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KRISLAI
Aukštaitis ar Dzūkas?
Kas Yra “Lietuviškas

Jausmas”?
Mūsų Kariai Grįžta.
“Kada Kaimas Nemiega”

—Jūs Nemiegokit!
Rašo R. MIZARA

SLA organo red aktorius 
nervuojasi dėl to, kam Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tas pasiuntė Lietuvon Antaną 
Bimbą. Girdi : “jau iš anksto 
reikia žinoti, kad Lietuvoje 
Bimba meluos, būk visi Ame
rikos lietuviai pritaria Lietuvos 
pavergimui, o sugrįžęs į Ame
riką meluos, kad Lietuvoje vis
kas kuogeriausia ir Lietuvos 
žmonės raudonąja vergija pa
tenkinti...”

Ten pat p-nas Bajoras pri
deda :

“Jau kur kas geresnis tai 
‘misijai’ būt buvęs, pavyzdžiui, 
R. Mizara, kuris dar turi šiek 
tiek lietuviško jausmo. . .” (T- 
nė, spalio 19 d.).

★ ★ ★
Kai dėl “lietuviško jausmo,“ 

—nėra lengva pasakyti, kas jo 
daugiau turi. Antanas Bimba 
—aukštaitis, R. Mizara — 
dzūkas; dzūkas taipgi ir p. 
Bajoras, gal dėl to jis taip ir 
nerymastauja.

Niekas negali pasakyti, 
kurie turi daugiau “lietuviško 
jausmo“: dzūkai, aukštaičiai, 
žemaičiai, zanavykai ar kap
sai.

Pagaliau, “lietuvišką jaus
mą” visaip galima suprasti ir 
aiškinti.

Mano nuomone, tas asmuo 
turi daugiausia “lietuviško 
jausmo,” kuris myli Lietuvos 
liaudį, lietuvių tautos5 tradici
jas ir kultūrą; kuris nuošir
džiai padeda lietuvių tautai 
pasiekti laimingesnio ir gražes
nio rytojaus; kuris ne tik žo
džiu, bet ir darbu čia, Ameri
koje, remia lietuvių tautą; ku
ris palaiko lietuvišką kultūrą 
Amerikoje ir niekur nesigėdi 
pasisakyti, kad esąs lietuvių 
kilmės; kuris, mylėdamas lie
tuvių tautą, tolydžio myli ir 
gerbia visas kitas tautas.

Man rodosi, A. B. turi visas 
minėtąsias kvalifikacijas. Kiek 
jis darbo įdėjo “pakiavime“ 
rūbų, surinktų ir siunčianąu 
karo išvargintiems Lietuvos 
žmonėms!. . . O kai dėl p. Ba
joro sielojimosi, ką A. B. sa
kys Lietuvos žmonėms ir, grį
žęs, Amerikos lietuviams: tu
rėkime kantrybės, — išgirsi
me ir pamatysime.

★ ★ ★
Nelaimė tūluose žmonėse 

keri tame: Jie riša lietuvišku
mą su fašizmu. Stok už grąži
nimą Lietuvon fašizmo, — bū
si — “patrijotas.” Pasisakyk 
už socialistinę santvarką — 
“išgama”!

Būk liaudies — darbo žmo
nių priešas, tu jiems būsi ge
ras.

Būk liaudies - darbo žmo- 
keiktas.

Taip mąsto ir galvoja ne tik 
tūli lietuviški redaktoriai, bet 
ir amerikoniški: Hearsto spau
dos redaktoriai tai aiškiausiai 
parodo.

★ ★ ★
Neseniai grįžęs iš kariuome

nės ir apsilankęs Brooklyne 
Antanas Vasaris pirko Laisvės 
namo šėrą.

Tai pirmas eks-karys, atli
kęs tą gražią pareigą!

★ ★ ★
Sekamieji plačiau visuome

nei žinomi lietuviai kariai jau 
paleisti iš kariuomenės: Ma
tas Šolomskas, Ant. Vasaris, 
Ant. Litvinas, Walteris Žukas 
ir AL Purvėnas. ?

Chorvedžio Jurgio Kazake
vičiaus motina sakė man, kad 
šiuo metu Jurgis atvyko į Pa
ryžių. Be kitko, jis ten aplan
kė savo brolio (kritusio karo 
mūšiuose) Vinco kapą.- Jurgis 
tikisi būti paleistu š. m. pa
baigoj.

Jonas Ormanas mano, kad 
ir su juo bus panašiai. Vei
kiausiai bostonietis Pranas Ol- 
sonas irgi bus greit paleistas.

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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SMETONININKAI VARO] NACIU PROPAGANDA AMERIKI 
NESE STOVYKLOSE; DRAUGAUJA SU HITLERININKAIS
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SENATORIAI SIŪ 
10 NETAKSUOT 

VIRŠPELNIU

Lietuvių ir Kitų Baltijos Kraštų Fašistai Viešpatauja 
Amerikinėse Stovyklose; Terorizuoja Kitus; Muša

Norinčius Grįžt Namo; Amerikonai Padeda Fašistam j
--------  Frankfurt prie Mainzo, 

Washington. — Senato. Vokietija. — Apie 75,000 
finansinis komitetas pasiū- \ Hetuvi Jatvi h. egt 
le, kad kongresas visiškai j. .. .
panaikintu taksus 1946 me. laikoma stovyklose amen- 
tams nuo nepaprastai auk-|konų užimtame Vokietijos 
štų pelnų, arba viršpelnių. 
Tai reikštų, jog korporaci
joms būtų dovanota $2,555,- 
000,000 taksų nuo viršpel
nių, arba $700,000,000 dau
giau, negu nutarė kongreso 
atstovų rūmas. Be to, sena
tims komitetas siūlo 3 nuo
šimčiais numušti prideda
muosius taksus ir specialiai 
reikalauja palengvint tak
sus “mažiesiems bizniams,” 
gaunantiems iki $100,000 
metinių pajamų.

Senatorių komitetas taip 
pat pataria, kad kongresas 
paliktų netaksuojamus po 
$500 nuo taksų mokėtojo ir 
kiekvieno jo užlaikomo šei
mos nario. Toks palengvini
mas tarnautų dvylikai mi
lionų vedusių žmonių.

plote. “Daugelis tūkstančių 
tų buvusiųjų Vokietijos są
jungininkų yra gerai maiti
nami ir turi gyvenamąsias 
patalpas karinės (ameriko
nų) valdžios lėšomis,” kaip 
rašo New York o Times 
korespondentas Drew Midd
leton (spalių 19 d. laidoje):

PRAVDA RAGINA 
TEIST VISUS

NACIUS

Amerikiečiai Suėmė 
Japonijoj Daug Pa- 
slėpty Brangenybiy

Tokio.— Amerikos kariai 
Japonijoj užtiko 12 dėžių, 
prikrautų aukso, platinos ir 
deimantų. Japonai buvo pa
slėpę tas brangenybes vie
noje farmoje ant Našu kal
no, 120 mylių nuo sostinės 
Tokio.

Pirmiau buvo atrasta 
šimtai tonų aukso ir sidab
ro, kuriuos japonų vyriau
sybė slėpė bankuose ir kito
se vietose. Amerikonai da
bar visus tuos turtus krau
na į savo užimto Japonijos 
Banko sandėlius. Bankas 
laikomas nuolatinėje jankių 
sargyboje.

Washington. — Teigiama, 
jog kai Bulgarijoj ir Veng
rijoj bus netrukus išrinktos 
naujos valdžios, tai Ameri
ka noroms-nenoroms turės 
jas pripažinti.

“Vienas patikimas žmo
gus (karininkas) sakė: — 
Bent trečdalis ir turbūt, 
daugiau tų Baltijos srities 
žmonių yra buvusieji nariai 
šaulių, Baltijos fašistų or
ganizacijos, ir latvių, lietu
vių ir estų legionų, kuriuos 
vokiečiai suorgaitizavo ko
vai prieš rusus. Beveik visi 
jie geriau pritaria buvu
siam mūsų priešui Voiketi- 
jai, negu mūsų talkininkui 
Rusijai.

Standard Oil Co. Patar
navo Naciams

Hoechst, Vokietija. — A- 
merikos Standard Žibalo 
kompanija per ryšius su vo
kiečių Farbenindustrie tru- 
stu patarnavo karinei Vo
kietijos mašinerijai. Ta 
kompanija perdavė naciam 
savo išradimą, kaip gamint 
pagerintus tepalus įvai
rioms mašinoms. Tatai pa
rodo trusto duotas raportas 
slaptajai vokiečių policijai.

Amerikos Lėktuvas Krisda
mas Užmušė 50 Chinų
Peiping. — Nukrito ame

rikonų transporto lėktuvas, 
bandydamas nusileist į Na- 
nyuan aikštę; užmušė 50 
chinų kareivių. Su lėktuvu 
žuvo ir kiek amerikonų.

Java. — Susikirtimuose 
tarp sukilusių gyventojų ir 
holandų Javoj užmušta dar 
15 asmenų.

Vokiečiai Fabrikantai ir Banki
ninkai Paskirti kaip Ūkiniai 
Gen. Eisenhowerio Patarėjai

Boston. — Amerikos ar
mijos viršininkai paskyrė 
generolui Eisenhoweriui to
kią patariamąją komisiją e- 
konominiais - ūkiniais rei
kalais, kur komisijos štabe 
yra vokiečiai fabrikantai ir 
bankininkai, — sakė Henry 
Morgenthau, buvęs Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
rius. Jis kalbėjo Bostono U- 
niversiteto studentam. Mor
genthau peikė aukštuosius 
amerikonų karininkus už 
tokių patarėjų skyrimą.

Priešsovietine Politika
Toki Eisenhowerio pata-

rėjai raportavo, kad Pots
damo sutartis esanti neį
vykdoma. Tuomi jie didina 
Rusijos nuožiūrą, kad “mes 
norime padaryti Vokietiją 
stipresnę, negu rusų saugu
mas reikalauja,” pareiškė 
Morgenthau.

Jis, tarp kitko, pažymėjo, 
kad iš anglų ir amerikonų 
užimtų sričių dar nė viena 
mašina iki šiol nepervesta 
Rusijai, nors Potsdamo su
tartis paskyrė Sovietų Są
jungai 25 nuošimčius maši
nerijos iš tų Vokietijos sri
čių. Z

NEBUVO “SIJOJAMI” | šeimomis.
“Apart Baltijos srities! “šiuo laiku tie asmenys 

žmonių šiame (amerikinia-J iš Baltijos kraštų yra mai
tinami iš Jungtinių Valstijų 
karinės valdžios sandėlių, o 
ne iš Jungtinių Tautų Šel
pimo ir Atstatym. Adminis
tracijos (UNRRA). Jie mai
tinami kaip ‘neutraliai’ (be- 
pusiški).

“Tie žmonės nėra Baltijos 
kraštų vokiečiai, ir tiktai 2 
iki 5 nuošimčių jų šiame 
ruože buvo atgabenti į ver

sto vykios tapo stovyklomis stinus darbus. Didžioji dau- 
bendradarbiavimo (su na-1 guma jų rėmė 1941 m. suki- 
ciais), taip pat ir su buvu- limą, kurį jie padarė, per- 
siais Gestapo ir SS (Rinkti- vesti savo šalis vokiečiams, 
nes Gvardijos) nariais ir jų ir pabėgo, kuomet Raudo-

me) ruože, d&r yra jų apie 
54,000 stovyklose anglų ir 
francūzų užimtuose ruožuo
se, ir karinė' vyriausybė iki 
paskutinių dienų nebandė 
jų ‘išsijoti’. Nebuvo jokio jų 
‘išsijojimo’ (kvotimo ir at
rinkimo) amerikiniame ruo
že iki praeitos savaitės.

“Tuo tarpu, pagal žinias 
iš minimo šaltinio, — jų

noji Armija šlavė priešus! 
iš tų trijų kraštų 1944 me
tais. munistų P
JANKIAI SAUGOJO JUOS Pravda'

NUO RUSŲ

Lietuvos Žmonių
Draugams

Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto skyriai, mote
rų kliubai ir visi turintieji 
Lietuvos vaikams paruoštas 
kalėdinės dovanas ar dėvė
tus drabužius ir avalinę su
augusiems, siųskite viską 
tuojau į centrą. L.P.T.K. y- 
ra pasiruošęs pradžioj atei-

nančio menesio viską išsiųs
ti. Norima, kad mūsų do
vanos pasiektų Lietuvą pirm 
Kalėdų.

Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas, A.S.R.R.

417 Lorimer St.
Brooklyn 6, N. Y.

Maskva. — Sovietų Ko- 
i Partijos laikraštis 

reikalauja teist 
NUO RUSŲ i kaipo karinius kriminalis- 

“1945 metų pradžioj bent tus ne tiktai aukštuosius 
20,000 jų pabėgo iš Thurin-1 nacių vadus, bet ir jų agen- 
gijos (Vokietijos dalies) Tus — atmest agentų pasi- 
pirma, negu Thuringija bu- teisinimus, kad jie veikę tik 
vo perduota rusams. Pagal kaipo įrankiai, pagal virši- 
žinią iš patikimo asmens, ! ninku įsakymus. Pravda 
kuris tuo laiku tenai buvo, taip pat ragina teist visus 
pabėgėliai buvo priimti į a-Į nacių partijos narius, 
merikinį ruožą, ir Jungti- j----------------
nių Valstijų armijos vy-; JAPONŲ KOMUNISTAI 
riausybė net padėjo jiems ŠAUKIA SOCIALISTUS 
išsikraustyti iš Thuringijos.

“Tų trijų kraštų žmonės 
dabar laikomi stovyklose 
Wiesbadene, B a y r euthe, nijos komunistai atsišaukė 
Hof Furthe, Aschaffenbur- | į socialistus, kad išvien ko- 
ge, Seligenstadte, Muniche,! votų prieš reakcinę naujojo 
Hanau ir Coburge šiame japonų premjero Shideha- 
(amerikiniame) ruože. ros valdžią. Shidehara turi 

“Pradinėse okupacijos būti laukan išvytas, sako 
dienose daugelis savanoriai komunistai.
važiavo namo ir rusai juosi ----------------
priėmė. O dabar liekantieji * IT** • I 

(Tąsa 5-me pusi.) A110111 llAMAmi A-

PRIEŠ SHIDEGARA

Tokio, spal. 19. — Japo-

Angly Liepiami, Ja- 
Lietuva Pripažįstama ponai Žiauriai Puola 

Tarybą Respublika Javos Sukilėlius

Trumanas Susirašinėja 
Su Talkininkais; Siekia 

Jų Sutartinės

MacArthuras Uždraudė 
Narkotiškų Svaigalų 

Verslą Japonijoje
Washington. — Prezid. 

Trumanas pradėjo susiraši
nėti su premjeru Stalinu ir 
trijų kitų didžiųjų talkinin
kų vadais; siekia sutartinės 
dėlei klausimų Europoj, 
kaip jis pranešė korespon
dentams. Prezidentas taip 
pat susirašinėja su atitin
kamai talkininkais kas lie
čia politiką Pacifiko Van
denyno srityje. Jis nori iš
vengti ten panašaus diplo
matijos suklimpimo, kaip 
Europoje.

Trumanas gavo nuo ge
neralissimo Stalino laišką; 
bet tai buvo tik atsakymas 
į senesnį prezidento klausi
mą. Dar Sovietai neatsilie
pė j pakvietimą dalyvauti 
patariamosios talkininkų 
komisijos konferencijoj, ku
ri šaukiama. Washingtone 
ateinantį antradienį.

Japonu Oficieriai Persirengė 
Į Hirohito Sargus

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur uždraudė auginti 
Japonijoj bet kokius auga
lus, iš kurių gaminama pa
vojingi narkotiški svaiga
lai: ‘opiumas, morfiną, ko
kainą ir hąšišas; liepė su
naikinti esamus daržuose ir 
laukuose tokius augalus; 
įsakė pristatyti sąrašus jau 
gatavų narkotiškų svaigalų 
ir užgynė jų išgabenimą iš 
Japonijos ar įgabenimą. Tas 
pats MacArthuro įsakymas 
paliečia narkotikus ir ame
rikonų užimtoje pietinėje 
Korėjos pusėj.

Pirm karo Japonija* pa
gamindavo ir parduodavo 
90 nuošimčių visų narkotiš
kų svaigalų pasauly. Jais 
japonai stengėsi nusilpninti 
chinus ir kitas kaimynines 
tautas. Narkotikai naudo
jami ir vaistams, bet japo
nai 30 sykių daugiau jų pa
gamindavo, negu reikia gy
dymo tikslams.

Berlin. — Tarptautinis 
Karinis Tribonulas spalių 
18 d. formaliai įkaitino 24 
aukštuosius nacių vadus 
kaip vyriausius karinius 
kriminalistus. Tribunolas, 
susidedąs ■ iš Amerikos, So
vietų Sąjungos, Anglijos ir 
Franci jos atstovų, taip pat 
įkaitino septynias nacių or
ganizacijas. Hitlerininkai 
su savo organizacijomis ne 
tik sudarė užpuolikiško ka
ro sumoksią; jie ir tiesiogi
niai išžudė bei užkankino 
10 milionų kitataučiu.

Ikaltinimas, tarp kitko, 
sako:

“Socialistinėje Tarybų lai taip pat siunčia savo ka- 
Lietuvos Respublikoje jielriuomenę į kitą didžiulę sa- 
masiniai žudė tarybinius ! lą Sumatrą, vadinamoj Ry- 
piliečius, būtent: Paneriuo- tinėje Holandų Indijoje, 
se jie nužudė bent 100,000 ---------------------------
žmonių; Kaune daugiau'8,000, Marijampolėje 
kaip 70,000, Alytuje ; / 
60,000, Prienuose daugiau kiniuose miesteliuose 
kaip 3,000, Ukmergėj ę^apie 640.”

Batavia. — Anglų ko- 
mandieriai įsakė japonų ka
riuomenei Javos saloj griež
tai pulti vietinius gyvento
jus, kurie kovoja už nepri
klausomybę nuo Holandi- 
jos. Japonai smarkiai ata
kuoja miestus, kuriuos už
ėmė Javos patrijotai. Javie- 
čiai ryžtingai ginasi. Anglai 
liepė japonam atimti mies
tus iš gyventojų ir laikyti 
juos, iki atvyks anglų ir 
holandų kariuomenė.

Anglai užėmė Bandungą 
ir rengiasi šturmuoti Sura
baya miestą ir uostą. Ang-

apie 
apie 7,000 ir Trakuose ir aplin- 

37,-

Indonezijos Vadas Reikalauja 
Visiškos Nepriklausomybės 
Nuo Holandų Imperialistų

Tokio. *— Apart ameriko
nų sargybų, paskirtų Hiro- 
hitui, Japonijos imperato
riui, japonai reikalauja dar 
4,000 savo policininkų sau
goti jo asmenį. Jam sergė
ti japonai paskyrė ir 120 
savo karių, kurie persiren
gė į policines uniformas. 
Tarp naujų Hirohito sargų 
yra japonų armijos genero
las ir eilė kitų oficierių.

Sovietai Neprašė Atominių 
Bombų “Slaptybės”

Washington. — Buvęs A- 
merikos ambasadorius Vo
kietijai, Hugh R. Wilson 
viešoj kalboj tvirtino, kad 
“rusai labai pageidauja a- 
tominės bombos sekreto” iš 
Jungtinių Valstijų. Bet A- 
merikos valdžia pripažino, 
kad Sovietų Sąjunga nie
kad neprašė to sekreto.

Batavia, Java. — Indone
zijos tautiečių vice-prezi- 
dentas dr. Mohammed Hat- 
tta užreiškė: Indonezijos 
žmonės reikalauja visiškos 
nepriklausomybės nuo Ho- 
landijos. — Indonezija yra 
bendras vardas Javai, Su
matrai, Borneo ir kitoms 
saloms toje srityje, kuri iki 
šiol buvo vadinama Rytine 
Holandų Indija.

Hatta atmetė Holandijos 
pasiūlymą Indonezijos pat
riotam susitarti su holan- 
dais bendrai valdyti tas s^- 
las. Tuo budu holandai nori

ten išsilaikyti kaip koloni- 
niai valdovai. Bet indone
ziečiai nesutiks vėl tapti 
koloniniais vergais, sakė 
Hatta: “Jeigu nebus pripa
žinta mums nepriklausoma 
respublika, tai mes per il
gus metus vesime karą ar-

tikrai laimėsime.”
Anglijos kariuomenė už- 

iminėja vietą po vietos Ja
voj, turtingiausioj Rytinės . 
Holandų Indijos saloj.

Eksplozija vokiečių palik
tu granatų užmušė 24 fran- 
cūzus. ,
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679 Bilijonai Rublių!
Tarybų Sąjungos ambasados Washing

tone leidžiamas “Informacijų Biuleti- 
nas” (spal. 11 d.) išspausdino nepapras
to SSSR Komiteto raportą-pranešimą a- 
pie medžiaginius nuostolius, kuriuos 
barbariškieji Vokietijos naciai padarė 
Tarybų Sąjungai karo metu. Skaitant 
tąjį raportą baisu darosi. Mes čia pa
duosime raporto sutrauką.

Iš viso, Nepaprasto Komiteto apskai
čiavimu, Tarybų Sąjungos tautoms vo
kiečiai padarė žalos virš 679 bilijo
nų rublių, skaitant rublio vertę 1941 me
tais. Toji žala (nuostoliai) dalinasi ši
taip:

Valstybinėms įstaigoms, fabrikams, 
etc., 287 bil. r.

Kolektyviniams ūkiams — 181 bil. r.
Miestelių ir kaimų gyventojams —192 

bil. r.
Kooperatyvams, darbo unijoms ir ki

tokioms visuomeninėms įstaigoms 19 
bil. r.

Pagal paskiras respublikas, padaryto
ji žala dalinama šitaip:

Rusų Federatyvei Tarybinei Socialisti- 
. nei Respublikai — 249 bil. rublių.

Ukrainos Tarybinei Respublikai — 
285 bil. r.

Bielorusijos Tar. Respublikai—75 bil.
r.

Latvijos Tar. Respublikai — 20 bil. r. 
Lietuvos Tar. Respublikai — 17 bil. r. 
Estijos Tar. Respublikai — 16 bil. r.
Moldavijos Tar. Respublikai — 11 bil.

r.
Karelo-Suomių Tar. Respublikai — 6 

bil. r.
Pakartojame: šin skaičiun neįeina nuo- 

' stoliai, vokiečių padaryti tiesiog žmo
nėms; čia neįeina tai, kiek vokiečiai 
žmonių užmušė, kiek sužeidė, kiek nu
kankino.

Kaip matome, skaitlinė pasakiška. 
Žmonių gyvybių vokiečiai nesugrąžins, 
bet jie tūri sugrąžinti nors medžiagi
nius nuostolius. Jaltos, o vėliau Pots
damo konferencijose ii' buvo sutarta, 
kada ir kaip tie nuostoliai bus padengti. 
Tarybų Sąjunga privalo pasiimti iš Vo
kietijos tam tikrą dalį mašinerijos ir ki
tų dalykų. Su tuo sutiko mirusis prez. 
Rooseveltas, sutiko ir prez. Trumanas su 
Churchillu, o vėliau — Attlee.

Deja, šiandien komercinė spauda, taip
gi Anglijos imperialistai jau pradeda 
kelti kačių koncertą prieš Potsdamo 
konferenciją: jie reikalauja pastumti ša
lin Potsdamo protoklus ir stoja už Vo
kietijos pramonės atstatymą!

Pamiršo tūli ponai vokiečių nuosto
lius, padarytus tarybinėms respublikoms 
ir Lenkijai! Jiems .dabar rūpi, kad iš 
Vokietijos padaryti “buferinę” valsty

bę, atsuktą prieš Tarybų Sąjungą.
Neatrodo, kad Tarybų Sąjunga su tuo 

sutiks. Ji prisimygusiai reikalauja ir 
reikalaus Potsdamo nutarimus pravesti 
gyvenimam

Tūkstančiai Jaunų Svečių 
New Yorke

š. m. spalio 27 dieną bus Laivyno Die
na. Tą dieną New Yorko vandenyse į- 
vyks nepaprastas laivų “paradas”, ku
riam stebėti atvyks prez. Trumanas.

Jau dabar New Yorko gatvėse vaikšto 
tūkstančiai jaunų svečių, — jūreivių, at
plaukusių į New Yorko uostą su karo 
laivais, — atvykusių iš Pacifiko.

New Yorko žmonės, be abejo, šiuos 
jaunus svečius deramai, draugiškai pa
sitiks ir žmoniškai pavaišins.

Atrasti Kristijono Donelaičio 
' Rankraščiai

Šiandien Karaliaučiaus miesto griuvė
siuose rausiasi ne tik darbininkai, ku
riems tenka griuvėsius išvalyti, bet ir 
mokslininkai, jiešką griuvėsiuose viso
kiausių archyviškų dokumentų. Kara
liaučius — senas miestas. Karaliaučius 
—kadaise buvusi Prūsijos karalių sosti
nė. Patsai Karaliaučiaus vardas, matyt, 
pareina nuo “karaliaus”. Karaliaučius— 
buvęs Vokietijos junkerių centras.

Netenka nei sakyti, kad šitame mies
te daug yra svarbių liekanų, istorinių 
dokumentų, galinčių padėti išaiškinti 
lietuviškų senprūsių praeitį.

Į Karaliaučių buvo nuvykę “pasiknisi- 
nėti” ir Lietuvos mokslininkai: prof. 
Povilas Pakarklis ir Vilniaus universite
to rektoriaus padėjėjas, prof. Kuopas. • 
Su jais taipgi buvo nuvykęs ir Tarybų 
Sąjungos Mokslų Akademijos profeso
rius Skažkinas.

Kaip rašo Z. Balevičius (Vilnis spal. 
17 d.), šitie vyrai tuščiomis į Vilnių ne
grįžo. Balevičiaus žodžiais:

“Lietuvos mokslininkų žygis davė pui
kias pasekmes. Jie ieškojo po muziejaus 
griuvėsius istorinių dokumentų apie 
prūsų lietuvius, apie kuriuos buvo žinių, 
bet nebuvo viskas ištirta. Atrasti doku
mentai yra įdomūs. Tie dokumentai iš
leisti šešioliktam, septynioliktam, aštuo
nioliktam ir devynioliktam šimtmečiuose 
su karalių parašais ir antspaudomis.

“Atrasti dokumentai rodo, kad net de
vynioliktame šimtmetyje Rytų Prūsijoj 
dar daug lietuvių gyveno, jų prigimtoj 
kalboj buvo leidžiama valdiški dokumen
tai, įsakymai.

“Kaip kurie tie valdiški dokumentai 
buvo spausdinti Berlyne, bet didžiuma 
Karaliaučiuje.

“Tie įsakymai, karaliaus patvarkymai 
yra su įvairiomis smulkmenomis. Vie
nam jų užgina lietuviam nešioti čevery- 
kus, avalinę ir tt.

“Šie dokumentai, karaliaus patvarky
mai ir įsakymai, buvo žinomi Lietuvos 
mokslininkams, bet nebuvo žinoma, kad 
juos spausdino lietuvių kalba.”

Dokumentai spausdinti lietuvių kalba, 
bet gotiškomis raidėmis. ,

Dabar šitie dbkumentai, rašo Balevi
čius, yra studijuojami, tiriami; tai.bran- - 
gi medžiaga Lietuvos istorijai.

Rasta lietuviškų maldaknygių, išleistų 
net šešioliktame šimtmetyj; lietuvių-vo
kiečių kalbos žodynas.

Tuo tik nesitenkinta:
“Ištyrę muziejuje istorinius dokumen

tus, mokslininkai, vedami profesoriaus 
Pakraklio, nuvyko apie 30 kilometrų 
nuo Karaliaučiaus ir užėjo į tūlą vie
tą, kuri stovėjo atskirai nuo kitų namų. 
Namas buvo artilerijos šūvių apgriau
tas.

“Pradėjus atversti griuvėsius ir toliau 
pasikasus į namo liekanas, atrasta są- 
siuvinys rankraščių. Ant pageltonavusio 
sąsiuvinio popierio ranka parašyta “Pa
vasario Džiaugsmai.” Tai garsaus lietu
vių rašytojo Donelaičio rankraštis.

“Pravertus keletą lapų eina poezija, 
“Metų Laikai”, toliau “Vasaros Darbai” 
ir t.t.

“Sąsiuvinyje rado keletą Donelaičio 
rašytų laiškų ir jų tarpe laišką nuo vi
suomenininko ir mokslininko Rėžos.”

Kristijonas Donelaitis — pirmasis lie
tuvių tautos poetas, klasikas. Jo raštai 
šiandien studijuojami ne tik Lietuvos 
mokyklose, bet ir verčiami į kitas kalbas. 
Neseniai, berods, išėjo iš spaudos rusų 
kalboje vertimas.

Jei vokiečiai būtų Karaliaučių tebelai
kę, apie tų brangenybių lietuvių tautai 
atgavimą nebūtų buvę galima nei sva
joti.

Didelis nuopelnas priklauso tarybinei 
Lietuvos vyriausybei už gyvą susidomė
jimą lietuvių tautos praeities tyrimu.

Drąsiai galima pasakyti, jog ne tik 
Karaliaučius ir Tilžė duos Lietuvai daug 
žinių apie jos praeitį; Berlynas taipgi 
turi nemažai lietuviškos medžiagos, iki 
šiol uoliai saugotos vokiečių, bet da
bar jau prieinamos Lietuvos mokslinin
kams.

Laiškas iš Lietuvos
J. Kovas, Brooklyn, N. 

Y.j gavo sekamą laišką iš 
Lietuvos:

Liepos 4, 1945 
Brangus Broli!
Sveikinam tave ir linkim 

viso geriausio. Ačiū už laiš
ką, kurį mes gavom birže
lio 30 d. Koks mums 
džiaugsmas, kad nors tu e- 
si gyvas ir vėl galėsime su
sirašinėti.

Nežinia kur prakeiktieji 
vokiečiai padėjo mamytę ir 
Prisevičius. Rugpjūčio 24 
d., 1944 metais, visą Virba
liu išvarė į Vokietiją. Kada 
užėmė Vokietijos dalį So
vietai, tai kai kas sugrįžta. 
Pasakoja, kad iki Karaliau
čiaus dar juos matę. Žmo
nes varė drauge su bėgan
čia kariuomene, tai galėjo 
visko atsitikti. Mamytė, sa
ko, visai nusilpo, tai turėjo 
palikti kokioj ligoninėj. Ga
lėjo vokiečiai ir nušauti, 
nes tai jiems labai paprasta. 
Matėme ką 1941 m. darė at
ėję į Lietuvą. Marijampolėj 
vieną dieną nuo 10 vai. ry
to iki 2 vai. po pietų sušau
dė virš 7 tūkstančius žmo
nių, o kiek dar šimtų ir de
šimčių per keturis okupaci-

jos metus sušaudė. Mes ma
nom, kad pas jus laikraščiai 
apie tai rašė. Tai viskas 
tiesa.

Karužus ir išvarė kartu 
su Prisevičiais, bet juos nu
varė tiktai link Klaipėdos. 
Jiem pasisekė pabėgti į miš
kus Žemaitijoj. Kai praėjo 
frontas, tai jie atvažiavo 
pas mus ir dabar gyvenam 
visi kžlrtu, nes Virbaly jų 
viskas sudegę. Prisevičių li
kęs tik gyvenamas namas. 
Virbalis, Vilkaviškis ir vis
kas aplinkui išdegę, nieko 
nėra. Marijampolės išdegęs 
tik centras, o pakraščiai 
stovi. Mūsų namukas taip 
pat liko sveikas.

Dabar parašysiu apie sa
ve. Juozas prie vokiečių bu
vo paimtas į kalėjimą 2 
mėn., tai parėjo pražilęs, 
nes nežinojo, kas jo laukia. 
Jis buvo .kaltinamas, kad 
priešingas vokiečių vyriau
sybei. Dabar jis dirba ūkio 
mašinų dirbtuvėj. Al ponas 
išėjo į Raudonąją Armiją 
rugsėjo 20 d., 1944 metais, 
atkeršinti vokiečiams už vi
sas skriaudas. Po tavo aga
vom nuo jo laišką, kad liko 
gyvas ir sveikas. Juozuk, ir

tau įrašysiu jo adresą. Jis 
rašo, kad nėra kariuomenėj 
didesnio džiaugsmo, kaip 
gauti laišką. Alponas buvo 
baigęs 6 klases ir labai no
rėjo mokytis toliau. Gal 
būt gimnaziją pabaigs su
grįžęs. Juozukas mokosi 
gimnazijoj, dabar antroje 
klasėj.

Gyvenimas dabar Lietu
voj gal būt pagerės, nes vi
si daug nukentėjo nuo vo
kiečių ir karo.

Baigiu rašyti. Lauksiu 
nuo tavęs laiško. Linkėji
mai nuo Karužų šeimos.

Mateikai
Marijampolė.

ANGLAI PASITIKĖJO 
JAPONAIS

London.— Anglijos prem
jeras Attlee pranešė sei
mui, jog anglai pasitikėjo, 
kad japonų kariuomenė su- 
valdys Javos salos gyven-' 
tojus, iki talkininkai juos 
“sutvarkys.”

NERANDA GRAIKIJAI 
PREMJERO

Athenai. — Graikijos ka
raliaus pavaduotojas arki
vyskupas Damaskinos pats 
tapo premjeru, nes negalįs 
surasti kito asmens tai vie
tai.

Give More Than Thanks

NEW YORK NATIONAL WAR FUNP

SKAITYTOJŲ
BALSAI

MANO PASTABOS
Keleivio redaktoriams net

plaukai pasistojo ant kup
rų, kai dažinojo, kad Lietu
voj lietuviški laikraščiai 
plinta labiau, negu grybai 
po lietaus.

Štai Keleivis (No. 44) ra
šo, kad netik tarybiniai laik
raščiai plinta po Vilnių, 
Kauną, ale jau plečiasi ir 
po valsčius. O rusų kalboj 
esą tik vienas laikraštis ir 
to vardas “Litva”, o ne Ru
sijos vardas.

Tas pats Keleivis” prieš 
kiek laiko pirmiau rašė, 
būk Lietuvoj lietuvių nebe
likę. Girdi, ‘burliokai” už
valdė Lietuvą. O “tikri” lie
tuviai pabėgę užrubežin.

O dabar verkia, kad ta
rybiniai lietuvių kalboj ei
nanti laikraščiai plinta po 
visą Lietuvą.

Tai kam jų reikia, jeigu 
lietuvių nebėra Lietuvoj ? 
Kas juos skaito?

Toliaus Keleivis verkšle-

Kuris meluoja: LAIC’as;ar 
Drew Middleton’as ?

Drew Middleton’o bevieli- 
nis telegramas tilpo “Bos
tono Herald” ir New York 
“Times” laikraščiuose, iš 
Vokietijos spalio 15-tą, š. 
m., kuriame nurodo pabė
gėlių skaičių ir jų padėtį. 
Jis sako savo telegrame, 
kad tose trįjose zonose, 
kurias Britų, Prancūzų ir 
Jung. Valst. militarinės val
džios tvarkę, “Ąbout 80 per 
cent of thė 6,600,000 dis
placed persons have been 
repatriated from the three 
zones to date. Of these 816,- 
000 are PolęŠ, 129,000 are 
Balts and 32,000 are Rus
sians. There are 21,000 Es
tonians, 61,000 Latvians 
and 47,000 Lithuanians!”

Iš tų randasi apie 20,000 
pro-naciai griežtu nusista
tymu prieš Sovietus.

Dabar aš užklausiu: kas 
geriau žino, kiek yra lietu
vių pabėgėlių Vokietijoje? 
Pilnai galima sutikti, kad 
konservatyvis koresponden
tas Middleton’as geriau ži
no už LAIC’ą, nes jis pada
vė skaitlines iš alijantų vai-

abėgėlių iš 
diškų statistinių biuių.Mą- 
tomai, kad LAIC’as veda ne 
švarią propogandą, ir tuo- 
mi mano sukurstyti lietu
vius prieš lietuvius, kurie 
turi simpatiją Sovietų Są
jungai. Dabar aš paklausiu 
LAIC’o ir visų tų, kurie 
skelbia teisingas žinias, 
kiek yra pabėgėlių iš Lietu
vos. Ar jūs drįsite vėl pa
kartoti, kad yra “350,000 
lietuvių pabėgėlių”?

Esu pastebėjęs >soęialistų, 
sandariečių, tautininkų, ir 
katalikų spaudoje, kąd Lie
tuvos pabėgėliai nėra pro- 
naciai; jie esą nekalti Lie
tuvos patrijotai — demok
ratinio nusistatymo Lietu
vos piliečiai. Aš maniau, 
kad toji spauda yra kiek 
nors teisinga dėl savo žo
džio ir pareiškimų visuome
nei. Dabar esu apviltas su 
jūsų “teisingumu.” Štai, ką 
Drew Middleton sako apie 
tuos “nekaltus pabėgėlius”:

“Something is out of 
joint when me de-bįizify 
Germany but leave these 
Baltic Nazis alone in 
camps”. Ir toliau jis sako

Lietuvos...” 
kad, “they have organized 
a secret police run on the 
Gestapo lines and they are 
discouraging those Balts 
who really wish to return 
home.”

Tai reiškia, kad lietuviai 
pabėgėliai yra fašistai ir 
trukdo kitiems Lietuvos gy
ventojams grįžti namo!

Ir tas pats autorius pa
stebi savo telegrame, kad 
pabaltiečiai yra naciai 
“through and through”,. ir 
jei mes juos paliksime to
kiais stovyklose ir nepada
rysime pastangų išgydymui 
jųjų nuo fašizmo, mes turė
sime nemažą skaitlių fašis
tų Europoje, ir jie bus veik
lūs skelbėjai fašizmo, kuris 
darys pavojų visai Europai.

Tačiau yra vilčių, kad iš 
Pabaltijo pabėgėlių naciz
mas bus- išrautas, jei alijan-i 
tų politika nebus pakeistai 
per tūlus politikierius. 
Ir juo greičiau denacifika- 
cija bus pravesta tarpe pa-i 
bėgėlių, tuo rimčiau bus | 
galima tikėtis, kad taika 
Europoj bus įvykdyta.

B. F. Kubilius

na, kam Maskvos valdžia 
pataria Lietuvos valdžiai 
rūpintis, kad javai būtų nu
imti nuo laukų ir pristatyti 
į nuskirtas vietas. Keleivis 
turbūt nori, kad Lietuvoj 
dabar būtų taip, kaip būda
vo seniau: Lietuvos bajorai 
palikdavo javų ant laukų. 
Javai supūdavo ir iš to nie
kam naudos nebūdavo. 
Kuomet dabar Lietuvos val
džia prižiūri, kad javai bū
tų nuo laukų nuimti, tai 
Keleiviui tas baisiai nepa
tinka.

Vienas fašistukas iš Phi- 
ladelphijos verkšlena p e r 
Dirvą, kam Sovietų Sujun
gęs atstovas Amerikoj duo
dą sumanymą,, kad Ispani
jos fašistas Franko ( būtų 
atiduotas tarptautiniam tei
smui kaipo kriminalistas^* 
Jis verkia, kad rusai norį 
Franko kraujo.

Bet kad fašistas Franko 
ėjo su Hitleriu ir Mussoli- 
niu, kad jis liejo ir lieja 
žmonių kraują, tai Dirvos 
bendradarbis nieko apie tai 
nesako.

Tas parodo, kam fašizmas 
artimas prie širdies.

Keleivio Skaitytojas.

Great Neck, N. Y.
Lietuvių Piliečių Kliubas,

Jap War End Poses Medical Problem

t'Uni^d Nations Phqto)
.THOUSANDS OF ALLIED PRISONERS Icing HbetūUjų frnin Jap prison camps -ill over Asia where many 
of them have been over three years in Jrei'dlul ccnilitLr.?. The »6rt of sight greeting American, Rritish and Chinese 
relief units is shown in this picture taken a few. weeks ago gt Rangoon, Burma, when tiiąt city was reoccupied by 
British and Indian troops. This group of British p.i*oncrfi w.js found ill unii starved in primitive conditions in the 
local jail into which the Japs hadithrown all the Allied prisoners, including a few Americans and a number^of 
Indians. They were given no medical supplies and-fresh.bandages 0:1 the soldier at left came from packages para- 
ihuted by the R.A.F. before the.arrival of!liberating army.units.-Even cuns of drinking water had to be parachuted.

laikytam savo susirinkime 12 
d. spalių pravedė daug gerų 
tarimų ir užsibrėžė nuveikti 

i nemažai naudingų darbų.
Parengimo komisija prane- 

' šė, kad bendrai keturių drau
gijų rengtas piknikas buvo 
sėkmingas, davė draugijoms 
pelno. Apkalbėta Naujų Metų 
pasitikimo parengimas. Pasi
rodė, kad Pirmyn Choras jau 
paėmęs svetainę tam vakarui, 
jei choras sutiks, kliubas pri-

i sides prie parengimo.
Nutarta suruošti, kaip ir 

kas metais, priešrinkiminį -po
litinį masinį susirinkimą, už- 

j kviečiant tiktai vieną Darbo 
! Partiją dalyvauti su kalbėto
jais.

Išrinkta delegatai į Ateivių 
Gynimo Konferenciją, įvyks
tančią New Yorke. Nutarta 

į apmokėti metinė mokestis pa- 
1 laikymui vaikučiams darželio.
Išrinkta delegatas į Antrąjį 

• Demokratinių Lietuvių Suva- 
! žiavimą ir nutarta pasveikinti 
Suvažiavimą* su 5 dol. Gal 
greatneckiečiai išrinks ir an
trą delegatą iš kitų organiza
cijų, tai būtų puiku, kad mū
sų kolonija taip tvirtai, prisi
dėtų su atstovybe įvykstan- 
čiame Pittsburgh, Pa., Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavime.

Koresp.
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MENO ATGIMIMAS TARYBŲ LIETUVOJ
Rašo AUG. GRICIUS.

Šio įdomaus straipsnio autorius, Au
gustinas Gricius, kadaise lietuviškos kry
žiokų spaudos Amerikoje buvo apverk
tas, kaipo “išvežtasis į Sibirą.” šiandien 
A. Gricius uoliai darbuojasi Tarybų Lie
tuvos kultūriniame fronte.

, —Laisvės Red.

Tuoj už Vilijampolės dar tebėjo kau
tynės: tratėjo kulkosvaidžiai ir šautu
vai, bildėjo patrankos, piktai amsėjo ze
nitiniai pabūklai, vydami tolyn ties Kau
nu pasirodžiusį vokiečių žvalgybinį lėk
tuvą. Kauno gatvės virpėjo nuo eismo 
tarybinių tankų, skubančių j kautynių 
vietą, vyti vokiečius toliau ir toliau iš 
Tarybų Lietuvos žemės.

Gerklę ir akis griaužė kartūs dūmai 
ir kalkių dulkės: dar tebedegė pašto ir 
kiti pastatai, miesto centre susprogdin
tosios elektros stoties trenksmo atgar
siai dar tebedraikėsi tvankiame ore.

Kauno Valst. Teatro sode po medžiais 
prisiglaudė raudonarmiečių gurguolės 
vežimai. Arkliai skaniai kramtė sultin
gus šviežius dobilus ir tvankiame rug
pjūčio pradžios ore kybojo stiprus ark
lių prakaito ir vystančių dobilų kvapas.

Prie teatro pastato ant suolelio sėdėjo 
žmogus, rankomis ir smakru atsirėmęs 
lazdos. Iš po skrybėlės balavo visai žili 
plaukai. Tai buvo vienintelis civilis 
žmogus.

Tai buvo M. Bukša, Kauno Valst. Ope
ros dirigentas. Visą savo gyvenimą su
siejęs su teatru, jis nei tomis dienomis, 
kai aplink tvinksėjo kautynių šūviai, ne
atitrūko teatro.

Dauguma teatro darbuotojų, buvo iš
blaškyta. Daugelis jų, karo veiksmų už
klupti slapstėsi miškuose arba vad. “bun
keriuose.” Teatras tylėjo.

O plačiau paėmus, — ką gi paliko 
Lietuvos kultūrai didvyriškosios Raudo
nosios Armijos iš Lietuvos išvyti vokie
čiai okupantai? Paliko pelenus ir griu
vėsius.

Tarybiniais laikais įkurtuosius Valst. 
Filharmonijos kolektyvus vokiečiai iš
vaikė. Teatruose jie užteršė ir nuslopino 
tuos puikius kūrybinius polėkius, kuriais 
buvo toks gausus ir žymus mūsų teatro 
darbas iki vokiečių įsiveržimo į mūsų 
žemę. Vokiečiai okupantai specialiai są
moningai ardė ir naikino gražiausią mū
sų meno kultūrą. Krislu akyje okupan
tams pasirodė Lietuvos opera savo spek
taklių meniškumu, savo vokalinėmis jė
gomis garsėjusi už Lietuvos žemės. Iš 
operos repertuaro vokiečių buvo išginta 
lietuviškoji opera “Gražina,” opera “Ra
musis Donas,” baletas “Raudonoji Aguo
na” ir kt. Savo pakalikų padedami hit
lerininkai gudriai siekė operos meninio 
smukimo ir irimo. Jie operetės teatrą 
įjungė į operą, aiškiai paremdami ope
retę. Tą repertuarą, kuris susidarė 
okupacijos metu, vokiečius iš Lietuvos 
išgujus, operetė su pasibaisėjimu metė 
į sąšlavyną ir rankas nukratė.

Smurtu ir grasinimais vokiečiai vertė 
teatro menininkus dirbti tą darbą, kuris 
jiems tiko. Toj pačioj operetėj, kai kartą 
vokiečiai užsimanė Kauno operos scenoje 
pamatyti kažkokį šlamštą, V. Dineiką ver 
te tą šlamštą režisuoti. Dineika susipa
žinęs su siūlomąja operete, atsisakė ją 
pastatyti.

— Ne, jis tą operetę vistiek pastatys,/ 
—pareiškė vienas iš stambiųjų Kauno 
gestapininkų kultūros reikalams.

Dineika operetę pastatė: tuo metu jau 
buvo išvežta į vokiečių kone, stovyklas 
nemažai lietuvių inteligentų, jų tarpe ir 
aktorių, kiti slapstėsi. Padidinti išvežtų
jų į vergiją ar besislapstančių nuo jos 
žmonių skaičių Dineika nesiryžo.

Be moralinės žalos, kurią vokiečiai 
padarė lietuvių teatrui, padaryta ir ma
terialiniai nuostoliai.

Tarybinė Lietuvos vyriausybė įkūrė 
teatrą Panevėžyje. 1941 metų pradžioje 
paskyrė stambias sumas teatro pastatui 
praplėsti ir įrengti. Prie teatro buvo at
vežta 40,000 plytų ir visa reikiamoji 
statybinė medžiaga.

Bet Panevėžio teatro rūmą tarybiniai 
žmonės grįžę iš evakuacijos rado kiauro
mis sienomis: kai 1941 metais praardė 
jas statybai, taip jos ir išbuvo iki 1944 
metų. Prie teatro nebuvo nė vieno plyt
galio, nei žiupsnio cemento, nei vieno 
lentgalio. — Kur gi ta medžiaga dingo?

—Aure, šunidės patatytos. — Sako te
atro žmonės.

Panevėžyje apsigyveno kažkoks stam
bus fricas, didelis šunų mėgėjas. Su sa
vim atsivežęs apie vagoną visokios veis
lės šunų, sumanė jiems pilį pastatyti. Ir 
pastatė iš teatro medžiagos.

Šiaulių teatras sudegęs su visu turtu.
Vilniaus Valst. Teatro pastatas savo 

didžiulėmis sviedinių padarytomis stoge 
ir sienose spragomis rėkte rėkia pasau
liui apie savo didį skausmą, apie kentė
jimus visos Lietuvos. Filharmonijos rū
mai. be langų, skylėtu stogu, kaip apleis
ta daržinė.

Kauno kultūros M. K. Čiurlionio var
do muziejaus pastatas, vokiečiams sprog
dinant elektros stotį, liko be stogų, be lan
gų, be^durų: daug vertingų eksponatų, jų 
tarpe ir genialaus mūsų Čiurlionio kūri
niai nežinia kur dingo.

Teatro turtas išplėštas, repertuaras 
sužalotas,—jo nėra. Visi senieji veikalai 
į dulkes sutrinti. '

Vertinant gana kukliai, Meno Reika
lų Valdybos sistemos įstaigoms vokiečiai 
okupantai padarė žalos beveik 25 milijo
nų rublių sumai. Bet materialinis mas
tas tos rūšies žalai nustatyti yra labai 
lygtinas. Yra žala, kurios jokiais pini
gais, jokiu auksu neišlyginsi. Pavyzdžiui, 
už kokius aukso kalnus nupirksi kitus 
Čiurlionio kūrinius, jei dingusieji nebeat- 
siras? Už kokius turtus nupirksi išplėš
tus Vilniaus ir Kauno muziejų didelės 
meninės vertės paveikslus, istorinės ir 
kultūrinės vertės unikumus, kuriuos vo
kiečiai išnešiojo po savo butus, o išsidan
gindami išsivežė į Vokietiją? Kokiais pi
nigais užtaisyti^ tą didžiulę skaudžią 
spragą, kuri atsirado jaunųjų meninių 
kadrų ruošimo darbe, vokiečiams užda
rius konservatoriją ir meno mokyklas?

Ką čia išpasakosi ir surašysi visas šu
nybes, visas skaudžias, kai kuriais atve
jais ir nepagydomas žaizdas, kuriomis 
hitlerinė okupacija, kubiliūninių pakali
kų liokajiškumas nuklojo lietuvių kultū
rą.

Per visą karo metą visos Tarybų Są
jungos įvairiausių specialybių, įvairiau
sio darbo žmonės- įrodė, kad jie nemirš
tami, visokiose sąlygose kūrybingi ir nu
veikia priešą tada, kai, rodosi, jau yra 
uždusę priešo smaugiamosios rankos 
gniaužiami.

Tas' tarybinio žmogaus savybes ir lie
tuviai, jauniausia Tarybinė Tauta, gana 
sparčiai įsisavina.

Dar nėra nei pilnų metų nuo to mo
mento, kai mes įžengėme į atvaduotą Vil
nių, Kauną, Šiaulius, Panevėžį, kai mes 
perbridome vokiečių minuotas frontų 
zonas. Lietuvos žemėje, jau dedama stip
rių pagrindų, atitinkančių tą didelį kul
tūros rūmą, kuris turi būti ir bus pasta
tytas naujoje išsivadavusioje, įstojusioje 
į tarybinių tautų šeimą Tarybų Lietu
voje.

Tartum dar vakar buvo gili, speiguo
ta žiema, o šįryt žmonės pakilę iš patalo 
pamatė skaisčią, šiltą pavasario saulę, 
per akimirką nuvariusią sniegus ir iš že
mės pašaukusią želmenis, atkėlusią visą 
nuostabiąją žemės gyvybę.

Žmonės lenktyniaudami skubėjo į dar
bo vietas. Žmonės degė noru kurti. Teat
ruose ir kitose meno ir kultūros įstaigo
se gyvenimas atgijo ir darėsi kaskart vis 
■veržlesnis, vis gyvesnis, vis šaunesnis. 
Daug žmonių stigo — dar ir dabar daug 
kas, vokiečių su savimi išsivaryti, nėra 
grįžę. Bet likusieji, lyg atsiminę Kudir
kos: “Jeigu audra ištikus verstų stulpą 
vieną iš tų, kurie prilaiko J ūsų namo sie
ną” — nelakstė iš baimės, o vietoj netek
tųjų — statė naujus.

Kauno Operoje, nekalbant apie solis

tus, į chorą buvo priimta. 65% naujų cho
ristų. Tas pat buvo su orkestru, kurio di
delę dalį vokiečiai buvo išžudę. Tas pat ir 
su baletu, kurio didelę dalį sudaro visai 
jaunos jėgos. Kas žino operos darbą ir 
gyvenimą, tas supras, ką tai reiškia su 
beveik naujais sąstatais paruošti operas, 
atgaivinti tą turtingą repertuarą, kuriuo 
didžiavosi mūsų opera.

1944 m. spalių mėn. antroje pusėje 
Kauno Valst. Teatras pradėjo savo dar
bą atvaduotoje iš vokiečių Tarybų Lietu
voje. Opera su “Gražina”, baletas su “Su
žadėtine”, drama su “Prieš srovę” atsi
darė teatro durys žiūrovams. Tai buvo di
delė šventė — laimėjimo šventė, kurios 
dideliu, sunkiu, atkakliu, pasiryžėlišku 
darbu pasiekė Kauno Valst. Teatro ko
lektyvai, Tarybinės vyriausybės jautriai 
globojami ir visomis išgalėmis padedami.

Atnaujintos ir su žymiu pasisekimu 
eina operos “Gražina”, “Evgeni jus Onie- 
ginas”, “Tosca”, “Cavaleria Rusticana”, 
“Rigoletto”, “Faustas”, “Pikų dama” ir 
kt. Baleto bėgamajame repertuare jau 
yra: “Sužadėtinė”, “Bachčisarajaus Fon
tanas”, “Žizel”, “Vienos džiaugsmas”. 
Drama vaidina: “Prieš srovę”, “Išvirkš
čias Gyvenimas”, “Mirondolina”, “Revi
zorius”, Tarybinę pjesę “Nepavergtieji”. 
Ta pjesė yra Meržanovo inscenizuotas 
to pat pavadinimo Tarybų Sąjungoje iš
garsėjęs rašytojo Gorbatovo veikalas. Ja
me vaizduojama tarybinė liaudis, nenu
silenkianti vokiečiams fašistams ir vi
somis išgalėmis, visomis priemonėmis 
kovojanti su krašto pavergėjais. Kauno 
Valst. Dramos Teatro repertuare “Ne
pavertieji” yra pirmas po išvadavimo iš 
fašistų jungo tarybinis pastatymas. Ir 
meninė vadovybė (rež. V. Dineika) ir 
paskiri aktoriai tą pastatymą ruošdami 
įdėjo visą savo kūrybinį pajėgumą, visą 
savo meilę ir rūpestingumą. “Nepaverg
tųjų” spektaklis praskambėjo labai gra
žiai.

Prie Kauno Valst. Dramos Teatro įs
teigta ir veikia teatro studija naujiems 
kadrams ruošti.

“Muzikinės Komedijos Teatras” at
siskyręs nuo operos/ perdirbęs savo patal
pas, puikiai jas atremontavęs, pakėlė už
dangą su operetės “Vestuvės Malinovko- 
je” spektakliu. Antroji operetė — “Ma
rica”. Savo repertuarą gausindamas 
“Muzikinės Komedijos Teatras” ruošiasi 
persikelti į atvaduotą įr jau amžinai lie
tuvišką Klaipėdą.

Vilniaus Valst. Dramos Teatras pra
dėjo sezoną Simonovo veikalu “Rusų 
žmonės”. Šis Vilniaus Valst. Teatro pa
statymas (rež. J. Grybauskas) į to teat
ro istoriją įeis kaip pirmas rimtas meni
nis pasiekimas išvaduotoje Lietuvoje. 
“Rusų žmonėse” vaizduojami tie tarybi
niai žmonės, kurie nebodami mirties pa
vojų, visai atsidavę tik savo tėvynės gy
nimo nuo įsiveržėlių reikalui, užmiršę 
savo asmeninį gyvenimą ir jausmus, pa
siekė tos puikios pergalės, kuri amžiams 
apvainikavo tarybinę liaudį. Atgaivintas 
puikus to teatro pastatymas, vokiečių 
uždrausta — G. Heermanso “Viltis”; 
pasirodė naujas originalus tarybinis B. 
Dauguviečio veikalas “Naujoji Vaga”. 
B. Dauguviečio veikalas (jo paties ir re
žisūra) vaizduoja Lietuvos gyvenimą 
1941-1944 metais, — tarybinę žemės re
formą, hitlerininkų okupaciją ir žvėriš
kumus, lietuvių kovą prieš okupantus if 
išsivadavimą iš hitlerinio jungo. B. Dau
guvietis su savo veikalu pirmas atnešė 
savo duoklę lietuvių tarybinei dramatur
gijai. Kiti lietuviai dramaturgai dirba 
savo kūrybinį darbą ir lietuvių teatro 
scena praturtės originaliu lietuvišku ta
rybiniu repertuaru.

Šis straipsnis rašomas išvakarėse A. 
Čechovo vodevylių spektaklio, kuris žada 
būti nauju įdomiu etapu to teatro augi
mo kelyje. Ruošiami keli nauji pastaty
mai.

Atkuto Panevėžio Dramos Teatras. 
Kad ir sunkiomis sąlygomis, netekęs sa
vo gražaus pastato, visos įvairios ir su
dėtingos teatrinės mantos; gyvai ir ener
gingai dirba Šiaulių dramos teatras.

(Tąsa 4-me pusi.)

Žygio Daina
Šiandieną bulves kepam mes, 
Ant laužo bulves kepam, 
O ryt, draugai, — laukt neilgai — 
Pakilsime atakon.
Nušvis padangė, sutarškės 
Kulkosvaidis įniršęs, 
Išners būriais iš pamiškės 
Plieninės mūsų širšės.

Susėdę prie laužo liepsnos vakare, 
Užtraukim, užtraukime dainą!

Tegul ji pasauliu
Kaip vėjas nueina,

Kaip vėjas tamsiąja giria!
Auksiniai žiežirbų drugiai 
Virš laužo dūmų blaškos, 
Pakrantėj Oderio smagiai 
Liepsnoja tyliai traškūs.
Greičiau, lig dugno — už draugus, 
Draugus, kuriuos praradom, 
Kurie į pergalę vartus 
Atkėlė kanonadom!

Suėję prie laužo šviesaus vakaro, 
Užtraukim, užtraukime dainą!

Tegul ji lyg vėjas 
Pasaulin nueina,

Lyg vėjas rasota giria!
Žinau aš kauburį: po juo 
Srovena žydras Donas, 
Ir supa saulėtas Ruduo 
Saulėgrąžas geltonas.
Čia mano tėvą prieš metus
Du vokiečių žandarai
Nušovė ... — Donas toks tylus, 
Tik sausos žolės šnera ...

Sustoję prie laužo ugnies vakare, 
Užtraukim, užtraukime dainą!

Tegul ji lyg aidas 
Į širdį nueina,

Lyg aidas plačiąja giria!
Virš Oderio — balti rūkai —
Pro rūką mėnuo teka ...
Rytoj, draugai, — laukt neilgai.— 
Pakilsim į ataką.
Ir eis ir eis pulkų pulkai 
Per žemę Brandenburgo — 
Po kojom čeža tik sniegai, 
Tiktai milinės šurga ...

Išblėsusio laužo šviesoj vakare, 
Užtraukim, užtraukime dainą!

Tegul ji kaip griausmas
Pasaulin nueina,

Kaip griausmas gūdžiąja giria!
6 A. Churginas.

Pavasario Liūtis

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

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ’‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

ppirnn 60c vert£s 
IlYlLUU Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiikų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit Šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit manapmo. 
ketą reguleri II uncijų >1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas............... ............... ..........................

Adresas...™  ......   „

Pašto Ofisas............... ........................... .*...
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept. 674-27
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j
256 Stanley St.. Wlnninea. Man.. Can. [

Anglija Nori iš Varšavos 
Atgaut Paskolas Ponam •

Pajuodus degėsiais, pažliugusi kraujo klanais, 
Su pašalo luoba ant karo laukų, 
Atrodė, kad niekad žolynais jaunais 
Pabundanti žemė nepuoš sau plaukų.
Sukepusiom lūpom, ištroškusią pievų žole 
žiūrėjo į aukštąjį dangų jinai,
Tarytum ir žiedo, ir javo gyvybė žalia 
Jos įsčiun ateitų tiktai iš tenai.
Ir padvelkė vėjas pavasario liūties drėgme, 
Aptemus padangė žaibais tuoj užkais. 
Aistrus virpulys nutekėjo nuogąja žeme, 
Kai lietė dangus ją pirmaisiais lašais.
Dundėjo, kaip būgnas, griaustinio trenksmai, 
Lyg kalno užburto būt skaldę vartus.
Ir žemė kartojo jų šauksmą linksmai, 
Ir ėjo jos gyslomis aidas kurtus.
žaibai suliepsnoję viršum jos galvos
Vainiką jai pynė iš savo ugnies, 
Ir rodės, kad tekanti be paliovos 
Ją debesio upė užlies.
Atvėrusi savo išsekusių gyslų vagas,
Jį gėrė putojančio sriauto čiurkšles
Ir kėlė į dangų pajuodusias medžių rankas, 
Skraistes kad uždėt jiems žalias.
Vaivorykštės juostai sužėrus sidabro lašuos, 
Kai griausmo nutolo priblėsę žaibai, 
Pabudo gyvybė pernykščiuos daiguos, 
Kur Vakar juodavo kapai.
Pasipuošė žemė žolynais jaunais,
Atgimus sutikti taikos vėl laikų,
Lyg niekad degėsiais ir kraujo klanais 
čia karas nebūtų ištrempęs laukų.

Kostas Korsakas.

London. — Anglija reika
lauja, kad dabartinė Len
kijos valdžia Varšavoj at
mokėtų Anglijai milionus 
dolerių skolų, kurias užsi
traukė buvusioji londoniškė 
lenkų pabėgėlių valdžia. 
Londoniškiai ponai prisi
skolino daug pinigų per bu
vusįjį Anglijos premjerą 
Churchillą. Tuo pinigus jie 
naudojo vajams prieš de
mokratinius lenkus ir prieš 
Sovietų Sąjungą.

Washington. — Prezid. 
Trumanas sake, geras būtų 
sumanymas leist japonams 
nubalsuot, ar jie nori pa
laikyt savo imperatorių Hi
rohito.

“LAISVES”
Koncertas
Lapkričio-Nov. 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.
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MENO ATGIMIMAS TARYBŲ LIETUVOJ
» (Tąsa nuo 3-čio pus.)
Įkurtas ir į T. Lietuvos teatrų tinklą 

įtrauktas Žemaičių Teatras Telšiuose. 
Panevėžio, Šiaulių ir Telšių teatrai su 
spektakliais važinėja po provinciją, po 
miestelius ir kaimus su vaidinimais.

Vilniuje naujai įsteigtas Lėlių teatras, 
pradėjęs savo veiklą inscenizuota lietu
vių liaudies pasaka “Eglė Žalčių Kara
lienė”. Antrasis Lėlių teatro repertuaro 
veikalas — “Septyni narsuoliai”. Dabar 
to teatro scenoje — “Sigutė”, ruošiama 
pašaka “Dvylika brolių juodvarnių”. 
Lėlių teatras populiarėja ne tik Vilniaus 
mažųjų tarpe, bet ir provincijoje, kur 
jis buvo nuvažiavęs su savo spektakliais.

Atkuriama vokiečių uždarytą ir sunai
kintą LTSR valstybinę Filharmoniją. 
Atkurti vokiečių uždarytus LTSR Res
publikinius Liaudies Kūrybos Namus. 
Per visą vokiečių okupaciją ne tik tų įs
taigų darbas buvo nutrūkęs, bet ir kolek
tyvus, kurių darbu ir laimėjimais taip 
džiaugėmės, stebėjomės ir didžiavomės 
1941 metais, hitlerininkai buvo išblaškę, 
išvaikę, sunaikinę. Filharmonijos liau
dies ansambliai ruošia repertuarą kelio
nei į Maskvą ir kitas broliškas respubli
kas. LTSR Meno Ansamblių pasirodymai 
dar tebėra gyvi maskviečiuose. Tai bus 
puiki lietuvių tautinės kultūros reprezen
tacija.

Šių metų Gegužės 1 dienos išvakarių 
iškilmingame koncerte pirmą kartą pa
sirodė Filharmonijos liaudies ansamblis. 
Nebėra reikalo ir pasakoti apie tą entu
ziazmą, kurį žiūrovų salėje sukėlė ir 
kiekviename savo koncerte, Vilniuje ir 
Kaune, kelia tas ansamblis savo progra
ma ir jos pildymo meniškumu.

Kitas Filharmonijos stambus kolekty
vas, — akademinis choras, — netrukus 
viešai pasirodys. Gražiai dirba Filhar
monijos estradinė grupė. Įsteigtas Fil
harmonijos filialas Kaune.

Į muzikos meno kultūrą didelį indėlį 
įdės valstybinis kvartetas ir trio, jau su
daryti ir intensingai besiruošią arti
miausiu laiku pasirodyti su savo koncer
tais. Žymiomis meninėmis jėgomis su
stiprintas operos orkestras ruošiasi eilei 
simfoninių koncertų.

Didelis dėmesys kreipiamas į jaunų 
meninių kadrų ruošimą/Atkurti ir na
šiai veikia Vilniaus Valstybinis Dailės 
Institutas, Kauno Valstybinis Taikomo
sios Dailės ir Dekoratyvinio meno Insti
tutas. Kauno konservatorijos patalpose 
vokiečiai buvo įtaisę išplėštų iš nužudy
tųjų piliečių baldų sandelį. Šiandien Kau
no Konservatorija ne tik atkurta, bet ir 
gavo vyriausybės paskirtus puikius rū
mus, visiškai tenkinančius konsevatori- 
jos reikalavimus. O juk kokiose peludė- 
se dirbo konservatorija visą buržuazinės 
Lietuvos laikotarpį! Prie Kauno konser
vatorijos įsteigta ir muzikos mokykla, 
ruošti studentus konservatorijai. Vil
niaus muzikos mokykla, per vokiečių o- 
kupacijos laiką gyvavusi pusiau legaliai, 
dabar pakelta į konservatoriją. Prie, jos 
taip pat veikia muzikos mokykla. Kon
servatorijos aprūpintos trūkstamomis 
pirmaeilėmis pedagoginėmis jėgomis.

Šiaulių vid. muzikos mokykla, Raudo
nosios Armijos vejamų vokiečių sudegin
ta, dabar vėl atkurta ir našiai dirba. Iki 
1944 metų rudens muzikos mokyklos ne
turėjęs Panevėžys dabar ją gavo. Ir joje 
auga daug vilčių teikiantis muzikinis ir 
vokalinis prieauglis.

Atvaduotoje Klaipėdoje taip pat or
ganizuojama muzikos mokykla. Kuria-

teatro studija prie Vilniaus Valst. Dra
mos teatro. Atsikėlus iš Kauno į Vilnių 
Operos ir Baleto Teatrui, bus įsteigta 
choreografikos niokykla su gerai parink
tu mokamuoju personalu.

Vis plačiau ir plačiau mūsų respubli
kos teritoriją apima Respublikinių liau
dies kūrybos namų veikta, organizuojant 
meninės saviveiklos ratelius, jiems pade
danti, remianti, rūpinanti visas meninės 
saviveiklos šakas reikiama medžiaga ir 
reikiamais vadovais.

Labai rimtas dėmesys atkreiptas į me
nininkų kūrybinę veiklą ir jos vaisius. 
Visų šakų menininkai yra įsijungę į kury 
binį darbą ir tarybinė vyriausybė nesi
gaili lėšų tam reikalui. Šiais metais vaiz
duojamojo meno kūrėjams už jų kūrinius 
yra skirta 200,000 rublių; muzikos ir te
atro veikalams 300,000 rublių; R. Liau
dies Kūrybos Namų veiklai — 100,000 
rublių ir t. t. Menininkai, matydami, 
kad jų kūryba yra laukiama, kad jų kū
riniai neturės lūkuriuoti labdarių ir me
cenatų, o tuoj bus patiekti liaudžiai, — 
liepsningai ėmėsi kūrybinio darbo. LTSR 
nusipelnęs meno veikėjas prof. J. Gruo
dis rašo didelį simfoninį veikalą, komp. 
Račiūnas — operą, komp. Pakalnis — 
opėrą, komp. Dambrauskas — operą, 
komp. Dvarionas — baletą ir t. t. Komp. 
J. Tallat-Kelpša jau parašė simfonines 
varijacijas, rašo simfoninę poemą. Komp. 
A. Klenickis paraše kantatą “Marija 
Melnikaitė” — žinomosios lietuvės par
tizanės, Tarybų Sąjungos didvyrio gar
bei.

Daugelis kompozitorių komponuoja 
lietuviškas dainas chorams, solo daina
vimui, duetus, kvartetus ir t. t. Taip pat 
ir dailininkai bei skulptoriai yra pareiš
kę apie savo sumanytuosius kurti ar ku
riamus meno dalykus, kurie bus nupirk
ti muziejams, galerijoms, klubams ir 
viešosioms įstaigoms. Tais kūriniais ga
lės gėrėtis, jais džiaugtis, jais auklėtis 
plačiosios mūsų krašto gyventojų masės. 
Mūsų dailininkai savo kūrinius galės 
parodyti visasąjunginėje dailės parodo
je, kuri ruošiama Maskvoje š. m. lapkri
čio mėn. Toji didžiulė paroda -— tai pir
mas mūsų dailininkų pasirodymas pla
čiajam pasauliui, į kurį i'ki tarybinių lai
kų ankšta buvo prasiskerbti. Dėl to, tai 
parodai mūsų dailininkai ruošiasi su žy
miu kūrybiniu užsidegimu.

Operos ir Baleto Teatras keliamas iš 
Kauno į Vilnių. Lietuvos sostinė negali 
būti be tokių meno įstaigų, kaip opera ir 
baletas. Kaunas kurį laiką liks be ope
ros teatro. Tačiau keliant operą į Vilnių 
akylai dairomasi ir siekiama, kad tas 
tarpas, kuris turės būti tarp operos į 
Vilnių iškėlimo ir naujos Kauno operos 
įsteigimo, būtų juo trumpesnis. Besiruo
šiantis konservatorijose ir mokyklose 
prieauglis tam duoda gražių vilčių. Iki 
kauniečiai gaus savo pastovią operą, pas 
juos opera dažnai važinės iš Vilniaus.

Mes paveldėję iš savo senolių neišse
miamus liaudies kūrybos lobiūs, — tau
tosaką, melodijas, dainas, vaizduojamojo 
meno kūrybą visomis jos reiškimosi for
momis, audinių ir juostų raštų ir visa 
kita.

Buržuazinės Lietuvos laikais mūsų 
menininkai turėjo pataikauti miesčionių 
skoniui, lietuvių liaudies kūrybos šalti
niai, praktiškai, nebuvo naudojama.

Šiandien mūsų menininkai nužeria sto
rus klodus dulkių ir samanų, kuriais per 
ilgus metus apaugo lietuvių liaudies kū-

Elizabeth, N. J.
L. D. S. Jilbiliejine
V akariene—Šokiai

28-tą d. spalių įvyksta pui
ki vakariene, kad atžymėjus 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 15-kos metų sukaktį. 
Vakarienę ir šokius rengia 
LDS trečias apskritys, kaina 
tikieto del vakarienės $2, šo
kiams 50 centų. Durys atda
ros penktą vai., vakarienė 
6-tą vai. Pasibaigus vakarie
nei bus šokiai prie geros mu
zikos iki vėlai. Valgiai susidės 
iš kalakutų ir kitų skanumynų.

Lietuvių Laisvės Svetainėj 
paimti du ruimai: vienas val
giams, kitas dėl šokių. Laike 
vakarienės bus ir dainų pro
grama. Dainuos S. Kazokytė 
iš Jamaica, N. Y. Bus ir dau
giau pridečkų, taip, kad Li
berty Hali 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J., pirmu kartu 
tikisi turėti tiek daug svečių, 
ne tik vietinių, bet ir iš apy
linkės kolonijų.

Dabar LDS nariai ir pri
tarėjai New Jersey ir New 
York b apylinkės prašo talkos. 
Geriausia talka, tai visų skait

lingas atsilankymas į minimą 
vakarą. Atvykę iš kolonijų 
turėsite gana laiko pabūti. 
Vakarienę pradedame anksti 
ir pavalgę visi turėsite laiko 
dar ir pasišokti. Atvykę atžy
mėsime mūsų pašalpinės or
ganizacijos 15-kos m. sukak
ti ir padarysime peržvalgą 
mūsų nuveiktų darbų.

Bus vienas iš mūsų organi
zacijos tvėrėjų, kuris pasakys 
daug įdomių dalykų iš praei
ties organizacijos įvykių. New 
Jersey kolonijų ir organizaci
jų veikėjai kiekvieną Apskri
čio darbą paremia skaitlingu 
atsilankymu į Apskričio pa
rengimus.

Apskričio komitetas pasiti
ki, - kad mūsų simpatikai ir 
LDS nariai parems ir šį pra
kilnų ir naudingą, atžymėji- 
mui 15-kos metų organizaci
jos gyvavimo parengimą. 
Ir turime atminti ir pasi
džiaugti, kad ant tiek esame 
veiklūs ir tvirti, kad galime 
išlaikyti ir auklėti tokią gra
žią LDS šeimyną.

Būkime visi ir visos 15-kos 
metų jubiliejinėj i vakarienėj, 
kurią ruošia LDS Trečias Ap
skritys.

Apskričio Komitetas

For Reuse and Salvage))
" 7

8 Sat. Frank Petro, of Honolulu, Hawaii, drains rendered fat from 
tl 5 steam kettle at Camp Edwards, Mass. 8,111 pounds were 
rendered for reuse and eventual salvage here, during July, 1945, yio 
tc?y has brought no solution to the alarming fats and oils situation, ' 
a d the Government is still urging the salvage of used fat to fill! 
industry’s reconversion needs. '

* NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

Wilmerding, Pa rį. Lietuvių mūsų mieste dar 
yra, tik reikia jiems paaiškin
ti Draugijos svarbą ir pakal
binti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 37 kuopoj daugiau- 

“Bemardo Gavelio Klaida”.! šiai darbūojasi Zigmas Kava

Easton, Pa. Pabuskite, draugai ir draugės 
ir stokite į aktyvų darbą, pa
kol dar nepervėlu!

mos muzikos mokyklos su internatu, ku
rioje mokysis mokyklose ir prieglaudose 
atrinkti gabūs muzikos menui vaikai. To
kią pat mokyklą ruošiamasi steigti ir 
vaizduojamajam menui gabiems vaikams.

Nuo ateinančio rudens pradės veikti

rybos turtai ir siekia prisikašti iki pačių 
jų gelmių, iškelti juos į saulės šviesą, su
kurti iš jų nuostabaus grožio kūrinius. 
Ir tame puikiame užsimojime jie turi vi
są tarybinės vyriausybės ir visos tautos 
paramą ir jautrų dėmesį.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 180 kuopos nariai gavo 
šių metų Draugijos knygą, 
kurią parašė Rojus Mizara—

Visi džiaugiasi, kad gera kny- 
ta, įdomi, nenuobodi skaityti.

Farių yrA nuomdhė, kad kiek
vienas liėtuvis, kuris tik gali 
įkaityti, prigulėtų prie Drau
gijos. Duoklė yra į metus tik 
$1.50, o narys gauna už tuos 
pinigus gerą knyg^ ir per me
tus žurnalą viešą.”

Narių nuomonė, kad kiek
vienas 180 .kudpoŠ narys tu
rėtų gauti po vieną naują na-

zmo- 
bet darbe ir 

energingas.. Mūsų lie- 
nepėrdidžiausia koloni- 
kuopa turi virš šimto 
Ir nei vienas kuopos 
nėra tiek daug naujų 
prirašys, kaip Zigmas

liauskas. Nors jis yra 
gus senyvas, 
minty 
tuvių 
ja, o 
narių, 
narys 
narių 
Kavaliauskas. Jis visur atsi
mena ir žihogų pakalbinti, or
ganizacijos svarbą nurodo.

LDS 37 kuopa išpildė savo

pažadą mėdikalei pagalbai 
Lietuvos žmonių ir sukėlė 
$100. Pittsburgh ir apylinkės 
kuopos turėtų sukelti bent 
$1,000 tokiam svarbiam rei
kalui. Jeigu mūsų kuopa ga
lėjo sukelti $100, tai ir kitos 
gali panašiai padaryti. Lietu
voj žmonėms labai yra rei
kalinga mūsų pagalba.

LDS 37 kuopa išrinko du 
delegatus, į Amerikos Demo
kratiniu Lietuvių Antrąjį Su
važiavimą, kuris įvyks lap-* 
krivio 23—24 dd. Pittsburgh, 
Pa. Tam pačiam reikalui pa
aukavo $25 ir paaukavo $5 
Lietuvių Archyvo reikalams.

Frank Wilkas

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS /f 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI. 1 f

Stogų ar Namų šlngeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVcrgreen £-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Trii-Eniber Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

• f • I - ■ v

Telefonas EVergreen 7-1661

Nuo ALDLD Važiuos Du De
legatai j Demokratinių Lie

tuviu Suvažiavimą

Spalių 14 d. LLD 13 kuo
pa turėjo savo skaitlingą su
sirinkimą, kur buvo išrinkti 
du delegatai: L. Tilvikas ir 
V. J. Stankus, kurie važiuos į 
Pittsburghą į Lietuvių Demo
kratinį Suvažiavimą.

F. Malkaitis ir K. Abakon 
išrinkti parinkti aukų tarpe 
vietos lietuvių darbininkų. 
Aukas nuveš delegatai Lie
tuvių Demokratiniam Suva
žiavimui. Aukos eis naudai 
nuvargintai ir .nacių nuterio- 
tai Lietuvai. Buvo ir daugiau 
visokių nutarimų.

Ar Dar Gyvas ALDLD 6-tas 
Apskritis?

Pernai spalių mėnesį, 6-tas 
apskritis turėjo gana pasek
mingą konferenciją Philadel- 
phijoj. Karas baigtas, gazo
lino turime užtektinai, rodos, 
turėjo būt šaukiama ir šiais 
metais konferencija, ypač 
kai artinasi Pittsburgho Lietu
vių Demokratinis Suvažiavi
mas — rinkimas delegatų, o 
gal yra dar ir kitų visokių 
reikalų—reikalėlių. Aš seku 
kryžiokų spaudą, jie stačiai 
zylioja, spiaudo ir čiaudo ant 
Tarybų Lietuvos. Bet mūsų 
apskrityje viskas tyku ir ra
mu.'Nejaugi visi užmigo?

Atsargiau su Geso Dujom
Spalių 12 d. eksplodavo an

trame apartmento aukšte vir
tuvėj geso dujų pečius, 240 S. 
6-tos gatvės, užmušė šeimi
ninkę Mrs. Harry Fabst, 27 
metų, trijų vaikų motiną.

• Eksplozija apardė ir namo 
sieną. Gesas per pora savai
čių dvokė. Reiškia, buvo ne
tvarkoj ir reikėjo visas pai- 
pas ir kraniukus pataisyti. O 
kaimynai sako, būk šeiminin
kei atsibodo svieto marnas- 
tys, tai prisileido geso dujų ir 
pabraukė degtuką ir pabaig
ta. Kaip ten buvo, spėlioti ga
lima visaip, paklausti jos jau 
pervėlu.

V. J. Stankus.

Anglijos premjeras Attlee 
atmete prezidento Truma- 
no siūlymą įleist 100,000 
žydų į Palestiną apsigyven
ti.

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman SL, arti Central Skr.
CAMBRIDGE, MASS.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: | J, Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewos St. eleveiterio stoties, Tel EVergreen 4-9508GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleist! pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givials.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARiĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
MDM ,

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Lietuvių ir Kitų Baltijos Kraštų Fašistai 
Viešpatauja Amerikinėse Stovyklose

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
amerikiniame ruože yra 
kietas rusų priešų branduo
lys, toks branduolys, kuris 
gali daryti Rusijai tokių 
pat nesmagumų, kaip rusai 
baltagvardiečiai vakarinėje 
Europoje darė po Pirmojo 
pasaulinio karo.,

FAŠISTAI ŠEIMININ
KAUJA STOVYKLOSE 
“šaulių organizacijos na

riai ir įvairūs vokiečių su
telkti legionai kietai kont
roliuoja stovyklas, kaip sa
kė vienas Amerikos oficie- 
rius, kuris akylai ištyrė tą 
padėtį. Jie kontroliuoja iš
davimą pasų (praleidimų), 
drabužių, cigaretų ir žinias 
stovyklose.

“Tas oficierius mano, kad^ Banberge, bet tenaitiniai o- 
tarp jų yra tūkstančiai Bal- ficieriai atsisakė juos namo 
tijos srities žmonių, kurie grąžinti. O kada tie žmonės 
mielu noru grįžtų į savo : sugrįžo atgal į savo stovyk- 
tėvynes, jeigu jie būtų iš- lą, tai juos sumušė sargai, 
laisvinti nuo fašistų viešpa- visi buvę šaulių organizaci- 
tavimo stovyklose ir jeigu|jos nariai.” 
gautų tam priemonių. O jei 
dabartinė politika bus pa
laikoma, sako jis, tai visi šie 
baltai liks be tėvynės.

“Dauguma tų Baltijos ! 
srities žmonių moka anglis- j 
kai kalbėti. Jie padarė gerąi 
įspūdį karinės amerikonų 
valdžios oficieriams, o dau
gelis šių oficierių net per
daug nori įtikėti jų (pabė
gėlių) varomai propagandai 
prieš Rusiją.

“Kadangi Amerikos ir 
Anglijos valdžios nepripa
žįsta rusiškos okupacijos 
tuose trijuose kraštuose, tail

niekuomet ir nemėgino į balSUoti - išsirinkti savo vado- 
grąžinti tuos Baltijos kraš- Vybę. Tame pareiškime CIO 

taipgi prašė majoro paskelbti 
visuomenės žiniai, kad dokų ir 
laivų firmos yra kaltos už 
streiką.

Atsakydama į piktas pasa
kas,

I mas 
ICIO 
jog 
ILA 
ma 
tiems broliams parama, sakė 
CIO viršininkai.

sritis, nebus išsiunčiami 
kaip Sovietų Sąjungos pilie
čiai ir nebus perkeliami į 
Sovietų Sąjungos ruožą Vo
kietijoj, jeigu jie specifiškai 
nesisavins sovietinės pilie
tybės. Tie, kurie nesisakys, 
kad jie Sovietų piliečiai, ne
bus perkraustomi, iki bus 
padarytas tarimas, kaip su 
jais pasielgti.

AMERIKONAI NELEI
DŽIA NAMO GRĮŽTI 
“Buvo tam tikras skai

čius atsitikimų, kad Balti
jos žmonės norėjo grįžti 
namo, bet amerikonai nelei
do. Rugpjūčio mėnesį aš- 
tuoni vyrai nusprendė grįžt 
namo į Estiją. Jie buvo pa
siųsti į grąžinimo stovyklą

CIO Nutarė Paremti 
Laivakrovius

Uisvfe—Liberty, Lithuanian Daily Penkta* puslapis

remtinusitarė 
ne vien tik 
finansiniai, 
Mills, New 
sekretorius.
Frederickui

Mięsto CIO 
laivąkrovių streiką 
moraliai, bet ir 
kaip skelbia Saul 
Yorko miesto CIO 
Tarimas pravesta
N. Myers, National Maritime 
Unijos vice-prezidentui rapor
tavus apie streiko padėtį.

CIO taip pat parašė majorui 
LaGuardijai užgiriant jo pla
na leisti laivakroviams nusi-

tų žmones namo. Abiejų ar
mijų bendroji vyriausybė 
dėlei išstumtu iš savo vie
tų asmenų gegužės 12 d. iš
leido patvarkymą, kuris sa
kė:
AMERIKONŲ - ANGLŲ 

PATVARKYMAS
“—Jungtinių Valstijų iri 

Anglijos valdžios iki šiol; 
formaliai nepripažino žemių; 
sienų pakeitimų, padarytų 
per dabartinį karą. Latviai,’ 
estai ir lietuviai... nebus, 
grąžinami į gimtąsias savo

būk streikas CIO remia- 
tikslu tą uniją pasigrobti, 
Taryba taipgi pareiškė, 

CIO jokių pretenzijų prie 
neturi. Teikiamoji para- 
yra solidarumo kovojan-

BIZNIERIAI, SKELBKITĖS 
LAISVĖJ

L!iiUV^K4

“Po šimts perkūnų, 
aš. . . aš? O jeigu ten

sakai, 
šaukia

aš turėčiau atsiliepti 
šapos komitetas!”

WATERBURY, CONN
Išrinktas Lietuvos Vaikučių, 

Pagelbos Komitetas.

KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsą nuo 1-mo pusi.)
Rytoj, spalių 21 d., Brook- 

lyno ir apylinkės visuomenė 
skaitlingai susirinks į Labor 
Lyceumą pasigėrėti Aido Cho
ro statoma operete “Kada 
Kaimas Nemiega.”

Režisorius J. Juška užtikri
na, jog pastatymas labai gra
žiai nuteiks publiką.

Nuo savęs kviečiu laisvie- 
čius atvykti pasidžiaugti mū
sų dainininkų ir scenos mėgė
jų žygiais.

Trečiadienį New Yorko por- 
tan pribuvo milžinai lėktuvne
šiai laivai Enterprise ir Monte
rey, taipgi 6 naikintuvai. Jie 
grupuojasi Laivyno Dienai, 
27’tai.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks spalių 23 d., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Drauges visos 
prašome dalyvauti, yra svarbių rei
kalų. — V. K., sekr. (245-246)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMOS

57 AKRŲ ŪKIO ŽEMES SU KCRO PATO
GUMU. ELEKTRA IR TELEFONAS. DAUG 
GERO VANDENS. PUIKIAUSIAS PIENO 
VERSLAI ŪKIS. KELIOS MINUTES NUO 
SARATOGA RACE TRACK. RAŠYKITE

BOX HO, SUITE 617,
1457 BROADWAY, N. Y. C.

(2'18)

REIKIA TUOJAU!!!.
DEGINTU VŲ PEČKURIŲ (anglim) 
DEGINTUVIŲ NUSTATYTOJŲ 
PUODININKYSTES MOKINIAI 

48 Valandų Minimum Darbo Savaitė 
KREIPKITĖS Į

GENERAL CERAMICS & STEATITE CORP. 
Chemical Stonęware Division 

KEASBEY, N. J.

(2)
(3)
(4)

(248)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!
MOTERYS!

TUOJAU reikalingos

ŠIE DARBAI YRA GERAI 
APMOKAMI SU

PUIKIAUSIA TAIKOS LAIKŲ 
ATEIČIA

LENGVOS, ŠVAROS SUSTATYMŲ 
DARBAI

NELAUKITE—UŽSITIKRINKITE 
SAVO ATEITI

KREIPKITĖS DABAR

HATFIELD WIRE
& CABLE CO

346 Bergen Ave. (kamp. Virginia)

DIEMAKERS
Pirmos Klases

Akuratnam die < darbui 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 

Pirmos klasės vyrai.
KREIPKITĖS

STERLING TOOL & DIE
251 N. J. R. R. AVĖ. 

NEWARK, N. J.
(248}

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVES DARBININKAI

Linksmos darbo sąlygos 
Airporte 

Moderniniai Įrengimai
Pakilimo progos ,

KREIPKITĖS KASDIEN 9-2
ŠEŠTADIENĮ A. M.

T.W.A. HANGAR NO, 6 
LA GUARDIA FIELD

SPOT WĘLDRR1AI
TURI BOT PATy-RĘ. GERA ALGA. 

2461 SECOND AVE./ NEW YORK CITY.
'(248)

i

i

VYRAI *
NAKTIMIS—;0 P.M. IKI 6 A.M. 

LENGVAS FABRIKO DARBAS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

75c J VALANDA
VAKACIJOS, BONAI, ŠVENTES

KREIPKITĖS TUOJAU
205 WATER ST., BROOKLYN

6th Ave. Subve York St. Stotis
Gatvekariu iki Jay—Sand Gatvių

(251)

W. Yekubonis. Po $1: M. Pau- 
gis, V. Samuolis, J. OHrancuk, 
J. Marčulonis, K. Astromskas, 
V. Krasnitskas, K. Saikas, E. 
Ablozienė, K. Danesevičius, J. 
Zalenekas, S. Medencyk, F. 
Bagdonais, M. Grinius, A. Ma- 
sholaitis, P* Degimas, J. Pabe- 
lonis, F. Kemežig, K. Sabutis 
ir P. Alenskas. Po 50c: M. Ma- 
rozienė, J. Zorskis ir Peter Ta- 
wunsck, ir vienas doleris smul
kiom aukom. Surinkta viso 
kartu $48.70; tai graži Lietu
vos vaikučiam kalėdinė para
ma.

Visiems aukavusiems, varde 
Lietuvos vaikučių, komisija ta
ria ačiū! Komisija.

WHOLESALE. AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Jersey City, N. J.

BERGEN 4-5800
Rugsėjo 30 d. įvyko piknikas 

dėlei Laisvės naudos. Buvo la
bai šaltas oras ir lietus gąsdi
no per visą dieną, bet į vakarą 
prisirinko žmonių nemažai. 
Kaip girdėjau, tai pelno liko 
$150, tai laikraščiui bus gera 
parama. Pavakariais pribuvo 
draugė Petrikienė iš Brookly- 
no, kuri buvo atvykusi į drau
gės K. Stanislovaitienės išleis
tuves, kurios buvo surengtos 
net dvejos: vienas surengė 
Russian War Relief vietos 
skyrius. Abiejose buvo gana 
skaitlingai susirinkę žmonių, 
nes draugė Stanislovaitienė tu
rėjo daug draugų. Stanislovai
tienė išvyko pas savo vyrą dak
tarą Stapislovaitį, kuris randa
si Laivyno Medikaliam Korpu
se Kalifornijoj. Ta proga buvo 
atvykusi draugė Petrikienė ir 
po visų apeigų atvyko į pikni
ką ir sutvėrė Lietuvos vaiku
čiam Kalėdom dovanų rinkimo 
komitetą; susirašė 14 draugių, 
kurios pasižadėjo dirbti, ką ka
tra gali ir ant vietos tam tiks
lui surinkta $48.70. Gana gra
ži pradžia komiteto darbui. 
Valdybos narės: M. Strižaus- 
kienė pirm., L. Zorckiūtė sekr. 
ir K. Yenkeliūnienė iždininkė.

Aukotojų vardai: J. Strižau- 
skas $5.00. Po $2.00 aukavo: 
J. Kazlauskas, P. Kukenis, 
Antanavičius, K. Andrušis, 
Mickeliūnas, J. Wolozen, 
Buzas, K. Yenkeliūnienė, 
Samuolienė, B. Marcinonis

Japonijos komunistų va
das Yoshio Shiga užreiškė, 
kad japonų komunistai nie
kuomet negavo jokios pas
pirties iš Sovietų.

Nuo 
plieno

Bethlehem, Pa. 
dujų Bethlehem 
kompanijos fabrike mirė 5 
darbininkai.

Trys švaros 
darbininkai — 
Enroe ir Damis 
ti medaliais už
gelbėjime gyvasties.

Department© 
Migliore, Mc- 
— apdovano- 
atsižymėjimus

NOTICE is hereby given that License No. 
C 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7701
County of Kings, to be consumed off 
premises.

13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

7701

JOHN J. ROMEO
(Shore Road Beverage Dist.)

13th Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 West 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IDEAL RECREATION, INC.
1301 West 7th St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given’ that License No. 
EB 7 25 has been issued to the undersigned 
,to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2080 E. 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OCEAN RECREATION, INC.
2080 E. 18th St., Brooklyn, N. Y. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 lias been issued!' to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
9302-4 — Avenue L, 
County of Kings, to 
premises.

JULIA 
9302-4 — Ave. L,

Control Law nt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SMALL
Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

ALBERT 
ABE 

Winthrop St

to be consumed off the

4

1159

ROSENTHAL & 
BERNSTEIN 
, Brooklyn, N.

(250)

OFISŲ DARBININKE 
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557
(247)

MERGINOS
Patyrusios, kočiojimui ir užbaigimui; 

gera alga.
Barry Hand Laundry, 

77i42 Vleigh Place, Flushing, L. 
JAmaica 3-8110

I.

(247)

VALYTOJOS, Ofiainių Namų, Nuolat, 
881, įskaitant viršlaikius.

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

POLIŠIUOTOJA1 IR 
PAGELBININKAI

Patyrę prie aluminum indų 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS 
LIBERTY METAL STAMPING CO. 

98-34 JAMAICA AVE. 
RICHMOND HILL, L. I.

(261)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS BRASS FOUNDRY VYRAI

MAŠINŲ OPERATORIAI
Prie maišų taisymo ar UNION SPECIAL
MACHINE. Geros algos, linksmos aplinkybės.

Viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
L. SCHWARTZ & CO.,

199 NORTH 8TH ST., BROOKLYN, N. Y.
(248)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Liejimui Brass iš Numerio 60 
Tirpinimo Katilų ant 

Monorail Grandinų Keltuvų.

Taipgi Mašinom Moulderių

METAL HOSE & TUBING CO.
DOVER, N. J

3

Telefonas Dover 1050 ■

-

-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15165 has been issued to the undersigned 
to beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage control 
Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ERNST
685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

(246)

VYRAI ar BERNIUKAI, prie abelno 
fabriko darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

Route 29, Springfield, N. J.
MILLBURN 6-0043

(261)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
promises.

CABIRIA ROSSIELLO 
502 Lorimer St., Brooklyn,

*41

N. the

ir GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

835 Park

F. W. Shalins
(246)

Geri Užkandžiai
(247)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

J. GARŠVA
GRABORIUSUNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off the

................■> nvi.inyr1’’ , n,
MOTERYS, Turkiškam masadžiavimui, aukš, 

to spaudimo, ir rusiškame kambaryje. 
Nuolatini, darbas.

SHELDON ĘĄTRS,

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

GONTO RIAI
Patyrę prie brick sidings. 
Mokėsime iki $20 j dieną. 
Acme Heat & Power, Inc., 
318 Ten Eyck St.. Brooklyn.

EVergreen 8-2500.

JACOB SACKLER
Ave., Brooklyn, N.

Road, Borough of Brooklyn, 
Kingą, to be consumed off the

JOSĘPR COLONNA
Road, Brooklyn, N. Y. R141J1 Neck

NOTICE is hereby fflv$n that License No. 
GB 1826, hat? been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1764 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 908 Albany Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. j/

GEORGE HARTIGAnJ
908 Albany Ave., Brooklyn1-, N. Y. T

NOTICE is 
L 1681 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3106 Clarendon Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BRIDGET MARY GALLAGHER 
3106 Clarendon Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
835 Park 
County of 
premises.

yiąi.is "lIi.'IH u»SWIWI*W

MERGINA PRIE QUfETO
Patyrusi. Nuolatinis darbas.

BERTHOLD’S BAKERY, 
410 BROADWAY, BROOKLYN.

(MM

I

APVALYTOJAI, Ofisų BiJdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25 Matykite Mr, 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK LeROSE
1290 Herkimer St., Brooklyn, N. Y. R

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Sutelktam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MERGINOS prie gręžiamųjų presų 
ir sustatymo darbo.

H. & R. TOOLS DIES &
STAMPING CO.

Route 29, Springfield, N. J.
MILLĘŲRN 8-0043

(261)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
589 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN RAGONE
589 Washington Ave., Brooklyn, N. Y. R

APVALYTOJAI
Pastovu* darbas bankoje, au patogiai* 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 6-kiu 
Dienų savaitė. Alga $125 J mūnesj pr&< 
džiai. Kreipkitės nuo 2 iki 3 vai. po pietų, 
ant 8’čių lubų. 41 Broad Street, N. Y. C.

231 Bedford Avė. BROOKLYN 
Telephone: Kyergreen 8-9770

aERIflUSIfl DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
' (BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Shalinskas)

Funeral Home

Du 
nados 
tinti 
nais.

auksoriai ir buvęs Ka- 
lakūnų kapitonas įkal- 

šmugeliavus brangumy-

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Juozas Zėidat
Savininkas

411 Grand St, Brooklyn

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
. MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Ląfąyętte Street 
NEWARK, N. J. •

TEL. MARKET 2-5172 \

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic ,Beverage Control 
Law at 37-38 Newkirk Plaza & 615 Marl
borough Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN MORIARTY 
d-b-a Moriarty’s Cafe 

37-38 Newkirk Plaza. 
015 Marlborough Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1875 has >>0011 Issued to the undersigned 
to sell winq & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 41 Albany Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GOTTESMAN
& ELIZABETH GOTTESMAN

41 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
L 990 has been issued to the undersigned 
tq sell wine & liqupr at retail under Section 
1Q7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 131 Irvinu Avenue, Borough pf Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Į). & J. GIATTINI
131 Irving Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1715 has been issuąd to tl>p undersigned 
tq sell winq & liquor at retail under Section 
107 of the AlcohoMc Beverage Control Law 
at 9104 Flatlands Ąvę., Borpųgh of Brooklyn, 
County *of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY M. GOLD WASSER
9101 Flatlands Ave., Brooklyn, Y.

NOTICE in hereby given that License No. 
GB 1498 haH been .issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO CASTAGNA
145 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1421 Neck ~ 
Cęunty of 
premises.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

the Alcoholic Beverage Control Law aVx^®^^ STREET, CQhfEY ISŲAND
69 Bradel Street, Borough of Brooklyn. ' 
County of Kings, to be consumed off the 
premises-

EMILIA GARDELLA
69 Bradel St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GR 7206 hau been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
92 Clark Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV BUSSEJAHN
02 Clark St., Brooklyn, N. Y. R.

---------------------------------W.
RANKINES SIUVĖJOS IR OPERATORES.
Patyrusios. Bed Jackets, zig-zaę mažina.

> 5 dienos, nuolat.
M. T. ROURKE CO..

15 WEST 36th ST. N. Y. C.

-rwr
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pasimatymo spalių 21- 
val., Labor Lyceum!

visas 
užuo-

Eugene Thomson, sūnus So
fijos ir Jono W. Thomsonų, 
pakeltas tarnyboje j Petty Of
ficer 3rd Class. Tai jau ket-

ces Bovinas, Caroline Gilman, 
Alice Stasiūnas, Gladys Vini- 
kaitė (White, šokėjas sumo
kino Aldona Anderson.

Anna ir Jurgis 
čiai pereitą 
telegramą iš Paryžiaus ir 
bai nustebo. Nustebo dėl

n
x-.

ix- ;

Reinhardt, marti ži- 
lietuvių darbuotojų 
Frank Reinhardt’ų, 

St. Catherine’s ligo-

į Alekas 
žentas, 
Jonas
Poškus,

Vaciui Senkevičiui
Laisvės štabas reiškia 
jautą dėl mirties jo tėvo, mi
rusio laike karo Lietuvoje. 
Liūdną žinią jam atnešė gau
tas laiškas iš Baisogalos nuo 
artimųjų. Laisviečiai

NEWARK OPERA HOUSE 
Washington ir Court St., 

NEWARK, N. J. 
Tik 3 Dienas!

Spalio 25, 26, 27
Nuolatinis Rodymas Ketvir. ir Penktad. 

nuo 6:30 v. v. Šestad. nuo 1:30 p.
Pirmas Rodymas Nevvarke

“MERGINA NO. 217”

Radio City Music Hali
Teatrinė Tautos Vieta 

ROCKEFELLER CENTER

K

kyti dar bent keletos Europos Į 
šalių sostines.

Be&aė puslapis Lais^S—Liberty, Lithuanian baily
£ rrai.N

Šenštadienis, Spalių Ž0, 1945
- < > —■ • * ~ ; ir» •įr.-fa—

z,

NewWf<o^^g^fcrZliito
“Kada Kaimas Nemiega” 
Matysim šį Sekmadienį, 

Labor Lyceum

Jurgis Kazakevičius 
Lankėsi Paryžiuje

Smagi Vlado Railos ir Dara- 
tėlės Judzentavičienės paruoš
ta operetė iš Lietuvos kaimo 
gyvenimo, tradicijų, papročių, 
prietikių ir meilės problemų 
bus perstatyta jau šį sekma
dienį.

Operetę matysime spalių 
j (Oct.) 21-mą, 4 vai. po pietų,

Kazakevi- didžiojoj Labor Lyceum sa- 
trečiadienį gavo ■ lėj, \ 949 Willoughby Ave., 

]a_ Brooklyne. 
to,

Uogautojos: Caroline Gil
man, Eleanor Briedis ir Aido 
Choro merginos.

Dar bus grėbėjėliai, šien- 
pjovėliai, kurių rolės tikru
mui prisidėjo ir nematomas, 
bet labai naudingas aktorius 
Geo. Waresonas, prigaminęs 
tikrų seno kaimo grėblių, ša

rezervuotų sėdynių
gauti iš anksto
ir Laisvės raš-j kių naštužėlių. . . Ir daug ko 

kito yra toje gyvoje operetė
je, bet negi išpasakosi ke
liais žodžiais tą, kas ims porą 
ar daugiau valandų pamaty
ti.

Viską kartu paėmus, jau 
aišku, kad mūsų laukia nepa
prastai smagus popietis. Tad 
—iki 
mos 4

Gerų 
j dar galima 
; pas choristus 
i tinėje.

Neturintieji
to, prašomi sekmadienį pribū
ti anksčiau, kad stovint eilė
je prie bilietų nereikėtų pa
vėluoti ir laiku atėjusiems 
trukdyti jieškojimu sėdynių 
laike vaidinimo. Tikietų kai
nos $1.50 ir $1. Vien tik šo
kiams 60c.

Operetėje vaidina nemaža 
grupė Liaudies Teatro vetera
nų vaidylų-mėgėjų ir yra bū- i 
rys jaunų jėgų. Taipgi visas: 
Aido Choras. Vaidylos ir cho
ras, vadovybėje Jono Juškos 

i ir Aldonos Anderson-žilins- 
, jau kelintas mėnuo 

. pasiruošia šiai nepaprastai 
, susimokinti vaidi

nimo ir dainų. O pastarosio
mis keliomis 
kelis vakarus savaitėje pa
švenčia šlipuoti, dabinti, kad 

j atsilankiusiai publikai galėtų 
i pateikti tikrą gražmeną.

Vaidina: Nastė Buknienė, 
Kavaliauskaitė, Nelė

Jurgis Kazakevičius 

jog tarėsi neturį, kas iš ten 
telegramą siųstų. Bet ją per- 
sakiČius, išsiaiškino, kad jų s^_l^aitės 
nūs Jurgis, gavęs atostogų, iš ; ’
Palomingo, Italijos, nuvyko I 
Prancijon, Paryžiun.

Jurgis taipgi praneša, kad 
atlankęs Normandijoj gyvastį 
padėjusio brolio Vinco kapą, 
esantį Blossvillėj. Apie tai, 
kur tas kapas randasi, motina 
jau pirmiau buvo sužinojus iš! 
Washington© ir Jurgiui rašius, Lilija 
nors nesitikėjo, kad Jurgis ten . Ventienė, Petras Grabauskas, 
nukeliautų.

Laiškuose tėvams ir sesutei 
Florence Jurgis rašo, kad jis 
pirm sugrįžimo mylėtų atlan-

Dubinsiąs Varo Narius 
Pas Goldstein per 

Prievartą

Kiek Išrinksime Narių 
Į Miesto Tarybų

Dviem tuštiem traukiniam 
susidūrus prie Parkchester 
stoties, vagonai užmesti ant 
kitų trekių. Į juos smogė tre
čias traukinys, Nelaimėje 1 
motormanas užmuštas, 13 ke
leivių sužeisti stiklais.

Eugene Thomsonui Ge
rai Sekasi Tarnyboje

Pagal skaičių užsiregistra
vusių piliečių sprendžiama, 
kad narių į Miesto Tarybą 
(City Council) apskričiai ga
lės išrinkti sekamai: Bronx 
5, Queens 4 ar 5, Manhattan 
5 ar 6,'Kings 8 ar gal 9, Sta
ten Island 1.

Peter Cacchionei Išrink
ti Komitete Darbuoja

si Daug Grupių
r
v

mi-
po

uzgyri irias 
toje unijoje pra- 

nariarns 
Pavyz-

Galutini skaičiai galimų iš
rinkti priklausys nuo to, kaip 
piliečiai bus įtikinti, kad jie 
neužmirštų balsuoti ir kad jie 
nesugadintų balotų.

Juo daugiau 
' ma, tuo daugiau 
į tarybon
nių atstovams 
viams. Tai per metų 
patikrinta taisyklė, 
ko darbininkų

i reikia, žinoti apie rinkimus vis 
kas taip.gerai, kaip maldinin 

j kas žino poteriuose “amen.”
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EUGENE THOMSON, 
Petty Officer 3/c

Laivynas

The Theatre Guild’s Muzikalia 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgera 

Žodžiai ir Dainos Oscar Hnmmerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE 
HAROLD

KEEL
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketvirt. ir Seštad.
ATVĖSINTAS ORAS

“The House on 92 Street”
WILLIAM EYTHE • LLOYD NOLAN 
SIGNE HASSO • LEO G. CARROLL 

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.

DrtiYV 7th Ave ,r 50th st« rvOA. I New York

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas nagai garsų 
Europin} vaidinimų "Lilliom" Moinar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

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

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

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

Matyk Mėgiamiausia 1945 Judj!
Tikra istorija kiekvienos mote
ries vyro kovūno! Jautri ... 
Žmoniška!

LESTER COWAY perstato
ERNIE PYLE’S 
“STORY OF

G. I. JOE” 
TIKRAI ĮKVEPIANTI IR 

VIRPINANTI ‘FILMAI
Dabar Rodoma Brandt’s

GLOBE
Broadway ir 46 St. ♦ Nebrangios Kainos 
-Nuolat Rodoma * Vidunakti Kasdien

Dubinskio valdomos ILGWU 
20-to Lokalo viršininkai “pata
rė” nariams eiti išklausyti Jo
nah Goldstein prakalbos Libe
ralų Partijos (tokių liberalų, 
kaip mūsų Strazdai-Grigaičiai) 
mitinge. O jei neis, pasimokęs 
po $2 pabaudos.

Pirmesni, kitų lokalų rengti 
Goldsteinui mitingai buvę 
zerni, tad likusius norima 
bausme pastiprinti.

Užgyre Per Prievartą.
Faktinai ir pats 

Goldstein’o
vestas per prievartą, 
tame neturėjus balso, 
din tos unijos 48-to Lokalo su
sirinkime nariai norėję disku- 
suoti valdybos raportą, kuria
me valdyba sakėsi užgyrus 
Goldstein. Bet nariams pasa
kyta, kad politinių klausimų 
nevalia diskusuoti lokalo mitin
ge.

ILGWU yra beveik tiktai vie
na iš žymesniųjų unijų, pasisa
kiusi už Goldstein. Ir visai ne
stebėtina, kad ji pasisakė, ka
da pasisakymas ėjo be narių 
balso ir valios.

Žvaigždės už Davis

narių renka- 
yra progų 

patekti darbo žmo- 
ir progresy- 

metus
Štai, dėl 

balsuotojams

Prie Piliečių Komiteto Peter 
V. Cacchionei iš naujo išrinkti 
į Miesto Tarybą jau yra susida
riusios dešimtis skirtingų ko
misijų, su žymiais tų sričių 
žmonėmis ir veikėjais prieša
kyje.

Specialės komisijos yra įs
tatų, spaudos, moterų, darbi
ninkų, negrų, nacionalių gru
pių profesionalų ir biznierių, 
religinių grubių, veteranų, 
jaunimo. Vaduose tų grupių 
yra daktarų, kelių religijų dva
siškiai, unijų vadai, švietėjai.

Antradienį ant dokų buvo 
1,000 policijos, bet 

neturėjo darbo. Stiprus 
išstojimas provo- 
nedavė progos

iššaukta
ji
streikierių
kateriams
streikierių pulti.

I

I 
I
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Velička, Juozas Jud- 
Julija Stankaitienė, 
Lazauskas, Antanas 
Petras Velykis, Ka- 

, jaunuolės Lilija 
'Briedis ir Frances Mažilis.

Be kalbamųjų rolių, dar 
j yra šokėjos, uogautojos, dai- 
| nininkės - dainininkai, — so
listai, grupės ir visas choras.

Šokiams scenoje groja ar- 
monistė Florence Kazakevi
čiūtė. šokėjos: Lillian ir Elea
nor Briedytės, Frances Maži
lis, Sylvia Pužauskas, Fran-

virtas sykis
jam įteikė paaukštinimą bė- 

; gvje 9 mėnesių. # v
Pakėlimą gavo kaip tik sa

vo gimtadienį, spalių (Oct.) 
17-tą, suėjus jam lygiai 19 
metų.

Eugene vis tebelanko Dė
dės Sarno Radio Engineering 
Kolegiją, Chicagoj. Tikisi už- 

į. pabaigoje kovo

Komercinės spaudos bent 
kelis kartus pirmiau skelbtas, 
pasibaigusiu, laivakrovių strei
kas iš tikro pasibaigė. Bet pą- 
sibaigė tik tada, kada eilinių 
narių komitetas atsišaukė į 
darbininkus jį baigti.

Eilinių Narių Komiteto pa
reiškimas sako, kad streikas 
privertė bosus ir Ryaną svars
tyti eilinių laivakrovių reika
lavimus, tad nebūtų prasmės 
streiką tęsti ir leisti Ryanui 
gengsterizmu streiką laužant 
darbininkus padalinti. Streike baigti kursą 
parodytas vieningumas, sako mėnesio, 1946. 
jie, būtinas tolimesniems lai- j Džiaugdamiesi sūnaus pir- 
mėjimams. mynžanga tarnyboje ,jo tėvai

anaiptol nesėdi rankas susidė-
Nors sugrįžę dirbti, eiliniai ję ilsėtis. Thomsonas yra W 

naiiai tęs kovą, kad jų vy-1 nu energingiausiij ir nuodar- 
nausi įeikalavimai būtij išpil- j jjjausių Lietuvai Pagalbos Tei-

Naujojo daisininio komite
to priekabiavimas prie Miesto 
Tarybos nario Benio Daviso 
piliečių neišgązdino. Tai ge
riausiai parodė Broadway ak
toriai, būriu išėję dalyvauti 
Broadway for Ben Davis pro
gramoje spalių 19-tos vakarą, 
suruoštoje pramogoje, 13 As- 

itor Place, N. Y.

Išvengimui kamšos mašinoms 
pastatyti stotyse, taipgi miesto 
centralinio distrikto gatvėse, 
pakelia bausmes iki $15 už per
žengimą taisyklių pirmu kartu 
ir iki $50 penktu kartu prasi- 
kaltusiem.

dyti: numažinti svoriai; ap
mokėta pašaukimai darban, 
daugiau mokesties, padidintos 
darbininkų grupės, du kart 
paroje samdymo valandos vie
ton esamų trijų.

Emily 
n omų jų 
Olgos ir 
nuvežta
ninėn, Brooklyne. Jai padarė 
operaciją, šeima susirūpinus.

Emilijos vyras Reinhardt’ų 
sūnus Edwardas, dar vis tebe
tarnauja karinėje tarnyboje, 
randasi kur nors Indijoj. Ki
tas Reinhardt’ų sūnus Adolfas, 
žinomasis artistas, taipgi dar 
negrįžęs, randasi vakarinėse 
valstijose, prie Pacifiko.

kinio Komiteto narių ir Dra
bužių Centro darbininkų. 
Thomsonienė yra veikli kliu- 
bietė ir taip pat gelbsti Lietu
vai pagalbos teikimo darbuo
se.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS VYRAS

Dirbti kaipo superintendento pa- 
gelbininkas. Namas švaru£; mokes
tis gera. Kreipkitės prie Superin
tendento M. Zenkaus, 386 So. 2nd 
Street, Apt. 2, Brooklyn, N. Y.

(245-247)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

EDWARD G. ROBINSON 
MARGARET O’BRIEN 

“OUR VINES HAVE
TENDER GRAPES” 

su JACKIE "BUTCH” JENKINS 
Scenoje: "HAPPY LANDING," Šventa- 
dieniškas muzikalia sveikinimas namo- 
sugrjžimui, i>agaminta Leonidoff’o; sce- 
nerijos Bruno Maine, su Baleto Grupe, 

Glee Club, Rockettes ir Music Hall 
Simfonijos Orkestru

Paramount Perstato Ed Gardner’s 

“DUFFY’S TAVERN” 
kur žvaigždėja

Bing Crosby *, Betty Hutton * Paulette 
Goddard * Allan Ladd ♦ Dorothy La- 
mour * Eddie Bracken * Brian Donlevy 
* Sonny Tufts * Veronica Lake * Ar
turo De Cordova * Barry Fitzgerald ♦ 
Cass Daley * Diana Lynn * Vietoj 
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 “XTIL.

Uždraudžia Skraidyti 
Stogų Aukštumoje

Civilinė Orlaivininkystės Ad
ministracija patvarkė, kad 
lėktuvam 'Virš New Yorko 
miesto nevalia skristi žemiau 
2,500 pėdų. Pirmesnis patvar
kymas reikalavo skristi 1,000 
p.ėdų aukštumoje virš bildin- 
gų.

Taipgi patariama lakūnams 
skristi nuošaliau nuo tų mies
to vietų, kur būna labai daug 
svieto.

“Giri No. 217” Rodoma 
Paskutinę Savaitę

Neužmirštamoji Tarybų Są
jungos filmą “Giri No. 217” 
rodoma paskutines 4 dienas 
po išbuvimo apie 8 savaites 
Stanley Teatre, 7th Avė ir 
42nd St., New Yorke. Spalių 
24-tą pradės rodyti “We Ac
cuse.”
Embassy Newsreel Teatruose

Šią savaitę rodo admirolo 
Nimitz priimtuves New Yor
ke. Pasiruošimas nacių krimi
nalistų teismui; Prez. Truma- 
nas įteikia Kongresinius Pa
garbos Medalius 15-kai iš 
daugiausia atsižymėjusių.

Roxy Teatre
Ketvirta savaitė rodoma fil

mą “The House on 92nd St.”
Radio City Music Hall

Sėkmingai rodoma toliau 
linksma filmą “Week-End 
the' Waldorf.”

DARBININKŲ IŠTAIGA .
SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 

Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 
•teičlus su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

MATYK VISUS NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
MATYK IASI VYSTANČIĄ ISTORIJĄ I

MATYK vyriausius Nacių karo kriminalistus belaukiant teismo! Matyk svarbią filmą 
< Argentinos krizio! Matyk Čilės Prezidentą Jungtinėse Valstijose! Girdėk žingeidų 

*»-ių Forumą, "Kas Padaro Moterj Gražia." Matyk Naujausią March of Time svarbią 
*ią dienų filmą "THE PALESTINE QUESTION" Ir Visos Naujausios Žinių Filmo#!

Matyk kelionių ir sportų filmą. Puikiausi Judžiai mieste I

I? TVT R A S C V NEWSREEL THEATRE JEj ITJL D /Y J U 1 BROADWAY IR 46 ST.

Enterprise ir Monterey prie 
26-tos prieplaukos, North Ri
ver ir Beach St., New Yorke, 

lankytojus savaitės 
10 iki 11:30 rytais/ 

4 po piet.
20-tos ir 27-tos po-

leidžia 
dienomis 
1:30 iki 

Spalių
piečiai iki 5 skirti mokiniams, 
ne jaunesniems 4-tos klasės, 
einantiems su mokytojais. KL 
tomis dienomis jaunesni 15 m. 
vaikai nebus leidžiami be tė
vų ar globėjų.

Spalių 18-tą mirė Amelia1 
Girdauskienė, gyvenusi 58-54' 
Fresh Pond Rd., Maspethe: 
Mirė Bush wick ligoninėj. Bus 
palaidota pirmadienį, spalių 
22-rą, šv. Jono kapinėse.

Paliko dideliam nuliūdime' 
vyrą Antaną, du sūnus Alfred 
ir John, ir dvi seseris Bruso- 
kienę ir Miltakienę. Velionė 
pašarvota pas graborių Va- 
lantiejų, 54-41 72nd St., Mas- 
peth.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

1 padidinu tokio 
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

SUSIRINKIMAS PASAULIO LAISVEI
U.S.A. — U.S.S.R.

TALKININKAI TAIKAI 
28-ta Metine Sukaktis 
nuo Sovietu Sąjungos Įsisteigimo 

12-kos Metų Sukaktis 
nuo Diplomatinių Ryšių Sumezgimo 

JUNGTINIŲ TAUTŲ KALBĖTOJAI 
GERB. JOSEPH E. DAVIES, 

buvęs Sovietų Sąjungai Ambasadorius, Pirmininkas 

Teatrų ir Judžių žvaigždės

Madison Square Garden, Tree., Lapkričio 14, 8 P. M.
Tikietai—$.60, $.85, $1.20, $1.80, $2.40 

National Council, 114 East 32nd St. 
Svarbiose A.F. of L. ir C.I.O. 
Darbo Unijų Raštinėse.

American-Soviet Friendship, Inc.
114 East 32nd Street, New York 16, N. Y. MU. 3-2080

Perkami: Leblang-Grey, 1176 Broadway 
Workers Bookshop, 50 East 13th St. 
Music Room, 129 West 44th Street 
I.W.O., 80 Fifth Avenue

Rengia: National Council of

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS- 1 12 ryteVALANDOb. į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

h

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LXT RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia' Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktj apart sekmadienių.

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

>
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