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pasakoti* savo draugams apie 
tai, kaip jis kadaise gastro
liavo po Amerikos lietuvių ko
lonijas, duodamas pirmuosius 
koncertus. Tai buvo prieš apie 
40 metų.

Su juo tuomet keliavo pianis
tas Povilas Čiurlionis, brolis 
genijaus - piešėjo čiurlionies, 
mirusio prieš virš 25 metus. 
Senesnieji Amerikos lietuviai 
P. Čiurlionį gerai atsimena.

Iš Tarybų Lietuvos prane
šama, kad muzikas* Povilas 
Čiurlionis neseniai mirė.

Po vokiečių išvijimo jis iš
tikimai dirbo iš karo griuvė
sių bekylančiai Tarybų Lietu
vai, eidamas Kauno Meno Mo
kyklos vedėjo pareigas.

Velionis gimė 1884 m. Jis 
buvo pianistas, kompozitorius 
ir architektūros mėgėjas.

Vadinasi, su Povilo Čiurlio
nies mirtimi, lietuvių tauta ne
teko dar vieno žymaus seno
sios kartos sūnaus.
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26 UŽSTREIKUOTOS ŽI
BALO KOMPANIJOS JAU

VALDŽIOS RANKOSE

Suiro Japonu Minis 
terip Kabinetas

operaKauno valstybinė 
perkeliama į sostine 
kur vaidinimams pastatas erd
vesnis ir artistams patogumai 
geresni,

Europoje taip priimta: 
kiekviena sostinė privalo tu
rėti savo operą. Taigi ir Lietu
vos sostinė dabar ją turės.

.Vilnius, kaip kiekvienam ži
noma, iki pastarųjų metų bu
vo toli gražu ne lietuviškas 
miestas. Lietuviškos operos ten 
veikimas padės Lietuvos sos
tinei greičiau susilietuvinti ir 
gyventojams įsisąmoninti lie
tuviška kultūra.

Matyt, tarybinė Lietuvos 
vyriausybė šiais sumetimais ir 
perkėlė operą iš Kauno į Vil
nių. *

Washington. — Jungti
nių Valstijų laivyno depart- 
mentas, įsakius prez. Tru- 
manui, perėmė į savo ran
kas 26 užstreikuotas žibalo 
kompanijas penkiolikoj val
stijų. Tuo tarpu kilo nauji 
žibalo darbininkų streikai 
Californijoj ir Oklahomoj.

CIO žibalo darbininkų li
nija reikalauja 30 nuošim
čių uždarbio priedų. Šiuos 
žodžius berašant, streikie- 
riai dar negrįžta dirbti val
džios žinyboje. Unija priė
mė valdžios pasisiūlymą 
tarpininkaut taikymui kom-

panijų su darbininkais per 
derybas. Beveik visos kom
panijos atmetė valdžios pa
siūlymą.

ŠAUKIA LEWISĄ Į 
WASHINGTON^

Washington.— Darbo de- 
partmentas pašaukė Jung
tinės Mainierių Unijos pir
mininką J. L. Lewisą ir 
minkštųjų angliakasyklų 

atstovus į derybas. 140,000 
mainierių stręikuoja todėl, 
kad kompanijos nepripažįs
ta darbvedžių unijos.

POLICIJA BOMBARDUOJA 
STREIKUOJANČIUS ARGEN

TINOS STUDENTUS
Buenos Aires. — Tebe- 

streikuoja visų šešių Ar
gentinos universitetų stu
dentai. Streikas buvo pa
skelbta^ antradienį protes
tuoti dėl to, kad fašistuo- 
janti Ed. Farrell’io - Pero
no valdžia iš naujo įvedė 
karinį apgulos stovį ir su
ėmė daugelį žymių piliečių.

Policija įsiveržė į La Pla-
Skaitydamas Lietuvos spau

dą, žmogus žaviesi, kokiu en
tuziazmu ir pasirįžimu Lietuv. 
intelektualai darbuojasi lietu
vių tautos kultūrai pakelti.

Senoji intelektualų karta 
išvien su jaunąja dirba su vi
sa tarybiška liaudimi, kad juo 
greičiau Lietuvoje suklestėtų 
grožis ir gėęis.

Tolydžio visoki pabėgėliai 
Vokietijoj tebeplepa tūloje 
Amerikos lietuviškoje spaudo
je, būk jie esą atstovai lietu
vių tautos kultūros, tik, girdi, 
nelaimė, kad nebėra, kas iš
leidžia jų raštus. . .

Tarybų Lietuvos rašytojams 
toji problema — neproblema: 
tik kurk, rašyk, o tavo raštai 
tuojau bus išleisti ir plačio
sios liaudies skaitomi.

Arabų Sąjunga Rei
kalauja Libijai Ne

priklausomybės

tos Universiteto rūmus ir 
puolė studentus ašarinėmis 
bombomis, kardais ir buožė
mis. Studentai uoliai gynė
si, bet tapo nugalėti. Poli
cininkai areštavo 350 stu
dentų, taip pat ir universi
teto rektoriaus pavaduoto
ja Martinez Cibelli. Rekto
rius Alfredo Calcagno jau 
pirmiau įkalintas. t

Susidūrimuose su polici
ja vienas studentas užmuš
tas ir daugiau kaip 60 su
žeista.

Gyventojai taip pat darė 
demonstracijas, rodydami 
pritarimą studentams ir 
šaukdami: “Mirtis Pero
nui !”

Tokio, spal. 5. — Pasi
traukė Japonijos ministerių 
kabinetas, vadovaujamas 
kunigaikščio Higashi - Ku- 
ni, imperatoriaus Hirohito 
pusbrolio. Jie todėl apleido 
savo vietą, kad negalėjo ar
ba nenorėjo įvykdyti gene
rolo MacArthuro įsakymų 
— išlaisvinti visus politi-

nius kalinius, panaikinti 
slaptąją minties kontrolia
vimo policiją ir įvesti pilną 
žodžio, religijos ir susirin
kimų laisvę.

Imperatorius sakė, jog jis 
skirs naują premjerą su ge
nerolo MacArthuro užgyri- 
mu.

Fabrikantai Ketina Badu 
Priversti Automobilių 
Darbininkus Pasiduot

Detroit. — General Mo
tors korporacijos žinių la
pelis rašo:

“Gal vienintelis būdas 
priverst unijinius darbinin
kus pasiduot yra n ramiai 
(fabrikantams) sėdėti ir 
laukti, iki jie supras, kad 
turi dirbti arba badauti.’”

Automobilių fabrikantai 
planuoja tęsti savo sėdėji
mo streiką, iki išsibaigs u-

nijistams bedarbių apdraus 
da ir sutaupymai.

Savo skelbimuose Gene
ral Motors pasakoja, būk 
neturi gana įplaukų pridėti 
darbininkams 30 nuošimčių 
algos. Žymėtina, jog ši kor
poracija 1944 m. turėjo 
$435,409,024 pelnų, o 1936- 
39 metais vidutiniai turėda
vo po $244,779,268 metinių 
pelnų.

SOVIETAI REMIA BERLYNO UNIJAS
Berlin. — Savaitiniame 

Berlyno komandantūros su
sirinkime kilo ginčų dėl vo
kiečių darbo unijų laisvės 
mieste. Sovietinis koman- 
dantas ragino pripažiriti u-

nijom veikimo laisvę. Anglų, 
amerikonų ir francūzų ko- 
mandantai reikalavo tas u- 
nijas tyrinėti ir tik atsar
giai, palaipsniui joms teises 

(Tąsa 5-me pusi.)

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ į.

TAUTINIAI SUKILĖLIAI
UŽĖMĖ SVARBIUS

JAVOS MIESTUS
’ Batavia. — Didžiulės Ja-; landai negalėtų jų naudoti 

vos salos gyventojai užėmė i prieš sukilėlius.
Surabayą, Bandungą ir ki-' 
tus svarbius miestus. Jie, 
kaip ,ir kitų vadinamosios 
Rytinės Holandų Indijos 
žmonės, paskelbė nepriklau
somą savo Indonezijos res
publiką. .

Anglai ir holandai naudo-!
jo japonus karui prieš suki-1 indusų kariuomenės prieš 
lusius Javos gyventojus. Gy-1 Javos gyventojus. Atvyko 
ventojai Bandunge paėmei dar 1,000 holandų kariuo- 
viršų ir privertė japonus a-j menės.
tiduoti jiem ginklus. Jie 
taip pat užėmė kelias lėktu
vų aikštes, kad anglai ir ho- mė admirolą Nimitzą.

Javiečiai savo laikraštyj 
ir lapeliuose šaukia žmones 
pastot kelią holandų val
džios grįžimui. Jie, tarp kit
ko, suėmė holandų karinio 
laivyno komandierių Sura- 
bayoj.

Anglija atsiunčia brigadą

Washington šauniai prie-

ARGENTINOS VALDOVAI 
GAUDO KOMUNISTUS IR 

KT. LAISVUS ŽMONES

Kauno arkivyskupo parei
gas einąs prelatas Stasys Jo- 
kūbauskas išleido “visiems 
Kauno arkivyskupijos gg. kle
bonams, bažnyčių rektoriams 
ir tikintiesiems” aplinkraštį, 
tilpusį Tarybų Lietuvos spau
doje.

Aplinkraštis atkreiptas prieš

London. — Arabiškų Val
stybių Sąjunga, esanti An
glijos vadovybėje, pareika
lavo suteikt nepriklausmy- 
bę buvusiai Italijos koloni
jai'Libijai. Bet Libija iš 
pradžios, girdi, turėtų būti 
pavesta kokiam arabų kraš
tui globoti.

Sovietų vyriausybė sakė, 
jog Tripolitanija, rytinė Li
bijos dalis, turėtų būti per
vesta į Sovietų Sąjungos 
globą. Tam labai priešinga 
anglų valdžia.

Anglijos užsieninis minis- 
teris Bevin raportavo savo 
karaliui apie penkių talki
ninkų užsieninių ministerių 
konferenciją.

Associated Press sako, kai 
kurie japonai šiaur. Chini- 
joj perbėga į chinų komu
nistų pusę.

Tik Keli Švarai Atomy 
Medžiagos per Dieną
Copenhagen.— Trys 'mil

žiniški fabrikai Jungtinėse 
Valstijose gamina atominę 
U-235 medžiagą, ir per die
ną tegali tiktai pusseptinto 
svaro tos bombinės medžia
gos pagaminti, sakė garsus 
Danijos mokslininkas Niels 
Bohr. Jis ^padėjo ameriko
nams atomines bombas iš
rasti.

Kviečiame į kontestą visus galinčius pasidarbuoti ga^ 
vimui dienraščiui Laisvei naujų’ skaitytojų. Prašome vfe* 
sų esančiųjų Laisvės skaitytojų gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją. v. . . v. .

Kontestantų surašąs šiandien stovi šiaip: /
VAJAUS LENTELE

Buenos Aires. — Argen
tinos policija suėmė Komu
nistų Partijos sekretorių J. 
Arnedo Alvarezą, Orestes 
Ghioldi ir daug kitų komu
nistinių vadų.

Skerdyklų darbininkų u- 
nijos vadas Jose Peter įka
lintas su daugeliu buvusių 
Argentinos ministerių, pro
fesionalų ir šiaip demokra
tinių žmonių.

Kariniai fašistinė Argen
tinos valdžia panaujino ap
gulos stovį dėl to, kad, sa
ko, generol. Arthuro Raw- 
son su kitais karininkais 
Cordoboj rengę sukilimą 
prieš dabartinius Argenti
nos valdovus.

Argentinos valdžia norė
jo neribotam laikui atidėti 

i paskelbimą vardų tų savo

oficierių, kurie ėmė pinigus 
iš Vokietijos ambasados 
Argentinoje. Tai buvo vie
na priežastis, kodėl Farrel- 
lio - Perono valdžia vėl įve
dė apgulos stovį ir karinę 
cenzūrą. Tų parsidavėlių o- 
ficierių vardus atidengė bu
vęs vokiečių ambasadorius 
Thermann.

Australijos Valdžia 
Deportuosianti Ja; 

vos Draugus

Punktai 
.. 412 

220 
198 
128 
110 

60 
44 
24

V. J. STANKUS, Easton ...................................
A. STRIPEIKA, G. KUDIRKA, Elizabeth ....
P. PILeNAS, Philadelphia ...............................
J. BIMBA, Paterson ...................... . ..................
G. SHIMAITIS, Montello.................................

D. P. LEKAVIČIUS, Pittsburgh ......................
S. PUIDOKAS, Rumford .................................
P. BEČIS, Great Neck, N. Y.............................

Vis dar per mažas skaičius vajininkų. O kliūčių, rodos, 
nėra. Oras patogus, geso lengva gauti, tai kodėl laukti?

Nusistatykime daugiau dirbti. Kur tik įvyks organi
zacijų susirinkimai, prašome valdybų pasižymėti dien- 
tvarkėje Laisvės vajų. Prašome pasitarti, susiplanuoti ir 
darbuotis gavimui -naujų skaitytojų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Japonai Kariauja prieš 
Chinų Komunistus

Peiping. — Japonų ko- 
mandierius šiaurinėje Chi- 
nijoje, generolas Hiroshi 
Nemoto pranešė, kad jo 
armija .žiauriai karįauja su 
chinų komunistų kariuome
ne. Vidurinės Chinijos 
Chiang. Kai-sheko valdžia 
prašė tą japonų generolą 
“tvarką palaikyti”, iki at
vyks Chiang Kai-sheko ka
riai.

Pranešama, kad Austra
lijos valdžia ketina depor- 
tuot 500 indoneziečių mari- 
ninkų. Nes jie atsisakė 
dirbti holandų laivuose, ku
rie gabena ginklus ir amu
niciją slopint Javos salos 
gyventojus, sukilusius prieš 
Holandijos valdžios grįži
mą.

A u s t r a lų laivakroviai 
streikavo prieš laivus, ku
riais siunčiama kariniai 
reikmenys prieš javiečius.

\

Uruguay’aus Komunistų 
Partija šaukia de- 
monstracij as protestui 
prieš Argentinos valdžių, a- 
reštuojančią komunistus ir 
demokratus.

fašistuojančius elementus, ku
rie,. pasislėpę miškuose, atli- 
kdinėja tokį darbą, kokį Vo
kietijoj atlikdinėja t.v. “žmog- 
vilkiai“ (naciai, fašistai).

“Jie miškuose pasislėpę ne 
tiktai patys nedirba krašto at
statomojo darbo,“ skaitome 
aplinkrašty, “bet kerštingais 
kruvinais žygiais trukdo ki
tiems darbą ir puola valdžios 
pareigūn., žudo nekaltus žmo
nes, platina visokius šmeižtus 
ir melus prieš Tarybų Val
džią, žodžiu, sėja nerimą mū
sų krašte, statydami j pavojų 
daugybę sau artimiausių žmo
nių.

“Darbingiausieji ir ramiau
sieji piliečiai atsidūrė keb
liausioje padėtyje: miškuose 
susiorganizavę ginkluoti už
puolę apiplėšia, grąsina mir
timi, trukdo ramų kūrybingą 
darbą ūkiuose. Padėtis skaudi. 
Kas myli kraštą ir žmones, ne
gali tylėti. . .“

MORGENTHĄU ĮTARIA, KAD AMERIKA NEVYKDO POTSDAMO SUTARTIES
..... . ■ {■]

New York.—Buvęs Jung. 
Valstijų iždo sekretorius 
Henry Morgenthąu spalių 
4 d. sakė laikraštininkams, 
jog Amerika ir Anglija ve
da Vokietijoje tokią politi
ką, kad Sovietai turi susi
rūpinti. Morgenthąu, asme
ninis velionio prezidento 
Roosevelto draugas, tarp

šitaip kalba Kauno arki
vyskupo pareigas einąs prela
tas Jokūbauskas. Bet Ameri
kos lietuviškoji klerikalų 
spauda tuos lietuviškuosius 
“žmogvilkius“ užgiria, vadin
dama juos “patrijotais“ ir net 
“partizanais.“

Kalbamąjį pareiškimą mes 
neužilgo išspausdinsime Lais
vėje ištisai.

Buvęs Iždo Sekretorius Sako, Daug Amerikos Karininkų ir Fabrikantų Nori Sustiprini Vokietiją prieš Rusiją
kitko, nurodė sekamus daly
kus:

Berlyno - Potsdamo kon
ferencijoj liepos mėnesį šie
met prez. Trumanas, Ang
lijos premjeras Attlee ir 
Sovietų premjeras Stalinas 
nutarė, kad tam tikrų Vo
kietijos fabrikų mašinerija 
negaišuojant turi būti per
siųsta Sovietų Sąjungai, į 
karinių atlyginimų sąskai
tą. O generolas Eisenhowe- 
ris tik paskutinėmis dieno
mis pradėjo surašinėti ma
šineriją penkių fabrikų, ku
rie buvo Sovietam skirti. 
Tuo tarpu anglai “keistai 
tyli.”

Morgenthąu pareiškė:

“Su rusais aš pasipažįstu 
nuo 1933 metų ir patyriau, 
kad jeigu jie būtų įtikinti, 
jog pasaulis nori taikoj, su 
jais gyventi, tai jiems tai
kus gyvenimas su mumis 
patiktų geriau, negu bet kas 
kitas.”

Vokietijos Stiprintojai 
prieš Sovietus.

Tik ką išleistoj savo kny
goje “Germany is our Prob
lem” Morgenthąu rašo, bū
tinai reikia nusilpnint fab
rikinę Vokietijos galybę, 
jeigu norima išvengti naujo 
karo. Jis smerkia tuos, ku
rie siūlo atgaivinti Vokieti
ją kaip tvirtovę prieš Rusi

ją. Morgenthąu tvirtina, 
kad aklais, slaptais keliais 
yra bandoma įtraukt ame
rikiečius į tokią politiką 
prieš Sovietus.
Pasikalbėjimuose su “dau

geliu Amerikos karininkų ir 
tarptautinių jos biznierių” 
Morgenthąu atrado, jog 
tarp jų labai plačiai vyrau
ja nuomonė, kad reikią iš 
naujo sustiprinti Vokietiją 
kaipp “atspirtį prieš komu
nizmą.”

Naujo Karo Pavojus
Jis primena, kaip ameri

kiniai fabrikantai buvo su
sirišę su tarptautiniais Vo
kietijos trustais ir kaip vo

kiečiai varžė ir išnaudojo 
amerikinę. pramonę.

Savo knygoje Morgen- 
thau sako, vakariniai tal
kininkai nepadarė jokio 
svarbaus žingsnio prieš 
vokiečių kapitalą, susipynu- 
sį su kitų kraštų bizniais 
užsieniuose. O Ispanija ir 
Argentina nė piršto nepaju
dino prieš slaptai ten vei
kiančius nacių turtus.

Morgenthąu įspėja vaka
rinius talkininkus, kad jei
gu jie “bandys vėl varyti 
atitvėrimo politiką prieš 
Rusiją, tai bus “pasiruoši
mas Trečiam pasauliniam 
karui.”

Pasikalbėjime su laikraš-

Į čių korespondentais Mor- 
genthau kartotinai pareiš
kė susirūpinimą dėl to, kad 
Amerikos politika veda lin- 
kui vokiečių pramonės at
gaivinimo. Jis prjminė kai
po pavyzdį, kad dar nieko 
nepadaryta milžiniškam Vo
kietijos chemikalų trustui 
I. G. Farben išardyti.

Morgenthąu Siūlymai
Morgenthąu siūlo 5 milio- 

nus fabrikinių Vokietijos 
darbininkų paversti' farmų 
darbininkais ir panaikinti 
didžiąsias vokiečių pramo
nes; prijungti pramonišką- 
ją Saar sritį Franci jai, pa
šalinti vokiečius iš Ruhr 
krašto ir padalinti Vokieti
ją į dvi paskiras valstybes.

t
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traukta. Atsimename, kad ir tuomet 
Franci jos socialistai ėjo išvien su par- 
davikais. Jeigu jie šiandien eis tuo ke
liu, kurį siūlo de Gaulle ir Blumas, tai 
galima įsivaizduoti, kur tas viskas ją 
nuves.

Franci jos užsienio reikalų nųnisteris 
Bidault Londono konferencijoje, pasiro
do, taipgi išsišoko, padarydamas nenau
dos savo kraštui.

Jei Franci jos liaudis nepažabos savo 
buržuazijos, tai ji dar sykį tą kraštą ga
li įnarplioti į tokias pinkles, iš kurių sun
ku jai bus beišsilaisvinti.

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

Act of March 3, 1879.

įspėja p. O’Divyerį
New Yorko angliškasis dienraštis 

“Daily Worker” parašęs įvedamąjį, į- 
spėdamas demokratų ir Amerikos Darbo 
Partijos kandidatą į miesto majorus, 
Williamą O‘Dwyerį. Pastarasis, kaip ži
nia, praeitą antracįienį sakė kalbą per » 
radiją ir joje, netiesioginiai, puolė komu
nistus.

Daily Worker nurodo, jog p. O’Dwye
ris nėra komunistas, nepritaria komu
nizmui ir, aišku, komunistai nereikalau
ja, kad jis būtų komunistu arba komu
nizmui pritartų. Bet kai p. O’Dwyeris, 
sako Daily Worker, pareiškia stojas už 
atėmimą teisės amerikiečiams būti ko
munistais ir kovoti už savo įsitikinimus, 
kaipo neatimamą jiems teisę, tai jis per- 
toli eina.

Dienraštis mano, kad p. O’Dwyeris, ši
taip darydamas, bando pataikauti reak
cininkams, kuriems rūpi skaldyti Ameri
kos liaudies pajėgas, o ne vienyti jas. O’
Dwyeris privalo atsiminti, kad, jeigu jis 
bus išrinktas, tai bus išrinktas ne reak
cininkų pastangomis, bet demokratiškai 
nusiteikusių žmonių, tame skaičiuje ir 
organizuotų darbininkų.

Jeigu p. O’Dwyeris nesiliaus ir savo 
“liniją” tęs, tai jis gali nebūt išrinktas, 
sako Daily Worker.

Ir dienraštis ragina, kad Amerikos 
Darbo Partija, kuri nominavo p. O’Dwy- 
erį, jį sudraustų ir pamokytų, kaip jis 
turi elgtis, jei nori, kad šie miesto rin
kimai išeitų naudon New Yorko žmo
nėms.

Nelaimė su tūlais Amerikos liberalais 
kėri tame, kad jie dar vis nuduoda biją 
komunizmo. Iš tikrųjų jie jo nesibijo, ne
sibijo ir komunistų, su pastaraisiais daž
nai net darbuojasi. Bet kai prisieina kur 
viešai” ką pasakyti, tai jie, pataikaudami 
reakcininkams, pirmiausiai pasisako: aš 
nesu komunistas, nepritariu komunizmui 
ir skaitau komunizmą neamerikiniu pa
daru! Tai pasakę, jie ir vėl šliejasi prie 
komunistų arba jiems pritarėjų, jieško- 
dami iš jų net sau talkos.

Taip buvo Amerikoje per 
metų eilę. Tačiau tam galas 
Komunizmas nėra koks tai
netikslu juo ką nors (kad ir demagogiš
kai) gązdinti.
, Šiuo metu Amerikos darbininkų judė
jimas vaidina žymų vaidmenį ir ateityje 
tasai vaidmuo bus kur kas didesnis. Jei 
šiandien padorus žmogus nori organi- 

.zuotų darbininkų talkos, tai jis privalo 
suprasti tą pagrindinį uždavinį: atsisa
kyti nuo reakcininkų sugalvoto ir nau- 

/,dujamo t. v. red-baiting!

Avenue of The Americas
New Yorko miesto taryba priėmė re

zoliuciją, po kurią pasirašė majoras La 
Guardia, pakrikštinančią 6-tą ją Avenue 
(Manhattane) Avenue of the Americas 
vardu.

Nuo dabar oficialiai ši gatvė ir nešio
ja naują pavadinimą.

Tiesa, atsiranda paskyrių piliečių, ku
rie šiam žygiui prieštarauja, sakydami, 
kad naujas vardas yra perilgas, netobu
las ir, vadinasi, nebizniškas. Žadamą tą
jį klausimą iš naujo pakelti miesto ta
ryboje.

Kaip ten bus, nežinome* bet mums ro
dosi, kad miesto tarybos žygis yra ne
blogas. Pavadinimas gatvės Amerikų (t. 
y. Šiaurės ir Pietų Amerikų) vardu su
daro tam tikro gražaus sentimento, su
artina abiejų Amerikų respublikas ir 
tautas.

Buvusioji (Moji Avenue kadaise buvo 
apleista gatvė, nepaisant to, kad ji vin
giuoja per miesto širdies centrą. Bet po 
to, kai iš tos gatvės buvo išimtas viršu
tinis traukinys ir iškastas tunelius (sub- 
vė) apatiniam traukiniui, gatvė gerokai 
pagražėjo ir suryškėjo. Dabar po karo 
tikimasi, kad ši gatvė neužilgo visiškai 
išprus ir pradės lenktyniuoti su Penk
tąja Avenue. Tuo būdu ir jai vardo pa
keitimas supuola su patogiu laiku.

Bendrai, po karo Amerikos miestuose 
būtų galima pakeisti visą eilę nereikš
mingais pavadinimais gatvių į reikšmin
gesnius.

Mes dar negirdėjome, kad kur nors 
būtų gatvėms vardai suteikti Stalingra
do, Jaltos, Kasablankos, Tobruko, Gua- 
dalkanalo, ir kitų žymių vietovių, ku
riose praeitojo karo metu buvo -atlikti 
milžiniški žygiai priešui sumušti ir ka
rui laimėti.

O tai reikėtų padaryti.
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“Jaučiuosi baisiai blogai. Net sakymas prieš unijas 
prakalbų nebeteikia man smagumo.”

Kas Ką Rašo ir Sako
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šeštadienis, Spalių 6, 1945

NAUJOJI VAGA TARYBINĖS LIE
TUVOS DRAMATURGIJOJE

4

pastarųjų 
turi ateiti, 
baubas ir

B. Dauguvietis pirmas mū
sų draminėje literatūroje ėmė
si sunkaus darbo: parodyti 
rampos šviesoje didžiuosius 
1940-44 metų įvykius Lietuvo
je. Vaizdavimo formą auto
rius, matyti, suprasdamas sun
kumus, kilusius dėl istorinių 
įvykių perspektyvos artumo, 
pasirinko lengvesnę: jo pjesė 
“Nauja vaga’’ susideda ne iš 
veiksmų, o iš paveikslų, ir tai 
visam veikalui suteikia ne tiek 
dramatinį, kiek epinį, papa
sakojamą pobūdį. Išeities taš
ką šiam laikotarpiui parodyti 
scenoje sudaro žemės klausi
mas.

Veikalo tema nesudėtinga. 
Pakilus uždangai, pirmame 
paveiksle matome kuone vi
sus svarbiuosius pjesės veikė
jus, jų charakterį, troškimus ir 
norus. Tvarkingoje Roko Ur
niežiaus šeimoje lyg ir susi
kaupia visi atmintini 1940 me
tų liepos mėn. įvykiai Lietuvo
je. Jaunos tarybinės valdžios 
istoriniai sprendimai * iš pa
grindų pajudino visą gyveni
mą. Gudrus ir kietas žemval
dys Jakubauskas su įprastu 
senojo režimo viršaičio apsuk
rumu ima šiauštis prieš tarybi
nius įstatymus dėl žemės ir 
jieško suktų kelių išsaugoti 
savo 47 ha ūkį. Urniežiaus sū
nus Benis, lengvo pragyveni; 
mo būdo vertelga, prašvilpia 
8 ha žemės, gautos neaiš
ku kokiu būdu iš Jakubausko/ 
įsigyja autobusą, kuriuo de
dasi keliąs Lietuvos pažangą. 
Jo žmona Palmira tipiška 
miesčionė, nenusivokdama įvy
kiuose, pritaria vyrui, šie 
žmonės, vienodai paliesti tary
binių įstatymų, atstovauja at
gyvenusį pasaulį. Tiktai Ro
kas Urniežius palankiai nusi
teikęs tarybinei valdžiai. Bet 
štai ateina žmopės, kuriuos 
naujoji santvarką iškėlė tik
raisiais teisėtos žemės savi
ninkais. Tai buvęs stalius Voz- 
butas ir keliasdešimt metų pas 
buožę žemės ūkio darbininku 
dirbęs Gaputis. Jiems mati
ninkas atrėžė sklypus iš Ja
kubausko žemės, viršijančios 
30 ha. Vozbutas ir Gaputis 
naujakuriai. Jie kūnu ir siela 
suaugę su naująja santvarka. 
Tai naujo tipo žmonės, va
kar dar ėję gyvenimo nuoša
lyje, o šiandien aktyvūs, pilna
teisiai naujos visuomenės na
riai.
džięs šalininkas 
sūnus
Bęniui. Leonas — komjaunuo
lis, energingai dalyvauja že
mės komisijoje dalijant nauja
kuriams sklypus. Kultūringas 
ir ryžtingas tarybinis parei
gūnas inteligentas Burba su
maniai sutrukdo Jakubausko 
kombinacijas ir apkarpo jo 
žemę įstatymo nustatyta tvar
ki

Prasideda nąujas gyveni
mas. Roko namuose laikinai 
apsigyvena naujakuriai Voz
butas ir Gaputis. Rokas tal
kininkauja jiems, pamoko 
ūkiškai elgtis su inventoriumi. 
Švelni, svajinga, idiliškai nu
siteikusi Gapučio duktė Bri
gita pavergė Leono širdį. Nau
jakuriai pradeda statyti savo 
trobesius. Atrodo, kad gyve
nimas vyksta darniai, kad ir 
Jakubauskas lyg ir susitaikė 
su savo likimų. Tiktai Beniui 
pavyksta įlįsti į kooperatyvą, 
čįa jis padarė išeikvojimus įr, 
vengdamas kontrolės rezulta-

Bęt 
imą

niais sumetimais tik buožė Ja
kubauskas, Benio žmona, ti
kėdamasi vėl pabuvoti Palan
goje. Ateina žinios apie vokie
čių žiaurumus ir lietuviškųjų 
nacionalistų “aktyvistų” siau
tėjimus. Leonas, Vozbutas ir 
kt. eina į miškus partizanau
ti.

Užėjus vokiečiams, Jaku
bauskas nuvaro naujakurius 
nuo žemės, tampa vėl viršai
čiu, o Benys jau policijos “fiu- 
reruko” uniformoje ištikimai 
tarnauja okupantams. “Nau
josios Europos” šalininkų vei
kla prasideda nuo žudynių ir 
tarybinių piliečių turto grobi
mo.

Norėdami nuslopinti parti
zaninį judėjimą, vokiečiai at
siunčia baudžiamąjį būrį. 
Liaudies keršytojai sumuša 
gestapininkus. Bet į esesinin
kų rankas patenka Leonas ir 
Brigita. Tardymo metu Benys 
išduoda SS majorui savo bro
lį Leoną, kurį vėliau “akty
vistai” nuveda sušaudyti. Nors 
ir skaudus buvo Beniui ant
ausis, gautas iš majoro už 
permažą pareigingumą, tačiau 
jo egoistinis pojūtis yra daug 
stipresnis, negu tautos reika
lai.

Roko pirkelę pasiekusi ži
nia apie Raudonosios Armijos 
prisiartinimą prie Lietuvos nu
džiugina Roko šeimą ir nau
jakurius. Priartėjus frontui, 
iš miško ateina Vozbutas, jau 
patyręs ir užsigrūdinęs parti
zanas. Apylinkėje sumišimas. 
Bėgo vokiečiai, o su jais drau
ge ir lagaminus nešinas Benys 
su žmona, “aktyvistai.” Vo
kietijon išdūmė ir Jakubaus
kas, pasikinkęs keletą arklių.

Nutilus bombonešių ūžesiui, 
į Roko pirkią įeina petingas 
raudonarmietis su automatu, 
pasveikina šeimininkus ir iš
tiesia jiems savo tvirtą, bro
liška ranką.

Uždanga nusileidžia.
B. Dauguvietis savo pjesėje 

paprastai, be jokių 
mų, rodo žiūrovams 
įvykius. Nesudėtingi 
kėjų chafakteriai.
juos visus charakterizavo jau 
pirmame paveiksle. Ryškūs ir 
nekintami jie lieka per visą 
vaizduojamąjį laikotarpį. Sa
kysim, jie tik iliustruoja tuos 
įvykius, bet anaiptol nė vie
nas iš jų nėra tų istorinių įvy
kių paveikiamas. Jie yra tvir
tai apsisprendę iš pat pradžių, 
o vėliau tik labiau išryškėja. 
Galimas dalykas, kad pjesės 
perkrovimas problemomis ir 
aprėpiamojo laikotarpio pa
vaizdavimo’ platumas suvaržė 
autoriaus galimumus giliau 
pažvelgti į žmones ir į jų psi
chikos formavimąsi ir net per
silaužimus, kurie neginčytinai 
būna tokiuose laikotarpiuose.

Pjesėje sunkoka įžiūrėti he
rojų. Atrodytų, kad Leonas 
ir Brigita, Gaputis ir Vozbu
tas turėtų būti svarbiausieji 
scenoje pionieriai. Leonas — 
komjaunuolis, drąsus kovoto
jas. Bet autorius jo neišryški
no, parodė jį fragmentiškai, 
vietomis net sentimentališkai. 
Ir, kas svarbiausia, jis žūva 
prieš pjesės finalą. Brigita 
yra autoriaus perdėm stilizuo
ta kaimo mergelė, kurios cha
rakteris nepasikeitė ir sunkio
mis okupacijos dienomis. Tam 
tikrus abejojimus sukelia Voz
butas.
tampa naujakuriu, 
klausosi 
kaip reikia elgtis su invento
riumi ir pan. Daug įtikina
mesnis Vozbutas būtų, jei au
torius jį parodytų kaip dar
bininką stalių, dirbantį kai
me. Gaputis lieka vienintelis 
įtikinąs naujakurys. Tačiau 
autorius pjesės centre pastatė 
ne naujakurius, o mažažemį 
valstietį Roką Urniežių, tvar
kingą, kiek svajojantį, ryškiai 
pasisakiusį už tarybinę val- 

apkąlfina'džią, gyvenantį tėvynės ir 
.1 tautos ateitimi.)

(Tąsa 5-mę pusi.)
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nai darbininkų išmesta iš 
darbų dėl rekonversijos ir 
kad neužilgo žada atleisti 
dar penkis ar šešis milio- 
nus darbininkų, visai ne iš 
darbininkų bei streikų kal
tės, tai Draugas nemato ir 
ne j ieško kaltininkų. O ne
mato ir nejieško todėl, kąd 
tai kaltė samdytojų ir vy
riausybės. Bet kai apsigy
nimui savęs ir apgynimui 
savo šeimų nuo alkio tai 
šen, tai ten darbininkai me
ta darbą ir išeina streikan, 
tai klerikalai atidaro visą 
burną prieš organizuotus 
darbininkus.

Bet kad neatrodytų visiš
kai neteisinga ir vienpusiš
ka, tai, suprantama, Drau
gas išstena;-vieną sakinį ir 
prieš samdytojus. Bet tuo
jau, tuo pačiu burnos ati
darymu, paleidžia dešimtį 
sakinių prieš darbininkus. 
Pavyzdžiui, ten pat Draugo 
redaktorius sako:

“Kaltininkų rasime ir 
darbdaviuose; kurie daugu
moje atvejų rodo per daug 
didelio gobšumo; ir darbi
ninkų unijose, kurių viršū
nėse yra ir tokių nenuora
mų, kurie, norėdami pa
griauti Amerikos demokra
tinę santvarką, kursto dar
bininkus Į streiką ne dėl jų, 
darbininkų, gerovės, bet dėl 
savo politinių tikslų; ir val
džios sferose rasime kalti
ninkų.”

(D., rugs. 28 d.)
Kaip matote, darbdaviuo

se rasime tik “per didelio 
gobšumo”, bet darbininkai 
jau kaltinami pasikėsinime 
ant Amerikos demokratinės 
santvarkos. Jie jau, Drau
gę supratimu, yra sukilė
liai, krašto priešai, pilnai 
užsitarnaują aukščiausios 
bausmės!

Bet štai, paėmus žibalo 
gamybos pramonę, kur ver
da streikas, aiškiausia kal
tė yra samdytojų, o ne dar
bininkų, nors dar taip nese
niai Draugas apkaltino dar
bininkus, primesdamas jiem 
pasimojimą sunaikinti Sinc
lair Oil kompaniją. Tąi 
paliudiją ir darbo sekreto
rius . Lewis B. S.chwellen- 
bach, kuris bando samdyto
jus į r darbininkus sutaikyti 
ir buvo pasiūlęs ąbięms pu
sėms bompromisiųį planą. 
Spalių 3 dieną p. Schwellen- 
•bkch pareiškė, kad unija 
jojo planą priėmę, fyet žiba
lo kompanijos atmetė. Ji- ; 
sąi toliau pareiškė, kad jis 
pasiūlys prezidentui ’Į'rų- 
mapųi užstręikųotų kompa: 
nijų žibalo šaltinių operąvį- 
mą pąįmti į valdžioj ran

KLERIKALŲ PRIEŠDAR- 
BININKIšKOJI VAGA.
Tarptautinė situacija la

bai kietai susijusi su Ame
rikos naminiais reikalais. 
Kas tarptautinėje politikoj 
palaiko reakciją ir fašizmą, 
tas naminėje politikoje tar
nauja stambiajam kapitalui 
ir eina prieš darbininkus ir 
prieš pažangą. Tai aksioma.

Lietuviškieji klerikalai 
turėjo daugybę progų karo 
metu parodyti visuomenei 
savo veidą visais didžiai
siais tarptautiniais-pasau- 
liniais klausimais. Ir visais 
atvejais jie pasirodė reakci
jos, fašizmo ir juodašimtiz- 
mo palaikytojai ir šalinin
kai. , 4

Pasibaigus ’' karui, visu 
smarkumu iškilo visos di
džiosios rekonversijos prob
lemos namie. Prasideda su
sikirtimas ferpe darbo ir 
kapitalo. Stambusis Ameri
kos kapitalas, nesvietiškai 
pakilęs karo metu (didžio-1 
sios korporacijos pasidarė 
gryno pelno dvylika bilionų 
dolerių!), nori rekonversi
jos naštą suversti ant dar
bininkų pečių. Jis siekia su- 
trftiškinti darbo unijas.

Pasibaigus viršlaikiams, 
darbininkų algos automati
škai nukrinta apie 30 nuoš. 
Tuo tarpu reikmenų kainos 
ne tik nekrinta, bet dar ky
la aukštyn.

Šita situacija gimdo dar
bininkuose nerimą, išslieja 
streikų banga...

Kokią poziciją šiame at
sitikime užima klerikalų 
spauda ir jų orakulai? Ogi 
stambiojo kapitalo įr reak
cijos! Tai aiškiai matome 
Chicagos kunigų Drauge. 
Beveik kasdien dabar tam 
dienraštyje pasirodo straip
sniai, editorialai ir žinios, 
aiškiai nukreipti prieš or
ganizuotuosius darbininkus. 
Tai rėkiama, kad CIO uni
jos nori sunaikinti pramo
nines kompanijas. Tai 
ęmefkiami streikai. Jeigu 
nesiseka rekonversijos pra- 
vedimas, tai kaltė esanti 
darbininkų! •

“Šitą syarbų ręlųmversi- 
,jos a&rbą, mūsų supratimu, 
žymiai trukdo plintą darbi
ninkų streikai,” sako Drau
gas. ’ “Iki vakar dienos j 
streiką išėjo netoli keturi 
šimtai tūkstančių dąrbįųin- 
kų. Iš priežasties streikų 
neteko darbo pusantro mi
lijono kitų darbininkų. Yrą 
pavojų, kad po dienos, ki
tos šis streikuojančių ir 
streikų paliestų darbininkų 
skaičius dvigubai padidės?.

Kad jau apie trys įpilio-

1

įmantru- 
istorinius 
ir jo vei- 
Autorius i“Kristus” Džėloje

Dienraštis Vilnis rašo: t
“Prieš karą Amerikon kasmet atvyk

davo iš Vokietijos Oberammergau artis
tų grupė, kuri šioj šalyj duodavo spek
taklius, atvaizduojančius Jėzaus Kristaus 
kančias. Originaliai Oberammergau gru
pė susidarė iš paprastų kaimiečių, kurie 
laikui bėgant virto profesionaliais ar
tistais.

“Amerikoj, ypač tikinčiųjų tarpe, ši 
Oberammergau grupė pasidarė labai 
populiari.

“Karo metu, žinoma, tas visas biznis 
nutrūko.

“Overseas News Agericy praneša iš 
New Yorko,. kad sekantį pavasarį Obe
rammergau grupė norinti atvykti Ame
rikon ir vėl pademonstruoti Kristaus 
kančias. Bet ne visi tos grupės artistai 
galės atvykti.

“Kas su jais pasidarė?
“Pasirodo, kad Alois Lang, kuris per 

daugelį metų lošė Kristaus rolę, tupi 
kalėjime. Jis suareštuotas įsakymu A- 
merikos Militarinės Valdžios, kaipo ak
tyvus hitlerininkas. Kalėjiman patupdy
ta ir Anni Roth, kuri lošė Marijos rolę. 
Kalėjime atsidūrė ir Willi Bierling, ku
ris lošė švento Jono rolę’.

“Kristaus kančių populiarizatoriai — 
dželoje.

“Čia bus vietoje ironiška pastaba: 
Hans Zwinkel, kuris lošė Judošiaus rolę, 
pasirodė geras kovotojas prieš nacius.

“Šiaip ar taip kalbant, Oberammer
gau misionieriams kelias Amerikon tu
rėtų būti uždarytas.”

Karštas tarybinės val- 
Urniežiaųs 

Leonas — antipodas

?

Nieko Nepasimokė
Atrodo, kad Franci jos buržuazija ir 

social - demokratija iš antrojo pasauli
nio karo nieko nepasimokė. Socialistai 
/(su Blumu priešakyj) stoja už “Vakarų 
Europos bloką”, t. y., už Anglijos, Fran- 
ęijos, Italijos, Belgijos, Hollandijos blo
ką, į kurį turėtų būti įtrauktos ir Jung
tines Valstijos.
' Šiomis dienomis gen. de Gaulle lankėsi 
francūzų okupuoto j Vokietijos daly j, 
-kur jis sakė kalbą vokiškų miestų ma
jorams ir kitiems pareigūnams. Ten gen. 
de Gaulle pareiškęs: “Vakarų Europa 
su Vokietija privalo dirbti išvien.”

• Prieš ką dirbti?
• Aiškų, prieš Tarybų Sąjungą!

Kur link toji politika veda? Ji neve
da prie nieko gero.
• Francija, taip skaudžiai nukentėjusi 
šio karo metu, pasirodo ir vėl norima 
•pastatyti ten, kur ji buvo prieš kąrą.
• Gerai atsimename Municho pardavys- 
tes “žygius”, į kuriuos Francija buvo į-

M
Darbininkas, stalius 

įdėmiai 
Roko pamokymų,tų, padegė kooperatyvą, 

pajutęs, kad jo kulnai 
svilti — išnyksta.

Lyg perkūnas iš skaistaus 
dangaus į šį šviesių varsų gy
venimą trepkia jbaisi žinią: at
eina vokiečiai. Roko ir nauja
kurių veidus perbėga baisus 
17-tųjų metų vokiečių okupa
cijos prisiminimas. Džiaugia
si šia žmonių nelaime egoistį-
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kas! Vadinasi, Schwellen- 
bach ąįškiai ;
Draugo Įteisinamų^ ir gina
mus samdytojus. .

Kur Daugiau Vajininkų?
Iki šiol Laisvės vajun įstojo, palyginti, 

dar nedidelis skaičius veikėjų. Mes tiki
mės, mes laukiame, kad tasai skaičius 
greitu laiku žymiai padidės.

'Kiekvienoj lietuvių kolonijoj turi būti 
bent vįenas vajininkas, dirbąs savo dien- 
pąšpiui šiame vajuje.
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

SALOMĖJA NĖRIS
Po ilgos ir sunkios ligos mirė Salomė

ja Nėris, žymioji mūsų poetė, talentin
goji lietuvių poezijos kūrėja, tarybinės 
lietuvių literatūros pasididžiavimas. 
Mirtis išplėšė ją iš mūsų tarpo pačiame 
jos poetinio talento žydėjime, ir ši žinia 
giliausiu liūdesiu atsilieps tūkstančiuose 
jos skaitytojų širdžių, visoje mūsų tau
toje. ę

Salomėja Nėris atėjo į lietuvių litera
tūrą prieš 20 metų ir iš kartd pasireiškė 
kaip talentinga poetė. Pirmieji jos eilė
raščiai buvo šviesios, jaunatviškos nuo
taikos poezija. Tačiau poetė, stebėdama 
buržuazinės Lietuvos gyvenimą ir jaut
riai išgyvendama jo neigiamybes, grei
tai savo kūryboje ėmė liesti visuomeni
nes temas. Jieškodama atsakymo į opiuo
sius ano meto socialinius ir politinius 
klausimus, ji tą atsakymą raqkF socialis
tinėje pasaulėžiūroje. Tai privedė Salo
mėją Nėris prie nutraukimo ryšių su se
nąja visuomene, ką ji padare su ryžtin
gu atvirumu ir drąsa.

Nuo 1930-tų metų Salomėja Nėris sa
vo didžiulį poetinį talentą atiduoda iš
skirtinai mūsų darbo liaudžiai ir lietu
vių pažangiosios literatūros ugdymui. 
Jos poetinis talentas dar labiau sustip
rėjo ir išaugo, ir tai turi pripažinti net 
poetės ideologiniai priešai. Už savo rin
kinį “Diemedžiu žydėsiu” ji 1938 metais 
gauna valstybinę premiją. Jos poezijoje 
greta nuostabaus lyrinio subtilumo ir 
formos meistriškumo pasireiškia gilus 
artimumas mūsų liaudies dainų dvasiai.

Tačiau nepaprasto savo talento sukle
stėjimo Salomėja Nėris pasiekia tik Ta
rybų Lietuvoje. Tarybinė santvarka su
teikia jos poetiniam žodžiui plačiausią 
tribūną, ji pasidaro myiimiausiąja mūsų 
darbo liaudies poete. Savo eilėraščiuose 
ir poemose Salomėja Nėris geriausia iš
reiškia mūsų tautos išsivadavimo 
džiaugsmą ir pradėtosios kurti Lietuvoje 
socialistinės ateities šviesiuosius lūkes
čius. Savo “Poemą apie Staliną” ji skai
to TSRS Aukščiausiosios Tarybos sesi
joje, kai Lietuva buvo priimama į Tary
bų Sąjungą, ir poetės balsas iš Krem
liaus rūmų nuskamba per visą plačiąją 
tarybinę šalį. Lietuvos liaudis savo my
limąją poetę išrenka deputatu į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą.

Hitlerinis užpuolimas priverčia Salo
mėją Nėrį laikinai persiskirti su savo 
mylimąja Tėvyne. Kai Lietuva kankinasi 
po vokiškųjų okupantų jungu, Salomėjos 
Nėries poezija pasiekia aukščiausiojo 
meniškumo laipsnio. Kaip tik Tėvynės 
karo metais ji parašo stipriausius savo 
lyrikos kūrinius.

Karštas tarybinis patriotizmas, Lietu
vos meilė ir ilgesys, smogianti neapykan
ta priešui, uždegantis kvietimas į ryžtin
gą kovą, tvirtas tikėjimas pergale ir gi
lus humanizmas galingai skamba iš Sa
lomėjos Nėries karo meto poezijos. Jos 
bąlsas per fronto liniją pasiekia vokiš
kųjų okupantų pavergtąją Tarybų Lie
tuvą ir čia kelia priešvokiškos kovos są
jūdį, didina partizanų eiles, ugdo pasi
priešinimą vokiečiams, tvirtina mūsų 
liaudyje optimizmą ir pergalės viltį. Pa
ti poetė ne kartą lankosi su savo kūryba 
Lietuviškojoje Divizijoje, uždegdama 
lietuvius raudonarmiečius kovos ryžtin
gumu ir didvyrišku narsumu. Ji sukuria 
talentingą poemą apie Tarybų Sąjungos 
Didvyrę Mariją Melnikaitę.

Karo metu daugumas Salomėjos Nė
ries eilėraščių išverčiami į rusų kalbą, ir 
ji pasidaro populiari ir mėgiama poetė 
visoje Tarybų Sąjungoje.

Už didelius nuopelnus, plečiant parti
zaninį sąjūdį Lietuvoje, Tarybų Sąjun
gos Vyriausybė apdovanojo Salomėją 
Nerį Tėvynės Karo I-jo laipsnio ordinu.

Grįžusi į išvaduotąją Tarybų Lietuvą, 
Salomėja Nėris sukuria visą eilę perga
lės džiaugsmu trykštančių eilėraščių. 
Paskutinysis jos poezijos rinkinys “Lak
štingala negali nečiulbėti” išeina netru
kus prieš jos mirtį.

Visas neilgas Salomėjos Nėries gyve
nimas yra įkūnijimas rašytojiško darbo

principiškumo, tautumo ir pasišventimo 
liaudžiai, mūsų tautos gyvybiniams rei
kalams. Ji buvo ne tik talentinga poetė, 
bet ir gili mintytoja, numačiusi istorinės

reikia tarnauti savo liaudžiai, bolševikų • 
partijai, Tėvynei.

Lietuvos Lenino Komunistinės
Jaunimo Sąjungos
Centro Komitetas.

Salomėja Nėris

raidos kelią, supratusi socialistinių idė
jų didžijąją prasmę ir reikšmę. Visas sa
vo paskutiniųjų kelerių metų jėgas ir ta
lentą ji atidavė tarybinės santvarkos 
įgyvendinimui Lietuvoje. Salomėja Nė
ris yra žavintis pavyzdys inteligentės, 
paskyrusios visas savo jėgas mūsų liau
dies laimei.

Salomėja Nėris liks mūsų literatūro
je visiems laikams kaip viena žymiau
siųjų poečių, kaip didelė žodžio meninin
kė, praturtinusi lietuvių poeziją pirmaei
liais lyrikos kūriniais, kaip viena talen- 
tingiausiųjų tarybinės lietuvių literatū
ros kūrėjų. Jos ankstyva mirtis — di
džiausias nuostolis mūsų tautinei kultū
rai, lietuvių poezijai ir tarybinei litera
tūrai.

K. Korsakas, J. Baltušis, J. Banaitis, 
K. Boruta, J. Butėnas, Butkų Juzė, 
Petras Cvirka, Sofija Čiurlionienė, 
A. Churginas, L. Gira, V. Sirijos 
Gira, J. Grušas, A. Gricius, A. Ieš
mantą, K. Inciura, P. Jiiodelis, L. 
Janušytė, R. Januškevičienė, K. 
Jankauskas, J. Josadė, V. Jocaitis, 
V. Katilius, K. Kiela, H. Korsakienė, 
J. Krikščiūnas-J ovaras, Z. Kuzmic
kas, S. Kapnys, A. Lastas, O. Mičiū- 
te, V. Mykolaitis-Putinas, A. Miški
nis, V. Mozūriūnas, E. Mieželaitis, 
J. Marcinkevičius, T. Tilvytis, B. 
Sruoga, E. Simonaitytė, J. Šimkus, 
A. Šalčiuvienė, J. Paukštelis, Pr. 
Povilaitis, V. Reimeris, K. Račkaus- 
kas-Vairas, V. Valsiūnienė, A. Ven
clova, P. Vaičiūnas, Ė. Viskanta, A. 
Žukauskas-Vienuolis, J. Žiugžda, 
V. Žilionis.

Nuo Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas su liūdesiu praneša apie 
mirtį žymios poetės, lietuvių liaudies di
džiosios dukros, Aukščiausiosios TSRS 
Tarybos deputatės Salomėjos Nėries- 
Bučienės.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas.

Kaip TarvliŲ Lietuvoje 
įamžinama Sal. Neris
Tarybų Lietuvos vyriausybė padarė 

šitokį nutarimą neseniai mirusiajai poe
tei Salomėjai įNėrei įamžinti:

Poetės Salomėjos Nėries-Bučienės at
minimui įamžinti Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Taryba nutaria:

1. Pastatyti Vilniuje poetąs Salomėjos 
Nėries-Bučienės paminklinį biustą.

2. Pavadinti Kauno gatvę Salomėjos 
Nėries vardu.

3. Pavesti Valstybinei Grožinės Lite
ratūros Leidyklai išleisti 1945-46 metais 
pilną Salomėjos Nėries raštų rinkinį.

4. Pavadinti Vilniaus Mergaičių gim
naziją Salomėjos Nėries vardu.

5. Paskirti' Vilniaus Universiteto Is
torijos Filologijos fakultete Salomėjos 
Nėries vardo 400 rub. stipendiją.

V 1 i

Prie Salomėjos Nėries 
Kapo

Prie tavp kapo ramunės žiedas
Linko, nulinko žemai.
Lakštingalėlė per naktį gieda, 
Gieda pėr naktį liūdnai...

400 Metu nuo 1
A. Kulviečio Mirties

Jau 1544 m., tik įkūrus Karaliaučiaus 
universitetą, buvo kelios stipendijos lie
tuviams, norintiems savo tautiečiams 
skelbti protestantų tikybą. Tie busimie
ji protestantų kunigai, pamokslininkai 
buvo skatinami lietuviškai rašyti tikybi
nes knygas. Bet tais laikais Prūsų lietu
vius slėgė sunkios ponų baudžiavos, ir 
jie neturėjo kada galvoti apie švietimą- 
si. Turtingasis luomas, bajorai ir mies
tiečiai, buvo daugiausiai vokiečiai, tad 
pačioje pradžioje lietuviškųjų stipendijų 
kandidatų teko jieškoti Didžiojoj Lietu
voj — šičia tuomet bajorai dar nebuvo 
nutautę; iš čia buvo kviečiami ir lietu
viai profesoriai.

Tuo būdu pirmieji lietuviškojo rašto 
organizatoriai ir buvo Stah. Rapagelio- 
nis (lotyniškai rašęs Rapagelonis, o bal
tarusiškai Rapailavičius), kilimo iš Kel
mės, ir Agromas Kulvietis (lot. Cul- 
vensis), kilęs iš Kulvos, netoli Kauno. 
Vienas ir kitas įsipareigojo į lietuvių 
kalbą versti tikybines protestantų gies
mes bei psalmes. ^Tačiau tik žiupsniai tų 
giesmių pasiekė mūsų laikus. Rapagelio- 
nis ir Kulvietis buvo paskirti Karaliau
čiaus u-to profesoriais, bet abudu mirė 
1545 m., vadinasi dvejais metais prieš 
pasirodant pirmajai spausdintai lietuvių 
kalba knygai.

A. Kulvietis lankęs kelis universite
tus: Krokuvos, Liuveno, Vitenburgo ir 
Leipcigo. Jisai Vilniuje įsteigė mokyklą, 
o paskiau, pakviestas į Karaliaučių, ten 
profesoriavo. Mirė jau minėtais metais 
Vilniuje. A. Kulviečio verstųjų giesmių 
teišliko Liuterio giesmė “Pagarbintas 
būki ir pačėstavotas.” Išvertęs giesmes 
ir psalmes, jisai mirdamas įsakė savo 
mokiniams giedoti; tik paskiau jos galė
jo patekti į spausdintus leidinius.

G. Šaparas.

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne- 
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti iš 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— Įsigykite Dr. 
Peter’s Gomozo — 
laikų-išbandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 
pačios Gamtos 
vaistinių šaknų, 
žolių ir augmenų. 
Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
tų malonų jausmų 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanus 
-—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo, 
įsigykite Gomozo 
Šiandien.

i gomozo.

Jeigu jas negalite nusipirkti savo apyUn- 
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘'susipaxini' 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnn 60c vert«*1A.1L V U Bandymui Bonkutes
' DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
1 antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng

vinimą nuo reutnatiškų ir neuralgiškų 
■ skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin

gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.

I DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
• pąlengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus, kaip pavyzdžiui rūkšties 

i nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį ‘‘Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketų regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas________ _____ ....

Adresas „ ----- , , ,

Pašto Ofisas_______ ___ , -
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept ”4-29
2501 Washington Blvd., Chicago 12, IU. j
258 Stanley St. Winnioea. Man.. Can. j 

zittlH -i'............................  -s.

Nemunas
Kas rytą beržas paberia rasą, 
Verkia berželis kasryt:
Liūdnos palinksta žaliosios kasos, 
Ašara rieda skaidri...

Žydi lelijos aplink ir vysta,
Vysta nuliūdę žiedai.
Buvo juk dienos, buvo jaunystė, 
Buvo ir laimė, andai...

'FDabar t’ik kapas. Prie jo vainikai, 
Gėlės ir skundo malda.
Žiedelių sniegas taką užsnigo, 
Kuriuo ėjai tu tada ...

J. Lapašinskas.

Skaidriai, svajingai, pro kaimą, pro 
dvarą,

Nemunas bėgdamas vingį vis daro, 
Tartum lietuvio mintis rūpestinga, 
Tartum jis Baltijon kelio pristinga . . :

Kaip čia nubėgsi, banga nepritilęs: 
Smėlis—kaip auksas, ten atspindi pilys... 
Mylią laimėjai, kalnelį vėl lenki, 
Sveikink milžinkapį, džiaukis palanke...

Pasiekei kalną—šimtai panoramų 
Stebina Nemuną... (Nūdien tik 

ramų!...).
Birštono slėnin pro Prienų miestuką 
Nemunas vingį kaip milžinas suka ...

DONALD BUKA 
vaidina vyriausių rolę naujoj 
Dan Totheroh dramoje “Live 
Life Again/’ S. S. Krellberg’o 
statomoj Belasco Teatre, 44th 
St., į rytus nuo Broadway. Pir
mu kartu perstatyta pereitu 
šeštadienį. Vaidinama vaka
rais 8:40, taipgi trečiadieniais 
ir šeštadieniais 2:40.

Nuo Lietuvos TSR Liaudies Komisarų 
Tarybos ir Lietuvos KP (b) C. Komiteto

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų. Ta
ryba ir Lietuvos Komunistų Partijos 
(bolševikų) Centro Komitetas su giliu 
liūdesiu praneša, kad po ilgos ir sunkios 
ligos 1945 m. liepos mėn. 7 dieną mirė 
žymi lietuvių poetė, ištikima lietuvių 
tautos dukra, karšta mūsų tarybinės Tė
vynės patriotė, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatė Salomėja Nėris- 
Bučienė.

■Lietuvos TSR Liaudies Komisarų.
Taryba,

Lietuvos Komunistų Partijos (d) 
Centro Komitetas.

Nuo Lietuvos LKJS Centro Komiteto
■ Lietuvos Lenino Komunistinės Jauni
mo Sąjungos Centro Komitetas su giliu 
liūdesiu praneša komjaunuoliams ir jau
nimui apie ankstyvą talentingosios lietu
vių poetės, TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatės drg. Salomėjos Nėries mir
tį.

Liepsningos patriotės gražus gyveni
mas visada bus pavyzdžiu jaunimui* kaip

Gedimino Žemė
Einu per tėvynę, jai dainą sukūręs. 
Ir Nemuno bangos jau širdį ramino, 
Ir Baltijos audros krūtinėje burės . .. 
O šiandien džiauginosi žeme Gedimino...

Pagirdė lietus mano mylimą žemę.
Vėl saulė nerimsta Nery ir žydrynėj. 
Štai, Vilnius vaivorykšte debesį remia. 
Prabilo jo bokštų varpai sidabriniai.

Kur žvelgsi nuo kalno—vis Panerio 
kloniai.

Už klonių kalneliai, už kaimo vėl miškas.
Kiekvienas čia žiedas taip kvepia 

maloniai.
Neris sidabru tarp pušynų ištiškus.

Kiek čia tam Nemunui žaliojo lobio, 
Kolei jis Punią vaivorykšte globia!.. . 
Nemuno pievos—gėlių kaip daržely! 
Žiedas prie žiedo-—šimtai jų dar želia!.

• 1 » •

Nemunui gera. Jis vos tivuliuoja.
Jį čia lietuvio daina taip liūliuoja... 
Dar paviešėt čia! Nors vieną dar vingį! 
Nemunas neskuba, bet ir netingi...

Skaidriai jis rieda per ramiąją žemę- 
Lai sau kiekvienas jėgų iš jo semia!.. 
Lydi jį girios, bažnyčios ir svirtys... 
Nemunui liūdna su Lietuva skirtis ...

Petras Vaičiūnas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Ir vėl tu ant kelio, o kelias toks ilgas, 
Nors bėk juo į saulę pro debesį juodą, 
Kaip bėga dienelė, darbais neprailgus.. 
Atmirga mergaitė su žemuogių puodu!.

—Gal uogų?—Pati tu kaip uoga, 
mergele!...

Ir žodžiai, ir juokas laukais nuliūliavo 
Ak, kiek dar man kelio, to ilgojo kelio! 
O darbo darbelio, lyg dirvoje javo...

Petras Vaičiūnas.

S. Januliui, Worcester, Mass. — Jūsų 
rašinys tilps sekamame Literatūros ir 
Meno skyriuje.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisve!

“LAISVĖS” 
Koncertas
Lapkričio-Nov, 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.
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(Tąsa)
Stanislovas buvo nuėjęs ir semdamas 

pelenus sušuko:
— Trauk.
Aš nukabinau ąsotį, kuris buvo labai 

karštas, nutempiau jį per denį ir išpyliau 
į pelenų lovį.

Kai penkiasdešimt ąsočių buvo ištrauk
ta, Stanislovas suriko, kad likučius ga
lime palikti sekančiai pamainai, kadan
gi jau yra vėlus laikas. Aš maniau, jog 
čia pat iš nuovargio susmuksiu, nes ne
paprastai sunkus ąsočio tempimas, netu
rint laiko nė atsikvėpti, buvo labai nu
varginęs. Tačiau man dar nesuspėjus nė 
atsikvėpti, Stanislovas suriko:

— Ei, skubėk, tik dvidešimt minučių 
liko iki dvyliktos.

Aš nusivilkau į būstą. Denis nebuvo 
apšviestas, nes buvo taupomas žibalas, ir 
aš keturis kartus nusibrūžinau blauzdą, 
kol pasiekiau laivo pirmagalį. Ir ko tik 
ant denio nebuvo aplinkui suversta. Visa 
tai gal bus tiksliau pavaizduota, jei aš 
pasakysiu: “Ant denio viskas gulėjo su
mesta aplinkui”. Viskas, ką tik žemė duo
da ir ką ji yra davusi. Tarp to “visko” 
taip pat gulėjo ir smarkiai nusigėręs lai
vo dailidė, tikrasis “Jorikės” dailidė. Jis 
kiekviename uoste nusilakdavo iki netek
davo sąmonės ir pirmąją kelionės dieną 
jis negalėdavo dirbti jokio darbo. Kapi
tonas buvo tiktai linksmas, kad ne kiek
vieną kartą vairininkai sudarydavo dai
lidei kompaniją ir bent mažiausiai dar 
nors vienas jų likdavo pakankamai gyvas, 
kad galėtų stovėti prie vairo. Dailidei, 
trims vairininkams ir dar porai kitų ra
miausiai buvo galima išduoti liemenes. 
Jie nesukiaulintų jokio apdraudimo; 
priešingai, jie išgelbėtų ir patį netikriau
sią apdraudimą, net gi nežinodami, ko iš 
jų norima. Jie kaip tik ir turėjo daugiau
sia šansų patekti į gelbėjimosi laivelį, 
kuris buvo reikalingas kapitonui, norint 
išgelbėti gerai ir rūpestingai vestą laivo 
dienyną ir gauti pažymėjimą, kad, ne
žiūrint gyvybei pavojaus, jis nepapras
tai uoliai ėjo tarnybos pareigas.

Man dabar reikėjo pasiimti kavinį ąso
tį ir nueiti į virtuvę, kur ant židinio sto
vėjo kava, ir jį pripilti. Tuo būdu aš tris 
kartus turėjau eiti per neapšviestą denį, 
kur nebuvo jokios šviesos. Mano blauzdos 
baisiai kraujavo. Tačiau laive nebuvo jo
kios vaistinėlės, o jei šį tą ištikrųjų pir
masis karininkas ir turėjo paslėpęs pir
majai pagalbai, tai dėl tokių smulkmenų 
negi galėjau aš pas jį eiti.

Po to turėjau nemaža vargo, kol iš- 
krapšciau iš guolio mano pamainos kūri
ką. Jis nebespėjo nė gurkšnio kavos 
nuryti ir dėl to antrą kartą norėjo mane 
užmušti, kad taip per vėlai jį pažadinęs. 
Ginčytis, reiškia tuščiai eikvoti savo jė
gas. Tiktai kvailiai ginčijasi. Pasakyk 
savo nuomonę, jei tu, apskritai, kokią 
nors turi, kas ištikrųjų tėra retas atsiti
kimas, ir tuomet uždaryk snukį ir leisk 
kitam kalbėti, kol jam snukis nukris nuo 
vyrių. Visumet į kito nuomonę atsakyk 
taip, o kai jis pagaliau baigs ir nebegalės 
daugiau nė trupučiuko išsižioti ir tave 
paklaus: “Na, ar gi aš ne teisybę kal
bu?”, tuomet jam taip sau tarp kitko pri
mink, kad tu savo nuomonę jau saniai 
esi pasakęs, ir kad jis vistiek visai teisin
gai kalbėjęs. Ištisą savaitę padirbėjęs, 
nakties pamainos kūrikas pasidaro žmo
gus, nebegabus visus metus suprasti po
litiką.

Kava buvo karšta, juoda ir karti. Jo
kio cukraus, jokio pieno. Duonos duoda
vo, bet ją reikėjo valgyti sausą, nes mar
garinas dvokė. Kūrikas priėjo prie stalo, 
dribo ant suolo, po to atsisėdo, bet bene
šant prie burnos kavos stiklinę, jo galva 
pasviro ir trenkėsi į stiklinę, kurią su
daužė. Jis vėl iš naujo miegojo ir sapnuo
damas grabinėjo ant stalo duonos, norė
damas atsilaužti gabalą, kadangi iš nuo
vargio jis negalėjo išlaikyti rankoj pei
lio. Kiekvieną jo judesį vykdė visas kū
nas, ne tiktai vienos rankos, pirštai, lūpos 
jarba gaįva. Varpas suskambo, kūriką 
apėmė pykčio priepuolis dėl nespėtos iš
gerti kavos ir jis tarė:

— Eik žemyn, aš tuojau nueisiu. Pasi
rūpink gėlo vandens.

Eidamas pro virtuvę, pamačiau ten 
patamsy bešniukštinėjantį Stanislovą. Jis 
bandė, pasivogti muilo, kurį virėjas,, gal
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būt, kur nors galėjo laikyti paslėpęs. Vi
rėjas vogė muilą iš stiuardo, o stiuardas 
vogė jį iš kapitono lagamino.

— Parodyk man kelią žemyn į mašinų 
skyrių, prie katilo, Lavski, —pasakiau 
aš jam.

Jis išėjo iš virtuvės, ir mes turėjom už
lipti dr vieną aukštą viršun, kuris buvo 
vidurinis laivo pusdenis. Jis parodė man 
vieną juodą šachtą.

—Čia yra kopėčios, kurios veda j kati
linę. Čia nebegalėsi niekur paklysti, — 
pasakė jis ir vėl grįžo atgal į virtuvę.

Iš labai tamsios, tačiau vis dėlto tokios 
nepaprastai aiškios jūros nakties aš pa
žvelgiau žemyn į šachtą. Didelėj gilumoj, 
kuri atrodė begalinė, aš pamačiau žaiža
ruojantį, miglotą ir prirūkusį pragarą'. 
Šis pragaras buvo rausvas nuo atsispin- 
dėjusios katilo ugnies. Atrodė, lyg aš 
žiūrėčiau į požeminį pasaulį. Į šią raus
vą, miglotą šviesą įžengė dabar nuogas 
žmogus, išsitepęs anglių suodžiais, 
o per jo kūną tekėjo blizgančios pra
kaito srovės. Ta figūra tenai stovėjo su
nėrusi rankas ir nejudėdama spoksojo į 
raudonos šviesos šaltinį. Po to ta figūra 
pajudėjo, pagriebė ilgą sunkų geležinį 
žertuvą ir, keletą kartų neryžtingai juo 
aplink pamosikavusi, vėl pastatė jį prie 
užpakalinės sienos. Figūra dabar išėjo 
priekin, susilenkė ir, atrodė, lyg vieną a- 
kimirksnį ją būtų apsupusi liepsna. Po to 
ji vėl išsitiesė, liepsnos buvo užgesusios 
ir, apskritai, teliko tik šmėkliška rau
dona šviesa.

Aš norėjau nulipti žemyn kopėčiomis. 
Tačiau, kai aš ant viršutinio laiptelio pa
stačiau koją, į mane trenkė baisus karš
čio stulpas, kvapą gniaužiantis aliejaus 
tvaikas, anglių dulkės, skraidą pelenai, 
tirštas petroleumo kvapas ir vandens ga
rai. Aš smukau atgal ir smarkiai užsiko
sėjęs gaudžiau šviežią orą, nes tikėjau, 
jog mano plaučiai nebegalės ilgiau dirbti.

Tačiau tai nieko nepadėjo. Vistiek tu
rėjau repečkintis- žemyn., Apačioj buvo 
vienas vyras. Gyvas žmogus, kuris galė
jo judėti. O ten, kur gali būti kitas žmo
gus, taip pat galiu būti ir aš. Aš skubiai 
nusikoriau penkias ar šešias kopėčių pa
kopas, bet toliau jokiu būdu nebegalėjau 
repečkintis. Vienu šuoliu aš vėl atsidū
riau viršuje, norėdamas gauti šviežio 
oro.

Kopėčios buvo geležinės, jų pakopos — 
iš piršto storio apskritų geležinių virbų. 
Tiktai vienoje jų pusėje buvo turėklai, 
kita pusė, išorinė pusė, neturėjo jokių tu
rėklų, taigi, kaip tik atvira ir buvo ta 
pusė, pro kurią buvo galima nukristi į 
šachtą, kai tuo tarpu ta pusė, kuri buvo 
prie mašinų halės sienos, buvo aprūpinta 
turėklais.

Prikvėpęs savo plaučius šviežio oro, 
trečią kartą bandžiau leistis žemyn. Šį 
kartą aš pasiekiau platformą. Trys 
žingsniai per tą platformą, kuri buvo 
tik pusės žingsnio pločio, nuvedė mane į 
jos galą, kur antros kopėčios ėjo gilyn į 
šachtą. Tačiau šių trijų žingsnių nuženg
ti aš nepajėgiau. Prieš mano veidą čia 
kaip tik buvo pelenų kėlimo vinčas, o to 
vinčo garo vamzdis turėjo ilgą, bet visai 
ploną plyšį. Per šį plyšį šnypštė plikinan
čiai karšti vandens garai, kurie buvo to
kie aštrūs ir piauną, kaip liepsnos liežu
viai. Tas plyšis buvo tokioj vietoj, kad ir 
pasilenkus nebuvo galima išsisukti nuo 
to pjaunančio garo spindulio. Aš ban
džiau išsitiesti, bet tuomet jis man pliki
no ir ėdė rankas ir krūtinę. Tuo tarpu 
man vėl prireikė nubėgti į viršų atsi
kvėpti oro.

Aišku, aš buvau klaidingam kelyje. 
Šis nebuvo manasis. Aš vėl nuėjau į vir
tuvę, kur Stanislovas vis dar tebeieškojo 
muilo.

— Aš pats tave nuvesiu apačion, na, 
marš, —tuojau sutikdamas, jis noriai 
pareiškė.

' Pakeliui jis man tarė:
— Tu dar.niekumet nebuvai katilinėj, 

ar ne tiesa? Aš tai tuojau pastebėjau. 
Vincams juk nesakoma laba diena, bet 
tiesiog skeliama jiems į pakaušį ir viskas 
baigta.

Mano nuotaika dabar nebuvo tokia, 
kad būčiau galėjęs jam papasakoti, kaip 
reikia elgtis su tais daiktais, kurie turi 
sielą.

(Daugiau bus)

Bostono ir Apylinkės 
Žinios

Kam Pavėsime Valdyti 
Bostoną ?

Lapkričio mėnuo jau čia' 
pat. Lapkričio mėnesį mes tu
rėsime išsirinkti miesto gaspa- 
dorių. Kiekvieno piliečio pa
reiga ne tik kad balsuoti, bet 
privalo žinoti, už ką balsuoja. 
Tik taip darydamas atliks sa
vo pilietines pareigas.

Niekuomet Bostono piliečiai 
nebuvo taip turtingi kandida
tais, kaip šį metą ir štai jie: 
John Feeney, Joseph Lee, Ja
mes M. Curley, John J. Saw- 
tello, William Reilly ir John 
E. Kerrigan. Pusė kandidatų 
man nėra žinomi, nes jie nie
kur visuomenėj nebuvo iški
lę, bet kitus pusėtinai plačiai 
pažįstu ir apie juos plačiau 
pakalbėsiu.

Ponas James M. Curley per 
du sykius šeimininkavo Bosto
ne ir nebuvo blogesnis už ki
tus, bet pastaruoju laiku jis 
p u s ė t inai susidemoralizavo. 
Tos aukso mainos, įvairūs 
šmugeliai ir teismai jį išmušė 
iš politinės karietos. Vieton 
pasilsėti ant senatvės, tai se
nis vejasi tą karietą ir dar 
nori joje įsirioglinęs važiuoti, 
bet mažai yra vilties jam pa
sivyti ją.

Ponas William Reilly yra 
stambaus kapitalo šulas ir vi
siems plačiai žinomas. Jis ne
seniai , buvo ugniagesių bosas 
ir nekaip pasirodė. Vargiai jis 
gaus vieną balsą iš ugniage
sių. Vieną vakarą klausiau jo 
prakalbos ir negalėjau atsi
stebėti, kaip tas žmogus tiek 
turi drąsos! Jis drįso sakyti, 
jog jį Dievas sutvėrė ir iš 
dangaus atsiuntė, kad Bosto
ną valdytų. Bet juk ne kitaip 
sakydavo ir Hitleris su Mu- 
ssoliniu, o kur jie šiandien ?

Dabartinis miesto gaspado- 
rius John E. Kerrigan nebuvo 
piliečių rinktas, o tik pavel
dėjo Tobino vietą, kuomet pa-- 
starasis buvo išrinktas guber
natorium. Kerriganą seniai 
pažįstu ir turėjau asmeninius

su juo reikalus. Jis yra south- 
bostonietis. Mes jį buvome iš
rinkę keturis kartus, kad 
mūsų " distriktą atstovautų 
miesto valdžioje. Jis dauge
liui lietuvių, kartu ir man, 
prigelbėjo laike nedarbo. Ka
da sausio mėnesį jis užėmė 
vietą kaipo miesto gaspado- 
rius, tai tuom sykiu Bostonas 
buvo paskelbtas ant bankruto. 
Nežiūrint blogos finansinės 
padėties, jis finansus atitaisė 
ir pradėjo miestą atremontuo
ti.

Man teko girdėti Kerriga- 
no tris prakalbas ir jos pa
darė į manę gero įspūdžio. 
Pirmą girdėjau, kuomet ka
ras pasibaigė ir rusų jungti
nės draugijos buvo suruošę 
bankietą, kad pagerbti Rau
donąją Armiją. Tuomet Ker- 
riganas gana rezervuotai, kal
bėjo ir klausovas galėjo su
prasti, jog ne paprastas po
litikierius kalba, bet istoriją 
žinantis žmogus. Antrą, kuo
met generolas Pattonas lankė
si Bostone ir trečią, kuomet 
dešimts miestų majorų turėjo 
pusvalandį per radijo.

Nepadarysime klaidos iš
rinkdami John E. Kerrigan j 
Bostono majorus.

Jaunutis.

Binghamton, N. Y.
Lakūnas Wiliam Bakshas 

suėjo į porinį gyvenimą su Ja
ne Wetterstrand, buvusia chi- 
cagiete, o vėliau gyvenusia 
Floridoj. William yrą Pauli
nos Bakshas sūnus. Gyvenda
mas mūsų mieste pagrajydavo 
dėl LDS 6 kp. parengimų ir 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto parengimuose.

Taipgi į porinį gyvenimą 
suėjo karys Julius Blinkovitch 
su p-le Wiktorek. Jis yra sū
nus Juozo ir Alenos Blinkevi- 
čių. Jo motina, kaip kada pa
aukoja pagalbai Lietuvos žmo
nių. Geriausio pasisekimo jau
navedžiams.

“Purple Heart” medalį. Jis 
buvo sužeistas gegužės 12 d., 
1945. Dabar atrašė motinai 
laišką ir prisiutė tą brangią 
dovaną. Jis tikisi sugrįžti pas 
motiną apie ateinantį sausio 
mėnesį. Linkime geriausio pa
sisekimo.

J. K. Navalinskienč

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Sugrįžo iš užjūrio karys Al. 
Šulskis, kuris kariavo prieš 
nacius. Jaunuolis gražiai at
rodo. Iš Pacifiko fronto su
grįžo Walter Tingunas, kuris 
tarnyboj išbuvo 'B metus.

Annai Mikalajunaitei be
valgant įstrigo vištienos kau
las į gerklę ir turėjo kreiptis 
pas gydytoją, kuris pasiuntė į 
ligoninę ir ten padarė mažą 
operaciją ir išėmė tą kaulą.

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

KITCHEN SOURCES OF ‘ 
EXTRA RATION POINTS

)-----------į
Used cooking fat, now worth 

four valuable red ration points 
a pound, is any animal or vege
table fat, left over after food 
has been prepared, s&pjsf

Common sources are:’.
Drippings from roasting pans 

a and broilers. Mfcsj •’
Residual grease after, meat 
t has been fried.
Grease skimmed from stews 

and soups; top of the water 
in which frankfurters have 
been cooked, a. •

Used lard, vegetable shorten
ings and cooking oils.

Fats cut from meat during 
preparation, or left on the 
plates after meals. These 
should be melted down. *

Every drop of used cooking 
fat is badly needed right now, 
and housewives are urged to 
watch all these sources for 
household grease, and remem
ber to salvage drops as well as 
teaspoonsful of used fat. ę

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave.
BROOKLYN .

Telephone: EVergreen 8-9770

NAMU 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 Singeliavinto reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union A ve., 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 
ęUnkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

A. L. Bakshas, karys atsi
žymėjęs kovoj prieš japonus 
ant Okinawa ir'kitų salų ap- 
laikė didelės garbės ženklą

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
--------- : ......' ' .. ..==>

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’t” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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.

1113 Mt Vernon St

Telefonas Poplar 4110 

S ■LUU



Penkta® puslapis

TOOL ir(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

DIEMAKERS
(236)

on KRKIPKITftS

161 RANKINĖS SIUVĖJOSkurių

(235)

Brooklyn PASITARIMAI KASDIEN 9-4

LAISVĖS VAJUS 2-6900,

(238)

(237)

the
(238)

BERNIUKAI IR VYRAI
*

(235)

the

(237)

(235)

(236)

APVALYTOJAI

(234)

(286)

auto

REIKIA VYRŲ
MILLER Dirbti prie Medelių Auginimo

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
890 Liberty

hereby given that License No TEL. RED BANK 2200
(234)

BERNIUKAIVYRAITelephone EVergreen 4-9672

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IK IS KITUR.

PRANEŠIMAI
724 Sterling

(284)

the

Funeral Home

visose dalyse 'miesto.
Tel. Virginia 7-4499

„hitn &

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

usu>
FAW

HENRY 
Place,

pirmadienį 
alga.

FRANK 
Ave.,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Unijistų komitetas nuro
dė, jog trijų didžiųjų talki
ninkų konferencija Potsda
me prižadėjo laisvas darbo 
unijas Vokietijoj. Sovietinis 
komandantas rėmė Berlyno 
unijų reikalavimą. Bet va
karinių talkininkų koman- 
dantai kitaip nubalsavo.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

artistų 
atkūrė

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOLES BAKING k

CO.
BRONX)

(234)

CHAMBERS
Brooklyn

487 Gates

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ZQLOTOR 
Food Market)

Brooklyn

MERGINOS—MOTERYS

Patyrę Dirbime PLASTIC MOLDS 
Pageidaujama, Bet Nebūtina

HYMIE SELIGSON
Ave., Brooklyn

TORTORICE 
Brooklyn

kurių smul- 
pjesė turi 

ir momentų.

McHUGH & 
WOODRUFF

i Tavern) 
Brooklyn, N

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEBER
Brooklyn

PARISI
Brooklyn

OFISŲ VALYTOJA 
valandos naktimis. Pradedant 

baigiant penktadieniu. Gera 
gerai žinoma firma.

SKAMBINKITE HANOVER 
EXTENSION 557.

Control
Borough of 

be consumed off

SREZZANO
Drookįyn, N

FRANK TURNER
157 Thatford Ave., Brooklyn

MOTERYS APVALYMUI
Prie ofisinių budinkų. Naktinis darbas.

Gera alga. Geros darbo sąlygos.
Apmokamos vakacijos.

KREIPKITĖS I SUPERINTENDENT, 
949 BROADWAY (Kampas 23rd St.).

(234)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 7 d., 2 vai. dieną. Progresy
vių Kliubo Salėje, 325 E. Market St. 
Nariai dalyvaukite, nes bus svarbus 
susirinkimas. Mūsų Koncertas įvyks 
spalių 14 d. Turime ir kitų reikalų.
— Sekr. (233-234)

darbas bankoje, 
Bronx ir 

savaitė. Alga 8125 
Kreipkitės ant 3-čių

APVALYTOJAI
Prie ofisinių budinkų. Gera alga. Geros 

darbo sąlygos. Apmokamos vakacijos. 
KREIPKITĖS I SUPERINTENDENT, .
949 BROADWAY (Kampas 23rd St.).

(234)

COLLETTI
Brooklyn, N. Y

Pagerintos Sovietų Mašinos 
Medvilnei Rinkti

Naujos ir Didesnės Progos 
PLASTIKOSE

Pastovus 
ofisais Manhattan 
Dienų 
džiai. 
Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1604 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 918 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
TIMOTHY BUCKLEY & PATRICK HAGAN 
918 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

Nuolatinis Darbas. Ofisas Randasi 
Arti Boro Bus Route.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beęr, Wipe, Liquor

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Prooklyn

Borough of Brooklyn 
be consumed off the

Per 10 paskutinių dienų 
mūšiuose tarp chinų komu
nistų ir japonų buvo nu
kauta 10,000 japonų ir jų 
chiniškų pastumdėlių.

iftri»Wi>Mil..H.it.wwwwiliw»>»■«*»<H ilii'mi>■*■■■

Fifth Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2587 > Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

INGE, 59 Pine St., New York City.

LEE GILL
Brooklyn

NOTICE is 
GB 1063 
to sell beer, 
the Alcoholic 
487 Gates 
County of 
premises.

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.
Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 

Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST 80TH ST., NEW YORK

su patogiai! 
Brooklyn. 5-kiu 
j mėnesį pra- 
lubų, 41 Broad

Beverage 
1718 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

' A ROBERT W 
1718 Fulton St.,

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

at retail under Section 107 of 
! Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

REIKALINGI VYRAI MEDŽIAI PRIŽIŪ
RĖTI, darbas aplink MONTCLAIR ir 
ORANGES; aukštos algos geriem vyrami 

progos mokiniam.
FRANK B. SWIFT CO., CALDWELL 6-1731

(284)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' ISAAC KETOVER 
(880 Club)

880 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Thatford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine1 and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2033 E. 28th St.. & 70 Dahill Rd.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
ISAAC KETOUER & MILTON R. EISEN 

2033 E. 28th St.
70 Dahill Rd

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Kiekvieną apšvietą branginantį žmogų, kurį tik šie žo

džiai pasieks, kviečiame į šią garbingą talką gauti savo 
dienraščiui naujų skaitytojų. Kuomet daugelis gauna po 
kelioliką ir po keletą desėtkų skaitytojų, tai kaip jaučiasi 
kiti, kurie, neprikalbina nė po vieną skaitytoją?

Kiekvienas padorus žmogus piktinasi atžagareiviškos 
lietuvių spaudos fašistine propaganda. Ta propaganda 
suklaidina daug teisingų žmonių. Prieš tą piktą Hitle
rio - Mussolinio įkvėpimą reakcinėje spaudoje reikia ko
voti. Savarbiausias tam įrankis yra dienraštis Laisvė. 
Užrašydami dienraštį Laisvę žmogui, kuris skaito fa- 
šistuojaučius laikraščius, apsaugosite jį nuo užsikrėtimo 
fašistiniais nuodais.

Stokime į darbą visi, stokime iš pat pradžios vajaus. 
Darbuokimės, kad. dienraštis Laisvė pasiektų kuo pla
čiausias mases su teisybės žodžiu, su apšvieta!

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ,1554 has been issued to tho undersigned 
to sell peer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic " Beverage Control Law at 

Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at- 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings 
premises.

TAIPGI ‘

DIE SET-UP VYRAS, 
REIKALINGAS

VYRAI, darbas fabrike. Pokarinė proga.
199 North 8th St., Brooklyn, N. "t.

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

NOTICE is herepy given that License No. 
RL 15186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uiw at 161 — 
Brooklyn. County 

the premises.
JOHN 

JAMĘS 
(Lincoln

— Fifth Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
Morris a. klein & nathan erlich 

(Whitey & Marty’s Food Store) 
4120—10th Ave., Brooklyn, N. Y.

MERGINA
ABELNAS NAMŲ DARBAS.

Lengvus Skalbiniai .
Skambinkite tarpe 1 ir 3 P.M

WAVERLY 6-1350

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
890 Liberty Avenue, 
County of Kings, t< 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10536 has been issued to the undersigned 
to sell beeb, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
516 liegeman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of tyings, to be consumed off the 
premises.

.WILLIAM HERSCHMAN
516 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 316 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Junius Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
2594 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOMENICO
2594 Atlantic Ave.,

PLATFORMOS DARBININKAI 
PRIKROVIMAM, IŠKROVIMAM 

TROKŲ 
Unijinė Skalė 

Nuolatinis Darbas 

BILKAYS EXPRESS 
295 MT. PLEASANT AVE. 

NEWARK, N. J. 
HUMBOLDT 2-0200

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 10)76 i'as been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control 'Law at 
106 Patchen Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to I>e consumed on the 
promises^

NATHAN PORTER & IRVING LAWN 
(D-B-A L. & P. Delicatessen)

1715 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

išdavys- 
pjesės 
vėliau 

tipiškos

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

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

BERNIUKAI PAGALBINIAM 
DARBAM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue. Borough of tyrooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM? BATTAGLIA
2587 Atlantic Ave., Brooklyn

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. spalių, 7:30 v. v., 29 Endicott 
St. Prašome narių dalyvauti, yra 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(233-234)

VYRAI VYRAI
BUFUOTOJAI - POLIŠIUOTOJAI

ABELNAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI—VIRŠLAIKIAI 
NUOLAT—PAKILIMAI

ELECTRO CHEMICAL
1100 BROOK AVE. (166th ST.)

end
vai pasitraukia iš 
bėga į Vokietiją.

Neminint kai 
k esu i ų trūkumų, 
gerų ypatybių 
Pjesės pradžia žemės proble

SCANLAN WOOL CO., INC.
613 WEST 40TH ST., NEW YORK

MERGINOS 
BAIGUSIOS HIGH SCHOOL

Aukštesnio pagrindo piešyboje.
Darymui rankinio darbo kostumų džiulerių 

55c Į VAL. LAIKE MOKINIMOSI 
DALIAI—PILNAM LAIKUI

MYKED SILVERSMITHS 
1396 FLATBUSH AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

New Yorke ir apylinkėje 
per mėnesį 721 asmuo įstojo 
liuosnoriais reguliarinėn armi
jom Iš tų 120 niekad nebuvę 
militariškoje tarnyboje, nau
jokai.

Maskva.— Medvilnei (bo 
velnai) nuo laukų rinkti ii 
apvalyti sovietiniame Taš
kente yra vartojamos nau
jos mašinos su pagerini
mais, kuriuos išrado Sovie 
tų inžinieriai.

LENGVAM FABRIKO DARBUI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ
PASTOVŪS DARBAI

BERNĄ SWISS DIALS, Inc.
80 NASSAU ST., NEW YORK CITY

(4-tos Lubos)

REIKALINGI
Geneva Fabrics, Inc- 

280 — 12th Avenue 
Paterson, N. J. Viršutinės Lubos 

(234)

DĖŽIŲ DARYTOJAI
PATYRĘ

Uždėjimui Viršų Naujienybių 
Dėžėms 

ODINIŲ IR AKSOMINIŲ 
Turi Būt Patyrę. 

Linksma Aplinkuma.

ARROW MFG. CO. 
15th ir Hudson Streets 

5-tos Lubos, Bldg. D. 
HOBOKEN, N. J.

pripažinti.
Į komandantūros posėdį 

atvyko komitetas iš astuo
nių atstovų, tarp jų 4 ko
munistai. Jie sakė, kad juos 
išrinko 600 unijistų susirin
kimas, atstovavęs unijas su 
200,000 narių. Komitetas 
prašė leidimo sušaukti viso 
Berlyno unijų konferenciją, 
kuri pagamintų bendrą uni
jinę kon'stituciją.

PAPRASTI DARBININKAI
APSKRITŲ METŲ DARBAS 

Grupinė Apdrauda
Pensija Viršlaikiai

UNIJINĖ ALGA 
Vienas Blokas Nuo Ferry

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 295 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE SAVAS
295 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

SIUVĖJAI
AUKŠTOS KLASĖS KOSTUMERSKŲ 

MOTERIŠKŲ SIŪTŲ. BRITISH TWEEDS,
17 W. 57TH ST., N. Y. C.

GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI
Lengva^ Darbas. Nuolatinis darbas. 

Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

MAŠINISTAI
Patyrę

Prie išdirbimo concrete block 
mašinerijos. 

Nuolatinis darbas.
E. B. KELLEY CO. INC.
FARMINGDALE, N. J.

Telefonuokite FARMINGDALE 8011
(Mg

County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE
106 Patchen Ave.,

majoro 
atrodė, 
r gestų

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 69 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1080 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of tyings, to be consumed off the 
premises. '

MORRIS SŲEPIAN 
(D-B-A Metro Wine Co.)

1080 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

REIKIA OPERATORIŲ
PILNAM ar daliai laiko prie Singer Sewing 
Mašinų. Puikiausios darbo sąlygos. Aukštos 
algos, nuolatinis darbas, prisideda viršlaikiai.

The HENRY COMPANY
114 MANHATTAN ST., 

STAMFORD, CONN.

mos pastatymu iš karto pa
gauna žiūrovą ir sukelia susi
domėjimą tolimesniu veiksmo 
pietojimusi. Gerai yra paro
dyti fragmentaliniai, bet labai 
charakteringi momentai, pa
vaizduojantieji a t g y v enusių 
elementų veiklą. Stipriai pa
daryta tardymo scena. Be to, 
lengvas jumoras praskiedžia 
per didelį pjesės perkrovimą’ 
problemomis ir pagyvina visą 
veikalą. Finalinis paveikslas 
paprastas, ne šabloniškas, bet 
tvirtas ir įtikinąs. Autęriaus 
gera ypatybė, jog jis mėgino 
realioje plotmėje parodyti sa
vo veikalą. Tai jam pavyko, 
jei neskaitytume kai 
romantiškų epizodų.

Vaidybos požiūriu 
kolektyvas vykusiai 
autoriaus pjesę.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1984 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage Control Law ' at 
656 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to1 be consumed on 
premises.

NEW HUNGARIAN REST. & 
DELICATESSEN, INC.

Flatbush Ave., Brooklyn, N

“Nauja Vaga” yra 
naujoji vaga mūsų dramatinė
je literatūroje. Tai pirmas ta
rybinis veikalas mūsų sceno
je. Dauguviečio nuopelnas yra 
dar tas, kad jis pirmasis pa
mėgino parodyti scenoje ak
tualius šioms dienoms įvykius 
ir reikia pripažinti, jog'šis 
mėginimas, be abejo, teigia
mai paveiks mūsų dramatur
giją realiau ir konkrečiau su
sieti su gyvenamomis dieno
mis ir tomis problemomis, ku
rias jau seniai scenoje trokš
ta pamatyti plačioji publika. 
Neabejotina, kad pjesė, sukė
lusi žiūrovų susidomėjimą, pa
skatins ir kitus mūsų drama
turgus pasirodyti su naujais 
tarybiniais veikalais.

J. Dagys.

NAUJOJI VAGA TARYBINĖS UE 
TUVOS DRAMATURGIJOJE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ^677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ” Alcoholic BeveiagO Control Law at 
1347 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,\ to be consumed off the 
premises. '

STEVE ARGIANNIS 
(Steve’s Market)

1847 Fulton St., ‘ Brooklyn, N. Y.

Alcoholic
Patchen Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
127 Patchen Avenue,

TAIPGI

MERGINOS KAIPO 
BATTERY DARBININKĖS

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVpN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Vaizdiai yra parodyti atgy

venusio pasaulio žmonės, jų 
niekšybės, tuštumas, siauras 
egoizmas, savavaliavimas ir 
atviras perėjimas vokiečių 
okupantų pusėn. Prieškari
niais laikais tarybinė valdžia 
juos nustūmė nuo arenos, bet 
vokiškosios okupacijos metu 
jie vėl atgijo ir nesidrovėjo 
jokių priemonių ir smurto 
prieš savo liaudį, kad tik pa
rodytų savo ištikimumą gro
bikams. Raudonoji Armija, 
vydama vokiečius, nubloškė ir 
juos į istorinį šiukšlyną. Au
torius sugebėjo pajuokti juos 
ir jų įvairius skleidžiamus 
gandus, nevengdamas net ak
tualaus momento. Tačiau ko
va prieš tuos elementus pjesė
je pasibaigė lyg ir “happy 

visi dingsta, leng- 
kovos — iš-

MAŠINŲ OPERATORIAI, prie maišų tai
symo ir UNION SPECIAL RĮACHINE. 

Pokarinė proga.
199 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

(236)

Ine.
Warren and Morris Streets 

Jersey City, N. J.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager
PUIKI LIETUVIŲ IŠTAIGA

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

280 UNION AVENUE
Kampas Stagg Street.

MERGINOS ir MOTERYS
LENGVOS DIRBTUVĖJE 

SUSTATYMAI
$25.30 UŽ 5i/2 DIENŲ SAVAITĘ

LAIKE MOKINIMOSI
GALI UŽDIRBTI $35 IKI $40 Į SAVAITĘ

Nuo Kavalkų Darbas Išsimokinus
Nuolat—Pasitarimai—9 A.M. iki 12 Tiktai.

JERSEY CITY MFG. CO.
IDBAI.ITB BLDG.

49 Fremont St. (Nuo Grand St.)
JERSEY CITY, N. J.

Važiuokite No. 1, 14 ar Crosstown Linijom.
(239)

FINEŠERKOS
GEROS ALGOS

Pleasant Coat & Suit Co., 
1 Pleasant Ave., Clifton, N. J.

(239)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
9224 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
(D-B-A Max 

9224 — 3rd Ave., ’

žmonos, 
atliko T 
ponaitei 
ryškią ii 
tą, Gapučių dukterį. E. Grike- 
vičiūtės vaidyba buvo jaus
minga ir šilta. Įtikinančiai 
fragmentinėje scenoje atrodė 
matininkas Burka (A. Kerna
gis). M. Chadaravičius cha
rakteringajame SS 1 
vaidmenyje stipriai 
Stokojo tik suderinimo' 
ir tonacijos.

Veikalą režisavo pats 
rius.

Dekoracijos ramios, 
ninkas J. Jankus. •

Plastic Manufacturers, Inc
280 Fairfield Ave. 

Stamford, Conn.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific • Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St., 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 1 
the Alcoholic 
2124 Dorchester Road, 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST
(Miller’s Dairy) 

2124 Dorchester Road, Brooklyn

J. Siparis, giliai įsigyvenęs 
į rolę, šiltai atkūrė senį vals
tietį Roką Urniežių, mylintį 
vienodai ir savo žemę, ir savo 
tėvynę, valstietį, kuriam pa
keliui tik su tarybų valdžia. 
Jo sūnus Leonas (K. Preikš- 
tas) tvirtai parodytas tik pir
mame paveiksle ir tardymo 
metu. S. Jukna gyvai suvaidi
no Benį, tą lengvabūdį, per
sisunkusį egoizmu tipelį, ku
ris įprastai savo prasižengimų 
raidoje nudarda iki 
tės. Kiek šaržuojanti' 
pradžioje O. Juodytė 
nuosaikiau suvaidino 
moters miesčionės Benio žmo
nos Palmiros vaidmenį. J. Sta- 
nulis stambaus ūkininko, buv. 
viršaičio Jakubausko vaidme
nyje tvirtai užsiakcentavo per 
visą pjesę. Vykusiai suderin
tas buožės gobšumas ir vir- 
šaitiškas apsukrumas. J. Rud- 
zinskas naujakurio Vozbuto 
vaidmenyje atrodė daugiau 
panašus į darbininką. Nauja
kurį Gaputį V. Derkintis su
vaidino puikiai, pagyvindamas 
visą pjesę. Magdės, Gapučįo 

vaidmenį nuosakiai 
Vaičiūnienė. M. Mi- 
teko suvaidinti ne- 
kiek blankią Brigi-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 7 d., įvyks 

LPTK, vietinio skyr. susirinkimas, 
11 vai. ryto po 29 Endicott St. Pra
šome visus narius dalyvauti.—M. S.

(233-234) 4 REP POINTS 
LiSsff IHSTIAO O, IWO' 
OR A POUND OF USED.FATS

VYRAI
Interesuojantiesi Nuolatinius Darbus 

kaipo 
CHEMICAL OPERATORIAI

Patyrimas Nereikalingas 
DARBAS ARTI NAMŲ 

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI, 

JEI PAGEIDAUJAMA 
LEGALŪS ŠVENTĖS 

APMOKAMOS 
Dauguma mūsų darbininkų yra si 

mumis per kelioliką metų. 
Užsitikrinkite sau ateitį. 
ATEIKITE ŠIANDIEN 

Richards Chemical Works,
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Zaleskis Buvo Parvy
kęs Atostogų

•• '

Walter Zaleskis, marinas, 
buvo parvykęs * atostogų pas 
tėvus, Mr. ir Mrs. John Za
leskis, 1134 St. John’s Place, 
Brooklyne.

Walteris yra daug matęs, 
daug pergyvenęs, nes apie du 
metus ištarnavo Pacifike. Pas 
tėvus Walteris pabuvojo apie 
mėnesį laiko, iki rugsėjo 28- 
tos. V. š.

New Yorko CIO Prieš 
Ragangaudžius

New Yorko CIO Taryba 
pirmame savo susirinkime* po 
to, kai Miesto Tarybos narys 
Benjamin J. Davis, Jr., buvo 
iššauktas į Washingtona, pa
smerkė Davis’o iššaukėjus.

CIO pareiškė, kad Kongre-

Pasimatykime Liet. Vaikams 
Kalėdy Bovany baliuje!

Pažangioji lietuvių visuo
menė visuomet buvo ir yra 
jautri Lietuvos žmonių reika
lais. Ypatingai jautri dabar, 
kada Lietuvos žmones spau
džia šimteriopi trūkumai pa
sekmėje karo ir žiaurios vo
kiečių okupacijos.

Už vis labiau mūsų žmonės 
jautrūs vaikams. Tad ir šį šeš
tadienį, spalių 6-tą, ruošiasi 
atvykti į Lietuvos vaikams ka
lėdinių dovanų balių su ge
riausia dovana ar dovanomis, 
kokia kam išgalima.

Vienas kitas nusiskundžia, 
kad dovanos nupirkti nepavy
kę, vertingos dovanos pasiro
džiusios per brangiomis jų iš
tekliui. Visiems neišgalintiems 
daug išleisti, mes sakome:

Vistiek ateikite Į balių. 
Pats jūsų atėjimas čia pasi

linksminti padės nupirkti Lie
tuvos vaikams dovanų, padės 
išpildyti mūsų kvotą — 500 
dovanų ir dovanėlių pasiųsti’ 
iš Brooklyno ir apylinkių.

Bus Skaniu Vaišių
Į balių galite ateiti, kad ir 

be vakarienės. Šeimininkės at
neš namie gamintų pyragaičių 
su mėsa, vištienos, bulvių, 
varškės “salads,” silkių ir ki
tų skanumynų. Bus karštų ir 
šaltų gėrimų. Įžanga: kas nors 
iš drabužių, mokyklos reikme
nų ar muilo arba pinigais pa
gal išgalę — nuo cento ligi 
šimtinės!

Iki pasimatymo Lietuvos 
vaikų baliuje spalių 6-tą (šį 
vakarą), 419 -Lorimer St., 
Brooklyne!

Moterų Kliubas.

Kada Noriu Verkiu, Kai 
Noriu—Dainuoju

Šią graudžią našlaitės dai
nelę girdėsite dainuojant Ne- 
llę Juškaitę-Ventienę, vaidi
nančią Bronės, našlaitės rolė
je operetėje “Kada Kaimas 
Nemiega,”

Paškauskas Sugrįžo iš 
Tarnybos

FILMOS - TEATRAI
“Giri No. 217” Pradėjo 

6-tą Savaitę
ger Rogers, Walter Pidgeon, 
Lana Turner, Van Johnson.

sinis Komitetas dėl Un-Ameri- 
can Activities iššaukimu Da
vis’o parodė, kad jis siekia 
nieko daugiau, kaip tik pulti 
darbininkų judėjimą. Ypatin
gai siekia apjuodinti darbi
ninkų kandidatus prieš rinki
mus, kad rinkimus laimėti re
akcijai.

Nellie Juškaitė-VentienėBausmė Abie jiems Pusėtinai Pasaldė

‘The House on 
92nd Steet”

WILLIAM EYTHF. • LLOYD NOLAN' 
SIGNE HASSO • LEO G. CARROLL 

ir kiti puikūs vaidintojai
* IR DIDELIS ASMENŲ VAIDINIMAS 

SCENOJE >:<
CARL RAVAZZA perstato

COPACABANA NIGHT CLUB REVUE 
su SAMBA SIRENS. ROLLY ROLLS • 

TOMMY TRENT
EXTRA: ROSARIO IR ANTONIO

SPECIALIAI : Nauja* March of Time 
Dalyka*.

DfNYV 7th Ave lr 50th St.
IvOZV I New York

Irving Weiner, 670 Fulton 
St., Brooklyn, nuteistas 45 die
nas kalėti ir $4,950 piniginės 
bausmės už perkainavimą res- 
tauranams mėsos. O permokė
jusieji Pageant Tea Gardens 
restaurano savininkai, Delan- 

!cey St., New Yorke, nubausti 
į vienas $105, i kitas $210 už 
permokėjimus. Jie prisipažino 
dvyliką atvejų Weineriui per
mokėję nuo 40c iki 80c ant 
svaro mėsos.

Spalių 4-tą temperatūra 
New Yorke buvo nupuolus iki 
38.3 laipsnių. Tačiau nebuvo 
šalčiausia, rekordas pasiliko 
1888 metams, kada buvę 38.1 
laipsniai, šilčiausia 4-ta buvo 
1941, 85 laipsniai.

Priemiesčiuose pereito ket
virtadienio rytą baltavo šalna, 
o toliau, į šiaurvakarius New 
Yorko valstijos, ties Malone, 
baltavo 4 coliai sniego. Sara
nac Lake srityje buvę tik 13 
laipsnių virš zero.

Pribuvusi New Yorkan iš 
Brookfield Center, Conn., 
daktarė Grace Ramsey nukri
to laiptais iš 125th St. stoties 
ir nuvažiavo ligoninėn.

MATYK IšsivyHančią Istoriją! Matyk Chinijos skerskelių*’ Matyk išlaisvintą Korėją! 
Matyk Japonus dirbant Hong Konge! Mat)k 500,000 Argentiniečių protestuojant prieš 
diktatūrą! Matyk Tojo nepa vykimą nusižudyti! Matyk Hirohito apžvelgiant išbombar- 
duotą Tikio! Matyk Atomini Nagasaki’o bombardavimą! Matyk garsų Vokiečių laivą 
Europą dabar po Amerikos vėliava! Matyk Extra: “Alaskan Grandeur,” ir dar visi 

naujausi žinių judžiai!

EIVT P A Q Q V newsreel theatreJL> 2Y u O I BROADWAY IR 46 ST.

Mylimiausias 1945 Judis’ 
Tikra istorija kiekvienos moteries 
kovūno! Kartais jausminga . .. 
dažnai juokinga ... visuomet žmo
niška! Dabar įamžinta judyje!

LESTER COWAN perstato 
ERNIE PYLE’S 

4 STORY OF

G. L JOE” 
BURGESS 

ERNIE

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE; TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Drama, romanai ir intriga ... šauniai vaidina puikūs vaidintojai!
GINGER ROGERS • LANA TURNER 

WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

“WEEK-END AT THE WALDORF” 
XAVIER CUGAT ir JO ORKESTRAS

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “GOLDEN HARVEST” — dailiški vaidinimai, paruošti 
Simfonijos Orkestr., vadovaujama Charles Previn.

Leonidoff’o, scenerijos Bruno Maine, su Rockettes, Baleto Grupe, Glee Club ir

MEREDITH kaip 
PYLE 
su

ROBERT MITCHUM kaip Kapitonas 
FREDDIE STEELE kaip Saržentas 
WALLY CASSELL kaip Kareivis

Tikrai įkvepianti ir jaudinanti filmą 
dabar rodoma 2 teatruose 2 vai.

GOTHAM GLOBE
Bway, ir 46 St.
Nebrangios kainos

Nuolat rodoma
2 Rodymai Kasdien—2:45 ir 8:45 P.M.

3 Rodymai šešt., Sekm. -ir Švendat.

Bvvay. prie 47 St.
Visos vietos 
rezervuotos

6-ta DIDŽIOJI SAVAITĖ!

AR ŠIE VOKIEČIAI IŠSISUKS, 
NORS IR ŽMOGŽUDŽIAI?

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

NOEL COWARD’S

“BLITHE SPIRIT”
Raustančiai Tcchni-Spalvomis 

žvaigždėje
REX HARRISON * CONSTANCE 

CUMMINGS * KAY HAMMOND # 
MARGARET RUTHERFORD
Išleista per United Artists 

DABAR RODOMA
Gražiajame Naujame Prabangos Teatre

WINTER GARDEN
Broadway prie 50th Street

Gaila, kad nėra laikraštyje 
tiek vietos, kad visus šios ope
retės vaidylas tinkamai atre- 
komenduoti. Betgi čia būtinai 
reikia prisiminti ir apie Nellę 
Juškaitę - Ventienę., “Kada 
Kaimas Nemiega” operetėje 
Neliukė užima rolę su dauge
liu solų, duetų ir grupėse dai
nų. Rodos, kad ir pats opere
tės autorius Vladas Raila, bū
tų Nellei paskyręs Bronės, 
našlaitės, Burbos sesers duk- 
tės, o dabar Burbos auginti
nės, rolę.

Kaip žinia, N. Juškaitė- 
Ventienė, dainuodama su Ai
do Choru, ne kartą parengi
muose yra išpildžius solų, du
etų ar trio dalis. Taip pat 
Liaudies Teatro statomuose 
scenon veikaluose jai kuone 
visada tenka dantuojamos 
rolės, kurias ji tinkamai at
lieka.

į Operetė įvyksta šio mėne
sio 21 d., sekmadienį, Labor 
Lyceum salėje, 949 Willough
by Ave., Brooklyne. Įsigykite 
įžangos bilietus dabar, kad už
tikrinti sau, jog neužmiršite 
ateiti pamatyti operetės ir ma
loniai praleisite to sekmadie
nio popietį. !’ Choristas.

Parsivežė Gyvą 
“Souvenir”

Spalių 4-tą, laivu Aquitania, 
pribuvo 7,872 kariškiai vyrai 
ir moterys. Su jais atvyko 13 
metų berniukas slapukas iš 
Airijos.

Vienas karys, saržentas 
Hricko iš Sturges, Pa., parsi
vežė 8 mėnesių sūnelį. Jo žmo
na, francūzė, mirė laike gim
dymo.

J. P. Paškauskas, marinas, 
sūnus Elzbietos ir Petro Paš- 
kauskų, 621 Metropolitan Av., 
Br’klyn, sugrįžo iš karinės tar
nybos rugsėjo 19-tą. Jisai ta
po garbingai atleistas po iš- 
tarnavimo arti ketverius me-\ 
tus. Marinuose turėjo korpo- 
ralo laipsnį.

Jaunuolis Paškauskas buvo* 
išėjęs liuosnoriu. Perlų Uosto 
dieną jisai priėjęs prie moti
nos pasisakė:

—Mama, šis vyras eis ka
riauti. ’ .

Motiną, žinoma, -toks pa
reiškimas nustelbė, tačiau pa
manius, kad gal juokauja. 
Bene nepilnametis vaikas taip 
jau rimtai pasiryžtų. Tačiau 
tai buvo rimtas pasiryžimas. 
Ant rytojaus po atakos ant 
Perlų Uosto jos sūnus jau bu
vo priimtas marinuose ir už 
poros savaičių išėjo veiklion 
tarnybon.

Už trumpo laiko jaunasis 
Paškauskas jau buvo Pacifike. 
Daug teko šokinėti po salas, 
daug pergyventi. Kartais bu
vo padėčių, kad per ilgą lai
ką nebuvo galima susirašyti su 
tėvais. Jie rūpinosi ir kai kada 
jam tą savo rūpestį pasisaky
davo laiške. Tos jų rūpesties 
jis neužmiršo, nes sugrįžęs, 
vos spėjęs apsidžiaugusius tė
vus pasveikinti, pasakė:

—Ar -aš nesakiau, kad su
grįšiu.

Paškauską karinė vyriausy
bė kvietė liktis tarnyboje dar 
keturiems metams, bet jis šį 
kartą nusprendęs, kad dabar 
jau galės apsieiti ir be jo, no
rįs pagyventi civilinio gyveni
mu. Pirm visko, sakė jis, ma
čiau daug pasaulio svetur, da
bar noriu pamatyti Ameriką.* 
Norįs turėti ilgą atostogą ir 
apkeliauti šalį net iki Kali
fornijos. D-č.

Stanley Teatre, 7th Ave. ir 
42nd St., New Yorke, rodo
ma stebėtinoji filmą “Giri No. 
217” pradėjo 6-tą didžiąją sa
vaitę.

Filmą perstato kančias iš
varytų į Vokietiją vergijos 
darbams Tarybų Sąjungos 
žmonių, tame skaičiuje ir mū
sų broliy ir seserų lietuvių. 
Pamatykite be atidėjimo.

“The Fall of Berlin” 
Antroje Savaitėje

Nepaprastoji Berlyno užė
mimo filmą, rodoma Victoria 
Teatre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke, pradėjo antrą la
bai sėkmingą savaitę.
Embassy Newsreel Teatruose

šią savaitę rodo amerikie
čių įėjimą j Korea. Išlaisvini
mo paradas Shanghajuje. Na
gasaki bombavimo paveikslai.

Radio City Nauja Filmą
“Week End At the Wal

dorf,” nauja filmą, pradėta 
rodyti Radio City Music Hall 
spalių 4-tą. žvaigždėse Gin-

Flatbush teismabutyje tei
sėjas Glebocki nubaudė 22 
krautuvininkus po $2 už pali
kimą šiukšlių ant šaligatvių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų. Bnnkietų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

■teičius su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Scenoje “Golden Harvest,” su 
žymiais svečiais artistais ir te
atro baletu ir orkestrą.

Paramount Teatrfe
Prie Times Square rodoma 

muzikališka filmą “Duffy’s 
Tavern” pradėjo penktą sa
vaitę. Filmoje (kaip tavernos 
lankytojai) matosi daug filmų 
žvaigždžių aktorių. Scenoje 
irgi liekasi ta pati programa 
su Andrews Sisters ir kitais.

Roxy Teatre Rodoma 
New Yorkas

Filmą “The House on 92nd 
St.” pradėjo antrą savaitę 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., New Yorke. Daugelis šios 
f ii mos scenų atvaizduoja New 
Yorką, kadangi apie tai eina 
veiksmas.

City Centre Operos
New York City Opera Co. 

spalių 6-tos popietį vaidina 
Carmen, vakare — The Gyp
sy Baron. Sekmadienį po piet 
—La Boheme, vakare — Tos- 
ca. Centras randasi 131 W.

i 55th St., New Yorke.
“The Story of G) Joe”

Dabar rodoma dviejuose 
New Yorko teatruose—Globe, 
Broadway ir 46th St., ir Got
ham, Broadway ir 47th St. 
Filmą paremta ant garsiojo 
karo korespondento Ernie Py
le gyvenimo ii- veiksmų. Ernie 
žuvo kare.

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų krau

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

(227-229)

Artkino veikalas
“Sov,et'l Muzlkalė Kelionė”

( Rusų ir Ukrainų Dainos)
PASIŽADĖJIMAS feATAANUI” 

(Technikinėse Spalvose)
-usi|yKlna gu vi8U.|aikų didžiaisiais”—D. Platt

Pagamintas Sovietų 
Sąjungoj
Diriguotas
MICHAILO ROMMO

“Turėtų būt
gerai atmintinas.”

—N. Y. Times.

Paramount Perstato Ed Gardner’s

“DUFFY’S TAVERN”
kur žvaigždėje

Bing Crosby * Betty Hutton * Paulette 
Goddard * Allan Ladd * Dorothy La- 
mour * Eddie Bracken * Brian Donlevy 
* Sonny Tufts * Veronica Lake * Ar
turo De Cordova * Barry Fitzgerald * 
Cass Daley * Diana Lynn * Victor 
Moore * Marjorie Reynolds * Barry 
Sullivan ir E<1 Gardner (Archie) su 

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

Asmeniniai Scenoj—Adrews Seserys ir kt.

PARAMOUNT ”«

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PURICKĮ
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

James Keenan, 21 m., tapo 
mirtinai pašautas Independent 
subway 50th St. stotyje. Pirm 
mirdamas jis įkaitino barten
der} Tassielo, bet tas ginasi 
tuo laiku miegojęs namie.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA GASPADINĖ
Tiktai pagaminimui pietų ir leng

vai namų ruošai. Valandos nuo 10 
ryto iki 3 vai. dieną. Gera alga. 
Kreipkitės po 132a Sumner Ave.,, 
Brooklyn, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA
Labai reikalingas restaura

cijai darbininkas ar darbinin
kė. Trumpos valandos, gera 
alga. Kreipkitės prieš pietus, 
287 Morgan Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas EV. 4-9283.

(233-235)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

• VALANDOS: Į

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

ZZ* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

7th Ave. tarpe 42 & 41 Sts. Durys Atdaros 8:45 A.M. Kasdien 
11:45 A.M. Sekin.

2-tra DIDŽIOJI SAVAITE!

The Theatre Guild’s Muzikalia 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’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 fieštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

JOSEF 
BULOF 
RUTH 

WESTON

The Theatre Guild Perstato

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

Dainos Oscdr’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 8:80, Popiet Ketv. ir Sešt. 2:80

, JONAS
512 Marion St., Brooklyn!

Kampaa Broadway lr Stone Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

*

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiūdSsio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir UŽ prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj, Duodamos , 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

I

ROBERT LIPTON, Jeweler

WLi'JW*"

701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS




