
It

ŲM

m

THE LITHUANIAN DAILY

No. 210

PREZID. TRUMANO PROGRAMA DEL REKONVERSIJOSI

TARYBŲ SĄJUNGA SKUBINA CIVILINIU Trumarias Pasiūlė Kongresui
Skubinti RekonversijąREIKMENŲ GAMYBĄ VISI DIRBA

To-

i

KRISLAI
Įdomios Rungtynės.
Šachmatai Atomo Gadynėj.
Dėl Kazirninkų.
Kur Smagenų Sportas 

Madoj.
Rašo R. MIZARA

LAISVĖS antrašas: 427 lorimer street Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsejo-Sept. 8, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV.Dienraščio XXVIL 
xjuxkj t Telephone: STagg 2-3878 . . " 7 7 ‘

°Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
Th© Only Lithuanian Daily 

In the Eastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. 

Telephone: Stagg 2-3878
/

Praeitą antradienį * baigėsi 
Tarybi] Sąjungos ir Amerikos 
šachmatistų rungtynės. Apie 

i jas plačiai rašė metropolio 
spauda, net editorialus tam 
reikalui skirdama.

Republikonų dienraštis pra
našavo, jog Tarybt] Sąjungos 
šachmatistai amerikiečius nu
galės. Taip ir išėjo: pastarie
ji pralaimėjo 4l/> prieš rusti 
W2.

Gaila, kad šitose rungtynė
se nedalyvavo tarybinės Lietu
vos šachmatistų meistras Mi
kėnas. Jis dabar gyvena Vil
niuje ir redaguoja šachmatų 
skyrius Lietuvos spaudoje.

SOVIETAI DALINA VOKIEČIU DVARUS 
BEŽEMIAMS IR MAŽAŽEMIAMS

kins vokiškojo militarizmo 
šaknis.

Manoma, kad neužilgo ir 
kitose provincijose prasidės 
dvarų naikinimas ir žemių 
dalinimas biednuomenei. 

Spaudoje už tai jau veda- 
jos viršininkų, kurias jie ma smarki agitacija. Meck- 
buvo įsigiję hitlerizmo lai- lenburg provincija būsianti 
kais. Dvarų savininkam te- sekama, 
paliekama po 100 hektarų 
žemės.

Tarybų Sąjungos okupa
cinės jėgos yra įsitikinu
sios, kad tiktai panaikini
mas dvarų galutinai sunai-

Berlinas. — Jau pradėtas 
parceliavimas Saksonijos 
provincijoje dvarų ir jų že
mių dalinimas vokiečiams 
bežemiams ir mažažemiam. 
Taip pat atimamos ir išda
linamos žemės nacių parti-

Jis Teigia, Kad Būtinai Reikalinga Pakelti Be
darbiams Apdraudę, Minimum Algę Skalę, Užtik
rinti Visieniš Darbus, Palaikyti Kainu Kontrolę

minimą karo reikalams. 
Jaučiamas trūkumas dau
gybės ’ kasdieninio vartoji
mo reikmenų. Vyriausybė 
deda visas pastangas grei
čiausiu laiku patenkinti 
žmonių reikalavimus. Apie 
bedarbę niekas nė nekalba, 
nes socialistinėje šalyje nė
ra ir negali būti bedarbės.

Sovietinėje spaudoje da
bar eina plačios diskusijos 
dėl penkių metų gamybos 
plano. To plano tikslas pa
siekti ir pralenkti prieška
rinę gamybą.

Maskva. — Tarybų vy
riausybė išleido naujus pa
tvarkymus dėl pakėlimo 
gamybos kasdieninių reik
menų. Tų patvarkymų tik
slas yra paakstinti vietines 
pramones. Nuo dabar kiek
viena vietovė galės pasilai
kyti ant vietos pusę visų 
savo vietinės pramonės dir
binių. Kita pusė pereis glo- 
bon visos šalies ir tarnaus 
aprūpinimui visų gyvento
ju.

Per keturius ilgus metus 
gamyba buvo įkinkyta į ga-

Šachmatai — vienas seniau
sių pasaulyje sportų. Per šim
tus ir šimtus metų žmogus 
bando užvaldyti šachmatus, 
bet negali. Vienas, rodosi, jau 
išmoksta, išsilavina, tai žiūrėk 
atsiras kitas ir aną nukerta!

Šachmatai — smagenų la
vinimo sportas, reikalingas ne
paprasto susikaupimo, apdai
rumo ir Įgudimo.

Šachmatui lošis — savotiš
kas karo frontas, reikalaująs 
iš lošėjų pažinti strategiją ir 
žinoti/ kaip ir kur nuo priešo 
gintis, kaip jį užpulti, kad nu
galėti.

Karolis Marksas buvo dide
lis šachmatu] mėgėjas; Leni
nas taipgi.

šiandien rusų tauta turi sa
vo šachmatistą-genijų; jo pa
vardė Botvinnik, ir jis šiose 
rungtynėse nugalėjo amerikie
tį čampioną, Denker’Į^Botvi- 
nnik’as, taigi, nūnai yra pa
saulinis šachmatu] čampįonas.

Nuo to laiko, kai šachmatai 
atsirado, pasaulyj daug kas 
pasikeitė: socialinės santvar
kos viena po kitos kūrėsi ir 
griuvo; mokslas žygiavo pir
myn, bet šachmatų žaismė — 
ta pati!

Žmogus gyvena lėktuvo, ra
dijo, televizijos ir atomo ga
dynę, tačiau jis nesugebėjo 
išrasti “gilesnio” smagenims 
mankštyti sporto, kaip šach
matai !

Paleis 600,000 
Karininkę

Washington.— Šiuo tar
pu Amerikos ginkluotose jė
gose yra apie 800,000 kari
ninkų. Valdžia planuoja.iki 
1|946 metų paleisti iš tarny
bos 600,000. Jie bus palei- 
džiami pagal nus
tatytus u ž s it arnavimo 
punktus. Jau dabar yra a- 
pie 200,000 karininkų, kurie 
turi pakankamai punktų dėl 
pasiliuosavimo iš armijos.

Gausime Septynis Nau
jus Kardinolus

Planuoja Apvienytą 
Ginkluotę Jėgę 

Komandą
Washington. — Senato

riai jau pradėjo viešą ap
klausinėjimą dėl įvedimo 
Amerikos ginkluotų jėgų 
apvienytos komandos. Da
bar armija turi savo ko
mandą, o laivynas savo. Ma
noma, kad jeigu prieš karą 
būtų buvus viena komanda, 
tai nebūtų įvykus Pearl 
Harbor tragedija. Dabar 
dėlei to eina karšti ginčai, 
kas kaltas: armija ar laivy
nas dėl nepasiruošimo 
mušti japonus?

at-

Kai kurie mūsų draugai, 
užsiminus jiems apie šachma
tus, lygina juos prie kazyrių.

Nieko toliau nuo tiesos!
Kaziriavimas reiškia gemb- 

lerystę, o šachmatavimas — 
aukščiausios rūšies ’ smagenų 
sportą, žmogaus minčių disci
plinavimą.

Jei Amerikos kazirninkai 
iššauktų Tarybų Sąjungos ka- 
zirninkus (jei ten jų dar teb
esama), tai nėra abejonės, 
amerikiečiai kazirninkai anuos 
supliektų.

Amerikoj, mat, gemblerys- 
tė yra madoj. Nemažai kazir- 
ninkų čia iš savo “profesijos” 
tik ir gyvena.

Vatikanas. — Popiežius 
planuoja Amerikai paskirti 
septynis naujus kardinolus. 
Po to0 gal tik Italija turės 
daugiau kardinolų už Ame
riką. Sekami arkivyskupai 
bus pakelti į kardinolus: 
New Yorko arkivyskupas 
Spellman, Bostono ark. Cu
shing, Chicagos arkivysk. 
Stritch, Detroit ark. Moo
ney, Cincinnati ark. Curley 
ir San Francisco ark. Mit-

Numatomas Racijonavimo 
Galas Apie Šių Mėty 

Pabaigą
Washington. — Chester 

Bowles, kainų administrato
rius, pranešė Kongresui, 
kad jis tikisi dar šių metų 
pabaigoje beveik pilno raci- 
jonavimo panaikinimo., Ta-

Su gailesčiu tenka pasakyti, 
kad Amerikos lietuviuos šach
matai retai kur tėra prigiję, 
gi kaziriavimas gilokai jsišak- 
nėjęs.

Tuo pačiu sykiu Tarybų Są- . jvuavmiv paiiamHuiiiu, są
jungoj kiekviename kliube,' čiau, sako Bowles, kontrolė 
kiekvienoje salėje, kur tik su- ’ * ’ ’
sirenka darbo žmonės liuoslai- 
kiui praleisti, stovi šachmatų 
stalai su “armijomis” ir jei 
tik nori, — sėskis ir lošk!

Dėl to Tarybų Sąjungoj 
yra šimtai tūkstančių puikių 
šachmatistų; Raudonojoj Ar
mijoj ypačiai šachmatai yra 
mėgiamiausias u ž s i ė m imas 
tiek karininkų, tiek eilinių 
raudonarmiečių (liuoslaikiu).

Tai žinant, visai nenuosta
bu, kad praeitame kare Raui 
donoji Armija parodė tokių 
puikių karo vadų, tokių did
žiulių strategų!

Nuo savęs patariu mūsų 
draugams (ir draugėms), ku
rie mėgsta praleisti savo liuos- 
laikį prie kazyrių praleiskit 
jį lošdami šachmatais, — dau
giau laimėsit.

kainų ir randų turi pasilik
ti.

šios Tarybų Sąjungos-Ame- 
rikos šachmatistų rungtynės 
padarė gražios naudos abiem 
šalim. Jos suartino jas, arčiau 
surišdamos kultūriškais-spor- 
tiškais ryšiais.

Amerikiečiai šachmatistai 
dabar žada vykti į Tarybų 
Sąjungą ir ten susitikti savo 
nugalėtojus, kad draugiškai 
pasispausti su jais rankomis.

Atsiminkime, jog šios rung
tynės buvo 
kių sąlygų, 
viens kito 
per radiją!

Beje, gal šios rungtynės ir 
Amerikos jaunimą užkrės di
desniu noru būti šachmatis- 
tais.

vedamos prie to- 
kuriose oponentai 
nematė: jie lošė

Japonijoj Greitai Pradės 
Veikt Politinės Partijos

Japonų žinių agentūra 
Domei praneša, kad neužil
go Japonijoj bus įvesta po
litinėmis partijoms veikti 
laisvė. Iki šiol teveikė tik
tai viena fašistinė partija, 
pavadinta “Didžiosios Japo
nijos Politinė Sąjunga.”

Japonijos Karo Nuostoliai 
Siekią 5,000,000

Japonijos valdžia apskai
čiuoja, kad per šį karą bu
vo užmušta ir sužeista pen
ki milionai kareivių. Užmu
štų esą arti pusė miliono. *

Ethiopija Atiduoda Amerikie
čiui Savo Žibalo Šaltinius
New York. — Sinclair 

Oil Corporation paskelbė, 
kad jinai padarė sutartį su 
Eithiopijos vyriausybe dėl 
žibalo koncesijų. Pagal tą 
sutartį, visoje toje šalyje 
minėtoji korporacija 
penkiasdešimt metų 
teisę išnaudoti žibalo 
nius!

Washington, D. C., rugs. 
6 d. — Prezidentas Truma
nas pats asmeniškai neda
lyvavo Kongreso sesijoje, 
bet prisiuntė 16,000 žodžių 
ilgumo pranešimą, kuris bu
vo perskaitytas. Tame pra
nešime mūsų šalies prezi
dentas plačiai išreiškia sa
vo nuomonę įvairiais nami
niais klausimais, stovinčiais 
prieš Amerikos žmones ir 
įduoda Kongresui pasiūly
mus dėl rekonversijos. A- 
belnai paėmus, tie pasiūly
mai taikomi pagerinimui 
visų žmonių būklės ir sulai
kymui Amerikos nuo suiru
tės ir krizės.

Dabar Kongrese prasidės 
diskusijos tais pasiūly
mais. Manoma, kad pasida
linimas bus griežtas. Pažan
gieji reprezentantai ir se
natoriai pasipuošę tvirtai 
paremti prez. Trumano 
programą, tuo tarpu reak
cinis elementas taip pat pa
sirengęs užsispyrusiai prie
šintis.

Trumpoj sutraukoje pre
zidentas siūlo?

1. Bedarbiams kompensa
ciją — tuojau išleisti įsta
tymą, kad kiekvienas bedar
bis gautų paramos po $25 
per 26 savaites ir kad tasai 
atlyginimas taip pat apim
tų federalės valdžios tar
nautojus, jūrininkus ir ki
tus darbininkus, kurie iki 
šiol neturėdavo bedarbių 
apdraudos.

2. Minimum algos — tuo
jau gerokai pakelti mini
mum algų skalę (dabar mi
nimum algų skalė tėra 40c 
per valandą).

3. Karo metų kontrolės— 
pratęsti veikiantį įstatymą, 
kad tam tikros karo metu 
įvestos kontrolės dar pasi
liktų iki 1946 metųj

4. Darbų užtikrinimas — 
Kongresas turigtuojau svar
styti bilių, kuris garantuo
ja darbą kiekvienam darbi
ninkui.

5. Prieš diskriminaciją — 
Kongresas turi padaryti 
pastpviu Fair Employment 
Practice Committee, kurio 
tikslas neleisti diskriminuo
ti prieš juodveidžius, atei-

vius ir kitas mažumas dar
buose.

6. Dėl darbdavių ir dar
bininkų ginčų sprendimo — 
panaikinti War Labor fco- 
ard po to, kai bus atlaikyta 
darbininkų ir samdytojų 
konferencija, kuri neužilgo 
bus laikoma.

7. žemės ūkis — perkelti 
iš lend-lease fondo $500,- 
000,000 į Commodity Credit 
Corporation, kuri galėtų 
palaikyti kainas tam tikrų 
žemės ūkio produktų, įvesti 
plačią javų apdraudą ir 1.1.

8. Kariuomenėn jaunuo
lių ėmimas — panaudoti vi
sus būdus skatinimui sava
norių į ginkluotas jėgas, 
tuo tarpu tęsti draftavimą 
jaunuolių 18 ir 25 metų am
žiaus. Tarnavimo terminas 
turėtų būti du metai.

9. Namų statymo progra
ma— ateinančiu dešimtme
čiu pastatyti nuo 10,000,- 
000 iki 15,000,000 naujų gy
venimui namų; federalinė 
valdžia turi teikti miestam 
paramos dėl panaikinimo 
lūšnynų.

10. Moksliniai tyrinėji
mai — įvesti vieną federa- 
linę mokslinių tyrinėjimų a- 
gentūrą, kuri kontroliuotų 
ir bendrintų visas panašias 
mokslines agentūras.

1. Taksai—tiktai apribo
tai numažinti 1946 m. tak
sus, vėliau pagerinti visą 
fedėralių taksų rinkimo 
struktūrą ir toliau taksus 
mažinti.

12. Valdžios įsigytoji nuo
savybė — panaikinti dabar
tinę tarybą del kontroliavi
mo tos nuosavybes, kuri su
sideda iš trijų žmonių ir pa
skirti vieną administrato
rių.

13. Smulkus biznis —lai
kytis politikos, kad smulku
sis biznis būtų apsaugotas
ir toliau akstinamas.

14. Veteranai. — Paryš
kinti ir pagerinti vetera
nam aprūpinimą ligoninė
mis, medikališku aptarnavi
mu, apdrauda, paskolomis

(Tąsa 5-me pusi.)

per 
turės 
šalti-

Oak Bridge, Tenn. —Ma
noma, kad tuojau bus su
mažinta atominės bombos 
gamyba ir 10,000 darbinin
kų neteks darbo.

Michailovi-Paryžius.
čiaus agentai čionai pasa
koja, kad jie turi Jugoslavi
joje platų požeminį judėji
mą.

Tūkstantine Lietuvos 
Žmonių Paramai

1945 m. rugsėjo 4 d.
Lietuvai Pagalbos Tęikimo Komitetas.
Antanui Bimbai, pirmininkui.
Gerbiamas Drauge!

čia įdėta tūkstantinė. Tai auka mūsų brangiajai se
najai tėviškei, tiek daug perkentėjusiai — ir už mus ir 
už visą žmoniją.

Malonu, kad taip atsidėjusiai darbuojatės, teikdami 
Lietuvai pagalbą, kuomet aplinkui visur pilna niekšiškų 
trukdymų ir piktadžiugavimų.

Priimkite mano širdingos pagarbos paraišką.
Lietuvos Draugas

■»-

Suimtas Tokio Mieste 
Didysis Nacię 
Kriminalistas

San Francisco.
kio oro bangomis pranešta, 
kad ten tapo surastas ir 
suimtas Joseph Albert Mei- 
singer, kuris buvo Varša- 
vos komandantu laike nacių 
okupacijos. Jo įsakymu ir 
komandoje ten buvo išsker?, 
sta apie 100,000 žydų ir ki
tų tautybių žmonių. Toliau 
pranešimas nurodo, kad 
Tokio mieste amerikiečiam 
pavyko užklupti ir suimti 
apie šimtas pasislėpusių na
cių kriminalistų.

Jau Išlaisvinta 8,000 Karo 
Belaisviu Japonijoje

Londonas. — Anglija bu
vo pasigaminus daug nuo
dingų gazų dėl vartojimo 
prieš vokiečius, jeigu pasta
rieji būtų pradėję gazus 
naudoti. Dabar tie gazai 
tapo paskandinti į jūrą.

Washington. —' Senatan 
tapo įnešta du biliai reikale 
atominės bombos. Vienas 
bilius kalba apie bombos 
kontrolę, o kitas liečia toli
mesnį atominės jėgos tyri
nėjimą. f T

Washington. — Preziden
tas Trumanas vėl nominuo
ji Paul M’Nutt būti Filipi
nų komisionieriumi. Prieš 
karą jisai tose pareigose 
tarnavo.

Ką su dvarais darys ame
rikiečiai ir anglai jųjų oku
puotoje zonose, kol kas ne
žinia. Manoma, kad laikui 
bėgant ir tose srityse turės 
šis klausimas būt išspręstas.

Kongresas Tyrinės Per 
lę Uosto Incidentą

Washington. — Senatas 
nutarė įsteigti komisiją 
plačiam ištyrimui Pearl 
Harbor incidento. Senato
riai nepatenkinti armijos ir 
laivyno raportu, kurį prieš 
kelias dienas paskelbė pre
zidentas Trumanas. Tiki
si, kad ir Atstovų Butas 
prisidės prie to tyrinėjimo.

‘ v
Amerikiečiai Pradeda 

Okupuoti Dalį Korėjos

tukstančiai talkininkų karo k°s okupacinėms jėgoms
belaisvių, kurie buvo pate
kę japonams. Apskaitoma, visiems toje dalyje

Įvairios Žinios

vadovauja vice admirolas 
Barbey. Jis jau išleido įsa-

kad japonai turėjo paėmę 
32,000 amerikiečių ir anglų.

Korėjos japonams tuojau 
nusiginkluoti.

botažninkų kliką. Kaltinin
kai suimti. Jų laukia skau 
di bausmė.

Visur jaučiama 
trukumas.

Vatikanas. — Pas popie
žių lankėsi Dr. Beale, nau
jai paskirtas Italijos amba
sadorius į Lenkiją.

,w
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Yokohama. — Jau suras
ta ir išlaisvinta aštuoni

Frankfort, Vokietija. —- 
Jungtinių Valstijų okupaci
nė vyriausybė susekė ir 
sudaužė slaptą vokiečių sa-

Washingtonas. — Tuojau 
bus pradėtas vajus už gavi
ma 40,000 slaugių ir 90,000 
šiaij tarnautojų dėl ligonių.

slaugių

Darbo

Pranešta, kad Amerikos 
kariniai laivai pribuvo į 
Geltonąją jūrą ir ruošiasi 
iškelt skaitlingas ginkluotas 
jėgas į Korėją. Pagal talki
ninkų susitarimą, Tarybų 
Sąjunga okupuos vieną da
lį Korėjos, o Ameriką kitą, 
būtent, pietinę dalį. Ameri-

Praga, Čechoslovakija. —.į 
Čia tapo pakartas Dr. Jo
seph Pfitzner, kaipo išdavi
kas ir karo kriminalistas. 
Jisai buvo Pragos majoru 
ir darbavosi su naciais.

Yokohama. — Generolas 
MacArthur atsiunčia Ame
rikon į muziejų kardą, kurį 
jis paėmė iš japono genero
lo Yamashita, kai japonai 
pasidavė Filipinuose.

Washingtonas.
sekretorius Schwellenbach 
sakp, kad samdytojų ir dar
bininkų atstovų konferenci
ja įvyks spalių 29, arba lap
kričio 5 d.
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Jie Privalo Už Tai Atsakyti!
Valstybės departmentas paskelbė ilgą, 

15,000 žodžių dokumentą, dėstantį Ja
ponijos,. viešpačių žiaurumus, atliktus 
Amerikos karo belaisviams.

Šiurkštų tąjį dokumentą skaityti. 
Žiaurybės, kurias japoniški imperialis
tai atliko, šiurpu nukrečia skaitytojo kū
ną.

Kai kurie asmenys jau dabar yra pa
sišovę* teisinti japoniškus barbarus, sa
kydami: Vokiečiai buvo kur kas žiaures
ni, negti japonai.

Tiesa, vokiškieji naciai gal būt dau
giau žmonių išžudė negu japonai; vo
kiečiai turėjo “moksliškas” priemones iš
sidirbę žmonėms žudyti. Jie masiniai de
gino savo aukas; jie mokėsi net, kaip iš 
žmogaus kūno muilo pasigaminti.

Bet japonai bandė nuo savo sėbrų 
Vokietijoje tame žygyje neatsilikti. Jie 
žudė ir kankino, jie mušė ir marino a- 
merikiečius belaisvius.

Apie tai byloja dokumentai, kurių ja
poniški neprieteliai niekad nebepajėgs 
sunaikinti. Tenka priminti, kad patys 
japonai kadaise publikavo nuotraukas, 
rodančias, kaip jie karo belaisvius žudo, 
kaip jiems kerta kirviais galvas!...

Bet tai, ką japoniški imperialistai pa
darė amerikiečiams belaisviams, toli gra
žu nesudaro ištiso atvaizdo. Tik tuomet 
mes žinosime visą tiesą, kada Tarybų 

‘ Sąjunga paskelbs davinius apie japoniš
kų okupantų darbelius Mandžurijoje ir 
šiaurių Korėjoje; kai Chinija paskelbs 
savo davinius iš japonais okupuotų 
Chinijos sričių.

Galimas daiktas, kad japonai bus ne
mažiau “tiesioginių” ir “netiesioginių” 
karo belaisvių išžudę už Vokietiją.
• Kadaise prez. Rnoseveltas buvo išlei-

- dęs specialį pareiškimą, įspėjanti japo
niškus imperialistus: už karo belaisvių 
žudymą mes jums nedovanosime, —kiek-

> vienas prie to žiauraus darbo prisidėjęs,
- turės atsakyti, kai mes atvyksime į Ja

poniją!...
Prez. Roosevęltas tai padare, kai jis 

sužinojo, kad japoniški viešpačiai išžudė s, 
_ kelis amerikiečius lakūnus po pirmojo 
užpuolimo ant Tokio miesto.

Dabar atėjo toji valanda. Amerikos 
kariuomenė Japonijoj. Amerika baigia 
okupuoti Honshu salą, didžiausią Japo
nijoj. Taigi visoki karo kriminalistai 
privalo juo greičiau būti sugaudyti 
pabausti sulyg jų nusikaltimais.

ir

Jiems Karas Buvo Pelningas
Ne visiems karas buvo nelaimė. Nu

kentėjo milionai žmonių, kurių artimi 
atidavė savo gyvastį. Nukentėjo tie, kur 
karas siautė, kur supleškino miestus, su
naikino namus ir žmonių turtą. Bet pra* 
lobo tie, kurie, kapitalo tvarkoj, dirbo 
karui — gamino įvairius ginklus ir amu
niciją.

Amerikoj pralobo didžiosios kompani
jos, kurių fabrikai ir įmonės dirbo ka
rui. Pralobo tankų, kanuolių, lėktuvų, 
laivų ir kitų ginklų gamintojai. Pralobo 
parako ir dinamito karaliai.

United Press pranešimu 43-jų korpo
racijų pelnai pašoko, tik vienais metais, 
ant 43%, arba padidėjo ant 11-kos bi- 
lionų dolerių. Jų tarpe paaugo pelnai ant 
tiek Metropolitan Life Insurance Co., 
Bell Telephone System, American Tele-

one & Telegraph' Co., Pennsylvania 
road Co., Standard Oil (N. J.) Co., 

ner. Motors Corp., United States Steel 
Corp. ir kitų.

Tiems turčiams karas nebuvo nelaimė, 
nėpaisant taksų ir kalbų, būk iš pereito 

iro paskiri žmonės nepasidarys pelnų.
bos pasiliko kalbomis. Dešimtys nau- 
milionierių išaugo! Dabar jie galės 
ilsėti”, nes jau “užtektinai pasiau-

v

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Kitokia padėtis yra darbo žmonių. 
Darbininkai, farmeriai, smulkūs biznie
riai ir inteligentai sudarė skaitlingąsias 
mūsų arimijos, laivyno ir orlaivyno jė
gas. Jie kovojo, jie mušėsi ir mirė karo 
lauke. Jie dirbo fabrikuose ir dirbtuvė
se, kad armija, laivynas ir orlaivynas 
būtų aprūpinti karo reikmenimis.

Dabar karas pasibaigė. Fabrikai ir 
dirbtuvės sustojo gaminę ginklus. Jau 
milionai žmonių paleisti iš darbo. Kal
ba, kad greitai fabrikai persiorganizuos 
civilių žmonių reikmenų gamybai ir vėl 
“visiems bus darbų.” Tenka labai abejo
ti, kad visiem darbų būtų. Kapitalizmas 
buvo didžiausiame krizyje 1914 metais, 
kada prasidėjo Pirmas Pasaulinis Ka
ras. Tik karas nedarbą panaikino. Po 
karo sekė ilgų metų nedarbas, vargas ir 
skurdas.

Kapitalistinis pasaulis gyveno nedar
bo ir krizio laikus 1939 metais, kada pra
sidėjo Antras Pasaulinis Karas. Karas 
pareikalavo milionus vyrų ‘į armiją, pa
reikalavo ginklų ir amunicijos. Pritrūko 
darbininkų, stoka buvo darbo rankų.

Bet Amerikos vyriausybė per metus 
laiko paleis 6,000,000 iš armijos, laivyno 
ir orlaivyno žmonių. Jiems visiems rei
kės darbo. Gi jau dabartinių darbininkų 
milionai atsidūrė už fabrikų vartų. Dar
bo jieškančių skaičius augs. Vyriausybė 
negalės kištis į gamybą ir daryti patvar
kymus ką fabrikantai turi gaminti ir ką 
ne, nes tai būtų paneigimas privatinės 
gamybos (“Free Enterprise”) teisių. Gi 
prie kapitalistinės gamybos, kur nėra 
centralizacijos ir apskaitliavimo, kur 
viešpatauja lenktynės rinkoj, kur j ieš
koma pigesnių darbo rankų ir siekiama 

. laužyti darbo žmonių organizacijos, yra 
neišvengiama kova ir ekonominiai kri- 
ziai.

Todėl netenka labai ramintis, kad 
■paleisti milionai darbininkų iš darbo bus 
vėl greitai sugerti. Prie esamos gamybos 
ir esamų gyvenimo sąlygų to negalima 
sulaukti. Senoji kapitalizmo tvarka jau 
atgyveno savo dienas. Ji jau negali pa
tenkinti visuomenės, ji negali nei'darbu 
žmones aprūpinti, kada joj nėra baisios 
katastrofos, karo. Būtinai yra reikalin
gas pakeitimas pačioj tvarkoj naudai vi
suomenės, naudai liaudies. Tik tada bus 
galima išvengti ir nedarbo ir karų,, ka
da pati liaudis turės teisę prie gamybos 
ir reikmenų paskirstymo.

Suokalbis Prieš Kultūrinius
Pasiekimus

Iš Washingtono pranešama, jog nau
jasis Dieso Komitetas (kaip žinia, Dieso 
kongrese jau nebėra, bet “raganų gau
dymo” komitetas tebeveikia) yra pasi- 
mojęs pirmiausiai pulti Hollywoodą. Šis 
komitetas vyks į Hollywoodą ir ten pra
dės savo inkviziciją prieš tuos asmenis 
ir įstaigas, kurios gamino ir išleido pa
saulin pačias Amerikos žmonėms nau
dingiausias filmas!

Paminėtasis “raganų gaudymo"” komi
tetas (House Committee on Un-Ameri
can Activities), sako pranešimai, mahąs, 
kad Hollywoode esą nemažai “Maskvos 
propagandos” ir, žinoma, “Maskvos a- 
gentų”. Tai mėgiamiausieji reakcininkų 
krikštinimai tiems, kurie darbuojasi už 
pakėlimą Hollywood© gaminių į aukštes
nį kultūrinį lygį. ' 1

Galimas dalykas, kad ne vienas fil- 
moms rašytojas, ne vienas aktorius ir 
ne vienas filmų direktorius turės nuken
tėti nemalonumų, kai jis ar ji bus komi
teto “paimtas nagan.”

Mes tačiau sakome jiems: nenusigąs
kite! Stovėkit kultūriniame fronte drą
siai ir tvirtai. Amerikos žmonės, ypa
čiai Amerikos organizuotasis darbininkų 
judėjimas, yra su jumis ir jis netylės, 
matydamas nepagrįstą tūlų kongresma- 
nų prie jūsų kabinėjimąsi!

KODĖL NE DNIESTER, 
BET ELBE!

William Henry Cham
berlin, amerikietiško -men- 
ševikiško “The New Lea
der” nuolatinis bendradar-' 
bis dar vis negali dovanoti 
Raudonajai Armijai už jos 
pasiskubinimą patraukti į 
vakarus ir pasitikti ameri
kiečius ir anglus ūnt Elbe. 
Ot, girdi, jeigu amerikie
čiai ir anglai būtų pasisku
binę smarkiau patraukti ;į 
rytus, tai jie'’būtų pasitikę 
rusus ant Dniestro upės. 
Tada visa istorija būtų bu
vus kitaip parašyta. Ir 
Lenkija ir Balkanai būtų 
buvę amerikiečių ir ąnglų 
išlaisvinti ir okupuoti. Ta
da visa rytinė Europa, pra
dedant Baltija ir siekiant 
iki Juodųjų jūrų, visa labo 
115,000,000 žmonių, būtų 
susivieniję į federaciją ir 
sudarę nenugalimą tvirtovę 
prieš bolševizmą!

Dabar gi, dejuoja ponas 
Chamberlin, viskas aukštyn 
kojomis apversta. Tose ša
lyse Tarybų Sąjungos įtaka 
vyrauja, todėl jas labai sun
ku suburti į anti-sovietinę 
federaciją ir sudaryti bar
jerą prieš bolševizmą. Bet 
tos idėjos dar nereikią atsi
sakyt. Chamberlin reika
lauja, kad Amerika ir An
glija eitų ir tuos, reikalus 
gražiai sutvarkytų, atseit, 
ištrauktų Pabaltijo kraštus 
iš Tarybų Sąjungos, apva
lytų Lenkiją ir Balkanų 
kraštus nuo Tarybų Sąjun
gos įtakos ir- sudarytų to
kią “Rytų Europos Federa
ciją”. (“The 'New Leader”, 
rugs. Id.). >

Raudon. Armija iškirto 
“šposą” ne tik i ponui Cham- 
berlinui, bet ir mūsiškiams 
kryžiokams. Juk ir mūsų 
klerikalai, smetonininkai ir 
menševikai prieš porą metų 
buvo sudėję yisas viltis ant 
Dniestro, o ne ant Elbe. Jie 
sakė: Ką tie rusai “be ar- 
motų” ir “virvėmis paka
bintais šautuvais gali?” 
Argi jie nugalės Hitlerio 
legionus, už kuriuos pra
džioje karo grigaitiniai pa
kvaišėliai šaukė “Three 
cheers!”?

Tikrai, girdi, Amerikos 
ir Anglijos drąsieji kovū- 
nai pirma pasieks ne tik 
Lenkiją, bet ir -Pabaltijį. 
Jie iš ten išvarys nacius ir 
paskui Lietuvą gražiuoju ir 
geruoju sugrąžins smetoni- 
ninkams ir jų bičiuliams, 
klerikalams ir menševi
kams.

Deja, gyvenimas gražiai 
pasijuokė iš visų tų kvailų 
pasakų ir svajonių. 
______ i_______ :_________

IŠSIGANDĘ TIESOS A- 
PIE SOCIALIZMO ŠALĮ
Mūsų /klerikalams labai 

nepatinka, kad Amerikos 
aukštojo mokslo įstaigose 
yra susirūpinta suteikimu 
mūsų jaunuomenei infor
macijų apie Tarybų Sąjun
gą. Tai esanti baisi propa
ganda už komunizmą!

Mūsų kaimynka Amerika 
tiesiog verkia dėlei to. Ji 
sako:

Tuo tarpu kai Europoje 
žmones kovoja prieš Mask
vos leteną, Amerikoje per 
mokyklas varoma plati ko
munizmo propaganda. ,

Eilėj Bfookly.no ir New 
Yorko kolegijų ir mokyklų 
yra rekomenduojami kursai 
apie Sovietų Rusiją. .Nieko 
blogo nėra patirti žinių apie 
tą šalį. Bet negera, kai drau
ge varoma ir komunizmo 
propaganda.

Tas programas apie Rusi
ją nustato Amerikos Sovie
tų Draugystės Tautinė Tary
ba. Jose apie Rusiją-'duoda
mas kuo gražiausias paveiks
las ir giriama sovietinė tvar
ka.

Tų studijų plane skaityti 
siūlomos tik maskvinės poli
tikos knygos ar laikraščiai, 
kaip raudonas “Soviet Rus
sia Today,” kurio leidėjai 
yra komunistų partijos na
riai, arba “Soviet Russia vs 
Nazi Germany,” parašyta 
komunizmo apologeto Cor
liss Lamont, ir net Sovietų 
ambasados Washingtone in
formacijų biuletenis.

Tokios tai raudonos idėjos 
diegiamos Amerikoje 
mui.

Kas kita, žinoma, 
jeigu tos programos
rymui būtų pakviesti mūsi
škiai klerikalai. Jie tokios 
“raudonos” literatūros ne
siūlytų studentams < skaity
ti. Jie reikalautų, kad visi 
anti-sovietiniai “profeso
riaus” Pakšto raštai būtų 
įtraukti į būtino skaityijio 
surašą. Dar pridėtų prie 
jų ir Eugene Lyons, ir Da
lino ir kitų trockistų juoda
šimtiškus raštus. Dabar gi 
dalykai eina visiškai kitu 
keliu. Amerikos redakto
riams telieka verkti ir de
juoti, stačiai iš proto krau
stytis.

jauni-

būtų, 
suda-

NEBETURI JOKIOS 
GĖDOS

Jau ne kartą buvo ’ Lais
vėje rašyta ir aiškinta,' kas 
yra Russian War Relief. 
Buvo paskelbtas tos orga
nizacijos direktorių sura
šąs. Iš jo visi galėjo maty
ti ir matė, kad tai grynai 
amerikoniška organizacija 
suteikimui paramos Tary-

ROUGH-WEATHER JOB IN CHINA SEA

ALLTHE ITEMS REQUESTED BY, 
GENERAL EISENHOWER*-------
SHELLS, GUNS.TIRES, BLANKETS 
AND PLANES.............. REQUIRE
USED PAT INTHIER MANUFACTURE

ALL HANDS 
« NEEDED/ 
TO SAVE USED FAT

REFUELING AT SEA Is wotk for specialists, even in fair weather. Hete it’s 
pictured At Its Woi^t, ih A gale lh thė China Sea, as an Esfiex-ctdss carrierJ 
shared her oil with the destroyer that you see rolling and pitching against. 
a mighty wind-whipped waVe. U. S. Navy photo. (international) •

SAVE £V£Z?V DROP OP USED 
FAT. IT'S WORTH CASH ANO - 
£XTAA RATION POINTS. *
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Du broliai, Richard ir Andy Maurer susitinka kur 
hors tarnyboje. Jiedu tarnauja tolimose viena nuo ki
tos bazėse, Filipinuose, o jų gyvenimo vieta randasi 
Seattle, Wash., kur Andy buvo Teamsters Unijos Lo- 
kalo 174-įo nariu ir tikisi juomi vėl būti ne už ilgo.

Jf • 
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KAS KA RAŠO IR SAKO
bų Sąjungos žmonėms, ku
rių tarpe randasi ir Lietu
vos žmonės.

Dabar, patariant Natio
nal War Fund vadovybei, 
toji organizacija pakeitė 
sąVo vardą, išmetant 

ar” ir vadinasi “Ameri
can Society for Russian Re
lief”. Pasiliko tas pats di- 
rektorijatas, ta pati valdy
ba, ir tie patys tikslai.

Bet Keleivio peckeliai 
beniekina ir tebešmeižia 
ją garbingą amerikiečių
ganizaciją. Štai kokia Stra
zdo tirada telpa tame 
šlamšte:

Pirm kiek laiko šioje vie
toje buvo klausta: kam šian-

t

dien tarnauja lietuviai ko
munistai ir jų “Lietuvai Pa
gelbės Teikimo Komitetas.”

Savo laiku tas komunistų 
komitetas buvo dalis Russian 
War Relief komiteto, kuris 
veikė prie National War 
Fund’o.

Vėliau rusų komitetas at- 
siskyrė nuo National War 
Fundo, pasidarė grynai ru
siška organizacija.

Mūsų komunistai prisipla
kė ir prie tos grynai rusiškos 
organizacijos. Jie dabar afi
šuojąs! šitaip : “L.P.T.K., 
RWR,” kas reiškia Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas, 
Russian War Relief.”

Ir tie rusų prieplakai ne
turi gėdos sakyti, kad jie 
šelpia Lietuvos žmones!
Ir neturi gėdos Strazdas 

šitaip begėdiškai meluoti ir 
kenkti teikimui Lietuvos 
žmonėms paramos.

VALDŽIA NUBAUDĖ SMET0NIN1NKĄ 
$4,500 UŽ “BLACK MARKET#’

Jau skaitytojams yra žino- The penalties were im- 
smetoni- posed, the OPA told Judge 

William Kirkpatrick, for over
ceiling charges totalling $3,- 
000 on meat sold to hotels and 
restaurants by Paschall. Judge 
Kirkpatrick issued a consent 
injunction restraining Paschall 
from ceiling violations.”

Tai šitokis yra tas Vieny
bės ir kitų Lietuvos žmonių’ 
priešų Amerikos “patriotas.” 
Reiškia, Wm. M. Paschall 
pardavinėjo mėsą lupdamas 
baisiai aukštas kainas. Bet 
Dėdė Samas sučiupo jį už 
sprando, privertė pasimokėti 
$4,500 bausmės ir dar “in- 
džionkšiną” prieš jį išdavė, 
kad ateityje jis negalėtų 
skriausti žmones — lupti 
“black marketiŠkas” kainas.

Kažin, ar daug garbės tu-

mas Philadelphijos 
įlinkas Wm. M. Paschall (Poš
ka). Jis yra stambus biznie
rius, vieną kartą kandidatavo 
į Phila. miesto majorą, o ki
tu kartu į magistratą. Bet la
biausiai jis “pagarsėjo,” tai 
baisiai neapkęsdamas Lietu
vos žmones ir progresyvius lie
tuvius Amerikoj.

Vienybė, iš birželio 22 d., 
No. 25, 1945 metais, įtalpino 
šio savo “didvyrio” paveiks
lą ir sekamą aprašymą:

“Paaukštintas”
“žinomas veikėjas, biznie

rius, vienybietis ir kandidatas 
magistrato vietai Wm. M. 
Paschall (Poška) Philadelphi- 
joj priklauso beveik visose 
patriotinėse lietuvių, ir žymes
nėse amerikiečių organizacijo- i , t L 
se. štai Wm. M. Paschall kai-}res dar tos 'jetuviskos orga
no Knights of Columbus na- n'za^os- *urlos laikys 
rys, šiomis dienomis buvo pa-' M. Paschall savo nariu? Ka- 
aukštintas j ketvirtą laipsnį. į žm; ■ *. k°kĮ ,m!ea ° “r6 a J1S 
Įvykusiose iškilmingose cere- ’ 'teityje \andidatuos . 
monijose, Philadelphia, Pa., ’ Phila. pažangios lietuvių or- 
Wm. M. Paschall buvo įteik- ganizacijos nieko bendro ne- 
tas kardas ir kiti garbės pa- turi su Mr. Wm. M. Paschall.

Kada jis Liet. Komitete pa
galbai Raudonojo Kryžiaus 
sumušė ir akinius sudaužė ka- 

Taip smetoniška Vienybė j reivio tėvui Petrui Zaleckui, 
džiaugėsi tuomi žmogumi, ku-įtai pažangios .organizacijos 
ris Phila. lietuvių tarpe netu-1 prašalino jį iš savo narių ėi- 
ri vardo. Bet štai rugsėjo 5 lių.
d., vietos mūsų ąnglų laikraš-1 Tai matote, kokie žmotiėš 
čiai išspausdino dar įdomesnę neapkenčia dabartinės Liėtu- 
žinią apie to pono “paaukšti- voj tvarkos, niekina ją, plūs- 
nittlą,” kurią mes čia paduo-;ta Amerikoj pažangius lietu- 
datne pilnai :

Meat Dealer Pays 
$4,500 Penalty

Payment to the U. S. Trea- tą savo “veikėją ir vienybie- 
sury by William M. Paschall, i tį?” Ar ji pritars Dėdei Ša- 
718 Callowhill St., wholesale j mui ir persispausdins Šią mū- 
meat dealer, of $4,500 in OPA su korespondenciją, ar siųs 
penalties was announced to- Paschall’ui ružuojautą ? 
day in U. S. District Court. 1 Reporterių.

žymėjimai.”
Antras, Dar Didesnis 

“Paaukštinimas”

wins! Bet svieto suvedžiojimui 
'jie nuduoda “patriotais.” Ka
žin ką pasakys Vienybė apie

i

u* ,u, -* > j
>' ? Xk ■> ■■ '.<■ -.••'U.

Bfookly.no


I

Trečias pušįaph

" ‘' r Aijūra rSS
šeštadienis, Rugsėjo 8, 1945

PASTABOS APIE ŽEMAITĘ
Du veiksniai nuteikė Žemaitę kūrybiš- 

kia, padarė ją pirmos eilės jėga lietuvių 
literatūroje: gyvenimo potyris ir visuo
menės aplinka. Reikėjo beveik pusės šim 
to metų tam, kad Žemaitėje pakankamai 
pribręstų darbo medžiagoj Kai pradėjo 
kurti, rašyti j a buvo ratuotai jai neberei
kėjo ieškotis temų, nes sunkus tuometinis 
gyvenimas buvo ją apvedžiojęs, kaip Ver
gilijus Dantę, po žemės pragarą. Tik 
apie XIX amžiaus pabaigą Žemaitė susi
dūrė su pažangiąja lietuvių šviesuomene, 
kuri ją traukte įtraukė in usum populi. 
Tai buvo Povilas Višinskis, Jonas Ja
blonskis ir Gabrielė Petkevičaitė—Bitė. 
Višinskis tuo metu buvo tikras lietuvių 
literatūros agentas, skleidęs naujas lais
vės idėjas ir ieškojęs joms korifėjų. Ir jis 
savotiškai “suagitavo” Žemaitę, įbrukęs 
jai “Aušrą” ir supažindinęs ją su tauti- 

’ nio sąjudžid aktualija. Jablonskis veikiai 
pasidarė Žemaitės mokytojas rašytojos 
amate. Jis budriai stebėjo, kad rašytoja 
neišeikvotų niekais savo talento, kad ne- 
kryptų į š&lį. Pastebėjęs Žemaitę nukryp
stant iš kaimo tematikos, Jablonskis ne
iškentęs rašė 1915 m. “Vaire”:

“...Tamstos darbelių skaitytojai, 
Tamstos pačios nemokomi, rasdavo 
juose ir pramogos sveikos, ir poilsio 
stiprinamo, ir pamokslo pamokomo. 
Iš tamstos raštų pats aš mokiaus kita
dos ir gyvų gyviausios, gražių gražiau
sio žmonių kalbos. To mbkės, ne visa
da nusimanydama, ir dirbančioji mū
sų jaunuomenė.

Dabar—juo toliau, juo dažniau—kas 
matome, jog tikrąjį šių dienų Lietu
vos gyvenimą, jog to gyvenimo ypaty
bes Tamsta vis mažiau ir mažiau be
pažįsti”.

Va, sau- 
emaitės

Pagaliau Bitė patraukė Žemaitę į kū
rybą, patapdama jos bendradarbe, ben
drai aiškindamasi gyvenimo ir literatū
ros klausimus ir net bendrai rašydama 
su ja kai kuriuos kūrinius (Dvi Moterį).

Išorinės aplinkos paveikta, Ženjaitė 
patampa atgailautoja, gailinčiasi tiekos 
metų, vien saviems reikalams skirtų. Ši
ta aplinkybė sentimentališkai nuteikia 
rašytoją, ir tas .sentimentalizmas ryškiai 
ataidi kai kuriuose jos raštuose. Šitoks 
yra “Atžalos” Bronislovas, toji “išdygu
si nejučiomis patvoryje, tarp notnėrių, 
godų ir kiečių, graži jau džiūstančio ąžuo
lo atžala”; toks yra “Prie užvertos lan
ginės” studentas, kuris, drauge su kitais 
panašiais į save, anot rašytojos, “kaip ki- 
biršktėlės iš tamsybių, lekia į padanges, 
glaudžiasi į krųvą, stengiasi sužiebti 
gaisrą ir nušviesti tėvų žemės tamsybes”; 
tokia yra ir “Sapno” sūnaus pažadinta 
motina, girdinti per miegus šaukiant: 
“Išgama... Išgama... Beprotė... Vaikus 
lenkiškai moko... Nukauti, nudurti.^. Ji 
ne mūsų, ji ne mūsų...”

Ėmusis plunksnos, Žemaitė atsidėjo ir 
lietuviškai 'knygai. Pabaigusi “Aušrą”, 
stvėrėsi “Varpo”, “Ūkininko”. Pradėjo 
žiūrėti į pasaulį per knygas. Šitokiomis 
sąlygomis atsiranda tokių Žemaitės da
lykų, kaip “Nelaimė”, kurią Jablonskis 
nupeikia.

Tikroji Žemaitės sritis, kurioje ji jau
čiasi kaip namie, yra kaimas ir jo gy
ventojai valstiečiai. Tat psichologiškai 
paaiškina rašytojos kilmė ir jos gyvieji 
interesai. Kilimo bajorė, ji veikiai pajuto 
savo protėvių kalte3, įstūmusias ją į ne
patogius gyvenimo kelius. Moralinis ir 
ekonominis bankrotas —štai tasai purvi
nas taškas, į kurį dažniausiai atvesdavo 
herbuotoji bajorystė. Žemaitė ,pasišlykš- 
tėjo tuo bankrotu ir skubėjo atsipalaiduo
ti nuo slėgusio ją slogučio. Ir pirmas ryš
kesnis jos žingsnis, pažengtas tuo keliu,, 
buvo ištekėjimas už tikro proletaro vaiko 
—Lauryno Žimanto. Tuo būdu rašytoja 

. nutraukė ryšius su aristokratų pasauliu, 
pritapdama visa savo būtimi prie vals
tiečių luomo. Tiesa, kad ir dideliais var
gais negalais, bet tame luome Žimantai 
iškovojo sau visai savarankišką smulkių
jų gamintojų vietą, prisitaikydami prie

smarkiai kapitalistėjančios santvarkos. 
Žimantai gaivališkai buvo pasidavę ben
dram valstiečių ataveiksniui smarkau
jančio kapitalizmo ir tebevegetuojančio 
feodalizmo atžvilgiu. Čia glūdi nepasiti
kėjimo dvaru ir banku šaknys.

Savo pūslėtoms rankoms ir nemigo nak
timis patyrusi sunkią valstiečio naštą, 
Žemaitė augte įaugo į kaimo aplinką, pa
žinusi jo skonį ir kvapą. Buvo daug kas 
negera tame kvape, daug kas svaigino 
galvą ir uždavė širdį. Buvo daug noro ką 
taisyti, bartis ir organizuoti. Teisybė 
šaukėsi satisfakcijos, ieškojo kaltininkų. 
Nebuvo tai lengvas darbas —tasai pra
keiktų klausimų sprendimas. Žemaitei bu 
vo visa tai per arti: trūko lakesnio polė
kio, perspektyvos, kad galėtum sub specie 
vitae išnarplioti visą tą chaosą, surišti 
priežastiškai įvykių įvykius.

Bet šiaip ar taip—tai buvo dirva, kurią 
Žemaitė galėjo arti. Joje ji jautė savo ir 
savo viendarbių prakaitą, girdėjo sa
vus atdūsius ir matė kietas vagas. Visa 
savo prigimtimi permanė ryšį su ta juo
da žeme, su visa jos augmenija ir gyvu- 
lija. Iš tos žmonių ir viso, kas g 
lės nusvilintos aplinkos gimė 
kūrybos patosas, jos realizmas.

Kiaurai permaniusi kaimo gyvenimą, 
Žemaitė gyvai apčiuopė pagrindinį jo’ 
nervą-ekonomines sąlygas. Ekonominė ge 
rovė-tai toji ašis, aplink kurią sukasi vi
sas tuometinis kaimo pasaulis. Mielas tė
vas, miela motina—savi marškiniai dar

* mieliau. Tuo šūkiu rikiuojamas aplinki
nis kaimo gyvenimas, išvirsdamas vietom 
visiška dvasios atrofija ir fiziologine pa
tologija. Tokį kaimą labai gerai pažino 
Žemaitė ir jį pasiėmė savo darbo siužetu.

Iškyla kaimo visuomenėje ir gilesnių 
moralinių motyvų: gailesčio nuskriaus
tiesiems, pastangų jiems padėti, pasige- 
dimo kolektyvinės organizacijos iki visiš
kos filantropijos, tačiau tie motyvai ker
tasi nesusipratusio individualizmo kryž
kelėje. Nesusipratusio individualizmo ir 
susipratusio kolektyvizmo kryžkelė išky
la vedamuoju motyvu Žemaitės kūrybo
je. Žemaitė observuoja. Gyvenimas tiršta 
tikrove jai piešia pakrikus epizodus. Ir 
rašytoja gaivališkai perkelia į popierių 
tuos epizodus. Yra tai ryškūs stipriai pa
spaustos anglies škicai. Rašytoja nesirū
pina fabulos išrutuliojimu: jai įdomu 
patys faktai. Ta prasme ji yra nepamai
noma gyvenimo liudininkė, tiksliai nu- 
švieečianti nutikimus. Jos parodymai gy
viausi ir kartu šiurpūs: visuomenėje ne
matyti mažiausio susipratimo. Tai, kas, 
ateina iš kylančio intelekto srities, ateina 
dažniausia instiktingai ir tuoj grumia
si su akla vegetacija. Šitokioje aplinkoje 
išauga Žemaitės Leonas Pagirys, jau iš
mitęs bernas, mirkstąs tinginyje ir alko
holyje. Atšipusiais, surumbėjusiais jaus
mais, jis net tikram tėvui nejaučia jokio 
aspekto, ramiai laukdamas jo mirties. 
Panašiomis sąlygomis raivosi, kaip inks
tas taukuose, ir “Marčios” Jonukas. Tai 
tuščiaviduris duonos rijikas, apsigimęs 
tinginys miegalis, tikras Duonelaičio 
Slunkiaus brolis. Jis visas sukaltas iš me
džio, todėl jis toks abuojas ir atšipęs. Jo 
krūtinėje plaka ne širdis, bet gabalas mė
sos; todėl ių žmonos mirties .pavojuje, jis 
net atsisako jai motiną parvežti:

—Taigi, kaipgis! Josiu, mat, aš prie 
tų galvažudžių! Andai karčiamoje Cipras 
kad drožė man į ausį. Taigi, kad nujosiu, -■ 
gal mane užmušti... Ko nesusiėjo, kol bu-į 
vo sveika?...

Šitas dvasinis sukrekėjimas kartais^ 
net pūliais supūliuoja. Prisiminkime kad; 
ir Tbpylį, pavirtusį pasaulio valkata. 
Kaip ciniškai skamba jo lūpose žodžiai, 
kuriais jis atsakė į priekaištą: “Nekas 
suėsti jauną vaiką visam jos amžiui — 
reikia ir į savo' sąžinę pažvelgti”. —Cha, 
cha, cha! —susijuokė Topylis. —Dar są
žinė, sumnenė dėl mergos! Man kepurė 
do kepurė, o ana tesikirkinie kur užpeč- 
ky. Ar aš nemačiau. Ir Zosė, būdavo, ate 
eis į pliuškę, tai su tais palkusais šoks; 
dainuos, dračysis... Zlastis mane ėmė. 
Pastanavijau —mano Zosė. Beveizdint.

nustūmiau visus paršelius. Vot, dabar 
štuka: ani tiebie, ani minie. — Juokėsi, 
kvakėjo. — Žinos nabagė, jog aš ne jai 
lygus”.

Žemaitė spręsdama šeimos klausimą, 
bando panašius charakterius įkelti į įvai
rias aplinkybes. Toks, pavyzdžiui, Petras 
Kurmelis, rimtas ir dąrbštus vyras, eko
nominiais sumetimais susigundo vesti 
Kupsčių Marcę. Jokie-vidaus saitai juodu 
neriša; priešingai — Marcę skiria nuo 
Petro jos simpatija Pranukui. Dėl to Kur
melį ištinka katastrofa. Kas nėra pergy
venęs drauge su Kurmeliu to pragaro 
krūtinėje, kurį jis pergyveno visos gam
tos akivaizdoje! Kokį doloroso turtingą 
paukščių koncertą jam pakviečia Žemai
tė, kur paukščių balsų pyne įsipina ir 
saulės spinduliai: “Buvo mylėti, vaikai
ti! Buvo meilės ieškoti, buvo klausti, at
siklausti, buvo pamylėti!”

Kad taip yra ištikrųjų, Žemaitė įrodė 
antru to paties vyro charakterio varian
tu. Tai Juozas Sutkus ir jo mylima ir 
mylinti Magdelė.

Šeima yra Žemaitei pagrindinis kaimo 
gyvenimo narvelis, kuriame rutuliojasi 
įvykių įvykiai, kuriame galiausiai žmo
gaus dvasia smilksta ir trūnija. Ji gyve
na dažniausiai šiukšlėse ir purvuose — 
toji šeima. Ir tie išoriniai purvai tėra 
Žemaitei rodiklis, kokia tų žmonių dva
sia, kokia širdis.

Savo piešinėliuose arba,, kaip pati Že
maitė sako, paveikslėliuose ji pasirodo 
didelė kaimiečių dialogo meistrė. Ir visa 
Žemaitės kalba —gaivios sultys medžiui, 
kūrinio medžiagai. Su tuo sultingu žod
žiu Žemaitė įspūdingai piešia gamtos 
vaizdus, kurie daro spalvingos pastelės 
efektą. Iki šiolei niekas nėra tinkamai 
atspėjęs tos pastelės; kitiems ji net atšli- 
jusi savo turiniu nuo kūrinių. O reikia 
tik giliau įsijausti į Žemaitės gamtos 
vaizdą, kad pajustum jame kažką iš mu
zikos — nors tai keistai skamba —ir fi
losofijos. Jei dialoguose iškyla Žemaitė 
liudininkė, net kopijuotoja, tai gamtos 
peizažuose ji intuityvi mąstytoja, ieškan
ti muzikinės minčių išraiškos, jų filosofi
nės simbolikos.

Iš viso Žemaitės kūryba kelia dar daug 
asociacijų, kurių nėra palietusi nė vieno 
mūsų kritiko ranka. Žemaitė realistė — 
tiesa, Žemaitė eskizininkė — aišku, bet 
Žemaitė yra taip pat didi žodžio meistrė 
ir mąstytoja, kaip ratuota bitė, mums 
atnešusi į literatūros aruodą daug vaško 
ir medaus. Ir šitas dalykas, deja, mums 
dar nėrą aiškus.

Rusų Kompozitorius 
M. A. Balakirevas

Prieš 35 metus -— 1910 m. gegužės 28 
dieną mirė įžymus kompozitorius M. A. 
Balakirevas. Augdamas valdininkų šei
moje Balakirevas ir nemanė būti muziku. 
Pirmasis jo tikslas buvo baigti fizikos— 
matematikos fakultetą Kazanės univer
sitete. Muzikos jis mokėsi pats vienas ir 
pas privačius mokytojus. Turint nepa
prastos atminties talentą ir muzikos 
mokslas jam sekėsi. Nors Balakirevas 
vadinosi muzikos savamoksliu, tačiau 
1855 m., atvykęs į Petrapilį kaip kompo
zitorius ir pianistas, atkreipė tuo laiku 
įžymaus rusų muziko M. Glinkos dėmesį. 
Aukšto intelektinio išlavinimo muzikui 
60-tų metų pradžioje pavyksta apie save 
suburti žinomus muzikus C. Cui, Rimsky- 
Korsakovą, Musorgskį, Borodiną ir jiem 
vadovauti. 1862 m. kartu su G. Lomaki- 
nu jis įsteigė “Nemokamą muzikos mo
kyklą”, kuri rusų muzikos gyvenime su
vaidino nepaprastai didelį vaidmenį. Čia 
naujoviškais pagrindais buvo auklėjami 
jaunieji rusų muzikai. Jis pats tai moky
klai vadovavo 1862 —74 ir 1881 —1905 
m. Kaip dirigentas 1867—69 m. jis va
dovavo rusų muzikinės bendruomenės 
simfoniniams koncertams ir Rimskiui- 
Korsakovui ir Liadovui padedant, sure
dagavęs Glinkos operų pirmąjį išleidimą 
1867 m. dirigavo jas Prahoje/Kaip pia
nistas jis padėjo pagrindus rusų fortepi
joninei kūrybai.

Iš jo veikalų pažymėtina: simfoninė 
poema “Tamara”, fantazija gruzinų mo
tyvais fortepijonui “Islameja”, dvi sim
fonijos C-dur ir D-moll., koncertas Es- 
dur fortepijonui su orkestru, apie 40 ro
mansų dainininkams. Be to, jis parašė 
muziką Šekspyro dramai “Karalius Ly
ras” pridėdamas jai tinkamą uvertiūrą. 
Didelę reikšmę jo leidinių tarpe sudaro 
rusų liaudies dainų rinkinys, išleistas 
1866 m.

M. Buivydas

Mes ir Leninas
Supa^tėviškę džiaugsmas bekraštis, 
Laisvės dainą girdi,—
Kur šiandieną tave mums atrasti, 
Kai tiek jausmo širdy.

Z. Kuzmickis

Taip norėtus tau daug pasakyti, 
Kaip kadais iš širdies,— 
Ligi šiol visos dienos mums šviti 
Siekiais tavo žvaigždės.

Pirmoji Vaga
Pirmoji vaga, išvaryta ant kalno, 
Garuoja, vaisingąjį iščių atvėrus, 
Ir grūdą auksinį nuo sėjančio delno, 
Ir prakaitą sūrų nuo veido sugėrus.

Ne, tu nemirei, keliasi saulė—
Šviesūs saulės takai,—
Tu, kaip ji iškankintą pasaulį, 
Mus kasdieną lankai.

Easton, Pa.
Įspūdžiai Iš Laisvės Pikniko 

Philadelphijoj

šeštadienį, rugsėjo 1 d., per 
New Yorko radio, buvo pasa
kyta, kad sekmadienį bus gie
dra ir šalčiau. Tačiau iš vaka
ro debesys aptraukė visą pa
dangę, žaibavo ir perkūnas 
dievaitis tykiai ir mandagiai 
griaudė. Iš po nakties būta 
.smarkaus lietaus ir nekuriu 
medžių šakos buvo aplaužy
tos. Sekmadienį, apie dešimtą 
valandą, iš po debesų išlindo 
ir šyptelėjo saulutė, per visą 
dieną buvo oras palankus, ne- 
perkarščiausias.

Aš, moteris ir Jonas Zabot- 
ko, apie,/ antrą valandą jau 
buvome pikniko vietoje, Deer 
Park, N. J. žmonių buvo jau 
ko ne pilnas parkas ir vis dar 
važiavo. Kiek apsižiūrėjus, 
parkas stovi pusėtinai žemoj 
vietoj, visur šlapia iš po nak-z 
ties;* kiek vėliau klausiu ma
šinų tvarkytoją draugą Ka- 
sinską, kiek čia suvažiavo 
auto-mašinų ir busų. Apyčiu- 
pai akies plotu negalima nie
ko pasakyt, gal keturi ar pen
ki šimtai mašinų ir šeši busai, 
kiti busai atveža žmones ir 
grįšta atgal. Sakau, čia jau 
bus keli tūkstančiai svieto, o 
žinoma, bet nei bilietų parda
vėjai nieko tikro negalėtų pa
sakyt iki po pikniko, žodžiu, 
sakant buvo gražus ir pasek
mingas masinis piknikas.

Garsiakalbio neturėjo, -tai 
roctos buvo didelis pikniko 
trūkumas. Ar buvo kokia pro
grama . ir ar drg. D. M. šo- 
lomskas sakė prakalbą, nei aš, 
nei kiti negirdėjome. Antras 
trukumas buvo tai alaus ir so- 
dės, nes dar su šviesa, o jau 
baras užsidarė. Draugas M. 
Trakimas, sako, — nekaltin
kit, draugai, komisijos nei 
bravorų, nes kiek alaus jie 
pagamina-išvaro, tai lygiai vi
siem padalina ir pabaigta.

Ją išvertė arklo plieninis noragas, , 
Į pilką velėną giliai įsirėžęs, 
Pavasario saulė jos juodžemy dega, 
Brandindama avižą, kvietį ir miežį.

Padangėmis debesys neša jai peną 
Ir liūties lašais ją sausroj gaivina, 
O vėjas jos kylantį javą šiurena, 
Kaitros ugnimi gubose jį džiovina.

Ir rodos ant kalno vaga ta pirmoji, 
Kaip žemėj įrėžtas tavasis rytojus. 
1945 Kostas Korsakas.

. \ Stepan Ščipačiov.
.' ) ♦

*' ♦

Naktį frontan ėjo traukinys.
Išlydė j ai be švelnių kalbų į kelią. 
Ar atsimeni tu šiandien tas naktis 
Perone užtemdintoje stotelėje?

Pažvelgiau, prispaudęs, į akis, 
Sugirždėjo tik diržai ant rūbų. 
Viens kitam tiek daug dar pasakyt 
Mes per metų eilę nesuskubom.

V. Sirijos Giros vertimas.

I

Tu buvai mūsų laimės kalvis, 
Laisvės kelias visų,— 
Ir didžiulėje pergalės salvėje 
Tavo vardas šviesus.

Supa tėviškę džiaugsmas bekraštis, 
Laisvės dainą girdi,— 
Kur šiandieną tave mums atrasti, 
Kai tiek jausmo širdy.

V. Valsiūnienė.

Pergale
Jis nusiėmė taiklųjį ginklą 
Ir padėjo šalia, ant pievelės, 
Prie sunkaus, neskoningo paminklo 
Su auksinėm raidėm: “Ūber alles.”
Ir pabūklas jau joks nedundėjo, 
Tiktai vėjas plaukus jam taršė, 
Ir pro gaivų šiurenimą vėjo 
Jis užgirdo pergalės maršą.
Augo, plėtėsi maršo gaidos 
Tarp juodų Berlyno griuvėsių, 
Ir po visą Berlyną aidas 
Apie pergalę pranešė tiesą.
Ir paraitė kareivis ūsą, 
Ir paglostė kareivis ginklą, 
Ir pasakė: “Pergalė mūsųį 
Na ir ką, tas žodis mums tinka.” 

Vytautas Sirijos Gira.

Matėme daug svečių iš kitų 
miestų, kaip tai Baltimorės, 
Brookly*no, Willkes Barre, 
Chester: visi labai draugiški, 
kaip vienos šeimos suaugę vaj- 
kai.

Ot netikėtai sueinu savo 
seną draugą laisvietį, buvusį 
eastonietį, Juozą Kižauską. 
Jis man sako: “Broleli, Vin
cuk, sekretą pasakysiu, kad 
šią savaitę aš ąpsivesiu su A- 
dele Kulikauskiene.“ Drau
gės Kulikauskienės duktė ir 
sūnus yra nariai LDS. Visi jie 
laisvos minties veteranai. Su
einame ir pasisveikiname su 
tokiais draugais kaip, Vasiko- 
nis, Dūmšai, Mendeliai, V. 
Valukai, Senas Vincas, Stri- 
peika, Buknys ir daug kitų, 
kožnas pasako kokį nors a- 
nekdotą; kiti šaukė, antras pa- w 
saulinis karas baigtas, tai ko
dėl nepasidžiaugti, tiktai viso- 
ki kryžiokai ir špygiai gali 
sau liūdėt, kad jų plauko glo
bėjas Hitleris, kaip šeškas kur 
nors urve tūno, ar galą gavo.

Diena praslinko žaibo grei- z 
tumu, na, laikas važiuot na
mo. Sėdu į mašiną, žemė dar 
buvo Šlapia iš j5o pereitos 
nakties. Starduoju ir gazoliną 
paduodu rodos tvarkingai, bet 
ratai sukasi ant vietos, mašina 
anei krust. Dūmoj u sau: “vel
nias bus“, kaip čia reikės iš
sikrapštyti iš tos balos. Man 
begalvojant ir motorą maži
nant, ant laimės niekeno ne
kviesti pribėga du draugai, du 
policmonai ir kad jau pastūmė, 
ot aš ir ant kieto kelio. Ačiū, 
ačiū, šaukiau jiems, na ir good 
bye visiems. • V. J. Stankus.
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Peabody, Mass

(Tąsa)
— Aš tai jau žinojau,—pasako jis vi

sai ramiai ir negarsiai.
Aš esu įsitikinęs, kad kiti keleiviai vi

sai nė nepastebėjo, kokia tragedija čia 
buvo suvaidinta.

Konduktorius išsiima savo užrašų 
knygutę, kažką joje užsirašo ir nueina. 
Gal būt, jis turi gerą širdį ir mane už
mirš. Tačiau Tulūzos stotyje aš jau esu 
laukiamas. Be orkestro, bet su automo
biliu.

Tai labai geras automobilis, saugus 
nuo, ugnies ir užpuolimų ir juo važiuoda
mas aš negaliu iškristi. Pro savo langelį 
matau tiktai dalį namų viršutinių aukš
tų, pro kuriuos mes prašvilpiame. Tai 
specialus automobilis svečiams, kuriuos 
čia norima maloniai sutikti, nes visos su
sisiekimo priemonės turi jam užleisti 
kelią, kad jis nekliudomai galėtų prava
žiuoti. Vis dėlto Tulūzos automobiliai 
yra tokioj markės, kokios aš nepažįstu. 
Nei Fordas, nei broliai Dodžai kol kas 
negali manyti galį‘čia daug savų par
duoti, arba jie turi geriau įsidėmėti vie
tinius pareikalavimus.

Tačiau aš jau žinau, kur išlipsiu. Jei
gu kas nors man nepaprasto pasitaiko, 
kas susiję su Europos šalių papročiais ir 
įpročiais, tai aš visuomet esu pakeliui į 
policijos nuovadas arba po kopų sparne
liais. Namie aš nesu niekumet turėjęs 
jokių reikalų su policija arba su teismu. 
Čia gi tereikia tik ramiai sėdėti ant dė
žės, ar nekaltai gulėti lovoj, arba eiti per 
pievą pasivaikščioti, arba važiuoti trau
kiniu, ir visuomet aš atsidursiu policijos 
nuovadoj. Joks stebuklas, kad Europa 
eina šunims šėko piauti. Juk čia žmonės 
p'ėturi laiko dirbti, septynias aštuntąsias 
savo gyvenimo dalis jie turi sugaišti' po
licijos nuovadose arba besiginčydamiesi 
su policininkais. Dėl to ir žmonės čia yra 
tokie susierzinę ir taip mielai rengia ka
rus, kadangi jie amžinai turi rieti? su 
policija ir policija su jais taip pat rieja
si. Mes Europos šalims nebeturime 
pumpuoti nė vieno cento, juk jos išleidžia 
juos tik savo policijai dar labiau didinti. 
Nė vieno cento daugiau, no sir.

—Iš kur tamsta esate?
Aukštasis kunigas vėl sėdi prieš mane. 

Visi jie tie patys. Belgijoj, Olandijoj, Pa
ryžiuj, Tulūzoj. Visuomet jie turi klaus
ti ir visuomet jie nori viską žinoti. Ir 
visuomet žmogus padarai vis tą pačią 
didelę klaidą, kad, apskritai, į jų klausi- 
įpus atsakinėji. Reiktų visai tylėti, visai 
nieko nesakyti ir leisti spėti. Tuomet jie 
visi greit atsidurtų beprotnamiuose, ar
ba jie įvestų vėl kankinimus. Bet jei 
jiems neatsakinėtum, tai kopai pasida
rytų dar kvailesni, negu jie jau dabar 
yra.

'Tačiau pamėgink, kad geras, ten sėdė
damas, arba stovėdamas ir nuolat klau
sinėjamas iškęsti ir nieko neatsakyti. 
Prakeikta burna pati kalba, vos tik koks 
nors klausimas yra sviedžiamas. Tai da
ro ilgas įpratimas. Kažkaip žmogus ne
gali pakęsti ir leisti pakibti ore svirdu
liuojančiam klausimui, kad savo atsaky
mu vėl jam negrąžintum lygsvaros. Ne
atsakytas klausimas neduoda žmogui ra
mybės, bėga vis paskui, veržiasi į sapnus 
ir atima žmogui ramybę dirbti ir galvo
ti. Vienas žodis “Kodėl?” su klaustuku 
užpąkalyje yra centrinis visos kultūros, 
čįyijizacijos ir evoliucijos punktas. Be 
Šip yieno žodžio žmopės nebūtų kas nors 
kjtas, kaip beždžionės, ir jei beždžionėms 
duodamas Šis burtininkiškas žodis, tai 
jos tuojau pasidaro žmonėmis. Yes, sir.

Iš kur tamsta esate, aš noriu žinoti.
Iki tolei šį’kartą aš bandžiau neatsa

kyti, bet dabar jau neišlaikau. Turiu ką 
nors jam papasakoti. Ar man reikia pa
sakyti, kad aš atvykstu iš Paryžiaus? Ar 
gal geriau jam pasakyti, kad atvykstu iš 
Lįmožo? Jei pasakysiu, kad iš Limožo, 
gal būt, jie* tas astuonias dienas sutruųi- 
pins, nes juk Limožas nėra taip toli^ kaip 
Pairyžius. ’

—- Aš įsėdau Limože! ?
— Tai ne tiesa, vyruti, tamsta esate 

Paryžiuje įsėdęs.
’&a, tiktai pažiūrėkite, kaip jie gali 

gerai įspėti’.
' — Ne, aš įsėdau ne Paryžiuje, bet tik 

Lirnožė. \ ’ '
- Tačiau kišenėje tamstą turite Pa

ryžiaus pprpno biįįetą.
. T«Jau yęl jie,.R^iypdp, mąpo ki|,ę-

ne-

da- 
ne-

nes išvartė. Aš gi pats visai ir pepašte- 
jbėjaų, nes jau taip esu prie to kratymo 
pripratęs, kati tas dalykas man net nebe
imto į akis. ' '

— O, tą perono bilietą aš jau senai tu
riu. '

— Kiek laiko?
— Mažiausia šešios savaitės.
— Nuostabu. Ant bilieto yra vakar 

dienos ryto data.
— Matyt, klaidingai buvo sudatuota, 

— sakau aš. s
— Žinoma. Taigi, tamsta esate Pary

žiuje įsėdęs.
—Bet nuo Paryžiaus iki Limožo aš esu 

už bilietą sumokėjęs.
— Štai kaip. Tai tamsta esate toks ge

ras mokėtojas, kad be savo bilieto dar 
nusipirkote ir perono bilietą, kurio ne
būtų reikėję, jei būtumėt turėję geležin
kelio bilietą. Jeį tamsta ištikrųjų turė
jot nusipirkęs bilietą iki. Limožo, tai kur 
dabar tas bilietas. "

— Aš jį atidaviau Limože, — atsa
kiau.

— Tuomet tamsta- turėtumėt turėti 
Limože perono bilietą. Tačiau mes visa 
tai kol kas palikime nuošaliai. Pirmiau
siai norime nustatyti tamstos asmenybę.

Gerai, jei jie nori tiktai nustatyti ma
no asmenybę, tai man daug mieliau, 
gu jie norėtų mane patį suimti.

— Tautybė?
Štai kur keblus klausimas. Tokio 

lyko aš nebeturiu nuo to laiko, kai
galėjau įrodyti, kad aš esu gimęs. Ištik
rųjų dabar aš galėčiau pamėginti suvai
dinti prancūzą. Juk konsulas man pasa
kojo, jog esą tūkstančiai prancūzų, ku
rie nemoką prancūziškai kalbėti, o ta
čiau, pagal savo pilietybę, esą prancūzai. 
Tikrai jis man netikės. Jis norės taip pat 
ir įrodymus pamatyti. Aš norėčiau tik
tai vieną dalyką sužinoti, kuriam gresia 
mažesnė bauspiė už be bilieto važiavimą 
geležinkeliu: prancūzui ar užsieniečiui. 
Tačiau užsienietis galį juk pagalvoti, 
kad Prancūzijoj nereikia jokių bilietų- ir 
jis visai teisingai daro važiuodamas be 
bilieto. Bet mano kišenėse pinigų nerado, 
o tai yra jau įtartina.

— Aš esu vokietis, — surinku aš; 
mat, man visai staiga į galvą atėjo min
tis, kad būtų gerai.pažiūrėti, ką jie daro 
su bošu, jei jie sučiumpa jį savo krašte 
be paso ir .geležinkelio bilieto.

— Vadinas, vokietis. Žiūrėkite. Grei
čiausiai, dar iš Potsdamo.

— Ne, tiktai iš Vienos.
— Ji juk.Austrijoj. Bet tai ištikrųjų 

tas pat. Taigi, vokietis. O kodėl tamsta 
neturite jokio paso?

— Aš jį pamečiau.
Dabar vėl viskas prasidėjo iš naujo, 

nuo pradžios. Kiekviename krašte jie 
turi lygiai tuos pačius klausimus. Kažin 
ar yieni nuo kitų.nusįrąšė? Greičiausiai, 
matyt, jie buvo išrasti Prūsijoj ar Rusi
joj, nes viskas, kas liečia kišimąsi į pri
vačius žųiogaus reikalus, kyla iš vienos 
anų kraštų. Tenai žmonės yra kantriau
si ir su yiskuo sutinka ir dar prieš žiban
čias sagas nusiima kepurę. Mat, kai ku
riose šalyse blizganti saga yra piktasis 
dievas, kurį reikia garbinti ir mėlstis 
jam, kad jis nekeršytų.

Po dviejų dienų aš gavau keturiolika 
dienų kalėjimo už geležinkelio apgaudi
nėjimą. Jei būčiau pasisakęs esąs ameri
kietis, tai dar, gal būt, jie būtų išknisę, 
jog prieš tai jau aš taip pat buvau baus
tas už geįežipkęlių apgaudinėjimą ir 
man būtų dar brangiau kaštavę. Dabar 
gi mano pavardė jiems nieko nesakė. 
Taigi, yra ir tam tikros naudos, jei ne
turi paso ir jūrininko kortelės, kurią 
kiekvienas galėtų kišenėj surasti. Pra
ėjus pirmosioms dienoms, per kurias bu
vo atlikti formalumai, aš buvau, priskir
tas į darbo koloną. Iš cįnkuotos geležies 
lakštų karpėm ypatingus daiktus. Kam 
jie buvo naudojami, nežinojo nė vienas 
žmogus, net gi patys prižiūrėtojai to ne: 
žinojo. Kai kurie tvirtino, kad tai vaikų 
žaislų dalys, kiti bet gi šakė, kad tai šar
vuotų Jaiyų ejatys, dęr kiti buvo įsitikinę,, 
bad jie priklauso automobiliams,;o buvo 
ir tokių, kurie prisiekę ir lažines iš įšmu- , 
gelįuoto tabako, kad šie cinkuotos skar
do 1 a k š t a i e s a n č i o s labai 
svarbios vairuojamo orlaivio 
dalys. Aš pats buvau tvirtai 
įsitikinęs, kad tai jūrų narų šarvų dalys. 
Kaip aš tuo įsitikinau ir pats nežinau.

’ (Daugiau, bus)

Lietuvių Pašalpinis Kliubas 
Gražiai Pasirodė Labda- . 

• > K-A < 2 .■ i <
, rybės Darbe!

Vietinis Lietuvių Pąšalpinis 
Kliubas rugpjūčio’25 d., turė
jo surengęs labai puikią vaka
rienę savoje svetainėje, ku
rios visas pelnas skiriamas su- 
šelpimui Tarybinės Lietuvos 
žmonių.

Kliubas savo -nutarimui . į- 
vykdyti ir svetainę aukojo. 
Už tai Kliubui priklauso dide
lis ačiū! Gal būt peabodiečiai 
dar pirmą kart taip gražiai 
pasirodė šiame neapsakomai 
svarbiame ir dideliame reika- 
le. Tai garbė Peabodės gera
širdžiams lietuviams ir Kliubo 
paskirtai komisijai, kuri taip 
širdingai darbavosi, kad tik 
geriau pagelbėti broliams ir 
sesutėms mūsų gimtojo kraš
to. Tai pagalba Tarybinei Lie
tuvai ir jos žmonėms, kurią 
hitlerinis žiaurusis fašizmas 
taip bjauriai nuteriojo perei
tame kare. Juk ten viskas bu
vo sunaikinta!

Draugė Anna Krajevskie- 
nė labai daug pasidarbavo su 
savo dukteria Aldona ir kito
mis draugėmis ir draugais. 
Draugas Martynas Petkus irgi 
daug gelbėjo tame reikale. 
Man gaila, kad nesužinojau 
visų vardus, kurie pagelbėjo 
dirbti.

Garbė visiems, kurie turėjo 
daug pasirūpinti ir labai pa
dirbėti, kol surengė tokią pui
kią iškilmę, nes Peabody bile 
koks parengimas yra sunkiau 
surengti negu kur kitur di
desnėse kolonijose, kur yra ir 
gyvuoja LLD ir kitos pažan
gios organizacijos. Čia gi ačiū 
Kliubui, kad tuomi labdarin
gu darbu susirūpino ir įvykdė 
didelį ir gražų parengimą.

žmonių buvo daug —pilna 
svetainė. Gi valgių 
niausiu ir daug buvo 
minta. Tik stebėtis 
kaip galima buvo tiek 
daug prigaminti su 
mažom spėkom ir visokio trū
kumo laikotarpyj ?

Kadangi draugas Rapolas 
Čiudalą gavo užkvietimą, kad 
mudu turime vykti į Peabodės 
bankietą, tai ir priruošė savo 
mašina dėl vakaro. Važiavo
me tryse: draugė Marė čiu- 
ladienė ir mudu su Rapolu. 
3^-jų mylių kelionė gražioj 
nuotaikoj pasirodė neilga ir 
bematant mes jau Peabody 
— svečių pilnoj svetainėj. 
Tuoj netrukus draugas Marti
nas Petkus, kuris pirmininka
vo tam vakarui, atidarė prog
ramą to vakaro su atatinka
ma prakalbėle anglų kalboje, 
kadangi ten radosi nemažai ir 
kitataučių žmonių. Martinas

tai ska- 
priga- 
reikia, 
ir taip 
tokiom

Telef. HUmboldt 2-7964

pats gražiai/ dalyką perstatęs, 
pakvietė vietinį svetį pakalbė
ti Kostantą Petkevičių, kuris 
ragino gelbėti Lietuvą, nes 
ten ręikaliAga' pagelba žmo
nėms. Antru kalbėjo V. Seu- 
ciuk (ru^ų .tautybės žmogus) 
kalbėjo angliškai, nurodė, 
kaip jie gelbėjo Raudonajai 
Armijai laike karo.

Buvo pakviestas draugas 
lowellietis Rapolas čiulada. 
Rapolas kalbėjo gerai, pa
brėždamas plačiau Tarybinei 
Lietuvai pagalbos reikalingu
mą ir kaip kituose miestuose, 
kur randasi Lietuvių, Litera
tūros Draugijos kuopos ir ki
tos pažangios organizacijos, 
kaip ten yra plačiai ir gausiai 
paramos darbas vedamas. 
Draugas čiulada priminė pea- 
bodiečiams draugams, kad ir 
jie turėtų čia susiorganizuoti 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopelę ir tuomet pagal išga
lės darbuotis pažangos srity
je, kas būtų naudinga visiems 
Peabodės pažangiems lietu
viams.

Paskutiniuoju kalbėtojo ra
šantis šiuos žodžius. Tai buvo 
stipresnis paraginimas svečių 
paaukoti Lietuvos pagalbos 
tikslams kiek galint daugiau. 
Nurodant, kaip dabar Lietu
vai Pagalbos Teikimo JK-opiite- 
tas darbuojasi, kad kuo dau
giausia supirkti visokių me
dikamentų ir su dabar ruošia
mu dešimtu siuntiniu pasiųsti 
Tarybinei Lietuvai. Buvo nu
rodyta, kad Lietuvai reika
linga visokia parama: už pi
nigus superkama medikamen
tai, o šiaip visoki rūbai ir če- 
verykai surenkama ir siunčia
ma per Russian War Relief. 
Mes tame bankiete pasveiki
nome taipgi ir karo pabaigą 
ir žengimą į- taikų gyvenimą. 
Buvo paliesti ir kiti klausimai.

Aukų Lietuvos pagalbai su
rinkta $35 su centais. Tai gra
žus padovanojimas draugų 
peabodiečių. Kiek nors dar 
liks ir nuo paties bankieto, 
tai įnis gera parama.

Draugai vietiniai visą 
skaitą ir aukojusių sąrašą 
tys paduos į “Laisvę”.

Mūsų didelis troškimas
vo ten suorganizuoti’ ir Lietu
vių Literatūr. Draugijos kuo
pelę. Bet draugas M. Petkus 
davė mums žodį, jog jie patys 
ten aht vietos pasikalbės ir 
susirašys. Mes pasitikim, kad 
draugai peabodiečiai tame pa
sidarbuos. 0 jeigu reikės pa- 
gelbos, tai mudu su draugu 
čiulada vėl nuvyksime drau
gams į pagelbą.

J. M. Karsonas
___________ ______ 1

ČECHOSLOVAKIJA NO
RI GREIT IŠKRAUSTYT 

VOKIEČIUS
London. — Čechoslova- 

kijos premjeras Fierlinger 
ir ųžsiepinįs ministeris J. 
Masaryk kalbėjosi su Ang
lijos užsięn. ministeriu E. 
Bevinu apie 2,000,000 liku
sių! vokiečių greitą 
iškraustymą iš čechoslova- 
kijo^ ribų, nes jų buvimas 
ten pavojingas.

Anglų valdžia yra net 
pasmerkusi greitą vokiečių 
iškraustymą.

LENKAI ITALIJOJ UŽ
MUŠĖ KOMUNISTĄ 

_!____________

Roma. — Per susidūrimą 
Palagianello kaime, arti 
Taranto, lenkai kareiviai 
užmušė vieną italų komuni
stą ir pavojingai sužeidė du 
kitus.

at- 
pa-

bu-

Maskvą šiltai priėmė at
vykusį Rumunij os pr em j erą 
Grozą.

J. J. Kašldaiičius, M. D.
530 Summer Avė. N^wąrk, N. J

Sekmadieniais nėra valandų. 
,i. '»'* i r t' H ’

■VALANDOS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)* r '

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ąr naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu' ' ir kairiomis 
būsite patenkinti.

HDH , t o

1113 Mt Vernon St 
philadelphia,pa

Telefonas Poplar 4110

W5I

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Indian S*., arti Central Skr. 

k CAMBRIDGE, MASS. '

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Antano ir Josephine Kas močių
GRAŽUS PAVILIONAS

Šile Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546
IGREEN STAR BAR & GRILL

, t . ■ F , , f . •• • •

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir 'pasišokti užeini 

. pas “Green Star Bar and Gri’l,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
Ateikite pasimatyti su Giviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonai EV. 4-869S
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Žinios iš Lietuvos
• ■ \

Marijampoliečių Pagarba 
Žemaitei

Gegužės 31 d. respubliki
niu mastu buvo minima lietuvių 
liaudies rašytojos Julijos Žy
mantienės-Žemaitės 100 metų 
gimimo sukaktis.

Caristiniais laikais ^rašytoja 
žemaitė praėjo sunkius gyve
nimo ’ erškėčių kelius, tačiau 
ji sukūrė ir paraše liaudžiai 
nemii/štamų turtingą kūrinių 
lobyną.

Paskutiniuosius metus rašy
toja žemaitė praleido Mari
jampolėje pas advokatą A. 
Buletą, kur ir baigė savo gy
venimo dienas. Ji palaidota 
Marijampolės kapuose. Prie 
antkapio — kuklus paminklas 
su žalvariniu paveikslu ir už
rašu: “žemaitė 1845—1921.“

Apleistas rašytojos žemaitės 
kapas su medinėmis, sulūžu
siomis užtvaromis liūdija, kad 
marijampoliečiai jos kapo su
tvarkymui neparodo reikia
mos iniciatyvos.

Anksčiau advokatas A. Bu-* >
lota su savo žmona buvo uo
lūs jos kapo lankytojai; jiedu 
jį tvarkė ir apsodindavo gėlė
mis. Tačiau prie žemaitės ka
po pasigendama ir šios šei
mos, kurią vokiškieji barbarai, 
okupavę mūsų kraštą 1941 m., 
nuaudė. ,

Rašytojos žemaitės kapą 
dabar puošia vien tik. šalia sto
vinčių beržų pavasario pum
purais sprogstančios šakos ir 
ant kapo uždėtas Marijampo
lės apskr. pirminės komjau
nimo organizacijos žalumynų 
vainikas su užrašu kaspine: 
“Mylima liaudies rašytoja, ta
vo idealai vykdomi tarybinio 
Lietuvos jaunimo.“

A. Ž-kas.

Nauji “Pienocentro“ Gaminiai
Artėjant vasaros sezonui, 

Kauno “Pienocentras“ užpla
navęs visuomenei patiekti vi
są eilę naujų gaminių — bū
tent, šaltų, gaivinančių gėri
mų. Ir dabar “Pienocentro“ 
parduotuvėse visai laisvai jau 
galima gauti pirkti valgomų
jų ledų, pieno šampano, pie
no albumino ir giros (vokief 
čių okupacijos metais šių, da
lykų visai nebuvo leidžiama 
gaminti).

Lauktina, kad naujųjų “Pie
nocentro“ gaminių pasirody
tų taip pat ir viešosiose darbL 
ninku ir tarnautojų valgyklo
se bei svetainėse.

Ruošiami Kursai Vaistininkų 
Padėjėjams Paruošti

Farmacininkų kadrams pa
didinti, Sveikatos Apsaugos 
Liaudies Komisariato Vyriau
sioji Farmacijos Valdyba ruo
šia vaistinių mokiniams 3 me
nes. kursus. Kursai organizuo
jami prie Kauno Valstybinio 
Vytauto Didžiojo Universiteto. 
Kursų lankytojai, išklausę 
kursus ir išlaikę nustatytus eg
zaminus, gaus vaistininkų pa
dėjėjų teises.

— Tauragės apskričio Švė
kšnos miestelio komjaunimo 
organizacijos iniciatyva suor
ganizuoti politinio lavinimosi 
kursai. Kursų dėstytojais bu
vo pritraukti vietos inteligen
tai. Pamokos kursuose vyksta 
du kart savaitėje ir yra gau
siai lankomos.

Be to kuopelė suorganizavo 
ir pravedė 10 vakarų su pa
skaitomis. Į šiuos vaitavus y- 
pač gausiai lankėsi vietos jau
nimas. Tokių vakarų numato
ma surengti ir daugiau.

Tnimąnas Pasiūlė Kon
gresui Skubinti

Rekonversiją
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

15. Viešieji darbai ir na- 
turališkieji turtai — išleisti 
daug bilioną dolerių išvys
tymui sritinių gamtiškų 
turtų šaltinių, pagerinimui 
senųjų ir statymui naujų 
vieškelių, lėktuvams laukų, 
federalinių pastatų, suteiki
mui miestams finansinės 
paramos dėl statybos ir tt.

16* Lend-Lease — atšauk
ti Johnson Act, teisingai ir 
žmoniškai susitaikyti su į- 
vairiomis šalimis dėl joms 
duotos paramos karo metu 
formoje Lend-Lease, pas
kirti $500,000,000 dėl UN- 
RRA ir tt.

17. Kongreso narių algos 
— tuojau pakelti visiems 
Kongreso nariams mokestį 
iki $20,000 per metus.

18. Pardavimas tavorinių 
laivų — tuojau priimti į- 
statymą, kad palengvinus 
pardavimą tavorinių laivų, 
kurie randasi valdžios nuo
savybėje.

19* Apsigynimas — fede
ralinė valdžia turi pasto
viai rūpintis sukuopimu ap
sigynimui reikalingų me
džiagų, kurias reikia įga
benti iš užsienio.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE 18 hfereby givęn that License No. 
EB 1292 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under. JSęction' 107 of 
the Alcohbllc Beverage , Control Law at 
573 Van Slcklen Ave., Borough of Broklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS SHER
573 Van Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
57 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL ENDfc
57 Lee Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1918 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

SAMUEL MORELLI
1488 Herkimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
fcn 657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724-6 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724-6 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hefeby given that License No. 
EB 714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Broadway, Borojjgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE, INC. 
240—Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1587 has been issued to the undersigned' 
td sell beer, at retail under Section 107 df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby Street, BoroUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FISHCETTI BROS. 
Bowling & Billiards, Inc.

57 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Elk 1477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA BERGER
3619 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

- --------- - - ~ ■ • - — ■

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 1

Churchill bando Italijai 
karalių išlaikyti.

Chicago, III.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a.t 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MAX SCHNĖIDER
765 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

BAYOHNE, n. j. b
Lifet. Ukėsų JCliubo susirinkiniaš 

įvyks rugsėjo 11 d., 2 West 22nd St. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti susirinkime, nes 
daug svarbių dalykų yra apkalbėji
mui Lietuvos šelpimo reikale. — 
Kom. (210-211)

SO. BOSTON IR APYLINKEI
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 kviečia visus Literatūros 
Draugijos 2 kp. moterys.

Šioje pačioje vietoje, 2 valandą, 
įvyks Naujos Anglijos Moterų Sąry
šio komiteto posėdis (perkeliamas iš 
So. Bostono). Iš Bostono: (nuo 
Forest Hills stoties) imti Charles 
River gatvėkarį iki Gardner St. Au
tomobiliais — 1A kelią iki Spring 
St. ir juomi iki Gardner £=>t.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63, kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 7 d., 8 v. v., 407 
St. Prašau visų dalyvauti 
me. — A. Jocis.

Lafayette 
susirinki- 
(208-209)

9

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugsėjo, 3 vai. dieną, pas J. 

Bimbą, 161 E. 16th St. Visi nariai
malonėkite dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų. Šių metų knyga jau prisiųsta, 
kurie dalyvaus susirinkime gaus 
knygą — Bernardo Gavelio Išlaidą. 
Taipgi bus išduotas raportas iš 'dvie
jų įvykusių piknikų; sužinosite apie 
vakarienę, kurią ruošia trys tautos 
bendrai su ALDLD 84 kp., rugsėjo 
30 d., Rusų salėje, W. Patersone.

J. Bimba, sekr. (209-210)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 10 d. Liet. Taut, 
kambariuose, 7:30 v. v. Visi nariai
prašomi laiku dalyvauti susirinkime 
ir tinkamai prisirengti prie žiemos 
sezono.—G. Shimaitis. (209-210)

Namo

merginos . Moterys 
Patyrimas nereikalingas. Prie dirbtinių gėlių.

5 dienų savaitė.
55c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
VIRŠLAIKIAI. APMOKAMOS

V AKACIJOS IR ŠVENTES.
CAVALIER GLASS CO.

21-16 44TH ROAD, 
LONG ISLAND CITY.

(210)

PAGELBININKAI

OPERATORĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

Prie Singer Siuvamų Mašinų 
SU AR BE PATYRIMO

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

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

SUSTATYTOJAI
PRIE

Plieno Plokščių Darbo
VIRŠLAIKIAI—NUOLATINIS 

DARBAS.
ROY ENGINEERING

& IRON WORKS, INC.
OTSEGO & BAY STS. 

(ERIE BASIN) 
BROOKLYN, N. Y.

(211)

(211)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vien.oj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

FOUNDRY PAGELBININKAI
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DIRBTI POPIERINES DĖŽĖS
Patyrusios ir mokines.
DISPLAY BOX CO.,

ST. FRANCIS ST., NEWARK. N. J.
(212)

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

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

MERGINOS-MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS. POKARINIAJ DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA 
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

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

(X)

MOLDING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

TAIPGI PAGELBININKAI 
48 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS 

BURNHAM BOILER CORP.
701 SPRING ST., 

ELIZABETH, N. J.
(Route 25, Arti North Ave.) 

 (211>

TIKRAI ŽMONIŲ MOKYKLA
THE JEFFERSON SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE

visiem ŽMONĖM. . . visą LAIKĄ
"Kaip pagerinti jūsų Rašomąją ir Kalbamąją Anglų Kalbą” 

ŠJ kursą duos ELAINE SWENSON
Taip pat kursai: ISTORIJOS .. EKONOMIKOS .. POLITIKOS .. 

DARBO UNIJIZMO .. MOKSLO .. MENO .. MUZIKOS .. 
KALBŲ .. LITERATŪROS . . FILOSOFIJOS.

RUDENINIS TERMINAS J į8.1 ?.^?X^A£>I7LtSLDEJDA RuffS('j° 10 f • 
į PAMOKOS PRASIDEDA Rugsėjo 24 d.

< ” dėl pilnų žinių rašykite ar telefonuokite
THE JEFFERSON SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE .

. 575 Sixth Avenue, New York 11, WA 9-1602.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

'* į pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

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

A. Jonikienės Brolis Bakevi- 
čitis Sutiko Tragišką Mirtį 
J Juozas Bakevičius, 59 m., 

antradienį, rugp. 28 d., kaip 
9 vai. ryto, savo biznio reika
lais važiuodamas tapo užgau
tas traukinio, kuris važiavo • 
50 mylių į valandą, ir ant vie
tos Užmuštas. Troką, kuriame 
važiavo velionis, lokomotyvas 
vilko apie 150 pėdų ir velionį 
Juozą rado suspaustą tarp vai- 
rUoja'mo rato ir sėdynės.

Juozas gimė Lietuvoj, bet 
dar visai kūdikis buvo, kada' 
tėvai apleido Lietuvą ir atke
liavo į Liverpool, Angliją. Į 
Ameriką atvyko būdamas pen
kių metų. Pirmučiausia tėvai 
apsistojo Chicągoj, kur gimė 
Juozo sesuo Jonikienė. Neil
gai Chicagoje pagyvenę, Ba- 
kevičiai išsikraustė į mainų, 
sritį ir veik visą likusį gyveni
mą tėvas dirbo mainose. Juo
zo tėvo Povilo Bakevičiaus 
mirtis, kaip ir velionio Juozo, 
įvyko tragiškai, kuomet tik 11 
mėnesių išdirbęs ant gelžkelio 
Chicągoj tapo tokio pat loko
motyvo ant vietos * užmuštas. 
Motina buvo mirus tik 11 mė
nesių prieš tai, Springfield, Ill.

Juozas paliko liūdesy savo 
moterį Minnie, dukteris Ma
bel ir Hazel ir sūnų Glenn, 
vieną žentą, kuris randasi ka
ro ligoninėj Californijoj, ir 
vieną anūkę apie 6 metų; se
serį Jonikienę ir jos Šeimą ir 
tolimesnių giminių.'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
123 Berry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIAS ZABAWSKI
128 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licehse No, 
GB 1379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
691 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GROSS
691 Bedford Ave., „ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7735 has been 'issued to the undersibned; 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Broome Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STELLA CZAJKOWSKI
50 Broome St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kitigs, to be consumed off the 
premises.

LAWRENCE PHILIP BARBIERI
3 East 5th St., Brooklyn, N. Y.

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 Control Law rtt 
898 Shepherd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises. , , i

ALEX ABUGEL
898 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1784 has been issued to the undersigned 

■to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholid Bėvėrage Cohtrol LaW at 
163A Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

Nathan gaiberMan
163A Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcdhoiic Beverage Control Law at 
317 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, td be ednsumed off the 
premises.

GABTANA DE ROSA
317 PeaUl St., Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks rugsėjo 10 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
dalyvauti, nes reikia prisiruošti prie 
rudeninių reikalų — taipgi užbaigti 
vasarinius. — A. W. (209-210)

WORCESTER, MASS.
Atydai Aido Choro nariam! Pra

šome visus narius, taipgi ir naujus, 
dalyvauti Liet, salėje, 29 Endicott 
St., rugsėjo 9 d., punktualiai 1-mą 
vai. dieną. Pradėsime sezono pra
džios praktikas, taipgi išgirsime ko
miteto pranešimą.—Kom. 0209-210)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 9 d., 11 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Prašau visų dalyvauti,' pasi
imti knygą, kurią dabar gavome iš 
Centro. Tie, kurie nemokėjote už 
šiuos metus, dalyvaukite susirinkime 
ir užsimokėkite, nes kitaip knygos 
negausite. Taipgi tie draugai, kurie 
užsimokėję, ateikite pasiimti knygą, 
nes į stubas nepristatysime. — J. M. 
Lukas, sekr. (209-210)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth-Linden ir apylinkės mez

gėjų susirinkimas įvyks 9 d. rugsėjo, 
L. P. Kliube, 408 Court St. Dalyvau
kite visos; — L. S. Sekr. (208-209)

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

512

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
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 
........ 4 I ............................... ..

MERGINOS 
IR 

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas, 

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.,

43-15 34th St., L. I. City. į
(211)

OPERATORES
Mokinės ir merginos ' abelnam darbui.

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
JAY NOVELTY CO.,

101-03 103rd Ave., Ozone Park, L. I.
(215)

MERGINOS—MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis, lengvas 
fabriko darbas. Gera alga—viršlaikiai. Puikias 
sąlygos, ateitis. Sena patikiama organizacija.

STANDARD BRANDS, INC.
Kent Avė. ir Morton St., B’klyn.

'  ■(215)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui laisvą, biedną 

moterį, amžiaus apie 40. Aš esu pa
siturintis ir mokytas. Prašome ra
šyti: George, 11059 Dodge Rd. 2, 
Van Dyke, Mich. (210-212)

NAUJAS IŠRADIMAS

SAK-SĄK Ointment, naujasSAK-SĄK Ointment, naujas išradi
mas, sudarytas pagal vėliausio mok
slo supratimo, stebėtinai greitai gel
bsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽĖ
JIMO, DEDERVINIŲ, PUČKŲ ir 
ECZEMO. Taipgi labai gelbsti nuo 
PILES, raudonoji gysla, (hemorrhoi- 
dai) ir dėl niežėjimo kojų, kaip va
dina (Athlete’s foot). Su pirmu var
tojimu matysi pasekmes. Gal bandei 
visokias mostis, tai dar išbandyk ge
riausią. Saugokitės netikrų pasiūly
mų, visada žiūrėk ir reikalauk, kad 
būtų užrašas ant dėžės SAK-SAK 
OINTMENT, tai tik tada aplaikysi 
tikrąją. Užtikrinam pasekmes ar pi
nigus grąžinant. Kaina $1.00. Reika
laukite šiuo antrašu:

deken’s Ointment co.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

NAMU SAVININKAI!
. Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU•
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei Stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau- 4 
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais*

SENUS NAMUS APDAROME Š1NGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N

Telefonas EVėrgreen 4-0753.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under' Section 107 of 
.the Alcoholic Beverage Control Law* at 
194 Roekaway Aventie, Borough df Brddklyn, 
Čdunty of Kings, t6 bė consumed off the 
premises.

ABE BLUTH
194 Rockaway Avę., b^ooklyn, N. V.

- i.» ■-i’- -tr-4 T-^1 **
NOTICE is hereby giVeh that Licėnsė Nd. 
QB 4620 has been issued to) the undersigned 
td sell beer, at detail undė? Sectioh 10? df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6705 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL GUNTHER
5705 — —3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1336 has been issued! to the uhdersigned 
to sell beer, dt retail \ihder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed1 off the 
premises. X
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALČMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

VYRAI APTARNAVIMUI
NUOLATINIS DARBAS 

Abelnas pataisymų darbas 
chemikalų fabrike. 

Kreipkits
ARKANSAS COMPANY, In<J.

185 FOUNDRY ST., 
NEWARK, N. J.

(211)

VYRAI (2) 
Prie Pakavimo ir Išsiuntimo 

Wholesale Garden Bulbs 
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas.
S. S. SKIDELSKY & CO.

144 W. 27th St., New York. CH. 4-4»17<
(211)

DŽIULERIAI 
Patyrę prie vyriškų ir moteriškų auksintų 

žiedų ir džiulerių. Nuolatinis darbas, 
gera alga, viršlaikiai. 

CHURCH & COMPANY,
2 GARDEN ST., NEWARK, N. J. 

_________________________212
, VYRAI 

17—25 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Patyrimas Nereikalingas 
FOUR STAR PLASTIC CO.

6115 — 3RD AVE., 
BROOKLYN.

____________ I__________ (2Į0) 
AFYALYTOJAS. Senyvas žmogus, kuris pa
geidauja gerų namų, kaip abelnai pagelbintn- 
kas. Nėra sunkaus darbo. Atskiras kambarys 

ir valgis; pridedant algą; 
gyvenimas su šeima.

PETER MILLER, 2545 OLINVILLE AVĖ.,
BRONX, N. Y. OLINyiLLE 5-9092, 

klauskite Superintendent.
(210)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

________________________________ (X)

VYRAI & BERNIUKAI 
Nelavinti fabriko darbininkai 

PASTOVUS PAKILIMAI
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusė už viršlaikį. 

94 MOTT ST. (ARTI CANAL) 
_________  

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

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

BERNIUKAI IR VYRAI 
Pakavimas 

ir
Išsiuntimų Departmentui 

5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 
' VIRŠLAIKIAI 

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

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

DIEMAKER
Patyręs prie automatiškų 

progressive dies.
ACČO PRODUCTS 

39TH AVE. & 24TH ST., 
LONG ISLAND CITY.

NOTICE is hereby given thdt Licdhse No. 
C 410 has been issued td the undersigned 
td sell beet1, at ivhdlesdiė under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
486 WAtkins Street, BdrOUgh df Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX SHOENFELD
(D-B-A Shoenfeld Beverage Co.) 

436 Watklfls St., N. V-

GB 10386 has bden issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Controh, Law at 310 
4th Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JAMES CARUSO
310—4th St., Brooklyn, N. Y.

* V:.''-- >4. ' <■ 'rr..r' , . .t

Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Alinė)

' H' i p; ‘i j: 
Didelis pasirinkimaš visokių 

Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand Brooklyn

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

lengvai, kaip oru.

AEROTRED SHOES
Galite užsisakyti prisiųsdami

W. Yurkeviczius mietą, ilgį ir plotį (size) ir 
Ration Štampą.ir tuojauš gausite čeverykus C1O.D.

Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus gerus 
Arch Fiasko Čeverykus, padirbtus su daktaro už

tvirtinimu, kurie yra labai geri ir kaina žema.

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PIENINIAI PARDAVĖJAI 
PATYRĘ 

prie 
SUPERMARKET 

Gera Aalga
SERVICE DAIRIES

1042 — 3RD AVE., N. V. C.
(212)

OPERATORIAI 
prie paprastų suknelių. Gėrė, alga patyru- 

slems ir greitiems darbininkas.
ANN t SMITH, 16 WEST 4?tH ŠT., 

ROOM 1706, MANHATTAN. .

RANDAVOJIMAI
PA8IRANDAVOJA NEFORNI- 

ŠIUOTI APARTMENTAI 
Manhattan©, West Side

3, 4, 5 kambarių ir maudynės, garo šiluma, 
•trepais ušlipimas, arti 116th Street ir Lex
ington Avenue. Tuščias visas namas, 30 
apartmentų, tik dabar ištaisytų. Atsikraus- 
tyrrtaa nuo October Pirmos. RENDA $38 
IKI $46. dviejų metų lietas. Aplikacijos pri

imamos tik _ per _ laiškus. Savininkas 
novar A£alW 1 cMporation 

315'’WESTr107TK STREET.4 i -A sArv
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Mirė A. B. Strimaitis
MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.

VALANDOS:

ir

m.

ir

*2, V i

* v Artkino veikalas
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Pirmąjį Pa
buvęs SLA 
buvo sekre- 
sutvertos ir

Choras, 
1-ma kuopa, 
1-ma kuopa,

svarbų “Voice 
reknitavimą į 
filmus iš viso

Rugsėjo 6-tą mus atlankė 
Matas Šolomskas, prieš savaitę 
laiko garbingai atleistas iš ka
rinės tarnybos Jungtinių Vals
tijų Laivyne. Tarnyboje jis tu-.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Pagamintas Sovietų 
Sąjungoj
Diriguotas
MICHAILO ROMMO

2-ra Didžioji Savaitė!
Durys Atdaros 8:45 A.M. Kasdien 

11:45 A.M. Sekm.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Ci 6-0750
Ketv. ir šešt. 2:30

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tet ST. 2-8842

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

VALGIAI
48 GOLD STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas CU. 6-8629

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

Telefonas EVergreen 7-1661

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

rodyti rugs. 6-tą, Radio! 
Music Hall, 6th Ave. ir 
St., New Yorke.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

The Theatre Guild’s Muzikalis 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstein 2-j c 
vadovybėje Rouben Mamoujian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
BOB

KENNEDY
IVA WHITHERS

CHARLES
U^-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

.PRIEINAMOS KAINOS 

306 Union avenue
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

noulian 
MILLE 

JOSEF 
BU LOF 
RUTH 

WESTON
ST. JAMES THEA. W. 44th 

Popiet Kctvlrt. ir Šežtad.
ATVĖSINTAS ORAS

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalis veikalas pagal garsų 
Europinj vaidinimą “Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai

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

su Harold Keel - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way
Vakarais 8:80, Popiet Lietuvių Kuro Kompanija

Nelaukite, iki jjisą anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos; kurie savo namuo
se turi t)il Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Spalvinga ir sųiagi istorija vidur- 
vakarių fannos šeimos . . . pilna 
romanso ... juoko ... ir muzikos! 
DANA ANDREWS * JEANNE CRAIN 

DICK HAYMES * VIVIAN BLAINE 
Rodgers ir Hammerstein’s

“State Fair”
Techni-Spalvomis

* IR DIDELIS ASMENŲ 
VAIDINIMAS SCENOJ * 

CONNEE BOSWELL 
CONDOS BROS.

EXTRA: GENE SHELDON ir 
CARL RAVAZZA

DČNVV 7th Ave ,r 50th St. iXV/ZN. I New York

REIKALAVIMAI
Reikalingas žmogus dirbti prie 

graborystės profesijos. Pageidauja-' d., Šv. Jono kapinėse, 
ma, kad atsišauktų žmogus, kuris 
supranta šią profesiją, arba priimsi
me ir asmenį, kuris norėtų mokintis 
graborystės. Dėl daugiau informaci
jų, prašome kreiptis po antrašu: 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: STagg 2-5043.

jk-i

Šeštas puslapis
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Matas Šolomskas Grįžo 
Iš Karo Tarnybos

Matas šolomskas
rėjo laipsnį Quartermaster 
Atvyko čionai porai dienų at
lankyti'dėdės, laisviečius Domi
ninką ir Petrą šolomškus. Grį
žta ’pabuvoti pas tėvus.

Matas tarnavo Pacifike ir tu
rėjo ^gana artimų su mirtimi 
susidūrimų karo veiksmuose, 
tačiau laimingai išliko. Mato 
abu broliai, Pranas ir Marty
nas, tebesiranda tarnyboje, abu 
yra panešę žaizdų kare, bet abu 
vėl eina tarnybines pareigas. 
Vienas iš jų šiomis dienomis 
atostogauja pas tėvus, Marcelę 
ir Motiejų šolomskus, Phila- 
delphijoj.

Matas, pirm išėjimo karo tar
nybon dirbo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centre. 
Buvo užvadavęs pirm jo kariš- 
kon tarnybon išėjusį Joną Or- 
maną, ėjo laikinojo LDS Na- 
cionalio Jaunimo Komiteto se
kretoriaus ir Tiesos angliškojo 
skyriaus redaktoriaus pareigas.

M

♦V
■ 
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Kviečiame Visus j Pikniką 
Rugsėjo 8-tą, Woodside  j!

Mūsų bendras didysis pik
nikas, paskutinis šią vasarą, 
įvyks jau šį šeštadienį (šian
dien), rugsėjo 8-tą, National 
Hall ir Park 65-13 38th Avė., 
Woodside. Prašome įsitėmyti 
adresą—38th Ave., ne Street 
(lapeliuose buvo klaidingai 
paduota).

Pradžia 1 vai. Įžanga tik 
50c (taksai įskaityti).

Kelrodis:
National Park privažiuoja

mas visomis subway linijo
mis, iš visų netoli eiti:

IRT ir BMT Flushing linija, 
69th St. stotis.

Independent Jamaica lini
ja, 65th St. stotis.

Long Island gelžkeliu iki 
Woodside stoties.

Iš Greenpointės Red busais

Iš Maspetho Woodside bu- 
sais iki galo linijos.

žodžiu, geresnio privažia
vimo neturi joks kitas parkas.

Pribūkite Anksti
Dirbę ar nedirbę šeštadienį, 

pribūkite anksti į pikniką.

Malioriai Rengiasi 
Į Streiką

Dešimtis tūkstančių maliorių, 
narių Painters District Coun
cil 9, gali sustreikuoti ateinan
čią savaitę. Pirmadienis yra 
nusistatytas rubežiumi, jeigu 
iki to laiko bosai nebus išpildę 
unijos reikalavimų.

Visi toj taryboje priklausan
tieji 12 lokalų rugsėjo 10-tą su
sirinks į specialius susirinki
mus priimti ar atmesti sekreto
riaus Louis Weinstock pasiūly
mą streikuoti.

MATYK IŠSIVYSTANČIA ISTORIJA!
MATYK NAUJAUSIUS SENSACINIUS ŽINIŲ JUDŽIUS!

MATYK JANKIUS IŠLIPANT JAPONIJOJ!
Matyk Madame Chiang Kai-Shek grįžtančią Chinijon! Matyk generolą MacArthurą 
Manilos Kongrese! Matyk filmą, rodančią Anglijos Maldų Dieną! Girdėk 
of the People” Forumą — “Ar Jungtinės Valstijos turėtų įvesti verstiną 
kariuomenę kaip taikos meto priemonę!” Ir dar visos naujausios žinių 

pasaulio. Puikiausi judžiai mieste!

E ri/f T) A Q Q V newsreel theatre1V1 D A O O I BROADWAY IR 46 ST.

TAUTOS TEATRINĖ VIETA • ROCKEFELLER CENTER 
Širdį šildančioji filmą . . . žėri tikroviška meile, jumoru ir romansu. 

Jautri, virpanti filmą.
EDWARD G. ROBINSON • MARGARET O’BRIEN

“OUR VINES HAVE 
TENDER,GRAPES” 

su JACKIE “BUTCH” JENKINS
SCENOJE: “HAPPY LANDING,” šventadieniškas inuzikalis sveikinimas 
namo-sugrįžimui. pagaminta Leonidoff'o; scenerijos Bruno Maine, su Baleto 

Grupe. Glee Club, Rockettes ir Music Hall Simfonijos Orkestru

ATEIKITE I PARAMOUNT PAMATYTI DIDŽIAUSIĄ 
ŽVAIGŽDŽIŲ RINKINĮ ISTORIJOJ!

32 garsiausi Hollywood© aktoriai su juokais ir dainomis 
pritraukia žmonių iki pat lubų.,

PARAMOUNT PERSTATO ED GARDNER’S

“DUFFY’S TAVERN”
kur žvaigždėja

Bing Crosby * Betty Hutton * Paulette Goddard * Allan Ladd * Dorothy Lamour
* Eddie
Cordova
Marjorie

Bracken ♦ Brian Donlevy * Sonny Tufts * Veronica Lake * Arturo De 
* Barry Fitzgerald * Cass Daley * Diana Lynn * Victor Moore * 
Reynolds * Barry Sullivan ir Ed Gardner (Archie) su Charles Cantor— 

Eddie Green. Ann Thomas. Robert Benchley ir daug kitų.
♦* . Aterrtenirliai Scenoj—Alndrews Seserys * Tim Herbert * Vic Schoen ir Jo 

orkestras * Foy Willing's * Pigmeat “Alamo” Markham.

PARAMOUNT BROADWAY ir 43rd STREET

AR ŠIE VOKIEČIAI 
IŠSISUKS, NORS 
IR ŽMOGŽUDŽIAI?

EKSTRA! "MUSICAL JOURNEY 
(Gruzinų. Rusų Ir Ukrainų Dainos) 

"PLEDGE TO BATAAN” 
(Technikinėse Spalvose)

įsibriovę Susiedijos 
Centran

Daug rengtis nereikės, nes 
rengėjai piknike patys ves vi
są biznį, turėsime gana vai
šių : namie keptos hamės, deš
rų su kopūstais ir kitokių val
gių, taipgi gėrimų. Dienos da
bar trumpesnės, tad pradėki
me anksti.

Taipgi turėsime ir trumpą 
programą.

šokiams gros Antano Pavi- 
džio orkestrą.

Nežinomi blogdariai, neži
nomais tikslais, buvę įsibriovę 
į Bedford-Stuyvesant Commu- 
nyti Center, 1239 Atlantic 
Avė., Brooklyne, pereito 
tradienio naktį.

Radio City Musid Hall Rodo 
Nauja Filmą 

Naujoji filmą “Our 
Have Tender Grapes,’ 
minta pagal George
Martin’o to vardo novelę, at
vaizduoja norvegais apgyven
to Wisconsin valstijos kaimo 
gyvenimą. ■ Kaimo, kuris galė
tų būti kad ir lietuvišku kai
mu savo paprastumu, darbš
tumu, o sykiu ir šiltu draugiš
kumu, pagalbos ranka viens 
kitam nelaimėje.

bandoma parodyti, kad mažy
tė Selma labai pamaldi ir, be 
abejo, tik dėl to tokia gera. 
Nepaisant to, filmą mokina 
žmoniškumo, yra pilna jaut
rumo ir gražaus jumoro, įdo
mi pamatyti. Pirmu kartu pra- Į 
dėta 
City 
50th

Central Brooklyne
% pas

ANDRIU A. PURICKĮ
GERAS ALUS

Galite Atnešti Dovanas 
Lietuvos Žmonėms

Nors Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas nėra rengė
juose šio pikniko, tačiau LPTK 
Brooklyno skyrius turės savo 
stalą piknike. Prie to stalo 
priims ir užrašys drabužius ir 
visokias dovanas Lietuvos 
žmonėms.

Kviečiame visus pasilinks
minti mūsų piknike. Prašome 
apie pikniką pranešti šio kvie
timo nemačiusiems.

Rengėjai:
Aido
LDS 
LLD
Moterų Kliubas.

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

šia proga norime išreikšti 
mūsų dėkingumą visiems — gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie dalyvavo mūsų 
sūnelio-brolio Jono Kiburio šer
menyse ir laidotuvėse.

Jonelis atsiskyrė su šiuo pa
sauliu sulaukęs 30 m. amžiaus. 
Jis tarnavo Dėdės Samoarmi- 
joj.e—-mirtis jį pasitiko Rocky 
Mount, North Carolina. Jo kū
nas buvo parvežtas Brookly- 
nan ir palaidotas Šv. Jono ka
pinėse, rugsėjo 5 d.

Taipgi tariam dėkui visiems 
už gražias gėles, kurios taip 
gražiai puošė jo karstą — ir 
ačiū grab. Garšvai už jo man
dagų patarnavimą laidotuvių 
reikale.

Pasiliekam dideliame nuliū
dime,

Jo tėveliai,
Viktoras ir Ona Kiburiai, 

ir brolis, Antanas.

Brooklyn© lankančių namus 
slaugių skaičius karo laike su
mažėjęs nuo 160 iki 95.

Per Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetą davė pinigais 
supirkimui dovanų :

Pavieniai — Nellie Venta, 
$3. Drg. Stirbis, $3.

F. černevičius iš Maspeth, 
L. L, surinko ant blankos se
kamai :

F. A. Urban, $3. P. Babars- 
kas. $2.50. Po $1: J. žemai
tis, G. Diržulaitis, G. Klech- 
kauskas. Po 50c: G. Bernotas, 
F. Sumzonas, J. Apselis. Viso 
$8.

Širdingai tariame ačiū!
K. Rušinskiene,
Fin. Sekr. LPTK., 
Brooklyno Skyr. 

____ /____
Buvusioje Pasaulio Parodos 

vietoje, Flushing Meadows, 
dabar sustatyta 7,000 kariškų 
džypsų ir kitokių vežimų. Du 
tūkstančiu parduosią civili
niams.

Rugsėjo 4-tą mirė Anicetas 
B. Strimaitis, buvęs tautinin
kų veikėjas, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Rugsėjo 7-tos rytą iš
vežtas į Mahanoy (City, Pa., ir 
tą pačią dieną palaidotas Šv. 
Juozapo kapuose.

Velionio liko žmona Madeline 
ir duktė Alberta.

Strimaitis prieš 
šaulio Karą yra 
sekretorių. Taipgi 
torius karo laiku
negarbingai nubankrutavusioš 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės, 
nunešusios šimtams geros va
lios amerikiečių lietuvių jų įdė
tus pinigus, tame skaičiuje 
mano šimtinę; M-tė.

Edward G. Robinson rolėje 
farmerio Jacobsono

Jos istorija, maž daug te 
kia: i

Ūkininkas Martinius Jacob
son (Edward G. Robinson) gy
vena su žmona Bruną (Agnes 
Moorehead) ir 7 metų malo
nia dukryte Selma (Margaret 
O’Brien). Jų gyvenimas suka
si santykiuose su turtingesnių 
įr senesniu ūkininku Bjornson 
(Morris Carnovsky), kurio 
tvartu visi gėrisi ir svajoja iš- 
sistatyti sau kada nors tokį 
pat. šeima dar santykiauja su 
mažu Šeimos pusbroliuku Ar
nold (Jackie Jenkins), kaimo 
redaktorių Halverson (James 
Craig), mokytoja Johnson 
(Frances Gifford) ir kitais 
kaimynais.

Selma — vyriausia žvaigž
dė : eina žiūrėti cirko, ruošia
si Kalėdomis apdovanoti savo 
draugus ir mokyklose sakyti 
kalėdines 
dovanas;
potvynyje. Bet didžiausis iš
bandymas ateina pavasarį, ka
da žaibas padega turtingojo 
kaimyno tvartą ir visi jo' gy
vuliai, visas turtas nueina dū
mais. Sekamą sekmadienį, su
ėję bažnyčion, visi apgailauja 
Bjornsoiųą, tačiau po mažai 
duoda pagalbos iki mažoji 
Selma pasiūlo tėvo jai dova
notą, labai mylimą telyčią 
atiduoti nukėntėjusiam kaimy
nui. Susigėdinę farmeriai irgi 
pradėjo teikti nukentėjusiam 
galvijų, pašaro, grūdų.

Grįžtant prie filmos. žino
ma, filmą turi miglotumu nu
dažytų vietų. Pavyzdžiui,

MIRĖ
Margaret Bekerienė, 54 

amžiaus, gyveno 128 Meserole 
St., Brooklyne, mirė rugsėjo 6 
d., šv. Katrinos ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. M. Bie
liausko koplyčioje, 660 Grand 
St. Laidotuvės įvyks rugsėjo 10

Velione paliko nuliūdime na
šlį Jurgį; 3 sūnus, Frank, Vic
tor ir Albert; 2 seseris, Anna 
Kulikauskienę ir Mary Kai- 
rūkštienę ir brolį Juozą Rusec- 
ką. Taipgi dvi marčias Joseph
ine ir Johanna.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius M. Bieliauskas.

eiles, pati gauna 
patenka į pavojų

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.




