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Prieš trejus 
d. Pittsburgh e 
suomenininkas 
Juozas Baltrušaitis.

Taigi šiandien sukanka tre
ji metai nuo jo mirties. Pitts
burgh© lietuviai darbininkai 
sekmadienį ruošia mitingą ve
lioniui Baltrušaičiui paminėti, 
jam pagerbti ir jo nuveiktie
siems darbams .įvertinti.

Netenka sakyti, kad 
mintimis mes būsime su

KRISLAI
Prisiminus Juozą 

Baltrušaitį.
Poeto Jasilionio Siūlymas.
Kazys Pakštas, “Out He

Goes!...”
Padorus Mongolas ir 

Pakštas.
Rašo R.

Juozas Baltrušaitis 
tuomet, kai visas pasaulis bu
vo apimtas pekliškosios antro
jo pasaulinio karo liepsnos. 
Tuomet mūs visų akys ir min
tys vyriausiai buvo nukreiptos 
į frontus, į karo eigą. Mažai 
laiko ir noro buvo susirūpinti 
kuo kitu.

Taigi ir velionio Baltrušai
čio darbai tuomet nebuvo mū
sų spaudoje atitinkamai atžy
mėti.

Dabar, sulaukus taikos, rei
kėtų apie velionį duoti išsa
mesnių straipsnių mūsų spau
doje, ypačiai žurnale Šviesoje.

Yra dar vienas būdas miru
siesiems mūsų literatams ir vi
suomenininkams įvertinti.

Kadaise poetas St. Jasilio- 
nis siūlė, kad mes išleistume 
žymesniųjų mūsų veikėjų, 'ku
rie yra mirę, biografijas vie
noje knygoje. Juozas Baltru
šaitis, Jonas Bullis (Lumbis), 
Henrikas Jagminas, Juozas 
Jukelis, J. A. Vireliunas (Svy
rūnėlis), Jonas Reda ir kiti 
mūsų mirusieji poetai, bele
tristai, veikėjai turėtų jon įei
ti. •

Tai būtų gražus indėlis mū
sų literatūroje. Tai .būtų tin
kamas pagerbimas tų, kurie 
dąug dirbo visuomeniškai ir 
dirbdami mirė.

Biografijas galėtų parašyti 
paskyri draugai.

Kas knygą turėtų išleisti ?
Gal mūsiškė Literatūros 

Draugija, gal vienas dienraš
čių, prenumeratos keliu.

Busimasis Juozo Baltrušai
čio biografas dabar jau turė
tų imtis to darbo. Jam dikčiai 
padėtų pati dr. Johanna Bal
trušaitienė, nors seno amžiaus, 
tačiau dar tebeveikianti 
teriškė.
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B ALF’as išjojo iš savo 
tro prof. Kazį Pakštą. 
Pakštas gavo iš to 
saktį, daugelis jo šalininkų su- 
sirdpino.

“Už ką profesorius buvo 
pavarytas? Kas ten tokio at
sitiko? Nejaugi Juozas Lauč- 
ka, Jonas Valaitis ir Lųn. 
Končius jau taip labai subol- 
ševikėjo, kad ’nebegalėjo su 
gerbiamuoju profesorium prie 
vieno stalo išsitekti ?...’’

Šitaip jie klausinėjo ir dis- 
kusavo.

Pakšto pavarymo priežastis 
paprasta: Kai jis susidėjo su 
ku-klux-klanais ir kitokiais 

•Amerikos fašistais, — susisėb- 
ravo atvirai, — BALF’o vadai 
nusigando, kad National War 
Fondo viršylos nenukirstų 
jiems šalpos.

Turime atsiminti, jog p. 
Pakšto fašistinė politika buvo 
užrekorduota net angliškoje 
spaudoje.

Dėl to profesorius turėjo 
pasitraukti nuo gausos stalo. 
Bet jo pasitraukimas BALF’o 
politikos nei kiek nepakeitė: 
ji tokia pati, įtik pridengta.

Amerikos redaktorius pos
muoja :

“Lietuviškieji komunistai pa
kartotinai išspausdino šiuos 
žodžius: ‘Geras mongolas 
mūsų draugas. . .’

“Jiems mongolai geriau
(Tąsa 5-me pusi.)
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn© $7.00

Kopija 5c
■ <.

Senatas Priėmė Tik 
Sudarkytą Bedarbių 

Apdraudos Bilių
Senatoriai Sutiko Šalies Iždo Lėšomis Pailginti Bedarbių 

Pensijų Mokėjimą Valstijose iki 26 Savaičių
Washington. — Senatas 

61 balsu prieš 16 ketvirta
dienį priėmė labai nusilp
nintą senatoriaus Kilgore 
sumanymą dėlei pensijų be
darbiams. Diena pirmiau 
senatoriai 51 balsu prieš 29 
atmetė Kllgore’o reikalavi
mą mokėti bedarbiui iki 
$25 savaitinės pensijos; ta
da senatas nutarė, jog tik 
pagal paskirų valstijų gu
bernatorių reikalavimą te
gali ' būti pailgintas laikas 
bedarbiškų pensijų mokėji
mui, ir tai tik 
pinigais.

Demokratas 
Barkley dėl to 
symą: Washington© valdžia 
be valstijų gubernatorių 
sutikimo mokės iš savo iždo 
pensijas bedarbiam po to, 
kai išsibaigia valstijos nus
tatytas pensijom laikotar
pis. Priedan prie apmoka-

ŽIBALO DARBININKU 
STREIKAS DEL AL

GOS PRIEDŲ
Chicago. — CIO Žibalo 

Darbininkų Unija iššaukė 
streikan 20,000 savo narių 
ir iki pirmadienio iššauks 
dar 10,000. Unija reikalau
ja pakelt algą 30 nuošimčių 
darbininkams žibalo apdir
bimo fabrikuose, sandėliuo
se ir prie vamzdžių, kuriais 
atvaromas neapdirbtas ži
balas iš Texas valstijos.

Dėl “žaliojo” žibalo sto
kos užsidarė jo apdirbimo 
fabrikas Whitinge ir pusiau 
sustojo žibalo valykla Ca
lumet River, Indianoj.

Streikuoja žibalo įmonių 
darbininkai Port Arthure, 
Houstone ir kitur; Texas 
valstijoj. Unija ketina pir
madienį paskelbt streiką 
Californijoje. Žibalininkų 
streikas taipgi palietė Ri
ver Rouge ir Trentoną, Mi- 
chigane; Cabin Creek, W. 
Virginijoj; East St. Louis, 
Ill., ir Toledoj, Ohio.

MacArthur Žada Sun
kiai Baust Japoniją
Tokio, rugs. 21. — Pasi

kalbėjime su United Press 
korėspondentu generolas 

MacArthur sakė, Japonijai 
niekuomet nebus leista at
gauti karinę jėgą kaip val
stybei. Jos pramonę būsian
ti išsklaidyta ir Japonija 
bendrai baudžiama karčiai

Wallace Planuoja 60 Milromi 
Darbų Amerikiečiams

Washington.
bos sekretorius Henry Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals- 
stijų vice-prezidentas, pra
nešė, kad jis gamina planus 
dėlei darbų šešiasdešimčiai 
milionų amerikiečių. 

Preky-

mų pagal valstijos įstatymą 
savaičių, bus iš šalies iždo 
mokama bedarbiam pensija 
dar per tiek savaičių, kad 
viso per metus susidarytų 
26 apmokamos savaitės. Už 
pratęstas pensijų savaites 
bedarbis gaus po tiek para
mos, kiek nusako valstijos 
įstatymas.

Senatas 
priėmė 61 
Tai šioks 
bedarbių naudai, bet nedi
delis.

Žymėtina jog kai kuriose 
valstijose, pagal valstiji- 
nius įstatymus, bedarbiui 
skiriama tik po keletą dole
rių savaitinės pensijos ir ne 
ilgiau kaip 14 savaičių.

Naujas Sumanymas 
Taikyt Darbininkam 

Su Samdytojais
Washington. — Senato

rius McMahon ir trys kiti 
įnešė sumanymą kongresui 
įsteigti tarpininkavimo ir 
taikymo skyrius prie darbo 
departmento. Tie skyriai 
per laisvas derybas su dar
bininkais taikytų ginčus 
tarp samdytojų ir darbinin
kų. Pagal šį sumanymą, ir 
prezidentas galėtų skirti 
taikomąsias tarybas.

Seniau įteiktas senatorių 
Ball-Burton-Hatch pasiūly
mas kongresui reikalauja 
net prievartos jėgą panau
dot darbininkam taikyti su 
samdytojais.

ANGLAI PRAŠO AMERIKOS 
DOVANŲ-NEDOVANŲ

Washington. — Anglijos 
lordai Halifax ir Keynes 
nori savo šaliai gauti 3 iki 
6 bilionų dolerių, kurių ne
žada atmokėti. Tačiaus jie
du sako, jog tie bilionai ne
būtų dovana anglam. Hali
fax ir Keynes pagamino do
kumentus, kur įrodinėja, 
kad Anglija kur kas dau
giau, negu Amerika, nuken
tėjo ir pasiaukojo bendra
jame kare prieš fašistų A- 
šį. Sako, jog anglai dar ir 
po karo turės eilę metų 
kentėti dėl reikmenų sto
kos.

CHIANG KAI-SHEKO PARTIJA IR CHINŲ KOMUNISTAI 
susitarę: lygiomis bendradarbiauti

Chungking, Chinija. — 
Centralinės Chinijos valdo
vo Chiang Kai-sheko parti
ja Kuomintang ir Chinų 
Komunistų Partijos atsto
vai susitarė bendradarbiau
ti kaip lygūs su lygiais, pri
pažindami Chiang Kai-she
ko vadovybę apskritai, kaip 
rašo Ta Kung Pao laikraš
tis. Jis skelbia šiuos susita
rimo posmus:

Abidvi partijos pripaži-
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Užsieninių Ministerių Taryba 
Svarsto Siūlymus del Taikos 

Su Rumunija ir Suomija
London. — Anglijos, /A- 

merikos* Sovietų, Francijos 
ir Chinijos užsieniniai mi
nisterial svarsto pasiūly
mus dėlei taikos su tarčių, su 
Suomija ir Rumunija. Dėl 
Suomijos nebūsią rimtų 
ginčų, bet dėlei Rumunijos 
yra didelių prieštaravimų.

Sovietu užsienio reikalų 
komisaras Molotovas įtei
kė sovietinį planą taikai su 
Rumunija. Amerikos ir 
Anglijos ministerial siūlo 
skirtingus planus. Jie ypač

Korėjos Padalinimas į Sovie
tinę ir Amerikinę Sritis 

Vargina Jos Gyventojus
Seoul, Korėja. — Korė

jiečių vadai protestuoja, 
kad jų kraštas pusiau pa
dalintas į sovietinę ir ame
rikinę užėmimo sritis. Jie 
sako, padalinimas ardo ūki
nį Korėjos gyvenimą.

Sovietų kontroliuojamoje 
šiaurinėje Korėjos pusėje 
yra beveik visi fabrikai ir 
vanden-elektros dirbyklos. 
O amerikiečių užimtoje pie
tinėje šalies, .pusėje žmonės 
daugiausiai užsiima žem
dirbyste, žvejyba ir bend
rai maisto gaminimu.

Tarp šiaurinės ir pieti-

Kai Kurie Senatoriai 
Gina MacArthurą nuo 

Kritiką dėl Japonijos
Washington. — Du sena

toriai, republikonas Wher
ry ir demokratas Chandler 
kalbėjo, kad valstybės sek
retoriaus padėjėjas Dean 
Acheson įžeidęs generolą 
MacArthurą. Mat, Acheson 
kritikavo MacArthuro pa
reiškimą, kad visai Japoni
jai užimti, girdi, užteksią 
200,000 amerikiečių ka
riuomenės. Acheson sakė, 
jog Washington© valdžia 
nustato politiką dėlei Ja
ponijos, o ne komandieriai.

Prez. Trumanas skiria 
Achesdną į valstybės sek
retoriaus Byrnes pavaduo
tojus. Senatoriai Wherry ir 
Chandler ragina senatą ne
siskubinti užgirt Achesono 
skyrimą, nes Achesonas, e- 
są, išsišokęs prieš MacAr
thurą.

Jau trys ketvirty s Japo
nų armijos išsklaidyta.

no, jog Chinija įžengia į 
taikos ir tautinio atkūrimo 
laikotarpį ir neturi būti 
tarpsavinio, pilietinio karo.

Nepriklausoma, laisva ir 
laiminga naujoji Chinija 
turi būti pastatyta tautos 
vienybės ir demokratijos 
pagrindais. Tuo tikslu ben
dradarbiaus visos chinų 
partijos ir grupės.

Kuomintang ir Komunis
tų Partija pripažįsta viena 

reikalauja pirm taikos pa
keisti Rumunijos valdžią.

Amerikos ir anglų val
džios sakė, kad dabartinė 
laikinoji Rumunijos val
džia su premjeru Groza 
priekyje esanti nedemokra
tinė ir neatstovaujanti dau
gumos rumunų. (Grozos 
valdžia susideda iš įvairių 
prieš-fašistinių partijų at
stovų.)

Washingtonas ir’ Londo
nas vadino nedemokrati
niais ir dabartinius Rumu
nijos rinkimų įstatymus.

nės Korėjos dabar nėra 
veik jokio ūkinio nei poli
tinio susisiekimo, sako Uni
ted Press. Dėl to kenčia jos 
gyventojai.

(Raudonoji Armija su
mušė japonus Korėjoj ir 
būtų galėjus užimti visą 
kraštą, bet pagal Amerikos 
reikalavimą, Sovietai užlei
do jankiams pietinę. Korė
jos pusę. Airięrikonai bijo
jo, kad hęįsisteigtų per kai
ri valdžia visoj Korėjoj, 
kaip įstebi New Yorko 
Times.)

Apdraudos Pensijos 
Marininkams ir Val

džios Samdiniams
Washington. — Senatas 

priėmė bilių, siūlantį įvest 
bedarbių apdraudą federa- 
lės valdžios' darbininkams 
ir prekiniams marinin
kams. Tai būtų panaši ap- 
drauda, kaip senato priim
tas sumanymas dėlei bedar
bių apdraudos abelnai, bet 
tik šalies iždas turėtų pats 
mokėti visas pensijas savo 
samdiniams ir marinin
kams. Federalės valdžios 
darbininkų - tarnautojų vi
same krašte yra apie 3,000,- 
000, o marininkų apie 300,- 
000.

GILES SAKO, UŽIMT 
JAPONIJĄ 100 METŲ 
Washington. — Ameri

kos lakūnų generolas Bar
ney M. Giles, nesutinka su 
tais, kurie perša trumpą 
Japonijos užėmimą. Jis sa
ko, reikėtų 100 metų užė
mimo japonam perauklėti.

antros poziciją kaipo teisė
tą (legalę). Šios dvi parti
jos taipgi pripažįsta teisė
tomis visas kitas partijas ir 
grupes. ('

Planuojama sušaukt visų 
politinių ir nepolitinių gru
pių konferenciją. Ta konfe
rencija turės pagaminti ir 
paskelbti bendrą veikimo 
programą dėlei taikos ir 
krašto atstatymo. Konfe
rencija taip pat išdirbs tai

Paleidimo Punktai 
Kariam Bus Numuš 

ti iki 70 ir 60
Generalio Štabo Galva Marshall Pranešė, Jog Sumažintais 

Punktais Bus Paleista 2,000,000 Vyru iš Armijos
Washington. — Tarnybos! ištarnavę po dvejus metus 

punktų skaičius, reikalingas i ar daugiau, sakė gen. Mar- 
paleidimui iš armijos, bus shall.
numušta spalių 1 d. iki 70 Jis prisiminė gavęs aš- 
punMų, o lapkričio 1 d. iki trių laiškų, kurie kritikuoja 
60 punktų, pranešė štabo ;už bergždžią laikymą armi- 
galva generolas George C. joj tokio didelio skaičiaus 
Marshall, kalbėdamas ke- į kareivių. Gen. Marshall dėl 
liem šimtam senatorių ir to pareiškė, jog tūlą laiką 
kongresmanų, susirinkusių1 buvo nežinoma, su kuom 
Kongresiniame Knygyne, teks susidurti Japonijoj, 
Pagal punktų sumažinimą, ’ “kuri turėjo gerai įrengtą 
bus paleista iš kariuomenės, ir sočiai maitinamą armiją.” 
apie 2,000,000 vyrų.
mėnesį paliuosuojama iš naudojama visos laivų ir 
armijos 450,000 kareivių;1 traukinių galimybės kuo 
toliau gi bus paleidžiama: greičiausiai grąžinti namo 
po 700,000 iki 800,000 vyrų paleidžiamus kareivius.
per mėnesį. Apie žiemosi ----------------
pabaiga galės būti paliuo- j PASITRAUKSIĄS GEN. 
suoti iš armijos visi kariai,! MARSHALL 
----------------------------------- Washington. — Praneša- 

Talkininkų Kontrole tarnXsigenerJ
i. • i n ir las George Marshall, arini-Leido javo Kanam j°s ^bo gaiva.

Vesti Vokietes
J

! . •

Berlin.— Talkininkų kon
trolės taryba atšaukė visus 
patvarkymus, kuriais buvo 
uždrausta jų kariams bro- 
liauti su vokiečiais. Kontro
lės taryba taip pat leido 
jiems vesti vokietes ir gy
venti vokiečių šeimose, jei
gu su tuom sutiks kariniai 
komandieriai.

(Sovietai nebuvo paskel
bę jokių įsakymų kas liečia 
raudonarmiečių broliavimą 
su vokiečiais ar vokietėmis 
sovietiniame Vokietijos 

ruože.)

Berlin, rugs. 21 . —Ame
rikonų komandieriai sakė, 
kad jie neduos savo karei
viam leidimų pačiuotis su 
vokietėmis.

NUMATOMA 9 MILIONAI 
■ BEDARBIŲ AMERIKOJ

New York. — 1946 me
tais Jungtinėse Valstijose 
bus 9 milionai bedarbių; 
pusė to bedarbių skaičiaus 
susidarys iš karo veteranų, 
sakė Kainų Administracijos 
galva Chester Bowles, kal
bėdamas biznierių konfe
rencijos pokily je ketvirta
dienį. Jis taip pat teigė, 
kad ir toliau reikėtų kainas 
kontroliuoti.

sykles, pagal kurias visos 
partijos ir grupės galėtų 
dalyvauti bendrojoj Chini
jos valdžioj.

Turės būti susitarta dė
lei vietinių savivaldybių į- 
steigimo, pradedant nuo a- 
pačios ir einant aukštyn. 
Savivaldybės padės spręsti 
tokius klausimus, kaip tau
tinis armijų subendrinimas 
ir pertvarkymas, politinių 
kaliniu, išlaisvinimas ir kt.
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SUIMS JAPONŲ GE
NEROLĄ, TIK Kį 

VADU SKIRTĄ

Washington. — Nuo rug* 
sėjo 30 d. laikrodžiai bus 
pasukti valandą atgal.

Tokio, rugs. 21. — Gene
rolas MacArthur įsakė tuoj 
areštuot japonų generolą 
Kenji Doiharą, kuris pirm 
keleto dienų buvo paskirtas 
Pirmosios japonų armijos 
komandierium. Tada talki
ninkų komanda užgyrė 
Doiharos paskyrimą.

Landon Reikalauja Atšaukt 
Jankius iš Japonijos

Washington. — Buvęs 
1936 metais republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
Alfredas Landonas reikala
vo greitai atšaukti Ameri
kos kariuomenę iš Japoni
jos, Vokietijos ir Italijos. 
Landonas ir ex-prezidentas 
Hooveris laikomi didžiai
siais republikonų partijos 
vadais.

Triesto Uostas Teksiąs 
Jugoslavijai

London, rugs. 21. —Anglų 
spauda teigia, kad didžių
jų talkininkų užsieninių mi- 
nisterių taryba, turbūt, pa
skirs Jugoslavijai Triesto 
uostamiestį, kurį Italija 
valdė pirm karo; Sovietai 
kartotinai siūlė pavest Trie
stą jugoslavams.

KARO STOVIS INDO- 
CHINIJOJE

Anglų komanda įvedė 
fėktiną karo stovį buvusio
je Francijos kolonijoje In- 
do-Chinijoje. Karinis sto
vis esąs reikalingas pastoti 
kelią susikirtimams tarp 
gyventojų ir francūzų 
riuomenės.



Jijij IWlIWWI

Antras puslapis

•••: ....... ... ....... “>''■'y '/.-V .y.

■ T ' ’’ . ; '••.'♦ '■ '•■ > : •■’ . ' ' ' '•
kf r y r- v E - Ą-r \ ^u; J L* . ,\ , r

4 - ■■’*,.'■'■•''■_» t, ’ • - >*' ** ♦ v r

*.’.?' šeštadienis, Rugsėjo 22, 1045—: v .•,•,• ••■,,t... ■ , ;-.Įft.v.i,,.,, ir-;; ,^, ,;,,, ,*?.'..............L........... .. .  ^- .. .... —

LAISVE
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holiday* 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ............. $6.50
United States, six months .......-......... - $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ........—— $7.00
Brooklyn, N. Y., six months.... ............ $3.75
Foreign countries, per year ------------  $8.00
Foreign countries, six months ---------  $4.00
Canada and Brazil, per year ----------- $7.00
Canada and Brazil, six months-------- $3.75

Entered as^second class matter March 11, 1924, at 
the Pos* Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Aktoriai Nauji, Bet Komedija 
Ta Pati

Taip vadinamas “The House Commit
tee on Un-American Activities”, kuris ka
daise buvo žinomas kaipo “Dieso Komite
tas”, arba “raganų medžiojimo” komite
tas, vėl pradėjo savo darbą. Jis pradėjo 
ten, kur Diesas paliko: išnaujo gaudyti 
raganas, išnaujo eikvoti visuomenės tur
tą ir daryti Amerikai negarbę.

Šis komitetas šaukia pas save tūlus 
Jungt. Valst. Komunistų Partijos vadus 
“apklausinėjimui”, šaukiami: partijos 
pirm. Wm. Z. Foster, New Yorko mies
to tarybos narys Benjamin J. Davis, Jack 
Stachel, buvęs komunistų vadas. Earl 
Browder ir kiti. Apklausinėjimas įvyk- 
siąs š. m. rugsėjo 26 d.

Keista, labai keista, kad šis kongreso 
komitetas šiuo metu ir vėl pradėjo visuo
menės pasmerktą “raudonojo baubo” 
kampaniją, pamiršdamas, jog yra daug 
svarbesnių darbų; pamiršdamas, kad A- 
merikoje pradeda kelti galvą prieš-ame- 
rikietjški gaivalai, visoki nacionalistai, 
visoki fašistai, prisidengę visokiais var
dais.

Komunistų Partijos Nacionalė Taryba 
išleido tuo klausimu viešą pareiškimą, dė
stantį, kodėl šis kongreso komitetas te
betęsia Dieso komiteto “žygį”. Pareiški
mas šitaip charakterizuoja šį “raganų 
medžiojimo” komitetą:

“-Nors niekšiškas ir susikompromita
vęs Martinas Dies (buvęs to komiteto 
vadas) yra išspirtas, tačiau naujasis 

į. • . . Dieso komitetas perėmė nelabąjį jo dar
bą.

“Darbininkiškas ir progresyvis judė- 
. jimas, kaip ir visa tauta, net pergerai 
atsimena, kaip Dieso komitetas darė 
organizuotas hitleriškas medžiokles 
prieš ‘raudonąsas raganas’, prieš darbi
ninkus, prieš fašizmo priešus, prieš pre
zidentą Rooseveltą, prieš viską, kas yra 
padoraus amerikiniame gyvenime.

“Dabartinis Dieso komitetas yra są
junga Hooverio kontroliuojamos repub- 
likonų partijos daugumos ir reakcinio de
mokratų partijos sparno, ypač pietinėse 
valstijose, kur už teisę balsuoti imama 
iš žmonių pagalviai mokesčiai.”

Kodėl šis naujasis Dieso Komitetas 
I mato reikalo pirmiausiai pulti komunis

tus? Todėl, atsako komunistų partijos 
vadovybė, kad jam rūpi skaldyti darbi
ninkų judėjimas! Jam rūpi pakirsti vie
nybę tarp komunistų arba jiems prita
riančiųjų ir toliau ideologiniai nuo jų 
stovinčių darbininkų.

‘ Reakcininkai puikiai žino, kokį svarbų 
vaidmenį vaidino komunistai prez. Roo- 
sevelto išrinkime 1944 m. Jie žino, kad 
šiemet artėja tūluose miestuose majo- 
riniai rinkimai, o sekamais metais bus 
kongresiniai rinkimai; jie supranta, kad 
ateina 1948 metai, kuriais bus renkamas 
prezidentas ir dalis kongreso. Tam vis
kam jie dabar ruošiasi, bet ruošiasi pir
miausiai smeigti nugaron darbininkų ju
dėjimo vieningumui.

Be to, bosai-samdytojai mojasi sutriuš- 
|L kinti darbo unijas, kapoti darbininkams 

algas. Kadangi darbininkų (profesiniam- 
unijistiniame) judėjime didelį vaidmenį 
vaidina komunistai, taigi, šis raganų 
gaudymo komitetas ir ruošiasi kaip nors 
skaldyti darbininkų judėjimą, kad jis 
būtų silpnas atsilaikyti prieš kapitalistų 
atakas.

Teisingai komunistų partijos vadovy
bė pastebi: “Tatai turėtų išjudinti į veL 
klmą visą darbininkų judėjimą ir kiek
vieną pažangų ir laisvę mylintį asmenį 

• ■ • ir organizaciją.”

Tarytoj Sąjunga ir Viduržemio 
Jūrą Sritys

Aną dieną Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų komisaras Molotovas Londone 
sukėlė sensacijų savo duotu pasikalbėji
mu su spaudos ir radijo koresponden
tais. “Sensacija” tūliems atrodė tame, 
kad, pasak Molotovo, Tarybų Sąjunga 
neatsisako nuo dalyvavimo kontroliavi
me arba globojime buvusiųjų Italijos ko
lonijų, kurios susisiekia su Viduržemio 
arba Raudonąja jūromis.

Molotovas pareiškė, jog Tarybų Są
jungos vyriausybei atrodo, kad būtų kul
kas praktiškiau tąsias kolonijas globoti 
ne bendrai visom Jungt. Tautom, bet/pa
vienėmis. Sakysime, Lybi ją gali globoti 
viena kuri valstybė, Eritrėją — kita, ir 
tt. Šitaip, pasak komisaro, globojimas 
būtų praktiškesnis, negu jei prie kiek
vienos kolonijos kištųsi visos arba kele
tas Jungtinių Tautų, nes pastarajame 
atsitikime atsakomybė sunku būtų pri
taikyti kuriai vienai valstybei.

Tūli korespondentai suprato iš Molo
tovo, jog Tarybų Sąjunga norinti globo
ti Eritrėją; kiti supratę, kad ji norinti 
globoti Lybiją. Kaip ten bebūtų, visi su
prato, jog Tarybų Sąjunga reikalaus, 
kad ji turėtų žodį buvusiųjų Italijos ko
lonijų globojime.

Ir dėbto tūla Amerikos spauda jau 
kelia skandalą. Kaip tai, girdi, Tarybų 
Sąjunga turi teisės kištis į Viduržemio 
jūros sritį. Tai, esą, imperializmas!

Pamiršta tie rėkauto jai, kad Tarybų 
Sąjunga pati pirmutinė stojo ir tebesto- 
ja už suteikimą visiems kolonijų žmo
nėms apsisprendimo teisės. O jeigu tai 
nevykdoma gyveniman, tuomet ji turi 
pilną teisę reikalauti žodžio kolonijų glo
bojime, kaip kad nutarė San Francisco 
konferencija.

Viduržemio jūra yra tiek Tarybų Są
jungos, kiek, sakysime, Anglijos. Angli
ja ryžtasi tą jūrą padaryti .savo ežeru. 
Jeigu tai Anglijos impe
rialistams pavyktų pasiekti, tai galima 
sau įsivaizduoti, prie ko tas viskas pa
saulį ir vėl privestų. 

f

Tarybų Sąjungos jūra, Juodoji jūra 
bus ‘(Uždarymą, jei bus uždaryta Vidurže
mio jūra, jei ją kontroliuos viena Ang
lija.

Norint, kad Anglija jos nekontroliuo
tų, tam tikrose srityse turi būti leista 
Tarybų Sąjungai atsistoti, padedant ko
lonijų žmonėms greičiau subręsti politiš
kai ir atsistatyti ekonomiškai, kad jie 
patys galėtų valdytis. Jei Anglijos im
perialistams bus palikta valdyti ir “auk
lėti” kolonijų žmones, tai jie niekad lais
vės nematys.

Molotovas Tarybų Sąjungos poziciją 
išdėstė rimtai ir logiškai. Tenka primin
ti, kad Molotovo išstojimai San Fran
cisco konferencijoj paliko Amerikos ir 
viso pasaulio žmonėse neužmirštamą ir 
gerą įspūdį. Jo išstojimas Londone pa
liks tokį pat įspūdį. , «

Tolimąją Rytą Žmones Nerimsta 
Ir Nerims

• Mažai mes tegauname žinių iš kai ku
rių Tolimųjų Rytų šalių, -— iš šalių, ku
rios buvo išlaisvintos arba tebėra lais
vinamos iš japoniškų okupantų pries
paudos. Tačiau, gaunamosios žinios bylo
ja apie žmonių sukilimus ir kovas už lai
svę. ’ - ' ' ' '■•

Štai,' Indo-Chini j o j e liaudis reikalaū j a 
nepriklausomybės ir laisvės.

' • • • . , t

Korėjoje — tas pats.
Iš Rytų Indijų (Javos, pav.) praneša

ma, kad ten žmonės taipgi nebenori pa
silikti po Hollandijos imperialistų jun
gu, bet trokšta 'laisvės ir nepriklauso-“ 
mybės.

Burmoje — panašiai.
Malajuose — taipgi.
Kaip matome, buvę ilgai pavergti žmo

nės, — iš viso jų keletas šimtų milijo
nų, — trokšta laisvės ir pasirįžę kovoti 
už laisvę. Dabar tam geriausias momen
tas. Jie tai žino ir kiekvienas tai žino.

Dėl to tenka manyti, kad Tolimuose 
Rytuose ramybės nebus tol, kol tų kraš- 

' tų milijonams žmonių nebus vienokiu ar 
kitokiu būdu užtikrintas laisvesnis gy
venimas. •

Amerikos pareiga padėti tų kraštų 
žmonėms pasiekti laisvės rytą.

,,, į, i............

Penki tūkstančiai darbininkų susirinko Bloomfield, 
N. J., kai CIO unijos sušaukė masinį mitingą apkalbė
jimui darbo klausimo. Tai tik vienas iš daugybės mitin
gų kuriuos darbo unijos laiko visuose Amerikos mies
tuose, kuriuose reikalaujama1, kad rekonversijos našta 
nebūtų suversta ant darbininkų.

Kaip Vilniečiai Atstato 
Lietuvos Sostinę

Tarybų Lietuvos spaudoj randaine įdomių žinių apie 
žmonių susirūpinimą atstatymu savo krašto miestų. 
Ypatingai vilniečiai darbuojasi atstatyti Lietuvos sos
tinę. Sekmadieniais įvyksta savanorių talkos, kuriose 
dalyvauja tūkstančiai vyrų ir moterų. Apie vieną to
kių talkų/ įvykusią birželio 10 d., kurioje dalyvavo 
13,560 žmonių, skaitome Vilniaus Tiesoje, štai to dien
raščio surinkti talkos įspūdžiai:

vėsiai gai- 
pajudintos

uksminga-

Kas Ką Rašo ir Salto
................................    ■ ■ ! • ■■■■■■ .711,8

NEAPKENČIA KOMU
NIZMO, BET BIJO IR

SOCIALIZMO
So. Bostono juozapiečių 

Darbininkas mano, kad su’ 
įvedimu socializmo ateitų 
ir svieto pabaiga. Jis bijo 
net ir tokio socializmo, ko* 
kį žada įvesti Britanijos, 
darbiečiai. Darbininko edi- 
torialų rašytojas kun. Ur
bonavičius rašo:

“Britų vyriausybės narys 
Dr. Lasky (‘anglas’ slaviška 
pavarde) pareiškė, kad ka
pitalizmas savo dienas jau 
atgyveno ir išmušė valanda 
sociali/mui įsigyvendinti. Dr. 
Lasky lyg ir privengia tie
sioginiai pasisakyti: nė žo
deliu neprasitaria apie ko- 
lyunizmą. Tai perdaug kie
tas žodis britams suvirškinti. 
Su juo reikia' dar palaukti. 
Socializmas daug ppdina- 
mesnis. Kiek apsidairius, jau 
galima su juo viešumon išei
ti. Ir 'išėitnA'Kfek • luktelta: 
koks bus pasąuly įspūdis dėl 
tokio pareiškimo? Įspūdis 
nieko sau — didelio triukš
mo nesukėlė. Gal kiek nusi
stebėta, tai ir viskas. Socia
lizmas tai socializmas. Ypač 
Anglijoj jisTpertoli nenueis. 
Dabar jau tokia susidarė 
nuotaika, kad bet kas pa
kenčiama, by tik ne komu
nizmas bei bolševizjnas.”

Kas blogiausia ir dur- 
niausia, girdi, kad britai 
tuojau kreipėsi prie ameri
kiečių, prašydami 3 ar 4 bi- 
lionų dolerių paskolos “so
cializmui įvykdyti.” Kuni
gui patiko prezidentas Tru- 
manas, kad jis, “išgirdęs a- 
pie Anglijos planus, gal ne- 
diplomatiškai, bet labai 
sveikai ir teisingai pareiš
kė, kad būtų<x pilniausia 
kvailystė, jei mes savo pini
gais įgyvendintume Angli
joj socializmą,”

Ir dar ne viskas. Dr. Las
ky ir visi darbiečiai tiesiog, 
apgavystės keliu, einą prie 
įgyvendinimo,, komunizmo! 
Kunigas rašo;

“Pasirodo, kad Dr. Las
ky neapdairiai išsišoko. Su
gadino sau biznį, nes ne tik 
prez. Trumanas pašiepė 
Anglijos vyriausybes užsi
mojimą, bet ir kai kurie 
kongresmonai nužiūri, kad 
dabartine britų vyriausybe 
ant socializmo nesustos, nes 
prisiųstas čia paskolos išrū
pinti Lordas Maynard Key
nes esąs komunistas...” (D. 
rugs. 18 d.).<

Vietoje bučiuotis ir viena-1 
me politin. purvyne voliotis 
su klerikalais, Keleivio ’ ir 
Naujienų menševikai turė
tų tuoj pradėt juos mokinti 
suprasti tai, jog menševi
kų socializmas nėra joks 
kothunizmas ir . kad jis nei 
kunigams, nei kitiems iš
naudotojams nėra pavojin
gas. Anglijos darbiečiai so

cializmą jau gražiai pamir
šo. Jie turi pilnas rankas 
darbo,, kaip išlaikyti monar
chiją ir imperiją.

Gi Darbininko redakto
riui dėl suraminimo galime 
dar tiek pridurti: Dr. Las
ky neįeina Anglijos vyriau- 
sybėn, todėl negali būti jo
sios nariu. Taip pat Lordas 
Keynes ' nėra komunistas. 
Tai ištikimas kapitalizmo 
šalininkas.

SPAUDA, INFORMACI
JOS IR SOVIETŲ DIP

LOMATIJA
Iš Londono rašo The 

New York Times kolumnįs- 
tė Anne O^Hare McCor
mick: “Rusija vadovauja 
kovai už viešąją opiniją.” 
Molotovas vėl iškirtęs 
“šposą” — didelį diplomati
nį šposą. Jisai pasišaukęs 
spaudos korespondentus ir 
daug ką jiems papasakojęs 
apie Tarybų Sąjungos’ poli
tikos siekius. Jisai išsita
ręs, kad Tarybų Sąjunga 
nebenorinti palikti Afrikos 
kontinento globoje Anglijos 
ir Amerikos. Jinai irgi no
rinti turėti įtakos. Tai la
bai nustebinę visus kores
pondentus.

Bet svarbiausia, girdi, 
kad Sovietų diplomatija la
bai aukštai vertina viešąją 
opiniją ir nori, kad pasaulis 
žinotų apie jos žygius.

Tuo tarpu, sako kolumni- 
stė, Anglija, Francūzija ir 
Amerika nieko nesako apie 
savo planus užsienio reika
lų ministerių tarybos kon
ferencijoje. Bijo juos kelti 
aikštėn ir duoti pasauliui a- 
pie juos sužinoti.

Redakcijos Atsakymai
Jonui Burbai, South Boston, 

Mass. — Draugas rašote, kad 
tūli So. Bostono skaitytojai 
ųusiskundžia negavimu regu- 
liariškai dienraščio Laisvės; 
sakote, kad tūli jų tegauna 
dienraštį kai kada “po du ar 
tris numerius ant syk” ir vie
tos pašte jiems aiškinama, 
būk Laisve esanti išnešiojama 
taip greit, .kaip greit gauna
ma.

Mums tai atrodo keista: 
Laisvė kasdien yra išvežama 
į generalinį Brooklyno paštą, 
tuo pačiu laiku, — apie 9 v. 
v. (Pirmądienio laida išveža
ma anksčiau). Taigi, jeigu pa
sitaiko taip, kaip jūs rašote, 
tai ne Laisvės leidėjų yra kal
tė. Ji susitrukdo kur nors 
pašte.

Tikėkime, kad dabar, kai 
įžengiame į taikų gyvenimą, 
viskas išsitaisys ir mtĮsų skai
tytojai, tiek Bostone, tiek ki
tuose miestuose ir farmose, 
Laisvę gaus reguliariškai, kaip 
gaudavo seniau.

<lttfi:'A>

Abu 
džiai 
nutės

plačiapečiai, apvaliavei- 
jaunuoliai dirba nė mi- 
nesustodami.
- Nežinau, kiek mudu

šiandien su Šalkėnu išnešėme 
laužo prikrautų neštuvų, — 
sako drg. Romanovas. —Ne
skaičiau ir nėskaitysiu. Gi
miau Vilniuje, augau Vilniu
je, ir komjaunuolio garbės 
klausimas kuo aktyviausiai 
prisidėti prie sostinės atsta
tymo darbų.

Nuo Romanovo ir .šalkėno 
neatsilieka vilkaviškietis Leo
nas Utaras ir alytietis Vincas 
Kalbinskas, — abu neseniai 
atvykę į Vilnių ir dirbą “E- 
lektrite” mechaniniame ceche, 
žilaplaukis tiekėjas Kirzneris, 
darbininkė Morozova ir kiti.

Aikštė po truputį apsivalo, 
sudėtų plytų krūvos auga. 
Netrukus galima bus pradėti 
statybos darbai.

, Lenino Rajone
Bernardinų parkas. Čia su

sirinko šimtai žmonių iš Valst. 
Filharmonijos, iš įmonių “Ve- 
bro”, baldų fabriko, o srau
niosios Vilnelės pakrantėj dir
ba namų šeimininkės.
i. Bernardinų sode dirbta jau, 
keletas sekmadienių. Nuveik
to darbo žymės aiškiai mato
si: čia buvo šiukšlės, duobės, 
akmens, o dabar jau apgrėbs
tyta, sodas aptvarkytas. Jau 
malonu jame ir pasėdėti va
landėlę. Tačiau sodui dar rei
kia daug darbo, kad jis įgytų 
kultūringą išvaizdą.

Didžioji gatvė —šiurpaus 
ų • palikimo gatvė! Su-

Prie
volpečii
griktįtr ’ištisi kvartalai.
jų darbas vyksta sparčiai, nes
dirbančios įmonės ir įstaigos

Katedros Aikštėje'

Skaidriai virpanti saulės 
spindulių banga liejasi per 
vešliai sulapojusių medžių ša
kas. Parkas prie Katedros 
aikštės —apsnūdęs kaitroje. 
Nuo žemės kyla vakarykštės 
nakties drėgrhė ir 
vinantis kastuvais 
žemės kvapas.

Anksčiau šiame
me skvero pakraštyj riogsojo 
dvi didelės apkasų duobės. Da
bar jau jos baigia nykti. Vien
marškinių vyrų ir įvairiaspal
viais apdarais moterų vikriai 
valdomi kastuvai kaskart vis 
labiau puriu smėliu užverčia 
plačias duobių žiotis. Nedide
lis Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumb darbuo
tojų kolektyvas sėkmingai 
tvarko šį objektą. Jie pirmie
ji atvyko, pradėjo ir pirmieji 
baigia įvykinti pavestą užda
vinį. ’

— Sostinei atstatyti ir jai 
papuošti reikalinga daug dar
bo, o taip pat ir daug meilės 
šiam darbui, — sako šypsoda
masis LTSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
kas drg. J. Paleckis.

Ir mitriais kastuvo įsmeigi- 
mais išversdamas didokas ze
roes krūvas, jis priduria:

—Tegu ši mūsų sekmadie- 
nįo talka nebus tik pasisma
ginimas, o ir rimtas bei našus 
darbas, tinkamas įnašas sos
tinės .atstatymui.

Dar labiau spartėja darbo 
tempas. . LTSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo darbuoto
jai sąžiningai vykdo " įafbih-' 
gas atstatymo darbų entuzias
tų pareigas sužalotai respu
blikos sostinei —senajam Vii-!žino savo darbo vietą ir pobū- 
niui. ' J’ T~" --1---- •*

Lukiškio Aikštėje
Lukiškio aikštė 

kaitriosios vasaros 
spinduliuose. Aikštės pakraš
čiais prie karo audros sugriau
tų. namų, prie suvežtų bei su
neštų laužo ir šiukšlių: krūvų 
triūsia respublikos sostinės 
dirbantieji — sekmadieninės 
talkos dalyviai.

Šiauriniame Lukiškio aikš
tės pakrašty, netoli Neries 
krantinės dirba Komunalinio 
Ūkio Liaudies Komisariato ir 
jo padalinių tarnautojai. Uo
liai valo plytas ir krauna į 
štabelius Komprojekto dar
buotojai. Kiek toliau Valsty
binio tręšto Nr. 1 kolektyvas 
veža šiukšles, valo aikštę.

Ant kampo riogso keturių 
aukštų tamsiai pilkas gyvena
masis namas. Vienas jo spar
nas visiškai sprogimo suardy
tas. Ore tebekabo laiptų turė
klai, matosi vidujinės durys. 
Šalia namo —suskilusių, su
daužytų plytų, cemento luitų, 
geležies armatūros krūvos. 
Tačiau naujieji šio namo šei
mininkai — “Elektrito 
bininkai davė' žodį atstatyti 
jį ir dabar skuba ištesėti savo 
įsipareigojimus.

Prie ’ “Elektrito” gyvenamo
jo namo dirbo apie 60 įmonės 
darbininkų. Jie pasiėmė su 
savimi 20 neštuvų, 10 staty
binių plaktukų, 2 laužtuvus, 
15 kastuvų. Dirbantieji juos 
pasiskirstė pagal cechus, at
skiras darbovietes. Sandėlių 
darbininkai valė pašiūrės pa
kraščius, dėjo į štabelius ply
tas. Bakelito cecho dirbantieji 
dirbo vienoje, o mechaninio 
cecho —-kitoje namo pusėje. 
Šitoks darbo paskirstymas ir 
pakankamas įrankių skaičius 
įgalino sėkmingai atlikti skir
tą darbą, žmonės dirbo atsi
dėję, pakįlia nuotaika.

štai, komjaunuoliai mecha
ninio cecho darbininkai drg. 
šalkėnas ir drg. Romanovas.

skęsta 
saulutės

dar-

' dį. Jau kelintą sekmadienį 
prie nugriauto namo Nr. 22 
dirba “Spindulio” ir “Vaizdo” 
spaustuvininkai ir “Tiesos” 
leidyklos darbuotojai. Prie ki
to tokio pat apgriauto namo, 
Nr. 34, dirba švietimo Liau
dies Komisariato tarnautojai.

— Juk man ir nereikėtų 
dirbti 
Gaidukienė, 
prisidėti prie savo miesto pa
puošimo.

Taip pat smarkiai darbas 
vyksta ir kitoj aikštės pusėj. 
Ten dirba žemės Ūkio Liau
dies Komisariato tarnautojai.

Visose šiose vietose nuva
lomi šaligatviai, ardomos i sie
nos, geresnės plytos krauna
mos į štabelius, kad paskui 
jas galima būtų panaudoti tų 
pačių namų atstatymui.

Stalino Rajone
Su dideliu pasisekimu Sta

lino rajone praėjo antroji ma
sinė sostinės atstatymo sek
madieninė .talka. Joje dalyva
vo 58 organizacijų kolektyvai 
su 3500 žmonių. Tokiu būdu 
šioje talkoje dalyvavoSžū or
ganizacijomis daugiau negu 
masinėje talkoje gegužės mėn.‘ 
27 d. Be to, talkoje dalyvavo 
nemažas neorganizuotos vi
suomenės skaičius. Daugumas 
organizacijų dirbo prie Jakš
to —'Uosto g-vių kampo, Vo
kiečių gatvėje, aikštelėje prie 
Odminių' gatvės ir kitur.

Rūpestingo darbo pavyzdį 
parodė Teisingumo Liaudies 
Komisariato, Užšienio Reikalų 
Liaudies Komisariato (vado
vavo komisaras 4drg. P. Ro- 
tomskis), Kinofikacijos Val
dybos, Lengvosios Pramonės 
Komisariato ir kitų įmonių bei 
įstaigų darbo žmonės.

Jakšto g-vė Nr. 5. Namas 
visiškai vokiečių barbarų ap
griautas. šį namą energingai 
atstato savo įstaigai Lietuvos 
TSR Lengvosios Pramonės

(Tąsa 5-me pusi.)
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APLANKIUS ŽEMAITES KAPĄ
Kuomet Žemaitė su Bulotais viešėjo 

Amerikoje laike pirmojo pasaulinio karo 
(jie Pittsburge lankėsi 1918 metų va
sarą) pas Baltrušaičius, jie skaitėsi na
mie esą. D-rė ir jos šeima malonėjo jiems 
aprodyti įdomesnes Pittsburge vietas — 
Jones & Laughlin Steel Works, su kom
panijos palydovu, Heines 57 varieties, 
Pittsburgo Universitetą, muziejų, ir t.t.

Pittsburgo S.L.A. Seimo laiku atsiti
ko incidentas Dr. Šliupo su Bulotu. Bu
vome surengę prakalbas, kuHose Bulo
ta, Bulotienė ir Žemaitė atpasakojo, kaip 
jie, neturėdami paramos, globojo ir mai
tino pirmo karo pabėgėlius, ir kaip* Yčui 
tapus pa veide j u Tatijanos Fondo, jie ta
pę ne tik pašalinti iš globojimo, bet ir 
paniekinami turėjo matomiems vagims 
(Yčams) nusileisti ir apleisti tąjį darbą. 
Tokiu būdu jie atvyko į Ameriką — ne 
pasipinigauti.

Kuomet aš nuvykau į Lietuvą, kaip 
atstovė “Pasaulio Lietuvių Kongreso,” 
tai iš Marijampolės atvyko Bulotai į 
Kauną mane užsikviesti pas save. Pasi
baigus kongresui, apsilankiau pas tuos 
svetingus ir labdaringus žmones.

Žemaitė buvo mirusi jau pirm keletos 
metų. Ji gyveno ir mirė pas Bulotus.

Kuomet viešėjau tenais pėr keletą sa
vaičių, tad išsikalbėta buvo apie daug 
dalykų—tarpe jų ir apie Žemaitę. Daug 
kartų kapinėse, kuriose Žemaitė palaido
ta, teko vaikščioti ir pavėsyje ant suole
lio pasėdėti. Bukietą gėlių teko padėti 
ant Žemaitės kuklaus kapo, dėl kurio 
apleidimo guodėsi Bulotienė: “Nors yra 
draugijos nutarta užlaikyti tvarkingai 
Žemaitės kapą, vienok nieks tuo nesirū
pina, tenka mumą (Bųlotam) tai pada
ryti, savo lėšomis ir rūpestimi, o juk Že

maitė yra mūs visų lietuvių . ...” Buvo 
prisiminta ir Žemaitės gyvenimo pabai
ga ir laidotuvės.

Sugrįžus Žemaitei iš Amerikos, ji vis 
veikė visuomenės labui, ir žiemos metu, 
kada buvo labai šalta, ji užsispyrė tam 
tikrą reikalą atlikti Kaune. Bevažiuoda
ma, labai-labai sušalusi, bet Bulotams 
nesisakiusi, — pati kaitinosi ant garų, 
gėrė karštus, jai žinomus vaistus. Kada 
Bulotienė pamatydavus ją, — ji taip 
nuduodavusi, kad gerėja. Galiaus, kuo
met jau visiškai susirgo plaučių uždegi
mu, buvo per vėlu, ir ji su gyvenimu ąt- 
siskyrė, — laisva, be kunigo, be prieta
rų. Numirus, reikia palaidoti, bet vieti
nis klebonas neduoda vietos šventoj že
mėje. Kitos nėra. Sukilo didžiulė audra 
prieš tokį jo užsispyrimą; nuėjęs skun
das prie vyskupo, buvo sumokėta keli 
šimtai rublių dvasiškijai (rodos, trys 
šimtai) ir ne tik žymiausioje vietoje Ma
rijampolės kapinėse buvo palaidota, bet 
visa eilė kunigų teikė visokį patarnavi
mą, kokį tik galėjo, palydėdami j kapus, 
ir velnius nuo kapo nubaidydami.

Kiek ten buvo sudėta gražių prižadų, 
bet juos Lietuvos žmonės veik užmiršo, 
ir patys Bulotai puošė jos kapą.
* Kaune aš apie tai priminiau tūloms 
Gražinos Draugijos narėms. Jos lyg iš- 
siteisindamos aiškinosi, kad kartais ap
lankius kapą, atrasdavo sutvarkytą; tai 
viskas.

Tai taip kukliai gyvenusi, taip iškil
mingai tūkstančių lydima, palaidota, 
mūsų Žemaitė, smetoniškos gadynės 
veik užmiršta. Dabar ji atmenama. Ko
dėl? Kas čia įvyko? .

Tai naujoji gadynė — nauja Lietuvo
je dvasia gimė, kuria džiaugiasi žmonės, 
kuri, palaidojus išsvajotus prietarus,

pagerbia sučiuopiamą tikrovę dabar, 
—čia pat jau.

Žemaitė šiandien tai šviesus simbolis 
.tos gadynės,,to laiko lietuvių tautos isto
rijoj, kurioje vos keliolika tautos vaikų 
išdrįso su žibintuvu apžiūrėti tamsiau
sias kertes lietuvių tautos, ir ant kiek jų 
spėkos leido, tas kertes iškuopti, išvalyti, 
spindulį šviesos įleisti į jas, prirengt se
kančiai kartai dirvą.

Žemaitė pridėjo, laike savo gyvenimo 
surinktus grūdus, į aruodą, į kurį toki 
visi tautos mylėtojai dėjo po žiupsnelį tų 
gėrybių, kurias jie gyvendami surinko. 
Tame aruode nerasi jokio grūdo, kuris 
nebūtų brandus. (Dalį tų grūdų tūli lie
tuviai vogė, ir nešė svetur, — atidavė už 
auksą, kurio patys neteko.)

Šiandien viliasi tauta sulauksianti iš 
Žemaitės ir kitų Lietuvos vaikų sukrau
tų į aruodą sėklų (grūdų) derlingo vai
siaus — tautos išbujojimo į aukšty
bes, apie kurias tie rūpintojėliai, tik sap
navo.
/ Dabar keletą žodžių apie tas iškilmes, 

tą 100 metų sukaktuvių atsiminimą. Kas 
link Žemaitės, tai jai beprasmis tokis 
jubiliejus. Tie visi ’pagerbimai mirusiai 
yra gyviesiems priminimas, kad štai, ko
kiais kukliais darbais, širdingai atliktais, 
tauta gyvuoja, gentkartė po gentkartęs, 
ir žygiuoja pirmyn!

Su atyda sugrįžkime į istoriją Lietu
vos ar kitos kokios tautos, ir lieka ūišku, 
kad esti dvi spėkos, kurios tarpu savęs 
lemia jai likimą, taigi jėgos ir proto.

Ten, kur jėga apvaldė tautos protą, 
ten bujojo tamsa, skurdas, ligos ir nelai
mės. Tą tautą pašalinės jėgos nugalėjo 
— daug jų žuvo nepalikę pėdsako. Ten, 
kur protas apvaldė jėgą, tose šalyse lai
mė ir gerovė, švara ir-sveikata keroja, 
sulyg tos apšvietos laipsnio.

Žemaitė blaivė žmonių protą.
Dr. Johanna Baltrušaitienė.

Mano Tėvynė
Kur kas vakarą ružavą
Saulė guolį kloja,—
Aš žinau prie namo klevą— 
Ten šalis gimtoji.

Rymo čia tarp sodų pirkios, 
Šuo pęie tvarto loja, ,
Čia man pirmą kart pravirkus, 
Debesėlis mojo.

Čia upelis kreivas, gyvas, 
Sidabru dabintas,
Rasos žiba laumės dyvais, 
Kai dienužė švinta.

Mėlynoj ganykloj vėjas 
Debesėlį gano, 
Žvangina dalgiu piovėjas 
Po tėvynę mano.

Čia pavasariai lyg šilkas, 
Vasaros auksinės, 
Rudenėlis geras, pilkas 
Ir žiema pūkinė.

Sesės čia į drobių raštą
Daug dainų įpynė,—
Linksmas, margas mano kraštas, 
Lietuva tėvynė.

Čia keliai gelsvi, smėlėti, 
Juos berželiai saugo ... 
Kaip šio krašto nemylėti, 
Kur gimiau ir augau! ?

Vacys Reimeris.

Skaitytoje Nuomones 
Apie “Bernardo Ga

velio Klaidą”

Apysaka “Bernardo Gavelio Klaida”
•Perskaičiau apysaką “Bernardo Ga

velio Klaidą,” kurią parašė Rojus Miza- 
ra ir išleido Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugija. Turiu pasakyti, jog kny
ga skaitosi labai sklandžiai; kuomet pra
dedi skaityti, noris greičiau baigti, nes 
trokšti sužinoti, kas ir kaip su Gavėliu 
atsitiko, kokią Jisai padarė klaidą...

Gavelis, kaip ir tūli kiti jaunuoliai, įsi
mylėjęs merginą, dėl jos meilės ir gar- 

' bės, savo bosą vestuvių pokylyje, iškilus 
muštynėm, užmuša, nors jis pats tikrai 
nežino ar jis tą blogą darbą atliko ar ki
tas kas, nes muštynėse dalyvavo ir dau
giau svečių.

Atbuvęs savo bausmę, Gavėlis vėl at
vyko į New Yorką tikslu atkeršyti tiem, 
kurie prieš jį neteisingai liudijo teisme. 
Atvyko netik surasti tų lietuvių, kurie 
blogais sumetimais liudijo prieš jį ir pa
dėjo jį pasiųsti ilgiems metams kalėji- 
man, bet ir tikslu susirasti savo mylimą 
Moniką/

Bet per ilgus 25 metus čia negyvenęs, 
jisai nesuranda tų žmonių. Gavelis nie
ko nepažįsta ir jo niekas nepažįsta; ne
pažįstami jam neigi tie namai ir Vieta, 
kur Gavelis gyveno ir, taip klaidžioda
mas, mislydamas, telefonų knygoj susi
rado savus pažįstamus, pas kuriuos ka
daise gyveno pirmiau, negu pateko į ka
lėjimą — Ramunius. Rariunis miręs; 
jis terado tik Ramunienę CU dukterimi 
Aldona.

Na, ir čia prasideda Gavalio ir Aldo
nos draugiški pokalbiai. Grilži, mandagi 
Aldonos kalba, jos aiškinimai skaitytoją 
įtikina, kad Gavelis, atvykęs susirasti 
Moniką, ją pamiršo, ir įsimyli į Aldoną.

Bet Gaveliui gyvenimas sunkus, dar
bo gauti jis negali, bedarbe ir liudijimų 

’ nuo kito darbdavio, pas kurį pirmiau bū
tų dirbęs neturi; jis eina prie nusimini
mo ir tik Aldona Ramunytė savo gabu
mu pakelia Gavelio nupuolusiį dvasią. 
Aldona mokytoja, susipratusi ir pri
klauso pažangiajam judėjimui ir retkar
čiais, atsargiai, tą sako GaVeliUi. Tačiau 
Gaveliui Aldonos aiškinimai Žingeidūs, 
bet nesuprantami.

Pagalinus Gavelis gauna darbą, per 
tūlą savo prietelių daktarą, su kuriuo 
jam teko būti kartu kalėjime ir, susi
draugauti — Silvermaną. Jis dirba vieš
butyje klerku. Dr. Silvermanas įprašo 
Gaveliui darbą pas savo šyogerį Gilmaną, 
kartu Gavelį persergėdamas būti doru 
ir nedraugauti su blogos valios žmonė
mis. Dr. Silvermanas Gavelį vadina “lie
tuvišku ąžuolu” ir tasai lietuviškas ąžuo
las turi Gavelio gyvenime svarbų vaid
menį, kas vėliaus aiškiai pasakoma.

Na, ir kartą Aldona pavadina Gavelį 
važiuoti į lietuvių koncertą Brooklynan.

Gavelis niekuomet pirmiau nesąs bu
vęs nei matęs lietuviškų koncertų, bei 
girdėjęs dainuojant lietuvių solistus. Ga
veliui patiko rinktinė lietuvių publika, 
solistai ir jų dainos. Koncerte Gaveliui 
tenka susipažinti tūla Matilda ir vėliau 
su ja susidraugauti. Matilda nebuvo 
mergina, bet moteris, pratusi išdykusiai 
gyventi, ištekėjusi už seno vyro, kurio ji 
nemyli ir nuo .čia Gavelio gyvenimas nei
na į gerąją pusę, bet į blogąją, ką paste
bi Aldona ir dr. Silvermanas. Gavelis, 
kuris buvo pasižadėjęs nelaidokauti, jau 
pradeda būti saliūnų dažnus svečias, aiš
ku, Matildos kompanijoj. Prieinama jau 
net prie to, kad Gavelis nusinuomuoja 
kambarius abu su Matildo.

Netik Matilda' veda Gavelį atgal į pra
žūtį, bet kalėjimo bankininkas seka Ga
velį ir apsigyvena tame viešbutyje, ku
riame Gavelis dirba. Bankininkas Gave
liui neduoda ramybės, vis ragina jį grįž
ti prie blogų darbų.

Kyla karas, tačiau tie visi dalykai Ga
veliui nėra aiškūs/žinomi, nors Aldona 
Gaveliui tatai aiškina.

Svarbus momentas, ir tai jaudinantis 
e momentas, kuomet Aldona nusiveda Ga

velį į suruoštą gedulo vakarą Aldonos 
mylimajam pagerbti, žuvusiam Ispani
jos kare, bekovojant su žiauriuoju fašiz
mu. Gavelis šiame gedulu vakare išgirsta 
kalbančią ir Aldoną ir tik dabar Gavelis 
sužino, kad Aldona turėjo mylėtinį ir jie 
abu buvo susipratę, darbštūs kovotojai 
už darbo žmonių reikalus.

Bet skaitant knygą prie užbaigos, 
skaitytojo rūstus veidas išsiblaivo, kai 
Gavelis- kuris linko į blogąją pusę, neti
kėtai susiranda savo senų laikų mylėti- 
nę Moniką ...

Well, tai bus maž-daug tokis, trumpai 
suėmus, turinys Rojaus Mizaros para
šytos apysakos.

Turiu priminti ir tai, kad skaitytojas 
pralinksmės šią knygą skaitydamas.

Literatūros Draugijos išleistos 1943- 
44 metų knygos buvo sausos, skaitymui 
gan nuobodžios. Piešimas to žiauriojo 
fašizmo per spaudą ir knygas skaityto
jui buvo net įkirėjęs ...

Literatūros Draugijos nariai npra 
jaunų metų žmonės ir jų poetais ar dai
nininkais nepadarysi, duodamas per
daug poezijos; jie myli dailiąją literatū
rą, bet labiausiai geras apysakas. Poezi
ja gali būt tinkama Lietuvoje, kur jau
nimo yra gražaus, gerai mokančio lietu
vių kalbą, besidominčio poezija, bet vi
sada turime atsiminti, kad Amerikos 
lietuviai, mūsų Draugijos nariai, jau di
džiumoje sulaukę 50 ar daugiau metų.

Apie šių metų Literatūros Draugijos 
knygą, manau ir esu įsitikinęs, bus gra
žūs skaitytojų atsiliepimas. Knyga, kuri 
turi 350 pusi, ir į penkioliką 'skyrių pa
dalinta, tiesiog domina skaitytoją.

Nuo savęs patarčiau kiekvienam, ku
ris skaitys šį mano aprašymą, nepadėti 
knygos kandim ėsti, bet atydžiai skaityti 
ir perskaičius duoti tam, kuris myli kny
gas skaityti, bet prie Literatūros Drau
gijos dar nepriklauso.

Nepriklausantis Literatūros Drau
gijai, bet perskaitęs knygą “Bernardo 
Gavelio Klhida”, bus Draugijos narys.

A. Matulis.

Kai kurie jau spėjo perskaityti vėliau
si j į Literatūros Draugijos leidinį, apy
saką “Bernardo Gavelio Klaidą.” Per
skaitę, jie trumpai parašė savo nuomo
nes. Žemiau keletą jų dedame.

Iš Wilkes-Barre, Pa. Jurgis Surdokas 
R. Mizarai rašo:

“Tik ką gavau ir perskaičiau ‘Ber
nardo Gavelio Klaida/ Puiki! Duok de
šinę už tai.

“Gal atsiras ir tokių, kurie kibs prie 
vieno ar kito dalykėlio ar prie turinio, 
bet tai nesumažins veikalo vertės. Gal 
atsiras kritikų ir ‘kritikų/ Rimta kriti
ka gerai, bet tokių, kurie nesupranta * 
apie literatūrą, visai neverta į laikraštį 
dėti.

“Drauge Mizara, bravo!”

Iš Seattle, Wash.:
“Drauge Mizara: Spaudžiu jūsų de

šinę už parašymą gražios apysakos 
‘Bernardo Gavelio Klaida/ Tai yra pui
kus pasiskaitymas, — beskaitydamas, 
žmogus užmiršta gyvenimo vargus, jei
gu kuris jų turi.

“Atidžiai perskaičiau ir kitiems pata-< 
riu perskaityti, nes tai yra tikras, darbo 
žmogaus gyvenimo vaizdas ... Knyga 
lengva skaityti, žodžiai suprantami; 
taipgi pamokinanti.

“Draugui Mizarai linkiu, kad ir dau
giau panašių veikalų parašytumėte. 
Mums, pradiniams darbininkams, tokia 
knyga svarbi. Daug energijos, drau
ge .. y M. Baltrušaitis.

Roxbury, Mass
Dar Biskj Apie Išvažiavimą, 

Atsibuvusį Pas Draugus 
Tamošauskus

Rugsėjo mėn. 9 d., šiais 
met., draugių moterų išvažia
vime buvo renkamos ir aukos 
Liet, vaikučiams kalėdinių do
vanų supirkimui. Suaukota ge
rokai virš šimto dolerių. Ir 
tai be tų dovanų, ką profesio
nalės draugės dovanojo dėl 
“Victory Bonds.” Taigi labai 
ačiū visiems geriems žmonėms 
už tas gražias aukas. Manau, 
vietiniai draugai paduos į 
spaudą pilną atskaitą su au
kojusių vardais ir dar geriau 
paačiuos visiems.

Taipgi ačiū draugams Vil- 
kauskams iš Nashua, jie atva
žiuodami atvežė ir gražių do
vanų. Būtent: vištą, gaidį, sū
ri ir bonka degtinės. Tie visi 
dalykai buvo paleisti ant už
darbio ir davė gražaus pelno 
išvažiavimui. Už tai draugės 
rengėjos irgi labai dėkingos.

Aš irgi labai širdingai 
ačiuoju visomš draugėms už 
suteiktą ir man gražią dova
ną, net $10, kaipo “kelionės 
padengimui.” Tai, žinoma, tik 
taip pasakyta. Mano kelionės 
išlaidos buvo viso tik apie du- 
doleriai. Gi visas perviršius 
eis į mano “kapitalą.”

Ačiū labai daktarui ir drau
gei Sukaskienei už vaišes res- 
taurante ir už gerą pavėžėji
mą iki traukinių stoties. Ačiū

'Viską.
J. M. Karsonas.

“LAISVES”
Koncertas
Lapkričio-Nov. 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

TeL TRObridge 6880

Dr. John Repshis
(BEPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway Ir Stone Are.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

Iš Waukegan, Ill.:
“Bernardo Gavelio Klaidą atsidėjusiai 

perskaičiau. Skaitant, ji vietomis mano 
jausmus didžiai jaudino.

“Norėčiau, kad šią knygą Literatūros 
Draugijos nariai visi perskaitytų, nes tai 
tikrojo gyvenimo eiga; nemąstančio pa
sekmės gyvenimo eigoje.

“Kas po to? ... Stoka savišvietos. Klai
da ne Gavelio, o vadų, kurie vairuoja 
mūsų gyvenimo vairą...

“Rojau! Tu įsivaizduoti negali, kiek 
Tavo knyga man ir mūsų vairo vairuo
tojų klajojimo tikrojo gyvenimo eigoje 
atidengei” Dr, A, L, Graičūnas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d«l Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

stelčlua »u naujausiala {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
TeL STagff 2-8842
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Ketvirtas ^puslapis

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 PARAŠĖ B. TRAVEN

* (Tąsa)
Juo arčiau ji plaukė, juo nepakenčia- 

mesnė buvo jos išvaizda. Ir į mano galvą 
atėjo mintis, jei dabar už manęs staiga 
atsirastų budelis su atvira kilpa, ir aš iš 
jo rankų tegalėčiau išbėgti tik tuo būdu, 
kad pulčiau į “Jorikę”, tai aš pasirink
čiau kilpą, o budeliui pasakyčiau: “Mie
las drauguži, imkite mane ir visa tai tik 
skubiai atlikite, kad tik mane apsaugotu- 
mėt nuo šios vinių dėžės”. Nes dabar aš 
pamačiau dar šį tą, kas buvo dar blogiau 
negu viskas, ką aš iki šiolei šiuo atžvil
giu buvau pastebėjęs.

Ant priešakinio denio stovėjo koman
da, kuri tuo metu buvo laisva ir per re- 
lingą spoksojo į krantinę, kad savo a- 
kimis viską, ant kietos žemės pastebėtą, 
pasiimtų ilgai kelionei, ką ji šį paskutinį 
momentą dar suspės pastebėti. Savo gy
venime aš esu matęs Azijos ir Pietų Ame
rikos uostuose nepaprastą daugybę ap
driskusių, suplyšusių, nusmukusių, susi
purvinusių, blusų apsėstų ir pajuodusių 
jūrininkų, tačiau tokią komandą, taigi, 
tokią, kuri ne laivui sudužus ilgas dienas 
visur kur bangų mėtyta pagaliau išme
tama į kraštą, o stovi ant išplaukiančio 
garlaivio, negalėjau atsiminti, jog būčiau 
matęs. Kad tokie dalykai išviso būtų ga
limi, aš negalėjau įsivaizduoti. Tikrai, 
aš pats neatrodžiau elegantiškai ir, jei 
noriu būti garbingas, turiu pasakyti, aš 
buvau daug labiau apdriskęs negu pasi
puošęs. Tačiau, palyginus su šia koman- 

'da, aš atrodžiau, kaip kokios Niujorko 
Zygfildo operetės choro mergaitės šei
chas. Čia nebuvo joks mirusiųjų laivas. 
Tegu Dievas atleidžia man nuodėmes! 
Tai buvo jūrų plėšikai, dar nesučiupę 
pirmojo savo grobio; piratai, kuriuos še
šis mėnesius persekiojo visų tautų karo 
laivai, bukanieriai, kurie taip giliai bu
vo nusmukę, kad jie nebematė jokios iš
eities, kaip tik jūroj užpulti ir apiplėšti 
kiniečių daržovių džunkas^

’ Šventoji jūros gyvate, kokie jie buvo 
apiplyšę, kokie purvini! Vienas jų buvo 
be kepurės. Jis neturėjo nei skrybėlės, nei 
kepurės, bet apie galvą buvo, kaip kokį 
turbaną, apsivyniojęs žalią moterišką 
palaidinę. Kitas gi, mano ponai, ne, jūs 
netikėsite, tačiau aš sutinku aš sutinku 
būti kroviko laivelio katilo kųriku, jeigu 
tai netiesa, dėvėjo cilinderį. Na įsivaiz
duokite tik jūrininką su cilinderiu! Ar 
gi pasauly kuomet nors iki šięlei tokie 
dalykai buvo? Gal būt paskutinį pusva
landį prieš išplaukiant jis dar tebebuvo 
kaminkrėtis? Ar gal čia ant kibiro jis 
prižiūrėjo kaminą? Gal būt “Jorikės” 
laive buvo tokia tvarka, kad kaminą valy
ti tegalima tik dėvint cilinderį? Panašių 
nuostabių nuostatų aš pats patyriau ki
tuose laivuose. Bet “Jorikė” nepriklausė 
tokių laivų grupei, kuriuose įvedami y- 
patingi nuostatai, “Jorike” buvo laivas, 
kuriame su tūkstančio metų senumo įs
tatymais turima pakankamai darbo, kad 
kibirą išlaikytų tvarkoj. Ne, šis cilinde- 
ris buvo tik dėl to vartojamas, kad šis vy
ras neturėjo kuo kitu uždengti galvą, o 
jei ir būtų turėjęs, matyt, turėjo pakan
kamai skonio ir suprato, jog prie to puoš
naus frako, kurį jis dėvėjo, netinka pri
derinti kokios nors lėkštės formos kepu
rę. Atrodė, nesąs visai negalimas dalykas, 
kad jis paspruko iš savo vestuvių tą pavo
jingą momentą, kai jau pradėjo darytis 
rimta. O kadangi jis nerado jokios kitos 
skylės, kurion pabėgęs nuo savo raganos 
galėtų įlysti, tai tokios nelaimės užklup
tas, paskutinį momentą jis užkliuvo “Jo
rikę”, kur jį su išskėstoms rankoms priė
mė. Čia jo neieškos jokia ragana. Juo la
biau tokio, kuris apsirengęs fraku ir ci
linderiu parodė savo sužieduotinei kulnis.

Jei būčiau žinojęs, kad jie yra jūros 
. plėšikai, būčiau maldavęs pasiimti ir ma
ne, vykstant ieškoti garbės ir aukso. Bet 
jęi dabar neturi povandeninių laivų, tai 
jūrų plėšikavimas šiomis dienomis men
kai apsimoka.

Ne, jei jie nėra jūros plėšikai, tai jau 
geriau eiti pas budelį, negu būti privers
tam plaukti “Jorike”. Laivas, kuris ga
lėtų mane išvilioti, iš saulėtosios Ispani
jos, turi būti gražus, dvigubai geresnis 
už “Tuskalūzą”. Ak, kaip jau senai aš ją 
mačiau! Ar ji dar tebėra Niu Orleane,

namie? Naujasis Orleanas, Džeksono 
aikštė, upės krantas ir ak —naj mes dar 
vėl įmesime vėdaro gabalą, kai tik mar
gasis kibiras praplauks pro šalį. Gal būt, 
mes dar pagausime kokią dvisvarę. O jei 
ne, tai ir taip bus gerai, tuomet mes bent 
kartą pažiūrėsime, kas šiandien verda 
lakštinius, arba kas tenai dnt to olando 
yra vakarienės.

Kaip persiėdusi sraigė, bet kartu be- 
sitreniruojanti kitoms sraigių lenkty
nėms, taip pro mane praplaukė “Jorike”.

Kai tų pakrūmių plėšikų galvos buvo 
tiesiog virš manęs* vienas jų suriko man 
žejnyn:

—• Hey, ain’t ye sailor?
— Yesser.
— Want a job? —Jis ištarė “čiop”. Sa

vo anglų kalba jis negalėjo įsivaizduoti, 
bet siauriems šeimos santykiams gal jos 
užtekdavo.

Ar aš noriu gauti darbo?
Ei, vargonais grojanti pilkoji Šiaurės 

Amerikos meška, jis juk nerimtai kalba?
Ar aš noriu gauti darbo?
Dabar aš esu žuvęs. Tai buvo kaip tik 

klausimas, kurio aš daugiau bijojau, ne
gu archangelo Mykolo trimito prisikėli
mo dieną. Paprastai juk pats turi eiti 
klausinėti drabo. Toks yra amžinas nesi- 
keičiąs įstatymas, kol dar yra darbo. Ir 
aš niekumet nesu ėjęs klausinėti darbo, 
visumet iš baimės, kad kas nors Išartą ne
pasakytų, jog galite gauti darbo.

Kaip ių visi jūrininkai, aš esu prieta
ringas. Laive ir jūroj žmogus turi turėti 
laimę, turi būti prietaringas, nes kitaip 
jis negalėtų iškentėti ir pasiustų. Ir tas 
prietaringumas kaip tik mane verčia pa
sakyti taip, jei kas manęs paklausia, ar 
aš noriu gauti darbo. Kadangi, jei pasa
kyčiau ne, tai aš netekčiau savo laimės, 
niekumet gyvenime nebegaučiau nė vie
no laivo ir mažiausiai galėčiau tikėtis 
gauti laivą tuo metu, kai jis man būtų 
neišvengiamai reikalingas. Kartais pasi
seka kokios nors istorijos papasakojimas; 
bet kartais nepasiseka ir vyras subliau
na: “Policija! Apgavikas!
atvejais neturi greitai po ranka laivo, 
policija patiki tokiam vyrui, kuris nesu
pranta jokių šposų ir neturi jokių idėjų.

” Jei tokiais

Tas prietaringumas man jau iškrėtė 
keletą blogų šposų ir ant mano kaklo už
krovė tokių darbų, apie kuriuos aš nieku
met negalvojau, kad tokie darbai, apskri
tai, pasaulyje būtų. Dėl tos priežasties aš 
buvau duobkasio padėjėju Gaujakily, 
Ekvadore, o viename • turguje Airijoj sa
vo nuosavomis rankomis turėjau parda
vinėti po gabaliuką to kryžiaus medžio, 
ant kurio mūsų Viešpats ir Išganytojas 
Jėzus Kristus iškvėpė savo, paskutinį že
mišką atsidusimą. Kiekvienas gabaliukas 
kaštavo pusę kronos, o padidinamasis 
stiklas, kurį žmonės turėdavo nusipirkti, 
kad galėtų tą gabaliuką įžiūrėti, kaštavo 
kitą pusę kronos. Tokia proesija, kuri, 
be abejo, nebus gerai‘į mano sąskaitą įra
šyta, žmogus pradedi verstis, jei esi prie
taringas. Nuo to laiko, kai man tas įvy
kis atsitiko Airijoj, aš net nebesistengiau 
pasilikti geras ir doras žmogus, nes žino
jau, jog visus ateities dalykus jau pralo
šiau. Tai buvo ne dėl to, kad aš tas ske
veldrėlės padėjau pardavinėti. Ne, tai 
nebuvo blogai, tas dalykas, gal būt, būtų 
buvęs įskaitytas net mano nuopelnu. 
Daug blogiau buvo dėl to, kad aš taip pat 
padėjau, to biznio savininkui viename 
viešbučio kajnbary tas skeveldrėles ga
minti iš vienos senos dėžės viršelio. Ta
čiau taip pat ir šis dalykas, gal būt, ne
būtų buvęs neatleidžiamas, jei aš žmo
nėms savo siela nebūčiau prisiekęs, kad 
aš pats tuos šipulius atgabenau iš Pa
lestinos. Tenai man jas pavedė vienas 
senas apsikrikštijęs arabas, kurio šeima 
šias skeveldras valdė nuo aštunto šimt
mečio, kartu iškilmingai užtikrindamas, 
jog jam sapne pasirodęs Djevas ir įsakęs 
šias skeveldras nugabenti vien tik į Airi
ją, o ne kur kitur. Mes galėjom parodyti: 
arabiškais rašmenimis parašytą doku
mentą, taip pat galėjom parodyti ir jo 
vertimą į anglų kalbą.. Tame dokumente 
buvo parašyta, kad visa tai, ką mes pa
sakojam turguj, yra teisinga ir pilniau
siai sutinka. -Tokius juokus gali žmogui 
krėsti prietaringumas, yes, sir.

(Daugiau bus).

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvos

Moterų 
(“Baby 
d., įvy-

Mary

Gražiai Apdovanojo 
Vaikučius

Marquette Parko 
Kliubo parengimelis 
Shower”) rugsėjo 14 
kęs pas kliubo narę
Russell, buvo iš visų pusių pa
sekmingas. Dalyvavo daug na
rių ir pašalinių. Vakaras la
bai smagiai praėjo. Sunešta 
labai daug gražių dovanėlių 
Lietuvos vaikučiams; stalas 
mirgėjo gražiomis suknelė
mis, Manketais ir t.t. Lietuvos 
vaikučiai sulauks gerų, dova
nų Kalėdoms.

Dalyvės taipgi labai gražiai 
komisijos priimtos. Po lošimo, 
gavo skanių užkandžių; veik 
tikrą vakarienę. 
Juškienė pakvietė 
reikšti mintis.

Surinkta daug
peticijos reikalaujant palaiky
ti vaikų darželius, taipgi išneš
ta rezoliucija tame klausime.

Vitas Judzentavičius Sugrįžo 
Iš Atostogų

1 \
Sugrįžo iš Wilkes-Barre, 

Pa., Vitas JudzentaMčius. Vi
tas dalyvauja Roselando Aido 
Chore, yra’geras dainininkas 
ir lošėjas. Jo žmona Daratėlė, 
chorų mokytoja, pasiliko pas 
motiną Wilkes-Barriuose. Ji su 
naujagime dukrele parvyks 
kiek vėliaus. Su jomis parva
žiuos ir Daratėlės sesuo Nan
cy Roman-Ramanauskienė ir 
jos dukrelė.

Pirmininkė 
keletą išsi-

parašų ant

Atleido 500 Darbininkų

Inland Steel kompanija at
leido 500 darbininkų. Kompa
nija sako turėjusi suspenduoti 
nekurtuos darbus dėlei ginčų, 
einančių tarpe kompanijos ir 
United Steel Workers (CIO) 
unijos lokalo 1422. Unijos vir
šininkai buvo nustebinti tokiu 
kompanijos žygiu.

Areštavo 7 Susirėmime del 
Mokyklos

Penkios moterys ir du vyrai 
liko areštuoti delei barnių 
prie Fairview pradines moky
klos, Shiller Park.

Areštuoti: Miss Castel, Mr. 
ir Mrs. Ann Grobeko, Mrs. 
Grace Dunn, Mrs. Mildred 
Piece, Mrs. Nellie Pasvogel ir 
Fred Vlemeas, visi iš Shiller 
Parko. Užsimokėję po $25 už
statų, visi tapo paleisti.

Nuo pat atidarymo mokyk
lų čia eina barniai dėlei už
darymo Fairview mokyklos. 
Tėvai nenori leisti mažų vai
kučių į Lincoln mokyklą, nes 
reiktų važinėti busu. Pavieto 
mokyklų perdėtinis Noble J. 
Puffer sako uždaręs mokyklą 
dėlei nesanitariškumo.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 

T• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui. .
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16
workers, inc. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas...........................................................................................................

Antrašas.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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 Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

• saM4-<
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Harvester Darbininkai Streike

Virš 7,000 International 
Harvester Tractor Works dar
bininkų išėjo į streiką. Streiką 
pradėjo ofiso darbininkai. 
Kompanija juos vertė dirbti 
viršlaikį nemokėdama viršlai
kio algos.

Kadangi International Har
vester Tractor Works darbi
ninkai priguli industrinėj uni
joj (CIO), kuri apima visos 
dirbtuvės darbininkus, tai ki
ti darbininkai išėjo į streiką 
simpatizuodami ofiso darbi
ninkams.

Kompanija "dėlei ginčų iš
metė keletą darbininkų iš dar
bo. Veikiausiai unija privers 
juos grąžinti.

Streikierys.

Ragina Miestą Uždrausti 
Diskriminaciją

Chicagos Namų Fronto Vie
nybės Konferencijos butų ko
misija savo susirinkime priė
mė legislatyvį programą veik
ti prieš segregaciją. Komisija 
rekomenduos Chicagos miesto 
valdžiai “įsteigti ir pravesti 
principą, jog segregacija rasi
nė, religinė ar tautinė nesu- 
puola su miesto pletojimusi.”

Komisija žada veikti, kad 
visoki įstatymai, leidžianti sa
vininkams neparduoti namo 
negrams ir kad visokia diskri
minacija namų įsigijimui ar
ba nusirendavojimui būtų 
naikinti. Minėta komisija 
kia sulyg majoro įsteigto 
sinių Santikių Komiteto.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu , 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar 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 šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

pa- 
vei- 
Ra-

Lietuvių Kuro Kompanija
t-Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

KF RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTIN8, VYNAI ir ALUS,

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

Telefonas: Great Neck 1546

4.................... .......................... • ---------

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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 Givlate.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDM

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

...................  /g
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valand'oj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110
IAIVM lAi IAIWW IfW WW IfWWifWWl/WWVVWWW VW IAIiAJ
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Kaip Vilniečiai Atstato 
Lietuvos Sostinę

bet spindinčiom akim dirban
tieji. — Mūsų sostinė didin
gas, linksmas ir gėlėtas mies-

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

verda. Brigadieriaus 
eina patsai komisa- 
F. Teriošinas. Lenk- 
brigada su brigada, 

žaibo laikraštėliai, 
apie darbo 

tarnauto- 
nepa-

geriausieji

užbaigda- 
kreipėsi j

to nustatomose vietose aiškiai 
nurodytą darbą.

Dirbantiems buvo atgaben
ta du sunkvežimiai įrankių, 
kurie akimirka buvo išdalin
ti.

—Duokit man !-—šaukė šalt
kalvis Proninas. —Juk nega
lima nei vienos minutės be t 
darbo stovėti.

Daugelis su savimi atsinešė 
savuosius darbo įrankius ir su 
jais kalė, laužė, vertė ir kasė.

Tūkstančiai geležinkeliečių 
valė ir gražino geležinkelio 
stotį, rausė elektros stočiai 
pamatus, statė naujai gautus 
dizelius, tvarkę juos. Šalia 
tarnautojų iš Geležinkelių 
Valdybos čia dirbo pasižymė
ję greitųjų ir sunkiųjų sąsta
tų mašinistai, # krosniakuriai, 
telegrafistai, skyrių viršinin
kai, mašininkės.

Panerių g-vėje, kur taip 
barbariškai vokiečiai sunai
kino didžiausius kvartalus, 
lyg skruzdės dirbo dulkių de
besyse batsiūviai, siuvėjai, ko
operatininkai. Griuvo kami
nai, iro apdegusios sienos, au
go nuvalytų plytų 
čia pat 
lūs
o taip pat kovos lapeliai. Jais 
susidomėjimas didžiausias.

Prie Aušros 
gimtąjį miestą 
neorganizuotos 
žmonių. Jie čia
tą Bazilionų gatvę, darydami 
ją erdvesnę judėjimui.

71 metų vilnietis Gastilčius, 
kiemo sargas, savanoriškai iš
ėjo ir dirbo griuvėsiuose kartu 
su savo senute žmona.

šalia suaugusių, šiame rajo
ne dirbo su tokiu pat užside
gimu ir vaikai. 10 metų Tu- 
ganovskis pats vienas sukrovė 
3 kub. metrus plytų.

— Vilnius bus tikrai tarybi-

štabeliai.
išleidžiamas specia- 

leidinys “Tiesa talkoje”,

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tinka už savo brolius lietu
vius ... °

P-nas Amerikos redaktorius 
čia, žinoma, parašo nei šį nei 
tą.

Nereikia būti nei komunis
tu, kad suprasti tą nesukriti
kuojamąją tiesą: geras žmo
gus, demokratinio nusistaty
mo žmogus, pažangus žmo
gus — bus jis lietuvis, mongo
las; ethiopas, armėnas, chinie- 
tis ar kurios kitos tautos bei 
rasės žmogus, — jis yra pa
žangiosios visuomenės prieteJ 
liūs ir draugas.

Bet koks nors niekšdarys, 
fašistas, kukluks-klaniškas te
roristas — pažangiosios visuo
menės priešas.

Argi p. Laučka nebuvo ta-/ 
me BALF’o vadų posėdyje; 
kuriame buvo išdrėbtas lau- 
kan Kazys Pakštas už tai, 
kam jis susidėjo su kuk klux- 
klanais ir kitais nedorė
liais ? !. . .

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1500 haul been issued to the undersigned 
to sell beer,, at retąjį under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8715 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

8715—18th
JOHN OLIVER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
805 Bond 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the
Street, 

Kings, to

305 Bond St.,
MARY CONA

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
827 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO
827 Clarkson Ave.,

be consumed on the

TROTTA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
ę>e Alcoholic Beverage Control Law at 
v!}2 Pacific Street. Borough of Brooklyn, 
/County of Kings, to be consumed on the 
'premises.

HARRY S. FEIGER
732 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

HYMAN KING
324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Liaudies Komisariato darbuo
tojai.

Pirmieji j dąrbą čia atėjo 
Vyriausios Tiekimo Valdybos 
tarnautojai su savo valdytoju 
drg. Sorokinu priešakyje. Be 
šių taikos darbuose dalyvauja 
komisariato, Realizavimo Val
dybos ir Odų tresto darbuoto
jai, iš viso 100 žmonių. Dar
bas virte 
pareigas 
ras drg. 
tyniauja 
leidžiami
informuojantieji 
eigą. Greta eilinės 
jos drg. Laurickienės 
prastu tempu dirba komisaro
pavaduotojas drg. Urniežius, 
spec, skyriaus viršininkas drg. 
Bulyginas, komisariato reika
lų valdytojas drg. Sokolskis ir 
eilė kitų aukštų komisariato 
pareigūnų.

Pertraukos metu partbiuro 
Sekretorius drg. Liachovas su
kvietė trumpą susirinkimą, 
kuriame buvo padaryta trijų 
valandų darbo rezultatų san
trauka ir atžymėti 
talkos darbininkai.

Drg. Teriošinas, 
mas susirinkimą, 
talkos dalyvius:

— Dirbkime taip, kad kitą 
mėnesį mes jau dirbtume šio
se patalpose. Tai yra sunkus 
uždavinys, bet garbingas. Mes 
galime ir turime jį įvykdyti.

Kitą dienos pusę talkinin
kai dirbo su dar didesniu už
sidegimu, kad komisaro kvie
timas būtų tiksliai įvykdytas.

Ypatingai talkoje pasižy
mėjo Tiekimo Valdybos dir
bantieji, kurie per tris valan
das perviršijo dienos uždavinį.

Tarybiniame Rajone
Lygiai 9 vai. 6000 darbo

žmonių pradėjo dirbti iš anks-lnis, — sakė suodini, kalkėti,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 143 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under • Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUCKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

Vartų savo 
gražino 800 

visuomenės 
valė užgriau-

Beverage 
Street, 

Kings,

ANNA 
St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to bo consumed off the

CARDINET.LT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1448 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 — 78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DE VITO 
(Homewood Bar & Grill)

1701—78th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7541 has been issued to the undersigned* 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
315 Stagg 
County of 
premises.

315 Stagg

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN K1LSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

347 Wilson

NOTICE is hereby' given that License No, 
GB 4585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
1834 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is

ALFIO FURNARI
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10304 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
102B Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM F. SCHWARTZ 
102B Nassau Ave"., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 9933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANTO CLEMENZA
335 Wilson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at j'etall under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1664 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

RUTH SCHWARTZ 
Economy Food Center

1664 Bergen St.. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLlUBAS
JUOZAS ZAKARAUS KAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ IŠTAIGA 
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

LWUVB4
<51RI rt ii s 14 b

/Wg^SCHOLES BAKING 1/jgW.
532 Grand Street, Brooklyn

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, neslrgslte, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
CouuW'oT'KUigs, to be consumed off the 
premises.
/ GlUSEPfel PAGANO
15 Rockaway Ave., \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 7114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I, aw at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ’ to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuviukas

Traktyrius ,
Didelis pasirinkimas 

visokių vvnų ir degtines

GeriUžkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn /

..................

J. GARSVX
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
'(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.+
231 Bedford Ave. 

BROOKLYN 
Telephone: Evergreen 8-97ib

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1812 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of- 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK MURGALO
471 Park- Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 1790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2365 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUSY COLA
2365—86th St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beor, at retail under Section lv< of 
the Alcoholic Beverage Control Law* at 
108 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

CHARLES TROMAN
108 Scholes St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2477 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS MAMMINA 
2477-—86th St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7533 has been issued to the undersigned 
to sell beer,’ at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO KOPP
(Otto’s Delicatessen)

25 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
■I. • ...............................

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1330 has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off- the 
premises.

MEYER STEIN
145 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

a,. ..... .a .Ja—■--- ... ■ ....

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6314 Bay ParkWay, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHIRLEY GOLDMAN
6314 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4875 has been Issued td| the undersigned 
to sell beęr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ’at 
j29(F Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the

' KATHERINE NAHIRNY
290 Stagg St. , Brooklyn, N. Y.

Phone STAMFORD 4-1114

NUOLATINIS DARBAS

(227)

(223)

Nuolatinis Darbas

<22«)

VYRAI

GERA ALGA
Rašykite ar šaukite

BAER BROS.
438 W. 37TH STREET

NEW YORK
(223)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
Prie 

Išdirbimo Plastikų 
48 Valandų Savaitė 
Nuolatinis Darbas 

Užsitikrinkite Nuolatinį Darbą 
Pas 

CATALIN 
CORPORATION 

OF AMERICA 
Fords, N. J.

AMERICAN RADIATOR 
AND STANDARD 

SANITARY CORPORATION 
BAYONNE, N. J. 

REIKALAUJA VYRŲ 
prie 

FOUNDRIES DARBŲ 
Nuolatinis Darbas 

Gera Alga 
Kreipkitės

FOOT OF EAST 46TH STREET 
BAYONNE, N. J.

PAPRASTI DARBININKAI

MAŠINŲ OPERATORIAI

(227)

AUTOMOBILIŲ SPRAYERS, patyrę prie 
motorinių trokų viršų; nuolatinis darbas; 

gera alga. Kreipkitės
> BELMONT BODY BUILDERS, 
175 BELMONT AVE., NEWARK, N. J.

(224)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas, Nuolatinis darbai.
Vienoj IS didžiausių muilo išdirbystėje
JOHN T, STANLEY CO., Inc.

642 WEST 30TH ST., NEW YORK 
________________________________________(X) 
APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom, 

naktim, nuolat. $40, {skaitant viršlaikius.
INGE, 59 Pine St., New York City.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kreipkitės, Rašykite ar Telefonuokite 
STAMFORD ROLLING MILLS, INC. 

Springdale, Conn.

REIKIA VYRŲ
Patyrusių prie taisymo mašinų ir pardavimų.

TAIPGI, prie pataisymų darbo didelėje pasilinksminimų 
vietoje, Brooklyne.

540 — 12th Ave. (West 43rd St.), New York City.
JOHN T. SWANSON CO.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KNYGŲ SIUVĖJOS
(Daliai ar Pilnam Laikui Darbas)

Moterys patyrusios prie Smythe Book Sewing Mašinos. Dienom Mo- 
kestiss82^c į Valandą; Naktim Mokestis 87y2C į Valandą;

Pastovūs darbai atviri ilgam laiko periodui.

QUINN & BODEN COMPANY 
t Elizabeth Avenue 

Rahway, N. J.

SU PIRMESNIŲ PATYRIMU 
Į BRONZE POWDER 

DIRBTUVĘ 
Nuolatinis darbas

SIUVĖJAI
OVERKOATŲ DIRBTUVĖM

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APVALYTOJAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
PAPRASTI DARBININKAI

Prie Golf Course
GEROS ALGOS

Kreipkitės

FORT MONMOUTH
GOLF CLUB
Tinton Falls Road, 
Eatontown, N. J.

(226)

Patyrę
Reikalinga Vyrai ir Moterys 
Vilnonių Automatinių Audinių 
niniams Šiftams. Geros Algos. Nuo

latinis Darbas. Linksmos 
Darbo Sąlygos.

Kreipkitės

G. Mario Mirabelli

prie
Die-

4TH IR RAILROAD AVENUES 
NEPTUNE CITY, N. J.

(224)

ALL HANDS 
•NEEDED/ 
TOS AVE USED FAT J

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

AM-

eyr/nr mop of USED 
FAT. IT* WORTH CASH AND - 
£Xt*A RATIONPCINTS. .

RAŠTINES DARBININKES 
GERAI RAŠANČIOS 

NUOLAT 
PAKILIMAI

$23.75 PRADŽIAI—45 VALANDOS 
Kreipkitės ant 6-TŲ LUBŲ 

215 — 4th Avė. (Kampas 18th St.) 
arba skambinkite

ALGONQUIN 4-6630
,t(22/)

MERGINOS PRIE
Armature ir Stator Vyniojimo 

GEROS VALANDOS—GERA ALGA 
PILOT ELECTRIC CO. 

29 South Broadway 
Long Branch, N. J.

. (224)

ABELNAI NAMCŲ DARBININKE 
Linksma apylinkė. 2 vaikai. Nuosavas 

kambarys. Gera alga. Long Beach. 
WORTH 4-7795

(223)

SALAD MERGINOS 
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

$32.50
6 DIENOS — 8 VALANDOS

B. ALTMAN 
RESTAURANT 5-TOS LUBOS 

84TH STREET & 5TH AVĖ.
N. Y. C.

(224)

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

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

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbai. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

PRANEŠIMAI
MAHANOY CITY, PA.

Persikėlus drg. A. Aponikui į nau
ją gyvenimo vietą, prisiėjo LDS 104 
kp. mainyti susirinkimo vietą. Se
kantis susirinkimas įvyks spalių 7 
d., 2 vai. po pietų, F. Maliušio na
muose, 312 Centre St. Kiekvienas 
kp. narys kviečiamas dalyvauti su
sirinkime ir užbaigti nepabaigtus 
darbus. Taipgi atsiveskite ir pO nau
ją narį. Kuopoj nėra jokių konver
sijų. — St. Kuržinskas. (222-223)

HARTFORD, CQNN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 25 d. rugsėjo, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Draugės, visos 
dalyvaukite, yra svarbių reikalų ap
tart. — V. K., sekr. (222-223)

Gera Alga 
Puikiausios Darbo Sąlygos
HOWARD CLOTHES

160 JAY STREET
BROOKLYN

Klauskite Mr. Willensky
(222)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiai! 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 5-kių • 
Dienų savaitė. Alga $125 j menesj pra
džiai. Kreipkitės ant 3-čių lubų, 41 Broad 
Street, N. Y. C.

_____________________________________ (231)

REIKIA MOLDERIŲ 
GELEŽIES FOUNDREI 
M. H. DETRICK CO.,
Ill GOTTHART ST., 

NEWARK, N. J.
___________________sa

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriko 

darbas. Sena, patikima organitadja.
75c Į VAL. PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

STANDARD BRANDS, Ine.
Kent Avė. & Morton St., Brooklyn., ........ , . -IW '

VYRAI
GUMOS FABRIKUI
Patyrimo Nereikalaujama 
Mokykitės naujo amato. 

Gyvenimas ir darbas laukuose.
MARTIN RUBBER CO.

LONG BRANCH AVENUE, 
LONG BRANCH, N. J.

(222)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Antano Kaziukaičio. Jis 

atvykęs Amerikon 1933 metais, ap
sigyveno Philadelphia, Pa. Iš Lietu
vos kilęs — Sigiutenių kaimo, Pa- 
krojaus valsč., Šiaulių apskr. Taipgi 
pajieškau ir Prano Katilawo, jis gy
vena Chicago, Ill. Paeina iŠ Lietuvos 
Šakalių kaimo, Stačiūnlų vals., Šiau
lių apskr. Maloniai prašau abiejų 
atsišaukti, arba kas žino apie juos, 
pranešti man, už ką būsiu dėkingas., 
Pranas Jankauskas, 118 Robinson 
St., Toronto, Ont., Canada.

(222-223

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill, Restaurant, 

yra Degtinės, Vyno ir Alaus laisniai. 
Biznis įdirbtas virš 20 metų. Savai
tinė įplauka $1000. Prieinama kaina. 
Prekė $9,990. Priežastis pardavimo 
— nesveikavimas.

REPUBLIC 9-1506.

CARDINET.LT


J, Laisve-—Liberty, Lithuanian fraily

> NewWto^^iė0zfe?iiiiOT
Malioriai Laimėjo 7 

Dienų Streiką
Painters Council District 9 

laimėjo 7 dienas užsitęsusį 
streiką. Išpildyta didžiuma 
unijos reikalavimų. Sutarties 
projektą užgyrė visi 12 tai ta
rybai priklausantieji lokalai. 
Lokalų susirinkimuose, specia
liai sušauktuose tam tikslui 
pereitą ketvirtadienį, virš 8,- 
000 narių pasisakė už projek
tą, tik 50 prieš.

Vyriausiu unijos laimėjimu 
yra saugumas darbo. Dar nie
kad bildingų industrijoj pir
miau nebuvę įdėta sutartin, 
kad bosai negali darbininko 
atleisti, kada pamanę. Dabar 
įsteigta komisija, po tris na
rius iš abiejų pusių. Komisija 
svarstys industrijoj sąlygas ir 
atleidimo iš darbo problemas.

Kiti laimėjimai yra: pustre
čio nuošimčio daugiau mokes- 
ties; samdytojai moka 3 nuo
šimčius į gyvasties apdraudos 
ir ligoje pašalpų fondą, bend
rai prižiūrimą unijos su sam
dytojais.

Sutartis galioja dviem me
tams, bet sutikta už metų ati
daryti derybas peržiūrėjimui 
algų.

Dėl algų pakėlimo primin- 
tina sekamas: šis pustrečio 
nuošimčio užbaigia dapildyti 
15-ką nuošimčių, buvusių iš
siderėtų nuo samdytojų be 
streiko, karo laiku. Bet Kari
nė Darbo Taryba buvo sulai
kiusi išmokėjimą to pustrečio 
nuošimčio, pamatuojant, būk 
perdaug pagal tam pritaiky
tą “Little Steel” formula.

Devintoji Taryba, vadovau
jama žinomojo kovotojo Louis 
Weinstock ir kitų progresy
vių, buvo vienatinė bildingų 
industrijos unija New Yorke 
laimėjusi algų pakėlimą laike 
karo.

Bronxe aštuoni asmenys su
sirgo nuo gaso, prasiveržian
čio iš šaldytuvų.

Liet. Komunistai Rengia 
Svarbiais Klausimais

Prakalbas
Komunistai prašo visus įdo

maujančius mūsų krašto ir 
pasauliniais įvykiais rezervuo
ti sau penktadienio vakarą, 
rugsėjo 28-tą, jų rengiamoms 
prakalboms. Kvietime sako, 
jog bus diskusuojama:

“Ko galima tikėtis iš ‘Pen
kių Didžiųjų’ užsienių reikalų 
ministerių konferencijos Lon
done.

“Ar bus pakeista Lietuvos 
padėtis, kaip pranašauja tūlų 
sroviu lyderiai?.

“Nejaugi milijonams buvu
sių darbininkų teks iš ‘obuolių 
pardavinėjimo’ gyventi?

“Ka lietuviai darysime su 
New Yorko miesto majoro ir 
tarybos rinkimais?”

Jeigu manote, jog tai gana 
įdomūs klausimai, pasilikite tą 
vakarą svarstymui to visko. 
Lapeliai gaunami pas kliubie- 
čius.

Kalbėtojais skelbiami D. M. 
šolomskas* Jr Antanas Bimba.

New Yorke Blogiausia 
Su Kambariais

I ________
Didžiajame New Yorke, sa

koma, stoka butų ir viešbu
čiuose laikinai samdomų kam
barių pasiekusi čiukurą. Tūli 
viešbučiai raportuoja, kad jie 
turi kambarius užregistruotus 
iki Naujų Metų. Kiti iki lap
kričio 15-tos. Stoka esanti di
desnė, negu pernai tuo pat lai
ku.

Vyriausios priežastys: Daug 
šeimų atvyksta pasitikti savo 
kariškius poile; panaikinus 
važinėjimo drausmę atvažiuo
ja daugiau atostogautojų; at
važiuoja industrijos ir komer
cijos reikalais — pirkėjai, 
pardavėjai; vis dar tebereikia 
daug kambarių kariškiams.

Ispanijos Kovotojų už 
Demokratijų Paramai 

Įdomus Vakaras
šio pirmadienio vakarą, 

rugsėjo 24-tą, visi, kurie įver
tina kovotojus prieš fašizmą,

>

FILUOS - TEATRAI

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų 
Europini vaidinimą "Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir

Dainos Oscar’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

DANA ANDREWS * JEANNE CRAIN 
DICK HAYMES * VIVIAN BLAINE 

Rodgers ir Kammerstein's

“STATE FAIR”
ASMENINIAI SCENOJ 

CONNER BOSWELL—CONDOS BROS. 
Extra: Gene Sheldon ir Carl Ravazza

7th Ave ,r 50th st-I v Zx T New York

Paramount Pcrstato 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 I^ike * Ar
turo De Cordova # Barry Fitzgerald * 
Cass Daley * Diana Lynn * Victor 
Moore * Marjorie Reynolds * Barry 
Sullivan ir Ed Gardner (Archie) .■ su 

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

Asmeniniai Scenoj—Adrews Seserys ir kt.

PARAMOUNT T^w£,.

Radio City Music Hall
Teatrinė Tautos Vietą 

ROCKEFELLER CENTER
EDWARD G. ROBINSON 

MARGARET O’BRIEN 

“OUR VINES HAVE
TENDER GRAPES” 

su JACKIE "BUTCH” JENKINS 
Scenoje: "HAPPY LANDING," Šventa 
dieniškas muzikalia sveikinimas namo 
sugrįžimui, pagaminta Leonidoff 'o; sco 
nerijos Bruno Maine, su Baleto Grupe, 

Glee Club. Rockėttes ir Music Hali 
Simfonijos Orkestru

MATYK IŠSIVYSTANČIĄ ISTORIJĄ!
MATYK JANKIUS TOKIOJ!

Matyk Yamashitą pasiduodant Generolui Wainwrightui! Matyk G.I.’a linksmą kelionę 
Šveicarijoje! Matyk svarbaus Nacio Meiaiengerlo suėmimą arti Fujiama Kalno! Matyk, 
kaip New Yorkas sveikina Generolą Wainwrightą! Matyk Quisling^ nusmerktą mirti už 
bendradarbiavimą su Naciais! Matyk Talkininkus užimant Vieną! Matyk Japonijos 
pasidavimo dokumentus, atgabentus j J. V.! Girdėk svarbų žinių Forumą, "Dabąr 
Galima Tatai Pasakyti!" su Arthur Hale, ir dar visi naujausi žinių judžiai!

Matyk puikiausius judžius mieste 1 •
I? i’ll R A Q Q V NEWSREEL theatre 
JLj IVJL 1A O o L BROADWAY IR 46 ST.

4-ta DIDŽIOJI SAVAITĖ!

AR ŠIE VOKIEČIAI IŠSISUKS, 
NORS IR ŽMOGŽUDŽIAI?

1
Artkino veikalas

Extra! “Sovietų Muzikali Kelionė” 
(Gruzinų, Rusų ir Ukrainų Dainos) 

“PASIŽADĖJIMAS BATAANUI” 
(Technikinėse Spalvose)

Speciali*: Japonai pasiduoda MacArthur'ul 
'Susilygina su visų-laikų didžiaisiais”—D. Platt

Pagamintas Sovietų
Sąjungoj
Diriguotas
MICHAILO ROMMO

"Turėtų būt 
gerai atmintinas.” 

—N. Y. Times.

7th Ave. tarpe 42 Sb 41 Sts.
Durys Atdaro* 8:45 A.M. Kaadlen 

11:45 A.M. Seku.

NORMAN CORWIN, 
vienas iš kalbėtojų Gardene

patrauks į Madison ’ Square 
Gartleną, New Yorke. Nuvyks 
į daugelio demokratinių orga
nizacijų bendrai rengiamą ma
sinį mitingą.

Ispanija, kaip žinome, bu
vo pirmoji karo fronte susi
dūrusi su fašizmu ir tenai sąs
kaitos su juo tebėra nesuves
tos.

Nežiūrint didžiausio demo
kratinių žmonių persekiojimo, 
pačioje Franco Ispanijoje te
beina kova prieš fašizmą, šim
tai išvarytų iš tėvynės demo
kratijos gynėjų taipgi su di
džiausiu išsiilgimu laukia pro
gos grįžti į tėvynę ir ten at
kurti kraštą demokratiniais 
pamatais.. To mitingo tikslas 
yra tuos kovotojus paremti 
moraliai. Ii’ finansiniai pagel
bėti nukentėjusius nuo fašiz
mo našlaičius ir kitus reika
lingus pagalbos.

Greta svarbaus tikslo, pro
gramoje dalyvaus grupė 
žvaigždžių aktorių iš vietos 
teatrų ir garsiųjų veikalų: 
Margo iš Bell for Adano, Da
vid Brooks iš Bloomer Girl, 
Luba Malina iš Marinka, Jean 
Darling iš Carousel, Sono Osa- 
to iš On the Town, Kenneth 
Spencer, scenos ir filmų ak
torius, šiuo tarpu dalyvaująs 
programoj paskilbusiame kliu- 
be Cafe Society Uptown.

Taipgi bus žymūs kalbėto
jai.

“Naminis Karas” 
Karčiamoje

Tik ką užsibaigė antras pa
saulinis karas, žmonės viltin
gai džiaugėsi, kad dabar jau 
bent per čielą šimtmetį kito 
karo nebus, bet kas tau! Pas 
nekurtuos žmones “karinis 
ūpas” dar neužgęso.

Štai praeitą šeštadienį, rug
sėjo 15, vienoj lietuviškoj už
eigoj, ant Ten Eyck ir Lori
mer gatvių, kilo “kruvinas ka
ras.” “Neprieteliai” kariavo 
ne kumštimis ir?ne- buteliais, 
bet tikrais kariškais ginklais 
—revolveriais...

Buvo taip: ' minėton užei- 
gon atėjo du .tikri .lietuviai— 
Pranas J. ir Kazys M., abu 
gyvena ant Johnson Avė., ta
me pačiame name. Su jais at
ėjo ir moteris, taipgi lietuvė. 
Visi trys susėdo prie stalo at
skirame ruime ir užsisakė gė
rimo. Begeriant Frenkis ir Ca
ll’s pradėjo garsiai argumen
tuoti: “Tu nelįsk prie jos, ba 
aš tave pafiksysiu...” Kitas 
atkerta: “Aš prie jos turiu to
kią pat teisę, kaip ir tu, — ji 
ne tavo pati...” Moteris, už 
kurią ėjo ginčas, nėra jokia 
Hollywoodo žvaigždė, — pa
prasta lietuvė ir viskas. Jinai 
jautėsi išdidi,5 jeigu vyrai dėl 
jos rengiasi griebtis už gerk
lių. Ir štai, užeigos savinim 
kas išgirdo: pykšt-pykšt? 
pokšt!... trys revolverio šū
viai! Jisai, gerokai persigan
dęs, įbėga “karo apimtari” 
kambarin ir mato Frenkį ir 
čalį, abu kruvinus, voliojan
tis ant grindų, varžantis už 
pagavimą rev’olVbrio. Revolve
rį pagriebė užeigos savininkas.

Pasekmės: dabar vienas 
sunkiai sužeistas guli ligoni
nėj, kitas lengviau “ronytas,” 
uždarytas už stoyų geležinių 
grotų. Gi šjo “karo” priežas
tis — namie sau sėdi.

P. š.

Valutkeviciy Laidos 
Šeštadienį
Pataisymas

Laisvės rugsėjo 21 d. laido
je buvo pažymėta, kad Juozo 
Valutkevičiaus 1 a i d o t u v ės 
įvyks 21 d. rugsėjo. Tai klai
da. Laidotuvės įvyks rugsėjo 
22-rą. j Kubas pašarvotas grab. 
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne.

Mrs. Russell, pasiturinti po
nią, Sacks krautuvėj rinkda
mos! gražumynus pasidėjus 
piniginę ant stalo. Piniginė 
beveik nykte išnykus iš: akių 
su virš $2,000 vertės žiedais 
ir kitais brangumynais.' 

s ■

Trylika asmenų Bronxe ta
po nubausti sumokėti bendro
je sumoje $1,675 už "taip va
dinamą “bookmaking” — ėmi
mą pinigų nuo žmonių už la
žybas arklių lenktynėse.

The Theatre Guild's Muzikalia 
Pasisekimas 

OKLAHOMA!
Maxlka Richard’o. Rodgers 

žodžiai ir Dainos Otear Hammerstein J-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian

6 OKI AI AGNES de MILLEBOB Jfow
KENNEDY - BULOF 

IVA WHITHERS RUTH
WESTON i

ST. JAMES THEA. W. 44th
Popiet KetrirL ir Seitad. 

ATVĖSINTAS ORAS.

Ambulansai ir policijos au
tomobiliai dabhr vėl gales 
vartoti sirenas perspėjimui: 
trafiko pasitraukti iš kelio. Si
renos buvo uždraustos .karo 
laiku, kad žmones nepalaiky
tų perspėjimu apie atakas iš 
oro.

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų krau

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

(222-224)

Embassy Newsreel
Teatruose (

Esančiuose 42nd, 46th, 50th 
ir 72nd Sts., New Yorke, šią 
savaitę rodomi pirmi paveiks
lai garsius amerikiečių 1st 
Cavalry Division įmarŠavimo 
į Japonijos sostinę Tokio. Mac- 
Arthur su Halsęy atvykimas, 
vėliavos iškėlimo ceremonijos.

Taipgi rodoma Kvislingo 
teismas, talkininkai Austrijos 
sostinėj Vienoj, pasitikimas 
gen. Wainwright.

“The Fall of Berlin” 
Ateina j Victoria

.Toji puiki Tarybų Sąjungos 
dokumentališka filmą ateina 
į Victoria Teatrą, Broadway 
ir 46th St., New Yorke, rug
sėjo 27-tą. Parodoma Raudo
nosios Armijos prisirengimas 
tai atakai ir daugelis stebėti
nų vaizdų iš karo veiksmų 
užėmime Berlyno.

Angliškai aiškina radio ko
mentatorius William Gailmor.

Filmą “The Fall of Berlin” 
yra maždaug tuomi atvaizda
vimu Raudonosios Armijos 
spaudimo iš rytų, kuomi yra 
amerikiečių filmą “The Trųe 
Glory,” parodanti amerikie
čių. spaudimą iš vakarų ir 
pietvakarių. . . ,

Beje, “The True Glory” te- 
berodoma tame pačiame Vic
toria Teatre iki 27-tos. Pas
kutinis rodymas trečiadienio 
vakarą..

“State Fair” Liekasi Toliau 
Roxy Teatre

Linksma Richard Rodgers’o 
ir Oscar Hamnlerstein’o an
trojo filmą “State Fair” perei
tą trečiadienį pradėjo ketvir
tą sėkmingą savaitę Roxy Te
atre, 7th Ave. ir 50th St., New 
Yorke. Scenos veiksmuose 
taipgi paliekami tie patys sve
čiai artistai -— Connee Bos
well, Gene Sheldon, Carl Ra
vazza, i ‘ ‘ ’

“Duffy’s Tavern” v
P ar amount’e

Pradėjo trečią savaitę per-!
’ ■*. ? •* . i ‘ ‘ * * f ■ ’ ‘ * i

PARDAVIMAI
-/y-; ;į

Jamaica, N. Y. Parsiduoda 6rįų; 
kambarių^ mūrinis namas, (nėužim-i 
tas); šilūrųd,' garadžius — -$5;250?f, 

Kampinis; 6-ių kambarių mūrinis 
namas- skiepas naujai: ištaisytą^; 
yra vieta, dėl sales; šiluma; gara- 
džius, >$8>950.- . \

. Dviem1 šeimynom mūrinis namaš. 
su 11-kat karpbarių; šiluma, gara- 
džius. Atskirai statytas. Yra. tuščios 
lubos, su naujausiais moderniškais 
įtaisymais. $10,500. ;

' \ REPUBLIC 9-1506. ' ;
■ (220-222)

i......... ■;'* '■|*‘ ' ' ' ' ■ . 11 .v
, * t . • • »’ • f ■ • . j ♦

Nptlce ję; hereby given that Italian 
American* Wine Cq., Inc,, of Brook
lyn, New . York, has registered -itp 
trade - mark “Cordova” with the 
Secretary of Štate of New York, tb 
be used Lbn wines........  1 . (231)

įeitą trečiadienį. Filmą gal po- 
puliariškiausia tuomi, kad jo
je suburta su virš trejetą de- 
sėtkų žvaigždžių aktorių. Veik 
kiekvienas nuėjęs žiūrėti ran
da be.nt vieną iš savo myli
miausių aktorių.

Scenoje Andrews Sisters ir 
kiti.

Šokėjas Dviejuose Scenos 
Veikaluose

Kada jaunas, vikrus scenos 
šokių artistas Peter Birch už
baigia savo šokių aktą veika
le “Carousel,” Majestic Teat
re, jis zuja kai kiškis į persi
rengimo kambarį, o iš ten per 
sceną iš teatro ir skersai W. 
44th. gatvę, tiesiai į St. James 
Teatre vaidinamą “Oklaho
ma.” To veikalo balete jis tu
ri kitą veiksmą.

Abu tie. veikalai yra stato
mi Teatro Gildijos. Abu yra 
taip sėkmingi, «kad tikietai vis 
turi būti užsisakomi iš anksto.

Pagerbė Vaikus Popie- 
ros Rinkėjus

Policijos Atletiška Lyga, 
akstinusi vaikus į popieros 
rinkliavą, paskelbė, kad bėgiu 
9 savaičių atostogų iš mokyk
los vaikai surinkę 58,363 sva
rus popieros. Jie patys popie- 
rą ir sunešė ar suvežė į ati
tinkamus centrus. Rinko or
ganizuotai, susidarę į tymus.

Vajaus baigtuvių proga su
ruošta tam tjkros iškilmės pol. 
inspektoriaus Nolan raštinėj, 
400 Broome St., New Yorke. 
Vyriausiu čampionu tymu pri
pažintas Marine Raiders ty
mas, per vieną savaitę surin
kęs 5,190 svarų.

Atskirų rinkėjų “karaliais” 
laimėjo brooklyniečiai: Hen
ry Zimmerman, 12 m. berniu
kas, 436 6th St., surinkęs per 
9 savaitęs 5,183 svarus, ir Ma
ry Gardiner, 11 m., 504 llth 
St., surinkusi 4,128. sv. •

—— SUSIRINKIMAS ——
DĖL LAISVĖS KOVŪNŲ 

SVEIKINS ISPANŲ RESPUBLIKIEčIUS 
MADISON SQUARE GARDENE

Pirmadienį vakare, Rugsėjo 24, 7:30 vai.
■ ■ ----- KALBĖTOJAI: ==========

HAROLD LASKI
Anglų Darbo Partijos Pirmininkas ( 
radijų iŠ Londono)
ISABEL DE PALENCIA 
NORMAN CORWIN 
BARTLEY CRUM, Pirmininkas 
DR. EDWARD K. BARSKY, 
NacionnliB Pirmininkas 
LISA SERGIO 
JOHANNES STEEL 
VINCENT SHEEAN

RICHARD FRANKENSTEEN
Vice-pirmininkas Jungtinės Auto 
Darbininkų Unijos Amerikoje
Edwin Franko Goldman Orkestras 
vadovaujant p. Goldmanui.
CIO Radio Choras
vadovaujant Simonui Rady
BROADWAY IR HOLLYWOOD 
SVEIKINIMAS
ISPANŲ RESPUBLIKIEČIAMS.

Tikietai nuo $3.60 iki 60c parduodami
Leblang’* Ticket Agency, 1476 Broadway Į Book Fair, 133 West 44th Street
Workers Book Shop. 60 East 13 St. | Music Room, 120 West 44th Street

Veterans of the Abraham Lincoln Brigade, 13 Astor Place
Rengia Spanish Refugee Appeal. 192 Lexington Ave., N. Y. 16, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VAtANDOS- 9 
valam uos. J i—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

^CHARLES
UP-TO-DATH

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininke* 
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

T’* BROOKLYN 6, N. T.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PASILINKSMINKITE
f

Central Brooklyne 
pas 

ANDRIŲ A. PUR1CKJ 
GERAS ALUS 

Ir .
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

Egzaminaojam Akis, 
i tašome Receptus

N spiečiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
OptbmotriM® 

BKGADWAY 
>ROC)ICLYNP N. Y.'

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
LiŪdėsio valandoj kreipkitės pąs mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčias, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Doyanid

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
•WWW"

LSA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yrą didelis pasirinkimas visokių valgių.
' Atdara kas diena ir naktj apart sekmadienių.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
• Tel. EVergreen 4-9612

. t

Persodinam Deimantus jums 
Turime ekspertus taisymui 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
t Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
\ Jules, Jurgensen.

belaukiant, 
laikrodžių

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




