
KRISLAI
Campbell’© Byla.
Nekaltai Kankino Trejus 

Metus.
Kokia Ten Jau Viltis.
Argentiniečiai Gali Siųsti 

Pinigus Lietuvon.

Rašo R. MIZARA
Kai dabartinis New Yorko 

valstijos gubernatorius p. De
wey kadaise buvo išrinktas 
miesto prokuroru, jis pareiš
kė daug maž šitaip : '

—Kiekvienas mano suimta
sis asmuo bus šimtu nuošimčių 
pasmerktas!. . .

1938 metais buvo suareštuo
tas tūlas Wall gatvės Šerų 
pardavinėtojas Bertram H. 
Campbell, kaltinamas suklas- 
tavime dviejų banko čekių' 
$7,576 sumoje.

Dewey įsakė savo padėjė
jams: pasmerkti jį sulyg įsta
tymo raidėj.

Surasti penki liudininkai, 
ištrauktas iš kažin kur rašy
senos pažinimo “ekspertas,” 
na, ir buvo įrodyta, jog tei
siamasis yra kaltas. »

Campbell’as n u s m e r ktas 
penkeriems metams kalėti 
kaipo klastuotojas!

Iškalėjus jam virš trejus 
metus, jis buvo išleistas “ant 
parole.”

★ ★ ★
Bet štai š. m. liepos 28 d. 

tūlas Aleksandras Thiel, — 
klastuotojas ir narkotikų par
davinėtojas, — pasisako:

—Ne Campbell’as suklasta- 
vo tuos čekius, bet aš; Camp
bell’as nekaltas; jūs ji nekal
tai nusmerkėte ir kalinote.

Tyrinėjimai įrodė, kad 
Thiel’as šiuo atveju yra tei
singas: jis atliko tai, už ką 
nekaltas žmogus turėjo fizi
niai ir moraliai skaudžiai nu
kentėti !

• Pasirodo, kokios rūšies tei
sėtumo pas mus esama!

★ ★ ★
Man šis visas biznis prime

na Tamo Mooney suėmimą ir 
nusmerkimą Kalifornijoj, ži- 
iroma, Mooney buvo nusmerk- 
tas visai už kitą reikalą ■— 
už darbininkų judėjimui va
dovavimą. Bet kaip vienas, 
taip ir kitas buvo nusmerkti 
neteisingai, nepaisant to, kad 
teisme liudininkai prieš juos 
liudijo!

Dėl Campbell’o bylos kilo 
skandalas. Jeigu šis žmogus 
galėjo būti neteisingai nu- 
smerktas, tai gali pasitaikyti 
tas pats ir kiekvienam!

Gubernatorius Dewey pilnai 
dovanojo Campbell’ui bausmę, 
-—tas pats Dewey, kurio žmo
nės tą vyrą visaip persekiojo 
ir dėjo pastangų pasiųsti jį 
kalėjiman. Gubernatorius pa
reiškė, jog New Yorko vals
tija turėsianti nekąltai kan
kintam vyrui atlyginti. Kaip 
jam atlygins, mes nežinome.

Vienas, tačiau, aišku: tam 
tikros įstaigos, tam tikri vi
suomenininkai Campbell’o da
lyku giliai susirūpino ir at
rodo, kad visas reikalas dar 
nesibaigė.

“Argentinos Lietuvių. Bal
sas” įsidėjo didelę antraštę: 
“Darbo Partija — pasaulio 
viltis!”

P-nas K. Norkus, aišku, tu
ri galvoje Anglijos Darbo 
Partiją, kuri šiuo metu pasau
liui neteikia jokios geresnės 
vilties.

Jos vadai eina Churchillo 
pėdomis; jiems rūpi ne žmo
nijos laisvė ir gerbūvis, bet 
Anglijos imperialistų politikos 
pravedimas.

. Jie grobia ęhinijos Hong- 
Kongą; jie pasiryžę Jaikyti 
pavergtas Indiją, Burmą, Ma
lajus — Šimtus milijonų žmo
nių, kovojančių dėl laisvės.

Kokia, tuomet, šiandien pa
sauliui gali būti iš jų viltis!

Tas pats laikraštis žymi:
“Argentinos vyriausybė pa

skelbė, kad iš Argentinos ga
lima siųsti pinigus (tarybi- 
nčn) Lietuvon. Galima siųsti 
po 500 pezų kas mėnesis vie
nai šeimynai.”
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STALINO PAREIŠKI
MAS DĖLEI VISIŠKO 
JAPONU SUMUŠIMO

London.—Generalissimus 
Stalinas per Maskvos radi
ją sekmadienį paskelbė, 
kad Japonijos valdžia pasi
rašė besąlyginį pasidavimą, j 
Galutinai sumušus Japoni
ją, “jau yra laimėtos sąly
gos, reikalingos pasaulinei 
taikai,” sakė Stalinas: Ja
ponija 1904 metais iš pasa
lų užpuolė Rusijos karo lai
vus Port Arthure, kuomet 
dar buvo vedamos derybos 
dėk taikos. “37 metams pra
ėjus, Japonija ’pakartojo 
tokį pat pasalingą žygį 
prieš Jungtines Valstijas, 
kada ji užpuolė Jungtinių 
Valstijų laivyno bazę Perlų 
Uoste.” Po Pirmojo pa
saulinio karo japonai taip 
pat kartotinai užpuldinėjo 
Sovietinį Sibirą nuo 1918 
iki 1938 m., bet kiekvieną 
sykį jie buvo sumušti. Da
bar Sovietai nušlavė juodą
ją 1904 m. dėmę, atgriebė 
pietinį Sachaliną ir Kurilų 
salas ir atgavo laisvą kelią 
per Pacifiko Vandenyną.

Byrnes Salio, Reikės 
Sutarčių dėl Lend- 

Lease Paskolų
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Byr
nes rugp. 31 d. pridėjo sa
vo paaiškinimą prie prezi
dento Trumano pareiškimo 
kas liečia 42 bilionus dole
rių Lend-Lease paskolų 
Jungtinėms Tautoms. Spau
da, radijas ir visuomenė su
krato, kad prezidentas siū- 
o panaikinti tr/s paskolas. 

O Byrnes sakė:
“Tatai nereiškia, kad' ne

bus daroma sutarčių dėlei 
atsiteisimo.... Prezidentas 
savo raporte išdėstė daly
kus, kuriuos reikėtų laikyti 
galvoje, darant tokias su
tartis.”

(Prezidentas sakė, jog 
didieji europiniai talkinin
kai labai daug pasiaukojo 
ir nukentėjo kare ir kad pi
niginės jų išlaidos taip pat 
proporcionaliai prilygo A- 
merikos išlaidoms.)

United Press rašo, kad 
Byrnes aiškinimas įnešė tik 
neaiškumą į Lend-Lease pa
skolų atsiteisimo klausimą.

Tarybinės Lietuvos Pramonės ir Prekybos Atkūrimas ir Ugdymas; Teisių ir Lauko
Ūkio Mokyklos; Ligoninės; Klaipėdos Atstatymas: Nuskandintų Laivų Atgavimas

Tarybinės Spaudos Biu
ras praneša apie pramonės 
ir prekybos atkūrimą ir ki
limą Lietuvoje ir apie švie- 
tybos pažangą:

Lietuvoj tapo atsteigta 
500 stambių pramonės įmo
nių ir 500 svarbių vietinių 
pramonės įstaigų.

Tarybinėje Lietuvoje pla
čiai veikia pramonės koope
ratyvai. Jie turi 28 skyrius 
su 2,800 narių.

Paskutinėje 1944 metų 
ketvirtyje ir pirmojoj 1945 
metų pusėj tos įmonės su
teikė ‘Lietuvai daugiau kaip 
100 milionų rublių vertės 
dirbinių, skaičiuojant 1926-

Lt. generolas Torashiro Kawabe, viduryje, Įteikia savo asmens liūdymus nuo 
imperatoriaus Hirohito Įeit, generolui Richard Sutherland, vyriausiam gen. Mac- 
Arthur štabo vedėjui Maniloje. (U.S. Signal Corps paveikslas per Federated Pic

tures). • __________________________ _____________

KO/VGRESTS TURI IŠLEISTI ĮSTATYMU DĖ
LEI DARBŲ VISIEMS, SAKO IŽDO GALVA; KI

TAIP PATI PERGALE MEKAIS NUEITŲ
Washington. — Jungtin. 

Valstijų iždo sekretorius 
Fred M. Vinsonas sakė pi
niginei senato komisijai, 
jog kongresas turi priimti 
Murray sumanymą dėlei 
darbų visiems amerikie
čiams: <

“Jegu mes tos pareigos 
neatliksime, tai bus pavo
jus konstitucinėms mūsų 
laisvėms, mūsų žmonių 
vertybei ir niekais nueis 
tos aukos, kurias mūsų ko- 
vūnai kare sudėjo.”

Prideda Marininkam po 
$45 Algos Per Mėnesį %

Washington. — Karinių 
Darbų Taryba įsakė pridėti 
prekinių laivų jūrininkams 
po $45 algos per mėnesį; 
vietoj buvusių bonų. Taigi 
jie vidutiniai gaus p/^ $145 
algos mėnesiui.

(CIO Marininkų Unijos 
centras New Yorke ne vi
sai patenkintas tuom prie
du ir sakė, kad unija rei
kalaus įvesti 40 valandų 
darbo savaitę ir mokėti pus- 
antra tiek už darbą šešta
dieniais, o dvigubai už dar
bo valandas sekmadie
niais.)

1J927 metų kainomis..
Auga prekybos įstaigų 

tinklas Lietuvoje. Yra jau 
97 prekybinės įmonės.

Rūtos kooperatyvas Vil
niuje turi ir 117 skyrių ki
tur.

Praurimės kooperatyvas 
Kaune turi 104 skyrius dar 
kitose vietose, o Vartotojų 
Kooperatyvų Sąjunga turi 
500 krautuvių įvairiose vie
tose, ir tt.

Sveikatos Reikalai
1945 metų sąmata . (biu- 

dže’tąs) paskyrė 97 milionus 
rublių sveikatos reikalams 
Lietuvoje. Iki birželio 1 d. 
šiemet medikalėse įstaigose

Komisijos narys, republi- 
konų vadas senatorius Taf
tas vėl priešinosi įstatymui, 
kuris užtikrintų darbą /vi
siem galintiem ir norintiem 
dirbti. j* V

Iždo sekretorius Vinso
nas tęsė, jog šio sumanymo 
priėmimas:

“Tai reikštų, kad visi a- 
merikiečiai turėtų gauti 150 
bilionų dolerių metinių pa
jamų iš viso, o 1940 me
tais jų pajamos buvo 78 bi- 
lionai. Tatai reikštų užtik- 
nimą darbų apie šešiasde
šimčiai milionų žmonių, o 
1940 metais darbus turėjo 
tik 47 milio.nai amerikiečių. 
Tatai reiškia, jog žmonės 
turėtų gąuti tiek daugiau 
uždarbio, kad galėtų pirkti 
50 nuošimčių daugiau^ reik
menų; tatai taipgi reiškia, 
kad į pramonės plėtimą tu
rėtų būti įdėta 100 nuošim
čių daugiau pinigų, negu 
pirm karo.”

Valdžia, pagal tą surha- 
nymą, turėtų parūpinti vie
šus darbus žmonėms, nega
lintiems7 gauti užsiėmimo 
privačioje pramonėje, sakė 
Vinsonas. Kartu jis nurodė 
reikalą:

“Paplatinti ir padidinti 
nedarbo ir senatvės pensi
jas ir gerinti sveikatos ir 

buvo 5,695 lovos ligoniams, 
nors planas reikalavo 5,200 
lovų.

Vartotojų Kooperatyvų 
Sąjunga Lietūkis parūpina 
kaimams būtinųjų reikme
nų, kaip kad kerosino, dru
skos, geležies, avalų, audi
nių ir kt.

Lietūkio kooperatyvo sky
rius Vilniuje aptarnauja 12 
apskričių. Jis pasiuntė į 
tuos apskričius 6 milionų 
rublių vertės medvilnės (bo- 
velnos). dirbinių ir 40 tonų 
cukraus ir geležies žemdir
bystės reikalams.

Lietūkis įsteigė reguliarį 
pristatymą kerosino ir dru

apšvietos programas, daly
vaujant jose federalei, val- 
stijinėms ir vietinėms val
džioms;

“Padaryti žingsnius, ku
riems galima būtų sumažint 
kovą pramonėje tarp sam
dytojų ir samdomųjų; pa
platinti įstatymus, nusa
kančius, kiek algos būtinai 
mokėti darbininkams;

, “Ne atsitverti nuo tarp
tautinės prekybos, bet da
ryti žingsnius, kurie pla
tintų pasaulinę prekybą.”

Oficialė V-J Diena
Prez. Trumanas paskelbė 

sekmadienį rugs. 2 d. kaip 
oficialę V-J, Pergalės Die
ną prieš Japoniją.

Amerikiečiai užėmė jau 
700 ketvirtainių mylių plo
tą sostinės Tokio apylinkėj. 
Būsią atsiųsta iki 1,500,000 
jankių į Japoniją.

Atšaukiama Dideli Ka
rinių Rūbų Užsakymai

■.. I •
Washington. — Amerikos 

vyriausybė iki spalių mė
nesio atšauks karinių dra
bužių užsakymus už 265 mi- 
lionus dolerių.

skos į kaimiškas vietas.
Klaipėdos Atstatymas

Neseniai garlaiviai ir 
valtys nuplaukė iš Kauno į 
Klaipėdos uostamiestį. Jie 
atgabeno reikalingų me
džiagų Klaipėdos uostui ir 
miesto pramonei atstatyti.

Vilniaus Valstybinis Uni
versitetas auklėja aukštos 
rūšies teisių mokslų spe
cialistus. Tas universiteto 
skyrius šiemet davė didelį 
skaičių advokatų.

Teisingumo komisariatas 
suorganizavo trumpus tei
sių kursus; šešiem mėne
siam.. Jis taip pat atidarė

JAPONIJOS VALDŽIA 
PASIRAŠĖ VISIŠKA, BE
SĄLYGINĮ PASIDAVIMĄ

Amerikos karo laive Mis
souri, Tokio Įlankoj, rugsė
jo 2 d., Japonija pasirašė 
besąlyginį pasidavimą Jun
gtinėms Valstijoms ir ki
tiems talkininkams.

Japonijos užsienių reika
lų ministeris Mamoru Shi- 
gemitsu padėjo savo parašą 
vardu imperatoriaus Hiro
hito ir japonų valdžios, o 
generolas Yoshijiro Umc'U 
pasirašė vardu generalio 
Japonijos štabo.

Už talkininkus pasirašė 
vyriausias jų komandierius 
generolas Douglas»MacAr
thur, už Jungtines Valsti
jas — admirolas Chester 
W. Nimitz. Už Angliją pa
sirašė admirolas Bruce 
Fraser, už Sovietų Sąjungą 
— generolas Kuzma Dere- 
vianko, už Chiniją *gen. 
Hsu Yung-Chang, už Fran- 
ciją gen. J. Le Clerc. Taip 
pat padėjo savo parašus 
Kanados, Australijos, Nau

CIO Laivastačiy Unijos Pirmininkas Krei
pėsi į Trumaną dėlei Paleidžiamosios 
Algos Šimtam Tūkstančių Laivastačiy^
Washington. — CIO Lai- 

vastačių Unijos pirmininkas 
John Green kalbėjosi su 
prezidentu Trumanu apie 
paleidžiamų darbininkų rei
kalus. John Green sakė, tu
rėtų jiem būti mokama tam 
tikra paleidimo alga. Tru
manas su tuom sutiko, pri
durdamas, kad reikėtų^ su
rasti tinkamą taisyklę, kaip 
ir kiek paleidžiamosios al
gos mokėti.

Unijos pirmininkas nuro
dė prezidentui, jog neteks 
darbo bent 800,000 laiva- 
stačių. Jis siūlė tam tikrą 
planą, pagal kurį galima 
būtų palaikyti laivastatyk- 
lų darbus.
Ginčas dėl Perdidelės Pir

menybės Veteranam
Unijos pirmininkas nesu

tiko su New Yorko apskri
čio teisėjo Matthew T. Ab
ruzzo sprendimu, kuris įsa
kė karo veteranus atgal 
priimti darban, nors reikė
tų paleisti daug ilgiam dir

dvimetinę teisių mokyklą 
ir teisių institutą, kuris 
korespondencijomis ’ - laiš
kais duoda pamokas. Ko- 
respondenciniai teisių kur
sai yra keturių metų.

Lauko ūkio komisariatas 
nutarė atsteigti Tarybinė
je Lietuvoje kaimiškas žem
dirbystės mokyklas, kurias 
vokiečiai buvo uždarę. Šios 
mokyklos paruoš sodinin
kus, daržininkus, bitininky
stės ekspertus ir kitus žem
dirbystės specialistus.

Laivų Atgavimas
Vokiečiai okupantai buvo 

pašalinę beveik visus laivus

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

josios Zelandijos ir Holan- 
dijos atstovai.

Galutino Japonijos pasi
davimo apeigas stebėjo’ 
Amerikos generolas Jona
than Wainwright ir anglų 
generolas Arthur Percival, 
buvusieji japonų belaisviai. 
Tarp stebėtojų buvo ir gar
susis Trečiojo Amerikos 
laivyno vadas, admirolas 
Halsey.

Pasidavimo dokumente 
Japonijos valdžia, tarp kit
ko, įsakė visoms savo gink
luotoms jėgoms ir visose 
vietose besąlyginiai pasi
duoti talkininkams.

Generolas MacArthuras 
paskyrė generolą Wain- 
wrighta priimt japonų ge
nerolo T. Yamashitos ir jo 
kariuomenės likučių pasi
davimą Filipinų salose. Ten 
dar buvo likę iki 40,000 ja
ponų.
Tokio sako, jankių oro bom
bos užmušė 450,000 japonų.

busius unijistus. Pagal tą 
sprendimą, pav., vienus me
tus pii'm karo dirbęs vete
ranas galėtų užimti vietą 
10 iki 30 metų išdirbusio 
darbininko.

CIO unija duos apeliaci
ją šalies Aukščiausiam Tei
smui prieš teisėjo Abruzzo 
patvarkymą. Sako, unija' 
pripažįsta veteranams tei
kiu kraštutinę pirmenybę, 
singą pirmenybę, bet nUTo- 
kuri ardytų uniją ir įneštų 
betvarkę į pramonę.

Stalinas Sveikino
Prezidentą Trumaną

Premjeras Stalinas at
siuntė prez. Trumanui svei
kinimą:

“Sveikinu tamstą, Jungt. 
Valstijų valdžią ir Ameri
kos žmones už didžią per* 
galę prieš Japoniją. Sveiki
nu ginkluotas Jungt. Vals
tijų jėgas už šaunią perga
lę.” 

ir motorines valtis iš Lie
tuvos upių uostų. Paskui 
jie nuskandipo tuos laivus 
įvairiose vietose Balljos 
Jūroje ir Frisches ĮlanKoje.

Nemuno upės darbiniu* 
kai surado ’tuos laivus ir 
valtis ir iškėlė juos viršun. 
Gana daug Lietuvos laivų 
ir motorinių valčių buvo 
surasta ties Otto Kustye- 
vitskio prieplaukomis Ka
raliaučiuje, kur jie buvo 
nuskandinti.

24 pilnai pataisyti laivai 
atplaukė Į Kauną penkme- 
tinėje Tarybinės Lietuvos 
sukaktyje.
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Baime Turi Dideles Akis
■/. Kada Anglijoj Darbo Partija iškėlė 
obalsius už draugiškesnį sugyvenimą su 
Sovietų Sąjunga, už nacionalizavimą 
anglies kasyklų, geležinkelių, eilės stam
bių gamybos įmonių, tai anglai balsavo 
už darbiečius.

Bet darbiečių vadai tuojau “užmiršo” 
savo prižadus. Tarptautinėj politikoj jie 
tęsia provokacinę politiką. Jiems Grai
kijoj, kur viešpatauja fašistai, tai “de
mokratija”, jiems Bulgarijoj, Vengrijoj 
ir Rumunijoj, kur fašistai pažaboti, “nė
ra demokratijos.”

Jie užmiršo ir namų reikalus, kalba, 
. šneka, bet atrodo, kad nuo kalbų neno
rės toliau eiti. Kodėl? Todėl, kad jie bijo 
socializmo. Todėl, kad Anglijos torės ne
nori, kad anglies kasyklos ir gelžkeliai 
būtų nacionalizuoti. Todėl, kad Anglijoj 
daug turto turi Amerikos kapitalistai ir 
šie grūmoja darbiečiams visais peklos 
baisumais, jeigu tie drįs suvisuomeninti 
jų turtą. Amerikos turčiai bijo ir to, kad 
jeigu Anglijoj bus pardėta vykinti na
cionalizacija, tai tuo reikalu labai susi
domės ir Amerikoj darbo žmonės. Jie 
daro spaudimą į darbiečių vadus, o tie 
atsisako nuo savo duoto žodžio, nuo tos 
platformos, ant kurios jie buvo išrinkti.

Bet ar pakeitė Anglijos liaudis savo 
nusistatymą? Žinomame! Ji stovi už 
tai, už ką balsavo. Ji reikalaus, kad 
darbiečiai pildytų, ką pažadėjo. Pačioj 
Darbo Partijoj užvirs kova. Ne visi jos 
vadai, ne visi jos nariai eis Mr. Bevino 
keliu.

Ant kiek nacionalizacijos tūli bijo, pa
rodė tas, kad Amerikoj turčių spauda 
ją pradėjo vadinti “sovietizacija”, “sve
timos valstybės forma.” Gąsdinti, būk 
“norima nuo žmonių atimti ne vien jų 
namus, bet net drabužius.”

Republikonas kongresmanas Frances 
Bolton, iš Ohio, apsilankė Lenkijoj ir 
atvykęs į Berlyną jau suriko: “‘Lenkijoj 
viskas jau nacionalizuota...”

Tai, žinoma, netiesa. Tam ponui iš 
baimės tik taip pasirodė. Dabartinėje 
Lenkijoje dar labai mažai kas yra na
cionalizuota. Lenkijoj kuriama tik de
mokratinė liaudies tvarka, o ne socialis
tinė.

šalių vidaus reikalus, kad “deriiokratiją” 
atsteigus.

Bet kur tas veda? Jeigu Lenkijoj ir 
Jugoslavijoj “nėra demokratijos”, tai 
jie jos dar mažiau suras ir pačioj So
vietų Sąjungoj. Juk prieškarinėj gady
nėj visi jie vedė atakas prieš tarybinę 
tvarką, rėkė, melavo, pranašavo jai pra
žūtį, kai tik karas prasidės. Karas gi į- 
rodė, kad tarybinė tvarka yra galingiau
sia ir geriausia liaudies tvarka. Tas bu
vo karo metu, tas yra ir taikos metu. 
Dabar, kada kapitalistinėj tvarkoj jau 
prasidėjo nedarbas, tai tarybinėj tvar
koj darbo bus visiems užtektinai.

Sovietų Sąjungos spauda pareiškė, 
kad Amerikos ir Anglijos vyriausybės fr 
politikai neturi teisės padiktuoti Euro
pos žmonėms būtinai tokią demokratijos 
formą, kokia yra Amerikoj ir Anglijoj. 
Išlaisvintos iš po Hitlerio šalys turi tei
sę pasirinkti sau tvarką tokią, kokia ge- 
riaiusiai joms patinka, kokia gerins ir 
lengvins daugumos žmonių gyvenimą, o 
ne tarnaus vien saujalei turčių.

' •

Radar, svarbus tylusis karo j laiko Įrankis, būsiąs 
daug kam naudingas ir taiko?J metu., Čionai matosi trys 
kariškiai operuojant radar įrankius, galinčius iš tolo 
susekti ir paveikti greit skrepdančius lėktuvus.

. \■ !■•••■ i . > !
f. ..   .....................į.t.

KOKIA BUS TAIKOS KONFERENCIJA?

Demokratija ir ‘Demokratija"
t

Demokratija turi nevienodą prasmę.
< ją supranta kiekviena klasė išeidama 

. J| savo klasinių reikalų. Turčiams de-
* inokratija yra tada, kada jie gali sam- 
; dyti drbininkus kai tik nori, mokėti 

jiems algos tiek, kiek nori, atleisti juos, 
kada patinka, pasikviesti policiją ir 
štrbiklaužius, kada darbininkai sustrei
kuoja; jie tik tokią demokratiją pripa
žįsta.

Bet jeigu darbininkai organizuosis,
< jėigu jie reikalaus geresnių darbo sąly- 
; gų, tvarkymo pačios gamybos, jeigu jie
reikalaus algos, laike ligos ir senatvės 
pensijos, jeigu darbo valstiečiai skaitys 

’ savo žeme tą, kurią jie apdirba, tai tas 
• jiemp bus “nedemokratiška.”

Taigi, ir Graikijoj, kur Anglijos armi- 
/ ja, graikai fašistai ir Hitlerio palikta 

policija kraujuose paskandino liaudies 
' frontą, ginklų pagalba paėmė galią į savo 
rankas, turčiams yra “demokratija”, nes 

’ ten turčių reikalai apsaugoti.
Bet Bulgarijoj, Jugoslavijoj, Lenki

joj, Rumunijoj ir Vengrijoj, kur fašistų 
organizacijos uždarytos, kur darbo liau- 
dis įgauna daugiau teisių, turčiams “nė
ra demokratijos.” Jie gatavi kišti į tų

Sutinkame
♦

Prezidentas Trumanas siūlo Jungt. 
Valstijų kongresui likviduoti mūsų sko
las, duotas talkininkams karo metu pa
gal Lend-Lease įstatymą. Tų “skolų” iš
viso esama virš 40 bilijonų dolerių, iš 
kurių arti 30 bil. dolerių buvo duota An
glijai; arti 10 bil. Tarybų Sąjungai, ir 
keletas bil. dolerių Chinijai, Francijai ir 
kitoms šalims, kariavusioms prieš fašis
tinę ašį. Iš tos sumos, beje, apie 5 bil. 
dolerių buvo gauti grąžon.

Mes pilnai sutinkame su prezidento 
siūlymu. Turime atsiminti, kad mes tų 
sumų nedavėme savo talkininkams pini
gais, kad jie galėtų juos naudoti kito
kiems (o tie karo) reikalams, kad jie 
galėtų jais kokį nors biznį vesti. Ne!

Mes teikėme savo talkininkams pagal
bą pagal Lend-Lease įstatymą kariniais 
reikmenimis. Mes padėjome Anglijai, 
Tarybų Sąjungai ir Chinijai medžiaga, 
kad jos būtų tvirtesnės mušti mūsų ben
drąjį priešą. Jeigu Amerikos džypais ar
ba motoriniais sunkvežimiais raudonar
mietis naudojosi, tai jis naudojosi tįm, 
kad juo daugiau užmušti vokiečių, kad 
jie nereikėtų amerikiečiams mušti. Jei
gu anglas karys mūsų pagamintu lėk
tuvu daužė vokiečius, tai jie nereikėjo 
daužyti amerikiečiams.

Daugybė raudonarmiečių ir anglų, sa
kysime, žuvo karo mūšiuose kur kas pir
miau, negu mūsų kariuomenė pasiekė 
Europą.

Vokiečiai sunaikino tūkstančius Tary
bų Sąjungos ir Anglijos miestų bei mie
stelių, tuo pačiu sykiu jie. nei nepalietė' 
mūsų miestų, mūsų gyvenimo.

Kaip neimsi, mūsų teiktoji pagal Lend- 
Lease įstatymą pagalba mūsų talkinin
kams padėjo sumušti mūsų bendrąjį 
priešą.

Kas gi dabar būtų, jei Amerika atsi
stotų ir sakytų: grąžinkit mums bilijo
nuos dolerių, nes priešas jau sumuštas. 
Mūsų talkininkai galėtų atsakyti: tai 
jūs grąžinkit mums milijonus vyrų, ku
rie žuvo priešą bemušdami, kai jūs dar 
nekariavote; grąžinkit mums tūkstan
čius miestų, kuriuos bendrasis priešas 
sunaikino.

Iš karo mes negi galime daryti biznį.
Prezidentas Rooseveltas, Lend-Lease 

sumanytojas, niekad nemanė, kad už 
teikiamąją talkininkams karinę pagalbą 
mes kada nors gausime apmokėti. Paga
liau, argi tokia Anglija kada nors galė
tų viską tai apmokėti, jei ir norėtų? Aiš
ku, ne! j

). Vienas laikraštis pažymėjo: suteiktą
ja. savo pagalba (pagal Lend-Lease) mes 
samdėme savo talkininkus padėti Numuš
ti bendrąjį priešą.

Tai per šiurkščiai; per stačiokiškai 
pasakyta, nes mūsų talkininkai kariavo 
ne tam, kad juos “samdėme”, bet tam, 
kd sumušti bendrąjį žmonijos nepriete
lių. Tai buvo bendras uždavinys.

' I

Jeigu Amerika vienu ypu likviduotų 
visas pagal Lend-Lease susidariusias jai 
skolas, tai visas biznio reikalas ant syk 
pasitaisytų: mūsų krašto vardas aukš
čiau iškiltų ir pokarinė prekyba (tarp
tautine plotme) greičiau prasiplėštų, su
tvirtėtų, iš ko naudos mums būtų kuodi- 
džiausios.

Tikėkime, kad prez. Trumano 
mas kohgreso bus priimtas.

siūly-

Kas Ką Rašo ir Sako
KAS LAIMĖJO, O KAS 

PRALAIMĖJO?
Tarybų Sąjungos - Chini

jos apsigynimo ir draugiš-' 
kūmo sutartis susilaukė 
plačių komentarų ir lietu
viškoje spaudoje. Sutartį 
pasiskubino “ i š r yškinti” 
menševikų Naujienos ir kle
rikalų Draugas. Beveik vie
nu balsu abu dienraščiai 
šaukia, kad dar sykį Stali
ns tapęs gražiai paklupdy- 
tas ant kelių. Naujienų gal
vočiaus supratimu, patsai 
Stalinas užsidavė sau viso-z 
j e istorijoje negirdėtą smū
gį — ir dar ^ųe vieną, bet 
net kelis. Tik pasiklausyki
te :

Sutartis yra padaryta trim 
dešimtim metą, Ji buvo pa
sirašyta rugpjūčio 14 d., pa
ties Stalino ’'akivaizdoje. Ji 
aiškiai rodo, kad Rusijos dik
tatorius buvo priverstas su
valdyti savo apetitus Toli
muose Rytuose.

Didžiausią&j jam smūgis, 
tai netekimas Mandžūrijos, 
kurią jisai tikėjosi ■'“pavel
dėti” iš japonų. Vietoje Man
džūrijos, Stalinas išsiderėjo 
tik “nepriklausomybę” Išori
nei Mongolijai, kuri savo 
plotu yra beveik lygi Mand- 
žūrijai, bet turi penkis kar
tus mažiau gyventojų ir yra 
visai neišvystyta ekonomiš
kai. Tačiau ir Mongolija ne
bus prijungta prie Sovietų 
Sąjungos. Ji bus nepriklau
soma, jeigu taip nubalsuos 
dauguma žmonių.

Stalinas negavo nei Port 
Arthuro, nei Daireno (Dai
ny), nęi Mandžūrijos gele
žinkelio, kurį sovietų val
džiai buvo išveržę japonai. 

■ Pęr vėlai jisai stojo į karą 
prieš Japoniją — todėl jo 
atlyginimas yra toks men
kas.
Skaudžiausias dalykas šita

me Stalino nepasisekime tai 
Kinijos komunistų atidavi
mas čiang Kai-šeko malonei. 
Jie to nesitikėjo. Tris kar
tus Kinijos generalisimas 
kvietė komunistą vadą, Mao 
Tse-tung, į čunkingą tartis, 
bet jisai vis atsisakinėjo. Tik 
dabar, kai Mao Tse-tung iš
girdo, kad Stalinas prisiža- 

1 dėjo nebesikišti į Kinijos vi
daus reikalus, taj jisai išreiš
kė “sutikimą” važiuoti į 
Čunkingą!

Vargiai galima abejoti, 
kad Kinijos komunistai bus 
likviduoti. Ne pirmą kartą 
Rusijos diktatorius šitaip pa
aukoja savo ištikimus tar
nus, kai aplinkybės priver
čia jį štaiga pakeisti savo 
politikos liniją.

Visa ši tirada yra tiek 
nepamatuota, kiek bepro
tiška. Tik įsivaizduokite: 
Milžiniška šalis — Tarybų 
Sąjunga,— laimėjus milži

nišką karą, turėdama di
džiausią pasaulyje armiją, 
atsiklaupė ant kelių prieš 
beveik bejėgę Chiniją ir 
viską jai atidavė! Šitokius 
nonsensus juk sapalioti tik 
ir gali jau seniai nebepajė
giąs blaivai pagalvoti apie 
jokį šių dienų klausimą 
Naujienų redaktorius.

Juk niekur niekuomet 
Tarybų Sąjunga nesisavino 
nei Mandžūrijos, nei Išori
nės Mongolijos. Priešingai, 
visur ir visuomet ji pabrėž
davo, kad Mandžurija pri
klauso Chinijai, o Mongoli
ja yra nepriklausoma vals
tybė. Ir taip dabar atžymė
ta pasirašytoje sutartyje. 
Tai kur tas Tarybų Sąjun
gai smūgis?

Kas liečia Chinijos komu
nistus^’tai“ nespėjo nuo Gri
gaičio plunksnos rašalas 
nudžiūti ir jau paaiškėjo jo
jo pranašavimo kvailystė. 
Kai tik sutartis tapo pas
kelbta, Chiang Kai-shek 
trimis • atvejais kreipėsi 
prie Chinijos Komunistų 
Partijos vado Mao Tse 
Tung ir kvietė jį į konfe
renciją. Netgi Amerikos 
ambasadorius Chinijoj gen. 
Hurley lėktuvų nuskrido į 
Yenan ir atvežė Mao Tse 
Tung ir kitus komunistus į 
konferenciją su Chiang 
Kai-sheku. Ar tai reiškia, 
kad Chinijos komunistai ta
po paaukoti likvidavimui?

Taip pat Draugo redak
torius Šimutis toje sutarty
je įskaitė didelį “Stalino 
pralaimėjimą.” Girdi, “atsi
žvelgiant į pirmykščius Ma
skvos reikalavimus Azijoje, 
reikia pasakyti, kad, ei
nant šia sutartimi, Stalino 
padaryta pusėtinai didelių 
‘nuolaidų.’ Matyt, kad ato
minė bomba paveikė ne tik 
į Japoniją, kuri skubiai be
sąlyginiai pasidavė, bet ir 
Staliną padarė nuolaidesnių 
ir sukalbamesniu...” (D., 
rugp. 28 d.).

Vadinas, Tarybų Sąjun
ga išsigando Amerikos , jė
gos- pagrūmojimo! Bet kur 
ir kada Amerika Tarybų 
Sąjungai • jėga grūmojo? 
Niekur. Tai tik Draugo re
daktoriaus kreivos galvose
nos padaras.

Jis irgi kalba apie “pir
mykščius Maskvos reikala
vimus Azijoje,” bet nė vieno 
tų reikalavimų neatžymi. O 
neatžymi todėl, kad jų ne
suranda, nes jų nebuvo. 
Kaip visuose kituose saus- 
žemiuose, taip Azijoje, Ta
rybų Sąjunga, kaip parodo 
josios sutartys, tenori tai
kos ir draugiško sugyveni
mo su kitomis tautomis. 
Tatai dar kartą pabrėžta ir 
patvirtinta šioje sutartyje.

Ką Darys Užsienio 
Ministerial?

Pradžioj rugsėjo mėne
sio į Londoną susirinks 
Jungt. Valstijų, Sovietų Są
jungos, Britanijos, Franci- 
jos ir gal būti Chinijos už
sienio ministeriąi ir įvairūs 
patarėjai.

Ką jie ten darys? Jie ne 
vien paruoš planus galutinai 
taikos konferencijai, bet ir 
pasirašys visą eilę atskirų 
taikos sutarčių. Dabar iš 
Mr. J. B. Reston pranešimo 
aišku, kad ten nebus lei
džiami kelti bile klausimai, 
kad tuos klausimus svars
tys tik tų šalių atstovai, ku
rie su tomis šalimis turi 
reikalą. Pavyzdžiui, Franci- 
ja neturės teisių spręsti 
taikos reikalus su Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija ir 
Finlandija, nors ji ir yra 
stambi valstybė, nes Franci- 
ja su tomis šalimis faktiš
kai karo neturėjo.

Iš visko atrodo, kad už
sienio ministerial apsvars- 
stys tūlų šalių galutinas tai
kos sąlygas, paskui, vei
kiausiai, pavieniai pasi
šauks Finlandiją, Bulgari
ją, Rumuniją ir Vengrija ir 
su jomis ten pasirašys tai
kos sąlygas, žinoma, toj dva
sioj, kokioj jos buvo priver
stos baigti karžį. Paskui tos 
pasirašytos sutartys bus 
pateiktos bendrai taikos 
konferencijai. Taip, mano
ma, bus išrišta Jugoslavijos 
ir Italijos rubežių klausi
mai ir eilė kitų.

Žinoma, tokis kelias lin
kui taikaus gyvenimo ne vi
siems patinka. Tie, kurie 
manė, taikos konferencijoje 
kelti visus klausimus, jie 
jaučiasi, kad “jų balso ne- 
girdes.”

- Galimas dalykas, kad 
užsienio ministerial išspręs 
ir eilę 'klausimų, kurie dar 
iki šiol nebuvo išspręsti, ar
ba viena pusė laiko juos 
išspręstais, o kita nebaig
tais. Kad ir Pabalti jos val
stybių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos liaudis ir Sovietų 
Sąjunga laiko jų įstojimą 
į SSSR išspręstu dar 1940 
metais ir nuo jo nesitrauks. 
Bet Amerikoj ir Anglijoj 
dar yra “atstovai”, kurie 
nieko apart savęs neatsto
vauja. Galima dalykas, kad 
ir tokius klausimus baigs 
užsienio ministerial.

Kokia bus galutinoji toji 
taikos konferencija, kol kas 
dar nėra aišku. Vieni mano, 
kad kada tie didžiųjų vals
tybių užsienio reikalų mini
sterial paruoš planus, pa
darys eilę atskirų sutarčių 
su atskiromis valstybėmis, 
tai sušauks platesnę konfe
renciją Europos valstybių,

Antras Pasaulinis Karas 
pasibaigė. Dabar stovi 
klausimas: kaip bus pada
ryta taika? Daugelis mano, 
kad vėl visų valstybių atsto
vai susirinks į kokį miestą, 
kaip 1919 metais buvo susi
rinkę į Versalės miestą, pa
silies pasaulio žemlapį ir 
pradės ilgas ir plačias dis
kusijas. Daugelis, kaip lie
tuviški smetonininkai ir jų 
pakalikai, dar tikisi, kad 
Jungtinių Tautų atstovai 
susipyks, gal būti net susi
muš, o ypatingai jie laukia 
“demokratijos” karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

Mes jau seniau rašėme, 
kad panašios taikos konfe
rencijos, (kokia buvo Versa
lėj, arba kokios laukia sme
tonininkai ir jų pakalikai, 
nebus. Tą mintį patvirtina 
ir Mr. James B; Reston iš 
Washington© nuo rugp. 27 
dienos savo pranešime.

Po Pirmo Pasaulinio Ka
ro įvykusi bendroji taikos 
konferencija (Versalėj e), 
kur buvo visi klausimai ke
liami ir svarstomi, nepadėjo 
pasauliui tvirto taikos pa
grindo. Toji konferencija 
paliko daug ginčijamų klau
simų;

Po Antro Pasaulinio Ka
ro į taikos gyvenimą eina
me ne per vieną konferen
ciją, bet per visą eilę jau 
atsibuvusių ir dar būsian
čių konferencijų. Tokios 
konferencijos atsibuvo tar
pe užsienio ministerių Mas
kvoj, vėliau tarp Roosevel- 
to, Stalino ir Churchillo Te
herane ir Kryme, dar vė
liau Berlyne (Potsdame), 
Bretonwoodo finansinė kon
ferencija, Dumbarton Oaks 
ir San Francisco taikos 
konferencijos ir kitos. Šios 
konferencijos jau išsprendė 
visą eilę klausimų ir jie iš- 
naujo nebus svarstomi ir 
sprendžiami.

Tas patsai apie priešo 
valstybių pasidavimą. Kada 
Rumunija, Finlandija, Ven
grija bei Bulgarija buvo 
priverstos pasiduoti, tai su
tartyse jos pasirašė sutik- 
damos priimti tam tikras 
sąlygas vidaus reikaluose ir 
nustatė savo valstybių sie
nas. Taip buvo išspręsta 
Sovietų Sąjungos ir Finlan- 
dijos sienos; taip buvo nu
statytą Sovietų Sąjungos ir 
Rumunijos sienos.

Kada kapituliavo hitleri
nė Vokietiją, tai jai sąly
gas padikthvo Sovietų Są
jungos, Jungt. Valstijų, Bri
tanijos ir Franci jos armijų 
vadai ir vėliau “laikinai” 
sienas nustatė Stalino, Tru
mano ir Attlee konferenci
ja Berlyne. . .

* Japonijos sienas ir sąly- tų, kurias paliečia tie klau- 
gas nustatė visa eilė kon- simai ir galutinai juos už- 
ferencijų, kaip tai Cairo ir baigs. Gi Azijoj bus su- 
pasidavimo sąlygos. Sovietų! šaukta kita konferencija,7 
Sąjungos ir Chinijos reika- kuri išspręs klausimus su 
lūs nustatė tų šalių tik pa-Į Japonija ir kitomis Azijos 
sirašyta 30-ties metų drau-1 šalimis. Kiti mano, kad gal 
giškumo sutartis.

Sovietį Sąjungos ir Len
kijos sienų klausimą jau iš
sprendė abi šalys, pasirašy
damos sutartį Krymo Kon
ferencijos dvasioj. Sovietų 
Sąjungos ir Čechoslovakijos 
klausimas dėl Užkarpatų 
Ukrainos • išspręstas abiejų 
šalių sutikime, taip ir Te- 
čino klausimas tarpe Len- 
kijos’ir čechoslovakijos jau pasaulio taika reikalauja 
baigtas. Taigi, jau daug skjrtingo priėjimo prie rei- 
ginčijamų klausimų išrišta kalų išsprendimo, negu bu- 
ir užbaigta, tik dar juos 
kilnoja tie, kuriems taika 
yrą baisi, kurie nori naujo 
karo, kaip lietuviški smeto
nininkai vis dar laiko Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimus nebaigtus.

būti bus sušaukta behdroji 
taikos konferencija užgyri- 
mui jau pirmiau padarytų 
sutarčių. Treti mano, kad 
gal būti Jungtinių* Tautų 
Organizacija, kuri tapo su
daryta taikos palaikymui, 
bus tas tarptautinis apara
tas, kuris galutinai užgirs 
tas vfeas sutartis.

Bet viena yra aišku, kad

vo Versalėj. Aišku, kad bu
simoji užsienio ministerių 
konferencija išris daug 
klausimų ir prisidės prie 
sutvarkymo pasaulyj tai- y 
kaus žmonių gyvenimo.

D. M. š.
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man sakė: Ar nebūtų 
Stasio giminė ? CONGRESS WIU 

CONSIDER FULL 
EMPLOYMENT BILL 

AFTER RECESS

DEPRESSION 
PERIOD SAW 

COUNTRY'S 
SEVEREST 

UNEMPLOYMENT

JOBS BECAME 
PLENTIFUL AS 
BOOM PERIOD 
REACHED PEAK

savo UOS- 
Pa. šiuo 
jo žmo- 
pabūsiąs 
savaites.

Nori Parduoti Arba Išrenduo 
ti Valdžios Fabrikus

Montelloj gyveno K. Narei- 
ka ir puikiai suprato apie po
litūrą bei maliavą ir buvo ge
ras meistras. Dar jaunystėje 
buvęs IV klasių gimnazistas 
ir rengėsi į kunigystės stoną 
įmauti. Tik įpuolęs į girtuok- 
lybę ir stoną paskandino. . . 
Čia naktyje . rudeniop pasigė
rė ir nuvirto į purvyną aukš- 
telninkas ir įšalo. Išsipagirio
jęs negalėjo atsikelti, taip 
buvo prišalęs prie žemės. Tad 
rytą

FOLLOWING 
WORLD WAR I 

EMPLOYMENT 
DROPPED 
SHARPLY

FROM 1933 TO 
PRESENT DATE— 
AN ALMOST UN

BROKEN RISE 
IN EMPLOYMENT

darbinin- 
už jų rei-

West Mills farmerio 
taip išsigando meškos, 
ganyklos pabėgo 
kitam miestuke. Tad E*. Preb
le nušovė mešką, 296 svarų. 
Dviejų ūkininkų avis ta meš
ka supietavo. . .

Lewistoniete K. Selomonienė 
pasakojo, kaip ji* matė du 
briedžiu praeinant jų ūkės 
stubą. Tai miško gyventojai, 
kurie kaip kada aplanko ir 
žmonių gyvenimo vietą.

Taipgi, negaliu pamiršti ir 
adV. Šimonio, jo žmonos Ele
nos ir Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo (Cambridge) pirmininko 
Jono Beleckio (John Blake); 
jiems taipgi tariu didelį ačiū 
—esu labai dėkinga.

Pagaliau, tariu — ačiū ‘Ma
mai’ Žukauskienei už jos 
nuoširdų priėmimą ir puikų 
išleidimą I Atsiprašau Elenu-

Jis apie darbininkų, klasinį 
sąmoningumą vulgariškai kal
ba. Jiems tik pilvas apeina, 
o ne klasinis sąmoningumas.

Pradžioje rugpjūčio buvau 
Foxcrofte ir savaitę vakacijų 
praleidau ant ūkės, pas Lais
vės skaitytojus M. Račilas. Jų 
namai su balta spalva tūno 
ant kalno atstu nuo kelio — 
atvaizdoj it tai pasilsėjimo 
įstaiga. Jie gražiai gyvena 
ūkyje — turi 12 štukų galvi
jų ir didelių kiaulių ir pulką 
vištų ir kt.

Vakare su jų karu visi nu
važiavome pas Račilienės tė
vą ant ūkės. Mat, sesuo buvo 
atvykus iš Dover, N. II. ir tu
rėjo “party.” Jų tėvas, Jonas 
Klimas, jau 63 m 
vena ir užlaiko 
arklius ir išrodo 
tvirtas senukas.

karvės 
kad iš 

atsidūrė

ir prisimena 
Kazys Poš- 

Montelloj, 
senyvas. Tai 

išmokęs staliorystės, budavo- 
jant fortus su rusais meistrais 
Liepojuj, 1903 m. Taip jis

mote- 
neina 
turės 
įstai-

Vytautas Yuden, 
“Vilnies” direktorius, 
pasidarbuosiąs ir dėl 
nies.”

Reikalauja Viešo Pareiškimo
Clevelando ir kitų Ohio 

miestų CIO unijos, kaip UAW 
ir kitos, pasiuntė griežtą rei
kalavimą senatoriui Robert A.

Illinois Universiteto profe
sorius Seward V. Staley pa
reiškė savo nusistatymą vers7 
tino kareiviavimo klausimu.

Staley neseniai sugrįžo iš 
Europos. Jis buvo prie armi
jos kaipo civilis asmuo ins
trukcijom fizinio lavinimo. Jo 
nuomonė apie jaunų vyrų svei
katos stovį nepergeriausia. 
Tačiau reikia kitų priemonių, 
o ne armijos kūno kultūros 
reikalams.

Karo laiku reikalinga vers
tinas militarinis tarnavimas. 
Taikos laiku to nereikią, sa
ko profesorius.

Linksma Žinia
Daraškai gavo žinią, kad jų 

sūnus korpor. Albert Daraš- 
ka atvyko iš Pacifiko į San 
Francisco, Calif. Korporalas A. 
Daraška išbuvo užjūryjė' me
tus ir pusę. Jam teko susidur
ti mūšių lauke su priešu.

žinia Daraškus pasiekė se
kamai : Korporalas Albert Da
raška pašaukė tėvus iš San 
Francisco ir pasakė, kad jau 
jis randasi Dėdės Šamo žeme
lėje. Jis sakė, kad jis nežinąs 
kas moka už telefoną, bet vi
siems kariams grįžus į Jung
tines Valstijas yra suteikia
ma proga pašaukti namiškius 
per telefonu ir pasakyti, kad 
apie juos nesirūpintų.

Kada Albertas grįš į na
mus, dar nežino, taip pat ne
žino kur jis apsistos. Jis sakė, 
kad jis pirmiausia eis į ligo
ninę, bet nežino į kokią ligo
ninę ir kuriame mieste.

Karys sakė tėvams, kad jam 
ėmė 9 dienas pasiekti Jung
tines Valstijas. Taipgi Alber
tas sakė, kad juos pasiekusi 
žinia, kad japonai pasiduoda 
rugpjūčio 20 dieną, Hawaii 
salose.

Pasisukimas Į pilną produkciją reikalingas Jung
tinėms Valstijoms, jeigu norime išvengti depresijos, 
kokia sekė Pirmąjį Pasaulinį Karą. AFL ir CIO unijos 
reikalauja, kad Kongresas priimtų pilno samdymo 
(Full Ęipjiloyment) bilių, kaip jį pasiūlė prezidentas 
Trumanas.

Anna 
gatvėj, . kai nemokėjo namo 
savininkui rendos. Moteris at
sidūrus gatvėj pasirodė turin
ti gerokai pinigų. Visokių mo
netų ir sidabro ji turėjo į pa- 
duškos užvalkalą prisikimšus.

saulė užšildė ir ledai at- 
nuo jo nugaros ir tuo- 
atsikėlė. Po šio guolio už 
laiko persiskyrė su šiuo

tės, kad negalėjau jos pama 
tyt išvykdama, vienok 
ir jai dėkinga.

L. Kavaliauskaitė.
Brooklyn, N. Y.

minutų turi apleisti Clevelan- 
dą. Bet pažadėjo atsisveikinti 
su motina iš orlaivio. Jis pa
sakė, kad jis atlėks ties stuba 
ir atsisveikins. Motina sako ? 
—Kaip aš žinosiu, kokiame 
orlaivyje tu būsi? Edward pa
aiškino, kad jis* greit pribus 
ir pirmiausia apie ten esamą 
mokyklą aplėks ratu, o pas
kui apie jų stubą ir pažadėjo 
lėkti gana žemai;

Praneštu laiku orlaivis atlė
kė ir aplėkęs aplink mokyklą 
ir Brazaičių namą, atsisveiki
no su visais ir nulėkė. O žmo-> 
nių iš apylinkės susirinko ga
na daug, kaip motina, taip ir 
visi žiūrėtojai mosikavo ran
komis ir atsisveikino su lakū
nu.

The Reconstruction Finan
ce Corp, paskelbė, kad nori 
parduoti arba išrenduoti 134 
valdžios fabrikus, kurie ga
mino karui reikalingus daik
tus. Tie fabrikai buvo pabu- 
davoti per minėtos valdžios 
įstaigos vadovybę.

Chicagoj tokių įmonių yra 
net 20. Jose gamino orlaiviam 
reikalingas dalis, gamino tan
kus, kanuoles ir šaudmenis. 
Dar valdžia siūlo privatinėm 
kompanijom pirkti arba ren- 
duoti tas įmones, ir imtis ga
minti civiliam vartojimui vi
sokius produktus.

• Chicagoj ir apylinkėj tų 
valdžios įmonių išbudavoji- 
mui buvo išleista $1,484,352,- 
337.

met 
tūlo 
pasauliu.

Šį nuotikį jis apdainavo 
man taip:
Baltaakė mane, vilioja—
Tai spėką greit eikvoja;
Aš ją gerti pamylėjau
Ir sveikatos negailėjau...
Ot, alutis šviesiai rudas—
Dėl sveikatos tikras brudas. 
Girtuoklf be laiko į kapą va-

Čia ant farmų
j e gyvena lietuvių virš 20 šei
mynų. Bet mirtis net keturius 
jau ištraukė į kapus, štai 
linksmo būdo ir muzikantas 
T. Mičias, tik rytą, pašėręs 
galvijus, atėjęs pusryčiauti, 
skaudžiai suvaitojo ir užmer
kė akis. Buvo 70 m. K. Kli
mas, 84 m 
sigulė

Vėl 
vedęs, 
giausis 
buvęs watchmanu špūlių dirb
tuvėj ; darbe krito ir užbaigė 
gyvybę. Buvo 63 m. Rodos, vi
si trys paėjo iš Suvalkų rėdy-

St. Poškus, ilgai gyvenęs 
Millinocket, Me., čia įsigijo 
ūkį. Užlipo ant antro gyveni
mo laiptais ir sukniubo. Buvo 
70 m. čia man 
puikus dailydė, 
kus, gyvenantis 
Mass.—irgi gana

It dalgis plačiai kerta barą. 
Tai saulutė mane išlaisvino 
Ledo retežį sutirpino;
Vėl šią dainelę pinu, 
Girtuoklystę apleisti ketinu

Jauna Mergaitė.

EMPLOYMENT

po vakarienės ^it- 
užmigo amžinai...

Juozas Mastaika, ne
sakoma, buvo turtin- 
lietuvis. Ilgus metus

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis 
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman St., arti Central Skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Moterį iš Namo su 
$5,000

Rabinowitz atsidūrė 
kai nemokėjo

Nemato Darbininkų ir 
Kapitalistų Taikos

Clficagos Universiteto pro
fesorius Frederick H. Herbi- 
son sekamai prabilo apie da
bartinę padėtį:

“Industrijinio harmoningu* 
mo nesimato Jungtinių Valsti
jų gyvenime.”

Toliau profesorius pažymė
jo, kad darbininkų unijų pres
tižas laike šio karo iškilo 
daug aukščiau, kaip laike Pir
mo Pasaulinio karo. Darbi
ninkai lengvai nenusileis. Se
niau buvo dikčiai kovų, bus 
jų ir dabar.

Profesorius sako, kad mažų 
įmonių savininkai greičiau ras 
susitarimą su darbininkais, 
kaip didelių kompanijų savi
ninkai.

žino kaip “Dėdę Petrą,” bu
vusį Bostono Lietuvių Radio 
“anaunserį”) ir jo žmona Ele
na. Elena yra airių tautos, la
bai maloni moteris. Jų, kompa
nijoj sėdėjo adv. Basil Kasi- 
den ir Kliubo pirmininkas Jo
nas Beleckis (Blake), kuris 
yra malonus, priimnas žmo
gus. Pasikalbėję truputį, atsi- 
skyrėme, nes žinojome, kad 
pasimatysime ant rytojaus, 
Laisvės piknike.

Ant rytojaus vykome į Lais
vės pikniką, Montellon. Pirm 
negu pasiekėme pikniko vie
tą, sustojome pas dd. Mickevi
čius, gerus Laisvės rėmėjus ir 
skaitytojus, čia' pasimatėme ir 
su Actyel.e Mickevičiūte, (ro
dos, po vyru Luzon), kuri se
niau buvo pasižymėjusi solis
tė, dalyvavo ir Laisvės kon
certe, Brooklyne. Jau seniai 
matėmės. Reikia pasakyt, kad 
Mickevičiai turi labai puikų 
sodą, visokių vaisių, taipgi 
daržas irgi labai gražus.

Piknike pirmiausiai susiti
kau su drg. Bulauka, buvusiu 
brooklyniečiu. Jis apgailesta
vo, kad jo draugai brookly- 
niečiai Čepuliai neatvyko į 
pikniką.

Abelnai apie pikniką nera
šysiu, nes manau, kad pati 
komisija arba jų korespon
dentas parašys. Diena pasitai
kė labai graži, tai ir dalyva
vo pusėtinai daug žmonių. 
Programa buvo įdomi, susidė
jo iš dainų, kalbų ir kitokių 
talentų, žmonės, matyt, gra
žiai praleido laiką. Beje, pik
nike mačiausi ir kalbėjausi su 
prof. Galiniu, dd. Barčiais (sa
vininkai Casper’s Beauty Sa
lon, Bostone), Šimaičiu, Kal
veliu iš Bridgewater, Tama
šausku (kuris neseniai paleis
tas iš Dėdės Šamo tarnybos), 
Adomu Grinevičių, Montello’s 
ir apylinkės drūtuoliu; drg. 
Baronu, dainininke Mineikiu- 
te, drg. švedu, Žukausku, L. 
žilaičiu ir su daugeliu lietu
vių, kurių pavardes sunku at
siminti. Vienu žodžiu, mačiau
si, kalbėjausi ir susipažinau 
su daugeliu Bostono-Montello 
ir apylinkės lietuvių.

Baigdama, noriu nuošir
džiausiai išreikšti savo dėkin
gumą Ignui Kubiliūnui už jo 
apvažinėjimą manęs ir apro- 
dinėjimą įvairių vietų, Bosto-

Kadangi mūsų dirbtuvėje 
siuVome uniformas, tai nuo 
pergalės dienos paskelbimo 
valdžia davė patvarkymą su
stabdyti visą darbą, nepai
sant, kiek jis yra įdirbtas — 
visą atsiima atgal. Bet tuo tar
pu, nepaisant, kaip ten su 
darbu bus, o tik visi džiaugė
mės karo pabaiga. Užsibaigė 
fašistinio, didžiojo kapitalo 
surengta skerdynė, bet užsi
baigė ne taip, kaip jie norėjo.

Kitą dieną, užgirdus per ra
diją, kad gasolinas jau pa- 
liuosuotas nuo kontrolės, na, 
pamislinau, tai mano šyviui 
“abrako” netruks — galėsime 
važiuoti. Pasitarus su savo 
žmona, nutarėme važiuoti į 
Baltimore, Md. ir Philadel
phia, Pa., pas jos sūnus — 
Ędmund ir Algird.

Čia pasisvečiavus kelias die
nas važiuojame į namus, pa-? 
kelyje sustojome Merchant
ville, N. J., pas Bekampius., 
Seniai draugus Bekampius bu
vau matęs, tai maniau, gal nei 
nepažinsiu, bet pažinau, nes 
jie tokie pat, kaip ir buvo, 
tik sudiktėję. Bekampiai, kaip 
ir praeityje, draugiški, man
dagūs ir svetingi. Bekampiai1 
puikiai gyvena, turi nuosavą 
namą ir tame name didelę 
krautuvę — bučernę ir gro- 
sernę. Biznis puikiai eina, nes 
ir darbininkę laiko, o prieš 
karą laikė du darbininku. 
Taip pat turi sunkvežimį (tro- 
ką) ir pasivažinėjimui karą.

Bekampiai, kaip ir visi žmo
nės, džiaugiasi karo pabaiga, 
nes jie turi du sūnus karinių 
jėgų tarnyboje. Tiesa, jaunes-

Motinoms Bus Egzaminuoja
mas Kraujas

Ohio valstijos Seimelis per
leido įstatymą, kad turės būti 
išegzaminuotas visų tapusių 
motinomis kraujas. Minėtas 
įstatymas įeina galįon nuo 22 
dienos rugpjūčio^ mėnesio, 
1945 metų.

Motinų sveikatos patikrini
mo įstatymas bus vykdomas 
sekamai: Kiekviena moteris 
tapusi motina arba 
kad tapo, turi nueiti 
tarą, kad patirtų jos 
tės teisingumą. Jei 
bus tikras, kad moteris turi 
laukti kūdikio, ji turi sugrįžti 
pas daktarų už dešimts dienų, 
kad būtų .jos kraujas išegza
minuotas. \

Kraujo egzaminavimo prie
žastis esanti, kad daug kūdi
kių gimsta jau apkrėsti lyti
nėmis ir kitokiomis ligomis. 
Tad tiriant kraują bus suras
ta motinos sveikatos stovis Jr 
žinos, kaip reikia prižiūrėti, 
kad kūdikis būtų sveikas ir ar 
motina turi teisę gimdyti, kuo
met ji yra ligonė.

Jei motina nepraneš gydy
tojui ir nesiduos kraujo išeg
zaminuoti, palei minėto įsta
tymo, ji negalės prisišaukti 
daktaro pagalbos. Be to, jei 
daktaras žinos, kad ta 
ris laukėsi kūdikio ir 
kraujo egzaminuoti, jis 
raportuoti atitinkamoj 
go j.

Šį įstatymą pasiūlė d r. Ha
rold J. Knapp. Nurodant, 
kaip svarbu motinų -kraujo 
egzaminacija, jis pažymėjo, 
kad vien Cuyahoga apskrity
je į metus gimsta 50,000 kūdi
kių, kurie apsikrėtę lytinėmis 
ir kitokiomis ligomis.

Įspūdingas Atsisveikinimas
Leitenantas Edward Brazart 

tis (Brazis) pašaukė per te
lefoną motiną, kad atsisveikin
ti. Pastaroji paklausė, kur jis 
randasi ir ar dar^sustos į na
mus prieš išvykstant į savo 
pareigas. Jis atsakė, kad esąs 
Clevelande orlaivių stotyje, 
bet negalįs sustoti, nes už 15

nysis jau namie, o vyresnysis 
(daktaras) dar tebėra tarny
boje, mat, daktarai ir ten dar 
labai reikalingi; bet mano, 
jog apie Kalėdas bus namie. 
^Toliau su draugais Bekam
piais pradėjome kalbėti apie 
praeities ir dabarties politiką. 
Pasirodo, kad Bekampiai, 
kaip buvo su darbo klase, taip 
ir tebėra tokiais, nors dabar 
jau kiek ir prasiturtėję. Tie
sa, sklokininkai bei social-fa- 
šistai dėjo pastangų, kad juos 
pasigauti ir prisirišti prie sa
vęs, bet jiems nepavyko, nes 
tik trumpą laiką ir dėl tam 
tikrų aplinkybių Bekampiai 
su jais neva draugavo. Bet 
kaip greitai aplinkybės ir są
lygos pasikeitė, taip greit jie 
nuo jų atsikratė ir 
juos, kaipo kreivus 
miškus politikierius.

Kadangi buvo jau 
tadienio vakaras, tai draugai 
Bekampiai mus jau neleido 
važiuoti namo ir tokiu būdu 
nakvojome pas juos. Ant ry
tojaus drg. Bekampienė pa
gamino gardžius pusryčius, 
dar linksmai ir draugiškai pa
sikalbėjus, jie išvažiavo į pa
marį, o mes namo.

širdingai ačiuojame drau
gams Bekampiams už nakvy
nę, draugiškumą ir* vaišes.

V. W. Zelin.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
Newark, N. J

Pasiekiau Bostono miestą 
šeštadienį (rugpj. 18-tą), po 
pietų. Atvykau į Bostoną pra
leisti keletą dienų su drau- 
gais-pažįstamais ir ta pačia 
proga dalyvauti Laisvės pikni
ke, Montėllo’je.

Vakare, susitikus su Ignu 
Kubiliunu, nutarėm aplankyti 
lietuvių kliubus ir organiza
cijas. Einant Broadway pir
miausia susitinkame gerai pa
žįstamą biznierių (Real Esta
te) A. J. Kupstį. Jis nustebo, 
pamatęs brooklynietę.. Po 
trumpo pasikalbėjimo atsisky- 
rėme, su ta minčia, kad pa
simatysime sekančią dieną 
Laisvės piknike. Toliau paė
jus Ignas sako: “užeikime į 
šią krautuvę, čia supažindin
siu su senu Bostono biznie
rium drg. Ketvirčiu.” Užėjo
me — viduje graži “džiule- 
rių” krautuvėlė. Ketvirtis tu
ri prisidėjęs daug įvairių gra
žių žiedų ir laikrodėlių, vy
rams ir moterims. Jis džiau
giasi, kad neužilgo galės pa
simatyti su savo sūnum, kuris 
yra pilotas ir padaręs pusėti
nai daug misijų Pacifike.

Užėjome į Bostono Liet. Pa
galbos Teik. Komit. Skyr. Cen
trą. Iš tikrųjų, stebėjausi vi
sa tvarka. Taip viskas siste- 
matiškai sudęstyta, kambarys 
švarus — darbininkams sma
gu dirbti tokios aplinkybėse. 
Ignas paaiškino, kad čia kiek
vieną šeštadienį gaspadinės 
ištaiso labai puikius valgius 
ir už prieinamą kainą galima 
gerai pavalgyti. Centre susiti
kau ir kalbėjausi su prof. Ku
bilium, (drg. Kupstis ^žėjo), 
drg. Zekoniu, kuris yra pir
mininkas Bostono LPTK skyr., 
drg. Kazlausku, Dambraus
kais, Usevičįum, Kiškiu, Sabu- 
liene, Tumšiene ir su kitais 
draugais, kurių pavardžių ne
žinau. Beje, dalyvavo ir mū
sų brooklynietis S. • Griškus. 
Reikia duoti didelį kreditą 
bostoniečiams už puikų darbą, 
kurį jie atlieka naudai Lietu
vos žmonių labai gražiai.

Užėjome į Lietuvių Kliubą, 
ant E St. gatvės (jeigu ne
klystu) ir čia vęl drg. Kubi
liūnas supažindino mane su 
gana daug lietuvių. Pabuvus 
keletą minučių, Ignas sako: 
“Na, dabar vešiu parodyti 
Cambridge’io Kliubą.”

Atvykę į Cambridge užlipo
me trepukais, paskambinom ir 
įleido mus į Cambridge’io Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubą. 
Svetainė labai erdvinga, pil
nutėlė jaunuolių 
kurie smagiai, šoka ameriko
niškus ir lietuviškus šokius 
prie orkestros.

Kliube susipažinau su adv. 
Petru Šimoniu (kurį bostonie
čiai ir nekurie brooklyniečiai

Paralyžium Susirgimai 
Didėja

Kol kas paralyžium susiję 
girnai Chicagos žmonių, labai 
nebaugina, bet Sveikatos De- 
partmentas ragina susirūpinti. 
Prasiplėtus epidemija Rock- 
forde gali pasiekti ir Chicagą. 
Keletas naujų susirgimų pasi
reiškė pietinėj miesto daly, 
tarpe 101 ir 102 gatvių, neto
li Yates gatvės.

Todėl ragina jaunus vaikus 
vengti prūduose maudytis.

R o c k f o rde užrekorduota 
178 susirgimai ir buvo 19 mir
tinų nuotikių.

Taft, kad jis viešai pasisaky
tų, kaip jis žiūri į dabartinis 
bedarbės klausimą, ir ar jis 
remia bedarbės apdraudos bi
lių, kuris dabar yra Senate?

Kaip dabar yra, senatorius 
Taft sėdi ant dviejų kėdžių. 
Tad svarbu žinoti 
kams ar jis stoja 
kalus ar prieš.

Clevelande, kaip 
tur, jau veik pusė darbininkų, 
dirbusių karo industrijoje, li
ko be darbo, tad bedarbės ap
draudos reikalas yra dienos 
degantis klausimas.

Išdeportuota Septynios 
Ypatos

Pereitą savaitę išvežė iš 
Clevelando septynias ypatas į 
New Yorką, kur bus įsodinti į 
laivą ir išvežti į tas šalis, iš' 
kurių buvo atvažiavę. Tie visi 
7 asmenys buvo ne piliečiai ir 
kriminališki prasikaltėliai.

Jie išvežti iš New Yorko 
rugpjūčio 28 dieną, šešis išde- 
portuotų buvo pavieniai, o vie
nas vedęs ir turi šeimą. Val
džia pavėlino jam išsivežti ir 
šeimą, tačiau jis griežtai at
sisakė pasiimti šeimą su sa
vim.
Kviečia į Didesnį Draugišku

mą su Sovietais
Dilworth Lupton sako: — 

Mes čia, Jungtinėse Valstijo
se, turime nemažai karštagal
vių, kurie vis dar nori sukir
šinti mūsų šalį prieš Sovietų 
Sąjungą ir tuo būdu iššaukti 
konfliktą, ypatingai tokiu yra 
Hearsto užsienio koresponden
tas, Karl von Wiegand.

Dėl aiškesnio įrodymo, kadf 
Sovietai visados buvo draugin
gi mūsų šaliai, Lupton paduo
da sekantį faktą: 1931 me
tais, rugpjūčio pirmą dieną, 
jis su kitais sportininkais da
lyvavęs Sovietų Sąjungoje 
sporto rungtynėse, kame buvę 
jaunuoliai nuo 16 iki 20 me
tų. Rungtynės įvykę Kultūros 
ir Poilsio Parke arti Maskvos, 
žmonių susirinkę apie 100,- 
000 pažiūrėti. Girdi, Sovietų 
žmonės visą laiką laikėsi be
šališkai, tiems dauginusia plo
jo, kurie gabiau lošė. Be to, 
net kartais buvo jaučiama, 
kad svečiams buvo suteikta 
daugiau simpatijos, negu sa
viškiams. Tas rodo, kad So
vietų žmonės svetingi ir drau
giški.

Toliau Lupton sako: — Jei 
kas nori karo ir tikisi, kad 
atominės bombos padės sunai
kinti Sovietų Sąjungą, tas 
smarkiai klysta. Sovietų moks
lininkai gal jau turi suradę 
arba 'greit suras, kaip tas pa? 
čias bombas pagaminti 'ir pa
skelbus karą jiems, jie gali 
tomis pačiomis bombomis 
mums atmokėti. Tad kas* tada 
liks iš tų didžiųjų, valstybių. 
Jos žmonės ir pati šalis bus 
sunaikinta.

Visi Amerikos žmonės turi 
dėti visas pastangas, kad dau
giau nebūtų karų ir kad tie, 
kuriė rengiasi suruošti naujas 
skerdynes, būtų laike paklup- 
dyti. Be to, visi mūsų, šalies 
žmonės turi stengtis, kad šios 
dvi didžiosios valstybės dar 
tvirtesnius ryšius užmegstų, 
kaip sporto, ekonomijos ir biz
nio klausimuose.

V. M. D.

V. Yuden Išvyko į Wilkes- 
Barre, Pa.

Vytautas Yuden-Judzenta 
vičius išvažiavo pas 
vius į Wilkes-Barre, 
tarpu ten gyvena ir 
na Daratėlė. Sakė, 
Wilkes-Barre kelias 
žadėjo aplankyti ir savo drau
gus Shenandoah ir Scrantone. 

kaipo 
sakėsi,

EMPLOYMENT LEVEL SINCE 1918
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(Tąsa)

Pats įdomiausias momentas yra tuomet, 
kai jis staiga pajunta, kad yra išsinėręs* 
iš kailio, kad jis yra permatomas, ir sku
biai vėl pradeda dangstytis ir vėl lįsti į 
tą pat kailį. Kad išgyvenčiau tokį mo
mentą, kad dar daugiau patirčiau, aš ir 
nuėjau pas konsulą. Buvo pavojaus, kad 
jis gali manęs nepriimtą, gali oficialiai 
perduoti Prancūzijos policijai ir tuomet 
aš nebegalėčiau laisvai eiti savo keliu, 
nes aš patekčiau į policijos priežiūrą ir 
dėl kiekvieno savo žingsnio, kurį ženg
čiau ar galvočiau žengti, turėčiau aiškin
tis.

Pirmiausia aš turėjau išlaukti iki pie
tų. Tuomęt konsulatas buvo uždarytas. 
Ir po pietų mano eilė neatėjo. Toks žmo
gus, kaip aš, visumet turi laukti, nežiū
rint kur jis eitų. Mat, vyrauja įsitikini
mas, kad kas neturi pinigų, tas bifnt, ma
žiausiai, turi turėti nepaprastai daug 
laiko. Kas turi pinigų, tas su pinigais 
savo reikalus gali atlikti, o tas, kuris ne
gali pakloti ant stalo pinigų, turi nors 
savo laiku ir kantrybe apmokėti. O jei 
negalėsi nusėdėti ir savo nekantrumą pa
reikši tokiu būdu, kuris yra nemėgia
mas, tai valdininkas žino daug priemo
nių priversti tave net keturgubai ilgiau 
laukti. Taigi, reikia sutikti su ta lauki
mo bausmę, kuri ant tavo pečių yra už
krauta.

Tenai sėdėjo visa eilė tokių, kurie tu
rėjo savo laiką aukoti. Kai kurie jų sėdė
jo jau kelias dienas. Kiti gi jau buvo ko- 

.kis' šešis kartus šen ir ten siuntinėti, nes 
šio ar to trūko, ar kas nors neatitiko nu
statytai formai ar uniformai.

Po to į įstaigą įpuolė maža, bet nepa
prastai stora dama. Neįtikėtinai riębi. 
Negalima net įsivaizduoti, kokia ji buvo 
riebi. Šiame kambary, kur ant suolų 
laukdamos sėdėjo plonos būtybės, savo 
pakaušiais bružindamos ant sienos iška
bintą milžinišką žvaigždėtąją vėliavą, 
kuri buvo tokia didelė, kad užėmė beyeik 
visą sieną; šiame kambary, kur sėdėjo 
nekalti, valingi ir- prie darbo pripratę 
žmonės ir kurių veiduose buvo tokia iš
raiška, lyg už tų durų šį patį akimirksnį 
pasirašomas jų mirties sprendimas, ši 
riebioji dama sudarė tokį įspūdį, lyg tai 
būtų per daug skaudus įžeidimas. Ji tu
rėjo deguto juodumo, aliejais išteptus, 
garbanuotus plaukus, labai į akis krin
tančią kumpą nosį ir labai kreivas kojas. 
Jos rudos akys taip spoksojo jos riebiame 
tešlos veide, lyg jos jau šį patį akimirksnį 
būtų norėjusios iš jo iššokti. Ji buvo apsi
rengusi kup geriausiais drabužiais, ku
riuos tik turtas gali suteikti. Ji dūsavo ir 
prakaitavo ir atrodė, kad po visa perlų 
karolių, aukso apyrankių iy brilijantinių 
segtukų našta ji tuojau susmuks. Jei ji 
ant savo pirštų nebūtų mūvėjusi tiek 
daug stprų, sunkių platinos žiedų, tai 
pirštai tikrai būtų sprogę.

Vos tik pradarius duyis, ji jau pradėjo 
rėkti: ,

— Aš pamečiau savo pasą. Kur miste
ris konsulas? Aš tuojau turiu gauti nau
ją pasą.

Ei, žiūrėk, tai ir kiti žmonės gali, savo 
?>asus pamesti I Kas galėjo apie tai galvo- 
į? Aš maniau, kad tokie dalykai tik jū

rininkams pasitaiko. Well, Fanny, < tu 
gali džiaugtis, misteris konsulas tuojau 
tau kai ką papasakos apie naują pasą. 
Gal būt, tau teks vėl siūti antrą priejuos
tės galą. Nors kaip nemaloni man atro
dė ši dama dėl jos įkyraus būdo, tačiau aš 
pajutau jai simpatijos, tokių žmonių 
simpatijos, kurie yra prirakinti prie tos 
pačios galeros.

Tuojau pašoko sekretorius:
į— Tikrai, madame, tik vieną akimirk

snį. Prašau!
. Jis paėmė kėdę ir nusilenkdamas pa
prašė damą atsisėsti. Jis atsinešė tris for
muliarus, tyliai kalbėjo su dama ir kaž
ką į tyos formuliarus rašė. Plonosios 
būtybės turėjo tuos formuliarus pačios 
užpildyti, kai kurios net keturis ar pen
kis kartus, nes vis jos kur nors suklysda- 
vo. Bet, matyt," ši dama nemokėja rašyti* 
arba tai buvo tik pasitarnavimo ženklas, 

-kai sekretorius neleido jai vargintis.
Kai formuliarai buvo užpildyti, jis 

pašoko ir nusinešė juos už durų, už kurių 
puvo pasirašinėjami mirties sprendimai.

Jis greitai sugrįžo ir pašnibždom la
bai mandagiai pasakė riebiajai:

—Mr. Grgrgrgs nori jus pamatyti,

madame. Ar tamsta čia turite tris foto
grafijas? . ..

Riebioji juodaplauke turėjo prie savęs 
fotografijas ir padavė jas pasirengu
siam patarnauti sekretoriui. Po to ji din
go už durų, kur yra sprendžiamas pasau
lio likimas. ’ • •'

Tiktai visai senos mados žmonės šian
dien dar tiki, kad žmonių likimas yra 
sprendžiamas danguje. Tai yra apgailė
tina klaidą. Žmonių likimą,, milijonų 
žmonių likimą lemia Amerikos konsulai, 
kurie turi rūpintis, kad respublikai ne
būtų padaryta nuostolio. Yes, sir.

Dama tame paslapčių kambary ilgai 
neužtruko. Išėjusi iš to kambario, ji už
darė savo rankinuką. Ji uždarė jį smar
kiai, ir energingai paspaudus. Rankinuko 
metaliniai rutuliukai, juos spaudžiant, 
aštriai suriko: “Dieve, mums jau taip 
skirta, gyventi ir kitiems leisti gyventi!”

Sekretorius tuojau pašoko, paėjo tru
putį už savo stalo ir pastūmė kėdę, ant 
kurios dama jau pirmiau buvo sėdėjusi. 
Kėdėn tetilpo tik pusė damos. Atsisėdus ji 
tuojau atidarė savo rankinuką, valandėlę 
jame pasikniso, po to išsiėmė pudros dė
žutę ir pradėjo pudruotis, tuo tarpu ati
daryta pudros dėžutė paliko gulėti ant 
stalo. Kodėl jai vėl prireikė pudruotis, 
nors ji tik prieš minutę buvo pudravusis, 
nebuvo aišku.

Tuo tarpu sekretorius graibėsi su ran
komis po visą stalą, ieškodamas kažkokio 
popieriaus, kurį atrodė jis buvo kažkur 
nukišęs. Pagaliau jis surado tą lapą ir, 
kadangi jau dama spėjo nusipudruoti, 
tai ji vėl paėmė pudros dėžutę ir įmetė į 
rankinuką. Uždarant rankinuką, jis vėl 
taip pat aštriai sucirpė, kaip ir pirmiau.

Liesieji žmonės ant suolų negirdėjo 
šio rėžiančio garso. Atrodė, kad jie visi 
skubiai nori iš šio krašto iškeliauti; jie 
dar nesuprato pasaulinės tų knipsų kal
bos, nes jie patys neturėjo ko spausti. 
Dėl to jie ir turėjo laukti, kol ateis jų ei
lė, tiksliai, pagal numerius.

— Gal tamsta, madame, galite po pu
sės valandos čia dar kartų užeiti, ąr mes 
turime tamstai pasą nusiųsti į viešbutį?'

Mand 
Diskuose

—Aš čia po valandos pravažiuodama 
užeisiu. Pasą aš jau tenai pasirašiau.

Dama išėjo. Kai ji po valandos grįžo, 
aš vis dar tebesėdėjau. Riebioji dama 
greit ga

1 tamsta, madame, galite po pu-

.agiai elgiamasi tuose ameriko- 
konsulatuose. >

vo savo pasą.
liau ir aš čia gausiu sau pasą, 
žinojau. Sekretoriui nereiks jo 
viešbutį siųsti, aš pats ateisiu/jo 
. Ir kai aš vėl turėsiu pasą, tai 
;asiu 4aivą, jei ir ne mano tėvy- 
tikrai kokį nors anglų, olandų ar

Tai aš 
į mano 
pasiimti 
vėl susi: 
nės, tai
danų laivą. Mažiausiai bent, aš vėl gau
siu darbo ir tikėsiu, kad kuriame' nors 
uoste sutiksiu amerikonišką laivą, ku
riam bus reikalingas denio darbininkas.' 
Aš mokėjau ne tik dažyti, bet ir valyti 
misinginius, daiktus; nes jei laive nėra ko 
dažyti, tai yisumet valoma misinginiai1 
daiktai.

Ištikrųjų aš pasiskubinau su anksty
vesnių savo sprendimu, Amerikos kon
sulai yra geresni, negu apie juos kalba
ma, ir ką man belgų, olandų it prancūzų 
policija apie konsulus pasakojo, nebuvo 
niekas kita, kaip tik tautinis pavydas.

Pagaliau atėjo ta diepa ir minutė, kai" 
priėjo eilė mano numeriui ir mane .pa
šaukė., Visi mano liesieji suolo draugai 
turėdavo eiti per kitas duris, kad gautų 
tą mirties brūkšnį. Aš gi buvau išimtis. 
Manė pašaukė pas Mr. Grgrgrs^ ąr kaip 
j is i ten vadinasi. Tai bųvoy vyras, kurį vi
sa Širdimi troškąu pamatyti, nes jis buvo 
kaip tik tas, kuris žino praradusio savo 
pasą žmogaus vargus. J ei man niekas 
kitas visame plačiame pasaulyje negalėjo 
padėti, tai jis tikrai padės. Jis padėjo 
auksu apsikabinėjusioms, tai juo\ labiau 
jis padės ir man. Gera mintis atvedė ma- 

savo laimę čia dar kartą pabandyti.

Milwaukee, Wis.
Wisconsin© Valstijos Darbi

ninkai Rengiasi Didėlėms ' 
Kovoms

Imant nuo V-J Day iki da-
' • ■ t . - . c,

bar WUconsinp valstijoj daug 
darbininkų neteko darbo. Kai 
kurie darbininkai buvo’ paleis
ti i^fdirbtuvių, bet daugelis ga
vo Žinią ii kompanijps per 
laiškus., telegramas ir telefo
nus, kad neitų į darbą iki ne
bus pakviesti. , ' ’ •

Wisconsin© valstijos įstaty
mas sako, kad visi darbinin
kai netekę darbo turi laukti 
per keturias savaites iki jiems 
bus prisiųsta kempe,nsacijos 
čekiai. Be to, jei jiems bus 
pasiūlyta trys darbai per tą/ 
laiką ir jie atsisakys jų imti, 
tai visai negaus kompensaci
jos. Reiškia, nežiūrint, kokis 
tas darbas bus ir kiek už j i 
mokės, jei neimsi, negausi pa
šalpos laike nedarbo.

Tačiau unijos tam griežtai 
priešinasi. Nes jei unijistas 
darbininkas nueis dirbti, kur 
nėra unijos, jis ten negaus 
užtarimo; - be to, negaus uni- 
jistų. nustatyto mokesties. Ge
ležies darbininkai, po vado
vyste AFL, rengia didžiausias 
demonstracijas, kad tam pasi
priešinti.

CIO šaukia visuose miestuo
se demonstracijas ir reikalau
ja, kad būtų duota darbinin
kams darbas arba mokama 
bedarbės apdrauda. Tuo rei
kalu buvo jau per radiją gar
sinta, išdalinta daug lapelių, 
šaukta skubūs vienetų mitin
gai zir visa eilė kitų prisiren
gimo būdų panaudota.

Masinės demonstracijos buy 
vo atlaikyta Labor Day Be
loit, Wausau, Sheboygan ir 
Bau Claire. Taip pat atlaikyta 
masinės demonstracijos, po. 
vadovyste CIO ir AFL unijų 
Kenosha ir Racine.

Komunistų Partija padarė 
atsišaukimą į visus darbinin
kus, kad jie masiniai daly
vautų tose demonstracijose. 
Taip pat pasiūlė, kad negrų 
klausimas bendruose reikala
vimuose nebūtų pamirštas, nes 
rasinė neapykanta šių dienų 
kovose gali daug nuostolių at
nešti darbo žmonėms. Kapi
talistai viską daro, kad tik iš
vysčius didesnę neapykantą 
prieš negrus baltveidžių tarpe, 
o juodveidžių tarpe prieš bąįt- 
veidžius. Jei darbo žmonės to 
nepermatys, tai daug dėl to 
nukentės ne tik jie, bet ir jų 
vaikai.

Lietuviai neturi būti liuosi 
nuo šių kovų, visi turi veikti 
bendrai su kitų tautų darbi
ninkais. Šios kovos nėra ko
vęs už vienokią ar kitokią 
partijinę politiką, bet yrą ko- 

kvos už duonos kąsnį ir šiltą 
pastogę. Jei mes nesusirūpinsi
me dabar, tai bus viskas iš 
darbininkų atimta, ką jie per

eilę, metų išsikovojo.
Brangus broli ir sesute, 

stok į kovą ir tuojau, kad ne
reikėtų likti be duonos kąs
nio ir žiūrėti į savo ir kitų vai
kus, kaip’ pusiau alkani slan
kioja gatvėse, ar miršta iš ba
do-. Atmink, kad kapitalistas 
tavim ,nei tavo šeima nesirū
pins, kad ir tu stovėsi galvą 
nulenkęs vergo vietoje ir mal
dausi iš jo duonos kąsnio. Tad 
stok į - bendrą kovą ir stok 
šiandien, o. ne rytoj!

Unijistas.

Bridgeport, Conn.
Palaidojus Juozą Gėčių

Rugpjūčio 19 dieną mirė 
senas Bridgeporto gyventojas 
Juozas Gecius (Geęevičius) ir 
22 dieną rugpjūčio tapo pa
laidotas.

Juozas Gecius paėjo iš Lie
tuvos : Geišių kaimo, Skirsne
munės valsčiaus, Raseinių ap
skričio. Iš Lietuvos į šią šalį 
atvyko 19,09 metais ir,, berods, 
vis(ą laiką .Bridgeport© gyve-- 
no. o

J. Gecius paliko Bridgepor- 
te vieną brolį Antaną ir Lie
tuvoje du broliu — Franą ir 
Kazimierą ir seserį Elzbietą. 
Čia paliko nuliūdime žmoną 
Amelia.

Pastaruoju laiku J. Gecius 
buvo nuošalus, kas liečia po
litiką ; tačiau keliolika metų 
atgal Juozas veikė lietuvių or
ganizacijose ir bendrai visur 
dalyvavo; netgi Palmerio lai
kais Juozas buvo areštuotas' 
už darbininkišką aktyvumą.

Vėliausiu laiku Juozas pri
klausė tik sekamose, draugys
tėse : Jaunų, Vyrų Draugystėj, 
Vytautinėj Dr-tej ir Apšvie- 
tos Draugystėj.

Paminėtina, kad Gecius ta
po palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, nors jis buvo griež
tai laisvų minčių žmogus. Ta-i 
čiau šis žygis teisinama seka
mais sumetimais: Gecius, kaip 
ir daugelis kitų, yra iš seniau 
nusipirkęs ant katalikiškų ka
pinių kąpams vietą, kur šiuo 
tarpu be bažnytinių ceremo
nijų1 neleidžiama laidotis. Pa- 
galiaus, čia palaidota jo šei
mos kiti nariai. Todėl laidotu
vės buvo nepaprastai puoš
nios ir« skaitlingas būrys jo 
draugų ir giminių dalyvavo.

J. Gecius buvo plačiai pa
žįstamas vietiniams lietuviams 
ir iš kitų miestų. Kadangi Ge
cius buvo gana darbštus, tai 
vėlesniu laiku stovėjo gana 
pasiturinčiai finansiniai ir pa
liko gražų namą.

7 Gegužės 8 d, J. Gecius turė
jo sunkią operaciją ir po mi
nimai operacijai jo sveikata 
.neatėjo į savystę. Tačiau Ge
cius buvo tik 52 metų am
žiaus.

Gili užuojauta likusiai žmo
nai Amelijai ir artimiems gi
minėms. Kaimynas.

Wilkes-Barre, Pa.
Darata Yuden (Zdaniutė) 

susilaukė 6 svarų, ir 13 unc. 
dukrelę, rugsėjo 29 d. Darata 
yra menininkė, ji moko Chi- 
cagoj Roselando mišrų Aido 
Chorą ir Cicero Moterų Cho
rą.

Pirmiau apsivedimo ji Wil- 
kes-Barrėj mokė Aido Chorą, 
o vėliau, gyvendama Shenan- 
doah’e, Lyros Chorą ir Mai- 
nierių Kvartetą.

Jos draugas Vytautas Yu- 
deų (Judzentavičius), taip 
pat yra menininkas - daini
ninkas ir lošėjas. Linkime Da-

ratėlei greitai susveikti, o jų 
dukrelei sveikai augti ir įgy
ti muzikos talentą, kaip ir jos 
tėvai.

Darata yra General Hospi
tal, Room 409, Private Build
ing, Wilkes-Barre. Patartina 
geroms jos draugėms ir drau
gams aplankyti ją.

Rep.

♦
Tokio. — Skaičiuojama, 

kad per amerikiečių oro 
žygius viso žuvo 300,000 ja
ponų sostinėje 'tokio.

Vokietijoj anglai suemč 
Otto Dietrichą, buvusį na
cių spaudos biuro galvą.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS .

® u? -

♦ "s

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

'KT- RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTIN8, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546

Newark, N. J., ir Apylinke

ne

(Daugiau bus)

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

Sietyno Choras Kartu su Rusų Choru

Įvyks Sekmadienį x

Rugsejo-Septeniber 9 d.
Prądžia 1 vak dienų

POLISH NATIONAL PARK 
16th ir Speedway Avenues 

•*' IRVINGTON, N. J.
X ---------- . v J ,',r.u .m'.fi j 11 "'T*

? iH KONCERTINE PROGRAMĄ PUOŠ: .
Rusų ir Sietyno Chorai
Šokiku Grupė Duos Sov. Sąjungos Respubliką šokius 
Mtizika-D. Sobchak ir Jo Orkestrą

Įžąiigą 65c (jąkattąnt taksus).

’’ V. • • ' j . J 1 ’ ’ | i
■ I ’ • '■

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas, x

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
geriausias alus brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
. HūH

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

V



Antradienis, Rugsėjo 4', 1045 Fenkins pūslėto

MALE

PAGELBININKAI
REIKIA

SUSTATYTOJAIMOTERŲMERGINŲ
M a- PATYRUSIŲ NUSTATYTOJŲ

MERGINŲ ABELNAM DARBUI

Avė

THOMAS S. TARANTO JAUNI VYRAI (3)

VACKNER

Ridgefield PArk, N. J18th

hereby given that License No.

PRAMUŠIMAI
(208)

VYRAI 18 IKI 45SO. BOSTON IR APYLINKEI

SARDISCO
4209 Ft.

(211)

INC
936 Madison

hereby given that License$2.25

Mes

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO
$1.50

40c

Visokios Žinios
30c 244

MERGINOS

(207)

25c (207)

consumed off the
(208)

25c

VISI BUVUSIEJI DARBININKAI (207)

30c

30c

kalbėta
ŠAUKITE MR. ZURICK

4015
ARBA KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

BERNIUKAI
(206)

60c

BERNIUKAI
AUTO MECHANIKAI60c

$1.25 PRIE SUNKIŲ TROKŲ
PATYRĘ KŪRINAMOJO

BUY WAR BONDS ALIEJAUS IŠVEŽIOTOJAI(206)(206)

Mazgotojai

SU ELEKTRINIU PATYRIMU

(208)

($0?)W. Yurkevlczhis
(206)

(206)

cor. Grand St.
Telefonas EVergreen 4-0753

(2tl).

$1.25
$2.25

$2.25
$1.00

$1.25
$1.25

Borough of 
be consumed

$2.50
35c

Borough pf Brooklyn, 
be consumed on the

JOELICK
Brooklyn

25c
25c

85c
85c
30c

REIKIA DARBININKŲ 
POKARINIAM DARBUI

NOTICE is 
EB 192 has 
to sell beer,

25c
25c
35c

MATERIALŲ KRAUSTYTO JAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

85o
60c
60c

20c
35c

SAFIER
Brooklyn

Raudonarmiečiai apvalė 
pietinį Sachaliną nuo japo
nų kariuomenes.

MASO
Brooklyn, N. Y,

256 Union

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

256 Union 
County of 
premises.

GAETANO VOLPE
Ave. T, Brooklyn

Ave., 
Kings, to domiai 

minėti 
progą

& PHILIP ALP ERIN 
Brooklyn, N. Y.

Moderniškai progresuojančioj Popierinių Dėžių Dirbtuvėje. 
Nuolatinis apskritų metų darbas. Vakacijos su alga. Laikas 
ir pusė už viršlaikius. Gera proga pakilimui šioje senai 
įsteigtoje firmoje. Ridgefield Park nuo 1918.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

JACOB
761 Flatbush Ave;,

562—7TH AVENUE, ARTI 40TH ST., NEW YORK

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be Consumed on the

on the

SARAH KRAMER
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn

Control Law at 
Bototigh of Brooklyn, 
be consumed off the

ANDERSON
Brooklyn, N. Y

Amerika ir toliau palai
kys 2,600 savo kariuomenes 
Irane - Persijoj.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1230 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
279 Woodbine Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
279 Woodbine St.,

MIChlTSh
Brooklyn, N.

MAX tlLLINGER 
(Max’s Buffalo Food Center)

132 Buffalo Ave., Brooklyn, N.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KURIE IŠĖJO I APSIGYNIMO DARBUS AR TIE, KU
RIE PALIUOSŪOTI Iš GINKLUOTŲ JĖGŲ IR NORĖ
TŲ GRISTI ATGAL PRIE SAVO DARBU. TAIPGI 
NORIME PASITARTI IR SŲ KITAIS, JIEŠKANČ1AIS 
NUOLATINIU DARBŲ

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4666 has been Issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
256 Rogers Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

SARAH
256 Rogers Ave.,

Bergen Turnpike ir Teaneck Road

PATYRĘ TANKŲ IR POMPŲ 
MECHANIKAI

Wentz Jewelry Creation
55 West 42nd St., Room 1547 

(207)

NADEL
Brooklyn, N.

WILKENS
Brooklyn, N. Y.

ELEMENTS DEPS
Ave., Brooklyn

KUEHN
Brooklyn

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.

WILKOV
Brooklyn,

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

at retail under Section 107 of 
; Beverage Control Law

936 Madison Street
County of Kings, to be consumed off 
premises. _

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

LEON DARVIN
St., Brooklyn

NOTICE
GB 5073 
to sell beer, i 
the' Alcoholic

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License Mo. 
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 bo consumed off the 
premises.

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE js 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
GB 4970 
to sell beer,

Alcoholi 
Madison

Beverage 
876 — Broadway, 
County of Kings, to 
premises. ■’

DŽIULERIAI IR 
POLIŠIUOTOJAI

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 

P’kway, Borough of 
Kings, to be consmed

WILLIAM
(VaCkner’s Rest.)

3t., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1913 has been issued td the’ undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
268 Wyckoff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM H.
268 Wyckoff Ave.,

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

at retail under Section 107 of 
! Beverage Control Law at 

132 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises,

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

MORRIS STOLZENBERG
282 Saratoga Ave.,...'. Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107. of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed • off the

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
bo consumed oft the

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

rugsėjo 
broliai 
Būkime

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

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

BoroUgh of Brooklyn, 
bo consumed off the

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, Įskaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine St., New York City.

NOTICE
EB 645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
761 Flatbush Avenue 
County of Kings, t< 
premises.

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 

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 

Borough of Brboklyn, 
be consumed on the

NOTICE is
GB 4596 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Grįžo iš Vokietijos kareivis 
Povilas Kasparas, kuris kari
nėj tarnyboj išbuvo 8 metus 
ir 2 mėnesius. Jis iš tarnybos 
jau visai paliuosuotas. Taipgi 
sugrįžo iŠ Pacifiko Rakašių 
sūnus, seržantas, kuris visai

APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom 
naktim, nuolat. $40, įskaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine 8t., New York City.

ABELNAI AUDEKLŲ 
DRUKAVTNJO DIRBTUVEI 

PAGELBININKAI
Taipgi aptarnavimam vyrai. 

Kreipkitės 
VELVERAY CORP.

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

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

ANNETTE DELICATESSEN CO.. 
255 Sutter Ave., Brooklyn

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 — 18th Street, 
County of Kings, 1 
premises.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

1 West Side Ave., Jersey City, N. J.
(SOS)

the premises. ,,
ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbia Bar & Grill)

Lorimer St., Brooklyn

DŽIULERIŲ PAUftlUOTOJAI
Auksiniai žiedai. Gera alga pradžiai.

CAMMARATA MFG., 80-82 BOW EB Y.
(2M)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
4813 Church Avenue, 
County of Kings, t< 
premises.
NATHAN MECHICK 
4813 Church

BERNIUKAI IR VYRAI
Pakavimas

KREIPKITĖS Į FABRIKO OFISĄ 
I RIVER ROAD 

EDGEWATER, N. J.

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

' FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA 
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

LAIKAS IR PUSfii UŽ VIRSLAIKį 
04 MOTT ST. (ARTI CANAL)

Borough of Brooklyn, 
the

SANDĖLIS KNYGŲ 
'IR ŽOLIŲ

Biblija, su 379 paveikslais ...............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su I paveikslais ...........

Raginis, Gražios pasakos ................
Džian Bambos spyriai ir ar žmogus 

pareina iš monkės ......................
Dainų Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................... ............
Laimė ir'Planetos ..............................
Oficierius IfS Kareivis ..... ....... ...........
Naujas Savizrplas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais ...................................................
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų 
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ......................
Duktė Marių, graži t apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynčje ..................
Burykla ir Burtininkas ....................
Velniškas* Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas .............

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta .......... ........................... .....
Kapitonas Velnias, 400 pus]...............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais .......................... .....
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį' ga

lima sučiupti, o kai J) gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...... .....

Nedoras Žydas, įdomuūs skaitymai .. 
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagelbės .................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yrą ir kur galima gauti ..

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės- pamokinimų .........

Grigorius, kuris buvo prirakytas ant x 
salos per 17 metų, graži apysaka .. 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stebūklingas Zerkolas ..........................
Dvarinė Pana .......................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į Šv. Žemę, Jeruzolimą 
Grigo Kalėdos • ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaitės z.................
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ...................................

HARRY
876 — Broadway,

SENUS NAMUS APPAROME BINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

už jūrų.
Vokietijos Stanys, 

mckeesrockietis, 
daug paveikslų iš

DŽIULERIAI 
PIELUOTOJAI 

PALIŠIUOTOJAI 
Prie Sterling Silver 

Nuolatinis Darbas 
Patyrusioms Vyrams 

GERA ALGA

Pasilinksminkit apdovanojimui Lie
tuvos vaikų Kalėdomis! Tam tikslui 
draugiškas išvažiavimas įvyks rug
sėjo (Sept.) 9-tą, Tamašauskų dar
že, 91 Gardner St., West Roxbury. 
Graži vieta, namie gaminti skanūs 
valgiai. Bus ir skanių gėrimų. Ren
gia ir kviečią visus Literatūros 
Draugijos 2 kp. moterys.

(206-207)

Prie Dailaus Platinus ir 
Aukso Žiedų 

Dėžučių Darytojai
Apskritų Metų. Gera Alga

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

JOSEPH BUDOWSKY 
(Caton Cbdperatc Dairy)

626 Caton Ave., • - Brooklyn, N. Y.

draugai 
čevery- 

bus ati-

GIUDICE. JR.
Blue . Bar)

Brooklyn, N,

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 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DOMINICK 
(D-B-A

1015 Nostrand AVe.,

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 

odos išbėrimų ................................
Nuo Veneriškų ir Vėžio Ligų .......
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

lių, Vėžio, Rožės ir t.t.................
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ..............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ............. . ......
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ..........................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapln- 

lovoj, po .............................
užsisenėjusio kataro, Hay Fever, 
nemalonaus kvapo ......................
surūgusio pilvo (heartburn) .....

romatilkų sausgėlų ..................

Pittsburghe fabrikai ir dirb
tuvės daug paleido darbinin
kų ir darbininkių iš darbo. 
Daug fabrikų dirba tik po 5 
dienas į savaitę. Yra ir tokių, 
kurie dar jieško darbininkų.

D. P. Lekavičius.

Jei jūsų namui reikia 
naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusiems stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

WILLIAM SOLLY
904 23RD STREET 

UNION CITY, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
176 Wyckoff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN E.
176 Wyckoff Ave.,

STIPRŪS NORINTI DIRBTI 
Pagelbėjimui išsiuntimų Ir pakavimo 

department*.
ZENITH DRUG CO., 

95 N. J. R. R. AVĖ., 
Newark, N. J. 

MARKET 2-4262.

NOTICE is hereby givėh that License No. 
EB 708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undet 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.)

778 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

MAŠINISTAI (8) 
MOLDERIAI (8) V - 

FOUNDRY PAGELBININKAI (2) 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

SEVIN INDUSTRY,
214 Riverside Ave., 

Newark, N. J.

VYRAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje
JOHN T. STANLEY CO., Ine.

642 WEST 80TH ST„ NEW YORK

Jacquard Audėjai, Šukė jai, 
Išpešioto Jai 

VYNIOTOJAI, ATAUDfiJAI 
Nereikalingas Valiuosavlmo Pareiškimas

Kreipkitės
MEADOX WEAVING CO., 

INC.
WANAMAKER & PROSPECT STS 

WALDWICK, N. J.

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 oft the

paliuosuotas. Jų keturi bro 
liai tarnavo

Grįžo iš 
Paulauskas, 
jis parvežė 
koncentracijos stovyklos. 
New Guinejos parvyko 
Gailio sūnus, taipgi visai 
leistas ir jis apsįvędė su 
saliunyte iš McKees Rocks

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7219 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
128 Rochester Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

VIRGINIA
128 Rochester Ave.,

Atlaikytas Liet. Darb. Susi 
vienijimo 8-to apskričio ko 
miteto posėdis. Aptarta rude 
niniai parengimai, nes jau, va 
sara baigiasi.

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

GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI
Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 

Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

ALDLD ir LDS kuopų susi
rinkimai gražiai pavyko. De
legatų raportai iš Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
konferencijos, kuri atsibuvo 
liepos 15 d., Brooklyne. Jie 
gražiai atsiliepė į abiejų or
ganizacijų narius, nes virš mi
nėti raportai buvo plačiai ir 
pasekmingai disk usuojami, 
kaip išpildyti Newarkui, Kear- 
nei ir Livingstonui konferen
cijos skirtą kvotą ir kaip dau
giau suteikus Lietuvai pagal-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1231 has been issued to the undersignod 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
4209 Ft. Hamilton 
Brooklyn, County of 
off the premises.

THOMAS
Hamilton P’kway, B’klyn, N

Patyrę ir-; N^ųttyrę
ODŲ ĮDIRBIMO 

DARBAS
VISOKIŲ ftOSIŲ DARBAI ATVIRI. 

GERA ALGA; NUOLATINIS DARBAS.
BLANCHARD BRO. & LANE

408 Frėltnghuysea Av*., Newark, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
267 Wyckoff Avenue 
County of Kings, tc 
premises.

JOHN H.
267 Wyckoff Ave.,

Patyrimas nereikalingas; 5V4 iki 6 dienų sa
vaitė ; didelė proga garantuotam darbui už 

gerą algą ix) karo.
Krėipkitės ar ’rašykite

COLUMBIA BEDFORD 
CORP.

r seserys 
pasirengę 

pikniką pagal mū
sų visų išgalę, kad suteikus 
juo daugiau pagalbos mūsų 
broliams ir sesutėms Lietuvo
je, nes turime žinoti, kad dar 
j taip trumpą laiką Lietuva 
negalėjo atsibūdavote.

V. W. Zelin.

REIKIA VYRŲ
Sandėlio Darbui Vyrai

Krovėjai — Pagelbininjc 
Patyrimas Nereikalingas 

TAIPGI
Šaldytuvu Mechanikų 

turime vietų vyrams, kurie
Jšsimokyti refrigeration. Virš 
darbai yra nuolatiniai ir suteikia 

pokariniam periodui.
Great Bear Spring Co.

682 SHALER BOULEVARD 
RIDGEFIELD, N. J.

Tel. MORSEMERE 6-5242 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1225 has been issued to the undersighed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

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

’ '* Nelavinti fabriko darbininkai
PASTOVUS PAKILIMAI

Nuolatiniai Pokariniai Darbai 
40 Valandų, 5 Dienos 

Laikas ir pusė už virSląikį. 
04 MOTI ST. (ARTI CANAL)

Suaugę žmones, nešiodami 
getus, su Arch įrengimu 
čeverykus, vaikščioja taip 

lengvai, kaip oru.

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 
premises.

ANTONIO
617 Vanderbilt Ave..,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholib 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

P. S. Bušai No. 34 Ir No. 122 pravažiuoja duris.
(206)

VYRAI
Fabriko darbui. Gera alga, nuolatinis darbas, 

Rix, Inc., 1945 Park Ave.. N. Y. C.

Stojrų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Avė,

BARRETT
OPEĘlATdRIAI—
PAGELBININKAI

Komiteto posėdyj 
kaip pasiekti South Sidės lie
tuvius, kad pereiti stuba nuo 
stubos ir parinkus drapanų 
pagalbai Lietuvos žmonių.

Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojos, prašalina pleis

kanas ...............................................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir jo* kraujo už

teršimo ..... .... ................................ „.
Nuo Cukrinis ligos (Diabetes) .........
Mostls, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap- 

degimų, nubrūžijimų/ įsikirtimų ir 
taip toliau .................................. ..... $2.25

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

OPERATORĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

Prie Singer Siuvamų Mašinų 
SU AR BE PATYRIMO

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

43-15 84th St., L, I. City.

Po apkalbėjimų vienbalsiai 
nutarta prisidėti prie Newar- 
ko ir Livingstono organizacijų 
ir kartu energingai darbuotis 
dėlei labo mūsų brangios tė
vynės Lietuvos.

Mūsų organizacijų LPT Ko- 
mit. skyriaus komisija jau tu
rėjo pasitarimus su Livings- 
ton-Newarko komisijomis' pas 
Jurgį Janušonį Livingstone. 
Priėjome prie išvados, kad ga
lime dar surengti piknikutį 
pas Janušonius Livingstone, 
apie vidurį

Brangūs 
lietuviai! 
paremti šį

Mokytis amato moteriškų odinių 
diržų dirbtuvėje. 

PUIKIAUSIA PROGA
Apsukriems ir darbštiejns darbininkams, SU 
ar be panašaus patyrimo, išmokti gerų it 

pastovų pokarinį amatą.
Pradedant, kaipo pagelbininkais supjovimų 
departmente. Mokinto alga prasideda su 60e 
į valandą, su greitais periodiniais pakėlimai*. 

Kreipkitės ištisą dieną

SCHAFFER BELTS
70 MONTGOMERY ST., 
JERSEY CITY, N. J.

Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus ge^us 
Arch Pinsko Čeverykus, padirbtus su daktaro už
tvirtinimų, kurie yra labai geri ir kaina žema.

W. YURKEVICZIUS
MONTELLO, MASS

MERGINOS IR MOTERYS
Prio 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)

AEROTRED SHOES
Galifė užsisakyti prisiūdami 
mierą, ilgį ir plotį (size) ir 

Ration Štampą ir tuojaus gausite čeverykus1 CiO.D.

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas, 

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė.
. Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL
QUILTING CO.,

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

County of Kings, to be consumed off 
premises.

PHILIP WASSERMAN 
c/o Ridgewood Food M’kt.

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

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 
8002 — Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kyigs, to be consumed off the 
premises.

ERBHARDT NORBY
8002 —' Ave. K, Brooklyn, N. Y. R

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis ant vietos. 

Mažas valgio gaminimas.
2 Suaugę, 2 Vaikai.
TINKAMA ALGA.

LENGVOS SKALBINIAI;
Šaukite ESPLANADE 6-6867

(208)

PRIE
Plieno Plokščių Darbo 

VIRŠLAIKIAI—NUOLATINIS 
DARBAS.

ROY ENGINEERING
& IRON WORKS, INC.

OTSEGO & BAY STS. 
(ERIE BASIN) 

BROOKLYN, N. Y.
(212)

Išsiuntimų Departmentui 
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 

VIRŠLAIKIAI 
COLUMBIA IDEAL 

QUILTING CO.. 
43-15 34th St., L. I. City

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU

Tiesioginiam siuvimui ant 
Singer Mašinų

TAIPGI

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

Prie kirpimo, pakavimo ir 
egzaminavimo darbo.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

Kreipkitės

Socony Vacuum (XI Co., Inc.
, 41 RIVER STREET
EAST RUTHERFORD, N. J.

PAŠSAIC 3-0240

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

BRYANT 0-9890

Rugpjūčio 22 d. turėjome 
posėdį Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto vietos sky
riaus. Atsilankė visi nariai. Iš 
raportų pasirodė, kad drapa
nų ir aukų, po biskį gaunama. 
Gauta iš Middlelando apie 
3()() svarų* kuriuos •’ surinko 
drg. Kanapeckas. Taipgi pini
gų surinko $55 ir perdavė Mc
Kees Rocks draugams, kurie 
prisiuntė čekiu. Iš McKees 
Rocks prieglaudos kliubas pa
aukavo $25. Visiems aukavu
siems ačiū !

Pereitą mėnesį surinkta ke
li šimtai svarų drapanų, ku
rios suneštos pas dr. Baltru
šaitienę ir jau prirengtos iš
siųsti. McKees Rocks 
surinko apie 30 porų 
kų, kurie, pataisius, 
duoti išsiuntimui.



REIKALAVIMAI

T-a.

Parvyko Daug Kariškių
RANDAVOJIMAI

moteris, baltus ir neg-
BUY WAR BONDS

iš tos stoties 
ir įrodžius, 

nuėjęs į kitą 
detektyvų

maši- 
talkon 
centrą sugrįžusių buvo filmų

i James
Jį apspito būriai pra-

Phsirandavoja kambarys, pavieniui 
vyrui arba merginai-moterei. Yra 
šiltas vanduo, garu Šildomas. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas: 
M. Buknevičienė, 182 Lincoln Avė. 
Brooklyn. N. Y. (204-206)

Reikalingas žmogus dirbti prie 
graborystės profesijos. Pageidauja
ma, kad atsišauktų žmogus, kuris 
supranta apie šią profesiją, arba 
priimsime ir asmenį, kuris norėtų 
mokintis graborystės. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis po 
antrašu: 660 Grand Street, Brook
lyn, N. Y. Telefonas: STagg 2-^043.

(’

SeStas puslapis erty, Lithuanian D
—st Antradienis, Rugsėjo 4, 1945 

Frit 'iii’te

NewYorto^^g^Zlnloi
Lorimer St. ir Daugelis 

Kity Gatvekariy Gaus 
Guminius Batus

Dalyvaujantiems susirinki
muose ir pramogose Laisvės 
salėj bus smagu išgirsti, kad 
Lorimer gatvekaris, visuomet 
kurtinančiai užtrenkiąs ausis, 
būsiąs nuautas geležines pad- 
kavas, o apautas guminiais 
batais. Tas, žinoma, bus taip 
pat smagu ir gyvenantiems 
prie tos gatvės.

New Yorko miesto Trans- 
įJortacijos Tarybos planuose 
numatoma išleisti 8 milionus 
dolerių pagerinimui Brookly
no viršutinių linijų. 12-kai tų 
linijų planuoja išimti metali
nius bėgius, bet palikt elektros 
pajėgą po senovei. Kitų 10 
linijų žada gatvekarius pa
keisti busaks. Dar kitas 13 li
nijų tik pataisyti ir . palikti 
gelžkelių formoje po senovei.

Be Lorimer, guminius ba
tus gaus dar šios linijos: Ber
gen St., Fifth Ave., Flushing- 
Ridgewood, Graham ir Grand 
Avės., Junction Blvd., Metro
politan ir Ocean Aves., St. 
John’s Place ir Tompkins 
Ave., taipgi vakarinė dalis 
McDonald-Vanderbilt linijos.

Bušai pavaduosią gatveka
rius šiose linijose: Bay Ridge, 
Eighth Ave., 86th St., Jamai
ca Ave., Myrtle-Court, Nor
ton’s Point, Sea Gate, Sumner 
Ave., Union St. ir Wilson Ave.

Anti-Semitai Kursto 
Jaunukų Muštynes
Gauja iš 25 jaunų muštukų 

iš Brooklyno West 1st St. apy
linkės nuėję į žydais apgyven
tą Brighton 6th st. ir pradėję 
daužyti žydų vaikus. Mušty
nes mačiusieji apylinkės gyven 
tojai sako, jog atrodė organizuo
tas, tikslus priekabiavimas, 
kad iškelti muštynes ir neapy
kantą prieš žydus.

Phonograph
REKORDAI-PLOKŠTELĖS
Tik ką gavome Įdainuota 

Lietuviškai Rekordų:
“STASYS” 

ir 
“SĖDŽIU PRIE LANGELIO”

įdainavo M. D. Aleksandravičius, 
akomp. Symfonijos Orkestrui, * 

vad. A. P. Klenitskiui.' 
Kaina 80 centų.

Ant užsakymų prisiusime kur tik 
kas pareikalaus.

RUSSIAN MUSIC CO, Inc.
121 Lexington Avenue 

Slew York 16, N. Y.

Tvora Nuo Šuny Vos 
Neužmušė Vaikus

Aplupinėję Perkan 
čius Uniformas

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Drabužių Centre, 417 
Lorimer St., Brooklyne, darbas 
paruošimui Dešimto Siuntinio 
dovanų Lietuvos žmonėms eina 
nežiūrint visko.

Pastarosiomis pora savaičių 
turėjome nelaimę, buvo suge
dus drabužių spaudimo (bėla- 
vimo) mašina. Per porą vakarų 
negalėjo dirbti. Bijotasi, kad 
centrą užkraus pundais iki ne- 
beperlipimo laipsnio. Bet Ma
tas Klimas, vienas iš geriausių 
komitete esamų mechanikų, pa
dirbėjo ir mašiną sugydė.

Prašome Darbo
Apsidžiaugę sutaisyta 

na, pereitą savaitę suėjo 
gražus būrys žmonių ir

Jeigu ant grei- 
daugiau drabu- 
ir visoje šalyje,

abiejų komitetų, nacionalio ir 
vietinio, įvyko posėdžiai perei
tą savaitę. Reiškia, būrys žmo
nių pašventė dar po vakarą ir 
tenai.

Kol kas tebedirbama trim va
karais : pirmadienio, trečiadie
nio ir penktadienio, jeigu tik 
būna darbo ir sueina pakanka
mai darbininku.

pavojingi: ša-

beveik ištuštino, 
tųjų nesunešite 
žiu, centre, kaip 
gręsia nedarbas.

Abu nedarbai
lyje netekus darbo gręsia nebu
vimas iš ko pragyventi; Drabu
žių Centre pritrūkimas darbo 
reiškia pasilsį ten daug dir
bantiems, bet nieko sau asme
niškai negaunantiems darbinin
kams. Tačiau jie to pasilsio ne
nori, nes artinasi dar viena bai
siai sunki žiema Lietuvos žmo
nėms, o tie žmonės ne gana 
gaus drabužių, jeigu šiame cen
tre tankiai pasitaikytų pasilsiu.
Dovanas Priims Ir Piknike

Taigi, apjieškokite savo šė
pas ir ant greitųjų atneškite į 
Drabužių Centrą viską, kas 
tiktai dar galima išnešti iš na
mų. Arba galėsite atvežti į 
Williamsburgo pažangiųjų 
draugijų bendrą pikniką,- į- 
vyksiantį, šį šeštadienį, 8-tą, 
National Park, Woodsidej, 
65—13 38th Ave. Ten LPTK! 
brooklyniškis skyrius turės sa-' 
vo stalą, priims ir užrašys do
vanas.

Rugpjūčio 31-mą pribuvo iš 
Europos didlaivis Queen Eliza
beth. Parvežė 14,860 kariškius 
vyrus ir 
rus.

Tarpe 
žvaigždė pulkininkas 
Stewart. J* _ _ " 
šytojų autografų.

Stewart, didvyris filmose, 
pasižymėjęs ir kare. Jis parsi
vežė Croix de Guerre su Palma, 
Distinguished Flying Cross, ir 
Air Medal ir Oak Leaf Cluster.

Taipgi sugrįžo Herbert 
Lehman, buvęs New Yorko 
bernatorius, dabar UNRRA 
rektorius.

gu- 
di-

Pavojingai Apdegė nuo 
Bonkos Naftos

Dirbo Drabužių Centre
Pereitomis savaitėmis susi

laukėm porą naujų darbininkų. 
Atėjo Uršula Bagdonienė, su
grįžusi iš karo darbų Michi- 
gan’e ir jos sūnus Osvaldas. 
Kiti pastaruoju laiku dirbo:

N. Buknienė ir V. Bunkus— 
po 3 vakarus. V. Čepulis, sua- 
dresuojąs - suregistruojąs kož- 
ną dėžę ar “'belą,” būna dažnus 
darbininkas centre.

G. Waresonas, L. Gavrilovi- 
čius — po ? v.

K. Balčiūnas, J. 
nė, E. Kasmočienė, 
nė, T. Lisajus, J.
J. W. Tamsonas, M. Jakštienė, 
M. Misevičienė, A. Bimba — 
po 1 v. Kai kurie kiti buvo už
ėję, būtų dirbę, jei būtų buvu
sios galimybės dirbti. Taipgi

Stankaitie- 
0. čepulie- 
Rušinskas,

Mrs. Muriel Sullivan, 46 m., 
1539 E. 37th St., Brooklyne, 
ir jos sūnus Robertas, 13 me
tų, pavojingai apdegė nuo vie
nos bonkos naftos.

Nafta, kaip paprastai, bu
vusi parsinešta drabužiams 
valyti ir pasistatyta skiepe. 
Jiedviem valant skiepą, vai
kas užgavo bonką ir ji sudu
žo. Jam šluojant šukes, nafta 

į kažkaip užsidegus ir padegus 
vaiko kelnes. Jo riksmas at
kreipė motinos atydą ir jinai 
atbėgusi su rankomis užspau
dė ant vaiko ugnį. Tačiau vai
ko kojos ir motinos rankos tuo 
momentu spėjo pavojingai ap
degti. Abu nuvežti ligoninėn.

Sąryšyje su šia nelaime, 
gaisragesybos komisionierius 
Walsh dar kartą perspėjo ne
vartoti gasolinos, naftos ar 
benzinos namuose, kaipo 
vojingų. O jeigu jau kas 
siryžęs vistiek neklausyti, 
pia išsinešti į kiemą, toli 
pečiaus, šaldytuvo ar kitokių 
automatiškų degtukų. Tačiau 
ir kieme, sako jis, pavojus ne 
visiškai prašalinamas. # Pats 
drabužis, jo guzikai ar meta
liniai pagražinimai gali išduo
ti kibirkštį, nuo kurios gali 
užsidegti ne tik valomasis dra
bužis, bet ir viskas aplink, 
kas prigaravo tomis dujomis.

Laikraščio Fotografas 
Sulaikytas Tik Dėl 
Buvimo Harleme

Robert McAlpin, negras, 
Harlemo savaitraščio . Peoples 
Voice fotografas, buvo areš
tuotas tiktai už pasivaikščioji
mą Harlemo gatvėmis. Nuve
dus jį policijos stotin,- išsiaiš
kino, kad jį areštavę o dėl jo 
šviesios išvaizdos, nužiūrėję 
esant baltuoju.

Po paleidimo 
jam pasisakius 
kuomi esant, jis
stotį, pasiklausti 
kapitono, dėl ko turi baltas 
žmogus būti areštuotu dėl 
buvimo Harlemo gatNėje. Jam 
atsakyta, kad baltam žmogui 
nesą tikslo ten būti. Ir jeigu 
koks baltasis ten užeinąs, vei
kiausia, tik j ieškąs progos 
muštynėms.

Visa tai nepraėjo taip greit 
ir švelniai, kaip čia pasaky
ta. McAlpin, kaip pasakojo 
patsai, būdamas kariuomenėj 
jis buvęs areštuotas už pasi
vaikščiojimą negrais apgyven- 
toj sekcijoj, Floridoj. Jis taip
gi buvo girdėjęs, kad baltie
ji žmonės be niekur nieko su- 
laikinėjami Harleme. Jis pa
rok avęs, kad tai gali turėti ką 
bendro su pastangomis išlai
kyti rubežiu tarp baltųjų ir 
negrų. McAlpin buvęs pasi
ryžęs laikytis savo teisių. Ir 
laikęsis. Bet už tai buvęs kei
kiamas, užgauliojamas, išlai
kytas Aįkalinime nuo 4 ryto 
iki 1 :15 po piet ir įsakytas 
stoti teisman.

t MIRe
John V. Kiburis, 30 metų 

amžiaus, 344 So. 4th Street, 
Brooklyn, mirė penktadienį, 
rugp. 31 d., Rocky Mount, 
North Carolina. Kūnas iš ten 
parvežtas rugsėjo 2-rą ir pa
šarvotas graboriaus Garšvos 
šermeninėj, 231 Bedford Ave. 
Laidos trečiadienį, rugsėjo 5, 
įy. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime motiną, 
tėvą ir brolį.

Laidotuvių reikalus veda 
graborius J. Garšva.

SKELBKITeS LAISVĖJE!

Girl's Jumper

9376
SIZES 
6-14

pa- 
pa- 
lie- 
nuo

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

•teičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins 
(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.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA A 
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems poklliams.

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Kampas Stagg Street. Telephone EVergreen 4-9672

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

Mokyklos amžiaus mergai
tei džiumperiuko forma 9376 
gaunama 6 iki 14 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St,t Brooklyn 6, N. Y

Raymond Knott, 23 mėne
sių vaikutis, buvo elektros pri
trenktas iki netekimo sąmo
nės. O dvi dvylikos metų, mer
gaitės dalinai pritrenktos gelbs
tint vaikutį jam palietus elek
trišką vielos tvorą aplink puoš
nų apartmentą, 25 Plaza St., 
Brooklyne.

Tvora buvo elektrizuota, kad 
neprileisti pievelėn šunų, bet ji 
buvo nieku nesaugesnė vaikams. 
Vaikai praeidinėję apartmentą 
grįždami į Prospect Park. Vai
kutis rankute suėmė vielą. Jis 
suspigo, tapo pertrenktas ant 
šaligątvio, jo rankutę pradėjo 
traukti. Viena mergaitė norėjo 
atitraukti jį už kitos rankos, 
bet ir ją elektra pritrenkė. Ta
da kita mergaitė stvėrė jį už 
kojos ir numetė nuo tvoros. 
Mergaičių šauksmas patraukė 
atydą pravažiuojančios mote
riškės, įcuri ant greitųjų vaikutį 
nugabeno ligoninėn. Vaikas at
gaivintas ir pasveiksiąs.

A'partmento superindentą ir 
porterį areštavo.

Dvylika uniformas siuvu- 
firmų patrauktos teisman 
perkainavimus. Jas kalti- 
kad už civilinių perkamas 

ver-

SUSIRINKIMAI
CENTRAL B’KLYN, N. Y.

LDS 46 kp. ir ALDLD 24 kp. su
sirinkimas' jvyks trečiadienį, rugsė
jo 5 d, 8 v. v., Liet. Neprigulmingo 
Kliubo Name, 269 Front St. Visi 
nariai būkite laiku. Valdyba.

(206-207)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-
esant ir 

tokio

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

JONAS STOKES
Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Aline)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

siu 
už 
na, 
savo kariškianjs $18.50
tės militariškas uniformas tos 
firmos imdavusios iki $30. 
Firmas apskundė ant $499,- 
113.

Būtiniausias uniformas ka
riškiams duoda vyriausybė, 
tačiau norintieji gražesnių ar 
daugiau uniformų turėti ka
riškiai patys dasiperka arba 
kartais jiems nuperka dova
noms jų namiškiai ar draugai.

Viena firma Brooklyne ap
skųsta ant $120,000. Bylas užve
dė OPA. Jieškinys pagal OPA 
leistus vartoti įstatymus už
vedamas trigubai sumai to, 
kiek aprokuojama buvus pra
sižengimu įgyta pelno.

KOMUNISTŲ ATYDAI
Lietuvių Komunistų Kliubo susi

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

MATEUŠAS SIMONAVICHJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 

. vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

‘ BROOKLYN •, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom- 

ir kitkam. ■

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

< Tel. ST. 2-8342

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius




