpjūčio 26 d., š. m., Lie

tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto vietos skyrius suruošė 
Lietuvos žmonių naudai pik
niką. žmonių dalyvavo vieti
nių ir iš apylinkės. Labai ge
rai pasirodė newhavenieciai, 
gražus būrys jų, smagiai pa
silinksmino ir mus palinksmi
no.

D. M. šolomskas pasakė 
gerą prakalbą šių dienų rei
kalais. Buvo renkamos aukos 
pagalbai Lietuvos žmonių. Au
kavo :

J. Jasiunas $10.
Po $5: J. B. Yusaitis, J. 

Mockaitis, A.
V alinčius,
Mrs. Jasiulaitienė iš Sheltono.

Po $2: P. Kizevičius ir K. 
Soltan.

Po $1: W/Rovas, A. Švėgž
da, A. Philips, C. Baltrėnas, 
Mrs. Bendinskienė, A. Gele- 
žienė, D. M. šolomskas, J. Ra
gauskas, J. Valias, J. Rigely, 
Ramučiai, T. Staneika, 
Miknevičius, V. Vaznys, 
Arison, B. Bartkevičius ir 
Morozas.

Po 50c: M. Thompson, 
Wickun, W. Gladkauskas,
nas žydas, M. Rainys, P. Ma
žuolis, A. Stakonis.

M. Valacka 75c.
Su smulkiais suaukota 

26.
Diena graži, piknikas 

mas ir našus, manoma, 
atliks kokia šimtinė,
mūsų darbščioji gaspadinė A. 
Pudimienė paaukojo gražiai 
rankom apmegstą staltiesę ir 
laimėjo H. Baranauskienė. 
Tas taipgi padidina pelną 
apie dešimkę.

Visiems, kurie dalyvavo šia
me pažmonyj ir kuomi 
prisidėjo prie našumo šio 
niko, taipgi aukotojams, 
du Lietuvos žmonių, tariu 
širdų ačiū!

J. J. Mockaitis.

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 708 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
773 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PANTELELIS 
(St. John’s Rest.)

773 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 142 has been issued. to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
4813 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN MECHICK & PHILIP ALPERIN 
4813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

Mureikienė, 
K. Žemaitienė ir

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1006 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3002 — Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

ERBHARDT NORBY
3002 — Ave. K, Brooklyn, N. V. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell bieer; at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, Cotinty of Kings, to be consmed 
off the premises.

THOMAS SARDISqO
4209 Ft. Hamilton P’kway, B’klyn, N^ Y. R

MALE and FEMALE 
VYRAI if MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 — 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM VACKNER 
. (Vackner’s Rest.)

43-1—18th St.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4970 has been issued to the undersigned 
to sell -beer, at retail under Section 107 of 
the / Alcoholic Beverage Control Law at 
936 i Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Maisto Stoka ir Brangeny
bė Vokietijoj

Budapest, Vengrija. — 
Gyventojams labai trūksta 
maisto Budapešte, * Veng
rijos sostinėje. Vengrų pi
nigai taip nupuolė, kad už 
dolerį duodama 2,000 pen- 
gų. Pirm karo pengas buvo 
apie 18 amerikinių centų.

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

JACOB SAFIER .
761 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License ,No. 
GB 4596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
876 — Broadway, Brooklyn, N. Y.

VISI BUVUSIEJI DARBININKAI
Stewarts KafeterijŲ

KURIE IŠĖJO I APSIGYNIMO DARBUS AR TIE, KU
RIE PALIUOSŪOTI Iš GINKLUOTŲ JĖGŲ IR NORĖ
TŲ GRISTI ATGAL PRIE SAVO DARBŲ. TAIPGI 
NORIME PASITARTI IR SU KITAIS, IEŠKANČIAIS 
NUOLATINIŲ DARBŲ

ŠAUKITE MR. ZURICK LE. 2-5400
ARBA KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

562—7TH AVENUE, ARTI 4ofn ST., NEW YORK.
(206)

BERNIUKAI IR VYRAI 
Pakavimas 

Ir
Išsiuntimų Dephrtmentui

5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 
VIRŠLAIKIAI 

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

43-15 34th St., L. I. City
' (211)

F.
M.

T.
Se-

Kongreso Reakcininkai 
Susibūrė prieš Biliy dėl 

Nedarbo Apdraudos

NOTICE is hereby ^riven that License No. 
EB 670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINNIE STREITMAN
1713 — Avenue U, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 237 hhs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverag<): Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., INC. 
255 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ELEMENTS DEPS
256 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 'Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the' 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY 
(Caton Cooperate Dairy)

626 Catbn Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, j J

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

REIKIA DARBININKŲ 
POKARINIAM DARBUI

Jacquard Audėjai, Sukėjai, 
IšpeSiotojai v

VYNIOTOJAI, ATAUDftJAI 
Nereikalingas Paliuosavimo Pareiškimas 

Kreipkitės

MEADOX WEAVING CO., 
INC.

WANAMAKER & PROSPECT STS.
WALDWICK, N. J.

> (206)

ABELNAI AUDEKLŲ 
DRUKAVTMO DIRBTUVEI 

PAGELBININKAI
Taipgi aptarnavimam vyrai.

Kreipkitės t
VELVERAY CORP.

Brighton Ave., & Walnut St., , 
Clifton, N. J.

(207)

MASINISTAI (8) 
MOLDERIAI (8) 

FOUNDRY PAGELBININKAI (2)
Nublatinis darbas. Gera alga.

SEVIN INDUSTRY,
214 Riverside Ave., 

Newark, N. J.
" (208)

> jVYRAI
Fabriko darbui. Gera alga, nuolatinis darbas. 

Rix, Inc., 1945 Park Ave., N. Y. C.
• (207)

$71.-

links- 
pelno 

Be to,*

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
palikti atskirų valstijų va
liai, kokia pašalpa jų be
darbiams bus mokama. — 
Alkindami bedarbius, vals
tijų valdovai tarnauja vieti
niams kapitalistams kuo pi
giausiai gauti darbininkų.

Pavojingas Siūlymas
Komisijos pirmininkas 

Robertas L. -DoUghton, ne
va demokratas, siūlo įrašyt 
į sumanymą dėlei bedarbių 
apdraudos tokį punktą, ku
ris reikalautų, kad bedar
biai iš pramonėsj centrų 
grįžtų į farmas' bei mies
tus savose valstijose.

Rekonversijos direkto
rius Snyder, lyg ir nenoro-nV11 
min nu Siiirx J®’

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1015 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be cohsumcd 
ori the premises.

DOMINICK GIUDICE, JR. 
(D-B-A Blue Bar)

1015 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS STOLZ EN BERG
282 Saratoga Ąve., Brooklyh, N. Y.

NOTICE is herdby given that License No. 
GB 12Ž5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumnei1 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. T

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

nors 
pik- 
var-
nuo-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kas supras ir panorės siekti 
naujųjų horizontų?

Nepaprastai giliai sujaudi
no mane spaudoje įdėta žinia 
iš Varšavos. Lenkijos vyriau
sybe atvirai ir oficiališkai pa
gerbė tuos lenkus, kurie anais* 
metais dalyvavo Ispanijos ci
viliniame kare lojalistų pusė

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8414 has been issed to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbia Bar & Grill)

244 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
267 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN II. WILKENS
267 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
617 Vanderbilt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO DI MASO
617 Vanderbilt Ave., „ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1913 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON
268 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP WASSERMAN 
c/o Ridgewood Food M’kt.

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, • at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1191 "has been issued to the undersigned 
to ,seU beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
GO St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7219 has Ucen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VIRGINIA JOELTCK
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y. T

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą riešą.

OPERATORĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

Prie Singer Siuvamų Mašinų 
SU AR BE PATYRIMO

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

43-15 34th St., L. I. City.
(211)

MERGINOS
IR

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas, 

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL
QUILTING CO.,

43-15 34th St., L. I. City.
(211)

MERGINOS-MOTERYS

DŽIULERIAI 
PIELUOTOJAI 

PALIŠIUOTOJAI 
Prie Sterling Silver

Nuolatinis Darbas 
Patyrusiems Vyrams

GERA ALGA j 4
Wentz Jewelry Creation 
55 West 42nd St., Room 1547 

___________7 ________  
VYRAI—BERNIUKAI

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 
Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.

Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 80TH ST., NEW YORK 

(X)

L!WUVB4
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 30TH ST., NEW YORK

__
NAMŲ DARBININKĖ

Guolis ant vietos. 
Mažas valgio gaminimas.

2 Suaugę, 2 Vaikai. 
TINKAMA ALGA. 

LENGVUS SKALBINIAI; 
šaukite ESPLANADE 6-6867

mis, bet sutiko su šiuo pa
siūlymu. Automobilių Dar
bininkų Unijos galva Tho
mas griežtai tam priešino
si. Jis nurodė, jog Michiga- 
ne ir įvairiose kitose valsti
jose bedarbis nustoja pen
sijos, kai tik grįžta į farmų 
darbą.

Snyderis pripažino, jog 
iki 1946 m. pavasario galės 
būti iki 8 milionų bedarbių.

Jie buvo pirmieji Antrojo 
Pasaulinio Karo didvyriai. Jų 
pasiaukojimą ir jų žygius lais
voji žmonija amžiais atmins 
ir minės. Ateis diena, kada ir 
mūsų vyriausybė oficiališkai 
pagerbs tuos amerikiečius, ku
rie su neišsemiama meile ir 
neišmatuojama drąsa širdyse 
stojo į Tarptautinę Brigadą 
ir slaptai važiavo kariauti fa
šizmą. s

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1123 has beeen issued to tlje undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Ręgers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. I

CHARLES GROSSMAN
764 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4015 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO VOLPE
4015 — Ave. T, Brooklyn, N. Y. R

. _ ________________
I'fcSxGERIAUSIfl DUONA
/^M\SCH0LES BAKING

vSz 532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies’ miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

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

(208)

MERGINOS IR MOTERYS
Prie maisto pakavimo ir rūkštinimų darbo, 
švarios, linksmos aplinkybės. Nuolatinis dar
bas. Gera alga. 5 Dienos. Daug viršlaikių.

ROTHMAN PICKLE WORKS
18 VARICK ST, BROOKLYN

EVERGREEN 4-0878
(Arti Nassau Ave. Gatvekario) 

(Tiesiog priešais Paragon Oil Co.)‘ 
(209)

VALYTOJOS, o/isinių Namų, Nuolat, 
$31, Įskaitant viršlaikius,

INGE, 59 Pine St., New York City, 
v. (X)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH WILKOV
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PILLINGER 
(Max’s Buffalo Food Center)

132 Buffalo Avel, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ’’flo. 
GB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section (07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1803 has been issued to the undersigned) 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH KRAMER
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. R
----- ............... • • 1 .

Telef. HUmboldt 2-7964

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA
40 VALANDŲ, 5 DIENOS

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI
94 MOTT ST. (ARTI CANAL)

(X)

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J

• , 'M
VALANDOS:

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Sekmadieniais nCra valandų. DŽIULERIAI IR
POLIŠ1UOTOJAI

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KUORAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokillams.

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Kampas Stagg Street. Telephone E Ve r green 4-9672

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR 18 KITUR.

Vaikščioja Oru
Suaugę žmones, nešiodami 
gerus, su Arch įrengimu 
čeverykus, vaikščioja taip 

lengvai, kaip oru.

PRANEŠIMAI
LINDEN, N. J.

Lithuanian Liberty Park, 340 
Mitchell Ave., bendrovės šėrihinkų 
piknikas įvyks rugsėjo 2 a., pradžia 
12 vai. dieną. Visi šėrininkai ir šė- 
rininkės, pažįstami ir iš apylinkės 
kviečiami dalyvauti šiame piknike, 
įžanga visiems., veltui. Kurie daly
vaus, užtikrinamč, kad linksmai 
praleis laiką.: -A Koresp; (204-205)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI -

AEROTRED SHOES
Galite užsisakyti prisiųsdami 
mierą, ilgį ir plotį (size) ir 

‘Ration Štampu ir tuoj aus gausite čeverykus C.O.D. ,

Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus gerus 
Arch fiasko čeverykus, padirbtus šu daktaro už

tvirtinimu, kurie yra labai geri ir kaina žema.

W. YURKEVICZIUS
P. O. BOX 63 MONTELLO, MASS.

W. Yurkeviezius

Prie Dailaus Platinus ir 
Aukso Žiedų 

Dėžučių Darytojai
Apskritų Metų. Gera Alga.

AXEL BROTHERS
64 Wejit 48th St., , N. Y. C.

BRYANT 9-9690
„ . , • (208)

APVALYTOJAI
Nuolatinis darbas Batikoje, pato

gūs ofisai Manhattan, Bronx ir 
Brooklyne. Alga $125 į mėnesį pra
džiai. Kreipkitės ant trečių lubų. 
41 Broad JSt., New York City.

(205)

AUTO MECHANIKAI
PRIE SUNKIŲ TROKŲ 

PATYRĘ KŪRINAMOJO 
ALIEJAUS IŠVEŽIOTOJAI

S
Mazgotojai ir Išaliejuotojai

PATYRĘ TANKŲ IR POMPŲ 
1)tJ MECHANIKAI . .

SU ELEKTRINIU PATYRIMU

Kreipkitės

Socony Vacuum Oil Co., Inc*
41 RIVER STREET

EAST RUTHERFORD, N. J.
PASSAIC, N. J.
PASSAIC 3-0240

(207)

BERNIUKAI
STIPRŪS NORINTI DIRBTI 

Pagelbėjimui išsiuntimų ir pakavimo 
department®.

ZENITH DRUG CO.,
95 N. J. R. R. AVĖ., 

Newark, N. J. 
MARKET 2-4262.

(206)

REIKIA VYRŲ
ABELNAM DARBUI

NUOLAT

TAIKOS LAIKŲ DARBAS
53 VALANDŲ SAVAITĖ 

Laikas ir pusė viršaus 46 valandų

Kreipkitės asmeniškai

A. & M. KARAGHEUSIAN, 
INC.

450 WESTFIELD AV., WEST 
ROSELLE PARK, N. J.

X205I

BARRETT
OPERATORIAI— 
PAGELBININKAI

MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

KREIPKITĖS Į FABRIKO OFISĄ 
I RIVER ROAD 

EDGEWATER, N. J.

.................................. (204)
VI

VYRAI & BERNIUKAI
. Nelatlnti fabriko darbininkai

PASTOVUS PAKILIMAI
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

4CT Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusė ui viršlaiki.

04 MOTT ST. (AUTI CANAL)
--------- ,> . , fr-y
AP VALYTO JAI, ’ Ofislnių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, (skaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine St., New York City.
(X)

Patyrę ir, Nepatyrę

ODŲ IŠDIRBIMO 
DARBAS

visokiu Rūšių darbai atviri.
GERA ALGA: NUOLATINIS DARBAS.

BLANCHARD BRO. & LANE
408 Frelinghuysen Ave., Newark, Ii. J.

DŽIULERIŲ PALIŠIUOTOJAI 
Auksiniai Žiedai. Gera alga pradžiai. 

CAMMARATA MFG.. 80-8J BOWERY.
(20«X
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feeštas puslapis

Lietuvos Žmonėms Dovanas Tolima Viešnia
Priims Draugijų Piknike

MIRĖ
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Gaukite

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

VALANDOS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

PRADŽIA 
ŠIANDIEN

Artkino veikalas
Pagamintas Sovietų
Sąjungoj
Diriguotas
MICHAILO ROMMO

de MILLE
JOSEF
BULOF
RUTH 

WESTON

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

išgalę, nes 
dolerių vertės 
Siuntiniui pa-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Sąjungos fil- 
paremta 

tikrais 
nu-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Fav Bainter 
’oleSe. Taip-

kokie sliekai 
mums mieli,savo senuolius (Grand- 

Grandpa) vakacijų lai
Grandma

grupių ir 
Iš senų 
naujus

Vaiginiai Sugrįžo 
( Vakacijy

Iii

496 GRAND ST. BROOKLYN. N
Telefonas EVergreen 7-1661

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTŲ ATYDAI

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks rugsėjo 4-tos vakaro 
8 vai., 419 Lorimer St. Girdėsime, 
kaip pakaitos organizacijoje paliečia 
mus, taipgi pasiruošime rinkimams.
— Valdyba. (204-205)

Velionė paliko nuliūdime 
našlį Charles; du sūnų Peter 
ir Michael ir dukterį Ann. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius J. Garšva.

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

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

Stambiųjų nuosavybių val
dovai vėl iškėlė reikalavimą 
pakelti subway fėrą. Jie, kaip 
žinia, subvėmis nevažinėja.

Radio City Music Hall
Smagi filrita “Over 21” pra

dėjo trečią sėkmingą, savaitę 
Didžiojoj scenoje ir toliau te 
bevaidina “Portfolio of Art.’

sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612 '

Roxy Teatre
Rugpjūčio 30-tą pradėta 

rodyti nauja romansų ir link
smų juokų muzikališka filmą 
“State Fair,” su Dana An

drews, Jeanne Crain, Dick 
Haymes, Vivian Blaine, Char
les Vinninger 
vadovaujančiu 
gi yra gyvųjį

231 Bedford Ave.
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

žmones 
Petainas

Franci jos
gen. DeGaulle Ame- 

prez. Trumanas įteikia 
didvyriškiems kariškiams 

Kongresinius Pagarbos Meda
lius

mi- 
Manilą; 

džiaugiasi 
nuteisia- 
išdavima

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas oficialiai nedąly- 
vauja rengime pikniko rugsė
jo 8-tą, kadangi rengiančio
sios draugijos kai kada turi ir 
kitus reikalus. Tačiau to ko
miteto vietinis skyrius pasi
rūpino, kad žmonės vykdami 
į pikniką galėtų tuo pačiu pus
dienio sugaišimu atlikti ir rei
kalus sąryšyje su didžiuoju 
Lietuvai pagalbos teikimo va
jumi.

Pas V. A. ir M. Bonkevi- 
čius, 182 Lincoln Ave., Brook
lyn, N. Y., antra savaitė ato
stogauja jų anūkė, Helenėlė 
Vaitaičiukė iš Montello, 
Mass., Jono ir Helenos duktė 
(H. Vaitaitienė mirus).

Helenukė kožną metą at
lanko 
ma ir

Brooklyniečiai Jonas ir Ona 
Vaiginiai buvo iššvažiavę sa
vaitei laiko vakacijų pas Bloz- 
nelius į Catskills, N. Y. Jie la
bai patenkinti Bloznelių gra
žiu priėmimu, vaišinimu ir 
draugiškumu. Jonas Vaiginis 
sako, Blozneliai yra tikrai pa
žangūs, demokratiniai nusi
teikę žmonės. Vaiginiai ap
gailestauja, kad tik savaitę 
tegalėjo ten pabūti.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

žjuoti iš viso miesto ir apylin
kių: BMT ir IRT linijomis iki 
69th St. stoties, Independent 
iki 65th St., Long Island ge
ležinkeliu iki Woodside sto
ties.

Rugpjūčio 29-tą dienraščio 
Laisvės raštinėje lankėsi toli
ma viešnia, Mrs. Nina Bets 
(Jonaitytė) su mažamečiu sū
neliu. Juozuku, atvykusi iš 
Portland, Oregon valstijos. 
Brooklyne vieši pas dėdę Vin
cą ir Oną Aleknos su šeima* 
Laisvės kaimynus, gyvenančius 
projekte.

Jaunuolė Bets atlankiusi 
daugelį lietuvių kolonijų ryti
nėse valstijose savo pasimoji- 
taie pasimatyti su giminėmis ir 
draugais, pažįstamais. Massa
chusetts valstijoj buvojusi pas 
Kvietkauskus Bostone, Stalio- 
nius ir Mikulį Worcesteryje, 
Mrs. Jonaitis, Mrs. Baltulis, 
Mrs. Jokubauskas, Mr. Alex 
Alekna miesteliuose Waltham, 
Chelsea ir kituose; pas Kavo
lį Waterburyje, Askutį Eliza
beth, N. J. Kelyje į rytus lan
kėsi pas Mr. ir Mrs. Miller, 
Dearborn, Mich., ir pas dau
gelį kitų. Kelione ir vaišingu
mu, draugingumu visų jai su
tiktų pasitenkinusi, tik apgai
lavo, kad sūnelis dar per jau
nas, neatsimins to malonaus 
pasisvečiavimo, jam dar pus
trečių' metų.

Viešnia stebisi, kad dienraš
tis Laisvė labai paplitęs. Sa
ko — kurioje tik valstijoje su
stojau, kurioje kolonijoje užė
jau viešniose, visur mąn davė 
skaityt Laisvę. Daugelis ma
nę, kad jai dar pirma pažin-i 
tis su dienraščiu, nes dar ne
seniai iš Lietuvos (tik 6 me
tai) ir gyvena toli nuo lietu
viškųjų centrų. Tačiau su Lais
ve ir laisvieči’ąis bei vilnie
čiais jinai pirmą pažintį įgijo 
Oregone.

Jaunuolė Bets atrodo į ame- 
rikonaitę ir gražiai susikalba 
angliškai.

Apžiūrėjus įstaigą, viešnia 
dovanojo $10 dienraščio rei
kalams.

SPALVINGA IR SMAGI ISTORIJA VIDURVAKARIŲ PARMOS 
ŠEIMOS ... PILNA ROMANSO . .. JUOKO ... IR MUZIKOS!

DANA ANDREWS * JEANNE CRAIN 
DICK HAYMES * VIVIAN BLAINE

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

L. P. T. Komiteto Brook- 
lyno skyrius piknike turės sa
vo stalą, prie kurio galėsite 
palikti visokias Lietuvos žmo
nėms 
bužius 
tą, pinigais pirkimui 
Prie stalo užrašinės 
vežtas dovanas. Ten 
lėsite gauti visokias 
cijas ir medžiagas visi tie, ku
rie nuorėtumėte pasidarbuoti. 
O pasidarbuoti reikia visiems 
pagal geriausią 
100 tūkstančių 
dovanų 10-tam 
čios nesueis.

JONAS
512 Marion St., Brooklyn.

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

Tel. GLenmore 8-6191

“The Fall of Berlin” 
Filmą Atidėta

Turėjusi atsidaryti Victoria 
Teatre rugsėjo 8-tą, ši filmą 
atidėta iki po rodymo apie J. 
V. Armiją filmos “True Glo
ry,” kurios rodymą rengia 
Karinės Veiklos Komitetas. 
Dalyvauja — kalba Eisen- 
howeris ir 130 eilinių karių.

Embassy Žinių Teatruose
Rodo Japonijos taikos 

sijos pribuvimą 
Londono 
pertaika 
mas už 
naciams 
riko j

atvežtas dovanas—dra^ 
, batus, kenuotą mais- 

dovanų 
jūsų at 
pat ga 

informa

Brooklyniečiai, norintieji važiuoti busais į dienraščio 
Laisvės naudai rengiamą pikniką Deer Park, N. J., šį 
sekmadienį, Sept. 2 d., tuojau kreipkitės į Laisvės 
raštinę ir užsisakykite vietas.

Kaina $3.50 i abi pusi ir įžanga nereikės mokėti.
Bušai išeis nuo Laisvės. įstaigos, 9:30 vai. iš ryto. 

Prašome visu nesivėlinti. Anksčiau nuvažiuosime, ge
resni stalą pasirinksime.

KELRODIS: važiuojantiems automobiliais: pervažiavę Holland 
Tunelį važiuokite keliu No. 1 linkui Philadelphijos. Pravažiavę 
New Brunswick, rasite CIRCLE, palengva sukitės ir po kaire 
bus kelias No. 130, imkite tą kelią ir važiuokite tiesiai iki kelio 
No. 40. Pravažiavę kelią No. 40, sukite po kaire ir važiuokite apie 
7 mailes iki privažiuosite St. Mary’s Church, čia sukite po kaire 
ir tėmykite pikniko iškabas.

Jsitėmykite, kad nereikia važiuoti‘nei į Philadelphiją nei j Cam
den, N. J. Piknikas-yra šioj pusėj Delaware upės.

Laisvės Administracija.

"S' RESTAURANT

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 ,

Anna Venskevičienė, 59 m. 
amžiaus, gyveno 48 Boerum 
Street, Brooklyne, mirė rugpj. 
29 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 23D Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 1 d., Šv. Jono kapinė-

Rugpj. 30-tą New Yorko 
mieste šilumos buvo 92 laips
niai, šilčiausia 30-ta iš visų. 
Pirmesnė šilčiausia buvus 91 
laipsnis, 1921 m.

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas. laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

Greitai vykstanti komedija, 
sumani ir gyva, kibirkščiuojanti ir 

linksma ... Tikrai smagi filmą...
* IRENE DUNNE

Alexander Knox • Charles Cobum

“OVER 21”
SIDNEY BUCKMAN VEIKALAS 
DIRIGUOTAS CHARLES VIDOR

, Columbia Judis
SCENOJE: “'PORTFOLIO OF ART”— 
dalliškas kibirkščiuojąs vasarinis vaidi
nimas, paruoštas Russell’io Market. . . 
seeneijijos Nato Karson ,Bruno Maine . . . 
sp Baleto Grupe, Glee Club’u, Rockettes 

ir SIMFONIJOS ORKESTRAS

The Theatre Guild Persta to

CARUSELO
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų 
Europinį vaidinimą “Lilliom” Molnar'o 
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai ir 

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille 

su Harold Keel - Jan Clayton 
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Cl 6-0750
Vakarais 8:80, Popiet Ketv. ir šešL_Ji3fi

Meilės LalSkai... Švelnūs žodžiai... 
Besivaidiną žodžiai, kurie priveda 

prie žmogžudystės! 
JENNIFER JONES 
JOSEPH COTTEN

“Love Letters”
Hal Wallis’ veikale 
su Ann Richards ir 

Ceeil Kellaway ❖ Gladys Cooper 
PARAMOUNT JUDIS

RIVOLI

Kelrodį
Turėjimui apie pikniką in

formacijų ir smulkmeningo 
kelrodžio, gaukite sau ir pa
duokite savo draugams lape
lių. Gaunami Laisvėj ir pas 
draugijų narius.

Piknikas — rengiamas ben
drai Aido Choro, Moterų Kliu
bo, LDS ir LLD pirmųjų kuo
pų — įvyks šio mėnesio 8-tą, 
National Hali ir Parke, 65-13 
38th St., Woodside, L. L Tai 
ta pati vieta, kur pernai buvo 
piknikas Lietuvos žmonių pa
rankai.

Į Woodside lengva nuva-

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkes 
PRIEINAMOS KAINOS /

306 UĮSHON AVENUE
Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

. BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St ' Brooklyn, N. Y.
Tel: ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

The Theatre Guild’s Muzikalls 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Rlchard’o Rodger* 

žodžiai Ir Dainos Oscar Hammerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES
BOB

KENNEDY , 
EVELYN 

WYCKOFF
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketvirt. ir šeštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

Lietuviškas >

Traktyrius
(Valgykla ir Alinė)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MATYK SENSACINGAS VYKSTANČIOS ISTORIJOS ŽINIŲ FILMAS 
Matyk Japonų pasidavimo pasiuntinius Maniloj! Matyk Generolą de Gaulle pradedant 
kelionę per Ameriką! Matyk Petaino nuteisimo judį! Matyk Chinijos Premjerą Soongą 
pasirašant Jungtinių Tautų Carter}! Matyk J. V. užgrobiant Japonų neva ligonini 

laivą! Matyk trumpmeną. “Nepaprastas Užsiėmimas!” Girdėk Kapitoną Eddie 
Kickenbaekerj, “Aš Gyvenu Rytojui!” Matyk puikiausius judžius mieste.

T7 TVT R A Q Q V newsreel theatreJCj 1VL D A U 0 I BROADWAY IR 46 ST.

ELENA KUZMINA 
vaidina rolėje Tanios, rusės 
mergaitės, Išgabentos -įlš tėvy
nės į nacių Vokietiją, ten ta
pusios numeriu 217-tu ir par
duotos vergų turguje nacių 
šeimynai. PaVėikslas iš naujos 
filmos “Giri 217,” pirmu kar
tu atvaizduojančios Tarybų 
Sąjungos žmonių gyvenimą 
Vokietijoje. Filmą pirmu kar
tu pradės rodyti Stanley Tea
tre, 7th Avė. ir 42nd St., New- 
Yorke, šį šeštadienį, rugsėjo

Filmos-Teatrai
“Giri No. 217” Pradedama 

Rodyti Stanley Teatre
Jūs gaunate laiškus iš Lie

tuvos, kad tie ir tie jūsų gi
minės ar kaimynai nacių, išva
ryti Vokietijon. Bet vargiai 
nors vienas iš mūsų turime 
bent šešėlį nuovokos, ką jie 
tenai pergyveno — tie, kurie 
pergyveno. Ir vargiai supran
tame reikšmę to, dėl ko nuo 
tūlų iš jų daugiau nieko ne- 
girdėsime. Dėl ko jie dingo 
tarsi būtų buvę 
ant tako, o ne 
gyvi žmonės.

Nauja Tarybų 
ma “Giri No. 217” 
tūkstančių žmonių 
pergyvenimais, daug ką 
šviečia. Būtinai nueikite 
matyti.

Filmą pirmu kartų New 
Yorke pradedama rodyti rug
sėjo 1-mą, Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St.

Radio City Music Hall
Teatrinė Tautos Vieta 

ROCKEFELLER CENTER

BETTY HUTTON 
ARTURO De CORDOVA 

“Incendiary Blonde” 
Tėchni-spalvomis

su CHARLES RUGGLES * BARRY 
FITZGERALD. Aukšta, plati ir graži 
TEXAS GUINAN’S gyvenimo istorija su 
visomis dainomis—drama ir virpinančios 
gadynės reginiais! IR ASMENIŠKAI— 

"THE HOUR OF CHARM” 
VIENŲ MERGINŲ ORKESTRAS 

vadovybėje Phil Spitalny su Evelyn, 
Jeannie, Francine, Viola ir Mack Trijukė- 
mis * Viso-Amerikinis Dainų Kliubas.

' EXTRA: IMQGENE COCA 

PARAMOUNT WSYS.

STANLEY 
7th AVĖ. BET. 42 & 41 STS.

Dury* Atdaro* 8:45 A.M. Kasdien 
11:45 A.M. Sek m.

Rodgers ir Kammerstein’s

"State Fair"
TECHNI-SPALVOMIS

* IR DIDELIS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJ *
CONNEE BOSWELL 

CONDOS BROS.
EXTRA: GENE SHELDON ir CARL RAVAZZA

KAS PAMETĖ AKINIUS?
Kelios savaitės atgal, Waterbury, 

Conn. įvyko piknikas. Jame dalyva
vo ir brooklyniečių. Kastancija Mil
ler rado akinius, pridavė Chas. Buk- 
čiui. Tad, asmuo, kuris pametė tuos 
akinius, kreipkitės į Chas. Bukčius, 
432 Bleecker St., Brooklyn, N. Y.

randavojimaT
Pasirandavoja kambarys, pavieniui 

vyrui arba merginai-moterei. Yra 
šiltas vanduo, garu šildomas. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas: 
M. Buknevičiehė, 182 Lincoln Avę. 
Brooklyn. N. Y. _______(204-206)

AR ŠIE VOKIEČIAI
IŠSISUKS, NORS
IR ŽMOGŽUDŽIAI?
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Persodlnam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrns, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.
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