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bet panaudoti ją “buferine 
valstybe“ prieš Tarybų Sąjun
ga-

Šitiems reakcininkams Tary
bų Sąjunga dar vis tebėra “di-
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Turint savo rankose Japo
niją, — reakcingą, monarchis- 
tinę Japoniją, — jie mano ga
lėsią ją bet kada ateityje pa
naudoti prieš Tarybų Sąjun
ga.

Tai yra pavojingas pasto
vios taikos reikalui dalykas, 
bet jie to nepaiso!

★ ★ ★
Vienas didžiųjų Japonijos 

karo kriminalistų,, Tojo, pasi
šovė, kai amerikiečiai atvyko 
jį suimti. Tuojau buvo jam 
įleista amerikiečio kraujo, pa
statytas amerikietis gydyto
jas ir gailestingosios seselės 
jam gydyti.

Atrodo, kad šis Japonijos ir 
taiką mylinčiojo pasaulio ne
prietelius pasveiks.

Na, o kas gi bus tuomet?
\ Tuomet Tojo būsiąs teisia
mas, nusmerktas mirti ir su
pūdytas !. . .

Diskelį keista, ar ne?
★ ★ ★

Lietuvos rašytojas Petras 
Cvirka jau žinomas ne tik ru
sų visuomenei, į kurių kalbą 
yra išversta jo eilė novelių, bet 
ir Chinijoj.

Net trys Cvirkos novelės 
yra išverstos ir išspausdintos 
“Epochoje,“ Chinijos žurnale.

★ ★ ★
Skaitytojo dėmesis kreipia

mas į Jaunučio straipsnį,, til
pusi praeito penktadienio 
Laisvėje. Jis liečia mūsų jau
nus vyrus, grįžusius iš karo: 
kaip su jais apsieiti, kaip juos 
traktuoti.

Tai įdomi ir aktuali tema. 
Tuo klausimu tenka kiekvie
nam (ne tik karių tėvams ir 
artimiesiems) susirūpinti.

Atsiminkim: kiekvienas jau
nas vyras, sugrįžęs iš karo, 
bus vienokia ar kitokia pras
me pasikeitęs. Jis sugrįš jau 
kitoks, negu buvo išvykdamas.

Jaunutis, mano nuomone, 
nepaliečia vieno svarbaus da
lykėlio : kaip grįžusiuosius vy
rus įtraukti į visuomeninį gy
venimą.

Be įsitraukimo visuomeni
niu, organizacinin gyveniman 
daugelis jaunų vyrų gali susi- 
demoralizuoti.

Tenka traukti eks-kareivius 
į mūsų dailės ir meno organi
zacijas, chorus, teatro mėgė
jų grupes. Reikia juos suinte
resuoti sportu.

Šiuo atveju Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas gali su
vaidinti labai didelę rolę, kur 
jaunimas turi plačia veikimui 
programą.

Tuo būdu, tėvai ir kiti eks- 
kareivių artimieji privalo pa
tarti grįžusiesiems iš karo vy
rams stoti į LDS eiles, susi- 
interesuoti visuomeniškais ir 
organizaciniais darbais.

Mūsų geras draugas V. Kel
melis, iš Torringtono, Conn., 
prisiuntė $2}0 money orderį ir 
rašo:

“Pinigus paskirstykite taip: 
atnaujinkit mylimosios Lais
vės prenumeratą vieneriems 
metams; 10 dolerių Lietuvos 
žmonėms sušelpti; už vieną 
dolerį siųskit Laisvę S. M. ir 
už vieną dol. — J. B. Na, o 
$1.50 paskirkit, kam nupiatot 
reikalingiausia. .

Viskas perduota dienraščio 
administracijai, ir $1.50 pa
skirta Laisvės reikalams.

Visų įstaigų vardu, reiškiu 
d. Kelmeliui nuoširdžią pade-

Washington. — Finansi
nis senato, komitetas, susi
dedąs iš republikonų ir de
mokratų, sudarkė Kilgore 
sumanymą dėlei pensijų be
darbiams rekonversijos lai
kotarpiu. Sumanymas siūlė 
bedarbiui mokėti iki $25 sa
vaitinės paramos, kuri tęs
tųsi iki 26 savaičių per me
tus.

Vadovaujant demokratui 
senatoriui Walteriui F. 
George ir republikonui sen. 
Robertui A. Taftui, senati
ms komitetas davė tokius 
“pataisymus”:

Paskiros valstijos mokės 
savo bedarbiams tiktai to
kias pensijas, kokias jos y- 
ra nustačiusios, o jeigu bet 
kurios valstijos gubernato
rius matys reikalą pailgin
ti pensijų mokėjimo laiką, 
tai jis galės prašyti šalies 
valdžios pinigų pratęsti ne
darbo pensijų mokėjimą iki 
60 dienų, virš to laiko, ku
rį valstijos įstatymas nusa
ko bedarbių pensijoms. Val
stijos gubernatorius gali net 
atmest šalies valdžios siūlo
mą damokėjimą pailginti 
pensijų laikotarpiui.

Kai kuriose valstijose, pa
vyzdžiui, Arizonoj ir Missi
ssippi, nedarbo pensija tik 
per 14 savaičių temokama,

Truman Uždraudė Par- 
davinet Valdines Žemes 
Su Atomine Medžiaga
Washington. — Preziden

tas Trumanas uždraudė 
pardavinėti bet kokias vai-, 
džiai priklausomas žemes, 
kuriose yra radijiinai-veik- 
lių rūdų (naugių). Iš tų 
rūdų yra gaunama ura
nium metalas, iš kurio ima
ma medžiaga atominėm 
bombom gaminti. — Dau
giausia uraniumo randama 
pitchblende ir carnotite rū
dose.

žmonės Nepaprastai žin- 
geidauja Uraniumu

Chicago. — Čionaitiniame 
Gamtos Istorijos muzėjuje 
yra rodoma gabalai mine
ralų, kuriuose yra uranium 
rrūdos. Taip pat rodoma 
pasaulinis žemlapis su pa
žymėjimais vietų, kur po
žemiuose yra tos medžia
gos. Dauguma atsilankan
čių į muzėjų labiausia įdo
mauja uraniumo skyrium.

Japonai Nuleidinėjo Ameri
kiečiam Kraujų iki Mirties
Yokohama. — Ameriko 

nas karinis daktaras kap. 
Stanton Allison pranešė 
kad japonai iki mirties nu
leidinėjo kraują jankiams 
belaisviams Tokio Shinaga- 
wos ligoninėje. Tą kraują 
jie vartojo perleidimui su
žeistiems japonams. Dr. 

ką už pinigus ir pasidarbavi
mą.

Todėl, jeigu ten pensijų mo
kėjimo laikas ir būtų pail
gintas 60 dienų, vis tiek 
nesiektų 26 savaičių.

Ateinančią savaitę visas 
senatas pradės svarstyti be
darbių pensijų sumanymą. 
Kilgore pasiūlymo rėmėjai 
stengsis atmesti jo sudar
kymus, vadinamus “patai
symus”, ir pravesti suma
nymą taip, kaip jis buvo 
pradiniai patiektas. To rei
kalauja prez. Trumanas ir 
CIO ir Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos.

AMERIKIEČIAI PAVA
RĖ DU JAPONUS VAL

DOVUS KORĖJOJE
Seoul, Korėja. — Ame

rikiečių komandierius pie
tinėje Korėjos pusėje, gene
rolas JohmR. Hodge pava
rė iš vietos Noboyuki Abe, 
japoną ligšiolinį Korėjos 
general - gubernatorių. Ge- 
nerol. Hodge taipgi pašali
no japoną policijos direkto
rių Tadao Nihihiro.

General - gubernatoriaus 
pareigas dabar eis ameri
kietis generolas A. V. Ar
nold, o gen. L. El Schick 
užims policijos direktoriaus 
vietą.

Apie minimų japonų val
dovų pavarymą pranešė ge
nerolas Hodge tūkstančiui 
korėjiečių pasiuntinių, at
stovaujančių 33 politines 
partijas ir 18 kitų grupių. 
Korėjiečiai už tai dėkojo 
generolui Hodge.

Amerikos Kariuomene Tal
kaus Chiang Kai-shekui
Chungking. — Amerikie

čių komandierius Chinij'oj, 
gen. Wedemeyer paskelbė, 
jog Amerikos karininkai 
planuoja užimt Peipingą, 
Shanghajų ir kitus Chinijos 
didmiesčius. Tuo jie nori 
paremti centralinės Chini
jos Chiang Kai-sheko val
džią, iki ta valdžia sustip
rės ir susitvarkys. Paskui 
amerikinė kariuomenė bus 
atšaukta iš Chinijos.

Maskva. — Atsidarė lėk
tuvų linija tarp Sovietų Si
biro ir Amerikos teritorijos 
Alaskos.

Tokio. — Jau pusė japo
nų armijos demobilizuota.

Stanton Allison sakė:
“Kai kuriuose atsitiki

muose japonai tiek kraujo 
nuleido amerikiečiams, kad 
amerikiečiai čia jau mirė. 
Kituose atvejuose japonai 
taip mažai kraujo tepaliko 
pas belaisvius, kad belais
viai vis tiek mirė.”

Tulus belaisvius nužudė 
japonai gydytojai, daryda
mi neleistinas operacijas.

Vokiečiai Vien Tiesioginiai
Sunaikino $135,800,000,000
Vertės Sovietinės Nuosavybės

Taksy Biuras Pripažino, kad Elliotto 
Roosevelto Paskola Buvo Teisėta

MASKVĄ. — Sovietų vyriausybė ketvirtadienį pa
skelbė apyskaitas baisių nuostolių, kurias vokiečiai pa
darė sovietiniam kraštui:

Naciai tiesioginiai sunaikino nuosavybės už 679 bi
donus rublių, tai būtų apie 135,800,000,000 amerikinių 
dolerių. ’•'>

Į tą sumą dar neįskaitoma kiti Sovietų nuostoliai— 
karo lėšos, vokiečių užgrobtas maistas, pramonės nu- 

silpninimas, gyvybių netekimas ir kt.

25,000,000 Benamių
Vokiečiai įsiveržėliai visai bei dalinai sunaikino 1,- 

710 sovietinių miestų ir miestelių, daugiau kaip 70,000 
kaimų ir 6,000,000 namų. Tuo būdu jie pavertė 25 mi- 
lionus gyventoj benamiais. Be to, naciai sunaikino bei 
išplėšė 40,000 ligoninių ir medikalių įstaigų, 84,000 mo
kyklų ir 43,000 knygynų.

Šalia kitko, vokiečiai užgrobė 7,000 arklių, 17,000,- 
000 galvijų, 20,000,000 kiaulių, 27,000,000 avių ir ožkų 
ir didžius kiekius asmeninės nuosavybės.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Kongreso 
lėšų komitetas tyrinėja 
gen. Elliotto Roosevelto, 
velionio prezidento sūnaus, 
paskolą iš John Hartfordo, 
Great Atlantic and Pacific 
Tea kompanijos pirmininko.

Elliottas raštiškame pa
reiškime sako, kad jis savo 
radijo bizniui pasiskolino iš 
Hartfordo $200,000, bet biz
nis žlugo. Elliottas sugrą
žino Hartfordui tik $4,000, 
neišgalėdamas a t s i teisti 
$196,000. Tuomet Hartfor
das atsiskaitė $196,000 nuo 
privalomų valdžiai taksų,

Uždaryta Japoną Pro
pagandos Agentūra
Tokio.— Generolas Doug

las MacA)rthur uždarė ja
ponų Domei žinių agentū
rą, kaipo prieš-talkininkiš- 
kos propagandos įstaigą.

Sykiu MacArthur atsakė 
kritikuojantiems jį už per- 
švelnią politiką Japonijoje. 
Jis užreiškė, jog griežtai 
elgsis su tais japonais, ku
rie nevykdys pasidavimo 
sąlygų, ir užtikrino, kad bus 
nubausti kariniai Japonijos 
kriminalistai.

Washington.— Teigiama, 
kad nuo spalių 1 d. nerei
kės racionavimo štampų če- 
verykam pirkti.

ŽUDOSI KRIMINALIAI JAPONU VADAI
Tokio, rugs. 14. — Pavo

jingai apsinuodijo buvęs 
Japonijos švietimo ministe- 
ris Kunihiko Hashida, mė
gindamas nusižudyti.

Nusižudė gen. Teiichi 
Yoshimoto hara kiri būdu, 
išsipjaudamas vidurius. Jis 
pirmiau buvo japonų armi
joj štabo vadas. Nusižudė 

kaipo neatgautiną (paskolą.
Taksų biuras dabar pri

pažino, jog tų $196,000 tak
sų išskaitymas buvo teisė
tas.

Elliottas Rooseveltas sa
vo pareiškime teigia, kad 
vienu laiku jis turėjo $300,- 
000 iki $500,000 skolų, o da
bar “visai jokio turto ne
turi.”

Hartfordas liudijo, kad 
Elliotto tėvas nepadėjo sū
nui gauti paskolą; prezi
dentas Rooseveltas sakė, 
jog tai paties Elliotto biznio 
dalykas.

Reikalauja Priedu 
Auto. Darbininkams
Detroit. — CIO Jungti

nės Automobilių Darbinin
kų Unijos vadovybė reika
lauja pridėti 30 procentų 
algos ir sutrumpinti darbo 
laiką. Jei samdytojai at
mes reikalavimą, tai auto
mobilistai balsuos, ar strei- 
kuot.

SIAUČIA VIESULAS
LINKUI FLORIDOS

Mirjmi, Fla. — Nuo Ba
hamų pleška viesulas 140 
mylių smarkumu per valan
dą linkui Miami, Floridoj.

MacArthur panaikino ge
neral! Japonijos štabą.

ir buvęs viešosios gerovės 
ministeris Chikahiko Koi
zumi. Visi jie buvo kaltina
mi kaip kariniai kriminali
stai.

Amerikiečiai suėmė 7 bu
vusius Japonijos ministe- 
rius, tarnavusius tuo laiku, 
kai japonai užpuolė Perlų 
Uostą.

Washington. — Antrinis 
senato komitetas iš 10 na
rių priėmė senatorių Mur
ray - Patmano pasiūlymą— 
užtikrint darbą visiems ga
lintiems ir norintiems dirb
ti amerikiečiams. Pasiūly
mą šiek tiek pakeitė pats 
senatorius Murray ir sen. 
Robertas F. Wagner, ko
miteto pirmininkas. Pakei
timus jie padarė, nusileisu 
dami republikonui komiteto 
nariui Taftui ir kitiems 
sumanymo priešams. Mur
ray ir Wagner suprato, jog!

CHINŲ KOMUNISTAI 
ATĖMĖ E JAPONU 
, 200 MIESTU
Chungking. — Nuo Japo

nijos pasidavimo dienos iki 
rugs. 13 d. Yenano chinai, 
vadovaujami komunistų, 
atėmė iš japonų Kalganą, 
Chengte ir 200 kitų miestų 
ir miestelių šiaurinėje Chi- 
nijoje. Nežiūrint paskelbto 
Japonijos pasidavimo, japo
nai vis dar puolė komunis
tinę chinų kariuomenę.

Chinų komunistų vadas 
Mao Tse-tung ir generolas 
Chou En-lai pranešė, kad 
jie vengė susikirtimų su 
Chiang Kai-sheko centrali
nės Chinijos kariuomene.

Washingtonas. —- Buvęs 
valstybės prokuroras Fran
cis Biddle tapo paskirtas 
būti Amerikos teisėjų tarp
tautiniam tribunale, kuris 
teis karo kriminalistus.

Amerikiečiai Verčiami Vo
kiečiu Gatves Valyti

Washington. — Kongres- 
manas' Clare E. Hoffma- 
nas, republikonas iš Michi- 
gano, protestavo, kad Ame
rikos kareiviai Vokietijoje 
yra priversti gatves valyti. 
Hoffmanas gavęs laišką 
vieno kareivio, kuris rašė: 
“Mano pareiga yra valyti 
gatves ir visokį brudą ir at
matas iš skiepų ir išviečių 
(toiletų) viename Vokieti
jos mieste.”

Hoffmanas sakė, jog ir 
kiti amerikiečiai Vokietijoj 
naudojami tokiems dar
bams.

----------j-----
Gal mėsos racionavimas 

bus palengvintas apie spa
lių 1 d.

Hirohito, Girdi, Nežinojęs 
Plano prieš Perlų Uostų

Tokio. — Japonai paša-i 
ko j o amerikiniam korės- 1 
pondentui Lowelliui Limp- 
usui, būk Japonijos impera
torius Hirohito nežinojęs, 
jog tuometinis japonų 
premjeras Hideki Tojo ruo
šėsi pasalingai užpulti a- 
merikiečius Perlų Uoste. 
Tojo tiktai išgavęs 
Hirohito leidimą “daryti 

be tų pakeitimų pats suma
nymas galėtų būti atmes
tas. Jiedu, tarp kitko, suti
ko išbraukti ši sumanymo 
punktą, kuris reikalauja, 

: kad prezidentas paskelbtų 
j kas ketvirtis metų, kiek 
ivaldžia išleidžia arba siūlo 
' išleisti valdiniams darbams 
I tokiem darbininkam, kurie 
■ negauna užsiėmimo priva
čioje pramonėje.

Senatorius Taftas ir pa
našūs atkakliai priešinosi 
reikalavimui, kad valdžia 
savo lėšomis parūpintų dar
bus tiem bedarbiam.

Balsuojant senatorių Mu
rray - Patmano sumanymą 
dėlei darbų visiem ameri
kiečiam, komiteto nariai 
daug sykių pusiau pasida
lino — penki už ir penki 
prieš.

Ateinantį antradienį vi
sas senatas ims svarstyti 
šį sumanymą.

KUTUZOVO ORDENAS 
GENEROLUI CLAY

Berlin.— Sovietų vyriau
sybė suteikė aukštąjį kari
nį Kutuzovo ordeną genero
lui L. D. Clay, Jungtinių 
Valstijų karinio gubernato-» 
riaus pavaduotojui Vokie
tijoje.

Tojo Aiškina, Kodėl Jis 
Neišpjovė Sau Pilvo,
0 Bandė Nusišauti

Yokohama. — Kraujo- 
plazmos perleidimas ii’ 1d- 
tais būdais amerikiečiai 
tiek pagydė buvusį Japoni
jos premjerą Hideki Tojo, 

i kad jis jau galėjo šnekėti 
su reporteriais. Tarp kitko, 
reporteriai užklausė, kodėl 
jis persišovė, bet nemėgino 
nusižudyti istoriniu japo
nišku būdu hara kiri, išsi
pjaunant sau vidurius. To
jo atsakė, jog amerikiečiai 
netikėtai atvyko jį areš- 
tuot, ir jis neturėjo laiko 
prisirengti hara kiri’ui. To
jo šitaip aiškino:

Hara kiri reikalauja per
sipjauti pilvą skersai ir iš
ilgai. Tuo tarpu turi kitas 
asmuo su kardu stovėti už
nugaryje ir nukirsti galvą 
persipjovusiam pilvą. O to
kio asmens jis neturėjęs, 
kada amerikiečiai veržėsi į 
Tojo namus areštuot jį, 
kaip numerio pirmo karinį 
kriminalistą.

tam tikrus žygius jūrose, 
jeigu japonai susidurtų su 
tam tikromis sąlygomis?* 
Tuom leidimu ir pasinaudo
jęs Tojo užpulti Perlų Uos
tui.

Suprantama, jog pana
šiai teisinsiu ir imperato
rius Hirohito, jeigu jis bus 
patrauktas teisman kaip 
karinis kriminalistas.
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Lietuva Tarptautinėje Kooperaty
vų Sąjungoje

Skaitytojas, be abejo, jau bus skaitęs 
vakar dienos Laisvėje žinią iš Londono, 
kad ten Tarptautinės Kooperatyvų Są
jungos konferencijoje buvo priimtos pil
nateisėmis tos Sąjungos narėmis visos 
trys Pabaltijo tarybinės respublikos: 
Lietuva, Latvija ir Estija. Jos pripažin
tos nepriklausomomis tautinėmis res
publikomis ir tuo būdu turinčiomis teisę 
įeiti į paminėtąją Sąjungą.

Tarybinės Latvijos kooperatyvų at
stovas, J. L. Rone, pateikė tuo klausimu 
rezoliuciją, aiškindamas, jog, pagal Ta
rybų Sąjungos konstituciją, Lietuva, 
Latvija ir Estija yra nepriklausomos 
respublikos ir turi pilną teisę užmegsti 
diplomatinius ryšius su kitais kraštais ir 
būti nepriklausomais tarptautinių orga
nizacijų nariais.

Šis Tarptautinės Kooperatyvų Sąjun
gos, kurią sudaro 35-kių kraštų koope
ratyvų sąjungos, žygis turi didžiulės 
reikšmės ’Lietuvai ir kitiem Pabaltijo 
kraštam.

Netenka abejoti, kad busimoj Jungti
nių Tautų konferencijoj arba seime Pa
baltijo kraštų įtraukimo klausimas bus 
iškeltas. Jeigu San Francisco Konferen
cija pripažino teisę dalyvauti konferen
cijoje ir būti Jungtinių Tautų narėmis 
Bielorusijai ir Ukrainai^ Tai kodėl gi tos 
pačios teisės nepripažinti Pabaltijo kraš
tam? Ar tik dėl to, kad tų kraštų žmo
nės nusitarė gyventi tarybiniu’gyveni
mu?.

Kai kurie stebėtojai mano, kad Užsie
nio Reikalų Ministerių suvažiavime, da
bar besitęsiančiame Londone, Pabaltijo 
kraštų klausimas taipgi iškils. Būtų ge
rai, kad Jungtinių Valstijų vyriausybė 
greičiau pripažintų Pabaltijo kraštų val
stybes ir nedelsdama įsileistų jų atsto
vus Amerikon. Nes buvusių fašistinių 
valdžių atstovai, toki, kaip p. Žadeikis, 
čia be jokio reikalo eikvoja tų kraštų 
žmonių turtą ir kenkia visam reikalui.

Amerikos lietuviškoji visuomenė ne
kantriai laukia, kada Lietuvos atstovy
bės patalpose Washingtone bus tarybi
nės Lietuvos ministeris, attsovaująs lie
tuvių tautą.

šeštadienis/ Rūgėjo 15, 1945

be abejo, yra ir kituose distriktuose, ki
tuose rajonuose.

Kas yra Ukrainoj, tas yra, be abejo, 
ir tarybinėje Lietuvoj, kuri buvo išlais
vinta vėliau, negu Ukraina.

Tuo būdu Tarybų Sąjungos 
pagalba dar vis reikalinga ir 
čiai ją privalo teikti.

Lietuviai turi savo Lietuvos
Teikimo Komitetą, kuris rimtai darbuo
jasi kiek galint daugiau drabužių su
rinkti ir pasiųsti Lietuvon.

Žiema artėja, darbas turi būti paspar
tintas !

žmonėms 
amerikie-

Pagalbos

Maldauja Pinigų
Uruguajuj lietuviškieji fašistai lei

džia savo laikraštuką, pavadintą “Lais
voji Lietuva.” Laikraštukas leidžiamas 
anti-fašistams purvinti ir fašistiniam 
frontui stiprinti. Šiomis dienomis mums 
įteikė vienas mūsų skaitytojų kalbamo 
laikraštuko kopiją ir prie jo pridėtą laiš
ką, prašantį užsisakyti fašistinį šlamšte
lį. Tuo būdu Uruguajaus fašistėliai ma
no gražiai pasidoleriauti Jungtinėse Val
stijose.

Uruguajaus lietuviai turi savo laik
raštį — liaudies laikraštį, “Darbą”, ku
ris nušviečia to krašto lietuvių gyveni
mą ir suteikia apščiai žinių iš tarybi
nės Lietuvos.

I

Taigi amerikiečiai, kurie nori padėti 
Uruguajaus lietuviams sutvirtėti kultū
riškai, (urėtų užsisakyti “Darbą”, o ne 
fašistinį lapelį, leidžiamą tik tam, kad 
drumsti to krašto lietuvių kolonijos bui
ties ramybę.

Lenkijos-Vatikano Konkordatas 
Panaikintas

Iš Londono pranešama, kad tautinės 
vienybės vyriausybė nutarė suspenduoti 
konkordatą (sutartį), 1925 m. padarytą 
tarp Lenkijos ir Vatikano. Nepaduoda
ma motyvai, vedę prie konkordato sus
pendavimo, bet reikia manyti, kad tai 
padaryta dėl fašistinės Vatikano politi
kos, kurią, matyt, popiežius bandė per
daug aitriai kišti į Lenkiją.

Kai šis konkordatas buvo sudarytas, 
tuomet Lenkiją valdė fašistai, su Pilsud
skiu priešakyj. Netenka aiškinti, , kad 
demokratinė Lenkija negali pakęsti fa
šistų padarytų sutarčių, kurios lenkų 
tautai žalą nešė.

Laisyg—Liberty, Lithuanian Daily

Reikalaudami pilno darbo taikos laiku, tūkstančiai 
karo darbininkų Camden, N. J., išėjo j milžinišką ma
sinį mitingą, surengtą bendrai AFL, CIO ir gelžkelie- 
čių unijų. Pasiųsta 200 asmenų komitetas į Washing- 
toną reikalauti Kongreso rekonversijos įstatymų.

Kas Ką Rašo ir Sako
SU MELAIS IR PRASIMA

NYMAIS NIEKO NE
LAIMĖS

Kunigų Draugas esąs ga
vęs vieną “baisų” laišką iš 
Europos. Laiškas, žinoma, 
rašytas pabėgėlio Vokieti
joje. Taipgi aišku, kad laiš
ko autorius yra bjaurus 
hitlerininkas. Draugo re
daktorius nėra toks kvailys, 
jog jis tam laiškui tikėtų. 
Tačiau jį šeria savo nelai
mingiems skaitytojams, kad 
išmilžus iš jų daugiau fi
nansinės paramos klerikalų 
hitlerinei propagandai.

Minėtam laiške skaitome:

Laiškas Redakcijai
Kaunas, 

1945 m. birželio 22 d.
“Laisvės” Redaktoriui, 

Brooklyn, N. Y.
Gerbiamas Drauge,
1940-41 metais LTSR 

Centrinės Valstybinės Bib
liotekos užmegstus su Tam
stos redaguojamu laikraš
čiu ryšius nutraukė vokiš
kųjų fašistų pradėtas prieš 
Tarybų Sąjungą karas. Da
bar, Raudonajai Armijai 
galutinai sutriuškinus fa
šistinę Vokietiją, ir vėl no
rėtume atnaujinti 
draugiškus ryšius, 
prašome siuntinėti mūsų C. 
V. Bibliotekai po 2 egz. sa
vo laikraščio.

Be to, prašytume atsiųsti 
mums, jei tai yra įmanoma, 
savo laikraščio komplektus 
už 1941-1944 m. ir už 11945 
m. nuo metų pradžios; ;

Jei esate išleidę knygų, 
brošiūrų, atsišaukimų, la
pelių etc., taip pat prašy
tume ir jų atsiųsti po 2 
egz., iš kurių vienas bus 
saugojamas Archyviniame 
Lituanistikos Skyriuje, o 
antras — Pagrindiniame 
Bibliotekos Skyriuje.

Karo metu mūsų C. V.

musų 
todėl

Biblioteka labai nukentėjo 
— vokiečiai paėmė iš jos a- 
pie 20,000 tomų, be to, at
ėmė ir buvusią mūsų žinio
je Marijonų biblioteką, ku
rios žymi dalis, išvežta į 
Marijampolę, paskutinėmis 
karo dienomis žuvo. Dabar 
atsikurdami po karo, rūpi
namės papildyti savo kny
gų fondus ir ypačiai norė
tume mūsų Archyviniam 
Lituanistikos Skyriui su
rinkti visa, kas tik išėjo 
Amerikoje nuo pačių pir
mųjų mūsų spaudos metų. 
Mūsų C. V. Biblioteka bū
tų dėkinga, jei kas nors iš 
senesniųjų lietuvių ameri
kiečių atsiųstų mums pir
muosius lietuvių spaudi
nius: “Lietuviškąjį Balsą”, 
“Kardą”, “Lietuvišką Ga- 
zietą”, (Tvarausko) ir kt. 
Tamstos atsiliepimas per 
savo laikraštį į skaitytojus 
gal ir padėtų tos 
mūsų periodikos 
tus surinkti.

Su draugiškais 
mais,

K. V. Račkauskas.
Direktoriaus Pavaduotojas 

Mokslo Daliai

senosios 
komplek-

■
a

linkę j i-
tas” aišku, buvo hitlerinis 
kriminalistas. Gal jis manė, 
kad jo Lietuvoje rekordas 
nežinomas. Jis tikėjosi Lie
tuvos žmones apgauti. Ne
pavyko. Tai jis dabar pra
keikia visą Lietuvą.

Arba, tik Draugo štabas 
gali iškepti tokį melą, jog 
“Lietuvoje beveik jokio lie
tuvio nebėra.” Iš Lietuvos 
ateina laikraščiai — “Tary
bų Lietuva”, “Tiesa”, “Val
stiečių Laikraštis” ir kiti. 
Ten matote, kaip energin
gai Lietuvos valstiečiai, dar
bininkai ir inteligentija i- 
masi atstatymo darbo! Mo
kyklas lanko šimtai tūks
tančių vaikų.

O klerikalams Lietuvoje, 
“nebėra jokio lietuvio”...

Jeigu su šitokiais prasi
manymais klerikalai tikisi 
amžinai mulkinti savo skai
tytojus ir išlaikyti juos sau 
paklusniomis avelėmis, tai 
jie smarkiai klysta. Anks
čiau ar vėliau jie sužinos 
tiesą ir atsuks savo nuga
rą prasimelavusios 
spaudos redaktoriams.

«

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Atsakymas
Jūs, Drauge, prisibijoto 

vėžio. Iš jūsų aprašymo ga
liu jus suraminti, kad be 
reikalo. Kad ir jus ten ka
daise supurtė, tai tas vie
nintelis, dažnai nepakarto
jamas nuotikis, vargu bau 
galėtų padėti pradžią ko
kiam vėžiui. Karcinofobija 
(baimė vėžio) galima patei
sint. Vėžių vis dažniau pa
sitaiko. Kai žmogus būgš
tauji, tai dažniau bent nu
eini pasiteiraut ir patikrint 
pas gydytoją. Tai naudinga.

Gerai, kad jums elektro- 
kardiografas nieko bloga 
širdžiai neparodė. O jūsų, 
drauge, kraujospūdis irgi 
veikiausia tebėra normalus, 
nepadidėjęs?

Kai jums ten užraše 
“myositis”, tai reiškia tūlų 
raumenų chronišką įdegi
mą, surumbėjimą.
dažnai paeina nuo dažnų 
orvalkų, skersvėjų. O taip
gi daug bendra gali turėt ir 
veikiausia turi tie nuolati
niai mašinos virbėjimai, į- 
temptų rankų purtymai. 
Nuo tokių virbinimų gali 
jums ir rankos ir pirštai 
tirpti. Nors čia taipgi gali 
būti ir nuo miego, jei, mie
godamas, kaip netikusiai 
laikai rankas paslėgęs, ner
vus ir gyslas ištempęs ir 
primygęs. Nuo netikusio 
guolio dažnai ir daug kam

ze- 
tai 

kai 
Bet 
fir- 
tab-

“Iš Lietuvos mus pasiekia 
labai liūdnos
Lietuvoje yra Išdalinta rau
donarmiečiams; lietuviai be
veik visi išvežti. Kurie liko, 
šaukiasi mūsų pagalbos, štai, 
‘rojus!’ Husai mus ragina 
grįžti namo ‘na rodinu.’ Vi
so grįžo apie 20 komunistuo
jančių lietuvių, tačiau ir jie 
Lietuvos nepasiekė, — jie vi
si yra uždaryti į koncentra
cijos lagerius. Vienas ‘lietu
vis’ —• didelis komunistas at
sirado užsieny. Tuojau krei
pėsi į rusų konsulatą, kad 
norįs grįžti į Lietuvą, sakę- 
sis, būsiąs didelis žmogus 
Lietuvoje. Tai buvo prieš 
Kalėdas. Gegužės mėnesyje 
vėl atsirado toje pačioje vie
toje užsieny tas pats žmo
gus, kuris buvo išvažiavęs. Jo 
atvažiavimas tiesiog stebūk- 
Imgąs. Jis dabar su pasibjau- 
rė j imu^ratbar^apmkomunis- 
tus, dabar jų didžiausias yra 
priešas. Rusai užsieny jam 
buvo davę gražius drabužius, 
o į Rusiją išvežę, viską nu
vilko, patalpino į koncentra
cijos lagerį, kur rado daug 
ten lietuvių, kurie iš anks
čiau buvo išvykę į Lietuvą. 
Be to, rado daug lietuvių iš 
Lietuvos atvežtų ir tie žmo
nes papasakojo, kad Lietu
voje beveik jokio lietuvio nė- 

i ra, kai kurie dar slapstosi miš
kuose.. Ką rašau, yra tikri 
faktai, nes yra gyvi žmonės, 
iš to pragaro išbėgę, 
drąsiai pasakoja. . . 
kunigų išvežta.” (D., 
10).‘

“Komunistas” grįžo
tuvon su tikslu būti tenai 
“dideliu žmogumi” ir dabar 
jis yra didžiausias komunis
tų priešas! Melas kaip ark
lys. Joks komunistas neva
žiuoja arba negrįžta Lietu
von su ? tikslu būti “dideliu 
žmpgumi”. Pati jau tokia 
sąmonė yra anti-komunisti- 
nė, grynai fašistinė. Komu
nistai grįžta Lietuvon tik 
su vienu dideliu tikslu: gy
venti ir prisidėti 
prie Lietuvos atstatymo! 
Tasai Draugo “komunis-

žinios, žemė

BAIMĖ VĖŽIO
Gerb. daktare: — Gal ir 

man ką patarsite. Šį pava
sarį, rytais eidamas į dar
bą, pradėjau jausti krūti
nės ir pečių traukimą 
myn. Maniau, kad 
menkniekis — praeis, 
pasikaitinsiu saulėje, 
nepraėjo. Mano darbo 
mos gydytojas prirašė
Iečių ir tepalo krūtinei. 
Priežastis paeinanti nuo o- 
ro, nuo skersvėjų per lan
gus. Kai vaistai mažai ką 
tegelbėjo, tai jis pasiuntė 
mane ligoninėn elektrokar- 
diografą nutraukti. Ant 
korčiutės užmačiau — pa
dėta “myositis”. Ką tai rei
škia?

Pasiklausiau gydytojo a- 
pie tą kardiografą. Atsa- 

įeko blogo nesą... O 
;aip tyčia sako, 

ąsdint. Juk kiti 
djai, žinodami rimtą 

ligą, nepasako ligoniui, tai 
jis taip ir numiršta, neži
nodamas, kad jam vėžys ar 
kas'nors panašaus.

Paskiau gydytojas pris
kyrė mane gydyti su tokia 
mašina, “short wave.” Bu
vau jau kelioliką Far tų po 
20 min. Ir 
“emperin 
kam jos?

Skaičiau 
knygelę “---- o-------  . . . ...
žio”. Nurodyta, kad gydyto-uzeidineja^ tokie urpuliai. 
jai gali surasti ir pagelbėti, 
jei nepavėluota.

Kodėl aš būkštauju vė- 
žioko? Prieš keletą metų 
vienoj nelaimėj mane gero
kai aptrankė, tai gal, sa
kau, nuo to ir prasideda 
kas nors rimto. Beje, jau 
keli metai, rankos man nu
tirpstą, tai naktį gulint, tai 
kartais ir darbe. Mano dar
be mašina turi vibracijos, 
tai gal ir nuo to ilgamečio 
darbo atsiliepia į nervus, i 
raumenig? Gal reikėtų dar
bą mainyti? Dirbu sėdėda
mas.

Jei tai paeina nuo orval
kų, tai jų yra daug darbe— 
ir sunku išvengti. Man jau 
virš 50 metų, vidutinio ūgio 
ir svorio. Patarkite per 
Laisvę. Dėkui.

Nesantaika “Amerikos Poloni jos 
Kongrese”

Dienraštis Vilnis rašo:
“Amerikos lenkai atžagareiviai turi 

sukūrę ‘Amerikos Poloni jos Kongresą’, 
kuris bombastiškai reklamuojasi, kalbąs 
varde ‘šešių milionų Amerikos lenkų.’ 
Šiam kongresui vadovauja tokie kieta
kakčiai, kaip Rozmarek, Olejniczak, Gu- 
towski ir Januszewski.

“Kaip praneša lenkų pažangiečių or
ganas, “Amerikos Polonijos Kongrese” 
prasidėjo peštynės. Tūli iš ponų prade
da atvėsti, nes mato, kad jų isteriką tik 
juos pačius ant juoko stato.

“Pasirodo, kad visa eilė lenkų laikraš
čių atsuko savo nugarą “kongresinin- 
kams.” Tarpe tų laikraščių yra įtakin
gas Buffalo dienraštis “Dziennik dla 
Wszistkich”, katalikų savaitrašt. “Prze- 
wodnik Katolicki” ir Bostono dienraštis 
“Kurjer Codzienny.” Šie trys spaudos 
organai, pagaliau susivokė, kad niekini
mas Varšavos valdžios tik juos pačius 
diskredituoja.

“Chicagoj nesenai įvyko Amerikoje 
gimusių lenkų susirinkimas, kuriame pa
smerkta tokie gauruočiai, kaip Rozma
rek. , .

“Pittsburgho įtakinga lenkų organiza
cija ‘Sokolstwo Polskie’ taip-pat pas
merkė “kongresininkų* vadovybę.

“Kaip dabar dalykai sustovi, tai' ‘Po
lonijos Kongresas’ vargiai gali kalbėti 
varde bent pusės miliono lenkų.

“Trys ar keturi milionai Amerikos len
kų arba aiškiai nusistatę prieš reakcinę 
kliką, ar krypsta ton pusėn, kur nu
traukus ryšius su ta klika.

“Tas pats bus ir su lietuv. reakcinin
kų klika, su smetoniniais ir grigošimu- 
tiškais paškudninkais, kuine biauriai ap- 

■ gaudinėja tam tikrą dalį Amerikos lie
tuvių.

“Savo melais, insinuacijom ir isterišku 
riksmu jie pradėjo jau įsipykti net kant
riausiems savo pasekėjams.”

’ A J
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KODĖL AMERIKA ILGAI 
NEPRIPAŽINO LIE

TUVOS?
Naujienų galvočius esąs 

tikrai patyręs ir sužinojęs. 
Jį informavęs koks ten ang: 
las Pick. Amerikos valdžia 
Lietuvos nepripažinus 
dėl, kad japonai buvo įsi- 
kraustę į Sibirą ir užėmę 
Sovietų teritorijas!

Nesijuokite, bet taip tvir
tina Pick ir tam šventai ti
ki dar minkštesne galva 
Naujienų redaktorius. Jis 
sako:

“Taigi ne Amerikos val
džios priešingumas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ne- 
priklaiteomybėms sulaikė 
ją per keletą metų nuo jų 
pripažinimo, o tiktai Ame
rikos valdžios noras padėti 
Rusijai išvaduoti nuo japo- 

savo teritorijas Azijoj.” 
(N., rūgs. 10 d.).

Tatai

Padėtis Dar Viš Sunki
Sugrįžę iš Tarybų Sąjungos, Ameri

can Society for Russian Relief, Inc., at
stovai pareiškė spaudai, kad padėtis , iš
laisvintose Tarybų Sąjungos srityse, ku
rias vokiečiai buvo išgriovę, dar vis la
bai sunki. Tais atstovais buvo paminėto
sios įstaigos pirm. Edward C. Carter, 
David Weingard ir Leo Gruliow.

Jie vizitavo Tarybų Sąjungą per ke
letą mėnesių ir buvo atsilankę Donbase 
(Ukrainoje). Štai jie duoda pavyzdį: 
Stalino miestas prieš karą turėjo 515,- 
000 gyventojų; kai vokiečiai iš jo buvo 

, išvyti, tepasiliko tik 80,000 gyv., o dabar 
tėra apie 300,000. O reikia atsiminti, kad 
Stalino buvo išvaduotas prieš porą me
tų.

Žmonėms butų dar vis didelė stoka; 
stoka ir drabužio ir kai kurių valgomų
jų daiktų, — pav., cukraus, sviesto, ir

prirašė tablečių 
comp.” Kažin

jūsų parašytų
Saugokitės Vė-

I

nų
kurie 
Daug 
rugs.

Donbase prieš karą veikė moderniš
kiausios anglies kasyklos. Jos buvo ge
rai sumechanizuotos ir kai kurios jų la
bai gilios. Vokiečiai daugelį kasyklų 

užliejo vandeniu, sugriovė, sukaneveikė. 
Tūlos tų kasyklų dar vis tebėra atsta
tymo stovy j.

Kas yra pramoningame Donbase, tas,

Lie-

Hitleris Niekuom 
Nepasitikėjęs

IŠ
pulk. Murphy pasakoja a- 
pie tai, kaip daug jis yra 
patyręs apie Hitlerį. Prieš 
Berlyno paėmimą jisai gy
venęs Muniehe ir turėjęs 
privatišką telefoną susisie
kimui su Hitlerio meiluže 
Eva Braun. Nors tai buvęs 
privątiškas telefonas, bet 
jinai bijojusi jam skambin
ti, nes Hitleris 
davęs nei jaja. 
pasitikėjęs nei 
gumi.

Vokietijos sugrįžęs

nępasitikė- 
Hitleris ne
vienu žmov

I Patikrinkit šį dalyką, drau
ge. Kad jus gydytojas gydo 
su trumpųjų bangų diater- 
mija, tai labai gerai. Tegul 
jis jums dažnai peršildine- 
ja skaudamas vietas su dia- 
termija. Puikus daiktas.

Tos tablėtukės tai nieko 
tokio. Tai tik tam kartui 
skaudėjimui apmažinti. Jau 
daug būtų geriau imti viso
kių vitaminų ir gausiai, ne
sibijant ir nesigailint skati
ko. Vitaminų gausa, greta 
paprasto sąmoningo maisto, 
kiekvienam esmingas daik
tas.

Ir jūs, drauge, kai ten nu
sisekite, būtinai, būtiniau
siai pradekite gimnasti
kuos, regulingai, po kelis 
kartus kas diena. Gimnasti
ka kiekvienam labai padeda 
palaikyt gerą sveikatą.

j
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Trečias puslapi*

Rašytojas A. Venclova apie Meną Lietuvoje
Nuo to laiko, kai didžiojo Stalino vado

vaujama mūsų narsioji Raudonoji Armi
ja, kurioje didvyriškai petys į petį su vi
somis Tarybų Sąjugos tautomis kovojo ir 
mūsų tautos sūnūs, išvadavo Tarybų Lie
tuvą, praėjo vos apie 10 mėnesių. Kaip 
ir kitose srityse, meno srity mes matome 
nuveiktus nemažus darbus. Juo labiau 
tai verta atžymėti, jeigu atsiminsime, 
kokiomis nepaprastai sunkiomis sąlygo
mis teko dirbti mūsų meno darbuotojams, 
kada miestuose nebuvo vandens ir elek
tros, kada iš pagrindų sukrėstas gyveni
mas toli gražu nebuvo palankus kūrybi
niam meno darbui.

Mes šiandien galime didžiuotis, respu
blikoje jau turėdami 9-nis veikiančius 
teatrus, o dešimtąjį organizuojamą. En
tuziastiška savo darbo ir meno meilė, 
rodoma mūsų teatralų, nugalėjo daug 
kliūčių ir daug žada netolimoj ateity. Vėl 
veikia Vilniaus Dailės muziejus. Valsty
binė Filharmonija vėl džiugina mūsų 
žiūrovą aukšto meninio lygio liaudies 
ansamblio pasirodymais. Vėl veikia Fil
harmonijos akademinis choras, estradinė 
dalis, dirba naujai įsteigtas Filharmoni
jos filialas Kaune. Argi nedžiugiria kiek
vieno, kam brangus menas, kad ir toks 
reiškinys, jog respublikoje šiuo metu sėk
mingai dirba dyi konservatorijos, ketu

LMS Veikla Karo 
Audrai Praėjus

Nuožmiausias pasaulio istorijoj karas 
baigėsi. Japonija, paskutinė ginkluoto 
fašizmo jėga, sugriuvo —besąlyginiai 
pasidavė. Karas baigėsi laisvės, progre
so, meno, kultūros laimėjimu. Vėl aušta 
rytas atbūdavojimui, kūrybai, dramai, 
dainai.

Džiugu darosi, kuomet atėjusiuose 
laikraščiuose iš Lietuvos, tos buvusios 
mūsų tėvynės, mes daugiau žinių randa
me apie mokyklų, teatrų, rašytojų veik
lą. Laikas pajusti naujas sąlygas ir čia, 
tarpe Amerikos pažangiųjų lietuvių. Ir 
mūsų kariai, ‘nors ne visi, bet būriais 
grįšta prie savųjų. Jie grįš į mūsų dailės 
ir kitas organizacijas, o mes juos pasitik
sime kaipo karžygius, pergalėtojus.
^/Vieton didžiausių pastangų karo rei

kalams, gaminimui žmogžudiškų pabūk
lų, mes jau ruošiamės geresnio gyvenimo 
darbams. Mes turime ruoštis tokiam 
naujam kultūriniui gyvenimui, kad dau
giau nereikėtų gaminti žmogžudiški gin
klai.

/

LMS Suvažiavimas
Rugpjūčio 31 d. LMS Centro Komite

tas laikė posėdį. Bendrai buvo kalbėta, 
diskusuota Amerikos pažangiųjų lietu
vių meno—kultūros judėjimas. Taip pat 
Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas. 
Kaip žinoma, karo laiku nebuvo galima 
šaukti suvažiavimai, konferencijos, nes 
visos jėgos buvo mobilizuojama karo 
reikalams.

Karo laiku LMS daug nukentėjo. Jau
nimas buvo ištrauktas tarnybai, kiti— 
darbams. Sumažėjo mūsų chorai, kiti ne
galėjo nei išsilaikyti. Sumažėjo meno 
veikla ir mūsų organizacija. Netekome 
daug veikėjų LMS vienetuose ir centre. 
Organizacinis sąjūdis mūsų dailės—kul
tūros judėjime būtinai reikalingas. LMS 
C. K. pasisakė už šaukimą suvažiavimo. 
Laikas suvažiavimo šiuo ta *pu negalima 
nustatyti. Taip pat reikia daug pasiruo
šimo geram, plačiam LMS suvažiavimui.

LMS suvažiavimo reikalu turėtų įvyk
ti eilė pasitarimų, apskričių konferenci
jų. Jei kur oficialės konferencijos negali 
įvykti, tai kolonijų veikėjų, menininkų 
pasitarimai turėtų būt šaukiama. Tokių 
pasitarimų turi būt tikslas: a) Atpildyti 
meno organizacijas; b) Pagyvinti jų 
veiklą; c) Pasitikti karius, grįštančius iš 
kovos lauko; d) Svarstyti LMS suvažia
vimo projektą.

LMS Suvažiavimui Projektas
LMS C. Komitetas numatė, jog būsi

mas suvažiavimas turėtų būt platus, 

rios žemesniojo tipo muzikos mokyklos, 
o steigiama ir penktoji —mūšų mielojoje 
Klapėdoje? Vėl veikia liaudies kūrybos 
namai, kuriems tenka suvaidinti didžiulį 
vaidmenį, organizuojant saviveiklą mūsų 
krašte.

Jau organizuojama Vilniuje Vaidybos 
studija. Tokia pat studija Kaune jau vei
kia. Šiais metais numatoma organizuoti 
Vilniuje choreografijos mokykla.

Rašytojai iš tarybinės vyriausybės ga
vo dvejus gerus namus Vilniuje organi
zacijos centrui ir Kaune jos filialui.

Reikia pažymėti, kad kaip atrodo, mū
sų muzikai rodo nemaža kūrybinės inicia
tyvos. Nusipelnęs mūsų respublikos me
no darbuotojas J. Gruodis rašo naują 
simfoniją, rašomos naujos operos, muzi
kinė komedija, baletas.- Parašyta kantata 
apie Tarybų Sąjungos didvyrę Mariją 
Melnikaitę.

Mūsų dailininkai suruošė vieną stam
besnę parodą Vilniuje; ruošiamasi Visa
sąjunginei dailės parodai Maskvoje.

Tiek muzikos, tiek dailės, tiek, paga
liau, dramaturgijos menui pakelti Meno 
Reikalų Valdyba imasi eilės konkrečių 
priemonių, kurios, reikia tikėtis, duos ne 
blogą rezultatą.

Tarybinė Vyriausybė į mūsų meno 
pakėlimą kreipia labai didelį dėmesį.

iškilmingas, o ne sausas organizacinių 
reikalų aptarimas. Jis turėtų iškelt orga
nizacijos, dainos, dramos, dailės ir dva
sinius mūsų kultūrinio judėjimo sugebė
jimus.

Projektas suvažiavimui, LMS C. K. 
manymu, reikia organizuoti sekamai:

1. Suvažiavime dalyvauja ne tik dele
gatai, bet LMS vienetai, masiniai.

2. Chorai ruošiasi dalyvauti suvažiavi
mo koncertinėje programoje. Gali būt 
dainavimo kontestas, lenktynės.

3. Vaidintojų grupės taip pat pasirodo 
su vaidinimais suvažiavimo dramos — 
teatro pokilyje.

4. Kviečiama dalyvauti visi lietuviai 
solistai-solistės. Taip pat kvartetai, du
etai.

5. Ruošiama suvažiavimo svetainėje 
piešinių, tapybos paroda. Čia kviečiami 
visi lietuviai dailininkai dalyvauti su sa
vo kūriniais.

6. Kviečiama dalyvauti Lietuvių Mo
terų Kultūros Kliubai. Ruošiama mote
rų rankdarbių parodymas.

7. Kalbos, prelekcijos lietuvių, dailės, 
kultūros, istorijos klausimais.

Šio pobūdžio suvažiavimas turėtų tęs
tis keletą dienų. Tai nebūtų vien tik LMS 
suvažiavimas, bet visų kultūringų lietu
vių. Tai būtų dailės ir kultūros iškilmė, 
festivalas.

Taip pat tokią mūsų judėjimo kultū
ros iškilmę negali suorganizuoti viena 
LMS organizacija be pritarimo ir para
mos iš visų mūsų centralinių organiza
cijų ir dienraščių. Mes kviečiame visus 
menininkus, veikėjus išsireiškti suvažia
vimo projekto klausimu.

V. Bovinas, LMS Sekret.

Laimė
Laukėm ir ilgėjoms dienomis, naktims 
Laimės, ką išnyko užū debesų.
Tikėjom, kad žemės iš mūs neatims 
Tie, ką taip ištroško mūs kraujo varsų.

Žinojom, kad stovi už mūsų pečių
Tie, kurių galybė kai plienas kieta, 
Tie, kurie daug kartų kraugerių

“svečių”
Užgaidas nustūmė kur kapų vieta.

Žinodami laukėm dienos, valandos, 
Kurioj sugiedrės vėl dausų giluma 
Ir nutils vaitonės kruvinos raudos ...

Gyvybė sutvisko laimės šiluma, 
Kad Lietuvos žemė vėl tapo laisva 
Ir dausa ją dengė berybė, melsva.

A, Dagilis.

Šiais metais, kada tiek daug lėšų reikia 
mūsų krašto pramonei ir ūkiui atstatyti, 
didelės sumos pagal respublikos biudžetą 
skiriamos ir meno reikalams. Teatrai 
gauna 6.844 tūkst. rublių dotaciją, Fil
harmonijai paskirta 1.586 tūkst. rublių, 
konservatorijoms ir muzikos mokykloms 
4.886 tūkst. rublių, dailės, mokykloms 
1.942 tūkst. .rublių, muziejams —250 
tūkst. rublių, liaudies kūrybos namams 
— 160 tūkęt. rublių, muzikos ir dailės 
kūrinių užsakymams —700 tūkst. rub
lių. Iš viso meno reikalams šių metų biu
džete numatyta 16.588 tūkst. rublių. Tai 
imponuojanti suma, kuri, nėra abejonės, 
žymiai prisidės prie greito mūsų meno 
gyvenimo atsigavimo.

Operos ir baleto teatras bus perkeltas į 
Vilnių. Muzikos instrumentams įsigyti 
ir kitiems reikalams skiriama dar 1 mil. 
rublių.

Nežiūrint to, bus pradėta kurti nau
jas operos ir baleto teatras Kaune. Kau
nas nebus paverstas periferijos mieste
liu, bet liks pirmas po Vilniaus mūsų kul
tūros centras. Mes turime jaunų jau su
siformavusių ir nemažai priaugančių 
vokalinių jėgų, kurios sudarys gerą pa
grindą naujam operos teatrui.

Taigi šių metų Lietuvos Respublikos 
biudžetaą įgalina mūsų kraštą plačiai iš
vystyti savo ekonomikos ir kultūros at
statymo darbus, ll........................  ■ I. ■■■■! ...... II ■■>■ ■!■■■■ ■■■■—■■ ■■

George Klimo Filmą 
“Kuprotas Oželis”

Pereitais metais George Klimas buvo 
nufilmavęs muzikališką veikalėlį “Ku
protas Oželis” ir tuo laiku jam nepavyko. 
Filmo j buvo negirdimi, neaiškūs aktorių 
balsai ir abelnai filmą buvo silpna. Tada 
korespondentai per “Laisvę” gana aš
triai pajuokė minėtą filmą ir patį Klimą. 
Tada gi ir tarp brooklyniečių menininkų 
buvo dvi nuomonės. Vieni sakė, kad 
nieks neišeis iš to darbo, o kiti sakė, kad 
gali išeiti nevisai bloga filmą ir patarė 
Klimui dirbti toliau.

Dabargi, rugsėjo 9-tą diehą G. Klimas 
parodė mums, Brooklyno menininkams, 
naujai nufilmuotą “Kuprotą Oželį.” Pa
baigus rodyti filmą buvo išsireikšta žiū
rėtojų nuomonės. Didžiuma gi žiūrėtojų 
pripažino, kad filmą turi apie 60 nuošim
čių gerumo ir kad galima rodyti mūsų 
parengimuose. Reiškia, filmą pusėtinai 
gera. Žinoma, trūkumų yra ir režisūroj 
ir grimeravime, ir scenerijose ir kaip 
kada kalba nelabai girdisi, bet vistiek 
graži, nes, mat, viskas eina lietuviškai. 
Ot kalba ir dainuoja tikrai lietuviškai ir 
dar Brooklyno menininkai. Filmos rody
mas užima apie 45 minutes, bet kadangi 
draugas Klimas turi ir rusiškų ir angliš
kų ir kitokių filmų, tai jis lengvai gali 
sutaisyti programą.

Dabar prisieina pakalbėt, kodėl minėta 
filmą neprospektyviška. Kodėl ji rodoma 
beveik tik viename kambaryje. Kodėl ji 
neturi daug scenų arba plačių scenų. 
Filmą neturi daug scenų todėl, kad jį sve
tainėje vienam kambaryje buvo filmuota. 
Taip filmuojant prisiėjo iš veikalo išmes
ti labai daug gražių scenų. Štai iš dauge
lio išmestų viena scena: Piršliai įvažiuo
ja į kiemą. Pririša arklį prie tvoros ir ei
na į stubą. Graži scena, prospektyviška 
scena, bet bandyk ją padaryti. Ji labai 
daug ima darbo, laiko ir pinigų. Mat rei
kėtų pastatyti išlaukinė Lietuvos kaimie
čio grįčia, kiemas, gaut arklys, vežimas 
ir kitoki dalykai. Tokias scenas, tai ne
žinia ar mes kada nors galėsim filmuoti. 
Dabar aš manau žiūrėtojams bus aišku, 
kodėl filmą neprospektyviška neplačiai 
parodanti scenerijas.

Filmininkui G. Klimui ir filmos akto
riams reikia atiduot garbę už jų pasi
šventimą šiam darbui.

Beje, kitą sykį filmuojant veikalą, drau
gui Klimui patartina turėt režisorių, 
grimiratorių ir kitokius padėjėjus, o ne 
taip kaip kad šitą sykį veik vienas viską 
darėt. Taigi gal būt, kad su’ pagelbinin- 
kais galėsit pasiėkt 75 nuošimčių vertės 
filmą. Juška

Pilkoji Milinė
Ašai su miline pilka 
Suaugau liepsningam kare, 
Kaip šaknys su žemėm suauga. 
Todėl, kai melsvam vakare, 
Suzvimbs paskutinė kulka,— 
Vistiek ją mylėsiu kaip draugą.
Baltuosiuos Oriolo laukuos, 
Prie Vitebsko, Kursko, Šiaulių, 
Mes šaukėm drauge — atlaikysim! 
Kiek nueita karo keliu, ' 
Tiktai iš milinės pilkos, 
Lyg knygos storos, išskaitysiu.
Tiek kartų ties mūs apkasais 
Besisukant mirčiai žvangiai, 
Viena širdimi mes spurdėjom, 
Tiek kartų tėvynei brangiai 
Mes ilgesio žodžiais visais 
Iš tolo jausmingai kalbėjom.
Kai grįš vėl dienužė balta, 
Pails paskutinė kulka— 
Milinė primins mūšio draugą, 
Todėl, kad su jąja pilka, 
Lyg daigas su žemės pluta, 
Didžiajam kare aš suaugau.

Vacys Reimeris.

LENINUI
Supa tėviškę džiaugsmas bekraštis, 
Laisvės dainą girdi,—
Kur šiandieną tave mums atrasti,
Kai tiek jausmo širdy.
Taip norėtus tau daug pasakyti,
Kaip kadais iš širdies,—
Ligi šiol visos dienos mums šviti 
Siekiais tavo žvaigždės.
Ne, tu nemirei, keliasi saulė—
Šviesūs saulės takai,—
Tu, kaip ji iškankintą pasaulį, 
Mus kasdieną lankai.
Tu buvai mūsų laimės kalvis,
Laisvės kelias visų—
Ir didžiulėje pergalės saulėje
Tavo vardas šviesus.
Vardą tą nešėm skyduose plieno, 
Šaukėm karo ugny,/-
Tave minime naktį (ir dieną,
Širdyse gyveni.
Liūdi tylinčios marmuro sienos
Tokiu skausmu giliu,—
Neužstos tamsios laiko blakstienos 
Tavo mums spindulių.

V. Valsiūnienė.

Literatūriniame Suomi
jos Pasaulyje

Suomijos gyventojai gyvai domisi vi- 
sakuo, kas vyksta Tarybų Sąjungoje. 
Per du paskutiniuosius mėnesius Suomi
jos leidyklos išvertė iš rusų kalbos ir iš
leido “Karas ir taika,” “Eugenijus Onie- 
ginas,” Gorkio “Motina,” Šolochovo, 
“Ramusis Donas,” Tolstojaus “Petras 
Didysis.” Spaudai atiduotos dešimtys 
knygų tarybinių rašytojų, kurių vardai 
tik dabar pasidarė Suomijoj žinomi. Vie
nas suomių dramos teatras neseniai pa
statė Gogolio “Revizorių,” kitame teatre 
eina Ostrovskio “Miškas.”

Dauguma rašytojų, įeinančių į Demo
kratinę Suomių Liaudies Sąjungą, su
darė literatūrinę grupę “Kylys,” kuri 
leidžia almanachą “Kylio albumas” ir 
ir žurnalą “40-ti metai.” Šioje grupėje 
yra žinomieji Suomijos rašytojai E. Si- 
nerzo, A. Turtiainen, K. Aim, P. Lachti, 
O. Paavolainen ir apie trisdešimt jaunų 
rašytojų. Jų dauguma karo metu sėdėjo 
kalėjimuose ir išėjo laisvėn tik po Rau
donosios Armijos pergalės. Gabioji poetė 
ir dramaturge Elvi Sinervo, būdama ka
lėjime, parašė pjesę “Desantininkas” — 
apie revoliucinį pogrindžio darbą Suomi
joje. Tos pjesės “premjera” įvyko kalėji
mo barake, kur ją statę patys politiniai 
kaliniai, slėpdamiesi nuo sargybinių. Ne
seniai laikraštyje “SNS” buvo išspaus
dinta tos pjesės ištrauka.

Didelė grupė jaunų literatų yra susi
būrusi prie socialistų akademikų asocia
cijos “ASS,” kuri leidžia žurnalą “Soich- 
ta” Xušvyturys”2.

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —— gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 1 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuoeuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
Šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo garui, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian-

, dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro-

Tcigu ifis negalite nusipirkti savo apylin- 
I kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ''susipažini

mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnn 60c verl®* IlllEl/V Bandymui Bonkutes
• DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 

antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng-
. vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 

skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin-
i gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 

1 ’nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs — 

, palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
i skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
• nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį ll uncijų >1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos). ,

Vardas........... _____ ..... .................. .

Adresas..... ............................................

Pašto Ofisas.................. ..........-.....———
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. 674—27S ' 
2501 Washington Blvd.. Chicago 12, Ill. ■ 
256 Stanley St.. Winnioea. Man.. Can. |

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Paryžius. —Gautas pra

nešimas, kad Francūzijon 
pribūna iš Amerikos Wind
sor, buvęs Anglijos kara
lius, su savo žmona.

Ominato, Japonija. — Da
bar sužinota, kad šią vietą 
bombarduojant iš karo lai
vų, buvo užmušta ir 28 tal
kininkų karo belaisviai.

Roma. — Gen. Badoglio 
pabaigė rašyti savo atsimi
nimus. Jų susidarysianti di
džiulė toiyga.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur įsakė tuojau likvi
duoti japonų teroristų or
ganizaciją “Black Dragon.”

Washingtonas. — Elliot 
Rooseveltas iždo depart- 
mento tyrinėtojams pareiš
kė, kad nabašninkas Franka 
lin Delano Roosevelt leis
davo savo vaikams vesti 
savo reikalus taip, kaip jie 
išmano. Jisai nesikišdavo į 
jų finansines transakcijas. J

- --

Madridas. — Ir generol. 
Franco kabinetas nutarė iš
mesti į šiukšlyną fašistini 
saliutavimą.d J
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Warrior Run, Pa.
IS

(Tąsa)
Aš tikiuosi, kad bošai už šią gerą nuo

monę, kurią aš įkvėpiau dviems prancū
zų karininkams, pastatys man padorų 
paminklą. Tiktai ne Zygesalėjoj, tuomet 
geriau tenestato. Tuomet man iš burnos 
niekumet nepranyks blogas skonis ir ne
pakankamai didelės revoliucijos man at
rodys kaip šmėklos.

16
Du vyrai su atstatytais šautuvais pa

lydėjo mane. Taip aš atkeliavau į saulė
tąją Ispaniją. Su visa karine garbe. Ka
reiviai atgabeno prie pasienio sargybos 
ir tenai mane perdavė ispanų pasienio 
sargybiniams.

—Dokumentų jis jokių neturi, —pa
sakė mane palydėjęs kapralas.

—Es aleman? —paklausė ispanas.
— Si, senjor, — atsakiau.
—Būkite pasveikintas,—atsakė į tai is 

panas, o kapralui jis pasakė, kad viskas 
esą tvarkoj ir jis mane čia pasiliksiąs.

Kapralas tuomet pažvelgė į savo laik
rodį ir kažką parašė ant raportams ra
šyti blanko. Po to abu prancūzų karei
viai apsigrįžo ir nuėjo atgal. “Good-bye, 
France!”

Prancūzijos siena pranyko iš mano, 
akių.

Ispanijos valdininkai tuojau nusitem
pė mane į savo sargybos būstą, kur mane 
tuojau apsupo visi valdininkai. Jie man 
spaudė ranką ir glėbesčiavo. Vienas jų 
net norėjo pabučiuoti man 
į skruostą. “Pradėk tik karą 
su amerikiečiais ir tu nerasi 
jokio geresnio draugo visoj žėmėj kaip 
ispanas”. Jei jie būtų žinoję, kas aš esu, 
kad aš iš jų atėmiau Kubą ir Filipinus 
ir dar kai ką daugiau, tai, gal būt, jie ma
nęs ir nebūtų užmušę, taip pat, gal būt, 
nebūtų pasiuntę mane ten, iš kur aš ne
begalėjau grįžti, bet tikrai jie būtų buvę 
daug šaltesni, kaip drėgni švarkai, ir a- 
bejingi, kaip seni lovos šiaudai.

Pirmiausiai man pripylė vyno, po to 
atsirado kiaušinių ir puikaus sūrio. Vė
liau gi rūkėme cigaretes ir vėl reikėjo 
gerti vyną, vėl atsirado kiaušinių ir pui
kaus sūrio. Bevalgant man buvo praneš
ta,- kad tuojau būsią pietūs. Valdininkai, 
kurie lauke ėjo savo tarnybines pareigas, 
vis vienas paskui kitą ateidavo į vidų. Ir 
nė vienas iš čia nebeišeidavo. Dabar būtų 
galėjusios per sieną pereiti ištisos kontra
bandininkų vilkstinės ir tai jiems būtų 
buvę vistiek. Čia pas juos buvo vokietis 
ir jam reikėjo pareikšti, ką jie mano;apie 
vokiečius ir Vokietiją. Ir kad visa tai 
aiškiai parodytų, jo garbei buvo nutrauk
tos visos tarnybinės pareigos.

Pagal mano išorinę išvaizdą vertinant, 
aš nebuvau joks garbingas tokios švarios 
ir malonios vokiečių šalies ir jos visumet 
išsipraususių ir švarių gyventojų pavyz
dys. Nuo' to laiko, kai mane “Tuskalūza” 
išplaukdama paliko, aš nepakeičiau nei 
savo eilutės, nei batų, nei skrybėlės, o ma
no baltiniai atrodė tokie, kokiais jie tega
li atrodyti, kai juos upelėse ir upėse, pro 
kurias praeini, sunaudodamas daugiau 
ar mažiau muilo, daugiau ar mažiau at
sidėjęs išmazgoji, po to gi pakabini ant 
krūmo, pats įlendi pasimaudyti ir paga
liau taip ilgai lauki, kol baltiniai vėl pa
sidaro sausi, arba, nesuspėjus jiems iš
džiūti^ turi apsivilkti ir drėgnais, kadan
gi pradeda lyti.

Tačiau mano išvaizda jiems pasirodė 
esąs, geriausias įrodymas, kad aš čia pas 
juos atvykau tiesiog, niekur nesustoda
mas, iš Vokietijos. Jie jau buvo įsivaiz
davę, kaip vokietis, kuris pralaimėjo ka
rą, kurį amerikiečiai apiplėšė iki pasku
tinių marškinių ir kurį anglai marino 
badu, turi atrodyti. Ir tokia mano išvaiz
da taip pilnai derinosi su jų įsivaizdavi
mu, kad, jei būčiau pasakęs, jog esu ame
rikietis, tai jie mane būtų palaikę begė
dišku melagiu, kuris nori juos kvailinti.

Kad kiekvienas, kuris tiesiog, niekur 
nesustodamas, atvyksta iš Vokietijos, tu
ri būti taip baisiai išalkęs, kad to alkio 
het per penkerius metus negali numalšin
ti, jiems buvo visai aišku. Per pietus man 
tiek daug prikrovė,kad tikrai galėčiau at
sigauti po penkerių metų badavimo. Po 
pietų vienas jų atnešė marškinius, kitas 
batus, vienas skrybėlę, kitas pusę tuzino 
kojinių, vienas nosinę, kitas apykaklę, 
vienas šilkinį kaklaraištį, kitas kelnes, 
Vienas liemenę; ir visi taip nešė viens po

kito, Visa tai aš turėjau priimti ir viską, 
ką iki šiolei dėvėjau, privalėjau numesti. 
Po pietų lošėme kortomis. To lošimo aš 
nemokėjau, tačiau jie išmokė mane, ir aš 
tuojau taip gerai lošiau, kad iš jų išlo
šiau gražią sumelę pinigo, kas juos labai 
džiugino ir skatino ir toliau lošti.

Per šį punktą dar nebuvo praėjęs nė 
vienas vokietis ir dėl to aš, kaip pirmas 
tikras čia taip labai mėgiamos tautos at
stovas, buvau atitinkamai pagerbtas.

’ O saulėtoji Ispanija! Pirmoji šalis, ku
rion aš patekau, kur neklausė mano jū
rininko kortelės, kur nenorėjo žinoti ma
no pavardės, mano amžiaus, mano ūgio, 
mano pirštų nuospaudų. Kur < nekrato 
mano kišenių, kur netempė manęs naktį 
prie sienos, kad išvytų, kaip kokį pasenu
sį šunį, kur nenorėjo žinoti, kiek aš turiu 
pinigų ir iš ko gyvenau paskutinius mė
nesius.

Ne, jie dar man prikimšo pilnas kiše
nes, kad pagaliau kas nors mano kišenė
se galėtų šį tą rasti. Pirmąją dieną aš 
praleidau sargybos būste, pirmąją naktį 
turėjau miegoti vieno valdininko namuo
se, o kitą dieną aš buvau jo svečias. Vaka
re mane nusitempė pas save kitas val
dininkas. Ir niekumet nė vienas jų ne
norėjo manęs išleisti, kiekvienas jų ra
gino pasilikti pas jį visą savaitę. Tačiau 
tas, kurio eilė prieidavo, nenorėdavo, kad 
aš viešėčiau ilgiau pas jo kaimyną. Ir kai 
eilė pasibaigė ir vėl ją iš pradžių reikėjo 
pradėti, atėjo viso forto gyventojai pagal 
eilę ir pareikalavo, kad aš kas antrą dieną 
vis pas kitą ūkininką praleisčiau. Konku
rencija, kad aš iš kiekvieno išeičiau ma
nydamas, jog jis geriau mane pavaišino 
negu kaimynas, privertė mane vieną nak
tį nuo jų pabėgti. Aš esu tvirtai įsitiki
nęs, kad visi tie žmonės šiandien tvirtina, 
jog tokio nedėkingumo jie iš manęs ne
laukė. Tačiau mirtis sušaudant arba pa
kariant būtų tik žaislelis palyginus su ta 
kankinančia mirtimi, kuri manęs laukė 
ir nuo kurios aš jokiu kitu būdu negalė
jau kitaip išsisukti, kaip tik naktį pa
bėgdamas. Juk tokiais nesusipratimais 
sugadinami žmonės. Aš, matyt, likau jų 
atminty, kaip kažkoks neaiškus tipas, ku
ris tikrai turėjo būti pabėgęs kalinys, ka
dangi jis tokiu būdu naktį išgaravo. Vi— 
sai galimas daiktas, jei ten vėl atvyks 
koks nors svetimasis, šį kartą, gal būt, 
tikras vokietis, tai vargu ar jie jį pavai
šins bent šilta sriuba, o jei jam ir duos 
jos, tai suraūkę antakius ir tokia veido 
išraiška, kuri aiškiai sakys: mirti iš ba
do mes neleisim niekam, net jei tai būtų 
ir pats šėtonas. Iš'meilės gi ne tik gali 
gimti neapykanta, bet ir, kas dar blo
giau^ iš meilės gali atsirasti vergija. Čia 
gi buvo vergija su nužudymu. Aš net ne
galėjau išeit į kiemą, kad kuris nors šei
mos narys nebūtų paskui mane susirūpi
nęs bėgęs, norėdamas paklausti, ar aš tu
riu minkšto popierio. Yes, sir.

To iškęsti negali joks žmogus, hebent 
jis būtų paralitikas. Jėi as būčiau davęs 
jiems suprasti, kad noriu iškeliauti, žmo
nės būtų surakinę mane grandinėmis. Aš 
manau, kad tarp tų žmonių yra ir koks 
nors protingesnis, kuris tą nežmonišką 
mano pasielgimą įvertins švelnesnėj švie
soj.
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Kai tik man Sevilijoj nusibodo, aš per

sikėliau į Kadiksą, ir kai Kadikse man 
nebepatiko oras, vėl nukeliavau į Seviliją, 
o kai .Sevilijoj vėl pradėjo nebepatikti 
naktys, aš grįžau į Kadiksą. Taip praėjo 
žiema, ir savo Niu Orleano ilgesį galėjau 
parduoti už vieną kvoderį, nebūčiau nė 
kiek pajutęs sąžinės graužimo. Kodėl bū
tinai Niu Orleano aš’turėjau ilgėtis?

Kišenėje ir dabar neturėjau nė men
kiausio dokumento, kaip ir aną senai pra
ėjusią dięną, kai aš įžengiau į šią šalį. Ir 
niekumet ne vienas kopas čia nesiteirąvo 
mano dokumentą arba kur, iš ko ir kaip 
aš gyvenu. Jie turėjo“ kitokių rūpesčių.

(Daugiau bus)

Mirė M. Kru
Rugpjūčio 10 mirė Motiejus 

 

Krutulis ir buvo palaidųfcas 14 

 

d. rugpj. laisvai į Wyomingo 
lietuvių kapus. Gaila, kad ne
buvo kam pakalbėti išleid
žiant iš namu ir prie kapo. 
Daug buvo gėlių nuo giminių, 
ir draugų; Progresyvis kliu- 
bas ir Keistučio draugija pri
siuntė gražius vainikus, nes 
velionis gyvas būdamas ten 
prigulėjo;

Velibniš skaitė . dienraštį 
Laisvę, buvo susipratęs ir 
draugiškas žmogus, nuolatos 
lankydavo darbininkų paren
gimus ir pagal išgalę juos rė-

M. Krutulis paėjo iš Suval
kijos, gimė ir augo Jackonių 
kaime, Ūdrijos parapijoj. Į 
Amerika atvažiavo 1906 me
tais ir visa laiką dirbo ang
lies kasyklose, kur darbas 
sunkus ir pavojingas. Tas dar
bas ir sunaikino jo sveikatą. 
Per pastaruosius 7 metus ne
dirbo, daktarai bandė pataisy
ti sveikatą, bet veltui.

Turėjo du sūnus, abu paė
mė j- karo tarnybą, tas dar 
daugiau apsunkino ir prigręi- 
tino mirtį. Laukė karo pabai
gos ir labai norėjo pamatyti 
savo sūnelius, bet pastarųjų 
jau nepamatė. Kaip sūnūs 
parvažiavo, tai tėvas jau bu
vo miręs.

Paliko nuliūdime moterį, du 
sūnus, marčias ir mažą anūką. 
Lai jam būna lengva šios ša
lies žemelė. Užuojauta gimi
nėms.

Carnegie, Pa.

Įėjo lėšuoti po kelias dešim
tis tūkstančių dolerių. Grin
dys kur buvo medinės, ten į- 
dėjo cemento grindis, o ant 
cemento — stačio medžio 
smaluotas plytukes, kad plie
nas nesusiraižytų. Stogai, ku
rių buvo medinės balkės ir 
sparai, o viršus buvo dengtas 
smaluota popiera, ten uždėjo 
plieno balkes ir sparus, o sto
gus uždėjo asbesto dideliais 
šmotais (sheets). Ir taip viso
kias ^naujas mašinas sudėjo, 
kur darbą atlieka daug ge
riau ir greičiau. Tas viskas ro
do, kad šita korporacija tu
rėjo nemažai pelno. O tuo pa
čiu sykiu sumažino taksų mo
kėjimą. Kaip visiems jau ži
noma, tai veik visi taksai — 
mokesčiai gula ant darbo žmo
nių.

Pabaigoje 1943 metų, vie
nam darbininkui netikėtai pa
gavo kairės rankos pirštus ra
tų krumpliai ir sutrynė taip, 
kad turėjo ranką iki alkūnės 
nupiauti. Tas viskas įvyko 
penktadienio vakare, šešta
dienį ir sekmadienį įcemen- 
tavo plieno stulpelius, įdėjo 
plieno blekes, užtaisė viską. 
Kuomet atėjo apdraudos per
žiūrėtojai, tai surado, kad 
darbininkas pats buvo “kal
tas”, o korporacija “nekalta”.

Nors laike karo darbinin
kai klasių kovą buvo pamir
šę, nekėlė streikų, bet darbo 
žmonių išnaudotojai savo kla
sės reikalų nepamiršo, jie vis
ką darė, kad tik tam biednam 
darbininkui nereikėtų išmokė
ti kelis dolerius.

Tas darbininkas lenkų tauA 
tybės, 'Z. C., išdirbo 42 me
tus šioje įmonėje: padėjo svei
katą, jaunas dienas praleido, 
dabar pasenęs, neteko rankos 
ir nieko negavo.

Darbininkas.

Visi Karo Belaisviai Bus 
Sugrąžinti Namo

Washingtonas. — Jung
tinėse Valstijose randasi a- 
pie 417,000 karo belaisvių. 
Daugiausia yra vokiečių, i- 
talų ir japonų. Valdžia pla
nuoja visus sugrąžinti į sa
vo karštus. Su ateinančiu 
pavasariu čionai nebeliksią 
nė vieno belaisvio.

Chungking. — Chiang 
Kai-sheko armija užėmė 
miestus Shanghai ir Can
ton.' O su Chinijos armija 
kartu vyksta ir Francūzijos 
armijos vienetas į Indo- 
China dėl priėmimo japonų 
pasidavimo.

Austrijos Laikinoji Valdžia 
Būsianti Tuojau Praplėsta
Viena. — Premjeras Dr. 

Renner šaukia įvairių pro
vincijų pirmininkų pasita
rimą. To pasitarimo tiks
las yra praplėsti dabartinę 
laikinąją Austrijos valdžią. 
Renner kabinetas nori lai
mėti Amerikos ir Anglijos 
pripažinimą. Iki šiol tik 
Tarybų Sąjungą yra jį pri
pažinus.

Los Angeles. —. Pietinėje 
Kalifornijos dalyje jau yra 
100,000 bedarbių. Tai vis 
buvę karo pramonės darbi
ninkai. Daugelis jų pribuvę 
iš kitų krašto kampų.

[ NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia

naujo stogo a)’ jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų fiingeliavlmo reikalu kreipkitės

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

• Telefonas EVergreen 4-0753.

Pradėkime Vesti Kovą 
Tvirčiau

Kaip tik tai karas su Japo
nija pasibaigė, tai tuoj ir be
darbė pasireiškė. Nes visos' 
darbo įmonės, kurių čia yra 
apie 8-nios, vienos mažiau, ki
tos daugiau darbininkų atlei
do iš darbo. O kurios neatlei
do, tai darbą sumažino, kaip 
tai, pavyzdžiui, Superior Steel 
Corp., Carnegie, Pa., taip va
dinama Hot Mill, dirba tiktai 
po 3 dienas į savaitę, o kiti 
departmental dar dirba po 4 
ir 5 dienas į savaitę.

Mat, kuomet darbo žmonių 
išnaudotojai galėjo nesvietiš
kai didelius pelnus pasidaryti7 
laike karo, tai dirbo visais ga
rais, bet kaip tik pelnai suma
žėjo, tai tuoj darbininkus iš
metė iš darbų.

O kad pelnus pasidarė la
bai didelius, tam nėra abejo
nės, nes tokia Superior Steel 
Corp, pasistatė kelis naujus 
pastatus, kurie kiekvienas ga-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Streėt 
kamp. Inman St., arti Central Bkr.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Aline)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn...... -..-------

Telef. HUmboldt 2-7364

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

GREEN STAR BAR & GRILL
. Lietuviškas Kabaretas

VALANDOS: f Q Sekmadieniais nėra valandų.

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

Ateikite pasimatyti su Glvlais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. t.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai EV. 4-869S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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SOVIETAI PASKELBĖ APYSKAITA VOKIEČIŲ 
PADARYTĮ) BAISIŲ NUOSTOLIU

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Nuostoliai Fabrikams ir Geležinkeliams

Kartu naciai sunaikino daugiau kaip 31,000 fabrikų 
ir dirbtuvių ir užgrobė arba sunaikino apie 40,000 elek
trinių motorų ir 175,000 metalo pramonės mašinų. Jie 
susprogdino didžiąsias Dniepro vanden-elektro^ dirbyk- 
las Donbaso srityje ir Leningrado, Charkovo, Krasno- 
daro, Kijevo, Voronežo, Krymo ir Baltarusijos apy
gardose, o svarbiąsias tų dirbyklų mašinas bei kitus į- 
rengimus naciai išgabeno į Vokietiją.

Vokiečiai užgriovė bei susprogdino sovietines ang
liakasy klas davusias 100,000,000 tonų anglies per me
tus, ir suardė žibalo versmes, iš kurių buvo gaunama 
5,000,000 tonų žibalo kasmet.

Naciai sunaikino 40,365 mylias geležinkelių bėgių, 
13,000 tiltų, 15,800 garvežių ir 428,000 vagonų. Jie taip 
pat išplėšė bei sunaikino daug tūkstančių traktorių ir 
kitų žemdirbystės mašinų.

Vokiečiai Turės Atsiteisti
Dienraštis Pravda dėl to rašo:
“Mes laimėjome pergalę prieš žiauriausią ir baisiau

sią priešą, kokio dar nebuvo istorijoj. Laimėjo narsio
sios Raudonosios Armijos drąsa ir didis karinis jos ga
bumas, žmonių darbas, Sovietinės santvarkos stipry
bė, organizacinė Bolševikų Partijos veikla ir karinė ir 
politinė generalissimo Stalino vadovybė.

“Dabar, kai hitlerinė Vokietija sumušta, tai mūsų ša
lis patiekia savo sąskaitas. Hitleriniai piktadariai turi 
nešti pilną atsakomybę už žvėriškus savo žiaurumus, 
ir Vokietija turi atsiteisti už mūsų kraštui padarytus 
nuostolius.”

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 EVergrcen 4-9672

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.

ir .. —
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
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

  . I

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 

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

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

Penktas puslapis

REIKALINGOS MOTERYS

Tuojau Reikia
VYRŲ

Pagelbininkų

(219)

SECURITY STEEL

(216)

REIKIA VYRŲ

Y.

pas
FILE CLERK—TYPISTĖ

GRAND CENTRAL APYLINKĖJE
STASO MILLING

COMPANY1399

(221)

CHIMNEY ROCK ROAD
the

Bound Brook, N. J

No.

REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ

Glendale Steel Corp
(220)

& GEORGE CALOGER GLENDALE, L. L
Brooklyn, N. Y.

Telephone: HAVEMEYER 8-1100

C97A

(216)
8715

the

Y.510

on the

LUBIN

N. Y.

the
consumed

Y.

the
consumed off the

N.

be consumed off the

166 South
7113 — 5th \

hereby given that License No.

239 Central

hereby given that License No.

the

BUY WAR BONDS

HARRY
4 th St.,

MARIA
Ave.,

CENTER.
Brooklyn,

INC.
N. Y. i

FRUCIANO
& Delicatessen) 

Brooklyn, N.

KING
Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of 

be consumed off

LEI IMK UIT
Brooklyn, N.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

STALIORIAI 
PRIE RAKANDŲ TAISYMO 

GERTZ DEPARTMENT STORE, 
162-10 JAMAICA AVE., JAMAICA, L. I. 
____ • (218)

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control

Broadway, Borough of 
of Kings, to be consumed

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic Beverage
4th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

LESHIN
Brooklyn, N. Y.

Law at 
B’klyn, 
on the

MILTON BLATT
Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be

RAKANDŲ UŽBAIGCJAI 
Paruošimui naujų rakandų pristatymam.

GERTZ DEPARTMENT STORE, 
162-10 JAMAICA AVE., JAMAICA, L. I.

(218)

KHOURY
Ęrooklyi), N. Y.

JACK RAKOFF
277 Sumpter Str., Brooklyn, N. Y.

Borough- of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ’ Alcoholic Beverage Control
2032 Coney Island Ave., Borough of 
County of Kings, to be 
premises.

K1NGSWAY BOWLING 
2032 Coney Island Ave.,

OSTROW
Brooklyn, N. Y.

HYMAN BEREZ /
56-58 Lorraine St., Brooklyn, N.

JOHN OLIVER
18thi Ave., Brooklyn, N. Y.

BIONDO
Brooklyn, N. Y.

J.
(216)

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MERGINOS
Sudėjimui į vokus literatūros 

Radio spaustuvėje 
$22

VYRAI, STIPRŪS
ir turinti patraukimo prie mechanizmo; turi 
būt su palinkimu sunkiai ir našiai dirbti; 

pakilimai. ROYAL MUSIC CO.,
123 WEST RUNYON ST., NEWARK, N. J.

(216)

APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, {skaitant viršlaikius. 

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

REIKIA FINIŠERIŲ IR ABELNAI SIUVĖJŲ 
Nuolatinis Darbas. 

DE VINCENZO & YULA, 
28-30 East 4th St., New York.

(220)

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

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

(2l«)

$

(217)

N.

d

Lahvž—Liberty, Lithuanian Daily

Naujas, Smarkiausias 
Lėktuvas-Kovotojas 
Amerikos Laivynui

Akron, Ohio. — Goodyer 
kompanija pastatė Ameri
kos laivynui naują smar
kiausią kovos lėktuvą. Jis 
skrenda daugiau kaip 420 
mylių per valandą; per mi
nutę pakyla 7,000 pėdų 
aukštyn ir gali vienu pra
dėjimu lėkti 2,500 mylių. 
Šis lėktuvas pusantra tiek 
greičiau pakyla aukštyn už 
greičiausius rakietinius- 
švirkščiamuosius lėktuvus.

Naujasis lėktuvas turi 
apie 34 pėdas ilgio, o nuo 
vieno sparno galo iki antro 
sparno galo — 41 pėdą plo
čio. Jis ginkluotas šešiais 
kulkosvaidžiais, aštuoniomis 
rąkietomis ir dviem bom
bom, sveriančiom po pusę 
tono.

Nors karas pasibaigė, bet 
bus pastatyta Amerikai 
tam tikras skaičius šių lėk
tuvų. Kai kurie jų įrengi
mai tebelaikomi slaptybėj e.

Kaip Japonai Žudė ir 
Gyvus Degino Aus
tralus Belaisvius

London. — Japonai 1942 
m., pirm užimdami Singa
pore, per dieną nužudė 110 
australų ir indusų belais
vių — užmušė šautuvų 
buožėmis, nusmeigė durtu
vais, nušovė bei surišo, api
pylė gazolinu ir gyvus su
degino. Tatai dabar prane
šė anglų komanda.

Sydney, Australija.—Šie
met balandžio 26 d. Ambon 
saloj japonų leitenantas nu
kirto galvas keturiem aus
tralam belaisviam už tai, 
kad jie pavogė sau ir ki
tiem badaujantiem belais
viam keturis maišiukus 
žiu ir devynias dėžutes 
vies.

23 australai mėgino 
nelaisvės pabėgti. Juos
ponai suėmė, mušė geleži
mis ir kankino, kišdami 
degančius papirosus į no
sis ir ausis.

ry-
ŽU-

is
ja-

J. GARŠVA
graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6728.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS — Puikiausia Pokarine Ateitis 
OPERATORĖS

5 DIENOS Į SAVAITĘ. GERA ALGA
V AKACIJOS SU ALGA 

MUZIKA LAIKE DARBO 
Kreipkitės

IRA LEATHER GOODS CO.
291 New Brunswick Ave. Perth Amboy, N. J.

(216)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos darbininkiškų or
ganizacijų susirinkimas įvyks rugsė
jo 17 d., 7 v. v. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Nepamirškite visi 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti, kurie buvo apleisti 
prieš Laisvės pikniką. — V. K. Sėk. 
P. Puodis. (215-216)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8418 has betfn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10-41 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY B. ARLAUSKAS 
Andy’s Tavern '

10-41 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7707 has been issued to the undersigned 
to sell bee)-, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6504 Bay Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO PELLEGRINO 
Bay Parkway Tavern

6501 Bay Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15046 »has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1399 
Brooklyn, County 
on the premises.

MARCANTONIO GARGALIANO 
(Pine Restaurant)

Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB J120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises;

DIETRICH
157 Baltic St.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ; 
the Alcoholic 
2229 —' 65th Street, 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL 
2229 — 65th St..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of ’ Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN
860 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
GEORGE J. PETER

(Sheridan Lunch Co.) 
347 Atlantic Ave.,

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

Taipgi
MERGINOS OFISO DARBUI

Nuolat 
Viršlaikiai jei pageidaujama 

Proga pakilimams
P. J. BREIVOGEL CO.
ROOM 33, 65 NASSAU ST. 

NEW YORK, N. Y. 
TELEFONAS: RECTOR 2-6865

RADIO CRAFT 
25 W. BROADWAY 

RECTOR 2-9690

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lehgvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc. 
642 WEST 30TH ST., NEW YORK 
______  . (X)

TELEFONUOKITE MISS LEE
MURRAY HILL 4-1761.

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

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APVALYTOJAI IR DALIAI LAIKO 
MOTERYS, DARBAS MOKYKLOJE 

Gera alga. Kreipkitės j 
CUSTODIAN. P. S. 64,

829 BELMONT AVE., BROOKLYN.
. __________ (217)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1560 has been issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

. F97A Clinton Street, Borough of Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. County of Kings, to be consumed off the 
EB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8715 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

premises.
ISADORE WOHLAND & 

SAMUEL BERGANG 
(Wohl-Berg Food Mart.)

Clinton St., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

prie

Kirpimo Darbo
Brake Operatorių 

Punch Presų Operatorių 
tų \ Gun Lydytojų 
Spot Lydytojų 

Spot Lydymui Mokinių
Materialų Kilnotojų 

Ir Paprastų Darbininkų
Dėl Popietinių šiftų 

Puikiausia pokarinė ateitis

EQUIPMENT CO
Avenel Street Avenel

VYRAI
NUOLATINIS DARBAS
CHEMICAL OPERATORIAI 
MATERIALŲ KILNOTOJAI 

PEČKURIAI 
SARGAI 

IR
Išsiuntimų, Sandėlių ir Priėmimų Dept. 

Pagelbininkai 
KREIPKITĖS DABAR

(9:00 A.M. iki 4:00 P.M. Kasdien)
The Egyptian Lacquer Mfg. Co. 
Jacobus Ave., So. Kearny, N. J. 
(No. 1 ar No. 108 Bušai iš Newark 

ar Jersey City).

(219)

(217)

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

Cooper Ave. & Dry Harbo? Road

NQTICE is hereby given that License No. 
EB 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLF WALTER
373 Palmetto St-. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 10262 has been issued to the undersigned 
to ’sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
510 Henry Street, 
County of Kings, to 
premises.

\SALVATORE 
f Charles Grocery 
Itenry St.,

SANDĖLIO VYRAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
x KREIPKITCS

LEFKOWITS - ELIAS CO.
WHOLESALE GROCERS 

333 Handy Street,
NEW BRUNSWICK, N. J.

(221) •

NOTICE is hereby given that License No. 
EB J 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of- Kings, to be consumed 6n the 
premises.,

LENA IMPERIAL
640 Bushwick Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.
BENNY GOLDBERG & NATHAN 

d-b-a Famous Delicatessen
459 Slone Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-58 Lorraine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No., 
GB 1570 has 4>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
6223 — 14th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE
6223 — 14th Ave.,

■NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7113 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

NOTICE is
GB 10515 has been issued to the undersigned 
to sell l^eer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage "’ 
239 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is
GB 1789 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, at retail under Section 107 of 
the AlcohoNc Beverage Control 
156 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES
156 Atlantic Ave.. ’ ’

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7191 hau been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ’ Alcoholic Beverage Control Law at 
105 Albany, Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA MOGELEFSKY
105 Albany Ave., Brooklyn, N.

NOTICE iš hereby given that License No. 
GB 5094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
166 South 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Qontrol Law at 
507-509 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN VOLPĖR
(King Charles Food Center) 

507-509 Ditmas Ąve., Brooklyn.

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

PAPRASTI DARBININKAI . 
Nuolatinis Darbas. 

UNITED CORK CO’S
Foot of Central Ave., Kearny, N. J. 

Telefonas MARKET 2-1600.
(Central R.R. of N. J., i Kearny Sta.)

< (219)

DŽIULERIAI
Patyrę prie vyriškų ir moteriškų auksinių 

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

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

REIKIA VYRŲ 
Nuolatinis pokarinis darbas 
Linksmas išlaukinis darbas 

Kreipkitės
TURNER BROTHERS NURSERY
MONMOUTH & PARKER ROAD j 

WEST LONG BRANCH, N. J. 
SKAMBINKITE LONG BRANCH 2587 

______  (217)

VYRAI
GUMOS FABRIKUI

Patyrimo Nereikalaujama 
Mokykitės naujo amato.

Gyvenimas ir darbas laukuose.

MARTIN RUBBER CO. 
LONG BRANCH AVENUE, 

LONG BRANCH, N. J.
_____________ ___________________(223)

REIKIA BERNIUKŲ
PAGELBININKŲ MASINSAPfcJE

Nuolatinis darbas

CLINTON SQUARE AUTO SUPPLY 
40 MAIN ST., ORANGE, N. J.

(217)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriko 

darbas. Sena, patikima organizacija.
75c l VALANDĄ. PRISIDEDA

STANDARD BRANDS, Ine.
(222)

SIUVĖJAS—PROSYTOJAS
Hoffman Mašina. Reikalingas suaugęs vyras.

Nuolat ar daliai laiko darbas.
TUXEDO RENTAL PARLOR
898 Rogers Ave., Brooklyn.

(218)

VYRAI (2)
Dirbti greenhousėjf ir ant fartnos. 
Nuolatinis apskritų metų darbas.

Puikiausia proga tinkamam vyrui.
WILFRED WEBER

Highway No. 29 
SPRINGFIELD, N. J.

MILLBURN 6-0628

REIKALINGI 
FLOOR IR MAŠINŲ 

MOULDERIAI
Taipgi

PAPRASTI DARBININKAI
Abelnam Fabriko Darbui 

Kreipkitės 
AMERICAN FOUNDRY AND 

CASTINGS CO. 
2 PACIFIC AVE. 

JERSEY CITY, N. J. 
BERGEN 4-7007-08

KIAUŠINIŲ PATIKRINTQJAI
Patyrę. Gera Alga ir Darbo Sąlygos.
5 Dienų Savaitė. 1053 Raymond Blvd., 

Newark, N. J. Priešais Penn R.R. Stoties.

■



■

Serga

G. Waresonas.

Filmos - Teatrai

fil-

Kainą

kainų

Automobilistai—

J

galioje 1, 2, 
stampos tre-

AR ŠIE VOKIEČIAI IŠSISUKS, 
NORS IR ŽMOGŽUDŽIAI?

Artkino veikalas 
Pagamintas Sovietų 
Sąjungoj
Diriguotas
MICHAILO ROMMO

perėjo 36,500 publi- 
didis rekordas 625 
turinčiame teatre, 

kad jos visada buvo

EXTRA! “MUZIKALft KELIONE’ 
(Gruzinų, Rusų ir Ukrainą Dainos) 

"PASIŽADĖJIMAS BATAANUI” 
(Technikinėse Spalvose)

SPECIALIS: Pirmi pilni oficialiai paveikslai 
Japonų pasidavimo Tokyo užlajoj.

“Turėtų būt 
gerai atmintinas.’’ 

—N. Y. Times.

Radio City Music Hall
Teatrinė Tautos Vieta 

ROCKEFELLER CENTER

^3-čia DIDŽIOJI SAVAITĖ!

The Theatre Gulld’^ Muzikalia 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Kammerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
BOB

KENNEDY
IVA WHITHERS

išleisti iš mokyklų, taipgi dau-
Apie 30,000 sveikintojų pa- gelis nedirbančių žmonių tu- 

sitiko generolą pribūnant įįrejo progos išeiti pasitikti žy*- 
LaGuardia lėktuvų stotį, kūrimų kariškį.

Stampos ir Punktai
Raudonųjų štampų V2-'Z2 

laikas baigsis šio mėnesio 30-

> NewWto^/g^Zlnloi
Klačkauskas randa- 

i County ligoninėje, 
valandos trečiadie- 

sekmadieniais 2—4 
Randasi Ward 42. 

yra dirbęs daug sy
kių Lietuvon drabužiams siųst 
centre, 417 Lorimer St.

George 
si K ings 
Lankymo 
niais ir 
po piet. 
Draugas ;

Jonas Mačinskas randasi 
Greenpoint ligoninėj. Lanky
mo valandos trečiadieniais 2 
iki 4, sekmadieniais 6—S. 
Draugai ir pažįstami, malonė
kite aplankyti,' nes jūs žinoto, 
kaip nuobodu yra ligoninėj 
būti.

Adomaitis Turėjo 
Operaciją

MILIŪNAI NEWY0RKIEC1U PASITIKO 
GENEROLĄ WAINWRIGHT

Milionai newyorkieciu per
eitą ketvirtadienį išėjo pasi
tikti - pamatyti atsilankiusį 
miestan keturių žvaigždžių 
generolą Jonathan M. Wain
wright. Generolas paskilbo 
Corregidor mūšiuose, kur, sa
koma, buvo kariauta iki pas
kutinis šūvis buvo iššautas.

Wainwright išbuvo japonų 
belaisvėje nuo gegužės 6-tos, 
1942 metų, iki Tarybų Sąjun
gos oficierius su 30 karių pri-Įkino apie 4 milionai žmonių, 
buvo jį išlaisvinti Raudonajai j kaip aprokavo policija. Wain- 
Armijai atvykus į Mandžuri- wright sutikimui vaikai buvo 
ją.

oficialiai jį susitiko majoras 
LaGuardia ir kiti miesto parei
gūnai.

Iš LaGuardia stoties, Wain
wright buvo nulydėtas į City 
Hali, kur jam įteikta miesto 
garbės piliečio dokumentas.

Kelyje iš stoties į City Hali 
ir iš ten į Waldorf-Astoria 
viešbutį, kur generolas buvo 
apsistojęs, atlikta 21 mylios 
kelionė. Generolą matė - svei- c.

Benediktas Adomaitis (Ben 
Adams) po operacijos pama
žu sveiksta. Randasi Green- 
point ligoninėj, Kingsland Dabar apyvartoje yra V2 
Avė. Lankymo valandos tre- baigiant Q1 
čiadieniais ir^ sekmadieniais Bučeriai vis dar tebemoka

2 punktus ir 4 centus už sva- 
■ rą atliekamų taukų, parodant,

siaiPikad taukai, kaip kad ir po- 
1 piera tebėra reikalinga taupy
ti, nors karas ’ir pasibaigė. 
Raudonųjų punktų dar reikia 
veik visoms mėsoms ir rieba
lams, tik sūriai jau gaunami 
be punktų.

Cukrui stampos 38-tos turi 
užtekti iki Naujų Metų.

Batams tebėra
3 ir 4 lėktuvinės 
čioje knygelėje.

Numažina
. Džiovintai supjaustytai jau

tienai numušta kainos nuo 86 
iki 70c svaras, o sudarytai po 
ketvirtadalį svaro pakeliai bus 
po 19c vietoj buvusių 23c už 
pakelį.

Panaikinta ribavimas 
baltoms bulvėms.

nuo 2 iki 4. Pasveikus po tos 
operacijos, sakoma, dar turės! 
pakęsti operaciją ar 
komplikuotą gydymą akių.

Adomaičio šeima gyvena 
380 So. 3rd St., Brooklyne.

Mergina Rado Vete
rano Turtą

Joan Brownlie, bedarbė ma
šinistė, radus pašto stotyje ko
kio nors iš tarnybos atleisto 
veterano LeClair turtą — vy
riausybės čekį sumai $729 ir 
pinigais $404.

Mergina iš karto bandžiusi 
surasti tą LeClair pagal radi
nyje rastą San Raphael vieš
bučio antrašą, bet tam nepa
vykus, radini nunešė polici- 
jon, kad surastų pametėją.

Paramount Perstato Ed Gardner’s 

“DUFFY’S TAVERN” 
kur žvaigždėja

Bing Crosby * Betty Hutton * Paulette 
Goddard * Allan Ladd * Dorothy La- 
mour * Eddie Bracken * Brian Donlevy 
* Sonny Tufts * Veronica Lake * Ar
turo De Cordova * Barry Fitzgerald * 
Cass Daley * Diana Lynn * Victor 
Moore * Marjorie Reynold^ * Barry 
Sullivan ir Ed Gardner (Archie) su 

Charles Cantor—Eddie Green, Ann 
Thomas. Robert Benchley ir daug kitų. 

Asmeniniai Scenoj—Adrews Seserys ir kt.

paramount
DANA ANDREWS « JEANNE CRAIN 

DICK HAYMES * VIVIAN BLAINE
Rodgers ir Kammerstein’s

“State Fair”
Techn i- Spa 1 vom is

Asmeniniai scenoj 
CONNEE BOSWELL-CONDOS BROS.

EXTRA: GENE SHELDON ir 
CARL RAVAZZA

DfNW 7th Ave ,r 50th st-
IX A I New York

Raginami patikrinti, ar ne
sibaigia laikas leidimo vairuo
ti. Labai didelio skaičiaus lei
dimai baigsis šio mėnesio 30- 
tą, sako leidimų biuro virši
ninkai. Ragina nelaukti pas
kutinės dienos atsinaujinti.

EDWARD G. ROBINSON 
MARGARET O’BRIEN 

“OUR VINES HAVE
TENDER GRAPES” 

su JACKIE “BUTCH” JENKINS 
Scenoje: “HAPPY LANDING,” Šventa 
dieniSkas muzikalia sveikinimas namo- 
sugrįžimui, pagaminta Leonidoff’o; sce- 
nerijos Bruno Maine, su Baleto Grupe, 

Glee Club, Rockettes ir Music Hali 
Simfonijos Orkestru

MATYK IŠS1 VYSTANČIĄ ISTORIJĄ!
MATYK JAPONIJOS PASIDAVIMĄ ANT KARO LAIVO "MISSOURI”

MATYK pirmutinius paveikslus, parodančias nuostolius, padarytus atominės bombos 
HIROSHIMOJ ir NAGASAKI!

MATYK Japonus pasiduodant Burmoje! Matyk vėliausią March of Time filmą “The 
New U.S. Frontier”—informuojanti ir vienatinė filmą, parodanti mūsų puikią organi- 
xaeij, ir reikmenis, kurie padarė mūsų laimėjimą galimu Pacifike! Išgirsk “Confi
dentially Yours” diskusijas apie svarbias žinias ateityje!

T? 1VT A Q Q V newsreel theatre JLJ 1V1 D AiJO 1 BROADWAY IR 46 ST.

“Girl No. 217”
Pirmoji savaitė rodymo 

mos “Giri No. 217” Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke, prašoko visus to 
teatro lankytojų rekordus. 
Pirmomis devyniomis rodymo 
dienomis 
kos. Tai 
sėdynes 
rodantis,
užpildytos.

Tarp teatro lankytojų buvo 
pravestas apklausinėjimas, ku
rią filmą jie velytų rodyti vo
kiečiams. Didžiuma išsireiškė, 
kad jie nacius varytų žiūrėti 
“Giri No. 217” ir išlaikytų 
bent per du rodymus. Kitos 
filmos, kurias norėtų jiems pa
rodyti, buvo “The Rainbow,” 
“Zoya.”
Embassy Newsreel Teatruose

Rodoma' vėliausia March of 
Time filmą “The New U.S. 
Frontier.” Parodoma didieji 
inžinierijos darbai Guam, ku
rie, sako filmą, rodo, jog J. 
V. ruošiasi pasilikti Pacifike 
ilgam laikui.

Taipgi pirmi vaizdai iš To
kio ir iš Nagasaki.

Paramount Teatre
Prie Times Square antra sa

vaitė sėkmingai rodoma filmą 
“Duffy’s Tavern.” Scenoje 
veikia Andrews Sisters ir kiti. 
Pirma šio dvigubo tymo savai
tė atvedusi didžiausį skaičių, 
lankytojų visame teatro gyve
nime — 151,000. t

Teatro Gildijos Veikalai 
Scenoje ir Ore

“The Theater Guild on the 
Air” programoje šio sekma
dienio vakarą (10-11), rugsė
jo 16-tą, ABC ryšiais, visoje 
šalyje bus girdima laimėjusi 
prizą komedija “Jakobowsky 
and the Colonel.”

Gi New Yorko scenoje, Ma
jestic ir St. James Teatruo
se, W. 44th St., sėkmingai te
begyvuoja ilgalaikiai muzika- 
liški kiti Teatro Gildijos sta
tomi veikalai “Carousel” ir 
“Oklahoma.”

Roxy Teatre
Teberodo linksmą filmą 

“State Fair,” su ne mažiau 
smagia programa scenoje.

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų 
Europiui vaidinimą “Lilliom" Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

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

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir šešt. 2:30

ir

f

7th Avė. tarpe 42 & 41 Sts.
Durys Atdaros 8:45 A.M. Kasdien 

11:45 A.M. Sekrn.

JOSEF 
BULOF 
RUTH 

WESTON
ST. JAMES THEA. W. 44th 

Popiet* Ketdrt. ir dežtad. 
ATVĖSINTAS ORAS

Prašome Talkos

paminė-

atlikti iki lap-

nuo

VALANDOS:

kad tos 
užrekor-

Mes 
veikti 
tokias

viešiems dar- 
pagal nurody- 
Trumano kal-

d ar
ki au- 
susi-

grupių ir
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais.

: kalui 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

St., Brooklyn,

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

BIZNIERIAI. SKELBKITftS 
LAISVĖJ

ir sumanymus. Duokite

Consolidated Edison 
bininkai balsuos streiko 
simą savo unijos (CIO) 
rinkime rugsėjo 27-tą.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-
esant ir 

tokio

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Margaret O’Brien ir Jackie “Butch” Jenkins sceno
je iš širdį šildančios filmos, žibančios jumoru ir roman
su, “Our Vines Have Tender Grapes.” Filmą rodoma 
Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th St., New Yorke.

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikos per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(215-217)

Mes padarėme viską

Notice is hereby given that Italian 
American Wine Co., Inc., of Brook
lyn, New York, has registered its 
trade - mark “Cordova” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on wines. (231)

McKesson & Robbins, Inc., 
vaistinių Brooklyno divizijos 
salesmanai nusitarė įstoti Į 
CIO vaistininkų uniją.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALES Hčl Balių, Koncertų, Bankietų, 

Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

įgaunamomis per

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Laivai iš New York o ir Phi- 
ladelphijos į Skandinavijos 
kraštus pradės kursuoti 
šio mėnesio 21-mos.

JONAS
512 Marion

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lipe

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Laisve—Liberty, Lithuanian Dally
I ----------- ----------------- ---------- ------------ 11 ------------------ ---------------------------------------

šeštadienis, -feugsSj© 16, 1945

Lietuviai komunistai nori
me sudaryti nemažą grupę 
lietuvių publikos labai svar
biame masiniame mitinge, ku
ris įvyks šį antradienį, 18-tą, 
didžiajame Madison Square 
Gardene. Ir norime, 
mūsų pastangos būtų 
duotos.

Mitingas ruošiamas
ti K. P. 26 metų sukaktį ir 
svarstyti veiklą už darbus

Dalyvaukite visi tame svar
biame mitinge. Ir visi, kuriem 
tiktai pasiekiama, įsigykite ti- 
kietus iš anksto per kliubie- 
čius. Kainos 60c ir $1.

LKK Valdyba.

Majoro LaGuardijos 14 
Punktu Kongresui

New Yorko miesto majoras 
LaGuardia pereitą antradienį 
prakalboj per radio, iš stoties 
W0R, pasiūlė 14 punktų mū
sų šalies Kongresui. Juose siū
lo :

1. Nutarti penkmetinį takJ 
sų planą, kuris leistų plisti se
najai ir steigtis naujai produk- 
tyviškai pramonei. Užtikrinti 
vienodumą taksavime ir pa
naikinti keleriopiško taksavi- 
mo agentūras.

2. Nustatyti penkmetį pla
ną farmeriams su numatyta 
pagalba ir pažadu atpirkti 
virš produkcijos gautą derlių.

3. Suvartoti farmų produk
tų perviršius užrubežinėse 
turgavietėse mainams už tų 
kraštų produktus, kokių mes 
negaminame.

4. Sudaryti aiškias ir drau
giškas prekybos sutartis, ku
riomis gaminiai galima būtų 
duoti jų reikalingoms šalims, 
iš kurių mes galėtume gauti 
produktus ar medžiagas, ne
gaminamas tnūsų šalyje.

5. Suvienodinti valandas ir 
minimum algas, taipgi vaikų 
darbo įstatus visoje šalyje.

6. įsteigti pastovią mašine
riją darbininkų su samdyto
jais nesusipratimams rišti, iš
vengti nereikalingų ir bran
giai lėšuojančių streikų.

7. Mažiau puošnauti ir eik-

voti, daugiau dirbti ir taupy
ti.

8. Pakelti nacionalę pro
dukciją, sukurtą darbu ir pa
doriomis visiems gyvenimo są
lygomis,
darbą ir produkciją.

9. Akstinti smegenis, pro
dukciją, riziką, investmentus 
—slopinti spekuliaciją ir ne
produktyvų išlaidavimą.

10. Išleisti viešiesiems ke
liams paskyras.

11. Pravesti Wagner-Ellen- 
der gyvenamiems namams bi- 
lių.

12. Pravesti Lea-McCarran 
lėktuvams stočių bilių.

13. Pravesti 
bams paskyras 
mus prezidento 
boję.

14. Viską ta
kričio 1-mos, 1945 metų, arba 
bus bėdos pirm gruodžio 1- 
mos, 1946 metų.

Majoras sakė, kad visi kal
ba apie rekonversiją (perve
dimą industrijos nuo karinių 
į taikos laiko darbus), bet “ne 
gana dėl to yra atlikta.”

LaGuardia sakė, kad jo 
programą remia Jungtinių 
Valstijų Majorų Konferenci
ja, bet, sakė jis, geriausi pla
nai nieko nereiškia, jeigu tau
ta pasiduos nieko neveikimui.

Majoras sakė, kad Ameri
kos miestų majorai dėjo pas
tangas išvengti nedarbo. “Mes 
planavome, raginome ir pra
šėme,
mūsų galioje. Mes į Washing- 
toną pristatėme faktus, skait
lines 
mums įrankius, mes atliksime
ir darbą,” sakė majoras.

Reikia pripažinti, kad tie 
majoro punktai gana gaspa- 
doriški, aiškūs. Bet jis nėra 
tas biblijiškas Maižiesius su 
stebuklinga lazdele, kad pats 
vienas viską padarytų, 
privalome veikti patys, 
energingai, masiniai 
programas paremti.

Vaikams ir visiems magikos 
(štukų) mylėtojams įdomios 
programos įvyks šį šeštadienį, 
miestavose žaismavietėse — 
prieš piet Baysidėj, o po piet 
— Flushing.

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PURICKĮ
GERAS ALUS

lr
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629 '

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
BROOKLYN

LABOR LYCEUM

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų angliš išsibaigs iki paskutiniam 

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

• r
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661




