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(Vietoj Krislų)
Vos spėjo spaudoje pasiro

dyti apie šaukimą Antrojo 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimo pranešimas, 
kaip pradėjo plaukti laiškai, 
entuziastiškai užgirią šaukėjų 
žygius.

“Dėsiu visas pastangas sa
vo apylinkėje ir tarp pažįsta
mų, kad juo geriau galėtume
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ti. . .” rašo vaistininkas P. A. 
Jatulis, iš Stoughton, Mass.

“Labai pritariu Suvažiavimo 
šaukimui, nes tam yra didelis 
reikalas ir mūsų visų pareiga 

( jį remti,” rašo J. M. Karsonas, 
iš Lowellio.

“Sveikinu sumanymą sušau
kimui Antrojo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo...” tar
pe kitko, pažymi prof. B. F. 
Kubilius iš Bostono.

“Darbuosiuos, kiek tik ga
lėdamas, kad iš Mass, valsti
jos būtų pasiųsta skaitlinga 
Suvažiaviman 
reiškia Jonas 
vvoodo.

delegacija,” pa- 
Grybas iš Nor-

pilnai 
pasek-

sudarė

Tai tik keleto visuomeninin
kų balsai, aiškiai parodą, jog 
Suvažiavimui laikas 
pribrendęs ir jis bus 
mingas.

Pittsburgho veikėjai
special} komitetą, kuris rūpin
sis visais Suvažiavimui pada
ryti pasekmingu darbais. 
PittsburghieČių komiteto se
kretoriaus pareigas eina gerb. 
S. Orda (57 Independence St., 
Pittsburgh 20, Pa.).

Jie jau galvoja apie pra
mogas, kurios turėtų įvykti 
Suvažiavimo metu, kad suva
žiavusieji, organizuotos Ame
rikos lietuvių visuomenės at
stovai galėtų pasigrožėti pitts- 
burghiečių žygiais ir jų sve
tingumui * - -

Apie tai gerb. S. Ordai pa
rašyta laišku šaukėjų nuomo
nė.

šiuo tarpu vyriausias klausi
mas kiekviename mieste, kiek
vienoje lietuvių kolonijoje tu
ri būti: kaip pasekmingiau ir 
daugiau pasiųsti suvažiavi- 
man atstovų, kaip visas pa
siuntimo darbas suorganizuo
ti.

Tūlose vietose reikėtų su
šaukti veikėjų konferencijos- 
pasitarimai, kuriuose būtų ap
svarstyti atstovų išrinkimo ir 
pasiuntimo klausimai.

Chicagoj, mums praneša, to
kia konferencija įvyks lapkr. 
4 d. Mes pageidaujame, kad 
chicagiečiai veikėjai susižino
tų su Wisconsino ir • Pietinio 
Ulinojaus lietuvių kolonijų 
veikėjais ir visą atstovų siun
timo reikalą darniai sukoordi- 
nuotų.

Bostono apylinkės veikėjai 
tą patį turėtų padaryti, bet 
jie turėtų konferenciją anks
čiau sušaukti.

Tas pats reikėtų atlikti 
Conn, valstijoj, Philadelphijoj, 
Baltimorėj, Clevelande ir De
troite. Wilkes-Barrio ir šenan- 
dorio apylinkės panašiai turė
tų veikti.

Suvažiavimui šaukti Komi
tetas suteiks informacijų laiš
kais, o jei bus reikalo ir iš 
vietų pageidavimo, — pasiųs 
ir atstovą.

Ką gi veikia Suvažiavimui 
Šaukti Komitetas?

Jis jau siuntinėja draugi
joms, kliubams ir organizaci
jų kuopoms oficialius kvieti
mus. Spalių mėnesio mitin
guose draugijos ir kliubai jau 
bus juos gavę.

Komitetas neturi visų 
tos lietuviškų draugijų 
kliubų adresų, todėl yra 
šomi visi mūsų veikėjai
kon : jiems bus pasiųsta ekstra 
laiškų, kuriuos jie turėtų 
įteikti toms draugijoms ir 
kliubams, kurie nebus jų ga
vę.

vie- 
bei' 

pra- 
tal-

Rolandų Kariai iš 
Amerikos Puls 
Javos Žmones

Jacksonville, N. C. — 
Talkininkų laivai gabena 
diviziją holandų kariuome
nės — 15,000 vyrų —mušti 
Javos salos gyventojus, su
kilusius prieš Holandijos 
viešpatavimą.

Ta blandų divizija buvo 
išlavinta LeJeune stovyk
loj, arti Wilmingtono, 
North Carolinos valstijoje. 
Teigiama, kad ji apginkluo
ta amerikiniais pabūklais. 
Šie holandai buvo užlaiko
mi Amerikos Lend-Lease 
fondo pinigais.

Sydney, Australija. — 
Holandijos valdžia prašė 
talkininkų laivų, kad galėtų 
nusiųst 43,000 savo kariuo
menės į Javą, slopinti su
kilėliams prieš holandus.

Indoneziečių Tautinė 
Partija yra paskelbusi savo 
respubliką Javoje ir kitose 
vadinamos Rytinės Rolan
dų Indijos salose. Visos tos

MacARTHUR SKIRIA | 
METALUS JAPONŲ 

DIRBINIAMS

salos priklauso Indonezijos 
sričiai. Javos saloj yra 48 
milionai vietinių gyventojų, 
o visoj Indonezijoj 72 mi
lionai.

Anglų lord. Louis Mount
batten, talkininkų koman- 
dierius toje srityje, šaukė 
japonus ’’palaikyti tvarką” 
prieš gyventojus, reiškia 
pulti Javos tautinius parti
zanus.

Australijos dokininkai 
atsisakė krauti daiktus į 11 
laivų, kada sužinojo, jog 
tie kroviniai siunčiami 
prieš Javos žmones.

GĄSDINA ATOMINĖMIS 
BOMBOMIS

San Francisco. — Pacifi- 
ko Santykių Instituto di
rektorius Eugene Staley 
pasakojo, kad sabotažnin- 
kai girdi, galėtų atominė
mis bombomis per pusę va
landos sunaikint'Jungtines 
Valstijas.

Tokio.— Gen. MacArthur 
leido japonam panaudot 
180,000 tonų plieno, 6,000 
aliumino ir 10,000 tonų el
ektrinių vielų tam tikriems 
dirbiniams. Manoma, kad 
tos medžiagos bus vartoja
mos atstatyti, elektros sto
tis ir kitus miestinius 
gimus, kuriuos suardė 
rikiniai bombanešiai.

MacArthuras taip 
leido panaudot 10,000 
odos ir 6,000 tonų 
(robo) reikalingiems dirbi
niams ir davė leidimą sta
tyti auto-trokus, bet ne 
paprastus automobilius.

Jis uždraudė gamint par
davimui šilką ir audimus si; 
šilko priemaišais.

įren- 
ame-

pat 
tonų 

gumos

100,000 Graikų Minėjo 
Tautinio Laisvinimo 

Fronto Sukaktį
100

Amerikines Kompanijos Pasiren
ka Nacius Kaip Savo Biznių 
Agentus Čilėj, Pietų Amerikoj 

 E .................

Santiago, Čile. — Kai ku
rios Jungt. Valstijų fabri
kantų ir verslininkų kompa
nijos paskyrė savo agentais 
Čilėje žinomas nacių kom
panijas ir pavienius naciš
kus biznierius. Tiem ameri
konam fabrikantam ir ver
slininkam tarpininkauja 
net tokios nacių kompani- 
karo metu įtraukė į juodą
jį sąrašą ir viešai paskel
bė.

Siūlydami amerikinius 
dirbinius gyventojam pirkt, 
naciai kalba: “Pirmiau 
mes pardavinėjome puikius 
Vokietijos dirbinius. Kai 
tik gausime dirbinių iš Vo- 
jos, kurias Jungt. Valstijos 
kieti jos, mes vėl jų prista- 
tysime% Tuo tarpu siūlome 
jums amerikinius dirbinius, 
kurie savo srityje taip pat 
visai geri .”

Kai kurie Čilės, Pietinės 
Amerikos respublikos, gy
ventojai pyksta, kad Jungt. 
Valstijų bizniai paveda a- 
gentavimą naciškiems vo
kiečiams. Nes y/a įvalias 
čiliečių, kurie taip pat ga
lėtų agentauti jankių dirbi
niams.

Pietinėje Čilėje vokiečiai 
taip įsivyravę miestuose ir 
apskričiuose, kad tas vietas 
galima laikyti Vokietijos 
dalimis.

Tebešėlsta Fašistinis 
Teroras Argentinoj
Buenos Aires. — Kari- 

niai-fašistiniai Argentinos 
valdovai masiniai areštuoja 
visus tuos piliečius, kurie 
vienu žodžiu kada prisimi
nė apie reikalą sugrąžinti 
kraštui konstitucinę val
džią. Kalėjimai sausakim
šai užgrūsti politiniais kali
niais. Šimtai demokratinių 
piliečių slapstosi; kiti šim
tai stengiasi pabėgti per 
sieną į Uruguay’aus res
publika. Tarp areštuotų y- 
ra ir žymiausių Argentinos 
laikraščių Prensa ir Nacion 
leidėjai ir redaktoriai.

Athenai. — Beveik 
tūkstančių žmonių ketvir
tadienį susirinko į Averoff 
stadioną Athenuose, Grai
kijos sostinėje. Jie minėjo 
ketverių metų sukaktį nuo 
EAM įsikūrimo. — Tautos 
Laisvinimo Frontas trum-1 
pai vadinamas EAM. Jie 
ryžtingai kovojo prieš vo
kiečius okupantus.

Premjero Petro Vulgario 
valdžia buvo uždraudus bet 
kokias demonstracijas; ta- 
čiaus nedrįso šio susirinki
mo ąrdyti.

(Anglų globojama Grai
kijos valdžia tebelaiko ka
lėjimuose dešimtis tūkstan
čių EAM vadų ir partiza
nų.)

Chinų Komunistai Susi
tarę su Ch. Kai-Sheku

Francūzy Protestas prieš 
Chinus Indo-Chinoj

Paryžius. — Franci jos 
valdžia užprotestavo, kad 
Chinija atsiuntė 16,000 sa
vo kariuomenės į Indo-Chi- 
ną. Teigiama, jog chinai 
kai kur padeda Indo-Chinos 
žmonėms nuginkluoti fran- 
cūzus.

Maskvos radijas pranešė 
penktadienį, kad vidurinės 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shek susitarė su chinų 
komunistų vadų Mao-Tse- 
tungu. Chiang Kai-shekas 
sutiko priimt į centralinę 
valdžią šiaip žmonių atsto
vus ir pasižadėjo greitu lai
ku suruošt visuotinus rin
kimus. Tokiame atsitikime 
komunistai sutiko demobi- 
lizuot savo armijas.

Maskvos radijas dėl to 
sakė “Įvyksta tautinė vie
nybė Chinijoj.”

Prezidentas Ragina 
Bent Kongresmanus 
Neapleist Bedarbiu
Washington. — Demokra

tai senate , paneigė prezid. 
Trumaną, atmesdami jo su
manymą išleist įstatymą, 
pagal kurį būtų mokama 
bedarbiams iki $25 pensijos 
per savaitę; dabar bent de
mokratai kongresmanai tu
rėtų neiti senatorių pėdo
mis, — pareiškė preziden
tas.

Pasišaukęs demokratus 
kongresinės lėšų komisijos 
narius į Baltąjį Rūmą, 
Trumanas pareiškė^ kad jis 
nepasitrauks nuo savo rei
kalavimo taip pagerinti be
darbių apdraudos įstatymą, 
kad bedarbis galėtų gauti 
iki $25 svaitinės pensijos ir 
iki 26 savaičių per metus.

Kongresinė lėšų komisi
ja praeitą antradienį visų 
pirma atmetė šitokį siūly
mą bedarbiams, p/gal Kil- 
gore-Forando bilių. Paskui 
komisija 14 balsų prieš 10 
atidėjo neribotam laikui

svarstymą senato priimto 
sumanymo dėlei bedarbių 
pensijų.

Toje komisijoje yra 14 
demokratų kongresmanų ir 
8 iš jų balsavo visai nesvar- 
styt bedarbių reikalų, gir
di, kol nurims darbininkai 
ir nustos streikavę.

Senato priimtas bilius yra 
Kilgore siūlymo sudarky
mas, bet vis tiek leidžia 
Washington© valdžiai savo 
lėšomis pailginti valstijose 
mokamų pensijų laikotarpį 
iki 26 savaičių per metus.

JUNGT. VALSTIJOS 
KEIS POLITIKĄ LINK 

ARGENTINOS?

AUSTRALAI NORI PA
PLATINTOS VALDŽIOS

JAPONIJOJ
Canberra, Australija. — 

Australų laikraščiai nesu
tinka, kad vienas gen. Mac
Arthuras valdytų Japoniją*. • 
The Melbourne Age rašo, 
jog MacArthuras turėtų 
dalintis vyriausybe su tal
kininkų ministerių taryba: 
“Nė viena paskira tauta ne
privalo turėti teisės daryti 
galutinuosius sprendimus.”

(Australijos užsienio rei
kalų ministeris dr. Evatt, e- 
sąs Londone, pritarė Sovie
tų užsienio komisaro Molo
tovo siūlymui sudaryti 
bendrą didžiųjų talkininkų 
karinę kontrolės komisiją 
Japonijai.)

Didėja Indo-ChinosWashington. — Teigia-: v
ma, kad Amerikos valdžia, i ZmOUIU KOVU DlieŠ 
temydama dabartinį fasis-j T r
tinį terorą Argentinoje, 
planuoja vesti griežtesnę 
politiką prieš to krašto val
džia, f

Francūzy Grįžimą

• f

Amerika Siunčia Marininkus 
Į Chinijų, Arti Mąndžurijos ir 
Chinų Kom. Valdomo Ploto

Jankiai Nuo Senai Nau
dojo Sibiro Aikštes
Attu. — Amerikos lakū

nai iš Aleutų kur kas pir
miau naudojosi sovietinė
mis lėktuvų aikštėmis Sibi
re, negu Sovietai pradėjo 
karą prieš Japoniją. Tatai 
buvo laikoma slaptybėje, 
kurią galima paskelbti tik 
po karo baigimo prieš ja
ponus, sako United Press.

Atremia Paskalas, būk 
Subasičius Areštuotas

Washington. — Jugosla
vija „per savo ambasadorių 
Washingtone užginčijo pas- 
kalus, būk jugoslavų val
džia laiko po areštu ser
gantį savo užsieninį minis- 
terį dr. Ivaną Subasičių. 
“Tai yra grynas išmislas su 

tam- tikrais politiniais tiks
lais”, sako Jugoslavijos at
stovybė Washingtone.

(Tą išmislą kelis sykius 
kartojo komercinė ameri
konų spauda.)

Chungking, Chinija. — 
Dvi divizijos Amerikos ma- 
rininkų netrukus bus at
siųstos į Tientsin uostą, 
Ropei provincijoj, šiaurinė
je Chinijoje. Marininkų bū
riai paskui atvyks į Peipin- 
gą, senąją Chinijos sostinę.

Chinų komunistai valdo 
geležinkelio dalis tarp Tien- 
tsino ir Peipingo. Jie pra
leis amerikiečius tuom ge
ležinkeliu. Komunistai tiki
si, kad Amerikos marinin- 
kai padės jiems nuginkluot 
nepasiduodančius japonus.

Japonai dar neišsikraus
tė iš Tientsino. Pranešama, 
jog Tientsine japonai kartu 
su Chiang Kai-sheko vidu
rinės Chinijos atstovais 
sveikins atvykstančius jan
kių marininkus.

Maririinkai apsistos už 
kelių tuzinų mylių į pietus 
nuo Sovietų užimtos Man- 
džurijos. Jie bus tose vidu
rinės Chinijos vietose, ku
rios rubežiuojasi su chinų 
komunistų valdomais plo
tais, kaip- kad Tientsino ir 
Peipingo srityse. '

Pranešimai amerikinei 
spaudai spėlioja, ar neįvyks 
susikirtimų tarp tų mari
ninkų ir komunistų.

Saigon, Indo-China. —» 
Plinta ir smarkėja gyvento
jų kova prieš francūzų grį
žimą į Indo-Chiną, buvusią 
Franci jos koloniją. Žmonės t 
Anname, rytiniame Indo- < 
Chinos ruože, taip pat arde 
anglų naudojamus vieške
lius, -elektros stotis ir užė
mė kelis Saigon priemies
čius.

Anglai ir japonai kartu 
puolė annamiečius partiza
nus, kaip rodo\ pirmesni 
pranešimai.)
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Sovietai Galį Gaut Lend- 
Lease Reikmenų

Washington. — Amerik. 
valdininkai tariasi su So
vietų atstovais kas liečia 
perleidimą Sovietų Sąjun
gai $400,000,000 reikmenų 
iš Lend-Lease fondo. Tie 
reikmenys buvo skirti per- 
siųst Sovietam į Eūropą, 
bet po Vękietijos sumuši
mo tapo sustabdyti.

Menama, kad Jungt. Val
stijos perves juos kreditan 
Sovietam už pustrečio nuo
šimčio palūkanų.

Smunka Amerikinių 
Fašistų Partija

7.

Komitetas leidžia lapelį, 
dėstantį, kam suvažiavimas 
reikalingas. Lapelis neužilgo 
bus siuntinėjamas masiniam 
skleidimui. Veikėjai, &avę 
pluoštą lapelių, prašomi pla
čiai jį paskleisti savo koloni
jose.

Tiek šiuo tarpu apie šau
kiamą Antrąjį Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. Komite
to vardu, kviečiu visus dar
ban !

R. Mizara, sekretorius, 
(427 Lorimer St.,

Brooklyn 6, N. Y.)

Amerikos Fabrikantai ir Kai Kurie Karininkai Veikia 
Išvien su Naciais Tarptautiniam Trustam Atgaivinti

Naciškas fabrikant. Ger
hard A. Westrick, 1941 me
tais išvytas iš Jungtinių 
Valstijų, dabar gaivina 
tarptautinį trustą tarp vo
kiečių ir amerikonų kompa
nijų vakarinėje Vokietijos 
dalyje, užimtoje amerikonų 
ir anglų. Apie Westricką ra
šo Germany Today, New 
Yorke leidžiamas laikraš
tis:

Kada pirm Amerikos į-, 
traukimo į Haržl Westrick į

šį kraštą atvyko, jis padė
jo 5 milionus dolerių San 
Francisco banke hitleri
niams reikalams. Jis buvo 
artimas draugas amerikie
čio kapitono Torkildo Rie- 
berio, tuometinio' pirminin
ko Texas žibalo korporaci
jos.
Fordo ir Kitų Amerikinių1 

Fabrikantų Atstovas
Dabar Westrick atstovau

ja Fordo automobilių kom-
i

paniją Cologne, vakarinia
me Vokietijos ruože. Jis y- 
ra Vienas iš direktorių 
Tarptautinės Telefonų ir 
Telegrafo kompanijos. Tai 
amerikinė kompanija, kuri 
bent iki 1933 metų kontro
liavo daugumą pagaminamų 
telefonų prietaisų Vokieti
joje.

Amerikonų kontroliuojama 
Tarptautinė Telefonų ir 
Telegrafo kompanija Vo
kietijoj valdo ir Lorenz

kompaniją. O Lorenz 
panija statė dalis vokiečių 
Focke-Wulff lėktuvams pa
skutiniame kare prieš A- 
meriką.

Praeitą vasarą Westrick 
gyveno Langenstein pilyje 
vakarinėje Vokietijoje. Tos 
pilies savininkas yra anglų 
didžponis ir minimos Tele
fonų ir Telegrafo kompani
jos dalininkas.

Paskutiniais mėnesiais 
(Tąsa 5-me pusi.)

kom-

Cleveland, rugs. 28. —A- 
merikinių fašistų Naciona
listų partijos vyriausias va
das, milionierius R. 'Rey
nolds, pranešė, kad jis už
daro tos partijos laikraštį 
National Record ir palei
džia 20 savo agentų, kurie • 
įvairiuose miestuose rinko 
pinigus nacionalistiniam- 
fašistiniam judėjimui.

Apie Reynolds© naciona
listus sukosi lietuvių sme- 
tonininkų vadukas Kazys 
Pakštas ir panašūs fašisti
niai elementai iš Lietuvos 
ir kitų Baltijos kraštų. Žy
miausias Reynolds© sėbras 
buvo fašistinis demagogas 
Gerald L. K. Smith.

1

*1

MUMoM

Nušautas anglų policiniu 
kas Tel Aviv pašte, Pales 
tino j e.
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Šie griuvėsiai kartą buvo Mitsubishi lėktuvą gamyk
la mieste Nagoya, Japonijoj. Atkartotini bombavimai iš 
oro per B-29’s sunaikino tą šapą, kaip kad ir didžiu
mą Japonijos karo industrijos.

Siųskit šį “Special Pasiūlymo” Kuponą — Dabar
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., Dept. 674-268
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Xll.
256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can.
□ įdėtas $1,00. Atsiųskit man apmo

kėtą reguleri 11 uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir. ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

n C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
"susipažinimui" pasiūlymo Gomozo ir 
gausite —

PRIEDO 60c vertės 1 IVllūLzVJ Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — I 
antiseptikas—kuris suteikia greitą pa
lengvinimą nuo reumatiskų Ir neural. > 
giškų skausmu, muskulinio nugarskaus- 
mo, sustingusių ir skaudžių muskulų, 
patempimų ir nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas— 
palengvina laikinai nekuriuoš skaus- i 
mingus skilvio sutrikimus kaip pa- 1 
vyzdžiui rūkšties nevirškinimas ir 
rėmuo.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily ' Šeštadienis, Rugsėjo 29, 1945

Į SVARBU LIETUVIU SUVAŽIAVIMĄ!
Antrasis Demokrątiniy Amerikos Lietuvių Suvažiavimas Svarstys Jūsų 

Reikalus ir Reikalus Jūsų Broliy ir Sesučių Lietuvoj
“Padėti mūsų kraštui ir visom Jungti

nėm Tautom laimėti karą”, — buvo vy
riausias obalsis Pirmojo Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimo, įvyku
sio prieš dvejis metus New Yorko mies
te.

Karą laimėjome: hitlerizmas, ir japo
niškasis militarizmas sužlugdyti!

Dabar šaukiame Antrąjį Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Suvažiavimą, šių 
metų lapkričio 23-24 dienomis, Pittsbur? 
gho mieste, šis suvažiavimas taipgi tu
ri labai svarbius tikslus, kurie paliečia 
kiekvieną šiame krašte gyvenantį lietu
vį. ' .

Kas seks dabar? Ar žengsime į geres
nį gyvenimą? Ar Amerikos žmonės, tiek 
daug jėgų ir turto išeikvoję apgynimui 
savo krašto ir viso pasaulio nuo fašis

 

tinės vergijos, turės susidurti su nedar
bu, su algų nukapojimu, su skurdu ir 
vargu ?

Prezidentas F. D. Rooseveltas laike 
karo sakė, jog karas vedamas ne tik dėl 
apgynimo demokratijos ir tų laisvių, 
kurias mes turime, bet taipgi dėl geres
nio ekonominio gyvenimo visiems darbo 
žmonėms. Baimė nedarbo ir skurdo po 
karo turi išnykti, sakė prez. Roosevel
tas.

Prezidentas H. S. Trumanas, užimda
mas Roosevelto vietą, pareiškė, kad jis 
vykins gyveniman Roosevelto nustatytą 
programą.

Trumanas savo pažadą pildo. Jis įtei
kė kongresui planą: užtikrinti darbą 
visiems darbo žmonėms; mokėti ne- 
darbę apdraudą iki $25 į savaitę tiems 
darbininkams, kurie, atleisti nuo karo 
darbų, laike pramonės perėjimo į civili
nę gamybą bus be darbo ir negalės jo 
gauti.

Dabar būtinas reikalas tą planą gyve
niman vykinti. Jau dabar yra didelis 
skaičius bedarbių. Su pavasariu sekan
čių metų bedarbių skaičius gali siekti i- 
ki 10,000,000 ar daugiau. ’

Laike karo visos karšto darbo jėgos 
buvo panaudotos laimėjimui karo. Iš
leista šimtai bilionų dolerių karo reika
lams. Karo gamyba ėjo visu smarkumu 
ir visi turėjo darbo.

Turtingas mūsų kraštas pajėgė milži
niškus skaičius karo pabūklų pagaminti. 
Tai dabar gali tas jėgas panaudoti ga
minimui visokių reikmenų žmonių gyve
nimui gerinti.

Bet mes matome, kad Trumano planui 
griežtai priešinasi stambūs piniguočiai, 
fabrikantai ir visokie reakciniai elemen
tai. Jie priešinasi bedarbių apdraudos 
programai. Jie ne tik priešinasi algų pa
kėlimui, bet veda vajų už algų numaži
nimą. Jie daro'įtaką į kongresą, kuria
me jie turi nemažai pritarėjų.

Amerikos darbo žmonės tik organi
zuotai veikdami gali pagelbėti preziden- 
tųį Trumanui pravesti užsibrėžtą prog
ramą.

Tik bendrai 7 veikdami su Amerikos 
darbo unijomis ir kitomis organizacijo
mis mes pajėgsime nugalėti reakcinių 
elementų pastangas pastoti kelią prog
resui.

Tik sujungę į daiktą visus demokrati
niai nusistačiusius lietuvius mes galėsi
me žymiai pagelbėti Amerikos darbo 
unijoms jų kovoje už algų pakėlimą, už 
darbo valandų sumažinimą, prieš darb-

davių pastangas darbo unijas sunaikinti- 
ti, algas nukapoti.

Tai yra vienas iš svarbių tikslų Ant
rojo Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo. . . si

r Tai yra bendras reikalas musų visų.
Kitas labai svarbus reikalas, tai pa

gelbėti mūsų tėvams, broliams ir sese
rims atstatyti vokiškųjų nacių sugriautą 
Lietuvą.

Du kartus per Lietuvą perėjo karo 
mūšių bangos. Apgriauti Lietuvos mies
tai ir miesteliai; išdeginta daug kaimų. 
Sunaikinta daug fabrikų, mokyklų, ligo
ninių. O prie to hitlerininkai budeliai 
grobė, plėšė, naikino Lietuvos turtus lai
ke okupacijos.

Lietuvos žmonės laukia iš mūsų pa
galbos. Kaip Amerikos lietuviai galės 
jiems pagelbėti: ar vieną kitą ligoninę 
ar mokyklą atstatyti, ar kitokią medžia
ginę pagalbą suteikti?

Per Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą mes jau suteikėm $200,000 .vertės 
paramos Lietuvos žmonėms pavydale 
drabužių, apavo ir vaistų. Bet tik to ne
užtenka.

Antrasis Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas turės išdirbti būdus, kaip A- 
merikos lietuviai galėtų tą pagalbą su
teikti Lietuvos žmonėms.

Veikdami už pagalbą Lietuvos žmo
nėms, mes čia susiduriame su lietuviš
kais fašistais, su smetonininkais ir jų 
talkininkais.

Tie elementai, kurie darbuojasŲuž fa
šistinės santvarkos grąžinimą Lietuvon, 
tebeskleidžia nacišką propagandą Ame
rikos lietuviuose. Jų laikraščiai perpil- 

. dyti raštais lietuviškų Hitlerio tarnų. 
Štai, pavyzdžiui, vienas Hitlerio tarnas 
informuoja per Vienybę (Nr. 37) savo 
draugus Amerikoj, kaip jie gelbėjo na
ciams. Jis rašo, kad generolas Plechavi
čius dėjo visas pastangas suorganizuoti 
lietuviškus pulkus naciams į pagalbą, 
kuomet Raudonoji Armija artinosi prie 
Lietuvos.

“Galop frontas pasiekė Lietuvos sie
nas”, rašo tas nacių tarnas. “Visoj tau
toj buvo gilus nusiminimas ir baimė, 
tartum laukiant galutino tragiškiausio- 
tautos likimo.”

Matote, kuomet kiekvienu Raud. Ar
mijos maršavimu pirmyn prieš nacius 
džiaugėsi žmonės visų Jungtinių Tautų, 
tai lietuviškiems Hitlerio tarnams Lie
tuvoj ir šioj šaly buvo didžiausias nusi
minimas.

Jis aiškina savo draugams Amerikoj, 
kaip jie Lietuvoj gelbėjo.naciams. Gir
di, “Visa Žemaitijos žemė išraižoma ap
kasais ir vielų tvoromis. Čia vykdomas 
paskutinis bandymas organizuoti gink
luotas lietuvių jėgas. Sujungiant išblaš
kytus savisaugos dalinius, susidarė du 
pulkai lietuvių kariuomenės, kurie Pa
pilės - Sėdos riboje gynėsi. Tas' organi
zavimasis vyko paskubomis, be tinkamo 
plano, todėl nebuvo gausus.”

Žinoma, Lietuvos žmonės prieš jų iš
davikiškus žygius kovojo, todėl jų jėgos 
ir nebuvo gausios. Bet jie dabar infor
muoja savo draugus Amerikoj, kaip jie 
dėjo visas pastangas pagelbėti Hitleriui 
laimėti karą.

Čia lietuviški fašistai ne tik talpina 
naciškus raštus, bet taipgi deda pastan
gas atsigabenti iš Vokietijos keletą lie
tuvių išdavikų, kurie tarnavo Hitleriui 
Lietuvoj. Su jų pagalba jie stengsis de
moralizuoti Amerikos lietuvius, niekin
ti Lietuvą ir trukdyti teikimą pagalbos 
Lietuvos žmonėms. Jie dabar desperaci
joj, kad Lietuva atsikratė fašizmo, ir jie 
neapkenčia dabartinės Lietuvos.
/ Antrasis Demokratinių Lietuvių Suva- 

(žiavimas turės išdirbti būdus apjungi
mui visų demokratinio nusistatymo A- 
merikoš lietuvių bendram veikimui prfeš 
pragaištingą lietuviškų fašistų darbą.

Broliai ir seserys! Mes kviečiame jus 
visais būdais remti Antrąjį Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą.

r Mes kviečiame profesionalus, biznie
rius, veikėjus, — visus deinokratiniai nu
sistačiusius lietuvius — į bendrą darbą 

' už rėmimą prezidento Trumano progra
mos, už teikimą pagalboš karo apgriau
tai Lietuvai.

Padarykime Antrąjį Dėniokratinių

ŽIOPLIAUSIAS Iš VISŲ
Duokite tiktai progą, o 

Pittsburgho Lietuvių Žinių 
redaktorius Gabalįauskas 
pasistengs pasirodyti žiop- 
liausiu už visus kryžiokus. 
Dabar,'pavyzdžiui, jisai su
rado ir garsiai svietui pa
skelbė Sovietų Sąjungoje 
“raudonąją buržuaziją”. 

Juk tuojau aišku, kad jei
gu Gabaliūuskas žinotų, 
kas yra buržuazija, tai to
kio nonsenso nerašytų.

Girdi: i:
“Viso pasaulio komunistai 

vadina Sovietų Rusiją ‘darbi
ninkų tėvyne.’

“Formaliai, ant popieriaus, 
Sovietų Rusijos valdžia pri- 
klMiso darbo žmonių klasei. 
Tikrenybėje valdžią, dabar
tinėje Rusijoje, turi savo 
rankose neskaitlinga komu
nistų partija, kuri susideda 
iš valdininkų — biurokratų 
ir armijos karininkų.

“šiandien viešpataujančiai 
Rusijoje komunistų partijai 
priklauso penki milionai as
menų. Tai maždaug apie 3 
nuoš, visų gyventojų.

“Tai naujoji ponų arba 
raudonosios buržuazijos kla
sė... ” (L. ž., rugs. 21).
Pirmiausia dėl daugio 

partijos narių. Pavyzdžiui, 
Amerikos demokratų parti
jai, kuri dabar valdo Ame
riką, nepriklauso nė trečias 
nuošimtis krašto gyvento
jų. Po teisybei, čia nei de
mokratų, nei republikonų 
partija neturi narių,kurie 
formaliai priklausytų ir 

mokėtų narines duokles. Y- 
ra tiktai partijiniai, siauri 
aparatai, daugiausia kont
roliuojami saujalės riebiai 
apmo/amų politikierių.

Kodėl nepamėginate 
GOMOZO?

Kada jaučiate nerangus, nervuoti ar 
kenčiate nuo galvos skaudėjimo, garai, 
išpūtimo, nevirškinimo or neturėjimo 
apetito, kur gali būti iš priežasties 
veiksminio užkietėjimo — isigykite Dr. 

’ Peter’s Gomozo—laikų-išbandyto vidu
rių toniko vaistų. Sudėtinis 18 pačios 
Gamtos vaistinių šaknų, žolių ir aug
menų. Maloniai ir švelniai Gomozo 
pradeda nerangias žarnas veikti ir pa
gelbsti joms prašalinti užkietėjusias 
išmatas, pagelbsti prašalinti užkietė
jimo Ražus, priduoda skilviui tų malonų 
jausmų šilumos. Persergėjimas:—var
tok taip kaip nurodyta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo. įsigykite Gomozo 
šiandien.

PaSto Ofisas
1

X

Kodėl p. Gabalįauskas ta
čiau nešaukia, kad ši šalis 
yra valdoma saujalės de
mokratų politikierių, gal nė 
pusės nuošimčio nesudaran
čių šalies gyventojų?

Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos narius skai
tyti buržuazijos klase gali 
tiktai Lietuvių Žinių redak
torius, kuris nė mažiausio 
supratimo neturi apie šių 
dienų visuomenines klases. 
Kiekvienas žino, kad ten 
Komunistų Partija suside
da iš darbininkų, valstiečių 
ir darbo inteligentijos. Ta
rybų Sąjungoje pramonė ir 
susisiekimo priemonės, taip 
pat finansai, yra visuome
nės turtas. Aišku, jog to
kioj santvarkoje nėra ir ne
gali būti buržuazijos.

RAGINA ATŠAUKT GEN. 
PATTON

“Daily Worker” labai aš
triai kritikuoja gen. Pat
ton, mūsų vyriausybės pa
skirtą Bavarijai militarinį 
gubernatorių. - Mat, Patton 
pareiškė, kad be nacių ne
galima palaikyti tvarkos 
Bavarijoj. Šis amerikinis 
dienraštis reikalauja: “At
šaukite gen. Patton.”

Generolas MacArthur Ja
ponijoj ir gen. Patton Vo
kietijoj neveda kovos prieš 
fašizmą.

“Du generolai — abudu 
smarkiai išsigarsinę ir pa
laikomi -pro-Axis spaudos,” 
sako “Daily Worker.” “Nei 
vienas jų neveda kovos ūž 
sunaikinimą fašizmo, už 
kurio sunaikinimą tūkstan
čiai Amerikos kareivių ir 
jūrininkų paaukojo gyvybę.

“Aišku, kad Patton turė-

Lietuvių Suvažiavimą didžiausiu Ameri
kos lietuvių suvažiavimu.

Dėkite pastangas, kad organizacijos, 
kurių nariais jūs esate, pasiųstų atsto
vus į Suvažiavimą.

Siųskite suvažiavimui savo sveikini
mus. Siųskite aukas padengimui Suva
žiavimo kaštų ir pravedimui gyveniman 
Suvažiavimo tarimų.

Komitetas Antrajam Demokratinių
Lietuvių Suvažiavimui šaukti:

Dr. J. Kaškiaučius, Pirmininkas
j • M. šolomskas, Vice-Pirmininkas !
! R. Mizara, Sekretorius
' j. Gasiūnas, Iždininkas.

• Komiteto Nariai:
’ V-. Bovinas, A. Bimba', K. Kreivėnas, W. 

Kubilius, Adv. K. Michelsohas, E. Mizarie- 
nė, K. Petrikienė, D. M. Šdlomskaš, Brook
lyn, N. Y.; Dr. A. L. Graičiutias, V. Andriu
lis, A. Jakubauskienė, Chicago, UI.; br. M. 
D. PalėVičius, P. Jočibhis, M. Batuliavičius, 
Detroit, Mich.; J. Žebrauskas; S. K. Mąžans- 
kas, Cleveland, Ohio; Dr. J. Baltrušaitienė, 
J. Mažeika,. J. Urbonas,. Pittsburgh,’ l?a.;

tų būti pašalintas iš tos 
vietos. Jį turėtų atmesti 
gen. Eisenhower ir valsty
bės departmentas...”

O kas blogiausia, sako 
laikraštis, “kad daugelis 
Bavarijos militarinės val
džios civilinių tarnautojų 
simpatizuoja vokiškiem re
akcionieriams, kaip ir gen. 
Patton.

“Jie taipgi tiki tam hitle
riniam humbugui, kad būk 
komunizmas apimtų visą 
Vokietiją, jeigu fašistai bū
tų pašalinti iš vietų. Ir Pa
tton nesielgtų taip, kaip jis 
elgiasi, jeigu jo nepalaiky
tų galingi civiliniai Ameri
kos pramonininkai ir jų ko
legos diplomatiniuose rate
liuose.” (D. W., rugs. 25.)

PASISAKO UŽ DEMOK
RATINIŲ LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMĄ
Chicagos dienraštis Vil

nis karštai sveikina nutari
mą šaukti Antrąjį Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą. Laikraštis 
mano, kad . suvažiavimui 
momentas labai pribrendęs. 
Suvažiavimas . turės sulošti 
svarbų vaidmenį 
niam pažangiosios 
nės ap vienijime 
Amerikos žmonių 
ir suteikimui 
paramos Lietuvos žmo
nėms savo kraštą atsistaty
ti.

Vilnis sako:
Demokratiniai 

siems Amerikos 
yra

tolimes- 
visuome- 
kovai už 
reikalus

didžiausios 
Lietuvos

nusistačiu- 
lietuviams 

būtino reikalo bendrai 
pagalvoti ir nusitarti dėl
būsimo veikimo. Tam reika
lingas suvažiavimas. , Pirmą 
ir taip pasekmingą suvažia-

Prof. B. F. Kubilius, Adv. P. Šimonis, A. 
Kupstis, G. Lekas, So. Boston, Mass.; M. Su
kackienė, J. J. Bakšys, J. Skliutas, Worces
ter, Mass.; J. Lukoševičius, P. Zaleckas, J. 
Rainys, Philadelphia, Pa.; J. Šimaitis, J. 
Stigienė, Montello, Mass.; J. Na Valinskienė, 
St. Jasilionis, Binghamton, N. Y.; G. Jami- 
sdnas, J. Paukštaitis, Newark, N. J.; P. 
Pėstininkas, Scranton, Pa.; C. S. Kasparas, 
Wilkes-Barre, Pa.; K. Naravas, Shenandoah, 
Pa.; W. ČernaUskas, Rochester, N. Y.; P. 
Paserskis, Baltimore, Md.; V. Vitkauskas, 
Nashua, N. H.; J. Karsonas, Lowell, Mass.; 
St. Penkauskas, Lawrence, Mass.; J. Grybas, 
Norwood, Mass.; V. A. Jatulis, Stolighton, 
Mass.; W. Brazauskas, Hartford, Conn.; K. 
Stanišlovailienė, Waterbury, Conn.; J. J. 
Mdckaitis, Bridgeport, Conn.; J. J. Gerdis, 
New Britain, Conn.; J. Bimba, Paterson, N. 
J.; A. Matulis, Jersey City, N. J.; A. Stri- 
peika, Elizabeth, N. J.; K. B. Karosiėnė, 
San Frau'cisco, Calif.; J. Stupuraš, Portland, 
Orb.;, M. Baltrušaitis, Seattle, Wash..

PASTABA: Suvažiavimo reikalais ra-, 
šykite sekretoriui: R. Mizara, 427 Lorimer 
St., ferobklyh 6, N. Y.

naujos sąlygos.
kaipo

negali
Ekonominių Tei-

kurio autorium

darbo 
nerūpėti

vimą mes turėjome 1943 me
tų pabaigoje, Nėw Yorke. 
Tuomet mes gyvenome aud
ringas karo dienas. Tuomet 
buvo kitokie rūpesčiai. Tuo
met buvo kitokios veikimo 
gairės.

Karui pasibaigus didžia 
Jungtinių Tautų pergale, ky
la visa eilė naujų problemų, 
kurias bendrai galima apibu
dinti rekonversijos vardu.

Lietuvių išeivija gyvybiniai 
suinteresuota, kad ši šalis, 
be didesnių skausmų ir su- 
kliuvimų, perorganizuotą sa
vo industrinį frontą, kaip to 
reikalauja 
Lietuviams, 
žmonėms, 
įvykinimas 
šių Biliaus,
buvo prezidentas Roosevel
tas. *

Mes turime*pasitarti ir nu
sitarti, kaip lietuviai, kaipo 
tautinė vienetą, gali prisidė
ti prie to didžio darbo, ku
rio pamatinis tikslas susive
da prie užtikrinimo darbo 
visienls ir prie apsidraudimo 
nuo depresijos.

Mūsų nuomone, tai pir
miausias dienotvarkės punk
tas busimojo suvažiavimo. Iš 
eilės seka mūsų santykiai su 
senąja- tėvyne, kaip mes ge
riausia galėtume jai padėti 
užgydyti karo žaizdas, kaip 
mes galėtume suorganizuoti 
dar platesnę pagalbą jos 
žmonėms. Užmezgimas kul
tūrinio bendradarbiavimo su 
Lietuva taip 
svarbus.

Suvažiavimo 
demokratinių 
vadovybė

pat yra labai

reikalu mūsų 
organizacijų 

jau gerokas lai
kas kaip tarėsi. Chicagiečiai,
brooklyniečiai ir tūlų kitų 
kolonijų vadovaujančios gru
pės pagaliau priėjo išvados, 
kad suvažiavimas geriausia 
šaukti Pittsburghe. Suvažia
vimas įvyks 23-24 lapkričio. 

Prie suvažiavimo privalo
me ruoštis skubiai, draus
mingai, entuziastiškai. Jei 
pirmasis Amerikos demokra
tinių lietuvių suvažiavimas 
apsivainikavo tokiu dideliu 
pasisekimu, tai Pittsburghe 
šaukiamas gali ir privalo pa
sisekti dar geriau.

Aišku, kad mūsų suvažia
vimas bus bepartyvis. Jame 
bus vietos visiems demokra
tijos draugams. *

Bet fašistų, pusiau fašistų 
ir reakcijos patrubočių jame 
tikrai nebus. Progresyviai 
Amerikos lietuviai, kurie pa
sirodė geriausi ir veikliausi 
Amerikos patriotai karo mė
tų, mokės išvystyti tinka
miausią veiklą ir taikos me
tu.

Į darbą, vyrai, moterys ir 
jaunime! (V., rugs. 24 d.).

L 
i

Washington. — Siūloma 
Amerikai palaikyti beht 
179 pirmėsios rūšies kA to 
laivus.



Iš Kultūrinio Gyvenimo 
Tarybij Sąjungoj

* Armėnų Rašytojo Demilčiano 
Jubiliejus

Š. m. balandžio mėn. sukako armėnų 
rašytojo Dereniko Demirčiano literatūri
nio darbo 50 metų. Armėnų TSR Tarybi
nių Rašytojų Sąjunga respublikos sosti
nėje Erivanėje išleidžia armėnų kalba 
populiarią brošiūrą, kurioje bus duota 
kritiškai-biografinė Demirčiano literatū
rinės veiklos apžvalga. Be to, atskirais 
leidiniais armėnų kalba bus išleistos jo 
apysakos —“Nereikalingoji”, “Smuikas 
Ir Švilpynė” ir “Sergančioji Meilė”. Nu
tarta išleisti visų Demirčiano veikalų 
rinkinį. /

D. Demirčianas yra sukūręs daug kū
riniu ir scenai. ’ c

A. N. Tolstojaus Vardo Įamžinimas 
Uzbekų Respublikoje

Uzbekų TSR sostinėje Taškente, gegu
žės 1 d. gatv. Nr. 81, 1941—1942 rm gy
veno neseniai miręs vienas žymiausiųjų 
rusų rašytojų Aleksiejus Nikolajevičius 
Tolstojus. Jo atminčiai įamžinti Uzbekų 
TSR Liaudies Komisarų Taryba nutarė 
buv. Pašto gatvę pavadinti Aleksiejaus 
Tolstojaus gatve. Be to, uzbekų kalba bus 
išleisti rintiniai to rašytojo raštai.

Kirgizų Epas “Manas” Rusų 
Vertime

Kirgizų epas “Manas” verčiamas į ru
sų kalbą. Prieš karą buvo išversta pir
moji dalis, vadinama “Didysis Žygis”. 
Antroji dalis išversta šio karo metu. 
Valstybinė Leidykla Maskvoje ruošiasi 
netolimoje ateityje išspausdinti tą žino
mą epinę kirgizų poemą.

Minsko Atstatymo Projektas
Kovo mėnesio gale Maskvoje buvo ati

daryta vokiečių sugriauto Minsko cen
tro atstatymo projektų paroda, kurioje 
buvo parodyti konkurso dalyvių darbai. 
Konkursą suorganizavo TSRS Liaudies 
Komisarų Taryba. Atstatomajame Mins
ke numatoma pastatyti naujus Baltaru
sijos TSR Aukščiausios Tarybos ir Liau
dies Komisarų Tarybos rūmus ir Tėvy
nės karo didvyriams paminklą. Iš Mas
kvos ši paroda pervežama į Baltarusijos 
TSR sostinę Minską.

V. V. Majakovskio Kūrinių 
9 Milijonai Egz.

Tarybų Sąjungoje poeto Vladimiro Ma
jakovskio išėję kūriniai pasiekė 9 milijo
nų tiražą ir paširodė 44-mis Tarybų Są
jungos tautų kalbomis. Didžiojo Tėvynės 
karo metu jo kūrinių tiražas buvo 600 
tūkstančių egz. rusų, armėnų, azarbai- 
džanų, kazachų, čuvašų ir kt. kalbomis. 
Užsienyje Majakovskio kūriniai buvo iš
leisti 20-je kraštų.

Kijeve Atstatomas Centrinis 
V. I. Lenino Muziejus

Kijeve atstatomas V. I Lenino vardo 
Centrinio Muziejaus Filialas prie CK 
Ukrainos KP (b). Iš visų Tarybų Sąjun
gos kraštų siunčiami eksponatai. Centri
nis V. I. Lenino Muziejus davė visų jame 
sudėtų dokumentų fononuc sraukas.

Muziejaus filiale Kijeve bus 17 salių, 
kurioms jau surinkta per 
natų.

O-

Mokslinė Sesija Viešojoje Leningrado'i 
Bibliotekoje

Valstybinėje Viešojoje Saltykovo-Šče- 
drino vardo Bibliotekoj Leningrade pasi
baigė mokslinė tos bibliotekos sesija, kuri 
buvo skirta šios seniausios bibliotekos 
vaidmeniui rusų moksle ir istorijoje iš
ryškinti.

Tarybiniais .laikais bibliotekos fondai 
trigubai padidėjo ir dabūr priskaitoma 
per 9 mil. 500 tūkst. tomų. Tėvynės karo 
metu biblioteka nė vienai dienai nebuvo 
nutraukusi savo darbo.

Baltarusijos Istorinė Paroda
Minske Baltarusijos Didžiojo Tėvynės 

karo istoriniame muziejuje gegužės 19 d. 
atidaryta paroda “Vokiečių žvėriškumai 
Baltarusijoje”. Aštuoniose parodos salė
se išstatyti visokį įrankiai, kuriuos vo
kiečiai vartojo Baltarusijos gyventojams 
kankinti ir žudyti. Tarp kitų eksponatų 
yra ir maketas “Mirties stovyklos” 4-tos 
kameros su nukankintųjų žmonių pavar
dėmis/ >

Iš LMS Raštines
Šiuo laiku mus vėl pasiekė žinios, jog 

Cleveland© Lyros Choras sustojo veikęs. 
.Lyros Choras karo laiku jau antru kar
tu pertraukė pamokas. Jis buvo atsiga
vęs, dainavo, veikė sunkiausiose karinės 
mobilizacijos sąlygose, bet neišlaikė. Cle- 
velando choro padėtis, žinoma, yra tokia, 
kaip ir daugelio chorų, iš kurių daug 
jaunimo tapo kariais. Jie išėjo priešo 
mušti.

Karas jau baigėsi, tačiaus dar ims 
daug laiko kol mūsų visi kariai sugrįš. 
Kol kas mūsų meno organizacijų padėtis 
labai mažai pasikeitė. Bet karinės sąly
gos visgi keičiasi. Trumpinama darbo 
valandų skaičius, mažėja viršlaikiai tų, 
kurie dirbome karo • laimėjimui.

Daugiau Laiko Organizacijom
Mes turėtumėm tą visą laiką, gautą iš 

dirbtuvės, sunaudoti organizacijose. 
Kuomet mes kalbame apie atstatymo po
karinį perijodą, tai lai būna šis perijo- 
das atstatymui mūsų kultūrinių-meno 
organizacijų. Mūsų šalį nepalietė atomų 
bombos, mūsų namus neišgriovė. Tad 
didžiausias mūsų pokarinis darbas turi 
būt kultūrinis, organizacinis; darbas už 
tikrą, pastovią ir teisingą pasaulio taiką, 
už galutiną išnaikinimą fašizmo liekanų. 
Žinoma, mes turime gelbėti atsibūdavote 
Europos žmonėms, bet šis darbas bus tik 
laikinas.

Šiuos žodžius rašančiam daugiausia 
rūpi mūsų menas — chorai, teatras, Lie
tuvių Meno Sąjungos reikalai. Ši šaka 
mūsų lietuvių pažangaus judėjimo turi 
rūpėti ne tik tai grupei, kuri dainuoja, 
vaidina, bet kiekvienam rimtam veikė
jui, veikėjai. Mes turime praplėsti, išju
dinti mūsų meno veiklą. Ir mes kviečia
me imtis šio darbo dabar, šiuo laiku.

Kas Veikti Prieš LMS Suvažiavimą
Apie sumanymą šaukti LMS suvažia

vimą mes jau rašėme kiek pirmiau. Bet 
kol suvažiavimas įvyks, mus laukia ga
na didelis darbas. Sąlyga, kad suvažiavi
mas įvyktų toks, kokis yra planuojama, 
tai visa LMS organizacija turi sustiprė
ti organizaciniai ir meniškai. Be chorų, 
be teatro grupių negalima suruošti mūsų 
meno iškilmė.

Mes keliame obalsį, kad suvažiavime 
turės dalyvauti ne tik tie chorai, kurie 
dabar veikia, dainuoja, bet turi būt at
gaivinti arba nauji suorganizuoti chorai 
tose lietuvių kolonijose, kur dabar jų nė
ra. Lietuvių kolonijose, kaip So. Bosto
nas, Philadelphia, Baltimore, Pitts- 
burghas, Wilkes Barriai, Clevelandas 
gali ir privalo turėti chorus. Minėtų ko
lonijų veikėjai turi šiuo klausimu susirū
pinti. Mes lauksime jūsų, menininkai ir 
veikėjai, raportų, ką jūs darote, kad pa
kelti kultūrinį mūsų judėjimą, kad da
lyvauti lietuvių meno suvažiavime?

Parama LMS Darbui
Pastaruoju laiku vėl parėmė Lietuvių 

Meno Sąjungą sekami asmens, kaipo pa
vieniai nariai: Anna ir Vincas Visoc- 
kiai, Kensington, Conn., prisiuntė savo 
metines duokles į LMS ir aukų — viso 
$10.00. Lucy Žemaitienė, taip pat Lais
vės Choro narė, iš Hartford, Conn., duo
klės — $2.00. J. Ragauskas, ' Sheldon, 
Copn., duoklės — $2.00. S. Baronas, 
Montello, Mass., duoklės —* $1.00.

Didelė pagarba ir ačiū pavieniams 
LMS rėmėjams. Mes laukiame daugiau 
pavienių narių į LMS.

y, Bovinas, LMS Sekret.

140 Metą nuo A. Tatares 
Gimimo

Devynioliktojo amžiaus pradžioje pra
dėjusi skleistis lietuviškoji raštija šako
josi provincijomis. Žymesnis ir.ankstes
nis buvo žemaičių literatūrinis sąjūdis, 
davęs S. Daukantą, M. Valančių, D. Poš
ką, S. Stanevičių. S. Valiūną ir kitus. 
Suvalkų kraštas šiuo atžvilgiu buvo ato
kiau nuo pirmojo tautiškai kultūrinio 
judėjimo; šitą atsilikimą suvalkiečiai ne 
tik išlygino, bet ir prašoko kitas Lietu
vos sritis devynioliktojo amžiaus antro
je pusėje, ryšium su “Aušra”, “Varpu”, 
“Ūkininku”. Vėliau suvalkiečiams ati
tenka lyg ir vadovaujamasis vaidmuo.

Tik vienas ryškesnis vardas Suvalki
joje devyniolikto amžiaus pirmojoje pu
sėje iškyla-tai kun. Antanas Tatarė, žmo
nių tuomet vadinamas Totoriumi arba 
Totoraičiu. Jiai gimė 1805 m. gegužės 
17 d. Rygiškių k., Griškabūdžio valse.; 
tas pats kaimas davė mums ir žinomąjį 
kalbininką prof. Joną Jablonskį—Rygiš
kių Joną. Tapęs 1834 m. kunigu, A. Tata
rė ilgą metų eilę kamendoriavo įvairio
se parapijose, o keliolika metų Lukšiuose 
ir tik kelerius metus buvo klebonu Sin
tautuose, o įmaišytas į 1863 m. sukilimą, 
ligi 1871 m. buvo ištremtas j Penzos gu
berniją. Grįžęs ligi mirties skurdžiai gy
veno Lomžoje, kur 1889 m. mirė.

Antanas Tatarė lietuvių raštijoje ži
nomas savo “Pamokslais išminties ir tei
sybės”, pirmą kartą Suvalkuose išspaus
dintais 1836 m. ir vėliau kartotais. Tai 
nebuvo tikybiniai, bažnytiniai pamoks
lai, bet pamokomieji apsakymėliai, pasa
kėčios, surinktos iš įvairių laikų ir tautų 
autorių ir pritaikintos Lietuvos žmonėms 
arba, kaip autorius pasisako, “dėl Lietu
vos vaikelių”. Rinkinys parašytas proza 
ir jame yra 127 apsakymėliai, kurių 32 
Aizopo pasakėčios, 17 Krasickio, kitos 
imtos iš Fedro, Lafonteno, Trembeckio, 
Naruševičiaus, Krilovo ir kitų; kai kurie 
dalykėliai paties A. Tatarės parašyti. 
Autorius daug skaitęs ne tik lenkiškų, 
bet taip pat prancūziškų, vokiškų, loty
niškų raštų ir įsitikinęs, jog dorybei žmo
nėse skleisti geriau tinka ne keiksmai, 
grūmojimai, bet dailūs apsakymėliai, 
kurių vaizdais apsuptą išmintį lengviau 
galima įsisąmoninti ir suprasti.

Žemaičių švietėjų raštai, rašyti žemai
čių tarme, suvalkiečiams nebuvo kaip 
reikiant suprantami, todėl nei Valan
čiaus, nei Daukanto knygelės juose ne- 
plito. Tatarės “pamokslų” kalba suval
kietiška, artima nūdienei bendrinei ra
šomajai kalbai, tik kiek apteršta barba
rizmais, ryški lenkų kalbos įtaka.

A. Tatarė, panašiai kaip M. Valančius,

Aš Sveikinu Jus
Sopulių iš arti negali dar paliest 
Nuteriotos, išniekintos mano šalies.

Ir apstulbęs dairais—žarsto vėjai lapus 
Paliai atkartus masinius kaulus, kapus.

Bet sugelta širdim nesidžiaugt negali, 
Kai užverda aplinkui darbai dideli.

Mes iš vien čia visi—ne kas sau, pakrikai— 
Vėl dainuos traukiniai, sudūduos fabrikai.

Mūs vargingų namų daugiau nieks nebelies, 
Ir sekminės žydės šakose obelies.

Ir upeliai nuplauks—per laukus, per žalius, 
Ir atželdys sausus prie kelių berželius.

Gyvenimas naujas pasidžiaugt mus atves 
Į atstatomus kaimus ir miestų gatves.

O kai pergalės vėliava bus pakelta,— 
Bendroje rikiuotėj ir mano tauta!

Švyturiuose ir bokštuos šviesa užsidegs— 
Ašai sveikinu jus, didžio darbo kregždes.

Antanas Miškinis,
1944 

savo “pamoksluose” pabara tinginius, B 
girtuoklius, šykštuolius, vagilius. Piešda
mas žmonių ydas, paprastai davęs nei
giamą vaizdelį, duoda ir kitą, rodantį 
kokią nors dorybę, kad atgrasintų skai
tlio ją nuo blogo ir paskatintų prie gero.

Be “Pamokslų išminties ir teisybės”, 
A. Tatarė 1849 m. buvo parengęs spau
dai “Pamokslus gražių žmonių”, kurie 
skiriasi nuo anų “pamokslų” tuo, kad 
čia autorius apysakaičių forma skleidžia 
savo mintis, betgi daugiau publįeistiškai 
nei beletriftiškai. Tatarės rankraštis 
tebuvo surastas ant Sintautų bažnyčios 
aukšto tarp kitų nereikalingų daiktų ir 
išspausdintas Amerikoje tik 1900 m., 
taigi 11 metų praėjus nuo autoriaus mir
ties. A. Tatarė teisingai vadinamas pir
muoju Suvalkijos švietėju.

G. Šaparas

Laiškas iš Lietuvos
(Gavo bruklinietis M.

M. Klimas)

Skaitome “Bernardo 
Gavelio Klaidą” — 

Naują Apysaką
Tik ką išėjo iš spaudos nauja knyga, 

parašyta žymaus Amerikos lietuvių ra
šytojo Rojaus Mizaros ir išleista Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos (Leidinys 52*rasis. Spauda 
“Vilnies,” Chicago, Ill.).

Kalbant apie šią knygą, reikia pažy
mėti, jog tai labai gražus veikalas, kaip 
savo technika, taip ir turiniu, su aiškiu 
motyvu. Veikalo autorius tartum fiziš
kai pajudina skaitytoją už peties sugrie
bęs. Ar tu nesi tas, kuris savo motiną ir 
tėvą Lietuvoje palikai ir pamiršai? Ar 
tu nesi tas kipšas, sėjėjas rasinės ir tau
tinės neapykantos? Ar tu nesi tas span
gys, kuris nesupranta savo klasinių rei
kalų?

Kurie dar neskaitė šios apysakos, pa
tariu įsigyt ir perskaityti.

Ją reikia skaityt iš eilės, tai gauni ge
resnį įspūdį, sužadina, sukelia skaityto
juje žingeidumą, sukuria spekuliaciją: 
kaip ir kuo veikalas užsibaigs. Kiekvie
nas individuals turi savyje spekuliaty
vinių pažymių ir vaizduotę, kuri remiasi 
tik išvidiniu asmens sielos jautrumu.

Kiekvienas knygos skyrius, nuo pirmo 
žodžio iki paskutinio, turi gilią ekstensi- 
ją: nuobodumo ir monotonijos nėra.

Skaitydamas šį veikalą lyg ir jauti, 
kad jis gali susilaukt į kitas kalbas ver
timų.

R. Mizara savo literatišku meistriš
kumu taip gabiai iki galo išveda skaity
tojo susidomėjimą, sukurdamas Aldonos 
charakteringą tipą, kuri nei kiek nema
žiau pasižymėjo Bernardo Gavelio išgy
ventuose momentuose, kaip dr. Silver- 
mano tipas. Autorius lygiai tuom pačiu 
meistriškumu į Matildos tipą įdėjo įgim
tąjį blogą.

Dėlei kritikos. Yra sakoma, kad žy
musis anglų piešėjas Joseph Mallord 
Wililam Turner (1775-1851), pirm ati
dengiant publikai savo kūrinį “The 
Fighting Temeraira,” paklausė savo 
draugo: “Ką manai apie naują mano 
kūrinį? “Draugas atsakė: “Tokio dan
gaus nesu matęs!” Turner’is: “Ar tu 
nemylėtum jo matyti?”

Skaitytojas, aiškiai atmenąs ir įverti
nąs Aldonos, dr. Silvermano, Žirgulienės 
ir kitų tipus, gal paklaus: Ar šiandien 
esama tokių tipų, ar galima sutikti jų 
gyvenime? Būk patsai tokiu, kaip dr. 
Silvermanas, kaip mokytoja Aldona, to
kiais kaimynais, kaip Žirguliai ir kt. Tik 
Jada gyvenimas bus vertas gyvenimo.

Veikalas gražia ir aiškia kalba para
šytas; nėra sunkių, nesuprantamų žo
džių. Tiesa, autorius nėra naujokas; jis 
yra parašęs eilę įvairiomis temomis kny
gų; prie to veikia visuomeniniuos dar
buos, yra platokai keliavęs. Jis dar ne 
senas žmogus, tad lai bus lemta iš jo su
laukt daugiau raštų.

Kalbamąjį veikalą autorius “aukoja 
Evai,” kas sudaro dar jaukesnę nuotai
ka. P. A. Jatul

Birželis. 30. 11945 
Mielas Broliuk, Broliene 
ir jūsų šeimele,

Nuoširdžiai dėkojame 
jums už laiškutį, kurį gavo
me birželio 26 d. Nors ir 
ilgai jis keliavo, vis tik jį 
gavome.

Po visų karo audrų mu
du abu išlikome gyvi. Drau
ge su mumis namie gyvena 
ir mūsų vyresnioji duktė su 
anūke. Nežinome tiktai 
kur yra dingęs per karą jos 
vyras ir mūsų jauniausioji 
dukrelė. 1944. V. 30 d. mirė 
mūsų sūnus Juozukas. Du 
jaunesnieji sūnūs yra gyvi 
ir gyvena Kaune. Daminai- 
tienė ir brolis Kaziukas ir 
visos kitos jaunesnės mūsų 
seserys taip pat yra išlikę 
gyvos ir darbuojasi savo 
vietose.

Nors 
•tėjome 
dar ne

Dar
jums už jūsų brangų laiš
kuti. Labai lauksime ir to
liau nuo jūsų žinučių apie 
jūsų vaikučius ir jus. Kitą 
kartą parašysime ir mes 
daugiau jums, mielas Bro
liuk ir Brolienuke.

Jūsų išsiilgusi O. sesuo ir 
likusi mano šeima.

ir daug kuo nuken- 
nuo karo, vis dėlto 
visi žuvome.

kartą dėkojame

New Haven, Conn

“LAISVĖS” 
Koncertas 
Lapkričio-Nov. 11 

LABOR LYCEUM 
BROOKLYN, N. Y.

Mūsų organizacijos, tai yra, 
Lietuvių Literatūros Draugijos* 
32 kp. ir Lietuvių Darb. Susi
vienijimo 16 kp. buvo suren
gę bankietą ir pikniką rugsė
jo 2 d., Indian Grove Parke. 
Pelnas skiriamas pagalbai Lie
tuvos žmonių, kurie tiek daug 
nukentėjo kare. Pelno liko’ 
$113.50 ir visą pasiuntėme 
Lietuvos žmonių pagalbai per 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą. Mes manome, kad 
ten draugai geriau žino, kas 
reikalinga Lietuvai, tai nu
pirks ir pasiųs su Dešimtuo
ju Siuntiniu.

Širdį verianti laiškai jau 
daugelį pasiekė iš Lietuvos, 
nuo mūsų brolių, seserų ir su
vargintų giminių. Tai ašarų 
pilni laiškai. Net baisu, ką pa
darė vokiečiai Lietuvoje per 
tuos kelis okupacijos metus!

Štai, aš gavau laišką nuo. 
savo sesers Paulinos Yankaus- 
kienės, kad juos vargino vo
kiečiai per visą savo buvimo 
laiką, o bėgdami iš Lietuvos, 
tai tyčia vokiški kareiviai už
degė visus jų pastatus. Viskas 
sudegė, nesuspėjo išsinešti nei 
drapanų, liko taip sunaikinti, 
kad neturi nei kuomi apsi
rengti.

Taip rašo mano jaunesnė 
sesūo, tai jos atpasakojimas ir 
jai pilnai tikiu. O žinoma, 
kad tokių ugniaviečių Lietuvoj 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Binghamton, N. Y

(Tąsa)
Kapitonas buvo dar jaunas vyras, la-‘ 

bai gerai nusipenėjęs, su sveiku, raudo
nu ir lygiai nuskustu veidu. Jis turėjo 
vandens mėlynumo akis, o jo gelsvai ru
duose plaukuose buvo žymus ugnies rau
donumo atspalvis. Jis buvo nepaprastai 
gerai apsirengęs, vos ne per elegantiškai. 
Drabužių, kaklaraiščio, kojinių ir elegan
tiškų pusbačių spalvų suderinimas buvo 
gerai parinktas, vykęs. Iš aišvaizdos nie- 
kumet nebūtum jį laikęs mažo prekinio 
laivo kapitonu, bet nebūtum 'laikęs 
ir didelio keleivinio laivo kapitonu. 
Neatrodė, kad jis galėtų nors vieną 
kibirą nuvesti nuo vienos atviros 
prieplaukos į kitą atvirą prieplau
ką, prieš tai nenuplaukęs į kitą žemės pu
sę. Jis kalbėjo gera, taisyklinga anglų 
kalba, kurios tegalima pramokti tik la
bai geroj angliškai nekalbančio krašto 
mokykloj, žodžius jis rinko labai rūpes
tingai, jog net susidarė įspūdis, lyg jis 
kalbėdamas labai mikliai, bet labai grei
tai pasirinkdavo tik tokius žodžius, ku
riuos jis galėjo be klaidų ištarti. Kad tai 
sėkmingai galėtų įvykdyti, jis kalbėda
mas darė pauzas, tuo būdu dėdamasis 
mąstytoju. Kontrastas tarp kapitono ir 
antrojo inžinieriaus, kuris taip pat buvo 
karininkas, nebuvo komiškas, bet jis bu
vo toks jaudinąs, jog, jei aš būčiau abe
jojęs, kur aš patekau, tai iš tokio kontras
to būčiau tuojau sužinojęs.

—Ak, tai tamsta naujasis trimeris?— 
prabilo jis, vos tik man įėjus į jo kabiną. 
(Trimeriu vadinamas jūrininkas, kuris 
laivui plaukiant velka prie katilo an
glius.)

— Aš? Trimeris? No, sir. I am fire
man, aš esu kūrikas. —Prieš mano akis 
pradėjo šokinėti kibirkštys, tiesiog iškilo 
visas švyturys.

— Apie kūriką aš nieko neminėjau, — 
dabar j mūsų kalbą įsimaišė ir kišenva
gis. — Aš sakiau, kad mums reikia dar
bininko angliams mesti, ar ne tiesa, juk 
to aš klausiau?

— Tiesa, — atsakiau7 ’ aš, —jūs to 
klausėte ir aš į tą klausimą atsakiau — 
taip. Bet niekumet savo gyvenime aš ne
galvojau, kad man teks būti trimeriu.

Kapitono veide buvo matyt nuobodžia- 
vimas ir tam arkliamainiui jis tarė:

—Dabar tai jau tamstos reikalas, mis
teri Dilse. Aš maniau, kad viskas yra 
tvarkoj.

— Aš tuojau paliksiu jūsų laivą, kapi
tone. Visai nemanau čia pas jus užsira
šyti trimeriu. Tuojau mane iškelkite. Aš 
protestuoju ir uosto valdybai aš įteiksiu 
skundą už mėginimą šantažuoti.

— Kas gi tave šantažavo? —dabar 
pašoko arkliamainys. —Aš? Tai yra be
gėdiškas melas.

— Dilse’,— dabar labai rimtai tarė ka
pitonas, — man šis reikalas visai nerū
pi. Aš nesu už jį atsakomingas. Tamsta 
pats turite tą košę išsrėbti, tai aš čia 

~ šioj vietoj pareiškiu. Susitvarkykite jūs 
patys tarp savęs.

Tačiau kišenvagis nesileido savęs su
klaidinti.

—Ko aš tavęs klausiau? Ar gi neklau
siau : ar gali dirbti prie katilo.

— Taip, tamsta to klausėte, bet ne
sakėte —

~ Priklauso trimeris juodajai gaujai 
ar nepriklauso? — paklausė dabar tyko
damas inžinierius.

—Žinėma, trimeris priklauso jai,— 
patvirtinau, žiūrėdamas teisybės, —bet 
aš — .

— Tai viskas tvarkoj, dabar tarė ka
pitonas, —Jei tamsta norėjot pasisaky
ti esąs kūrikas, tai reikėjo aiškiai pasa
kyti, tuomet misteris Dilsas būtų prane
šęs, jog mums kūrikų netrūksta. Taigi, 
gerai, dabar galime tamstą užrašyti.

Jis pasiėmė komandos sąrašą ir pa
klausė mano pavardės.

Savo geru jūrininko vardu patekti 
mirusiųjų laivan! Niekume’t! Taip žemai 
aš dar nesu nusmukęs. Tuomet visą sa
vo gyvenimą 'aš nebegaučiau garbingo 
laivo. Jau žymiai gėriau paleidimo liu
dijimas, gautas iš padoraus kalėjimo, 
begu pažymėjimas iš mirusiųjų laivo.

Tokiu būdu aš atsisakiau savo gero 
vardo ir nutraukiau ryšius su savo gi- 
ftiine. Dabar nebeturėjau jokio vardo.

—Kur ir kuomet gimėte?
Hm —hm—
Rttt? ‘

—Aleksandrijoj.
— Jungtinėse Amerikos Valstybėse?
—Ne, Egipte.
Dabar nebeturėjau ir savo tėvynės; 

nuo šio laiko vien tiktai “Jorikės” pažy
mėjimas iki mano gyvenimo galo bus 
vienintelis dokumentas.

— Tautybė? Britų?
— Ne. Be tautybės.
Ar gi aš galėjau savo tikrą pavardę ir 

savo tautybę amžiniems laikams įregis
truoti į “Jorikės” sąrašus? Kaip gi gerai 
išsiprausęs amerikietis, civilizuotas, ap
sišarvavęs dantų šepetuko evangelija ir 
kasdieninio kojų valymo mokslu, galėjo 
plaukti kažkokia “Jorike”, tarnauti kaž
kokioj “Jorikėj”, ją valyti ir dažyti? 
Mano tėvynė, ne, ne mano tėvynė, bet jos 
atstovai būtų mane atstūmę ir išsižadė
ję. Tačiau ar gi aš galiu išsižadėti tos 
žemės, kurios kvapą aš pirrpą kartą at
sikvėpęs įkvėpiau? Ne dėl jos atstovų ir 
ne dėl jos vėliavos, bet dėl meilės jai, dėl 
jos garbės aš atsisakiau nuo tėvynės. “Jo
rike” neplauktų joks garbingas ameri
kietis jaunuolis, net gi jei jis būtų ir pa
bėgęs nuo kartuvių.

—No, sir, neturiu jokios tautybės.
Jūrininko liudijimo, algos knygelės, 

paso ar ko nors panašaus jis nepaklausė. 
Jis žinojo, jog žmones, kurie atvyko į 
“Jorikę”, nėra ko klausti apie tokius da
lykus. Juk jie galėtų pasakyti: “Neturiu 
jokių dokumentų”. Kas tuomet? Tuomet 
jis negalėtų jų įrašyti į sąrašą ir tuo bū
du “Jorike” neturėtų jokios komandos. 
Juk artimiausiame uoste komandos są
rašą turi oficialiai patvirtinti konsulas. 
Tačiau kai jau sąrašas sudarytas, tai ir 
kohsulas nieko nebegali pakeisti, jūri
ninkai jau pasamdyti, jau jie yra laive 
plaukioję. Konsului nebegalima atsisa
kyti tą sąrašą konsuliariškai patvirti. 
Oficialiai konsulas nežino jokių mirusių
jų laivų, o neoficialiai jis netiki, kad to
kių laivų tikrai esama. Konsulu būti, 
reikia talento. Konsulus juk taip pat ne
tiki, kad žmogus esi gimęs , jei jam juo
du ant balto nepakiši gimimo metrikų. 
Kas gi iš manęs daugiau bepaliko po to, 
kai buvo prašvilptas vardas ir tėvynė. 
Mano raumenų jėga. Tai buvo vienintelis 
dalykas, su kuriuo skaitėsi. Ji viena bu
vo apmokama. Ne pagal pilną vertę.' Ta
čiau šis tas, kad būtų galima šiaip taip 
išgyventi.

—Trimerio alga yra šešiasdešimt pe- 
zetų, — lyg taip sau pastebėjo kapitonas, 
rašydamas į sąrašą.

—Ka-a-a-s? —surikau aš. —šešias
dešimt pezetų!

— Taip, ar tamsta nežinojot? —pa
klausė jis mane su nuovargio žestu.

—Aš esu pasamdytas už anglišką algą, 
— dabar aš visomis keturiomis gyniau 
savo algą.

— Misteri Dilse? — Paklausė kapito
nas. —Ką tai reiškia, misteri Dilse?

Ar gi aš tau kuomet žadėjau anglišką 
algą? —dantis rodydamas sušuko man 
arkliamainys.

Galėčiau šiam šuniui tuojau rėžti į 
ėdamąją, tačiau aš nenoriu čia pat atsi
gulti ant geležų. Tik ne ant “Jorikės”, 
kur mane gyvą žiurkės suėstų, kai nebe
gali gintis.

—Taip, jūs prižadėjote mansanglišką 
atlyginimą! —dabar supykęs rėkiau tam 
sukčiui. Juk tai paskutinis dalykas, ku
rį aš galiu ginti, mano alga, šuniška al
ga. Juo sunkesnis darbas, juo mažesnis 
atlyginimas. Trimeris kibire dirba sun
kiausią ir velniškiausią darbą, o daž
niausiai gauna mažiausią algą. Angliš
ka alga taip pat nėra labai garsi, bet kur 
gi pasauly darbininkas gauna pilną sa
vo atlyginimą. Kas darbininkui neišmo
ka jo viso atlyginimo,7tas yra kruvinas 
šuo. Tačiau dėl darbininko algos, kuriam 
taip neišvengiamai reikia darbo, suside
rama iš anksto, tai ir ėst? jo alga. Gau
damas tokią susiderėtą algą, darbininkas 
nebegali skųstis, o ją mokėdamas darb
davys nebesti kruvinas šuo. Jei nebūtų 
įstatymų, nebūtų ir milijardierių. Žod-' 
žius galima minkyti, dėl to ir įstatymai 
yra žodžiais rašomi. Alkstančiam juos 
minkyti uždrausta mirties bausme, esant 
šiek tiek švelninančioms aplinkybėms, 
yra numatyta bausmė kalėjime, kad bū
tų galima parodyti pasigailėjimą ir įro
dyti įstatymų žinoniškumą.

(Daugiau būš)

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius laikė posėdį 
rugsėjo 7, Lietuvių Svetainėje, 
RAC Kliube. Didžiuma org. 
delegatų dalyvavo. Iš įvyku
sio parengimo rugsėjo 1-mos, 
išduotas raportas. Vakarienė 
atsibuvo Lietuvių Svetainėje, 
pasisekė vidutiniai. Ne per 
daugiausiai žmonių buvo, mat, 
prieš 2 šventes pasitaikė, tai 
daug kas išvažinėjo su savais 
reikalais. Nežiūrint, kad ir ne
daug dalyvavo, bet pasekmės 
gana geros, nuo parengimo 
pelno liko medikalei pagalbai 
Lietuvos žmonių, $47.11; au
kų surinkta $63.25. Viso pasi
darė $110.36. Raportas komi
sijos priimtas. Nutarta pasiųs
ti $100 į centralinį komitetą, 
o kitus pasilikti ižde dėl dra
bužių persiuntimo.

Parengime pirmininkas J. 
Vaicekauskas kalbėjo. Jis ra
gino paaukoti kas kiek išgali. 
Taipgi kvietė ir kitus išreikšti 
savo mintį tuo klausimu. Kal
bėjo ir O. Girnieriė.

Daug darbo įdėjo šios drau
gės: A. Maldaikienė ir A. Že
maitienė. Prieš parengimą ir 
parengime jos dirbo ir ne pir
mu sykiu jos darbuojasi. Per 
parengimą dirbo draugės: M. 
Luzinienė, M. Bekerienė, E. 
Okulevičienė ir gelbėjo: J. K. 
Navalinskienė; barčekius par
davė H. žukienė. Draugai vy
rai dirbo: J. Kireilis, I. Luzi
nas ir J. Vaicekauskas. Au
kavo : I. M. Luzinai baronkų 
51/2 tuzinus, padaryta pelno 
$3.30 ir staltieses $1.50 ver
tės. J. Kireilis aukavo ledo.

Tikietų išpardavė prieš pa
rengimą po 2 V. Zmitraite ir 
J. Kireilis; po 3, M. Bekerienė, 
H. Pagiegalienė ir A. Mikola-

junaitė. A. Maldaikienė 4, K. 
Jozapaitienė 5, M. Kazlaus
kienė 6, I. . M. Luzinas 7, J. 
Vaičekauskas 9, J. K. Nava- 
linkienė 15. Po vieną pardavu
sių negarsiname.

Varde Lietuvos žmonių, šir
dingiausiai dėkavojame vi
siems 
girną 
kurie 
ma.

dėkavojame 
atsilankiusiems į paren- 
ir aukavusiems. Taipgi 
prisidėjo darbu ir para-

J. K. Navalinskienė, 
LPT Komiteto Sekr.

Aukos Lietuvos Žmonių 
Medikalei Pagalbai

I. M. Luzinai $10.-
Po $5: J. K. Vaicekauskai, 

J. M. Kazlauskai.
V. Kaminskienė $3.
A. J. K. Navalinskai $2.
Po $1 aukavo: F. Maldai- 

kis, II. Pagegalienė, A. Page- 
gala, A. Kireilienė, A. 'Zmit- 
ra, O. Girnienė, M. Kulbienė, 
P. Mačiukas, A. Mačiukienė, 
II. Vėžienė, K. Staniulis, Earl 
Stephens, A. Bekerytė, A. Mi
kola.] unaitė, A. Mainionis, L. 
Mainionienė, V. Kapičiauskie- 
nė, P. Balčiūnas, II. žukienė, 
M. Bekerienė, V. Zmitraite, 
A. Barzdevicienė, K. Jozapai
tienė, P. Jozapaitis, Povilas 
Mikolajunas, J. Kireilis, A. 
Žemaitienė, J. Šulskytė, S. Ja- 
silionis, P. Grinius, N. Garnie- 
nė, A. Klimas, S. Vaineikis, 
II. Blinkevičienė ir. L. šimo- 
liunas.

Po 50c: I. Viežis, A. 
rijonienė.

A. žiborienė 25c.
Viso $63.25.

Peabody, Mass
Rugpjūčio 25 d.

Lietuvių Pašalpinis 
buvo surengęs pietus savo na
me, 23 Hancock fit. Visas pel
nas skiriamas pagalbai Lietu
voj nuo karo nukentėjusių 
žmonių. Pelno liko $51 ir au
kų surinkta $43. Anna Kra- 
jevski aukavo $6 vertės sūrį.

Vakarienė buvo labai puiki, 
nes mūsų gaspadinės energin
gai dirbo, kad suteikus pa
galbą Lietuvos žmonėms. Gar
bė už darbą priklauso Juzei 
Bagusavic, Anna Aimutis, An
na Krajewski, Anastole Patar- 
man ir Birutė Bagusavic. Pa
staroji, nors jauna, bet man
dagi; paklusni ir visuomet pa
tarnauja.

Garbė priklauso lietuvių 
kliubui, kad surengė tokiam 
svarbiam reikalui parengimą. 
Aukas renkant sekami asme
nys aukavo:

Mrs. & Mr. Latauskis ir 
Mrs. & Mr. .Urban po $5.

Po $2 aukavo: Anna Kra
jewski, Mrs. ir Mr. Marin,

Peabody
Kliubas

Mrs. ir Mr. Baraska, Mrs. ir 
Mr. Yakabowska, Mrs. ir Mr. 
Karolok.

Po $1.50 aukavo: Joe Pla- 
gis ir M. Petravich.

Po $1 aukavo: Mrs. ir Mr. 
Ucila, Martin Petkus, James 
Murphy, Baleslovas Emmett, 
Alex Krajewski, J. Krakmal, 
Mrs. ir Mr. Chulada, Mrs. ir 
Mr. Maple,
rask a, Wm. Shewchuk, 
Skutis, Mrs. ir Mr. Gogas.

Po 50 centų aukavo: Mrs. ir 
Mr. J. O’Connor, Mr. Magi- 
low, Rachkauski, Frank Em
mett ir Aira Mishinska.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

Anna Krajewski.

Ged aminas Ba
isi rs.

Camden, N. J. — Sėdėji
mu streikuoja CIO unijistai 
prieš čionaitinę N. Y. lai- 
vastatyklą.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(RĖPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St.’, arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Telef. HUmboldt 2-7964

Tva-

J

Prieš kiek laiko tam atgal 
drg. II. Pagiegalienė aukavo 
$1, bet per klaidą pasakyta 
50c. Atsiprašome jus už tai.

Aukų rinkėjos:
V. Zmitraite,
J. K. Navalinskienė.

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

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
H DM

-

iiil

R
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimaiykite 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 Š1NGEL1AIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Singeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuviškas

Tr aktyvius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Antano ir Josephine Kasmočiij
GRAŽUS PAVILIONAS

i

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA -33
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonai EV. 4-869E

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aįstūpinatne aliejum (uos, kurie savo namuo
se tūri Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

t Telefonas EVergreen 7-1661
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the

No.

(229)

442 DeWitt

New Haven, Conn
(230)

VIRTUVĖS DARBININKAI

(234)

Y.
ARN6.

REIKIA VYRŲ(229)

90c Į VALANDĄPRANEŠIMAI
1102

Glendale Steel Corp

the (229)

Y.
No.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

vis

533 Park

Gera

the

REIKALINGI MOTERYSAntanuk.

the

Funeral Home No.

(231)

the

N.

pageidautumėt.

N.

kt 
the

ALEX 
Ave.,

GLENDALE, L. I.
Telephone: HAVEMEYER 8-1100

APVALYTOJAI. Ofisų Budinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $87.25 Matykite Mri 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

i________ __JSl

Aš turiu filmas, kurių neturi

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darba*. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbysteje

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

Y.
No.

Control EnW at 1080 Fulton St., 
of Brooklyn, County of Kings.

MORRIS SLEPIAN 
d-b-a Metro Wine Co.

SAM BERKEN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LIEBER
Brooklyn, N. Y.

ROSE KELLNER
Ave., Brooklyn,

hereby given that L/cenSe No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
STELLA CYBULSKI 
Ave., Brooklyn, N. Y.

PAPRASTI DARBININKAI. Kreipkitės j
Miestukų Bloomfield, Jiaintenance Building,

Gale Llewellyn Avenue, Bloomfield, N. J.'•
._____________________________________ (229)

hereby given that License No.

CHARLES ANDERSEN
Pl., Brooklyn. N. Y.

is hereby given that License No.

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

ANDREW MlONE 
Ave., Brooklyn, N.

Law at
Brooklyn, 

the
SOPHIE MULLER 

St., Brooklyn^, N.
is hereby given that' License

Law at 
Brooklyn, 

the

405 — 3rd

EXrKAREIVlAl, STlPRCg: iSkrovimtd 
paukščių; naktinis darbas; $1.75 i valhndį.

Kreipkitės vidurnakti.
BARKER UVE POULTRY CO., 

219 VANDERPOOL ST., NEWARK, N. J.
(22rt

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Beverage Control

Kings, to be consumed on the
SAM BRODERSON

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

Beverage Control Law

ID 1IUIUU) biruli vuuv » Vy V-* * 4. * ’ y •

EB 136' hąs been issued tu the undersigned
th'e Alcoholic Beverage Control Lajy,

Kings, to be consumed on
ĘENJAMIN FARMER 
Ave., Brooklyn,

ŠeStadienis, Rugsėjo 29, 1945

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

300

Ęčika-Washington

IS
Chinijos

jau

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

532 Grand Street, Brooklyn

784 Blake
NOTICE Is' hereby given

UUvL-UbžHyįtiftiūItiilaribaiiy ■ Pėhičtas t>us!apfe

Amerikos Fabrikantai ir 
Tūli Karininkai Veikia 

Išvien su Naciais

AREŠTUOS 34 JAPONUS 
ŽMOGŽUDŽIUS

Gen. MacArthur įsakė su
imti 34 Japonijos oficierįus, 
kurių komandoje buvo žu
domi karo belaisviai.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Westrick vedė pasitarimus 
su amerikonais Telefonų ir 
Telegrafo kompanijas vice
pirmininkais Paige ir Sund-| 
strom.

Germany Today teigia, 
kad trys Amerikos genero
lai taip pat esą tos kompa
nijos direktoriai. O šiai ■ 
kompanijai priklauso eilė 
kitų pramonių Vokietijoj.

Anot Germany Today, a-
merikinis generolas K. E. laujama geresnių gydytojų 
Stockton bendradarbiavo su veteranams.
Westricku M u 1 h a usene, 
Thuringijoj. Pagal talki-

Per 7 mėnesius iš Pacifi- 
ko srities būsią sugrąžinta 
1,490,000 jankių.

Japonijoj telikę tik 
prekinių laivų.

Spalyj leista pirkt 8,500,- 
000 auto, “ta j erių.”

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 307 has been issued to''the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New* Ix>ts Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

SAM BRODERSON
(B. k B. Delicatessen & Rest.)

263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
t ... ■ - — —————————— — ■

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 253 has been Issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ARNOLD DERENFELD 
1087 Blake Ave., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby giv^n that License 
EB 709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 'Section 107 of 
the Alcoholic 
784 Blake 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1147 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor .at retai) under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Wyckoff Avenue, BoroUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , _ _

RUDOLPH BECK & J. J. CLARSON 
158 Wyckoff Ave., Bvooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 105 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under the Alcoholic 
Beverage ~ 
Borough

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

Beverage Control 
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed on

PAULINE KOMACK
Ave., Brooklyn, N.

that License

Chungking. — Chinų val- 
ninkų sutartį, Raud. Armi- džia siųs savo komisiją į 
ja turėjo užimti tą Vokieti- Tokio, kad surastų ir at
jos sritį, bet pirma atvyko gautų meno-dailės dalykus, 
amerikiečiai, ir gen. Stock- I kuriuos japonai išplėšė 
ton padėjo vokiečiam per
kraustyti dviejų Lorenz 
kompanijos fabrikų įrengi
mus į Nuernbergą. Nes bi
jojo, kad fabrikų mašineri
ja netektų Sovietams. Pas
kui amerikinė kariuomenė 
iš ten pasitraukė, X Rau
donoji Armija užėmė tą 
apygardą.

Apie naujus metus 
nereikės štampų čeverykam 
pirkti.

Daugelis japonų sako, 
kad jų imperatorius pasiže
minęs atsilankymu pas 
MacArthurą.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

..................... No.
EB 607 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage 
1102 Clarkson Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS
1102 Clarkson Ave.,

NOTICE
GB 7149 ___
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEFA REY
220 Roebling St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

386 Dumont
NOTICE is
GB 4768 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
442 DeWitt Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

REIKIA VYRŲ 
Prie 

Išdirbimo Plastikų 
48 Valandų Savaitė 
Nuolatinis Darbas 

Užsitikrinkite Nuolatinį Darbą

CATALIN
CORPORATION 

OF AMERICA 
Fords, N. J.

NOGIN
Brooklyn. N. Y. NOTICE . ______ _ : .

GB, 7192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3910
County of 
premises.

3910—15th

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
vokiečiai paliko tūkstančius ir 
mes tuos padegėlius ir kitaip 
nukentėjusius turime remti vi
sais galimais būdais.

Man teko sužinoti, kad, mū
sų mieste gavo laiškus iš Lie
tuvos ir tie lietuviai, kurie ne
teikia Lietuvos žmonėms pa
galbos, tai yra, kurie neremia 
Lietuvos per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą, o savb 
rūbus aukoja į kunigo Kon
čiaus fondą, kuris tuos rūbus 
siunčia ne į Lietuvą, bet hitle
rininkams — smetopininkanis, 
tiems, kurie iš Lietuvos pabū
go kur tai į Švediją ar Vokie
tiją.

Ir tie žmonės gavo laiškus 
ne iš Vokietijos ar Švedijos, 
bet iš Lietuvos, kurie ten gy
vena vokiečių suvarginti, kaip 
ir mano sesuo. Kaip žinome, 
kad Lietuvos žmonių priešai 
pasakojo, būk Lietuvoj nebeli
ko lietuvių, kad ten gyvena 
tik “burliokai” ir “kacapai,” 
tai ką dabar tie žmonės pa
sakys, kada jie laiškus gavo 
nuo savųjų ? Ir kam jie dabar 
aukos, ar savo broliams ir se
serims, ar tiems pabėgusiems 
į Vokietiją hitlerininkams? 
Gal dabar tie žmonės pareika
laus iš kunigo Končiaus fon
do, kad jis jų. rūbus pasiųstų 
j Lietuvą jų giminėms?

.Manau, kad žmonės 
daugiau gaus laiškų iš Lietu
vos ir galų gale įsitikins, kas 
tikrai remia Lietuvos žmones, 
o kas tik Hitlerio tarnus ir di
džius Lietuvos žmonių prie
šus aprūpina amerikiečių rū
bais ir aukomis.

Neužilgo iš mūsų miesto vėl 
didelį siuntinį rūbų ir kitokios 
pagalbos pasiųsime į Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą. 
Brooklynan, kad jis persiųstų 
į Lietuvą. Tai jau bus siunti
nys dėl Dešimtojo Siuntinio į 
Lietuvą.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Alcoholic Beverage Control Law
— 15th Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be cėnsumed off the
MORRIS GOLDFARB
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1701, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
195 Hoyt Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie Medelių Auginimo

Nuolatinis Darbas. Ofisas Randasi 
Arti Boro Bus Route.

LOVETT’S NURSERY, INC.
Littlfe Silver, N. J.

RED BANK 2200

REIKIA VYRŲ
Sodno Aptvarkymo Darbas 
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
Vasileff Nurseries, Inc
North Street, Greenwich, Conn.

GREENWICH 242.

POPIERINĖS DĖŽES
Patyrę Kerčių Apkarpytoje! 

ir Scorers
ESSEX PAPER BOX

MFG. CO.
281 ASTOR ST
NEWARK, N. J.

195 Hoyt
NOTICE
GB 1740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
1102 Blake Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUELE CAFISO & 
ROSARIA BOSCARINO 

Adm. of Estate Sal. Boscarino
Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensę No. 
GB 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . ,

EDWARD GEORGE LEADER
330 Halsey St., Brooklyn, N. Y, R
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
638 Wythe 
County of 
premises.

638 Wythe
NOTICE is
GB 1908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 14th Avenue', Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GOLDWASSER
4302 —• 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 10473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY A. SHUGAR
811 — Ave. U. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TIRPINTOJAI
BERNIUKAI PRIE KIRPIMŲ 

DARBININKAI ABELNAM 
DARBUI 

PRESSMANAI 
Nuolatiniai Darbai 

WARREN BROS. CORP.
. 22 SOUTH AVE. WEST, 

CRANFORD, N. J.

Ar Puodų Mazgotojai gražiau
siame Connecticut’o Restauran- 
te. Turi būt geri valytojai. 
Kreipkitės tuojau, Chimney 
Corner inn, Merritt Parkway 
ir Long Ridge Road, Stamford, 
Conn. Long Ridge Busas iki du
rų. Telef. STAMFORD 3-2617.

(230)

______ • ________ 1221
PAGELBININKAI PRIE RAKANDŲ 

KRAUSTOMOJO VEŽIMO 
Nesikreipkite, jei nesate patyrę ir 

pageidaujanti nuolatinio darbo. 
RIMBACK STORAGE CO.

385 MILLBURN AVE.. MILLBURN, N. J. 
SOUTH . ORANGE 2-3444 ar 

MILLBURN 6-2000
- . ................... . . .....................   ..tfSBi

MEDŽIŲ APŽIŪRĖJIMUI VYRAI. Kreipkite* 
j Miestuką Bloomfield, Maintenance Building, 

gale Llewellyn Avenue, Bloomfield, N. J.

______________________________________

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed off

JACOB WEINER 
Ave., Brooklyn, N.
hereby given that License

NOTICE
GB 4627 has been issued io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
127 Patchen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

\ CHARLES
127 Pflt’chen Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
COLLETTI

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7218 has been issued tot the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Irving 
County of 
premises.

67 Irving

NOTICE is hereby given that License 
EB 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
405 
County of 
premises.

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 30 d., Lietuvių Bendrovės 

Namo parengimas įvyks po 155 Hun
gerford St. Bus gera orkestrą, taip
gi turėsime skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų. Pradžia 2 vai. die
ną. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Kom. ' (227-228)

KAS RADOTE?
Laike Laisvės pikniko, rugsėjo 2 

d., Deer Park, N. J., pamečiau aki
nius. Kas radote, prašome sugrąžin
ti po sekančiu antrašu: John Griga- 
las, 648 N. 11th St. Philadelphia, Pa. 
Būsiu labai dėkingas. (227-228)

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

Dar Vienas Pranešimas 
Organizacijoms-Veikėjams 

Ir Gal Bus Paskutinis

FOUNDRY WORKERS 
TIRPINTOJAI 

VYRAI PRIE ŠILIAMOS 
TEKINTOJAI 

CHIPPERS 
PATTERN MAKER 

VYRAI PRIE PATAISYMŲ
National Bearings Division 

American Brake Shoe Co. 
364 NINTH ST., JERSEY CITY, N.J.

REIKALINGI VYRAI MEDŽIAM PRIŽIŪ
RĖTI, darbas aplink MONTCLAIR ir 
ORANGES; aukštos algos geriem vyram; 

progos mokiniam.
FRANK B. SWIFT CO., CALDWELL 6-173J

(234)

KEPCJAI
DU PRIE STALŲ, duona ir bandukės; 

keksų pagelbininkai ir antrarankiai ; 
geros valandos ir alga. Kreipkitės tuojau.

MANVILLE BAKERY, 76 MAIN ST., 
MANVILLE, N. J. 

______________________ • ____________ (229)

:>4

i

M

1

NOTICE is hereby given that LIcęnse No. 
EB 606 hn^ been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EVA SHERRY
526 Livonia Ave., Brooklyn, N.

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

Cooper Ave. & Dry Harbor'Road

SANDĖLIUI BERNIUKAI 
PAKUOTOJAI 

ABELNAM VISUOMENĖS 
APTARNAVIMUI

Lengvas Darbas Sandėlio Rūme 
Nuolatinis Darbas

S. E. & M. Vernon, Inc. 
801 Newark Ave., Elizabeth, N. J. 

MATYKITE MR. HOAGLAND 
____________________________________ (232)

VYRAS—TRAUKĖJAS, NUGRĘŽIMUI 
Patyrimo Nereikalaujama.

1321 61st STREET. BROOKLYN.
(228)

REIKALINGI
5 VYRAI

Alga. NuolAtinis Darbas
MACK

& Metal CompanyIron
215 Burnett St., New Brunswick, N.J.

NEW BRUNSWICK 5007
' (228)

MOTERYS
Fabriko darbas. Nuolatiniai Darbai.

B. D. KAPLAN & CO., 
7 VESTRY ST., N. Y.

(arti Canal St. Stoties, IRT ir 8th Avė. 
Subvčm)

____________________________________(229)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios Į Vidų Lenkėjus 

Strippers ir S. & S. Operatorės
ESSEX PAPER BOX

MFG. CO.
281 ASTOR ST., 
NEWARK, N. J.

, . z (229)

POPIERINĖS DĖŽES
PATYRUSIOS PRIE STALŲ DARBO 

DARBININKES 
IR STRIPUOTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės

Gigante Paper Box
7Š9 SECAUCUS RD., JERSEY CITY, N. J. 

Telephone JOURNAL SQUARE 2-8611 
(228)

FilmininkAs George Klimas I 
(Kalbančiųjų Paveikslų Gamintojas) 
Tūlas laikas atgal • paskelbiau, kad 

esu pakviestas per L.D.S. 9-tą Ap
skritį atvykti į East St. Louis ir į 
kitus miestelius Illinois valstijoj, ir 
prašiau kitų valstijų bei miestų, ku
rie norėtų, kad aš parodyčiau savo 
paveikslus, atsikreipti. Iš anksto ži
nant, būtų galima padaryti tinka
mas planas ir patarnaut už žemą 
kainą.

Tačiau, į tą mano paskelbimą at
sišaukė tik vienas kitas, ir tai vie
nas iš vieno krašto šalies, kitas iš 
kito krašto. Taip, gerbiamieji, nega
lima. Arba jei ir būtų galima iš ma
no pusės, tai jums prisieitų perbran- 
giai. Mat mano laikas ir mašinerija 
brangi. Taigi dar vieną kartą prane
šu ir prašau' gerai įsitėmyti:

1. Ateinančiuose kuopų ir draugi
jų susirinkimuose apsvarstykite ar 
norėsit, kad aš jūsų miestelį aplan
kyčiau, apie kokį laiką ir kokias fil
mas pageidautumėt.

2. Aš galiu duoti filmas kokios tik 
yra pagamintos ir galimos gauti.

3.
kiti, Štai jos: JPasiskelbimas Lietuvos 
Sovietine. Vilniaus IšlaivinimąS ir 
dabar naujai pertaisyta ir (spalvuo
ta) pirmutine lietuvių kalboj filmą:

“KUPROTAS OŽELIS” 
Užtikrinu, kad dabar patenkins 

visus, kur tik bus rodoma, nes mūsų 
žymieji aktoriai gražiai vaidina ir 
puikiai dainuoja 10 gražių liaudies 
dainų. Rodymas “kuprotas Oželi$” 
filmos, užima 55 minutės. MUzikalė 
komedija iš Lietuvos gyvenimo.

Greitai atsišaukite, nes tik tinka
mai suplanavus maršrutą, geros pa
sekmės tegali būti.

GEORGE KLIMAS
19th St., Brooklyn 32, N. Y.

Ant Aslos Core Makeriai 
Squeezer Mašinos Molderiai 

Paprasti Darbininkai 
Brakeshoe ir Castings 

Division

ATRINKIMUI VILNONIŲ 
ATKARPŲ 

GERA ALGA
9 Boerum St. Brooklyn

(228)

AMERICAN BRAKE SHOE CO.
MAHWAH, N. J.NOTICE. is hereby given that License __

EB 629 has been issued t6 the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

479 Livonia

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

Laidotuvių Direktorius

LWUVIgM
OTmUSIA DUONA

SCHOLES BAKING

Kepame Tikrų Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitUs mieštus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergYeen 4-8802 ,

WOODHAVEN* N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

J. GARŠVA
GRABOltlUS-VNDERTAKER

VELTUI ŠERMENINE 
(KdPLYčlA) 

Parsamdo automobiliūs ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

NOTICE is 
EB 699 has 
to sell beer, 
the Alcoholic __ ____
623 Livonia Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

DAVID SUGARMAN
623 Livonih Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License . No.
tz ’ -- ./
td Sell beep, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law kt
415 Sutter Avenue, Borough of Brdoklyp, 
County of 
premises.

415 Sutter

NOTJŲE įs hereby given that License No. 
EB 238 has been issued to the undersigned 
to sell b'ėer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
26Ą t Sutter Avęnue, Borough of Brooklyh, 
CAtinty of kings,, to be consumed on .the 
premises. . r- \DAVID ALPERT
26A Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1437 has been. Issued to the undersigned 
to sell beer, at rętąjl under Section 107 of 
the Alcohęlic Beverage Control Law at 
608 East New York Ave., Borough Of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

LEONA'RD DAMATO
608 East’New York Ave., Brooklyn, N. Y. 128

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj ift didžiausių muilo iSdirbyrtėje
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST 30TH ST., NEW YORK
(X)

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

INGE, 59 Pine St.. New York City.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS .

——.II............. Į II "H !■!—r

■ Male and female 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS - VYRAI
KELETAS TAIKOS LAIKU DARBŲ 

DABAR YRA AtVIRI
, Stokite į Pokarinį Darbą 

Vakacrfos su Alga, Grupinė Apdrauda.
i KREIPKITĖS

EGG-SAFETY GARTON , 
CORPORATION PLANT 

PIERMONT, N. Y.
KLAUSKITE MR. MOTH AR MISS STEARNS 

TELEFONAS PIERMONT 1 (2«D
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N(‘KYork(i'>^/W^2liiio\
Ispanijai Rinkliavos 

Paskutinė Diena
Pereitą ketvirtadienį prasi

dėjusi Ispanijos respublikie- 
čiams paremti rinkliava, be 
abejo, šiandien pasieks paties 
didžiausio darbymečio, šešta
dienis, 29-ta, yra paskutinė

Unijos Remia Bildingų 
Streikierius

New Yorko miesto CK), 
AFL unijos ir kitos organiza
cijos pradėjo sąlydžiai buitis 
užpakalyje streikuojančių kel
tuvų darbininkų. Tas savinin
kus pusėtinai išgązdino. Išsi-

Karo Nutraukti Seserų 
Ryšiai Atsisteige

Mrs. Michael Connor, gyve
nanti 140-18 Cherry Ave., 
Flushing, 90 metų, pereitą 
sekmadienį pasikalbėjo telefo
nu su savo jaunesne seserim 
vienuole, 87 metų, gyvenančia

4 Kriaučiai, Būkite 
Atsargūs!

Būva rašyta ir kalbėta, kad 
kaip . tik grąžinimo Lietuvon 
smetoniško fašizmo šalininkai 
įsigalės į kriaučių lokalo 54-to 
vairą, tai jų bus pirmiausias 
darbas kiek galint grobti lokalo

FILMOS -
“Fall of Berlin” Rodoma 

Victoria Teatre
Pereitą ketvirtadienį pirmu 

kartu New Yorke pradėta ro
dyti Tarybų Sąjungos 4 doku- 
mentalė filmą “The Fall of 
Berlin,” parodanti stebinantį 
Raudonosios Armijos pasiruo
šimą žygiuotei ant pasaulinės 
fašizmo tvirtovės — Berlyno 
ir jo užėmimą.

Filmą rodoma Victoria Te
atre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke. Tai tame pačia-

TEATRAI
tos. Bilietai asmeniškai ir laiš
kais gaunami iš anksto. Kai
nos $1.20, $1.50, $1.80, $2.40 
(taksai įskaityti).

Šavo repertuare New York 
City Opera Co., vadovaujama

diena tam darbui, kas liepia 
oficialę rinkliavą.

Kas dar galėtų padirbėti 
nors keletą valandų, rinkėjo 
dėžutę ir liūdymą gali gauti 
pas lietuvių komisiją, LLD- 
LDS pirmųjų kuopų ir Moterų 
Kliubo patalpose, 419 Lori
mer St., Brooklyne.

Sugrįžo iš Karo Namo, 
Negauna Namų

Steve Brodow, brooklynie- 
tis, išbuvęs keturis metus tar
nyboje orlaivininku, pereitą 
savaitę sugrįžo iš tarnybos, 
sugrįžo po daug nemiegotų 
naktų, po daug didelių parei
gų karui laimėti. Už tai par
sivežė daug požymių. Ir, po 
to visko, ilsisi be lovos.

“Mūsų bute,” sakė Steve, 
“turime tik du miegkamba- 
rius, o bute esame 5 suaugę ir 
vienas vaikas.” Steve miega 
ant sofos viename krašte ben
drojo gyvenamo kambario, o 
jo sesi» kitame krašte, šeima 
gyvena 1185 St. John’s Place.

i gando ir visi streikų laužymo 
šalininkai. Prasidėjo visoks 
kurstymas prieš streikierius.

Pavyzdžiui, Daily News, 
kuris karo laike išėjusius 
streikan laikydavo didvyriais, 
dabar beveik su ašaromis ra
portavo, kad dėl tų nevidonų 

istreikierių turėjo susirgusią 
| moteriškę nešte nunešti že- 
į myn nuo 9-to aukšto.

Kad apsaugoti tuos laikraš
čius nuo sušlapimo savo aša
romis, mažiausia 300,000 siu
vėjų atsisakė eiti į darbus pro 
pikieto linijas. Tų tikrai ne
reikės nešti iš šapos.

Daily News patogiai už
miršta, kad tūkstančiai sirgi- 
nėjančių žmonių per visą am
žių turi lipinėti ne daug že
miau — iš penkto ir šešto 
aukštų apartmentiniuose bal
diniuose, kur visai nėra kel
tuvų. Jeigu jau verkti apie 
silpnas širdis, tai reikėtų 
verkti apie tų, kurie kasdien 
turi lipinėti .Per kelias strei
ko dienas gali pabūti ir neli
pinėję, bet visada gyventi be 
namų nei vienas negalėtų.

Australijoje.

Seserys per 68 metus nesi
matė, bet nuolat susirašinėcla- 
vusios. Karas jų susirašinėjimą 
nutraukė, tad viena apie ki
tą maniusios, kad anoji miru
si.

Mergšės Išsilaužė iš 
Daboklės

MATYK Išsivysiančių Istoriją! MATYK naujausius sensacingus žinit) judžius! MATYK 
Japonus pasiduodant Hong Konge! >(aTYK J. V. Marininkus sugrįžtant į Wake Salą! 
MATYK Madame Chiang Kai-shek_itvykstant j Chiniją! MATYK įspūdingą judį iŠ 
Užsieninių Ministerių susirinkimo Londone! Matyk judį, rodantį isbombarduotą Tokio ir 
apžvalgom* Amerikos oro vadų! Matyk Extra technispalvę filmą, “Orders from Tokio!“ 
ir dar naujas priedas, “Aulo Highways of Tomorrow” ir visi naujausi žinių judžiai!

Puikiausi judžiai mieste

E AT R A C C V newsreel theatre 
X*- O O I. BROADWAY IR 46 ST.

šešios 17 iki 21 metų mergi
nos, laikomos Florence Crit- 
tenton Home kaipo krypstan- 
čios iš kelio jaunametės, buvo 
pabėgusios iš tos įstaigos, New 
Yorko mieste.

Mergšės apgavusios prižiū
rėtoją, 60 metų. Mrs. Eklund. 
N u d u o tomis tarpusavinėmis 
muštynėmis jos iššaukusios 
sargybinę į tretį aukštą,’ bet 
jai atėjus, visos metėsi ant 
jos. Susikirtime, ją apmušu- 
sios šluotkočiais iki netekimo 
sąmonės, atėmė raktus, užra
kino ją viduje su kitomis, at
sisakiusiomis bėgti mergšėmis, 
o pačios nešdinosi.

Pabėgusiųjų laisvė buvo ne 
ilga. Likusios įstaigoje pašau
kė policiją ir suteikė savo pri
žiūrėtojai pirmąją pagalbą. 
Policija netruko pastebėti 
ra u d o n a i-b ai ta i d ry ž notomis 
uniformomis dėvinčias merg
šes.

Toks Stebėtinas Lūkesčių ir Baisenybės Judamasis Paveikslas, kaip 
bet kada Pasirodė Judžiuose!... Istorija, kurios Negalima Buvo Pasa
kyt!, iki Pirmoji Atominė Bomba Buvo Numesta j Japoniją! Matyk 
istoriją namo, kuris slėpė baisesnį sekretą, negu žmogaus protas gali 
Įsivaizduoti... žavi... Jaudina .:. Giliai sudomina ...

I lie I Souse on 92nd Street’
WILLIAM EYTHE • LLOYD NOLAN 
SIGNE HASSO • LEO G. CARROLL 

ir kiti puikūs vaidintojai
ĮSPĖJIMAS: Niekas nesodinamas per paskutines 5 minutes judžio!

IR DIDELIS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE *
CARL RAVAZZA perstato 

COPACABANA NIGHT CLUB REVUE su 
SAMBA SIRENS, ROLLY ROLLS ® TOMMY TRENT

EXTRA:ROSARIO IR ANTONIO
SPECIALIAI: Naujas March of Time Dalykas 

ROXY 7th Ave. ir 50th St., New York

The Theatre Guild Perstato

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

Dainos Oscar’o Kammerstein 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

sučėdyti centai dėl politinio 
pragaištingo darbo. Jiem vi
sai neapeina senų unijistų liki
mas, kad tie seni veteranai per 
desėtkus metų dirbo dėl unijos 
labo ir čėdijo tuos centus sau 
ant senatvės.

Senų unijos veteranų buvo 
manymas, kad sulaukus bedar
bių jiems būtų teikiama iš uni
jos kokia pagalba. Bet užėjus 
smetonininkų ir jų šalininkų 
galia lokale tą viską parvertė 
į viršų kojomis. Jie pradėjo 
grobti tuos kriaučių sučėdytus 
centus smetoniškai propagan
dai, kad vėl užsodinti ponus ant 
Lietuvos žmonių sprando. 
Jiems neužteko po šjmtinę im
ti, bet vėliausiu'laiku, delegato 
rinkimais, pasiėmė penkius 
šimtus dolerių*

Kriaučiai, būkite atsargūs!
Tai dar, pasirodo, jiems ne

užtenka to grobio. Ateina pas 
kriaučius su naujais skymais. 
Tūlose lietuviškose dirbtuvėse 
jau pradėjo pakampėse šnabž
dėti, o kitur jau ir laiškus su 
bilietais siųsti rengiamai P. 
Montvilai vakarienei. Pasakoja, 
kad rengiama būk tai kriaučių 
vardu. To biznio vadais yra 
Ch. Kundrotas, L. Šerkšnys, 
P. Tiškevičius.

Tas biznis pradėtas be lokalo 
Pild. Tarybos ar .paties lokalo 
žinios. Kas turi tiesą kriaučių 
vardu rengti kokius nors biz
nius dėl savo naudos? Tokie 
garsinimai po dirbtuves yra ne
leistini.

Pagaliau, paimkime tą žmo
gų, kiek jis pridirbo mūsų lo
kale? Vieną metą buvo sekreto
rių. O kad jis dirbo kur kitur 
su reakcininkais, tas lokalui 
naudos ned'avė. Tai koks išroka- 
vimas dabar jo vardan mokėti 
po $2.50 už senvitį ir stiklą 
alaus? Apkarpikas.

me, kur ką tik pasibaigė ro
dymas amerikiečių žy’giuotės 
link to paties Berlyno iš vaka
rų.

Pirmąjį apibūdinimą filmos 
apie užėmimą Berlyno davė 
New Yorko korespondentas 
Joel Sayre, tuomet buvęs Ber
lyne ir tenai filmą ir tikrąjį 
Berlyną matęs savo akimis:

“Abejoju, ar galima išaiš
kinti tiems, kurie nėra matę, 
kaip Berlynas yra sudaužytas. 
Paveikslai kažkodėl dar ne 
pilnai parodo jo sunaikinimą. 
Būtinai pamatykite stebinan
čią rusų dokumentališką fil
mą pavadintą “Berlin,” kada 
ji pasieks New Yorką. Duoda 
puikią įžvalgą, ką Raudono
sios Armijos sunkioji artileri
ja^ padarė Berlynui.”

Ta pati filmą buvo rodoma 
Berlyne tuoj po Raudonosios 
Armijos užėmimo Berlyno. Į 
Jungtines Valstijas atgabenta 
vėliau, kadangi buvo ruošia
mas angliškasis aiškinimas. Jį 
įkalbėjo žinomasis žinių ana
listas ir radio komentatorius 
William Š. Gailmor.

City Center Pradėjo Operų
' Sezoną

Miestavas City Center, ku
riame galima išgirsti geriau
sios muzikos ir dainų prieina- 
miausiomis kainomis, pradėjo 
operų sezoną rugsėjo 27-tą. 
Operų vaidinimas tęsis iki spa
liu 28-tos.

Vaidina visais kitais vaka
rais, išskyrus pirmadienio ir 
antradienio (tais vakarais 
Centre būna simfoniškos or- 
kestros koncertai), taipgi šeš
tadienių ir sekmadienių popie
čiais (išskyrus 29-tą).

Vakarinių vaidinimų pra
džia visuomet 8:15, popietinių 
2:15. Visos sėdynės rezervuo-

Laszlo Halasz
Laszlo Halasz, turi keliolika 
operų, iš kurių kelios bus pa
kartotos keliais atvejais, kas 
savaitę keičiant tos operos 
perstatymo dieną.

Šį šeštadienį vaidina La Bo- 
heme.

Sekmadienį po piet La Tra
viata, o vakare Carmen.

“Live Life Again”—Naujas 
Veikalas

Ši nauja drama, parašyta 
Dan Totheroth, pirmu kartu 
bus perstatoma šį šeštadienį, 
rugsėjo 29-tą*, Belasco Teatre, 
115 W. 44th St. New Yorke. 
Vadovaujamose rolėse Donald 
Buka, Mary Rolfe, Thomas 
Chalmers ir Beatrice de Neer- 
gaard.

Stanley Teatre
Penktą savaitę rodoma di

džioji Tarybų Sąjungos filmą 
“Giri No. 217,” apie išvežtų
jų Vokietijon vergauti baisius 
pergyvenimus. Priedams ro
do pora trumpesnių filmų: 
“Soviet Musical Journey” ir 
spalvota “Pledge to Bataan.”' 
Teatras randasi 7th Ave. ir 
42nd St., New Yorke.

Roxy Teatre Pradėjo Naują 
Programą

Naujoji filmą “The House 
on 92nd Street” dramatizuo
ja Federalio Tyrinėjimų Biu
ro (FBI) veiksmus sekti nacių 
agentus karo laiku, saugoti 
atominės bombos ir kitus se
kretus. Vadovaujančiose rolė
se William Eythe, Lloyd No
lan, Signe Hasso ir kiti. Pir
mu kartu pradėta rodyti per
eitą trečiadienį, Roxy Teatre, 
7th Ave. ir 50th St., New 
Yorke.

Radio City Music Hall
Sixth Ave. ir 50th St. te- 

Jberodoma puikioji filmą “Our 
Vines Have Tender Grapes,” 
priešakyje su Edward G. Ro
binson ir Margaret O’Brien.

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVfiJ

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTU ATYDAI

Lietuvių Komunistų Kliubo svar
bus susirinkimas registracijos ir 
rinkimų reikalais įvyks šio antradie
nio vakaro 8 vai., spalių (Oct.) 2-rą, 
419 Lorimer St. — Valdyba.

(227-228)

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų krau

tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikosi per 164metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)

- dAntų gydytojas

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS* 9 D'te vala.vuus. j 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
30£ UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

^Gr^z"inu^°p ,etų Muzikai© Kelionė” 
JOruz.nų, Rusų ir VkraJnq Dain08) 
pASlžADfiJ!MAS BATAANUI”

, (rethnikinėse Spalvose)
Su«ilyKina su . .

V18ų-laikų didžiaisiais”—D. Platt

5-ta DIDŽIOJI SAVAITĖ!

AR ŠIE VOKIEČIAI IŠSISUKS, 
NORS IR ŽMOGŽUDŽIAI?

veikalas 
Pagamintas Sovietų 
Sąjungoj 
Diriguotas 
MICHAILO ROMMO

"Turėtų būt 
gerai atmintinas.”

—N. Y. Tijnes.

Durys Atdaros 8:45 A.M. Kasdien 
11:45 A.M. Sekm.

7th Ave- tarpe 42 & 41 Sts.

The Theatre Guild’s Muzikalis 
Pasiseki ntas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Kammerstein 2-jo 
vadovybėje Rouben

ŠOKIAI AGNES 
BOB 

KENNEDY 
IVA WHITHERS

Mamoulian 
de MILLE 

JOSEF 
BULOF 
RUTH 

WESTON
ST. JAMES THEA. W. 44th 

Popiet Ketvirt. ir Seštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

Didžiausias per Metus Judžių Įvykis 
Naujausiame Šauniame Judamųjų Pa
veikslų Teatre ant Broadway \ Smagiai 
Vikri Komedija . . . NcsvietiškaPlšdykusi! 
Naujas Amžinojo Trikampio Vaizdavimas!

NOEL COWARD’S

“BLITHE SPIRIT”
Raustančiai Tcchni-Spalvomis 

žvaigždėja
REX HARRISON * CONSTANCE 

CUMMINGS * KAY HAMMOND * 
MARGARET RUTHERFORD
Išleista per United Artists 

DABAR RODOMA
Gražiajame Naujame Prabangos Teatre

WINTER GARDEN
Broadway prie 50th Street

Paramount Perstato Ed Gardner’s

“DUFFY’S TAVERN”
kur žvaigždėja

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

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

Asmeniniai Scenoj—Adrews Seserys ir kt.

PARAMOUNT
• • —   ...... . ■ ■■■■■ 1 ..... .......... Į

Radio City Music Hali
Teatrine Tautos Vieta 

ROCKEFELLER CENTER

EDWARD G. ROBINSON 
MARGARET O'BRIEN 

“OUR VINES HAVE
TENDER GRAPES”

su JACKIE "BUTCH” JENKINS
Scenoje: "HAPPY LANDING," šventa 
dieniškas muzikalis sveikinimas namo- 
sugrįžimui, pagaminta Leonidoff’o; see- 
nerijos Bruno Maine, su Baleto Grupe, 

Glee Club, Rockettes ir Music Hall 
Simfonijos Orkestru

.................. ■■ ' 'Į

New Yorko ma jotas La
Guardia grasino prekybinin
kams būti teisingais kainose. 
Jis sakė, kad prasižengusieji 
teisingoms kainoms bus me
tami lauk iš miestavų turga
viečių.

Miestavas bildingų depart- 
mentas užgyrė planus statybai 
mieste 1,812 naujų bildingų. 
Jie lėšuosią $93,108,000.

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIŲ A. PURICK!
GERAS ALUS

Ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičiua su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir 

tpkio

grupių ir
Iš senų 
naujus 
lūs ir' 
sudarau

> rikoniškais.
kalui esant

1 padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

• Tel. GLenmore 5-6191
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