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“Moscow News” korespon
dentas, Boris Krinickis, turė
jo pasikalbėjimą su Kipru Pe
trausku, Lietuvos operos pa- 
trijarehu.

Straipsnis ir dainininko at
vaizdas tilpo paminėto laik
raščio laidoje š. m. rugsėjo 8 
d.

Kipras Petrauskas, rašo 
Krinickis, buvo vedęs šaliapi 
no dukterį, su kuria vėliau at
siskyrė. Tačiau su garsiuoju 
šaliapinu Petrauskas buvo ge
ri draugai iki šaliapino mir
ties: šaliapinas padėjo Pet
rauskui prasisiekti, kai jis ėjo 
į dainininko karjerą.

Beje, jo vestuvėse pabro
liu buvo rašytojas Maksimas 
Gorkis.

★ ★ ★
Pasirodo, kad šis karas už

davė baisų smūgį Kiprui Pet
rauskui. Jo antroji žmona ir 
dvi dukrelės, viena 8 kita 16- 
kos metų amžiaus, buvo Pa
langoje, kai vokiečiai užpuo
lė Tarybų Lietuva. Ir nuo to 
laiko jis nięko nežino, kas su 
jomis atsitiko! Veikiausiai vo
kiečiai jas užmušė.

Petrausko sūnus, chirurgas, 
buvo prievarta paimtas i vo
kiečių tarnybą ir šiandien nie
kas nežino, kas su juo atsiti
ko!

Tokias tai širdies kančias 
išgyvena žymiausias Lietuvos 
dainininkas!

Kipras sakė korespondentui:
“Vokiečiai viską darė, kad 

sugriauti tai, ką aš bėgyje 25- 
rių metų stačiau. Jie išjuokė 
tautinį mena ir išvežė kai ku
riuos geriausius operos daini
ninkus. Dabar man tenka vis
ką pradėti iš naujo, — iš ten 
kur pradėjau prieš 25-rius me
tus. . . ”

“Mūsų lietuviai kompozito
riai dabar yra labai užsiėmę 
—kuria naujas tautines ope
ras. Nekantriai laukiu jų dar
bo pasekmių.’*

★ * ★
Tame pačiame laikraščio 

numeryje telpa ilgoka žinia 
iš Vilniaus apie Lietuvos gin
tarą. Tarybų Lietuvos vyriau
sybė, rašoma žinioje, deda di
delių pastangų gintaro pramo
nei atgaivinti.

★ ★ ★
Kai šituos žodžius skaityto

jas skaitys, jų rašytojas bus 
P i tts b u rgh e A n tra j ame D e m o-1 
kratinių Lietuvių Suvažiavime. I

Viskas rodo, kad Suvažiavi- ' 
mas bus pasekmingas.

★ ★ ★
Smetonininkų misija Wa

shingtone, atrodo, išėjo pišš. 
Smetonininkai visą savo veik
lą remia tuo, kad įeiti- į stam
biąją amerikiečių spaudą. Ta
čiau apie jų misiją nerašė nei 
vienas didesnis New Yorko 
dienraštis.

Beje, “misionieriai’ išrin
ko specialę delegaciją tari
maisi su šimutine-grigaitine 
taryba dėl vienybės. Smetoni
ninkai šitaip pasakys tarybi- i 
ninkams: jei jūs mus priimsi-1 
te pas save ant burdo, tai jū
sų suvažiavimas, šaukiamas 
Chicagoje bus" “visuotinas“, o 
jei ne, tai ne.

Ko gero, tarp smętonininkų 
ir tarybininkų dar gali įvykti 
vestuvės. Grigaitis pasibučiuos 
su Smetonuku ir viskas bus 
baigta!

★ ★ ★

Iš šalies žiūrint, nesimato 
jokios misijonierių ir tarybi
ninkų vienybei kliūties. Abie
jų tikslas juk tas pats: šmei
žimas Tarybų Lietuvos ir rė
mimas lietuviškų pabėgėlių.

Vienysis fašistai-reakcinin- 
♦* kai, turės labiau į krūvą bur

tis ir demokratinio nusiteiki
mo lietuviai.

★ ★ ★
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Šimtai Tuksiančiy 
Darbininkų Bemia 
G. Motors Streiką

Federacines Unijos Padeda Auto. Streikieriam
Detroit, Mich. — Susirin

kę visų CIO darbo unijų 
atstovai Detroito srityje 
nutarė uoliai remti Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos streiką prieš 
General Motors korporaci
jų. New Yorko ir apylinkės 
CIO unijų taryba pranešė, 
kad ji nuoširdžiai rems Ge
neral Motors darbininkų 
kovą dėl algų priedų.

Amerikos Darbo Federa

Argentinos Valdžia Bendradar
biavo su Hitlerio Šnipais

Attlee ir Edeno Šnekos apie 
Atom-Bombą ir prieš Sovietus

Buenos Aires. — Argen
tinos policijos galva pulk. 
Filomeno Velazco per karą 
sėbravo su nacių šnipais. 
Jis ir Argentinos diktato
rius pulk. Juan D. Peron 
oavertė savo šalį į faktiną 
fašistų Ašies talkininkę. 
Taip sako Augustinas Rod- 
riguez Araya, Radikalų

Kataliką Bažnyčia Kaltina
ma Kaipo Rėmėja Perono

Diktatūros Argentinoje
Atlanta, Ga. — Metodis

tų vyskupas Arthuras F. 
Wesley įtarė katalikų dva
siškius Argentinoj, kad jie 
visaip kaip padėjo pulki
ninkui Juanui Peronui už
kart diktatūrą Argentinai. 
Wesley* sakė, jog katalikij 
bažnyčia pilnai bendradar
biauja su Perono valdžia, 
pastatyta pagal Hitlerio 
modelį.

EDEN REIKALAUJA GRAI
KAM KARALIAUS GREITAI

London. — Buvęs Angli
jos užsienio reikalų minis
ters Edenas kaltino seime 
dabartinę anglų darbiečių 
valdžią, kad jinai vis nepri
verčia graikus balsuoti 
klausimą dėlei pabėgėlio 
Graikijos karaliaus sugrą
žinimo į sostą.

1 ■ ■ . ... ■ ,,    I. , ... .
♦

Pirmą Valandą Romoj Ap
vogtas Jankiu Generolas
Roma. — Atvykęs į Ro

mą, Amerikos generolas M. 
E. Powers staptelėjo aplan
kyti garsiąją istorinę Koli- 
zejo areną. Generolo auto
mobilis su šoferiu ten pat 
sustojo. Tuo tarpu vieni i- 
talukai užkalbino šoferį, o 
kiti per užpakalines auto
mobilio dureles pavogė ge
nerolo portfelį su jo pypke, 
fotografine kamera ir įvai
riais kitais daiktais.

Jis apvogtas pirmąją at
važiavimo valandą į Ro
mą.

ruošia šaunų bankietą 15-kai 
metų LDS gyvavimui atžymė
ti. Raginami bankiete daly
vauti ne tik LDS nariai, bet 
ir pašaliečiai. Gražiam įvy
kiui paminėti bus gražus po
kylis.

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagg 2-3878

cijos Statėjų Unijos lokalas 
Flinte, Mich., išėjo į prita
rimo streiką, 1 remdamas 
General- Motors streikie- 
rius. Tas lokalas turi 1,000 
nariu. Federacinė Priežiū- 
rų Unija General Motors 
fabrikuose taip pat atsisa
ko dirbti.

Geležinkeliečių Brolijos 
pasižadėjo negabent jokių 
daiktų į užstreikuotus fab
rikus.

Partijos vadas, buvęs Ar
gentinos seimo atstovas. 
Jis dabar užvedė bylą fede- 
?aliame Argentinos teisme 
prieš Velazco, kaipo fašisti
nį sąmokslininką, kuris 
statė šalį į karo- pąvpjlj.

Kiek pirmiau Rodriguez 
Araya buvo išlaikytas 5 
mėnesius kalėjime kaip po
litinis kalinys. Diktatoriška 
Argentinos valdžia buvo į- 
kalinus ir tam tikrą skaičių 
Hitlerio agentų, tiktai dėl 
svieto akių. Bet Velazco ir 
kiti valdininkai vaišino 
tuos nacių šnipus kalėjime, 
kaip mylimus svečius; lei
do jiems bet kada išeiti iš 
kalėjimo ir šnipinėti Hitle
rio naudai. Tatai matė Ro
driguez Araya.

Nacių šnipai turėjo kalė
jime trumpųjų ir ilgųjų 
bangų radijus, per kuriuos 
davinėjo žinias nacių val
džiai ir klausėsi Berlyno 
pranešimų. Tie neva kali
niai turėjo rašomąsias ma
šinėles savo darbui, buvo 
gausingai aprūpinti val
giais, gėrimais ir kiekvieno
je kameroje turėjo pasika
binę Hitlerio paveikslus.

-----------------

Chinijos Tautininkų 
Armija Veržiasi Pir
myn Mandžūrijoje

Chungking. — Praneša
ma, kad vidurinės Chinijos 
valdovo Chiang Kai-sheko 
kariuomenė paėmė Lien- 
shan miestelį su geležinke
lių mazgu už 10 mylių nuo 
Hulutao, Mandžurijoj. Kai 
jie užimtų Hulutao, tai bū
tų pirmas jiem Mandžūrijos 
uostas, per kurį Amerikos 
laivai galėtų gabenti Chi
ang Kai-sheko kariuomenę 
į tą kraštą. Sakoma, chinų 
komunistų generolas Chu 
Teh vadovaus gynimui 
Mukdeno, Mandžūrijos did
miesčio.

Washington. — Telefonų 
tarnautojų streikas Chica- 
goj perkirto telefonų veiki
mą tarp to miesto, Wash- 
ingtono ir Cincinnati.

Washing tone bijoma, kad 
visoj šalyj neišsivystytų 
telefonistų streikas.

Masinis pikietas prie Yale & Towne Mfg. Co. šapos, 
Stamford, Conn. Pikietai neįleido šapon nei paties kom
panijos prezidento W. Gibson Carey, aršaus unijos 
priešo. Darbininkai, nariai AFL Mašinistų Lokalų 529 
ir 1557, reikalauja pakelti algas 30 nuošimčių ir kito
kių pagerinimų.

PAČIU NACIU DOKUMENTAI [KALTINA 
HITLERININKUS KAIP KRIMINALISTUS

Nurnberg, Vokietija. — 
Tarptautiniame talkininkų 
teisme prieš nacius karinius 
kriminalistus yra pristaty
ta keli tonai pačių hitleri
ninkų nutarimų ir kitų do
kumentų, kurie parodo iš 
anksto išdirbtus jų karo 
planus ir piktadariškus žy
gius.

Amerikos atstovai teis
me, tarp kitko, pabrėžė, 
jog didieji ginklų ir amu-' 
nicijos fabrikantai Kruppai 
ir Farbenindustrie chemi
kalų trustas piniginiai rė
mė nacius jau pirm Hitlerio 
įsigalėjimo; o paskui jie 
finansavo slaptą nacių gin
klavimąsi karui.

Buvęs nacių užsienio rei
kalų ministeris Wilhelm 
Frick pasirašė prisiektą 
liudijimą teismui, kad He
inrichas Himmleris ir Hit
lerio oro jėgų ministeris 
Hermannas Goeringas į- 
vykdė 1934 metais kraujo 
pirtį. Tada buvo nužudyta 
Hitlerio priešininkų tarp 
pačių nacių ir visai nekal
tų pašalinių žmonių.

Talkininkų sučiupti do
kumentai įrodė, jog Hitleris 
paskyrė savo įpėdiniu Her- 
manna Goeringą po to, kai 
Rudolfas Hess, pirmasis jo- 
ip^dinię, nuskrido į Angli
ją ir tapo suimtas. Hess 
buvo ten pasiustas, kad pa
trauktų Angliją susitaikyt 
su Vokietija ir išvien ka
riaut prieš Sovietų Sąjun
gą

Iš nacių ministerių kabi
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neto protokolų paaiškėjo, 
kaip Hitlerio ir Goeringo 
sumanymu buvo pašalinti 
komunistai ir socialdemok
ratai Reichstago (seimo) 
atstovai, kad hitlerininkai 
galėtų sudaryti savo atsto
vų dviejų trečdalių daugu
mą ir tada valdyt Vokieti
ją tiesioginiais nacių įsa
kymais, be seimo.

Franz von Papenas, vie
nas iš 20 teisiamųjų, tarp
tautinis nacių šnipų vadas, 
liudijo teisme, jog gen. Hin- 
denburgas, buvęs preziden
tas, reikalavo savo testa
mente sugrąžint Vokietijai 
kaizerių valdžią, bet nepa
ves! šalies likimo vienam 
asmeniui (Hitleriui). Hit
leris užgniaužė tą Hinden- 
burgo testamentą.

NAUJAS GRAIKŲ MINI- 
STERIŲ KABINETAS 
Athenai. — Prisaikdintas 

tapo naujas Graikijos 
premjer. Themistokles So- 
fulis, 86 metų amžiaus li
beralas respublikietis.

G. Kartalis, vienas iš 
Graikijos partizanų vadų, 
tapo reikmenų ministerių.

. Pasitraukė iš vietos grai
kų karaliaus pavaduotojas, 
arkivyskupas Damaskinos.

Toronto.— Kanados Dar
bininkų Kongresas prašė, 
kad visi Kanados darbo 
unijų nariai paaukotų lap
kričio 30 d. uždarbį parem
ti streikieriams prieš For
do automobilių fabrikus 
Windsore, Kanadoj.

An&lų Vadovaujami, 
i Japonai Atakuoja

Javos Gyventojus
Anglijos OficierŠai Giria Japonų Kariuomenę
Batavia, Java. — Anglų ! kurie drauge su anglais a- 

■ oficierių komanduojama, i takuoja indonezus.
i japonų kariuomenė puolė
! Javos tautiečius uostamies-
į tyje Semarang. Anglų ar-1
l mijos atstovas . gyrė japo-, pora desėtkų Indonezijos 
I nūs ir vadino juos gerais pati:ijotų. Anglų - indusų 
jkaieiviais, kaip praneša ,kariuomenė nukovė bei su- 
| Associated Press. : žeidė 150 indonezų nakti-

Javos ir kitų Indonezijos niame mūšyje arti Ambara; 
| salų sukilimo vadai atme- wos; o anglų esą tik 10 nu- 
| tė derybas su holandais, kauta bei sužeista.

London. — Anglų prem
jeras Attlee seime kalbėjo, 
kad girdi, Anglija, Ameri
ka ir Kanada sutiks pilnai 
perleisti žinias apie atomi
nę jėgų kitiems kraštams, 
jeigu jie atidengs visus 
svarbiuosius karinius savo 
išradimus.

Bet tikrenybėje Attlee, 
prez. Trumanas ir Kanados 
premjeras King savo kon
ferencijoj Washingtone nu
tarė slėpti (nuo Sovietų), 
kaip atominė bomba padir
bama; o už bendrąsias ži
nias apie atominę jėgą jie 
reikalavo, kad kiti kraštai ; 
parodytų svarbiausius ka-. 
rinius savo pabūklus ir ato- i 
minių medžiagų šaltinius.

Buvęs Anglijos užsieni-' 
nis ministeris Anthony E-1 
denas pareiškė, kad atomi- 
nės bombos išradimas rei- j 
kalauja panaikint San i 
Francisco k o n ferencijos ! 
nutarimą, kuris sakė, kad 
jeigu bent vienas iš didžių
jų talkininkų pasipriešins 
jėgos naudojimui prieš 
bet kurį kraštą, tai negali
ma bus jėgos vartoti.

Kartu Edenas šaukė So-

Senatorių Komisija 
Svarsto Atom-Bom- 
bą ir Atominę Jėgą

Washington. — Tam ty
čia senator, komisija penk
tadienį pradėjo svarstyti 
klausimą, kaip naudot ato
minę jėgą paprastiems rei
kalams ir pažabot jos var
tojimą karui. Komisija 
taip pat apklausinės dr 
Vannevarą Bushą, valdinės 
Mokslinių Tyrinėjimų Į- 
staigos direktorių; gene
rolą Leslie R. Grovesą, ato
mų bombos projekto vadą, į 
ir atominius mokslininkus- Į 
išradėjus Haroldą Urey, 
Irvingą Langmuirą, Leoną 
Szilarda, EI P. WignerJ ir 
H. D. Smythą. Paskui ko
misija išgirs nuomones val
džios, pramonės ir darbi
ninkų atstovų.

Austrijoj gyvuoja talki
ninkų sutartinė.

Washington. — Daugėja 
piktadarystės visoj šaly.
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Javos sostinėje Batavijo- 
je per susikirtimus su indo-' 
nežais anglai užmušė dar 

vietų Sąjungą nieko ne- 
slėpt, pasitikėt vakariniais 
talkininkais ir priimti jų 
korespondentus į Sovietų 
kontroliuojamus kraštus.

Palestinos arabai krei
piasi į kitus arabiškus kraš
tus, j ieškodami paspirties 
prieš žydų įleidimą Į Pales
tiną.

Darbo Unijos Ragina Prez. 
Trumaną Palaikyt Valdinius 

Darby Biurus
Washington. — CIO uni

jos iš New Yorko ir kitų 
miestų atsišaukė j prezi
dentą Trumaną, kad jis ve
tuotų (atmestų) senato nu
tarimą prieš Jungt. Valsti
jų Biurus Darbam Surasti 
(USES). Senatas nuspren
dė per 120 dienų panaikint 
tuos biurus, kurie nemoka
mai patarnauja bedarbiam.

INDIJOS RIAUŠININKAI 
MUŠĖ AMERIKONUS

—
.

Kalkutta, Indija. — Apie 
100,000 indusų demonstra
vo vadinamoj “Indijos Tau
tinės Armijos” dienoj. 
Riaušininkai užpuldinėjo 
ne tik anglus, bet ir ameri
konus, ir sužeidė tuziną 
jankių kareivių ir oficierių. 
Demonstrantai, studentai ir 
kiti, protestavo, kad anglai 
teisia tos indusų armijos 
narius, kaip išdavikus.

Tariamoji Tautinė Indi
jos Armija buvo suorgani
zuota velionio Subho Chan- 
dro Boses kovot išvien su 
japonais prieš anglus.

Anglų policija šaudė į de
monstrantų minias. Per die
ną tapo užmušta bei sužeis
ta bent 75 asmenys.

Mėsa Jau Nebus 
Raciomwjama

Washington, lapkr. 23. — 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės sekretorius Ander
son pranešė, kad nuo vidu
nakčio iš penktadienio į še
štadienį yra panaikintas 
mėsos racijonavimas, ir jau 
nereikės raudonųjų štampų 

fliėsai pirkti
.V ’.-. <
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Kovūno Tėvo Balsas
Gavau laišką nuo draugo iš Seattle, 

kurio sūnus neseniai grįžo iš karo prieš 
Japoniją? Jis, rašydamas apie kitus tė
vus ir motinas, kurių sūnai grįžo iš ka
ro, rašo:

“Tėvai ir giminės sulaukė didelio 
džiaugsmo, kad jų artimi sugrįžo. Vis
ko buvo žadėta kariams, kada jie su
grįš, kad jiems bus duotas tas patsai 
darbas, kurį jie turėjo prieš patekimą į 
kariuomenę.

• “Bet dabar, kada sugrįsta tie mūsų 
vaikai, tai bosai neduoda jiems žadėtų 
darbų. Sako, kad jie tą patį darbą atlie
ka su moterų pagalba, o jeigu kuris ka
rys nori gauti darbą, tai jau turi imti 
tokį, kokį jam duoda ir už mažiau al
gos, kaip turėjo.

“Kaip pasirodo, tai kapitalistai tik ta
da gerbia mūsų jaunuolius, kada jie 
jiems reikalingi karo lauke ir ten gal
vas guldo. Turčiai karo metu susikrovė 
didelius pelnus, o ką gavo kareivis, ku
ris buvo mūšio lauke ir statė pavojun 
savo gyvastį? Kada jis sugrįžo, tai gau
na darbą su mažesniu atlyginimu.

“Taip buvo po 1914-1918 metų karo, 
taip turčiai elgiasi ir dabar. Užtikrintų 
darbų ir didesnio atlyginimo kareiviams 
bei bedarbiam bilių kongrese įkišo į sky
lę ir laikys ten laukdami naujos žmonių 
skerdynės. Aš pameųu, kaip. ir mūsų 
vaikai, baigę mokyklą, ėjo darbo jieš- 
kodami dirbtuvė nuo dirbtuvės ir visur 
gavo atsakymą: “Apgailestaujame, bet 
jokio darbo jums neturime.” Bet kada 
karas prasidėjo, tai turčiams mūsų vai
kai buvo reikalingi ir jie visa gerkle 
šaukė, kad būk jaunuoliai visa kuo bus 
aprūpinti po karo.

“Aš nelabai sutikau ir su mūsų dar
bininkiška spauda karo laike, kad ji taip 
besąlyginiai rėmė vyriausybę. Man tada 
atrodė, kad turčiai visko žada karo me
tu, ir vyriausybė taipgi, bet kai karas 
pasibaigs, tai jie elgsis kitaip. Jeigu dar
bininkai streikuos,, tai juos muš ir jiems 
galvas skaldys. Taip dabar Amerikoj ir 
yra. Streikai plečiasi po visą šalį, vy
riausybė neima reikalingų žingsnių 
prieš kompanijas. Atrodo, kad jie visi 
laukia naujo karo. Reakcija veda baisią 
agitaciją už karą Sovietų Sąjungai, kuri 
padėjo mums laimėti karą.

“Ir kaip kitaip išaiškinti mūsų vyriau
sybės atsinešimą linkui Indonezijos ir 
Indo-Chinų liaudies? Kaip kitaip išaiš
kinti Amerikos kišimąsį į Chinijos na
mų reikalus? Man atrodo, kad kapitalis
tai nei kiek nepasimokė iš šio baisaus 
karo. Jie dar apkvaišo, nes karo laiku 
darbininkai sunkiai dirbo, bonus pirko, 
nestreikavo, tai mano, kad tas patsai 
bus, jeigu jie ir prieš darbo žmonių ša
lį pradės kariauti.”

Vyskupai Šaukia Nuo Kryžiaus 
Prie Kardo

Kada hearstiniai ir kiti reakcininkai 
šaukia į karą prieš Sovietų Sąjungą, tai 
tuo pat laiku Amer. katalikų vyskupai iš
leido pareiškimą, kuriame puola ne vien 
Tarybų šalį, bet ir kitas jos kaimyniš
kas demokratiškas šalis.

Baisu jiems! Lenkijoj išleista įstaty
mas, kad kunigų šiiūbo neužtenka ap- 
vesdinimui poros, kad norintį vestis turi 
atlikti tą valdžios įstaigose. Vai kiek 
strioko kunigams ir vyskupams! Tai 
užduota per jų autoritetą ir kišenę. O 
tas įstatymas labai atatinka Jungtinių 
Valstijų tvarkai — ir čia be valdžios* 
leidimo kunigai negali žmonėms šiiūbo 
duoti.

Panaši padėtis yra Čechosloyakijoj ir 
Vengrijoj. Tas patsai Tąrybų Lietuvoj. 
Žinoma, tas nepatinka kunigams ir vys
kupams ir štai jie šaukia, rėkia ir grū
moja.

Graikijoj, kur viešpataują fašistai, 
taip pat sujudo pravoslavų (stačiatikių) 
vyskupai. Vyskupas Panteleimon reika
lauja Epiro (Pietines dalies Albanijos). 
Jis sako, kad jeigu Amerika ir Anglija 
geruoju nepaves tą Albanijos dalį Grai
kijos fašistams, tai “mes pasiijnsime per 
spėką” —reiškia, per karą.

Jis ir kiti vyskupai pamiršo Dievo 
prisakymą “Neužmušk”. Jie patys gata
vi kryžių palikti ir paimti kardą prieš 
demokratinius žmones, kad tik sutvirti
nus reakciją. Neišdegs jų planai.

Gali Suardyti Jungt. Tautų 
Organizacijų

Kada San Francisco mieste kūrėsi 
Jungtinių Tautų Organizaciją paląiky- 
mui taikos, tai jau tada reakcininkai 
dėjo pastangas, kad ją suardyti. Jungt. 
Valstijų neapdairus diplomatas Mr. Ste4 
ttinius ir Anglijos imperialistinis užsie
nio ministeris A. Eden suorganizavo 
bloką prieš Tarybų Sąjungą, priėmė fa
šistinę Argentiną ir gyrėsi, kad tai “de
mokratijos laimėjimas;” nepriėmė Len
kijos atstovybės, blokiškai ir kokusiškai 
veikė prieš Tarybų Sąjungą.

Bet vis-gi organizacija įsikūrė. Dabar 
.Londone prasideda jos posėdžiai, kur 
bus svarstoma klausimai: kur bus or
ganizacijos centras, kaip sudaryti vado
vaujamą centrą, kaip suorganizuoti te
ritorijų globojimo komitetą, ir kiti rei
kalai.

Mr. Thomas F. Reynolds rašo iš Wa- 
shingtono į dienraštį PM, kad yra pavo
jus, kad Jungt. Tautų Organizacija gali 
būti pakrikdyta. Jis numato štai ku
riuos keblumus. Jungt. Valstijos ir An
glija bando vesti atominės bombos poli
tiką, tai yra, diktuoti Tarybų Sąjungai 
ir kitoms šalims. Tuo pat kartu orga
nizuojamas taip vadinamas “vakarų 
blokas”, arba kapitalistinių šalių atstovų 
blokas prieš Sovietų Sąjungą ir kitas 
demokratiškas Europoj šalis.

Jeigu prie to pridėti. esamą pasaulinę 
padėtį, kaip tai, Amerikos kišimąsi į 
Chinijos vidaus reikalus, Anglijos karą 
prieš Indonezijos žmones, Franci jos ir 
Anglijos karą prieš Indo-Chinų liaudį, 
nesiskaitymą su Indijos žmonių reikalais, 
su Palestinos žmonių padėčia, kišimąsi į 
Balkanų ir pietinės Europos žmonių 
reikalus, globojimą Vokietijoj industri- 
jalistų ir atvirų hitlerininkų; Amerikos 
pataikavimo politiką Japonijos impera
toriui ir dar eilę kitų klausimų, tai ga
lime suprasti, kaip sunkioj padėtyj atsi
duria Jungt. Tautų Organizacija.

Ir todėl numatoma, kad jeigu atomi
nės bombos politika bus vedama, tai ga
li Jungt. Tautų Organizacija nieko kon
kretaus nenutarti, nepadaryti arba ir 
pakrikti. Jog jeigu rimtai į ją žiūrėti, 
tai rodosi ji dabar turėtų paimti Chi
nijos, Indonezijos ir Palestinos reika
lus.

Vati&ano Popiežius ir 
Fašistas Franko

Vatikano popiežius visas laikas eina 
su reakciją. Kol Mussolinis buvo galin
gas, kada jo gaujos nuodingais gazais 
žudė Ethiopijos žmones, tai Vatikano 
popiežius ne tik nesmerkė Mussolinio, 
bet sakė, kad “ethiopai verčiami į civi
lizaciją.”

Kada Hitleris ir Mussolinis žudė Is
panijos žmones, tai popiežius vėl buvo 
su fašistais. Kada Hitleris viešpatavo 
Europoj, tai popiežius tik rankas try
nė. Bet kada pamatė, kad jau Raudono
ji Armija lupa nacius, kad Amerikos jė
gos ruošiasi prie kirtimo smūgio na
ciams, tai tada jis pradėjo rėkti, kad 
“karas baisus dalykas”, kad reikia tai
kos. Mat, norėjo rasti kokį būdą, kad 
išgelbėjus Hitlerį ir Mussolinį nuo., su
mušimo.

Dabar Vatikano popiežius per radiją 
atsišaukė į Ispanijos, fašistus, kad jie 
gelbėtų religiją. Jis išgyrė Ispanijos fa
šistus, kurie laike piliečių karo (1936- 
1939 m.) būk “gelbėjo katalikybę.” Jis 
garbina ir tuos viduramžių tamsius lai
kus, kada Ispanijoj gyvus žmones dras
kė, kada siautė baisieji inkvizicijos per
sekiojimai.

Taip Vatikano popiežius bendrauja su 
Hitlerio ir jVLussolinio paliktu bernu ge
nerolu Franco. Jam Ispanijos liaudis 
svetima, jam prie širdies tik frąnkistai- 
fašistai, tik reakcija.

Neveltui Europoj katalikai žmonės, 
kaip Lenkijoj, Čechoslovakijpj, Jugosla
vijoj ir kitur jau nusisuka nuo Vatika
no popiežiaus, o tų kraštų katalikiška 
bažnyčia linkus atsiskirti ir nieko bend
ro su Vatikano popiežium neturėti.

Laiškai iš Lietuvos
NUO SEREDŽIAUS 
URBONAVIČIUS RAŠO 
Brooklynįęčiąi biznieriai, 

Juozapas' ir Ona Zeidat, 
užeigos savininkai 411 
Grand St., gavo laišką nuo 
Stasio Urbonavičiaus, iš 
Peštvėnų km., Seredžiaus 
pašt., Kauno apskr., kuria
me, be kitko, rašoma:

1$45 m. rugpjūčio 5. 
Brangį sesute!

...Esame sveiki ir gyvi po 
to baisaus totalinio vokie
čių grobonių karo. Gal kaip 
laikai susitvarkys, tai atva
žiuosit pas mus į Tarybų 
Lietuvą ątsilankyti, tuomet 
pasikalbėsime apie visus 
prisiminimus. !

Pas mus naujienos to
kios: šįmet pas mus vasa
ra labai lietinga, rugiai vi
sur nupjauti', ale jau apie 
dvi savaitės, kaip lyja lietūs 
ir neduoda suvežti.

Nuo vokiškų okupantų 
labai likau sukrividintas. 
Vokiečiai atėmė veislinę 
kumelę, kiaules ir visus 
paukščius. O dabar prie 
Tarybų Lietuvos pradedam 
atsikurdinti. Aš dirbu. Ze
nas, vyriausias sūnus eina 
į trečią klasę gimnazijos, o 
Algimantas su Vytu ir su 
Marcele šeimininkauja na
mie. Kęstutis, jau dviejų ir 
pusės metų, namų gaspado- 
rius — gražiai dainuoja ir 
veda Zeną šokti...

Brangi sesute, Zeidai, 
Bendziai ir brolis Antanas 
ir visos seserys liko nuo 
karo sveiki ir gyvi ir svei
kina tamstas.

Bučiuojam jus visus tūks
tančius kartų.

Užėjus vokiečiams, jie 
mus neglostė. Ėmė visokias 
rekvizicijas. Bet dar šiaip 
taip laikėmės. Kada jau 
artinosi frontas, tai kavo- 
jom viską, kasėm į žemę 
drabužius, maistą, kad ne
sudegintų. Manėm, kad 
frontas greit praeis. Bet 
pas mus sustojo ir stovėjo 
tris mėnesius. Kai užėjo 
mūšiai, mes buvome namie 
išsikastoj slėptuvėj. Kada 
krito sviediniai apie mūsų 
triobas, tai jau mes bėgom 
į rusų pusę, o kitus pagro
bę vokiečiai išvarė į Vokie
tiją. Daugelis ir dabar dar 
negrįžo iš Vokietijos.

Per mūšius užmušė sū
naus Jono 15 metų mergai
tę. O kitus sužeidė patai
kius į slėptuvę. Jauniausį 
sūnų Antaną užmušė 1942 
metais girtų chuliganų 
gauja. Vyriausia duktė Ona 
numirė.

Mes buvom iševakuoti 3 
mėnesius už Liudvinavo. 
Kada frontas pasistūmė 

tolyn, tada sugrįžom. Mūsų 
namų nesudegino. Laukai 
sukasti apkasais. Triobos

Kodėl nepamėginate 
GOMOZO ?
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Kada jaučiate nerangus, nervuoti ar 

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, gazų, 
išpūtimo, rįevirškinimo nr neturėjimo 
apetito; kur gali būti iš priežasties 
veiksminio užkietėjimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s Gomozo—laikų-išbandyto vidu
rių toniko vaistų. Sudėtinis 18 pačios 
Gamtos vaistinių šaknų, žolių ir aug
menų. Maloniai ir švelniai Gomozo 
pradeda nerangias žarnas veikti ir pa
gelbsti joms ' prašalinti užkietėjusias 
išmatas, pagelbsti prašalinti užkietė- 
jimergazus, priduoda skilviui tą malonų 
jausmą šilumos. Persergėjimas:—var
tok taip kaip nurodyta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo skilvi palengvinant 
nuo ' užkietėjimo. įsigykite Gomozo 
šiandien.

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

PRIEDO 60c vertčsA Bandymui Bonkules

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT —
1 antiseptikas—kuris suteikia greitą pa
lengvinimą nuo reumatiškų ir neural-

i Riškų skausmų, muskulinio nugarskaus- 
mo, sustingusių ir skaudžių muskulų, 
patempimu ir nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas— 
palengvina laikinai nekuriuos skaus
mingus skilvio sutrikimus kaip pa
vyzdžiui rūkšties nevirškinimas ir 
rėmuo.

Siųskit šj “Special Pasiūlymo” Kuponą — Dabar
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., Dopt. 674—26N.
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill.
256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can.
□ įdėtas $1.0-0. Atsiųskit man apmo

kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60ė vertės — bandymui bon- 
kutes Olcjo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas

Adresas

Pašto Ofisas

1

Urbonavičiai
Peštvėnai.

A. Vinklevis, Lost Creek, 
Pa., gavo nuo savo brolio 
laišką, rašytą gegužės 18 
d., 1945 m. Tarp kitko, laiš
ke rašoma:

Brangus Antanai su šei
ma! Galų gale ir mes su
laukėme galo karo. Jaučia
mės labai suvarginti. Kaip 
jūs gyvenate? Senai su ju
mis susirašėm. Mes su Jo
no šeima susirašinėjam. 
Jonas žuvo nuo minos 1941 
metais, laike Sovietų blo
kados. Liko jo žmona, sū
nus Viktoras ir duktė Lida, 
kurie dabar randasi pas 
mumis.

Abelnai vokiečiai labai 
žvėriškai elgėsi su mumis. 
Nuo 1941 iki 1944 metų 
Lietuvą kankino. 
Raudonajai Armijai,
Lietuva liko nuo vokiškųjų 
nacių paliuosuota.

Gal galėtum užrašyti 
mums kokį lietuvišką laik
raštį pagal savo nuožiūrą.

Mes abudu su Viktuke 
darbuojamės Išlaužo vaisti
nėje. Abu senstame. Man 
75 metai, o Viktukei 62 me
tai. Aš silpnas jaučiuosiu, 
Viktukė drūtesnė, bet irgi 
jaučiasi ne kaip. Abelnai, 
kaip jūs jaučiatės?

Iš mūsų giminių, Zdanavi
čių jau nebėra gyvų.

Linkime jums visiems 
laimingo gyvenimo.

Viktorija ir Stasys 
Vinkleviai.

Išlaužas, Marijampolės aps.

Ačiū
visa

U. Puskunigienė, Lowell, 
Mass., gavo laišką nuo savo 
brolio Juozo Kajutę iš Bar
tininkų, Vilkaviškio apskri
čio. Laiškas rašytas liepos 
18 d., 1945. Laiške rašomą:

Sveikinu jus, švogęri, 
sesutę ir brolius su jų šei-

sugriautos. Dar kiek pasi
rinkome apdegusių rugių. 
Laukai liko ’ dėl šių metu 
nesėti. Vasarojų dar' biskį 
pasėjom. Laukai užminuo

ti. Daug žuvo nuo minų.
Ką buvom pakavoję, su

grįžę neradom nieko, ir 
jau dabar badaujam.

Kelionė Tarybų Lietuvon
Rašo Antanas Bimba(Tąsa)

Patraukėme tiesiai į pa- : ~ 
Jocių. Bet palocius pastaty- Į 
tas beveik visiškai taip, 
kaip Philadelphijos miesto 
rotužė, su dideliu kiemu vi
duryje. Iš lauko visiškai ne
panašus į jokį palocių. Mes 
kalbėjomiesi: Ir kodėl gi 
jie jo nenuprausia arba ne- 
numaliavoja!

Einame ten, kur. daugiau
sia žmonių eina, kur durys 
neuždarytos. Užsimokame 
po 50 orų ir įeiname vienon 
vieton. Aiškintojas vedasi 
keletą žmonių ir aiškina 
jiems įvairius vaizdus. 
Nors jo aiškinimo nesu
prantame, bet vaikštinėjam 
kartu su grupe ir dairomie- 
si po sienas ir lubas. Eina
me iš vienos salės į kitą. 
Salės siauros, grindys par- 
ketinės, bet be galo senos, i m^žmončs maudosi?'Tuo- 
baisiai girgžda.Jš čia išėję jau pribuvę pradėjome tei- 

rautis. Sužinojom, jog yra 
municipalinės maudynės. 
Viena randasi už kelių blo
kų nuo mūsų viešbučio ant 
tos pačios gatvės. Tai viena 
iš didžiausių viešųjų mau
dynių. Vieną dieną nutarė
me eiti ir gerai išsimaudy
ti. Ir išsimaudėme!

Nesitikėjau, jog 
nors savo gyvenime prisieis 
tiek bėdos ir sarmatos iš
kentėti. O vis dėlei tų žmo
nių papročių. Neveltui žmo
gus, pasitrankęs po svietą, 
esti pakantresnis ir toleran
tiškesnis. Jisai susiduria su 
įvairiausiais žmonių papro
čiais. Kas vieniems atrodo 
tiesiog baisu, neleistina, ne- 
morališka, prieš visokius į- 
statymus, kitiems visiškai 
natūralu, normalu, padoru 
ir gražu. Taip šį sykį atsiti
ko su mumis švedų viešoje 
maudynėje.

Trys pasimokė j ome de
šimts ir pusę krono. Nusi
pirkom tikietą į pirmąją 
klasę, nes norėjome gauti 
nors vieną atskirą kamba
rį, kad kartais, mums besi
maudant, kas kišenįus neiš- 
kraustytų: Moteriškė, kuri 
pardavinėja įžangos tikin
tus, supranta angliškai ir 
suprato, ko mes norime.

Užlipame ant antro aukš
to ir atrandame vonias. 
Mus pasitinka kelios mote
riškės. Viena paima iš iųa

užlipome ant kito aukšto ir 
užsimokėjome po .kitus 50 
orų. Čia jau kitos salės, ge
riau kiti kambariai, beveik 
tokio pat dydžio. Pasiekia
me ir “didžiąją” salę ir ran
dame karaliaus ir karalie
nės krėslus (troną) ir pail
gą stalą, kur, matyt, kara
lius svečius vaišina. Nema
tyt, kad karalius šiame pa- 
lociuje gyventų. Jis per
daug nejaukus. Jame gal 
tiktai karališkieji oficialu
mai atliekami. O svarbiau
sia, tai pusėtinai daug į- 
plaukų atneša. Žmonių sek
madieniais lanko daug.

Ką gi tose salėse matė- 
me? Matėme dide
lių brangenybių, ne
paprastai gražių dailės-me- 
no kūrinių. Daugelis jų, 
matyt, yra originalūs ir to
dėl ’ neįkainuojami. Gaila, 
kad nesupratome švediškai, 
tai negalėjom suprasti pa
lydovo aiškinimų’ Švedai 
turėtų turėti paruošę įvai
riose svetimose kalbose apie 
tuos meno kūrinius litera
tūros ir įteikti įeinantiems 
svetimtaučiam vizitoriam...

Ko gi mes neduotumėme, 
jeigu būtų galima gauti šil
to vandens, nors barzdai 
nusiskusti! Mūsų viešbuty
je jo nėra nė lašo. Gal

mom, ir pranešu, kad ga- brangesniuose viešbučiuose 
vom nuo jūs laišką š. m. Į4 ir dųo$a, nežinau. Mums
d. liepos. Tab dabar prąne- šią vietą pąstorojo Tąrybų 
šu apie savo*'gyvenimą. Sąjungos kppsųlątąs. Gįr:Sąjungos kpj)§ulątąs.

MĮfflra
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., ir taip vos gavome — 
viešbučiai taip pilni, jog už 
jokius pinigus dažnai atvy
kęs iš kitur žmogus negali 
gauti kambario. Mūsų vieš
bučio savininko duktė man 
pasakojo, kad daugelis tų 
pačių švedų, pribuvusių į so
stinę su reikalu, dažnai visą 
naktį pra vaikštinėja gatvė
mis, nes nagauna kur prisi
šlieti. Todėl mes džiaugia
mės gavę nors ir šitokią 
prieglaudą. Turim du kam
bariu su trimis lovomis. 
Randa: keturiolika kronų 
ir pusė už abu kambariu 
per parą. Tai, palyginamai, 
nebrangu. Geresniuose vieš
bučiuose, sakoma, reikia 
mokėti daugiau kaip de
šimts kronų už kambarį su 
viena “single” lova.

Kur ir kaip tie Stockhol-

kada

no rankų tris tikietus ir 
tuojau už rankos paėmus, 
su švedišku draugiškumu, 
kiekvieną nuveda į atskirą 
kambarį. Bet tuojau beveik 
susyk mes visi trys išeinam 
iš savo kambarių, nes nera
dome rankšluosčių. Ką da
rysime be rankšluosčių išsi
maudę? Man krinta atsa
komybę (kaip ir paprastai 
mums trims kur užėjus) su
rasti pagalbą.

Netoli ten šviesiame ko
ridoriuj prie stalo, apkrau
to švariais rankšluosčiais, 
stovi trejetas jaunesnių ir 
pora senesnių moteriškių. 
Aiškinu joms, kad mes ne
turime rankšluosčių. Pra
šau parandavoti arba par
duoti nors po vieną. Ro
dau pinigus. Neima pinigų 
ir neduoda rankšluosčių! 
Nei viena nesupranta ang
liškai. Bando mane numal
šinti ir kažin ką pasakoja, 
bet aš nė žodžio nesupran-^ 
tu. Tik aš žinau, kad man 
reikia trijų rankšluosčių ir 
tiek. Ir vėl mes į kamba
rius. Vėl žiūrinėjame. Vis
ko yra, tik niekur nėra 
rankšluosčių. Ir vėl aš prie 
tų pačių moterų. Pagaliau, 
matyt, išėjo jos iš kantry
bės, įsivaizduodamos mus 
didžiausiais kvailiais, ar 
ką, ir pradėjo jieškoti tar
pe besimaudančiųjų sukal
bančio angliškai. Ir kaip iš 
po kojų, staiga, prie manęs 
ir tarpe tų moterų, pasiro
do nuogutėlis visas šlapias 
vyrukas! Kur aš pakliuvau, 
manau sau, beprotnamy j,
ar kur! Nežinau, kur savo 
akis bekišti. Moteriškės gi 
žiūri į mane, o* tas vyrukas 
man aiškina. Abrusų, sako, 
dabar negausite. Kai jus iš
maudys, tai atneš.

Net ramiau ant širdies 
pasidarė. Smunku nuo to 
nuogo “bepročio” ir tų mo
teriškių į kambarį, išsiren
giu nuogas ir pradedu van
denį į maudynę" leisti. Tik 
staiga iš kitos pusės, per ki
tas duris, “įvažiuoja” mote
riškė! Nežinau, ar bėgt, ar 
rėkt! Juk ji nesitikėjo, ma
nau, kad aš taip greitai iš
sirengsiu! Kažin ką gražiai 
ištarė, matyt, subarė mane, 
pastūmė tolyn, išmazgojo 
maudynę ir paleido vande
nį. Aš užsimerkęs stoviu.

ępaųgiau bus)
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i KALBOS IR FONETIKOS KLAUSIME kės ir paskęsta. Tai įvyksta, žinoma, dėl

Š. m. lapkr. 3 d. “Laisvėje” Jonas Kaš- 
kaitis iškėlė gana įdomų klausimą apie 
mūsų kalbos valymą ir “amerikoniško 
žargono” iš spaudos šalinimą. Tai sena, 
pūliuojanti mūsų literatūriniame kūne 
žaizda, vyraujanti ne1 tik periodikoje, bet 
ir beletristikoje. Mūsų pažangioji spau
da ypačiai pamatinės reformos reikalin
ga. Kiekvienas laikraštis ir bendradar
bis rašo savaip, be atsižvelgimo į pagrin
dinius kalbos bei gramatikos dėsnius. 
Kai kurias ydas jau nurodė savo straips
nyje J. Kaškaitis, bet jų yra ir daugiau.

Eikime prie konkretaus klausimo: 
“Vilnis” rašo — Kinija, kinietis, o “Lai
svė” — Chinija, chinietis. Tačiau nei 
vienas pavadinimas nėra teisingas. Rei
kėtų rašyti — Kitajus, kitajietis. Taip 
rašo Lietuvos ir Rusijos spauda, tai ati
tinka originalų to krašto pavadinimą. 
Kiek kartų parašai “iėškoti,” tiek kartų 
redakcija prikergia nereikalingą jotą ir 
išeina “jieškoti.” Rašoma — Francija, 
francūzai. Jeigu jau rašyti “francūzai,” 
tai jų kraštas turi būti Francūzija (Lie
tuvos spauda rašo Prancūzija, prancū
zai). Gi jeigu rašyti Francija, tai jos gy
ventojai turi būti “francai.” Kai tą ne- 
logingumą nurodžiau vienam redakto
rių, tai atsakė, jog “kalboje logikos nėra 
ir jos ten neieškok.” O kalboje logika vis- 
tik yra, tik reikia mokėti ją surasti.

“Laisvėje” perdaug išsikerojęs įvardi- 
nių būdvardžių ir kitų sudurtinių žodžių 
pamėgimas; vartojama jie kur reikia ir 
kur nereikia, kaip druska ant bulvių. 
Pav., rašoma—“mėlynasis” vanduo, kur 
reikėtų sakyti mėlynas; pabudau “ket
virtąją valandą.” Kas, rodos, čia ypatin
go, jei kam teko ketvirtą valandą pabus
ti? Kodėl tą valandą daryti kokia tai ne
paprasta “ketvirtąja,” vietoj ketvirtos? 
Įgriso “iki gyvojo kaulo.” Lietuvos kai
miečių figuratyvus posakis “iki gyvo 
kaulo” kalboje turi vietą, bet kodėl rei
kėtų jį daryti kokiu tai ypatingu “gy
vuoju” kaulu — nesuprantama. Vietoj 
rašius — tą valandą jau būtume buvę 
ten ir ten, sakoma “būtumėme” buvę. 
Kam tas nereikalingas pridurkas kišti? 
Tas tik labiau sunkina ir taip jau sunkią 
kaip švinas kalbą, gadina jos stilių. Jei
gu taip rašo redaktoriai, tai ko jau iš 
mūs, profanų, galima tikėtis? Reikia su
tikti su Kaškaičiu, jog gramatiką pro 
langą išmesti neverta! Būtų labai gera, 
jeigu mūsų redaktoriai pasiimtų kas me
tai po savaitę “rekolekcių” ir jas praleis
tų su gera gramatika. Iš to būtų naudos 
ne tik jiems, bet ir jų bendradarbiams; 
jie galėtų pastarųjų klaidas nurodyti, 
jas pataisyti.

jau nurodė Nadyras “Laisv.” š. m. lapk. 
10 d. laidoj. Fonetiškai rašomi vietovar
džiai praranda geografinę vertę; sufone- 
tintos asmenų pavardės nustoja origina
lumo. Tokius vietovardžius, kaip Kali
fornija, Kanada, Kolumbija,’ Kolorado ir 
pan. galima rašyti fonetiškai, jie nepra
randa savo vertės. Bet jeigu pradėsime 
rašyti Usteris, Uilksberiai, Šikogo, Džer- 
zi Site, etc., tai skaitytojas nežinos ar tu
rima mintyje Amerikos didmiestį, ar Af
rikos kaimelį. Galiau, jeigu jau lietu- 
vinti, tai reikėtų tą lietuvinimą pravesti 
iki galo: kam rašyti Džerzi Sitė, rašyti 
Džerzi Miestas, Naujasis Yorkas, Nau
jasis Londonas, Naujoji Rošelė, Nauja
sis Miestas (New City, N. Y.), Naujasis 
Orleanas ir tt. Bet kokia iš to bus nau
da? Patys paklysime tokioj savo “geo
grafijoj” !

Su angliškais vardais dar būtų pusė 
bėdos, bent žinome, kaip juos ištarti. 
Bet, sakysime, kaip būtų su francūzų 
kalba, kurios fonetikos nežinome? Kas 
supras kur yra tokie miestai, kaip Mar- 
sey, Bordo ir kiti? Angliškoji spauda ir
gi svetimų vietovardžių neanglina, nera
šo Lenin City vietoj Leningrado, Low 
New City vietoj Nižni Novgorodo, Curv
ed Horn vietoj Kryvoj Rog. Mano many
mu, lietuviškus galūnės prie originalių 
pavardžių ar vietovardžių visuomet išei
na tiksliau ir reikšmingiau, negu sufo- 
netinta rašysena.

Su besaikiu svetimų žodžių lietuvini
mu, kuo taip gėrisi J. Kaškaitis, patys

jų netobulo anglų kalbos pažinimo, neži
nojimo kaip reikia tūlus žodžius tarti. 
Jie Isadorą vadina Aizadora, filmą 
“Kid” (Vaikas) “Ožiuku,” velionį Roo- 
seveltą Ruzveltu, etc. Jie mano, jog vi
sur ir visuomet oo išsitaria kaip u. Betgi 
taip nėra, pav., door, floor, cooperation, 
zoology, etc. Tik geltonsnapis Amerikos 
studentėlis mano, jog oo visuomet taria
si, kaip u. Rooseveltas fonetiškai reikė
tų rašyti Rozeveltas, nuo originalaus ho- 
landiško jo šeimos vardo — Roosenfelt. 
Taip savo pavardę tarė ir pats Roosevel
tas.

Lietuvos rašytojai, bent smetonizmo 
metu, gyrėsi, būk jie lietuvių kalbą “ap- 
gryninę,” apvalę nuo slavizmo priemai
šų. Tačiau vietoj vieno pašalinto slaviš
kos kilties žodžio, jie įvedė dešimtį fran- 
cūziškos, angliškos ar vokiškos kilties. 
Pas juos perdėm mirgėjo tokie suam- 
brinti hibridai, kaip futbolas, beisbolas, 
startas, finišas, fouroklokas, biznis, emi
sija, komercija, finansai, kreditas, kredi
torius, kontinuitetas, suverenumas, pe
riferijos, korektiškas, agrikultūra, etc., 
etc. Privedę šimtus svetimų, nelietuviškų 
žodžių, jie didžiavosi “praturtinę” lietu
vių kalbą! Ne praturtino, bet atskiedė 
ją svetimybėmis. Nežinančiam anglų, 
francūzų ar vokiečių kalbos, buvo sunku 
Lietuvos ultramodernistų naujadaruose 
susivokti.

Mums nedera ginti bačkauskinį “Sau
lės” žargoną, kalbą švarinti reikia, bet 
nėra reikalo prarasti ir amerikietiško 
savistovumo. Mislincius.

A. Churginas

Pergales Daina
X

Man buvo liūdna ir nyku
Klajot tarp ūkanų pilkų,

Ir veltui saulės aš ilgėjaus.

Ir aš pavargęs nukritau
Ir tavo balsą išgirdau, 

Naujos gadynės pranokėjau!

Jauna, kaip rožė, ir giedra
Už girios kėlėsi aušra, 

Palikus šaltą marių guolį,—•

Ir aš nuo žemės pakilau
Ir išsiblausęs nuėjau 

Į švintantį Komunos tolį.

Bet vėjas papūtė ūmai...
Dusliai sugriaudė vakarai, 

Audringai sušlamėjo lapai.

Ir kaip ruduo sausus lapus, 
Taip nešė žmones į nasrus 

Besočiam slibinui Gestapui.

Dienas naktis be atvangos,
Tartum skėriai rugių laukuos, 

Rudoji šmėkla žemėj šėlo,

Ir svastikos juodi nagai,
Su vilko goduliu ilgai 

Kamavo niaurią mano sielą.

Newark, N. J.
28 m. Tarybų Gyvavimo 

Sukakties Minėjimas

Gyvenimas taip sparčiai bė
ga, iškeldamas visą eilę įvykių 

; ir problemų, kad tik spėk 
i sveikas stebėt ir reaguot. Ir 
' kartais taip atsieina, kad 
žmogus negali pribūti į kokį 
svarbų pokilį, kai tuo patim 
metu įvyksta kur kitur tiek 

i pat stambus pokilis bei susi- 
! rinkimas.

Taip ir neteko man būti 
i Laisvės metiniame koncerte 
t Brukline, nors ir labai norėjos. 
Reikėjo dalyvauti čia pat mū
sų mieste surengtame mitinge. 
Tą pačią dieną ir tą pačią va
landą turėjo prasidėt ir Lais
vės koncertas ir Niūvarkiškis 
Tarybų jubiliejaus minėjimas. 
Tame jubiliejuj būtinai turė
jau būti, nes buvau paskirtas 
kalbėt nuo lietuvių grupės ir 
pagamint rezoliuciją.

Sekmadienį, lapkričio 11 d.; 
3 vai. po pietų, Ukrainų sa
lėj, 180 William St., prasidė
jo bent kelių tautinių grupių 
rengiamas mitingas, 28 metų 
Tarybų Sąjungos gyvavimui 
atžymėt. Rengėjais buvo ar
mėnų, ukrainų, rusų, igaunių 
(estų), latvių ir lietuvių pa
žangiųjų organizacijų drau-

Skaitytoja Apie “B. G.
Klaidą’’

Lietuvos Teatrų 
Repertuaras

Žodingumo stoką negalima pateisinti 
“amerikietiška kalba” ar rašyba. Reikia 
kiek galimai didinti žodingumo bagažą, 
tobulinti jį. Ypatingai beletristams ir 

• poetams tuo reikėtų susirūpinti. Jeigu 
Teodoro Dreiserio apysakos parašytos 
gremėzdiškai ir vis dar skaitomos, jeigu 
Walt Whitmano poezija aukštai vertina
ma nežiūrint to, kad jos forma prasta— 
tai dar nereiškia, kad tokia padėtis lite
ratūroje toleruotina, arba kad’ tai yra 
sektinas pavyzdis kitiems. Tuodu rašy
toju iškilo savo nepaprasta kūrybine ga
lia. Bet jeigu mažesnio kalibro rašytojas, 
vidutiniokas, kurio kūrybinis pajėgumas 
abiem kojom šlubuoja, norėtų juodu pa
sekti — jis neabejotinai sukluptų! At
imk iš grožinės literatūros gražią, vaiz
dingą kalbą, kas iš jos liks? Turinys rei
kalingas, tiesa, tačiau vieno turinio ne
pakanka. Turinys, atpasakotas be žodin
gos, meniškos kalbos, tai bus tezė, straip
snis, traktatas ar raportas, o ne meno 
kūrinys, žodžiai, tai rašytojo įrankiai, 
kuriais jisai kuria. Pasakytume, jog 
tikrai prastas yra tas meisteris, kuris 
savo amatui reikalingus įrankius vartoti 
nemoka t

JAI NEPATINKA.

D-rė Johanna T. Baltrušaitienė per
skaitė “B. G. Klaidą” ir jai knyga nepa
tinka. Ji rašo:

“Pirmučiausia: — matome noras pa
sekti rašėjo V. Mikolaičio daug apiman
tį planą, plačią psychologinę studiją, kas 
tiktai pasiseka keliose vietose.

“Antra: — Aišku, kad veikalas labai 
skubotai parašytas, pradžioje su entu
ziazmu, o paskiau vis labiau pavargusio, 
galop lyg kad kas iš rankų būtų traukęs 
skubotai rašytą nedabaigtą vaizdą.

“Trečia: — man rodosi, kad šiandien, 
kuomet palaidumas moralo pasiekęs 
aukščiausio laipsnio, tai “B. G.” stiliaus 
raštai ir radio dramatizavimai tai tik 
užartavojimas tų, - kurie palinkę prie 
niekšysčių; šiandien mums reikia sielos 
ir proto stiprintojų, veikalų, atsklei
džiančių asmenų ir minių tik žvilgtelėji
mo į tokius nelaimingus, rodant, kad jie 
nepamirštų pamatuoti tvirtybę, pasirį- 
žimą ir pasekmes.

“Ketvirta: — parodoma beprasmis iš
tiesimas rankos buvusiam kaliniui. Jį 
nei draugiškumas, nei gyvenimo saugu
mas nepakeikia, tik ant galo šmakšt ir 
beprasmiškai jo sūnus ir moteris.

“Daug nesuderinamų dalykų su pa
stovu ir aplinkybėmis ...

“Na, tai, (drauge, kaip mūsų protai 
hevienokia vaga kelius mintijimo išbrai
žė. Aš už savo pažiūrų teisingumą nesi- ; 
sieloju, bet kad šiandien kritikavimosi 
gadynė, tai ir aš pasivėlinu sau tos lais
vės.

“Rašykit daugiau, kritikuosime dar 
daugiau, jeigu bus verta kritikos.”

Johanna T. Baltrušaitienė.

Kai dėl rašymo fonetiškai, manau jog
nevisur galima su Kaškaičio siūlymu su
tikti. Mes daug galime iš Lietuvos rašy
tojų pasimokyti, tiesa, bet negalime per
sodinti į Amerikos dirvą visko, kas tik
tai Lietuvoje vešliai keroja. Tai dalinai

Mūsų teatrai plečia ir gyvina savo 
darbą, ruošia busimojo sezono repertua
rą.

Vilniaus Valstybinis Dramos Teatras, 
parodęs Čechovo vodevilių spektaklį, sta
to to paties autoriaus “Vyšnių Sodą”. 
Be to, numatyta paruošti Afinogenevo 
“Balandis”, Labišo “Šiaudinė Skrybėlė” 
ir Ostrovskio “Be Kaltės Kalti”.

Kauno Valstybinio Teatro Opera, at
naujino Čaikovskio “Pikų Damą”, ruošia
si statyti Pučini “Madam Baterflai”, Ro
sini “Sevilijos Kirpėją” ir, gal, net “Ki- 
težą”. Drama ruošia Bela-Balašo 6 pa
veikslų komediją “Žemiškoji ir Dangiš
koji Meilė”, be to, numato pastatyti Gor
kio “Saulės Vaikus”. Baletas ruošia De- 
libo baletą “Kopelia”.

Kauno Jaunimo Teatras, pastatęs ope
rą—pasaką vaikams “Žiogas ir Skruzdė
lė”, numato dar šį sezoną atnaujinti S. 
Čiurlionienės “Dvylika Brolių Juodvar
niais lakstančių”. Rudens sezono atida
rymui numato pastatyti O. Miciūtės 
“Stebuklingąją Dėžutę”, o vėliau Fonvi- 
zino “Neūžaugas”.

Kauno Muzikinės Komedijos Teatras, 
tik ką atnaujinęs Leharo operetę “Gro- 
vas Liuksemburgas”, ruošiasi atnaujin
ti taip pat Leharo “Linksmąją Našlę” 
ir pastatyti Kalmano 5 paveikslų opere
tę “Marica”.

t

Šiaulių Dramos Teatras, neseniai pa
statęs premjerą — J. Grušo 3 v. dramą 
“Tėvas ir Sūnus”, pradėjo ruošti naują 
7 paveikslų Afinogenevo veikalą “Pava
saris”. Vėliau numatoma statyti Šerida- 
no “Piktažodžiavimo Mokyklą” ir Pag- 
nolio “Topazas”.

Panevėžio Dramos Teatras ateinantį 
sezoną atidarys B. Dauguviečio pjese 
“Nauja Vaga”. Be to, numatoma pasta
tyti A. Čechovo “Dėdė Jonas”, J. Grušo 
“Tėvas ir Sūnus”, Čepulytės ir Krinic- 
kaitės “Tėvų Namai”. .

Vilniaus Lėlių Teatras jau paruošė 
Čepulytės ir Krinickaitės “Sigutę” ir 
baigia ruošti B. Sruogos “Aitvaras Tei
sėjas”. Ruošiama S. Čiurlionienės “Dvy
lika Brolių Juodvarniais Lakstančių” ir 
A. Tolstojaus “Auksinis Raktelis”.

Bet ar girdi? Toli, toli, 
Tarybų saulėtoj šaly,

Ristų žirgų kanopos aidi,

Ir dreba plotai lygumų, 
Gėlėtu savo platumu,

Lyg amžių knygos atsiskleidę.

Patrankos dunda vis arčiau .. .
Ant Gedemino kalno jau 

Bijūnai pergalės plevena.

“Sveiki, sveiki, seni draugai!” 
Linguoja upės ir laukai

Ir žalios kasos gluosnio seno.

“Sveiki!” — atsiliepia giria
Ir tylios bangos ežere,

“Sveiki!” — linguoja siela mano.

Kur tu, galiūne, praeini,
Ten lūžta pančiai kruvini, 

Ir iš grabų pakyla tautos.

Ne, jūs negrįšite niekad, 
Gauja žmogėdrų prakeikta!

Mes jūsų kaulus prie Berlyno

Su šukėmis ir pelenais,
Puikybės jūsų skarmalais, 

Šiandieną vežam į šiukšlyną.

Lai žemė, pykčio kupina, ■
Tarytum ragana sena,

Sugers nuodingą jūsų raugą,

Lai naktį pasėliu klaikiu
Iš jūsų kaukolių sunkių

Šašuotos piktžolės užauga!. .

Riedėkit, jūros, iš krantų!
Žaibingu džiaugsmo trimitu

Dainuokit, daugiabalsiai vėjai:

Visam pasaulyje plačiam
Garbė mūs Stalinui didžiam, 

Naujos gadynės pranokėjui!

Jau niekad, niekad jo sūnums 
žvaigždėto sapno nebedrums

Fašizmo kruvinas vaiduoklis,

Ir ant Elbruso ateities 
žmonių brolybė sužydės, 

Kaip žydi kalnuose žibuoklės!

X j ■ .•

gai.
Nors visą dieną buvo šalta 

ir lietus linojo, didžiulė uk- ’ 
rainų svetainė buvo pilna, apie 
600 publikos.

Vakaro pirmininkas per 
garsiakalbį paskyrė prezidiu
mą — kalbinių grupių stam
besnius rengėjus ir kalbėtojus.
Susodino juos ant pastolio.

Pat pirma išsirikiavo vie
tos rusų darbininkų choras. 
Vedėja žvitri Elena Garba-
čevska. Energingai sudrožė 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos himnus. Paskiau ke
letą raudonarmiečių ir liau
dies dainų. Buvo ko pasižiū-*
rėti ir pasiklausyti. Chorai— 
mūsų parengimų pažiba ir 
magnitas. Taip jaukiai suįdo
mina ir nuteikia publiką, kad

Garbė tau, Stalino kary,
Didingas laisvės švytury, 

Degąs tamsiuos padangių skliautuos;

askui ilgai atsimeni, ir tave' 
labiau paskui traukia į tokius 

ažmonius.
Publika buvo mišri, tai ir

kalbėtojai kalbėjo mišriai: ir* 
angliškai ir kitomis kalbomis. 
Dar nebuvau girdėjęs kalbant 
kapitono Sergejaus Kurnako- 
vo. Tai aukšto išsilavinimo ir
gilių įsitikinimų žmogus. La
bai įtikinančiai kalba, patai
ko tau į protą ir į širdį. Vaiz
dingai nupiešė raudonarmie-' 
čių herojizmą, Tarybinių tau
tų kančias, jų šalies sunaikini
mą. Pajuokiančiai gribštelėjo 
mūsų valdžios berželių svyrū
nėlių politiką, atomine bom
ba besišvaisčiojimą, nesutiki
mą suteikt paskolų Tarybų 
Sąjungai, savo politikos kai- 
šiojimą į vakarinių Europos 
valstybių reikalus. Vietomis 
ironiškai, vietomis sarkastiš
kai, vietomis lengvu juoku tu
šuodamas savo įvairiaspalvį 
vaizdą, Kurnakovas pasirodė 
artistu, mokslininku, politiku, 
dinamišku oratorium. Kalbė
jo puikiai angliškai, kalbėjo 
da puikiau rusiškai, taikiai 
įterpdamas tai ukrainiškų, tai 
gudiškų žiežirbėlių. ..

Labai karštai ir audringai 
griaudė ukrainiškai Michailo * 
Kniazevičius. Ramiai ir vieno
dai — latviškai kalbėjo Ka
rols Sermuk». įdomiai pavaiz
davo Armėniją Badyig Seli
avas, angliškai. Nedidukė 
Kaukazo šalis, o kokia verpe
tinga jos istorija! Tėmiju kal-

(Tąsa 4-me pusi.)
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So-

Skaitytojų įtaisai

ra-

Nashua, N. H
visur pra-

•»!

bus didelė 
gerų pasi- 
paveikslų.

United Auto Workers Unijos nariai, CIO, 1,500 auto
mobilių ir sunkvežimių buvo užbarikadavę Fordo šapą 
Windsor, Canada, kad policija nepravestų streiklau
žių. Barikada vėliau buvo panaikinta, tačiau pikietas 
nusispręsta palaikyti masinis iki galo. Pikiete dalyvau
ja ne vien tik tos šapos ir unijos, bet daugelio šapų 
ir unijų (AFL ir CIO) nariai.

Securi-' 
darbi- 

naudo- 
galėjo

ap- 
m. 

do-

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repšius 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nodėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iJki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

m., atsiminkime, kad 
apdrauda buvo kas 
Kongresas norėjo iš- 
šį eksperimentą pirm, 

programa pa-

Pastaruoju laiku • sugrįžo 
daug jaunų vyrų iš. ka-

Ketvirtas puslapis

Dešimt Metu Sočia 
lės Apdraudos

Šią vasarą suėjo 10 metų 
nuo priėmimo Socialės Ap
draudos Įstatymo.

/ Įstatymo tikslas buvo iš
naikinti skurdą iš mūsų tar
po. Trumpas laikas tautos gy
venime. Bet per tą laiką so- 
cialė apsauga tapo gerai 
įsteigta institucija. Abi d i- i 
džiosios politinės partijos šio- į 
je šalyje užgyrė tą įstatymą 
ir jis ant visados pasiliks.

Ką socialė apsauga (veik
dama per savo tris progra- j 
mas — bedarbės apdrauda, į 
senatvės ir likusių apdraudą, 
viešą pagelbą biedniems) tik
rai nuveikė šiame trumpame I 
laike.

Pagal Social Security Act, į 
darbininkai privatinėse indus-1 
trijose apdrausti.

1935 
socialė 
naujo, 
bandyti 
negu pilnesnė 
siūlyta žmonėms. Apart dar
bininkų, kiti žmonės apsaugo
ti tik vieša pašalpa pagal 
cial Security Įstatymą.

Pažiūrėkime į bedarbės 
draudą. Pabaigoje 1944 
naudos pasiekė du bilionu 
lerių. Tuom metu 44 mil ie
nai darbininkų užsidirbo ai- 1 
gų kreditus pagal 
mą. 36 milionai darbininkų i įame!| fj Jonas 
darbuose pagal Social 
ty Act padengti. Tie 
ninkai galėjo naudotis 
mis arba žinojo, kad 
naudotis. Kitais žodžiais, jei
gu jis netektų darbo arba ne- Į 
galėtų dirbti, tai vistiek bus i 
apdraustas.

Kuomet bedarbės apdrau
da laikinai padeda darbiniu- j 
kui, bet senatvės ir likusių ap
drauda parūpina pastovią ap
saugą — senatvėj ir jeigu 
darbininkas numirtų. Visi ži
no, kaip sunku biednam žmo
gui senatvėje be jokių įeigų. 
Industrija ir biznis nori jau
nų darbininkų, todėl reikia ap
saugoti senesnius.

Senatvės ir likusių apdrau
da yra praktiškas išrišimas jų I 
problemos. Ir reguliariai au
kodami socialei apdraudai, 
darbininkai įsteigia įplaukas i 
senatvėje dar bedirbdami ir 
tuo pačiu laiku apsaugoja sa-igiau Antrą Amerikos Lietuvių 
vo šeimą mirties atsitikime. ! Demokratinį Suvažiavimą. 
Su virš 70 milionų darbiniu-‘ Worcester! atstovaus penki do
kų jau užsidirbo kreditų pa-' legatai, 
gal šią sistemą. Beveik pusė 
apsidraudė. Su virš milionas 
žmonių — 65% moterų ir vai
kų— šiandien gauna su virš 
$23,000,000. Į kitus penkioli- 
ką metų su virš 3 ir pusė mili
jonų senų žmonių ir milijo
nas ir pusė vaikų ir našlių 
gaus mokesčius.

FLIS—Common Council.

* t ■ | , \

UdiyB—Libeny, Lithuanian Dfciiy šeštadienis. LapkruSto. 24, 1045

Newark, N. J.
fi- 

mi- 
žaibiška, plaukai, 
kaip juodvarnio

ir pora vieti-

kalbų, junti, 
smilkiniuose 

tvinksi, giliai 
ir norisi tau 

draskyti

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
betoją, jo pastovą, žestus, 
gurą. Graikiškas profilis, 
na veržli, 
ančiakiai, 
sparnai.

Kalbėtojų sąstatą savotiš
kai paįvairino 
nių kalbėtojų.

Klausant tu 
kaip tau širdis 
gyslomis taip ir 
tau kvėpuojasi,
gyvuoti, kentėti, 
skerspaines, žygiuoti pirmyn, 
kartu su visais, su visa miš
ria šurmuliuojančia žmonija. 
Ir gyvenimas atrodo toks aud
ringas ir toks įdomus.

Gilaus estetinio pasitenkini
mo 
tos 
n’o 
n as

įspūdingai padainavo porą ru
siškų dainuškų.'

Vos tik nuaidėjo paskutiniai 
plonučiai balseliai, kaip ant 
pastolio iš kairės pasirodė su 
armonika raudonais blizgan
čiais marškiniais apsirėdęs 
riestaplaukis vaikinas. Ir, kaip 
matai, beveik visi vaikiukai 
choristai pasileido šokti. Buvo 
ko pasižiūrėti! Kaip jie rit
miškai, energiškai mirguliavo, 
šoko, sukėsi, šokinėjo!

Tapo perskaitytos ir publi
kos užgirtos rezoliucijos. Rei
kalauta iš mūsų valdžios at
šauki nebeesamų Igaunijos 
(Estijos), Latvijos ir Lietu
vos fašistinių režimų" atstovus, 
panaikinti tuos fašizmą perin- 
čius lizdus — ir pripažinti tų 
pačių šalių išsirinktą valdžią.

Vakaro vedėjas kreipėsi į 
publiką dėl aukų, padėt Tary
bų šalims greičiau užgydyti 
rudųjų barbarų padarytas 
žaizdas. Surinkta virš septy
nių šimtų. O iš įžangos bilietų, 
išskaičius išlaidas, irgi galės( Jul-

Įsi- susidaryti pora šimtų.

ypa-

Beje, būčiau 
Tarpe kalbėtojų 
rybų konsulato 
nas simpatingas 
n’as. Perskaitė

ir užmiršęs, 
buvo ir Ta- 

žmogus, jau- 
vyras Fomi- 

taktišką iš

Streikas Dar Tęsiasi
Pas mus prastos naujienos. 

Trečia savaitė kaip streikuoja 
4000 darbininkų Nashua MFC 
Co. ir Jackson Mills. Kompa
nijos laiko uždarę vartus ir 
nesitaria su unija. Visi strei
kuojanti darbininkai priklau
so prie CIO unijos. Darbinin
kai, laikykitės vienybėj ir lai
mėsite.

Biskį apie Laisvės vajų. 
Neina taip, kaip būdavo pir
miau. Sako, nedirba. Bet kurie 
myli teisingą laikraštį, tai ir 
užsirašo arba atsinaujina. Mrs. 

>T. Lapin, Hudson, N. H., pa- 
simokėjo už metinę Laisvės 
prenumeratą ir 4 dol. paauko
jo dėl pagalbos Lietuvos žmo
nėms.

Spalio 30 d. mirė Antanina 
Radzevičienė, 60 metų am
žiaus. Mylėjo Laisvę skaityti 
ir buvo pažangi moteris. Li
kosi palaidota Nashua Lietu
vių Koop. kapinėse be jokių 
ceremonijų. Paliko nuliūdime 
vyrą Nikodemą ir sūnų Juozą.

Viską Žinantis

Pastabos Dėl Nelietuviškų i gabumų rašyti apysakas, 
bet žymi, jog rašysena 
dingą R. Mizarai, taip 
kant, amerikietiška.

Toliau d. J. Kaškaitis 
šo, kad jau rašyt lietuviš- 

, tai ir rašyt lietuviškai, 
turl Į bet straipsnio autorius ta- 
“ i me pačiame straipsny j pats 

naudoja nelietuviškus žo- IlOfteSier, IIHSS. džius; pntsau paskaityti: 
-------- ; atmosferoj, anachroniz- 

Lapkričio 1 d. LLD 11 kp. i mas> ambicijų, bagažą, di- 
susirinkime užsibrėžta šio dar-, 
bai. Kadangi įvyksta Antras ■ 
Demokratinių Amerikos Lietu-1 
vių Suvažiavimas, tai ir mū- ■ 
su kuopa nestovi nuošaliai ta-1 
me klausime. Nutarta pasvei
kinti suvažiavimą su $10 ir 
į suvažiavimą atstovauti mūsų i 
kp. delegatu išrinktas artis-1 
tas Jonas Degesiunas Jr. O 
Simonas Janulis apsiėmė pa
rinkti sveikinimų suvažiavimui, 
čia raginu visus laisvę ii- de
mokratiją mylinčius lietuvius 
pasveikinti su doleriu ai1 dau-

žodžių
“Laisvės” ~ numery j 258- 

_.j Kaškaitis 
rašo apie knygą “Bernar
do Gavelio Klaidą.” Straip
snio rašytojas pripažįsta, į ^aj 
kad knygos autorius 1

bu- 
sa-

gūros, fonetiškai, herojai, 
konstrukcijos, šabloniškai, 
suintriguoja, sodžius, sis- 

tematingai, tėra, žargonas, 
nebeatvažiuoja, teišmoksi, 
tebesame, teberašoma, te
begyvena.

Viduryj straipsnio d. J. 
Kaškaitis rašo: “Buvom 
nejučiomis išsisukę iš vieš
kelio, tai grįžkim vėl atga
lios.”

'Labai 
visiems.

suteikė artistiškai išpildy- 
armeniškos Dr. E. Attaria-
dainos. Skambus barito- 

puikiai išmokslintas Džiul-
jardo muzikos mokykloj 
liard School of Music), 
klausęs, bandai sugauti 
retai tegirdėtos kalbos 
Dainų melodija kokia tai
tinga, atspindi tautos dvasią, 
jos kovų kovas. Viena seny- 
binė, kokių trijų šimtų metų lanksto pagamintą rusišką kal- 

I senumo liaudies daina, turėjo į bą. 
I kadaise girdėtų arabiškų, tur-!
kiškų dainų raudulingą ūka
vimą. Truputį panašiai sina
gogų kantoriai išvadžioja 
griaudžias senybines giesmes. 
Dainininkas — irgi tipiškas 
kaukazietis, greitų mostų, pil
nas elektros. Jį lydinti forte
pijonu jauna statulinga juod
bruvė gražuolė armėnė atro
dė, lyg kokia muzikos deivė, 
mūza. Kokių įdomybių, kokių 
vidinių talentų glūdi tų viso
kių tautų gelmėse! O tas ma
niakas Hitleris ir visa 
mišėlių fašistų gauja 
išnaikint tautas, jų 
tradicijas, kultūrą, o 
tik savo piktą “antžmogių” 
sėklą...

Vėl išsirikiavo rusų choras 
—ir nusinešė klausovus į pla
čiąsias Tarybų šalies lygumas. 
Tuoj paskui metodiškai padai
navo rusų vaikiukų choras. Vi
si tautiškai apsitaisę, mergy
tės, berniukai. Kukliai, bet

štatui in ga Lelija 
Jameson’iūte gerai lavintu 
kontralto balsu padainavo ke
letą latviškų dainų ir vieną 
anglų k al b on verstą Čaikovs
kio dainą.

Latvių kalba — artimiau
sioji lietuvių kalbai. Latviškos 
dainos — ir savo dvasia ir sa
vo melodijomis — taipgi turi 
daug bendro su mūsiškėmis. 
Įdomu klausyt ir gaudyt dai
nos žodžius.

Rusų vaikiukai dar kartą 
i pademonstravo savo vikrumąta pa

norėjo .‘šokių eilėje.— ir iškilmė baig- 
kalbas, |ta. Vedėjas pakvietė būrelį 
palikti

pakvietė būrelį 
kalbėtojų ir artistų į rusų kliu- 
bą, 53 Broom St. ant arbatė
lės.
žinti ir pasikalbėti 
riais kitakalbiais, 
malonu.

Vienas armėnas, 
kokių 50, iš Bronkso, nors ant 
programos ir nebuvo padėtas, 
tačiau, vaikams pašokus, ir jis

panoro kiek prisidėti savo me
nu prie bendro šurmulio. Ap
sisiautęs ilgu kaųkazišku siau- 
talu, ėmė kraipytis ir pasišo
kėti, dantim ir lūpom laikyda
mas durklą. Armėniškai apsi
rengusi moteriškė laikė jam 
atkišusi kokį tuziną durklų 
(kinžalų)', o Čia pat ant aslos 
tapo padėta kaladėlė, šoka 
armėnas ir vis, įsismaginęs, 
kad jau linktels galvą ir išme
ta iš lūpų durklą, kurs, apsi
vertęs ore, tik zvakt ir įsibe
da kaladėlėm Taip, bešokda
mas ir besimuistydamas, jis 
imliojo durtuvus už lūpos ir 
metė Vieną paskui kitą, subes- 
damas kaladėlei!.

Rusų kliube teko ir su juo 
pasikalbėti. Sako, tai labai 
paprastas tarp armėnų šokis 
su durklais. Tą meną jis prak
tikuoją iš gero noro, kaipo 
mėgėjas, ne profesinis šoki
kas. Duoną sau užsidirba, 
kaipo namų prievaizda.

Kitas vėl armėnas, gal tru
putį vyresnis labai simpatiš
kas draugas. Ir pravardę užsi
rašiau — Bediškanian. Armė
ną pažinsi iš pravardės: vis 
baigiasi — ian. Amerikon at
važiavęs dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą. O prieš antrąjį 
karą buvęs aplankyt savo tė
viškės. Koks įvykęs skirtumas! 
Pirma, prie caro, vargas vieš
patavęs, skurdas, tos 
neles, kaip paukščių 
prie uolų prikabintos, 
bar. . . sumodernintas

ipi’ie Tarybų valdžios. Pražydo 
I pramonė. Sostamiestis Jeri- 
Įvanj turi dirbyklų ir fabrikų, 
kur dirba ir po 75 tūkstan
čius 
likusi 
barų : 
leido 
šaus 
bradas, triuškino nacius, ban
džiusius įsibriauti giliau į 
Kaukazo kalnus.

Draugas Bediškanian gyve-

Anahet buvusi

su keliais 
Net ir 

jau vė-

kokio

jų lūš- 
gūštos, 
O da- 

kraštas

darbininkų.
nepaliesta rudųjų bar- 
armenai ir iš tolo nesi- 

jų artyn. Svaidė iš vir- 
ir dinamitavo uolų at-

Armenija iš

nąs Orange miestely. Su juo 
stovėjo graži juodaakė, juo
daplaukė mergina, jo duktė. 
Paklausiau, ar kalba armė
niškai. Kalba — atsakė. Kuo 
vardu? Anahet. Tai esąs var
das, paimtas dar iš “pagoniš
kų” laikų, iš senovės armėnų 
mitologijos.
meilės deivė, lyg ir Afroditė 
arba Venera graikų bei romė
nų mitologijos. Ir tėvas ir duk
tė sakėsi būtinai važiuos savo 
Tarybinėn Armenijon, kaip 
tiktai atsiras proga. — Va
žiuokime visi kartu susitarę. . . 
Gerai. Padavė ir adresą. Už
sirašiau. Bent dėl kurijozo. 
Atsisveikinom, kaip geri drau
gai . . .

Paskui vėl latviai, Ukrainai, 
gudai, rusai, na, ir mūsiškiai 
lietuviai — bent
gražiai pasiūtarojom. 
namo eiti nesinori, o 
loka.

Grįžom namo, lyg
jaukaus svaigulio apimti. Tai 
kas, kad lyja, dergia! širdy 
malonu ir ramu. Šiltų gaivių 
įspūdžių kupina krūtinė. Vai, 
kad tik to laiko būtų dau
giau! Regis, sėstum tuoj ir 
ant popierio liete išlietum tų 
įspūdžių perviršį, kol jie tebė
ra tokie gyvi ir švieži! Bet 
kur tau? Tik už kelių dienų, 
kada nekada prišokdamas, 
atitrukdamas nuo dieninių pa
reigų, tik menką dalelę tų 
įspūdžių paduodu Čia, kad 
jais su draugais pasidalyti. 
Bet ir tai vietos maža...

Ilgai laikysiu atmintyj tą 
kuklų jubiliejinį senos didžio
sios tėviškės atžymėjimą.

Jonas Kaškaitis.

San Antonio, Tex. — Mi
re generolas Patch.

Sophoulis organizuoj a 
naują graikų ministerių ka
binetą.

“Laisvės” vajininkas J. J. 
Bakšys, sakė pirmu šūviu pa
siųsta virš $200 ir jau gauta 
3 nauji skaitytojai.

Nutarta partraukti 50 ko
pijų Vilnies 1946 m, kalen
dorių. Pagal Vilnies praneši
mą šis kalendorius

‘knyga su daugybe 
skaitymų ir įvairių

Karui pasibaigus 
sideda platesnis veikimas, li
teratūros, apšvietos ir dailės 
reikalais, čia ir buvo priimtas 
sumanymas ir išrinkta komisi
ja suradimui gražaus veikalo, 
kad šią žiemą sulošus bendrai 
su LLD 155 Moterų kuopa.

jau 
riuomenės. Jie labai nusivylę; 
kuomet nueina susirasti sau 
darbo, jiem siūlo tik $20 j sa
vaitę. Jie tų darbų neima. 
Kalbėjaus su keletą ir visi tą 
patį pasako. Pragyventi reikia 
$30 į savaitę pavieniui žmo
gui prie dabartinių aukštų 
kainų, žinoma tokia situacija 
prie gerų laikų neveda.

J. M. L.

geras patarimas 
Nepamirškime.

Ign. Kartonas
Laisves Redakcijos Pa- 

įstaba: Drg. Kartonas pata
po jau toks “lietuvintojas”, 
kad jis net ir grynai lietu
viškus žodžius, — nebeat
važiuoja, sodžius, tebesame, 
teberašome, tėra, tebegy
vena, — skaito tarptauti
niais. Be visos eiles sutarp- 
tautintų žodžių nei viena 
gyvoji kalba šiahdien neap
sieina, negali be jų apsieiti 

i ir lietuvių kalba. Tai turi
me sykį ant visados atsi
minti ir dėl to nereikėtų 
nei ginčytis.

MiUiiii *

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J. 
TEL. MARKET 2-6172

metu gal

Telef. HUmboIdt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

Ten teko gražiai susipa- 
su kai ku- 

Įdomu ir

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, JL_Y.
Blokas nuo Uewes St. elevelterio stoties. Tel EVergreen 4-9608

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

■' ' V<". m

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

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Slngeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

H DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

• ■ •

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti uželn 
pas “Green Star Bar and Gri’L” nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Glviaia.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MOM

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

IVIiyĮiyĮMąąMM.IĮUĮĮIVĮIV*

BROOKLYN, N. t.
Telefonai EV 4-869»

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio 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. .

HDH

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411ft ,
Al tAI VW IAI Ifii VM kW W WW WW IAI IAIWW VU WM !
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REIKIA VYRŲ!
NUOLATINIS DARBAS — GERA ALGA

Mašinistai • Tdol & Die Darytojai

Designers—Electro-Mechanical

Elektros Indžinieriai

(Development ir Project)

Kreipkitės nuo 8:15 A.M. iki 4 P.M

Thomas A. Edison, Inc

Edison Emark Battery Division

REIKIA TUOJAU
DŽIANITORIŲ • SKREPŲ KRAUSTYTOJŲ

PRODUKCIJOS DARBININKŲ (Priedai už Gabumus)

GERI DARBAI — GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

Thomas A. Edison, Ine
Belleville Turnpike, Kearny, N. J

(274)

(276)

(278)

(274)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat 135. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

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

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

733 Church Ave.,'

NpTICE is hereby

Nurnberge

Y. H
1821 ChurchNOTICE is

hereby given thnt License No.

109 — 5th J. H
II

NOTICE is
Tamašauskienė, W. Roxbury

240
to be consumed off the

140 5111 Y. II
433 DeKalb

NOTICE is
hereby given that License No.

to be consumed off theKings,

pa
170 Y. H 1168 Fulton (274)

hereby given that License No.

Y. II

hereby given that License No.

Y. H

y. n■ 3rd6101

Y. H

BUŠŲ DRAIVER1AI
MECHANIKAI

GEORGE
Y. II

APVALYTOJAI1292 Sutter
NOTICE 280 7 th

Nuolatinis DarbasNOTICE i

KREIPKITĖS 9 IKI 5
959 - 4th

Bergen•171
hereby given that License No.

hereby given that License No. 6 MARGARETTA ST,

4110—4 th Y. JI (274)

Y. H1930 Fulton

the

F. W. Shalins 4413

95Q8 - H
60 th778

(Shalinskas)
No.

PRANEŠIMAIFuneral Home
Y. II4722 the

JU-
2952 Y. II

ŠypsenosNOTICE is hereby given that License

Hartford, Conn 4823 the

Tel. Virginia 7-4499 No.

IWUViM Y. H544 Y.

Geri Užkandžiai
Y. H Y.

No.

ERlAŪSlfl DUONA
Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer (275)532 Grand Street, Brooklyn

Y. H

Te|. Evergreen $-0770
• i

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

Avenue,—
Kings, to

L, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

MEYER
Brooklyn, N.

MARTIN 
Avenue,

FRED 
Ave. ,

HENRY
4th Ave.,

WILLIAM
Ave.,

JOHN
Ave. ,

CHRIST
Ave..

EMU 
Ave.,

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

RATHJE
Brooklyn, N.

SCHMEELK 
Brooklyn, N.

PAPE
Brooklyn, N. Y. II

SARLO
Brooklyn, N. Y. H

109 — 5th 
County of 
premises.

HENRY 
Ave. L,

ERNA 
Ave.,

189 — 5th

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
l>e consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VON BARGEN
Brooklyn, N,

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Alcoholic Beverage Control Law

HENRIETTA KING 
(Tip-Top Rest.)

St. . Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

HENRY KAEHLER
Ave., Brooklyn. N. Y. H

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

wine 
the Alcoholic
— 60th St..
of Kings, to

BOY KETELSEN
Ave., Brooklyn, N. Y. >1

HORSTMANN
Brooklyn, N, Y. H

Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRENN1NG
Brooklyn, N.

BERNHARD KATT
4th Ave., Brooklyn, N.

JOHN LUCHAU
Ave., Brooklyn, N. Y. H

KARL BUFA
St.. Brooklyn, N. Y. H

9718 3rd

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

OTTO OHLERICH
Ave., Brooklyn, N.

HEITMANN
Brooklyn, N.

HENRY EMBUSCH
Ave., Brooklyn, N. Y. H

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is

JOHN CORDES
Ave. R, Brooklyn, N.

SI MAT 
Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 997 has 
to sell beer, 
the 
4413
County of Kings, 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NEWARK, N. J

KARL TRENTWEDEL
4902 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y. II

HENRY METZLER
Avenue, Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor

Kings, to be consumed off the

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

(X)

NOTICE is 
EB 711 has 
to sell beer, 
(he Alcoholic 
1930 Fulton
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Alcoholic
Sutter Avenue,

Kings, to

hereby given that License No.

'< | >4/ ■ .y , . . r ' »!.■ ■! • ,r % ’ • * » ' 4 ’ F” ” "i*

MARGARET KELLY
St., Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at’ retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law gt
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

Alcoholic Beverage Control Law 
Bergen Street. Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

487 — 5th

5404 — "'4th

County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROBERT J. TEPPER
639 Wilson Ave., Brooklyn, N.

3921 — 7th

ADOLF SIEM
680 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. H

W. Brazauskas.
F. J. Repšys, Hartford .....

V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 
Geo. Shimaitis, Montello ...........
P. Bečis—F. Klaston

Great Neck ........................
J. Burba, So. Boston ..................
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
V. Ramanauskas, Minersville .. 
S. Puidokas, Rumford ..............
C. K. Urbonas, Hudson .............
ALDLD 25 kp., Baltimore .........
P. Šlajus, Chester ....................

Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
Bekešienė, Rochester .........

Padgalskas, Mexico ...............
Ramanauskas, Minersville .... 
Grybas-

J. Krasauskas, Norwood ..... 
Šlekaitis, Scranton ...............

LaiavB—Ubęrty, lithuaniaR Daily

Pravda Sveikina Teismų 
Prieš Hitlerininkus WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Penktas puglapis

778
792
778

749 
650 
624 
568 
540 
486 
460 
442
434
388 
384 
372

342
324

V. J. Valley, New Britain .......
ALDLD 145 kp., Los Angeles 
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence ... 
A. Valinčius, Pittston ...............
J. Simutis, Neshua .....................
M. Smitrevičienė, Detroit .......

P. Dambrauskas, Haverhill 
Wilkas, Wilmerding ............
Lingevičius, Saginaw ...........
Rudman, New Haven .........
Kalvelis, Bridgewater ...........
Kazlauskas, Wethersfield .... 

H. Žukienė, Binghamton ...........
A.

234
218

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1147 Jias been issue dtp the undersigned 
t<? sell beer, at retail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

JOHN Von RUSTEN
Brooklyn, N. Y. II

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

F.
J.

Kupstas, E. St. Louis 
Pruseika, Chicago ...

M. Janulienė, Detroit
H.
J. Adams, Grand Rapids ............
J. Stąnkevičius, Wilkes-Barre ....

212
208
192
185
166
156
148
130
130
120
114
104
88
72
52
24
14

Maskva. — Sovietų Ko
munistų. Partijos laikraštis 
Pravda rašo, jog dabarti
nis teismas 
prieš nacius kriminalistus
yra demokratijos laimėji
mas, naujas smūgis tarptau
tiniams reakcininkams.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1Q647 has bųeh issued to the undersigned 
to sell beer,, at .retail under Se.ction 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5404 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

given that License No.
GB 7504 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

P.
ALDLD Moterų 20 kuopa,

Binghamton ................
Trečiadienį Laisvės ofise lankėsi vajininkas P. Pilė

nas iš Philadelphijos, Pa. Jis pridavė didelį pluoštą 
atnaujinimų. Pirm jo atvykimo gavome per paštą at
naujinimų nuo jo talkininko J. Lastausko iš Camden, 
N. J., taipgi ir nuo drg. Žalio, philadelphiečio, dvi nau
jas prenumeratas. Pilėnas dabar pirmoj vietoj. Jis taipgi 
pageidauja, kad vajus būtų prailgintas, nes sako, turi 
labai daug Philadelphijos skaitytojų aplankyti ir dar 
turi prospektų gavimui naujų skaitytojų.

J. Bimba iš Patersono prisiuntė atnaujinimų; jis yra 
drg. Žakauskienės talkininkas, tad punktai kredituo
jami Newarkui.

A. Stripeika ir Geo. Kudirka pakilo punktais, pri
duodami naują skaitytoją ir atnaujinimų.

Sekami vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami nau
jų prenumeratų ir atnaujinimų: J. Grybas—J. Kra
sauskas, Norwood, Mass. (1); J. Burba, So. Boston, 
Mass. (1); V. 0. Valukas, Wilkes-Barre, Pa. (2); P. 
Anderson, Rochester, N. Y. (3).) Andersonas dabar 
jau laimėtojų skyriuje.

Sekami vajininkai prisiuntė vien tik atnaujinimų: J. 
Simutis, Nashua, N. H.; V. J. Valley, New Britain, 
Conn., ALDLD 25 kp., (P. Paserskis) Baltimore, Md.; 
V. J. Stankus, Easton, Pa., S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa.; J. Mockaitis — P. Baranauskas, Bridgeport, 
Conn.; J. Bakšys, Worcester, Mass.; A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.

Į vajų įstojo su atnaujinimais Adam Kupstas, E. St. 
Louis, Ill., ir J. Kalvelis, Bridgewater, Mass.

Pradėjo atsišaukti vajininkai kas liečia vajaus pra
tęsimo. Prašome pasiskaityti:

“Draugai: ‘Laisvės’ vajų meldžiu pratęsti iki Naujų 
Metų, nes manb aplinkybės dabar neleido tinkamai pa
sidarbuoti; nuo dabar galėsiu genaus pasidarbuoti.

Draugiškai J. GRYBAS”.
“Laisvės A<5m.: Reikale dienraščio vajaus, manau, 

būtų naudinga prailgti iki po Naujų Metų, nes per 
šventes yra proga susitikti daugiau žmonių. Sakyčiau, 
10 d. sausio baigti.

Draugiškai, J. MOCKAITIS.”
“Gerb. Adm.: Aš ir būčiau tos nuomones, kad vajus 

būtų prailgintas, nes dar pusė darbo neatlikau, o vajus 
baigiasi. Mano supratimu, gruodžio mėnuo turėtų būt 
visas pratęstas — viena, parengimų mažai randasi, o 
per stubas einant, mažai per vakarą gali apeiti.

Draugiškai, P. J. ANDERSON.”
Iš anksčiau dd. Stripeika ir Kudirka pareiškė, kad 

vajus būtų pratęstas. Dar laukiame nuomonių nuo kitų 
vajininkų, ar jie sutinka pratęsti vajų ar ne.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Argentina sumezgė dip
lomatijos ryšius su Lebanp 
respublika.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOQDHAVpN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

NEW HAVEN, CONN.
Atšaukta^ LDS 16-to§ Ruopps 

biliejinis koncertas, kuris turėjo 
įvykti lapkričio 25 d., 243 Front St. 
Priežastis — sugedo salės apšildymo 
aparatas. Komisija: Eve Rudmanic- 
nė, M. Antanuk, J. ShuRaitis.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks antradieni, yąkare lapk. 
27 d., 7:30 vai. 155 Hungerford St. 
Draugės, visos kviečiamos dalyvau
ti: Sekr. (274-275)

Bet Prąvda peikia užsi
baigusį karinį anglų teis
mą Belsene, kur anglai ad
vokatai teisino ne tik na
cius budelius, bet ir išžudy
mą milionų belaisvių kon
centracijos stovyklose.

Washington. — Veteranų 
biuras apverstas jų reika
lavimais pensijų.

Warm Springs, Gą., stą 
tys prez. Rooseveltui 
minldą.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1866 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at, retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL AUGUST KATT 
4105 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the .Alcoholic Beverage 
6101 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is
GB 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
7010 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY & JOHN PLATE
7010 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
9718 --- 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
GB 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic 
949 — 4th 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brcwklyn, 

Kings, to be consumed off the

MAX HUBER
Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE
GB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4110 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 4466 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4740 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4823 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES ERSKINE
4 th Ave., Brooklyn, N. Y. H

Lietuviškas

Traktyriiis
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

SCHOLES BAKING

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

hereby given that License No. 
GB 1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
thę Alcohdlic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
GB 7523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

hereby given thnt License No. 
GB 1308 has been issued to (he undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 9117 has heen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 1739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
487
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I«tw at 
358 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN & 
MABEL LEEWE

358 — 6th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law; at 
4824 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER H. BECKMANN
182 1 — 6th Avenue, Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
GB 5103 has been issued to the undersigned 
to sell bee)-, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3921 — 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is
GB 1357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
t he Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7Ų1 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. !,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 —‘ Avenue 
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
GB 1589 
to sell beer, at retail undpr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 — Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 — 60th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

MARGARET HUBER
462 — 60th St., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE js hereby given that License No. 
GB 7569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1,07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 — $6th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP KRISTENSEN 
86th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1169 has been issued to thc| undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92nd Street Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92nd St., Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany Avenue, Borough Qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BRUECKERMANN
270 Albany Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 10852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1168 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
GB 4799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2816 Glenwood Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, ERNEST DRUTJONS
2816 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
38 Joralemon St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST DAUTERSTAEDT
38 Joralemon St., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9915 has been issued to the undersigned 
.to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Ąve., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iwiw at 
233 Schenectady Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave. . Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
J 292 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1789 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at.
474 Bergen Street. Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is 
L 1596 |»as 
to sell 
107 of 
at 778 
County
premises.

ARVID PEARSON 
(D-B-A Snug Harbor)

St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 1693 has 
to sell wine 
107 of the j 
at 4610 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THURE GERHARD SEAGREN 
4610 — 7th Ave., Brooklyn, N.

! No. 
GB 10849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN GLEI$SNER 
101 Saratoga Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License __
Gt 10650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD BERT PEDERSEN 
4606 — 7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
~ - - - ’ the

Paprasti Darbininkai t Be Patyrimo Fabriko 
Darbininkai

Gate 43, Lakeside Ave., West Orange, N. J

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Prie moteriškų pagražinimų - mažmožių. 

Nuolatinis darbas. Gera alga. 37*4 valandų 
savaitė. SELWELL NECKWEAR CO.,

261 W. 40th St. (11-tos lubos) 
(arti 8th Avenue subvčs).

(276)

IR0N60UND 
TRANSPORTATION CO.

BINDERY MERGINOS
PATYRUSIOS 

PRIE BROŠIŪRŲ AR IŠLEIDINIŲ 
DARBO

LONG island 
BOOKBINDING 

105-26 TUCKERTON STREET 
JAMAICA, L. I.

REIKIA
PATYRUSIŲ COAT MAKERS 

BUŠELMANŲ
Aukštos Rūšies Kostumerskas Darbas 

AUKŠTOS KAINOS MOKAMOS 
Trumpos vajundos 

Moderniška Dirbtuvė
ŠAUKITE REGENT 7-2880 

ar KREIPKITĖS
783 MADISON AVE., N. Y. C. 

(2-ros Lubos)

OPERATORĖS
NAUJAI DIRBTUVEI

MERROW & MERROW KEMMERS: 
TAIPGI VALYTOJOS & APKARPYTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
HUGO S. BARON

401 MULBERRY ST. NEWARK, N. J. 
3-čio Fl.

Komplimentas
— Tamsta vaidinai nepa

prastai puikiai, ne viena ar
tiste tariistos nebūtų pralen
kusi tame vaidmenyje. I

— Niekis, niekis, tamsta 
tik pataikauji. Tam vaidme
niui reikia jaunos moters.

— Taip, taip, tamsta kaip 
tik ir suvaidinai tą jaunumų.

REIKIA
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ 

VIENTIK PATYRUSIU 
GEROS ALGOS. APMOKAMOS ŠVENTĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

REMA UMBRELLA MFC. CORP. 
70 RIDGEFIELD AVE. 

RIDGEFIELD PARK, N. J. 
HACKENSACK 3-1190 

___________________ ______ 2Z11 
GEROS RANKINĖS 

SIUVĖJOS
Puikiausia proga pakilimui
ALEXANDER KITT
30 WEST 57TH STREET 

NEW YORK CITY
(ant 6-tų lubų)

NAMŲ DAKJBININKĖ
Mažam apartmentui. 2 vaikai. Pageidaujama 
tokios, kuri nakvotų ant vietos. Turi nakvoji 
ant vietos du vakaru. Nėra valgių gaminimo. 

Gera alga.
MRS. WILLIAM HAMMER.

601 West 115th St. MONUMENT 2-9329
(274)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10^ of 
the Alcoholic Beverage Control Law ai 
1098 Nostrand .Avenue,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BAUMANN
1098 Nostrand Ave. , Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License 
GB 7186 has tbeen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
44Į0 — 18th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOESSOW
4410 — 18th Ave., ' Brooklyn, N. Y. II

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, nesirgšite, nereikės išmokėti gydytojui.
pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuvęs 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sąv. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreep 4-8$02

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker1

231 Aw
Brooklyn y.

NOTICE is Jicvcby given that License No. 
GB 468Q has been issued tQ the undersighed 
to sell beer, at retail under Sectioin 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control 1 Law at 
1374 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Icings, to be consumed off the 
premises.

ELSĘETH HELMKE
1374 Nostrund Ave., Brooklyn, N.

N.OT1CE is hereby given that License No. 
GB 7502 has been issued to the undersigned 
jto sell beer, ąt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nosįrahd Ąve\, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BOĘSTELMANN 
8340 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. Ji

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Thatford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. •>

IRVING I. SMITH
98 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15163 has been issued to (Jie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4122 — Ąvenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS E. MAHONEY
4122 — Ave. D, Brooklyn, N. Y. T

fyluzikos Mėgėjai
— Tėveli, kurį tu muziką 

geriausiai mėgsti — Wagnerj 
ar Beethoveną?

— Sunku pasakyti, 'mano 
jaunasai, bet, vis dėlto, man 
artimesnis Beethovenas.

— Tai tikra laimė tau, tė- 
nuo 
sta-

veli, nes kaip tik dabar 
piano nukrito Wagnerio 
tula!

Rimtas Pagrindas
— Kodėl, pone savininke, 

keliate man buto nuomą, juk 
aš net pačioj palėpėj gyvenu ? 
— skundžiasi buto nuominin
kas.

— Bet tamsta daugiausia 
gadini namo laiptus, — pa
aiškina savininkas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
PRIE KELNIŲ

Patyrimas Nereikalingas 
Fly front, kišeniam ir closing.

SPIOTTA & CO.
449 CENTRAL AVE.

NEWARK, N. J.

Jį b>

AM
MVOY 
1011.1

Hk 1V1U9 3H1 Nl
MOH viono
unoi 12$



šeštas puslapis Laistė—Liberty, Lithuanian baily šeštadienis, Lapkričio 24, 1945

NewYorto^M^feAnlos
Darbo Partija Ragina 

Parvežti Vaikinus
Ligoninė Pasimojo 

Laužyti Streiką

Paskutinis Pakvietimas Toks Pat Skandalas su Pagal- 
į LDS Kuopų JubiliejinęLenkijai, Kaip su Lietuvių

V akanenę Drabužiais Pas Ponus

Brownsvilles Komunis
tai Pradėjo Kampaniją 
už Vaikinų Parvežimą

pasiuntė 
Byrnes 
ragina

Tai bus paminėjimas 15 mo
tų gyvavimo tos didžiulės pa
šalpos ir apdraudos organiza
cijos. Po visą plačią Ameriką, 
miestuose ir miesteliuose, 
dasi Lietuvių Darbininkų 
sivienijimo kuopos.

Taigi, nariai - narės ir 
patikai, lapkričio 
vakarą būkite Lietuvių

Unijos, kurios sukelia milži
niškus fondus kare nukentėju
sių pagalbai, susidomėjo iš ti- 

ran" i kro patirti, ką daro tautinės 
Su-'grupės su joms suaukotais 

: drabužiais ir su gaunamais iš 
sim- Nacionalio Karo Fondo pini- 

24 dienos |gajs#
----- 4 Arn- ' Tas klausimas buvo griež- 

Piliečių Kliubo svetainėje, 280 tai pastatytas Polish War Re
Union Ave. Vakarienė 7 vai. i lief viršininkams National CIO 
Įžangos bilietas $2. Kuine dar į Community Services Conimit- 
neturite. galėsite nusipirkti konferencijoj, sušauktoje 
pas duris.------------------------------ i komiteto raštinėj, 1776

Now Yorko, lap
kričio 20-tą.

Apie tą konferencijoj iškel
tą klausimą plačiai rašo CIO 
veikėja Dorothy Loeb angliš- 

iš kalbu i ^a,ne darbininkų laikraštyje 
'Daily Workervje. Ji sako: ‘ I

“Viršininkai Polish War 
i Relief, agentūros renkančios 
pinigus iš amerikiečių, vakar 
prisipažino, kad nei vienas 
centai) iš jų fondų nebuvo pa

isiusias išlaisvintai Lenkijai, 
i Milionas ir pusė svarų drabu- 
! žiu, suaukotų dar prieš me
ilus laiko kare nukentėjusiems 
i Lenkijoj, tebėra sukrauta vi- 
i durvakarinių valstijų sandė- 
i liuose, nors kaip Russian War 
i Relief, taip ir UNRRA pasiū
lė jiems nuvežti tuos drabu
žius Ixmkijon.

“Tas pašalpos komitetas sa
kosi, kad jie dalinę pašalpą 
Lenkijoj laike nacių okupaci
jos, bet sustoję tuojau, kai 
tik Raudonoji Armija išvijo 
vokiečius.

“Tą prisipažino Henry J. 
Osinski, veikiantysis sekreto
rius, ir Casimir E. Midowicz, 

į vice-prezidentas. John J. Olej- 
niezak, iždininkas, irgi daly
vavo susirinkime, bet nekalbė
jo.

“Taipgi dalyvavo Irving 
Abramson, CIO komiteto pir
mininkas, 
komiteto 
rius. Abu 
i’o Fondo

“Abramson ir 
ša u k ė

Gaspadinės ir komisija P*‘i-i Broadway
si rengę svečius pasitikti su ge
rais užkandžiais — 
na” su visais kitais 
einančiais s k a n ės i a is 
mais.

Programa susidės 
ir dainų, šokiams gros šimans- 
ko orkestrą. Visus kviečia

Komisija

“turkie- 
prie jos 
ir gėri-

Cacchione Reikalavo 
Tirti Vigilančią 
Organizatorius

Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione laiške policijos 
komisionieriui Wallander rei
kalavo tyrinėti tuos, kurie siū
lo piliečiams privatiškai susi
daryti į vigilante grupes neva 
kovai “prieš kriminalybes”. 
Jis nurodė, kad vigilančių sis
temą vartojo Hitleris ir Musso- 
linis pavergimui ir terorizavi
mui gyventojų.

MIRĖ
Izidorius Sabaliauskas, r" 

veno North Division Ave., Blue 
Pt., L. I., mirė lapkr. 21 d., 
namuose. Pašarvotas grab. F. 
W. šalinsko koplyčioje, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
L. I. Laidotuvės įvyks lapkr. 
24 d., šv. Traicės kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Marijoną, du brolius, 
vienas Lietuvoj, kitas Scran
ton, Pa.., taipgį »’ pusbrolį Jur
gį Sabaliauską, Richmond Hill.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius F. W. Ja
linskas. «

ir

JOSEF
SULOK
RUTH 

WESTON

The Theatre Guild’s Muzlkalis 
Pasisekimas 

OKLAHOMA! 
Muzika Riefiard’o Rodgers

Žodžiai ir Dainos Oscar Kammerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE 
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th 

Popiet Ketvirt. ir Aeštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

Z. Sakai! • Reginald Gardiner • 
Sig Runian \

dar šauniausias mieste vaidinimas 
scenoje su žvaigždėmis *
RAVAZZA • BEATRICE KAY.

“Gay Nineties Girl” •
GOMEZ ir BEATRICE •

MAURICE ROCCO
7th Avenue irIII I 50th St., New York.

CARE

♦ Ir

BETTY GRABLE • JUNE HAVER 
JOHN PAYNE

“The Dolly Sisters”
*u S.

ir Leo Perlis, CTO 
nacionalis direkto- 
yra Nacionalio Ka- 

viršininkais.
Perlis sakė, 

jog jie šaukė konferenciją 
dėl to, kad Polish War Relief 
jiems tikrinę, jog, pagaliau, 

i pašalpa būsianti siunčiama 
[tiesiai Lenkijon, žinios apie 
sulaikymą pašalpos buvo CIO 
lankose jau seniai, bet jos ne-

Puiki Komedija su dviem jūsų 
mėgiamosiom žvaigždėm!

Eddie Bracken * Veronica Lake 

“Hold That Blonder 
ALBERT DEKKER ir WILLIE BEST 

=* Ir scenoje—Sugrįžta, žmonių reikalau
jamas. tnumpam laikui didžiausias Para- 

mount’o Žvaigždinis Atradimas
FRANK SINATRA

EXTRA: Jan Savitt ir Jo Orkestras 
Ir dar The Pied Pipers, 

Lane Bros., Coke ir Poke 

PARAMOUNT
BROADWAY IR 43rd STREET

The Theatre Guild Perstato

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

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

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

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

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
MATYK Brazilijos Prezidento Vargano išmetimą.
MATYK stebinančias filmas iŠ Perlų Uosto tyrinėjimų.
MATYK vokiečius belaisvius J. V. lavinamus vadovauti demokratijai. Matyk Tojo ka
lėjime. MATYK J. V. kareivius atkasant paslėptus turtus Japonijoj.

Specialiai: Matyk naujausią March of Time — American Beauty.”
Taip pat matyk 43 virpinančias žinių filmas iš viso paasulio.

MATYK ISSI VYSTANČIĄ ISTORIJĄ

17 YI P A Q Q V newsreel theatre
JOJ 1TJL D A O O I BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
' WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

"WEEK-END AT THE WALDORF" 
XAVIER CUGAT Ir JO ORKESTRAS

DIDŽIOJOJ SCENOJ J “GOLDEN HARVEST“ — DAILISKI VAIDINIMAI

kelta aikštėn, kad nepakenk
ti Nacionalio Karo Fondo va
jui.”

Tačiau, (šioje konferenci
joje), Osinski ir Midowicz sa
kė, kad UNRRA ir Lenkijos 
vyriausybė dar nedavusi jiems 
leidimo patiems ten savotiškai 
kamandavoti, tad jie dar ne
žiną, kada jie pradėsią siųsti 
Lenkijai amerikiečių sudėtas 
aukas. x

Taipgi jie nežiną, ar jie duo
sią bent ką Lenkijos žmonėms 
iš $1,350,000 Nacionalio Ka
ro Fondo tam paskirtų aukų.

Lenkai ponai, kaip kad ir 
lietuviai ponai iš 
thuanian Relief,” 
m a nusiųsti savo 
siją iš Amerikos,

“United Li
tu rėsią pir- 
ponų komi- 

patvarkyti
Lenkijos žmonėms valdžią ir, 
politiką, o tada ga] ir duos 
kai ką, o gal ir neduos. Kitais 
žodžiais, įsakys Lenkijos žmo
nėms — rankas aukštyn, ar
ba. . .

Tie visi trys ponai, priedams 
su Detroito vyskupu Stephen 
S. Woznicki, keliausią Lenki
jon su tais savo planais.

Abramson sakė, kad CIO 
unijos davusios 18 milionų do
lerių Nacionaliam Karo Fon
dui šiais metais. Jis pareiškė 
nuostabą, kad Polish War Re
lief (nuo V-J Dienos pasiva
dinusi Polish Relief Society) 
dar Lenkijos nesušelpė.

Abramsonas nurodė, kad po 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bės pripažinimo Lenkijos vy
riausybės, Polish Relief Socie
ty prašė 4 milionų dolerių, bet 
vos tik šimtą tūkstančių žadė
jo sunaudoti 
mai ,o viską
Tačiau savo brošiūroje, 
šančioje iš visuomenės aukų, 
sakosi renką Lenkijos žmonių 
gelbėjimui iš vargo.

Visai taip, kaip pas smeto
niškąjį “vaiską.”

Brownsvilles komunistai pe
reitą antradienį savo mitin
ge nusitarė pravesti savo su- 
siedijoj plačią kampaniją 
prieš Jungtinių Valstijų kiši
mąsi į Chinijos vidujinius rei
kalus. Jie numato, kad inter
vencija reiškia pavojų taikai 
ir ten tebesančio mūsų jauni
mo gyvastims, taipgi pavojų 
gyvastims visų, kuriems pri
sieis vėl eiti kariauti, jeigu 
intervencija Chinijon išsivys
tys į naują pasaulinį karą.

Savo kampanijoj brownsvi- 
lliečiai žada išleisti ir išne
šioti po namus 5,000 lapelių;

Sumobilizuoti masinį para
dą šį šeštadienį bendrai su 
East New Yorko komunistų 
organizacija. Maršuotojai iš 
abiejų grupių susieis į vieną 
būrį 2 vai. po pietų, prie Pit
kin ir Stone gatvių ;

Surengs masinį mitingą Park 
Plaza, su svečiu kalbėtoju Is
rael Amter. Įvyks gruodžio 
4-tą, 8 vai. vakaro.

Darbo Partija Kings aps
krities (Brooklyno) 
valstybės sekretoriui 
pareiškimą, kuriame
“tuojau ištraukti mūsų mari
nus iš Chinijos, kur jie kariau
ja greta ginkluotų japonų ar
mijų prieš Chinijos žmones.”

Pareiškime toliau nurodo, 
kad J. V. armijų buvimas Chi- 
nijoj yra “pavojumi taikai mū
sų šalies ir pasaulio.’’

New York Hospital bildingo 
priežiūros darbininkai, nega
lėdami gauti jokio atsakymo 
iš ligoninės valdovų apie jų 
prašymą pakelti menkas jų 
algas, pereito pirmadienio ry
tą sustreikavo.

ligoninė, vieton tartis su 
unija, pasišaukė ponias, pane
les ir ponaičius operuoti keltu
vus, 
ponų 
turės 
ponų
daryti.
kuoti ir darbininkams valdyti. 
Na, ir reikale prie ko lengvo 
ir minkšto pastreiklaužiauti.

Ligoninė taip pat iš anksto, 
dar sekmadienį, apsirūpino 
drausme prieš pikietus. Draus
mę išdavė teisėjas Louis Va
lente. D.

Filmos-Teatrai
Radio City Music Hall

Ir toliau teberodo linksmą, 
jau 8 savaites išbuvusią filmą 
“Week-End At the Waldorf.’’ 
Scenoje “Golden Harvest.’’ 
Teatras randasi prie 6th Ave. 
ir 50th St., New Yorke.

Roxy Teatre
Rodoma ta pati * lengva, 

smagi muzikališka filmą “Do
lly Sisters,” spalvose, žvaigž- 
džiuoja Betty Grable, John 
Payne ir June Haver. Vieta: 
7th Ave. ir 50th St.

Lenkijos para- 
kitą užsieniuose, 

pra-

Sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą 

Su Dovanomis
Surinko Mateušas Simonavi

čius, aludės savininkas, 426 
So. 5th St., Brooklyne.

Simonavičius, taipgi demo- 
kratiniąi lietuviai jo kostume- 
riai, suprantame demokratiją 
ir jos veikimą. Demokratija, 
tai didžiuma žmonių, siekian
čių Amerikos ir viso pasaulio 
žmonėms geresnio ekonominio 
gyvenimo ir politinių laisvių.

Taigi, mes visi pasitikime, 
kad Antrasis Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mas, lapkričio 23 ir 24 dieno
mis, iš visų Jungtinių Valstijų 
delegatai suvažiavę į Pitts
burg, Pa., pasisakys už aukš
čiau suminėtus principus. Pa
teiks planus lietuviams veikti 
čia, Amerikoje. Taipgi, kaip 
mes, Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai, galėsime pagelbėti 
Lietuvoje gyvenantiems žmo
nėms atsistatyti budelių vo
kiečių fašistų nuteriotą, nude
gintą šalį. v

Tegyvuoja demokratinis vei
kimas visur!

Paremti tą veikimą finansi
niai prisideda pagal išgalę se
kami draugai ir draugės:

Mateušas Simonavičius $10.
Walteris Lukmin $5.
Juozas Slandarus, Augustas 

Jankauskas, Juozas Kovas po 
$3.

Vincas Lazauskas, Simonas 
Vadvilavičius, Ona Prankaitie- 
nė, Alfonsas Švėgžda, Gustas 
Diržulaitis po $2.

i Bruno Stark, Mikolas Gri
gas, Alfonsas Kragas po $1.

Viso $37.- /
Brooklynietis. ..

AW iii

Grindim plauti, žinoma, 
negavo, sunkesni darbai 

palaukti, nes ponių ir 
piršteliai visgi “ne tam 

Tie, tik pinigams ro-

LDS 15-KOS METŲ 
SUKAKTUVIŲ

BANKIETAS
Rengia Brooklyn’o ir Apylinkės 

L.D.S. Kuopos
Šeštadienį,

Lapkričio 24 November
LIET. PILIEČIŲ KL1UBO 

SVETAINĖJE
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Vakariene 7:00 va), vak.
ĮŽANGA $2.00.

Automobilistą Kova 
Taip Pat Yra ir 

Mūsą Kova

Paramount Teatre
■ Times Square teberodo 

That Blonde.” O sce- 
asmeniškai dalyvauja 
Sinatra ir kiti linksmo

je programoje.
Majestic ir St. James 

Teatruose

Prie 
“Hold 
noje 
Frank

Musu Karšta Meilė
Šuniukas pas mus kartais 

laimingesnis už žmogaus vai
kų. Paskelbus spaudoje, kad 
brooklynietė šeimininkė rado 
po jos durimis paliktą šuniu
ką, kurio ji negali laikyti, per 
penketą dienų ji gavus 500 
laiškų ir telegramų iš norinčių 
šuniuką paimti, žmogaus vai
kų taip nejieškoma.

PARDAVIMAI
Williamsburge, 3-jų šeimynų kam

pinis, mūrinis namas, su maudynė
mis; elektra, dviem karam gara- 
džius. Kaina $5,500.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys. Gali atsišaukti pora, kuri ga
lės lengvus valgius pasidaryti. Taip
gi priimami ir pavieniai. Kreipda
miesi, prašome neiti pas kaimynus, 
jeigu nerasite 
kite sekančią 
Antrašas: 189 
lyn, N. Y.

nieko namieje, užei- 
dieną arba vakarą. 
So. 2nd St., Brook- 

(272-274)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Stationery' Krautuvė 

(saldainių, sodos ir tt.) Central 
Brooklyno. Biznis išdirbtas per 14 
metų. Krautuvė didelė, užpakalyje 
yra kambarys gyvenimui. Prie
žastis pardavimo — nesveikavimas 
ir senatvė. Kas nupirks, nesigailės. 
Prašome kreiptis po: 72 Hudson 
Ave., Brooklyn. N. Y. (272-278)

DANTŲ G

Dr. A. P
221 Sou

DYTOJAS

Taip pareiškė New Yorko 
CIO unijos savo pažade teik
ti visokiausią paramą streikuo
jantiems General Motors dar
bininkams Detroite ir 19-koj 
kitų valstijų.

Pažadą paramos davė Di
džiojo New Yorko CIO Tary
ba, atstovaujanti 300 CIO uni
jų.

Desėtkų atskirų unijų vir
šininkai taipgi pasiuntė para
mos pareiškimus. Ir ne tik pa
reiškimus pasiuntė, bet ir at
sišaukė į savo lokalus tuojau 
veikti teikime materialės pa
ramos streikuojantiems.

Konferencija Reikalaus
Vaikam Priežiūrą

CIO Mokytojų Unijos ini
ciatyva ir su parama apie tri
jų dešimtų kitų žymių organi
zacijų šaukiama viso miesto 
skale organizacijų konferen
cija. Ji planuos veikimą išsau
goti jau esamas vaikams prie
žiūras ir reikalauti daugiau.

Įvyks šį šeštadienį, lapkri
čio 24-tą, 2 vai. po pietų, ama- 
tinės mokyklos patalpose, 
22nd St. ir Lexington Ave., 
New Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES <161 Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steižius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Vaidinamiems Teatro Gildi
jos muzikališkiems veikalams 
“Caruosei” ir “Oklahoma’ ti- 
kietai jau parduodami Naujų 
Metų vakarui. Abu teatrai 
randasi priešais viens kitą W. 
4 4 th St., New Yorke (netoli 
nuo Broadway).

Pakilęs Rockaway Bay van
duo pereito ketvirtadienio ry
tą buvo nutraukęs traukinių 
kursavimą į Rockaway virš 
pusantros valandos.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus
• Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.
B

!U!

U

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y, 

Tel. ST. 2-8842
.:i 11" t.'-"

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir 

tokio

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampas Broadway ir Stone Ate.

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLcnmore 6-6191
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TELEPHONE]
STAGG 2-G04S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas if UŽ prieinami! kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

3-jų šeimynų, mūrinis namas, ga
ru apšildomas; visas tuščias. $2,500.

ZINIS
REPUBLIC 9-1506

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Aves.)

B’KLYN, N. V.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 . p M
Trečiadieniais > C~Q A/r'
Penktadieniais f 6'8 P' M-

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908 '!

Tel. EVergreen 4-0038

M

RIKA
4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

š

‘SS? RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuviu Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
\ Jules, Jurgensen.
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ROBERT LIPTON
701 Grand St
T®L BT. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




