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Kaip Rašyti?
Kaškaitis Pataria:

Fonetiškai.
Broadway — “Brodviejus.” 
Ar Išvengsime Žargono?
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Gerb. Jonas Kaškaitis yra 
didelis daiktovardžių ir žmo
nių pavardžių lietuvinimo ša
lininkas. Jis mano, kad mūsų 
spauda turėtų sistematiškai 

’“lietuvinti” žmonių ir miestų 
pavadinimus. Kaškaitis, beje, 
tai ir daro savo raštuose.

—Viską rašyti fonetiškai,— 
pataria jis. — Bus gražiau, 
bus tiksliau, bus suprantamiau.

šitų žodžių rašytojas netu
ri tuo klausimu griežto nusi
statymo. Gali būti rašoma 
taip, gali būti ir kitaip: abu 
rašymo būdai turi teigiamų >r 
neigiamų pusių.

Toki miestai, kaip Chicaga,. 
Brooklynas, Detroitas — ne 
Sunku “sulietuvinti.” Bet yra 
miestų, kurių sulietuvinimas 
skaitytojui sudarytų galvosū
kio. Net ir miestas Los Ange
les, “tikrai lietuviškai” reik
tų tarti arba “Lios Anchelo- 
sai (iš ispaniško), arba “Los 
Andželesai,” pagal anglišką 
skambesį; Worcesteris — Us- 
teris, O’Dwyer, — Odvajeris; 
Dewey — Diūjis; Odvajerie- 
nė, Diūjienė.
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Amerikoniški miestų pava
dinimai ir amerikiečių pavar
dės mums lengviau sulietuvin
ti, nors ir tam reikalingas iš
tarimų žodynas, kad tiksliai, 
tikrai fonetiškai parašyti.

Bet kaip, sakysime, laikraš
tininkas gali tiksliai sulietu
vinti francūziškų arba belgiš
kų miestų pavadinimus ir 
žmonių pavardes, jei jis tų 
kalbų gerai nemoka? O jeigu 
jam ir pavyks juos fonetiškai 
parašyti, tai kaip skaitytojas, 
norėdamas kai ka patikrinti 
ęncyklopedijoje arba žemėla- 
pyj, tuos pavadinimus gali 
rasti ?

Tai klausimai, kuriems 
lengva duoti atsakymai.

su-

ne-

laikydavosi

*

Prieš karą Lietuvoje buvo 
visaip rašoma: Rašytojai, ver- 

/ tusieji iš rusų kalbos knygas, 
visokias pavardes bei miestu 
pavadinimus rašydavo fonetiš
kai. Gi tie, kurie versdavo 
knygas iš francūzų arba an
glų kalbų, pavardes dažniau
siai palikdavo originales. Tie
sa, būdavo ir išimčių.

Iš žurnalų, “Kultūra” rašy
davo abejaip; “Židinys” labiau 
laikydavosi originalumo; “Vai
ras” — griežtai
originalumo, t.y., miestų pa
vadinimus ir žmonių pavardes 
rašydavo, kaip jos rašosi lo
tyniškomis raidėmis, o ne fo
netiškai.

Laikraščiuose nebuvo vie
nodumo.

Tūli rašytojai savo raštuose 
fonetiškai rašydavo: Broad
way — “Brodviejus,” Sharkey 
—“šarkiejus,” Dempsey — 
“Demsiejus.”

Jei mes tas pavardes lietu- 
vintume, spėju, rašytume: 
Brodvė, Šarkis, Demsis. Rodo
si, šitaip būtų tiksliau.

Kai 
rybine 
ninkai 
kalbos 
mą. Deja, karas nubloškė tai 
į šalį.

Dabar, girdėti, Tarybų Lie
tuvos Mokslų Akademija iš 
naujo susirūpino lietuviškos 
kalbos, lietuviškos rašybos to
bulinimo, “apvienodinimo” rei
kalu.

Tai, be abejo, turės ne 
žos įtakos ir į Amerikos 
tuvių spaudą.

Lietuva pasiskelbė ta- 
respublika, jos kalbi- 

buvo pradėję svarstyti 
patobulinimo klausi-

ma-

die-Bet aš nenumatau tos 
nos, kurią lietuviškoji spauda 
Amerikoje šimtu nuošimčių su
taps su lietuviška spauda Lie
tuvoje.

Kaip bevengtume, kaip be- 
budėtume, į kiekvieno Ameri
koje gyvenančio ir rašančio 
lietuvio rašytojo bei žurnalis
to knygas, poeziją, straips- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Keturi B-29 Bombanešiai 
Vienu Žygiu iš Japonijos 
Atskrido į Washingtoną

skridus jiems į Washingto- 
ną, bombanešiai dar turėjo 
po 800 iki 900 galionų nesu-: 
naudoto gazolino.

Washington. — Keturi 
didžiausi kariniai Amerikos 
bombanešiai B-29, niekur 
kelionėje nenusileisdami, at
lėkė į Washingtona lapkri
čio 1 d. Viso per 27 valan
das ir 29 minutes jie atskri
do 6,554 mylias, lėkdami vi
dutiniai po 290 mylių per[ 
valandą.

Jie pakilo iš šiaurinės ja
ponų salos Hokkaido. Oras 
buvęs labai blogas, sako to 
žygio vadas generol. Frank 
A. Armstrong. Bet vėjas, 
pūsdamas 45 mylių greičiu 
per valandą lėktuvam į už
pakalį, tarpais palengvino 
jiem skridimu.

Keturiuose bombanešiuo- 
se buvo viso 43 lakūnai. At-

UNRRA Fondas Naudojamas 
Kai]> Politinė Buožė prieš Lenkiją 

Ir Kitus Išlaisvintus Kraštus
Washington. — Kongreso santi laisva spauda, ir kiti 

atstovų rūmas 339 balsais kraštai turėtų pasekti Grai- 
Drieš 17 nutarė paskirti 
$550,000,000 UNRRA fon
dui (Jungtinių Tautų Pa
galbos ir Atsteigimo Admi
nistracijai), bet prie savo 
tarimo prikergė tokį pos
mą, kad UNRRA neturi 
šelpti tokių kraštų, kurie 
nepriima amerikinių repor
terių, aprašinėjančių to 
fondo veiklą.

Republikonas kongresma- 
nas Karl Mundt pareiškė, 
kad girdi, tik Graikijoje e-

Angly Valdžia Siūlo Su
valstybini Oro Linijas 

Ir Kablegramas
London. — Anglijos dar- 

biecių valdžia pasiūlė sei
mui, kad pervestų į valsty
bės nuosavybę visas kelei
vinių lėktuvų linijas ir kab- 
legramų. ir užjūrinių radijų 
kompaniją. Valdžia “tinka
mai apmokė už paimtą 
kompanijų nuosavybę,” pa
reiškė lordas Winster, civi- 
lės orlaivininkystės ministe- 
ris.

Vien kablegramų ir užjū- 
rinio radijo kompanijos 
nuosavybė siekia 120 milio- 
nų dolerių.

Bilionas Naciško Kapi
talo Šveicarijoje

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė, jog Vokietijos 
fabrikantai yra pasidėję bi- 
lioną dolerių Šveicarijoje. 
Bankiniai šveicarų įstaty
mai uždraudžia skelbti jų 
vardus. Vokiečių kapitalis
tai, be to, yra perkėlę stam
bias savo aukso ir kitų ver
tingų pinigų sumas į Ispa
niją, Šveicariją, Argentiną 
ir kitus pietinės Amerikos 
kraštus.

Greyhound busų streikas 
apima jau 19 rytinių valsti
ją

TRUMANAS RAGINA IŠ
LEIST ĮSTATYMĄ DĖLEI 

DARBŲ VISIEMS
Washington. — Preziden

tas Trumanas vėl ragino 
Jungtinių Valstijų kongre
są išleist įstatymą dėlei dar
bų visiems amerikiečiams. 
Tatai reiškia, jog valdžia 
turėtų atidaryti plačius vie
šus darbus tiems, kurie ne
sutilps privačioje pramonė
je.

Suimta 15 didžiausių Vo
kietijos bankininkų.

kijos pavyzdžiu. Tuom jis 
norėjo pasakyt, kad, pavyz
džiui, Lenkijoj, Jugoslavijoj 
ir kituose išlaisvintuose 
kraštuose nesą spaudos lai
svės, taigi jie ir neturį bū
ti šelpiami. Mundt atrado 
“laisvę” tik Gaikijoj, kurią 
valdo fašistiniai - karališki 
politikieriai su anglų pagal
ba.

Daugumos kongresmanų 
balsai rodo, kad jie sutiko 
su Mundto mintimis.

KAIRO GOVEDOS DA
RO POGROMUS 
PRIEŠ ŽYDUS

Kairo, Egiptas, lapkr. 2. 
— Egiptėnų - arabų gaujos 
išplėšė ir padegė žydų baž
nyčią ir daužė, plėšė žydų 
krautuves Kaire ir Alek
sandrijoj.^ Susikirtimuose 
tarp užpuolikų ir besigi
nančių žydų sužeista apie 
50 asmenų.

Žydų priešai prievarta 
verčia darbininkus strei
kuoti. (Egiptas yra Angli
jos globoje.)

Mirė W. Witos, Žymus 
Lenkų Politikas

Varšava. — Mirė / buvęs 
Lenkijos premjeras Win- 
centy Witos, 71 metų am
žiaus, plačiai žinomas kaip 
valstiečių vadas. Pastaruo
ju laiku jis buvo Lenkų 
Tautos Tarybos vice-prezi- 
dentas.

Tragiškai Žuvo Antanas Brazys Montevideo Mieste
Montevideo. Rugs. 9 d. Bra

zių namuose, g. Larranaga 
3774, įvyko kraujo tragedi
ja: kariško durklo dūriais 
tapo mirtinai subadytas 
Antanas Brazys. Jo „nužu
dyto jas Joaquin Salvagni 
Arias, argentinietis kilmės,

1

Scena iš ką tik pasibaigusio 33 savaičių streiko, Hol- 
lywoode, kurį unijos laimėjo, nežiūrint firmų pastangų 
jį sulaužyti. Čia matosi šerifas tempiant pikietą nuo ke
lio, ant kurio streikieriai buvo sugulę ir susėdę, kad ne
praleisti streiklaužių.

ANTANAS BIMBA. ATSIUNTĖ 
ĮSPŪDŽIŲ IŠ KELIONĖS 

Į LIETUVĄ
Antanas Bimba atsiuntė Hones į Tarybinę Lietuvą, 

šiomis dienomis Laisve pra
dės spausdinti tuos įdomius 
kelionės užrašus.

Laisves redakcijai didelį 
pluoštą savo įspūdžių iš ke-

Del Palestinos Riaušių 
Pasitrankė Anglų Ko- 

misionierius Gort .
Jeruzalė, lapkr. 2. — Pa

lestinoj tebeina susikirtimai 
tarp anglų kariuomenės ir 
milicijos, iš vienos pusės, ir 
žydų patrijotų iš kitos.

Londonas praneša, kad 
žydai sprogdina geležinke
lius ir įvairius anglų nau
dojamus įrengimus Palesti
noj. Visu plotu auga sabo
tažo veiksmai prieš Angliją.

Lyddos geležinkelių maz
ge įvyko ypač smarkios 
kautynės tarp anglų ir žy
dų. Vakarykščiuose susidū
rimuose užmušta 6 asme
nys ir sužeista 8. Tarp už
muštųjų yra vienas anglų 
kareivis ir vienas policinin
kas. /

Dėl tų susikirtimų pasi
traukė iš vietos aukštasis 
Anglijos komisionierius Pa
lestinai, lordas Gort.

NACIAI PRADĖJO ŠAU
DYT JANKIUS

Frankfurt, lapkr. 2.—Ka
rinė vyriausybė amerikonų 
užimtame Vokietijos plote 
įsakė vokiečiam miestų ma
joram daryti griežtus “žing
snius, kad nuslopint bando
mus nacių maištus prieš 
jankius.

Naciai jau nušovė tam 
tikrą skaičių amerikonų. 
Kai kur jie ištempia storas 
vielas skersai kelių ir taip 
ardo jankių automobilius.

Nauju Graikijos premje
ru tapo Panayotis Kanello- 
pujis.

mūrininkas iš užsiėmimo, 
nesusilaikydamas nuo žvė
riškų instinktų, užpuolė mū
sų tautietį su minėtu gink
lu ir tiek nebesuvaldė savo 
budeliškos rankos, jog Bra
ziui jau gulint ant šaligat
vio su,perskrosta širdžia,

Fabrikantai Galely Pa
kelt Algas be Kainy 

Pabranginimo
.Washington. — Jungtinių 

Valstijų prekybos sekreto
rius Wallace raportavo, jog 
visa pramonė apskritai ga
lėtų 1946 metais pridėt dar
bininkams 10 nuošimčių al
gos, o automobilių kompa
nijos — 15 nuošimčių. Wal
lace nurodė, kad fabrikan
tų pelnai toki, jog nereikė
tų branginti jų dirbinių kai
nų dėl priedų darbininkam*. 
O 1947 metais fabrikantai 
be kainų pakėlimo galėtų 
pridėt darbininkams dar 10 
nuošimčių uždarbio, kaip 
sakė Wallace.

---------------- !----------------

Franko Valdžia Gaus Žibalo 
Iš Amerikos ir Anglijos
Ispanų žinių agentūra Ci

tra pranešė, kad Jungt. 
Valstijos ir Anglija nutarė 
pardavinėti fašistinei Fran
ko Ispanijai žibalą ir gazo
liną; be to, davė jai leidi
mą pirkti 500 auto-trokų iš 
Amerikos ir 1,000 iš Angli
jos.

JAPONAI GYVUS SUDE
GINO 400 ŽMONIŲ

Manila. — Liudytojai teis
me prieš karinius japonų 
kriminalistus parode, kad 
japonų kareiviai vasario 
mėnesį šiemet suvarė šim
tus civilių Manilos gyvento
jų į vokiečių kliubo patal
pą, užrakino ir padegė. Bu
vo sudeginta daugiau kaip 
400 žmonių.

dar varstė lavoną durklu.
Kaip teigia liudininkai, 

ginčai tarp judviejų paaš
trėjo pastaruoju laiku. Mat, 
Arias buvo Brazių įnamis, 
kurio miegamasis buvo ati
tvertas kambaryje, skirta
me virtuvei, ir iš kurio išė-

Prezidentas Užgiriu Taksų 
Numušimus, Tarnaujančius 
Daugiausiai Kompanijom

Washington. — Senatas tinęs pavienio algos dabar 
užgyrė taksų numušimo su
manymą, kurį kongreso at
stovų rūmas priėmė antra
dienį. Prez. Trumanas keti-j taksams po $6.80 per savai- 
no pasirašyti kongreso nu-. tę, pradedant nuo naujųjų 
tarimą, kuris atleidžia $3,- . metų.
136,000,000 metinių taksų i Demokratas senatorius 
kompanijoms ir įvairiems? Connally kritikavo ? daugu- . 
bizniams, o visiem kitiem mą kongreso narių, kad jie 
amerikiečiam bendrai su- 'visai be reikalo dovanoja 
mažina taksus $2,644,000,- • tiek taksų korporacijoms. 
000. ‘Jos kitą metą turės gal dau-

Šis taksų bilius duoda to- giau pelnų negu karo laiku, 
kį palengvinimą mažiau už- pridūrė Connally.
dirbantiem vedusiems žmo
nėms, kad palieka netak- 
suojamus po $500 nuo kiek
vieno šeimos nario. Taksų 
numušimai pavieniams ma-Jsus už automobilių vartoji- 
ži. Taip antai iš $50 savai-: mą.

Senatorius Cl. Pepper Sveikina 
Jugoslavijos Demokratiją ir 

Jos Vadą Maršalą Tito

■>.

Washington. — Demokra
tas Jungtinių Valstijų sena
torius Claude Pepper dabar 
lankosi Jugoslavijoj. Jis 
kalbėjosi su spaudos atsto
vais Belgrade, to., krašto uo
stinėje, ir gyrė Jugoslovų 
demokratiją. Apie tai pra
nešta Jugoslavijos ambasa
dai Washingtone.

Sen. Pepper turėjo du po- demokratiją, tai nesupran- 
kalbius su jugoslavų vai-'ta, ką rodo šių laikų ženk- 
džios vadu maršalu Tito.:lai.
Korespondentams Pepperis 
sakė:

“Jugoslavijos

CHIANG NUODAIS 
PUOLA CHINŲ 

KOMUNISTUS
Chungking, lapkr. 2. — 

Chiang Kai-sheko, Chinijos , 
tautininkų kariuomenė var-i 
toja nuodų dujas prieš chi
nų komunistų armiją Shan
si provincijoje, kaip teigia, 
komunistų vadai.

Chiang Kai-shekas paliko 
ginklus japonams ir pasiun
tė 30,000 jų pulti chinų ko
munistus.

Jankių Laivynas Uoliai 
Tarnauja Chiangui

Chungking, lapkr. 2. — 
Amerikos laivynas įgabeno 
būrius Chiang Kai-sheko 
chinų tautininkų kariuome
nės į Mandžurijos uostus 
Yingkow ir Hulutao.

Jie ten nuplukdyti karui 
prieš Chinijos komuhistus.

Miestų rinkimuose Angli
joj laimi darbiečiai.

jimas buvo per virtuvę. 
Todėl Brazys nutarė iškirs
ti iš lauko pusės kitas du
ris, kad tuo būdu išvengti 
susitikimų su Arias. Rugsė
jo 9, Brazys parėjęs iš dar
bo, ir pradėjo sayo sumany- 

(Tąsa 5-me pusi.) 

taksams ištraukiama po 
$8.20, o pagal šį sumanymą 
iš tokios algos bus išimama

■ v
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Dabartinis taksų bilius 
dovanoja taksus kariams 
nuo jų algų laike karo ir 
panaikina 5-dolerinius tak- 

jausmai yra demokratiški; 
jugoslavų valdžios jausmai 
taip pat demokratiški.”

Pepperis, senato komisi
jos narys užsienių reikalais, 
taip pat pareiškė:

“Europoje bendrai dabar 
yra daugiau demokratijos,, 
negu pirmiau. Jei kas nesu
pranta plačiosios krypties į

1
-■
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“Maršalas Tito taip šau
niai nugalėjo karo sunkeny- 

žmonių bes ir taip puikiai privedė 
savo žmones prie pergalės. 
Aš labai noriu, kad jo var
das, kaip ir pirmojo mūsų 
prezidento Jurgio Washing
tono, pasiliktų jo tautos at
mintyje, kad jis buvo pir
mas kare, pirmas taikoje ir 
pirmas savo tautiečių širdy
se.

“Mes Jungtinėse Valstijo- 
ise giliai įdomaujame Jugo
slavija ir tikimės, kad mū- 

isų brolybė demokratijoj su 
ja amžinai gyvuos.”

Maršalas Tito suruošė se
nator. Pepperiui pokijį, ku
riame dalyvavo Jungtinių 
Valstijų ambasadorius R. C. 
Patterson. Sen. Pepperį 
taipgi pavaišino dr. Ivan 
Ribar, laikinojo Jugoslavi
jos seimo pirmininkas. Vai
šėse buvo ir dr. Milan Grol, 
galva opozicinės demokratų 
partijos.

1
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Streikuos Reikalaudami 
Grąžint Jankius

Y. -^1 ■

S.
‘■f
o

<1
New York. — CIO Mari- 

ninkų Unijos centras pa
siuntė Washingtono val
džiai reikalavimą, kad dau
giau laivų paskirtų karei
viams grąžint namo iš Eu
ropos ir Azijos sričių. Jei- 

: gu valdžia to nepadarys iki 
: gruodžio 1 d., tai unijos va-' 
dovybė patars savo nariams 
nustot dirbus kituose lai
vuose.

i1

Skaičiuojama, jog Ameri
kos lėktuvai viso sunaikino 
2,00b,000 namų Japonijoj.

Sį
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Paskola Kaipo Įnagis Reakcinei 
Politikai Pravesti

Šiuo metu Anglija nori gauti iš Ame
rikos apie penkių bilijonų dolerių pasko
lą. Tarybų Sąjunga, sakoma, nori gauti 
šešių bilijonų dolerių paskolą, Francija 
— apie dviejų bilijonų ir Chinija apie ■ 
dviejų bilijonų.

Kiekvienam aišku: jei Amerika tąsias 
paskolas paminėtiems kraštams suteiks, 
tai iš to naudos bus abiem pusėm: mūsų 
kraštui ir tiems kraštams, kurie jas ims.

Skolinantieji kraštai gautąsias pasko
las išleistų Amerikoje, pirkdami čia rei
kalingus daiktus, — mašinerijas ir kito
kius reikmenis. Tai padėtų jiems grei
čiau atsistatyti karo sugriautus fabri
kus, geležinkelius, miestus, kaimus.

JMa, o Amerikai, duodančiajai pasko
las, nauda būtų tame, kad čia darbinin
kai turėtų darbų, negręstų nedarbas, kri- 
zis.

Rodosi, sveikas sensas mums sako, kad 
Amerika nedelsdama turėtų duoti pasko
las, nes pinigų pas mus, kaip tūli sako, 
“net perdaug.”

Deja, reakcininkų sluogsniai kalba ki
taip: jie sako, reikia duoti paskolos tik 
tiems kraštams, kurie jas sunaudotų 
taip, kaip nori Amerikos reakcininkai. 
Hooveris yra jų garsiakalbis ir aną die
ną jis pareiškė, jog bent kokiems “sočia-, 
liniams eksperimentams” Amerika ne
privalo pinigų skolinti .

“Socialiniais eksperimentais” Hoove
ris turi galvoje ne tik Tarybų Sąjungos 
socialistinę santvarką, bet ir Anglijos 
darbiečių programą, kurioje pasisakyta 
už nacionalizavimą angliakasyklų ir ban- 
kų.

“Socialiniai eksperimentai” Europoje 
šiandien visur “madoje”, čechosloyakija 
jau daro konkrečius žingsnius nacionali
zavimui fabrikų ir kitokių šalies turtų.

Tas pats reiškiasi ir kituose kraštuo
se: Balkanuose, Lenkijoj; link to eina
ma ir Franci jo j.

Vadinasi, tiems kraštams tuomet, 
Hooverio patarimu, Amerika neprivalan
ti skolinti pinigų.

Reakcininkams didžiulę baimę varo 
socialistiniai posūkiai Europoje; nauji 
vėjai jiems galvas suka.

Aną dieną Amerikos Komunistų Par
tijos pirmininkas, Wm. Z. Fosteris, iš
stojo su straipsniu Daily Workeryj ir 
tokius reakcininkų žygius griežtai pa
smerki. Fosteris reikalauja, kad Ameri
ka duotų paskolas visiems demokrati
niams kraštams, ypačiai didiesiems mū
sų talkininkams praeitame kare. Neduo
ti paskolų tik fašistiniams kraštams, to
kiems, kaip Ispanija, Portugalija, Argen
tina. Jiems ne tik neduoti, bet juos turi
me boikotuoti.

Netenka sakyti, jog tai teisinga nuo
monė, priimtina ir naudinga Amerikos 
žmonių daugumai.

prezidentas..
Jis nurodo, kad tie Amerikos laivai, 

kuriais galėtų būti parvežami namo mū
sų sūnūs, broliai ir draugai, — mūsų ko- 
vūnai, mūsų kariai, — naudojami:

(1) gabenimui čiang - kai-šeko karei
vių kariavimui prieš Chinijos liaudį;

(2) pervesti Britanijai, kuri juos nau
doja savo biznio reikalams tarp Chinijos 
ir Australijos;

(3) pervesti Holandijai, kuri gabena 
savo kareivius ir amuniciją į Indoneziją 
kovojantiems už laisvę žmonėms slopin
ti; N

(4) paskirti privatiškiems Amerikos 
laivų savininkams biznio reikalams;

(5) kiti stovi sau uostuose be jokio 
‘“užsiėmimo.”

Vadinasi, laivų užtenka, tik reikia 
juos naudoti. Deja, jie nėra naudojami 
tam, kam pirmiausiai reikalingi.

0 tuo pačiu sykiu mūsų kariai, esan
tieji užsienyj, kuriems jau laikas grįžti 
namo, nuobodžiauja, tiesiog serga ir rei
škia didelio nepasitenkinimo. Jie nesi
tikėjo, kad su jais bus taip pasielgta.

“šeši kariai,” sakė Mr. Curran, “nusi
žudė ir 12-ka kitų susirgo proto liga” 
belaukdami, besisielodami Francijoje.

Taigi dalykai nėra geri. Jie turėtų bū
ti tuojau taisomi: milijonai mūsų kovū» 
nų privalo būti greit parvežti namo ir 
paleisti civiliniam gyvenimui, nes jie 
to pilnai yra užsitarnavę.

Negras Garbingųjų Vyrų
Rūmuose

New Yorko Universiteto Kampuse 
(Bronkse) kas penkeri metai statomi 
biustai įžymiausiųjų vyrų, gražiausiai 
nusipelnusių Amerikai. Balsavimus atlie
ka apie šimtas rinkikų-mokslininkų, vi
suomenininkų, reprezentuojančių visą 
kraštą. Vieta, į kurią statomi parinktie
ji, žinoma, kaipo Hall of Fame arba 
Garbingųjų Rūmai.

Šiais metais į Garbinguosius Rūmus 
išrinkti keturi: Sidney Lanier, Booker 
Taliaferro Washington, Thomas Paine 
ir Walter Reed.

Svarbu, kad susiprasta ir ten pastaty
ta Thomas Paine, tiek daug nusipelnęs 
Amerikai revoliucionierius, žurnalistas, 
visuomenininkas, kurio plunksna ne ma
žiau padėjo Amerikos žmonėms išsika
rianti laisvę (Revoliucinio Karo metu), 
kaip Washingtono kardas. Per ilgus me
tus jis buvo pamirštas, paneigtas, apleis
tas.

Dar svarbiau, kad šiemet į Garbingų
jų Rūmus bus pastatytas Booker T. Wa
shington, negras mokslininkas; beje, tai 
pirmu sykiu tų rūmų istorijoj atsistos 
negras.

Už Booker T. Washingtoną paduota 
57 balsai. Už kitus tris mažiau.

B: T. Washingtonas gimė 1858 metais 
Virginijoj vergu. Tik civilinis karas jį 
išlaisvino. Gyvendamas varge ir skurde, 
Washingtonas mokėsi, studijavo; jis bu
vo angliakasys, namų sargas ir kitokių 
sunkaus darbo pareigų pildytojas. Bet 
jo pastangos buvo tokios didelės, noras 
pasiekti mokslo toks nesuvaržomas, kad 
jis ilgainiui patapo žymiausiu mokslinin
ku, visuomenininku, kovotoju už negrų 
teises. Jis mirė 1915 m.

Šiandien jo vardu įstaigos ir organiza
cijos pavadinamos; jo vardas ypačiai 
brangus milijonams negrų amerikiečių.

Jis susilaukė atitinkamo įvertinimo ir 
baltveidžiuos ir Amerikos mokslininkuos 
ir , žinoma, plačioje visuomenėje.
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KAIP DABAR ATRODO TARYBINES LIETUVOS SOSTINE VILNIUS
Rašo Z. Balevičius.

Grąžinti Greičiau Namo 
Mūsų Karius!

Milijonai mūsų karių — Europoje ir 
Pacifike — laukia ir nebesulaukia tos 
dienos, kurią jie bus vežami namo. Ka
rui tęsiantis, jiems buvo aiškinta: kai tik’ 
jis pasibaigs, tuojau būsite vežami namo 
ir paleidžiami civiliniam gyvenimui.

Karas pasibaigė. Bet milijonai mūsų 
karių, trokštančių sugrįžti pas savo tė
vus, pas žmonas, pas gimines, dar vis te
bėra užsienyj, nepaisant, kad daugelis jų 
jau turi užtenkamai “punktų”, pagal ku
riuos turėtų būti paleisti.

“Laivų stoka”, sakoma jiems ir jų gi
minėms.

“Kur gi dingo mūsų laivai?” klausia 
žmonės.

Seimo Rinkimai Danijoje ’
Sekmadienį įyykusįeji seimo rinkimai 

Danijoje dar sykį parodė komunistų įta
kos augimą liaudyje. Teturėję tik 3 savo 
atstovus, šiuose rinkimuose komunistai 
išrinko 18-ką. Vadinasi, paaugo net 15- 
ka atstovų.

Tolydžio social-demokratai 18-ka at
stovų išrinko mažiau, negu turėjo iki 
šiol. O reikia atsiminti, kad social-de
mokratai savo platformoje buvo įdėję 
gana kairių punktų.

Liaudis social-demokratams nepasiti
ki, nes jie savo pažadų iki šiol nie
kur neįvykdė.

Liberalų skaičius taipgi paaugo net 
10-čiu atstovų.

Vadinasi, ir mažytė Danija kairėja. 
Tai vis galvaskaudis mūsiškiams menše
vikams ir fašistams!

Vilnius —• sena Lietuvos 
sostinė, nuo senų laikų iš
siskleidusi abipus Nerio u- 
pės. Miestas tūno kaip ir 
slėnyje. Kairiajame (Nerio 
krante, beveik ųiiesto vidu
ry, aukštai iškyla Gedimino 
kalnas. Jį skiria nuo Trijų 
Kryžių kalno mažas Vilne
lės upelis. Gedimino kalno 
viršuje stūkso pilies griuvė
siai: bokštas ir šalia jo dar 
užsilikęs pilies pastato 
kampas. Į pačią kalno vir
šūnę veda apiplatus vin
giuotas kelias, kuriuo gali 
net automobilium užvažiuo
ti.

Gedimino pilies bokšto 
dar prieš aną karą buvo tik 
du aukštai pasilikę. Tik pa
skutiniu laiku, bokštas im
tasi konservuoti. Lenkai 
1938 - 39 metais sutvirtino 
irstančius akmenis ir viršu

tinius bokšto sluoksnius su
stiprino plytomis, paaukšti-' 
no. Laiptų padaryti nesus
pėta, nes užgriuvo karas. 
Dabar bokšte ant aukšto 
stiebo plevėsuoja raudona 
Darbo Lietuvos vėliava.

Užlipus į Gedimino kalną, 
prieš akis atsidaro puiki 
Vilniaus miesto panorama: 
daugybė bažnyčių bokštų, 
prieš saulę žėrinčių namų 
stogų, žalumynuose pasken
dusių rūmų. Vaizdas tikrai 
didingas.

Kitoje Nerio pusėje išsi
tiesęs Šnipiškių priemies
tis. Jį jungia su senuoju 
miestu naujai pastatytas 
tiltas. Anksčiau čia buvo ge
ležinis “Žaliasis” tiltas, sta
tytas bene 1902 metais. Vo
kiečiai jį susprogdino. Spro
gimas buvo toks didelis, 
kad keliolika kilometrų ap
linkui žemė virpėjo, o juo
dų dūmų kamuolys, išsiver
žęs aukštai, plačiausiai Vil
niaus apylinkei skelbė apie 
vokiečių barbariškumą. Da
bar tarybiniai pionieriai 
pastatė tiltą visai naują per 
dvi savaites. Už parodytą 
uolumą, darbštumą ir su
manumą, daugelis darbi
ninkų buvo apdovanota at- 
sižymėjimo ženklais.

Perėjus tiltą, į kairę tie
siasi gatvė. Tai kelias per 
Šeškines rajoną į Ukmergę. 
Šis rajonas atsiremia į šeš
kinės kalną, geriau pasa
kius, tolimąjį Nerio krantą. 
Kita, tiesi gatvė kyla prieš 
kalnelį. Ja einant galima 
pasiekti garsiąsias Kalvari
jas. Dešinėje gatvės pusėje 
stovi stilingi rūmai. Šių rū
mų gražūs bokšteliai savo 
šešėliais žiūri į sraunųjį 
Nerį. Visas namų stilius 
savo ornamentika primena 
Gedimino pilies bokštą. Vo
kiečių okupacijos metu 
šiuose rūmuose už spygliuo
tų pertvarų ir užraizgytų 
langų buvo laikomi inter
nuoti vyrai, moterys, vai
kai. Toliau už rūmų matyti 
griuvėsių krūva — tai vo
kiškų barbarų sudeginta 
Vilniaus elektrinė. Susirai- 
čiusios geležinės sijos, su
sprogdinti garo katilai ’ ir 
motorai didžiausia krūva 
riogso prie išlikusio* elek

trinės bokštelio, kurio vir
šūnėje graži moters figūra 
laiko aukštai iškėlus užgę- 
susį elektrinį žibintą. Toliau 
paneliu išsitiesę mažesnių 
sudegusių namukų kvarta
lai, vadinamo “kariško mie
stelio” griuvėsiai. <

Einant Kalvarijų gatve 
miestas baigiasi didžiuoju 
plytų fabriku ir apgriauto
mis kareivinėmis. Bet gi čia 
dar nėra oficiali Vilniaus 
rba. Kelias*vingiuoja į Bal- 
tupę. Čia- abipus pleęto ke-

lėtas susigūžiusių medinių 
namelių. Skersai plentą te
ka mažas upelis. Už upelio 
plentas pakyla į viršų. Kiek 
paėjus ir vėl prasideda 
priemiestis. Tai Kalvarijos. 
Didoki mediniai namai, kai 
kur baltuoja ir mūras. Po 
dešinei, ant kalnelio stovi 
Kalvarijos bažnyčia, aukš
tai į dangų įrėmusi savo 
smailius bokštus. Nors Kal
varijos nuo miesto yra per 
7 km., tačiau vilniečius čia 
dažnai sutiksi. Na, o kai 
kurių atlaidų metu, į Kalva
rijas suplaukia tūkstančiai 
žmonių ne tik iš Vilniaus, 
bet ir iš tolimų Lietuvos 
kampų: iš Dzūkijos, Šven
čionių, Ukmergės. Tada čia 
žmonės meldžiasi, per smė
lėtus kalnus eina kryžiaus 
kelius, o kiti vėl — parda
vinėja rožančius, maldakny
ges, gazuotą vandenį, už
kandžius.

Čia pat yra ir kita baž
nyčia, Trinapoliu vadinama. 
Pro ją sruvena tarp Kalva
rijos kalnų vingiuodamas 
mažas Jordano upelis. Tarp 
aukštų, medžiais apaugusių 
kalnų, miške įtaisytos visos 
Kristaus kančių stacijos. 
Kiekvienai stacijai pastaty
tas atskiras pastatas, lyg 
namelis, lyg koplytėlė, ku
rioje yra atitinkamas pa
veikslas ir trumpas užrašas 
iš Evangelijoj.

Už priemiesčio yra gar
susis Verkių dvaras su bu
vusiais vyskupo kunigaikš
čio Masalskio rūmų liku
čiais. Dabar šis dvaras y- 
ra valstybinis ūkis. Ant 
aukšto Neries kranto tebe- 
baltuoja dveji to dvaro rū
mų pastatai. Tai likučiai tų 
puikių rūmų, kuriuos statė 
garsusis baudžiauninko sū
nus, lietuvis Stuoka-Gucevi
čius. Rūmai kadaisia buvo 
pasakiško grožio ir nepa
prastos meninės vertės. Pa-

tačiau maža ką 
su Stuokos ar-

pirmas aukštas pastatytas 
iš didžiulių akmenų. Jie 
lietuviui primena legendą, 
kad čia būvusi senovės lie
tuvių žinyčia, kurioje atna
šauta dievams aukos.

Prie aikštės, didžiuliuose 
rūmuose, yra Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas. 
Čia taip pat gyvena ir Ta- • 
rybos Prezidiumo Pirmi
ninkas J. Paleckis. Čia pat 

yra ir Vilniaus 
U n iversiteto

siliko tik du didžiuliai flige
liai, gerokai perdirbti ir su
darkyti, kurie nors ir labai 
gražūs, 
bendro turi
chitektūra.

Gedimino 
stovi kitas 
to paties Stuokos - Gucevi
čiaus pastatas, tai garsioji 
Vilniaus Katedra. Du apva
lūs katedros kupolai iškyla 
į viršų. Fasade trys figū- netoliese 
ros. Kairioji šių figūrų ar- Valstybinio 
tilerijos sviedimo apardyta, centriniai rūmai su biblio- 
Katedros viduje, po di-įteka.
džiuoju altorium, tebestūk- | ;x LLko
so didžiulis, dūmais aprūkęs vį„ kampe įsikūrusi laik-

kalno papėdėje 
monumentalus

Radvilaites ir Pilies gat-
akmuo: tai senovės lietuvių 
aukuras, ant kurio buvo 
dievams atnašaujamos au
kos. Šalia altoriaus, tamsio-;si°g......................
je kertėje, kabo didžiojo gražiausia Vilniuje Gedimi- 
Lietuvos kunigaikščio Vy- ■ n9. gatve. Šioje gatvėje di- 
tauto Didžiojo paveikslas, džiausiąs judėjimas, joje y- 
Toje vietoje ir pats Vytau- ra gražiausi namai, paga- 
tas palaidotas. Dešinėje pu- liau šioje gatvėje yra ir 
sėje yra altorius su šv. Ka-|žymiausios respublikinės

raščio “Tiesa” redakcija.
Nuo katedros aikštės tie- 

šauna didžiausia ir

bei vietos įstaigos ir orga
nizacijos. Štai dešinėje pui
kūs rūmai. Anksčiau čia 
buvo žemės bankas, o da
bar Liaudies Komisarų Ta
ryba. Čia koncentruojasi ta
rybinės Lietuvos vykdoma
sis valdžios centras su 
Liaudies Komisarų Tarybos 
Pirmininku Gedvilu prieša
ky. Kiek tolėliau, kitoje pu
sėje, yra Valstybinio Banko 
Rūmai, už jų teatras. Prie
šais vėl yra Vilniaus miesto 
magistratas — vykdomasis 
Komitetas, kurio pirminin
ku arba burmistru šiuo me-

zimiero palaikais.
Sekmadieniais pats arki

vyskupas su daugybe dva
siškių - kunigų ir vienuolių, 
laiko katedroje pamaldas. 
Katedrą dažnai aplanko ne 
tik maldininkai, bet ir eks
kursantai, kurie čia gali pa
matyt ne maža istorinių pa- 
minklin. lentų, meniškų pa
veikslų, didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių ir Lenkijos 
karalių paminklų.

Šalia katedros iš vienos 
pusės yra parkas, iš kitos 
didžiulė aikštė. Lenkų lai
kais ši aikštė buvo užgriu- tu yra Kareckas. Gedimino 
vusi, sujaukta. 1940-41 me
tais, stojus tarybinei val
džiai Lietuvos priešaky, 
aikštė buvo sutvarkyta. Ke
li šimtai darbininkų dirbo 
visą žięmą, kol ją išlygino, 
išklojo betonu, padarė laip
telius, apsodino dekoratyvi
niais krūmais. Aikštelėje 
stūkso didžiulis bokštas. Jo

gatvėje spiečiasi ir .preky
ba. Čia “Rūtos” centras, čia 
universaliniai magazinai, 
didžiausios darbininkų ir 
tarnautojų valgyklos. Judė
jimas šioje gatvėje visada 
gyvas.' Čeksi vežikų arklių 
pasagos, zuja automobiliai, 
skuba pėsti.

(Daugiau bus)

REGINA STRAZEVIČICTR.
Tai talentinga dainininkė. Ji pir
mu kartu dainuos šios šalies lie
tuviams.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, 
žymus koncertų dainininkas, teno
ras, irgi dalyvaus šioje programoje.

Taipgi programoje dalyvaus AIDO CHORAS, diriguojant Aldonos Anderson, 
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPE, šoks rusų liaudies šokius. Kitas svarbus numeris 
tai JUGOSLAVŲ “JEDINSTVO” PARTIZANŲ CHORAS, diriguojant Dr. Lujo 
Goranin. Koncerto akompanistė, ELSA FIEDLER.

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Programa prasidės 3:30 po pietų, šokių pradžia 6:30 vaL

įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00, (taksai įskaityti) Vien tik šokiams įžanga 60c

* Sėdynės rezervuotos. Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus.

Sekmad., Lapkr. U November
LABOR LYCEUM SALEJE

949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio Laisves Metinis

ERTAS

v:m

BIRUTA RAMOŠKAITE.
Per visą. Ameriką žinoma Ope
rų ir Koncertų dainininkė, da
lyvauja dienraščio Laisvės Kon
certo programoje.
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VYTAUTAS
Poetas yra žmogus, degas nesuvaldo

mu noru mums kažką naują pasakyti, ko 
mes nežinome, ko turėdami akis nema
tome, ką nešiodami krūtinėj širdis nejau
čiame. Poeto žodis visada esti trumpas, 
bet užtat vaizdingas. Šalia minties poe
zijoje mes pajaučiame harmoniją ir rit
mą. Todėl ir sakome: poetas—ne bet sau 
žmogus. Jis turi ne tik norėti, bet ir mo
kėti pasakyti. Jis turi būti mokykloje ir 
gyvenime mokytas.

Ką gi norėjo savo poezijoje pasakyti 
mums vokiškųjų piktadarių sušaudytasis 
Vytautas Montvila?

Poetai nėra pranašai, nors juos kai 
kas pranašais ir vadina. Ką patylom, sa
kyti ir ką šaukte šaukti, į ausį jiems pa
kužda dažniausiai pats gyvenimas. Mont
vila savo eilėraščiuose sako iš kaimo vil- 
kęsis į kaimą, ėjęs nuo durų ligi durų, 
buvęs piemuo, buvęs bernas pasamdytas, 
prie kelio akmenis skaldęs ir per upes il
giausius tiltus tiesęs. Pažindami jo gyve
nimą, mes pirma sužinome, kodėl jis ne
tylėjo, o vėliau iš jo kūrybos paaiški ir 
tai, ką jis norėjo pasakyti.

Vytautas Montvila gimė 1902 m. va
sario 4 d. Čikagoje, kur jo tėvai, Lietu
vos išeiviai, gyveno. Tėvynėn į Marijam
polę grįžo jis dar vaikas būdamas. Čia 
tėvai manė iš amerikoniškų sutaupų įsi
kursią, bet netrukus užėjo karas ir visos 
jų gražios ir gerokai perdėtos viltys žu
vo. Mieste ėmė stigti duonos. Vytautą 
išleido į kaimą pas buožes tarnauti. Iš 
pradžių jis piemeniu, vėliau pusberniu 
dirbo. Tarnauti, žinoma, buvo nesaldu, 
tad pirmai progai pasitaikius, jis iš kai
mo paspruko. Turėdamas 17 metų, sto
jo kariuomenėn. Geležinkelių batalijone 
tarnyba perdaug užimtas jis nebūdavo, 
tad atliekamu laiku skaitė knygas ir mo
kėsi.

Išėjęs iš kariuomenės ir dar šiek tiek 
privačiai pasimokęs, stojo į mokytojų se
minariją. Mokėsi Marijampolėje ir Kė
dainiuose, stengdamasis tai šen, tai ten 
uždarbiauti. Rašė į laikraščius žineles ir 
apsakymėlius. Pirmieji jo eilėraščiai at
spausdinti buvo 1923 metais.

1928 metais jis baigė mokytojų semi
nariją ir, nesiruošdamas būti mokytoju, 
stojo universitetan. Tais pačiais metais 
jis išleido ir pirmąjį savo kūrinį, pava
dintą tragikomiška poema “Gimnazistė 
ir Poetas”. Poezijos šitoj poemoj, žinoma, 
buvo nedaug, ji tik buvo liudininkas 
Montvilos gana šiurkštaus pasisakymo 
prieš tuometinį nykumą poezijoje ir prieš 
palaidumą besimokančioje jaunuomenė
je. Šitokiam dalykui parašyti ir išleisti 
reikė jo drąsos, ko Montvilai jau tada ne
stigo.

19°9 metu pavasarį, po nepasisekusio 
pa-dkuririmo prieš tuometinį Lietuvos 
diktatorių A. Voldemarą, kilo kruvinojo 
teroro banga. Kelios dešimtys kairiųjų 
studentų buvo areštuota ir atiduota karo 
lauko teismui. Į kalėjimą pateko ir poe
tas Montvila. Čia'jis išbuvo porą su vir
šum metų. Plunksnos nemetė, vis rašė 
ir kalėjime beidamas.

Iš kalėjimo paleistas jis kurį laiką šo- 
feriavo, dirbo vienos įmonės kontoroj, 
tarnavo profesinėse sąjungose, rašė ir 
spausdino kiek laikas ir cenzūra leido. 
Netrukus išėjo jo poezijos rinkinys “Nak
tys Be Nakvynės”. Tai nedidelė, bet ku
pina jausmo ir talento knygelė. Beveik 
tuo pačiu metu knygynų languose vienas 
po kito ėmė rodytis jo vertimai: M. Gor
kio “Motina”, “Buvusieji Žmonės”, E. 
Zolos “Sąmyšis”, Pearl Buck' “Motina” 
ir “Padalintieji Namai”, P. Levieno “Ka
pitonas Dreifusas” ir kiti.

Beversdamas prozos veikalus, jis pats 
prozą pamėgo ir šalia poezijos ėmė savo 
plunksną novelėmis ir net romanų ban
dyti. Ilgoka jo romano “Simo Dundelės 
Nuotykiai” ištrauka buvo atspausdinta 
1932 An. “Darbo” pirmoje‘knygoje. Iš 
novelių minėtinas jo “Stagarų Maišas”, 
spausdintas 1931 metais “Kultūros” žur
nale.

1940—41 metais, gyvenimo sąlygoms 
. pagerėjus, Montvila ėmė reikštis tarybi-

MONTVILA
nėję spaudoje kaip vienas pačių aktyvių
jų rašytojų. Be tuo metu išėjusio jo eilė
raščių rinkinio “Į Plačią Žemę”, daug 
rašė jis dienraščiuose ir žurnaluose. Bet 
kuris stambesnis gyvenimo įvykis nelik
davo jo nepastebėtas ir neaprašytas. “Per 
šiuos devynius mėnesius aš parašiau 
daugiau, nekaip per visą savo gyveni
mą”, atsakė 'jis “Raštų” 4 Nr. į klausi
mą, kodėl rašytojai nerašo.

Vokiečių kariuomenei okupavus Lie
tuvą, Montvila liko Kaune. Pasitraukti 
gilyn su šeima jis neturėjo priemonių, 
o eiti pėstiems buvo pavojingiau, kaip 
likti vietoje. Jis jautė, kas jam ir kitiems 
tarybiniams inteligentams gręsė, bandė 
namie nenakvoti, tačiau draugams ir pa
žįstamiems išsiblaškius, nakvynę taip 
pat nelengva buvo rasti.

Penktąją okupacijos dieną, eidamas 
pas savo šeimą, Tvirtovės alėja, netoli 
namų, kuriuose jis gyveno, pamatė sto
vintį automobilį. Jam smilktelėjo per 
širdį, kad automobilis tokiame užkam
pyje—blogas ženklas, bet pasidrąsinęs 
įėjo savo butan. Na ir, žinoma, pataikė. 
Viduje jo laukė du vokiečiai ir vienas 
lietuvis vertėjas.

Montvilą tą dieną išvežė ir išvežė am
žinai. Po poros savaičių kalinimo jį su
šaudė.

Lietuva neteko vieno poeto kovotojo.
Eilėraščiai yra litaratūrinis Montvi

los palikimas. Tai paminklas, kurį poe
tas pastatė pats sau. Mes mokėkime jį 
suprasti.

Daugumas Montvilos eilėraščių para
šytį tuo metu, kada Lietuva dar tebebu
vo kapitalistinė, kada žmogus žmogų ga
lėjo samdyti ir išnaudoti, kada darbo 
gauti reikėjo pagelbininkų. Jo eilėraš
čiuose bedarbis skundėsi esąs išalkęs, be 
nakvynės, darbdavių ujamas, varomas

Jonas Kaškaitis

BERNARDO GAVELIO KLAIDI PERSKAIČIUS J 

'S 
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Bernardo Garelio Klaida — jau kelin
ta iš eilės R. Mizaros parašyta apysaka, 
išleista Lietuvių Literatūros Draugijos.

Skaityt knyga labai įdomi. Pradėjai 
skaityt, tai tave taip suintriguoja, kad 
noris vis toliau skaityt ir žiūrėt, kas čia 
bus toliau.

Autorius turi gabumo rašyt apysakas. 
Moka gražiai sumest metmenis, pagrįst 
gera pamatine idėja. Moka suteikt asme
nims atatinkamo gyvumo ir natūralumo. 
Moka įdomiai sunarpliot fabulą, įpinda
mas kutnių prietykių, intrigų, staigme
nų. Nuobodžių vietų apysakoj nėr.

Vidutinis skaitytojas, perskaitęs šią 
apysaką, pajunta ne tuščiai laiką pralei
dęs, bet kai ko ir pasimokęs, pažinęs pai
naus gyvenimo dalelę. Tiesa, apysaka— 
apysaka. Tegul bus ir fikcija. Išmislas. 
Bet sugabiai sugalvotas ir meniškai pa
tiektas išmislas. Gal visai taip ir neatsi
tiko, bet panašiai atsitikti visgi galėjo. 
Ir autorius moka įtikinančiai prirodyt.

Apysakos turinio nėr ko čia dėstyt. 
Jau bent keli draugai spėjo pareikšt sa
vo įspūdį, užgyrimą ir paduot trumpą 
turinį. Jis brandus ir įdomus.

Rašysena ypatinga, būdinga d. Miza- 
rai, taip sakant, amerikietiška. Kalba 
lengva, suprantama, sklandi skaityt, nors 
ir netaip jau turtinga tokiais gražiais 
lietuviškais žodžiais ir tokiais sultingais 
posakiais, kokiais taip ryškiai pasižymi 
mūsų europiniai lietuviai rašytojai, gi
mę, augę ir tebegyveną Lietuvoj. Bepigu 
tokiems. Jie sistematingai ir nuodugniai 
išsimokslinę Lietuvos mokyklose. Jie ir 
kasdien dapildo ir pagilina jau įgautą 
kalbinį žinyną, semte semdamies sau 
reikiamą medžiagą iš gausių liaudies lo
bynų, iš gyvos, vis bręstančios, vis turtė
jančios lietuviškos kalbos, iš spausdinto 
ir iš gyvo žodžio. 1

Pas mus Amerikoj—jau kita istorija. 
Gyvos gražios lietuviškos kalbos žmogus 
beveik neužeini. Imigrantų iš Lietuvos 
nebeatvažiuoja per kelioliką metų. Ne
pribūva naujo lietuviško kraujo. Iš žmo
nių lūpų nedaug čia ką lietuviškai teišmok 

iš kaimo į kaimą ir jeigu jau perkamas— 
tai tik už pigią kainą. Jo mergaitė Anė 
stovi darbo biržoj ir laukia bene užklys 
kuri riebi ponia pasirinkti darbščios ir ma
žai suvalgančios tarnaitės. Jo pardavėja, 
dirbanti krautuvėje pas Pinigienę, išme
tama iš darbo lauk už savojo likimo su
pratimą. Čia poetas šaukia mus išgirsti 
ir pamatyti tą didžią socialinę neteisybę. 
Eilėraštyje “Šviesa iš Dangaus” sako 
draugui jis laisvės neregėsiąs, neskinsiąs 
rožių meilės ir tiesos, kaip naktį šuo iš
vytas kentęsiąs, neradęs prieglaudos šil
tos. Ir vis už tai, kad jis nemoka nusi
lenkti ir įtikti, kad jis nėra bailys.

Naktis — tai tamsuma kaip juodas 
karstas, ji sunki, kaip kapą slegiantis 
akmuo, kaitriausiam ir tvirčiausiam ji 
įkarstu, kaip žuviai drumzlinas vanduo. 
Bet, sako, nėra tokio baisaus juodumo; 
kurio nepervertų šviesi akis ir nėra gy
venime sunkumo, kurio neperneštų šir
dis. Patvarus įsitikinęs žmogus yra Mon
tvilos kovotojo pavyzdys.

• Kovojąs prieš kapitalistinę neteisy
bę, pats nuo jos kentėjęs, socializmą poe
tas sutiko kaip seniai lauktą ir svajotą 
ateitį. Nuo to meto jis savo poezijos žo
dį skyrė tarybinei Lietuvai ir naujosios 
gadynės vadams. Jie rašė:

Ateina genijai, 
Ir vėl išnyksta. 
Atėjo Leninas 
Visiems laikams.

Kas myli kovą, 
Laisvę ir draugystę, 
Tas tiki žemės 
Žiburiui naujam.

Montvilos žodis, skirtas mums skaity
tojams, turi savyje ir grožio ir išminties. 
Grožis mus patraukia, paliečia pačius 
švelniuosius. mūsų jausmus, o išmintis 
įdiegia noro eiti žmoniškumo, kovos prieš 
neteisybę, kovos prieš priespaudą keliu.

J. Jurginis

si. Da labiau. Jei tik prisimygęs nesisau- 
gosi, tai ir pats įgausi keisto amerikie
tiškai lietuviško arba lietuviškai ameri
kietiško žargono. O tai jau visai nekoks 
įrankis savo mintimis dailiškąi dėstyti 
ir drąsiai pasišvaistyti po lietuvišką Par
nasą, po sodrius literatūriškus pievokš- 
nius...

Pas mus, lietuvius amerikiečius, ku
rie vis da tebesame lietuviai, lietuviškas 
žodyninis bagažas nedidelis. Ir vargu jis 
padidint. Iš lūpų, iš gyvos kalbos retai 
kada išgirsi kokį naują, įdomų lietuviš
ką žodelį. O atsivežtus su savim, rečiau 
čionai vartojamus žodžius po truputį 
užsimiršti. Tuo tarpu tau lyste lenda vi
saip suambryti amerikietiški žodžiai ir 
kalbos polinkiai, sakiniai, konstrukcijos. 
Vienas tėra šaltinis, iš kur dar galima 
stiprybės pasisemti: tai mūsiškiai lietur 
viški laikraščiai, kurie talpina origina
lius raštus iš Lietuvos, raštus Lietuvos 
rašytojų. Šitokie raštai yra mums visiems 
čia dvasinė atgaiva. Iš jų tegalime dapil- 
dinėt savo skurdų lietuvišką žodinį ba
gažą. Iš jų tegalime sulasioti kokią įdo
mesnę žodyninę medžiagą, kalbos figū
ras, originalesnius posakius.

Taip kalbiniams dalykams esant, ne
lengva Amerikos lietuviui, turinčiam ra
šyto jiškų ambicijų, aikštėn prasimušti 
ir bent dalinai prilygti žodžio meninin
kams Lietuvoj.

Buvom nejučiomis išsisukę iš vieške
lio, tai grįžkime vėl atgalios.

Apysakos planas, turinys, fabulos ei
ga—visa tai gera, teigiama, paguodžia
ma. Su kalbos dalykais—j&u netaip slid
žiai išeina. Amerikietiškai lietuvišku 
maštabu matuojant, apysaka ir šiuo po- 
vyziu atrodo prielankiai. Amerikietiš
kos apyvokos atmosferoj sunku taip auk
štai kalbiškai pasišokėt. Pilkas šiokiadie- 
niškumas perdaug jau į žemelę traukia.

Europiškai lietuvišku maštabu matuo
jant, galima apysakoj surast netobulu
mų, taisytinų vietų. Suminėsime čia ke
letą tokių.

Autorius rašo išsirituliuoti, rituliup-

Lietuvos Rašytojai ® 
Dirba

Juozas Grušas, nors ir sirguliuoda
mas, intensyviai dirba. Rašo naują pjesę 
ir tvarko naujų novelių rinkinį. Be to, šį 
sezoną Šiaulių Valts. Dramos Teatrui 
išvertė Šeridano “Piktažodžiavimo Mo
kyklą” ir K. Simonovo “Taip ir Bus”.

Butkų Juzė ruošia spaudai poemų ir 
eilėraščių knygą. Yra pradėjęs rašyti 
pjesę iš Žemaitijos valstiečių gyvenimo. 
Be to, labai aktyviai dalyvauja kultūri
niame Telšių gyvenime.

Henr. Bačiulis, Šiaulių “ Raudonosios 
Vėliavos” laikraščio redaktorius, ruošia 
spaudai Didžiojo Tėvynės karo frontinių 
įspūdžių ir karinio dienoraščio ištraukų 
knygą.

Alb. Žukauskas ruošia spaudai savo 
naujosios lyrikos knygą. Be to, yra nu
matęs per vasarą baigti parengti novelių 
rinkinį. Šiuo metu Alb. Žukauskas dirba 
Panevėžio Dramos Teatre kaip literatū
rinės dalies vedėjas.

Stasys Anglickis paruošė spaudai ei
lėraščių ir poemų rinkinį.

Eug. Matuzevičius verčia M aks. Gor
kio “Vaikystę” ir įscenizuoja Vilniaus 
Lėlių Teatrui Aleks. Tolstojaus “Auksi
nį Raktelį”.

D. Bubinas, įžymus Šiaulių kultūri
ninkas ir pedagogas, taiso ir tvarko jo 
jau anksčiau išverstus Čechovo raštų I 
ir II tomus. Pataisęs ir galutinai sureda
gavęs, žada įteikti Valst. Grožinės Lite
ratūros Leidyklai išleisti.

(Iš “T. L.” š. m. liepos mėn.)

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

TTiTl n.t<

Redakcijos Atsakymai .
A. Gudzinskui, D. J., dr. Baltrušaitie

nei, ir kt. — Jūsų rašiniai apie “B. G. 
K.” bus išspausdinti vėliau.

jimas; turėtų būti išsirutulioti, rutulio- 
jimas — nuo žodžio rutulys.

Ir draugas Mizara ir beveik visi mū
siškių laikraščių bendradarbiai vis dar 
atkakliai teberašo popiera, popieros; tu
rėtų būti popieris arba ir popierius. Ne 
balta popiera, bet baltas popieris, plonas 
popieris, ant geltono popierio.

Viešbučio lobe (iš angliško “lobby”) 
gražiau išeitų viešbučio priebutis, prie
menė, prieangis.

Sanprotauti — geriau rašyti sampro
tauti, sambūris, sambrūzdis, sambrėš
kis, samplovos.

Blėtinė žvaigždė — geriau tinka rašy
ki skardinė žvaigždė. Ne blėta, ne blėka, 
bet skarda.

Godžiai valgydamas kalakutieną su. 
spalgeną sosu lietuviškiau išeitų — go
džiai valgydamas kalakutieną su spalge
nų padažu. Ne sosas, bet padažas.

Vietoj pasigardindamas — geriau sa
kyti pasig ar džiaudamas arba ir pasimė
gaudamas, pasigėrėdamas.

Ažuot dirbtinomis žvaigždėmis geriau 
tinka sakyt dirbtinėmis žvaigždėmis. 
Dirbtinis, dirbtinė, o ne dirbtinas, dirb
tina.

Posakis sukrypusią kamodėlę ir girgž
dančią kėdę teisingiau išeitų sukrypusią 
komodėlę ir girgdančią kėdę. Komodė, 
kėdė.

Vietoj pagrindžiuose turėtų būt pogrin
džiuose. Pogrindis, o ne pagrindys.

Po trumpos pauzos tiksliau išeitų po 
trumpos pauzės. Vietoj apglušytas, ap- 
glušintas gražiau būtų rašyt apkurtin
tas, užkur.tintas, užgoštas. Užgožė, užkur- 
tino, apkurtinamai —‘ lietuviškesni žo
džiai.

Akylus dalykas, darnus vyras, pridar- 
nus vaikinas, pridamiai apsitaisęs—ge
riau tinka sakyt vietoj akylas, darnas, 
pridarnai.

Jiedu įėjo autobusan, aklinai pilname 
žmonių. Vietoj pilname reikėjo pasakyt 
pilnan. Autobusan pilnan žmonių.

(Tąsa 4-me pusi.)

Siųskit sj

Vardas_ —

Adresas....

Used fat helps make medicines, 
aoap, tires and thousands more es
sentials. * Save every drop. One 
pound is now worth 4 red points.

Siųskit sj “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

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

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Chester, Pa.

gomozo

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 it švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gezus, 
priduoda skilviui 
ta malonų jausmų 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanus 
—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo. 
Įsigykite Gomozo 

, šiandien.
Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin

kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ;‘susipažini- . 
mui” pasiūlymo GomozO ir gausite —

DDTVDfi 60c vertės
InlEl/v Bandymui Bonkutes

' DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
, antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng

vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų
1 skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 
1 gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nyks t dėjimų.

Į DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
j palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea

1 nevirškinimas ir rėmuo.

Pašto Ofisas.—,
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 

Dept 0/4-29N 
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. 
256 Stanley St, Winn ice a. Man.. Can.

4-POlNT FAT HELPS

Chesterio lietuviai teikia vi
sokią pagalbą Lietuvos žmo
nėms. Taip Kalėdų dovanų 
proga drg. Krudienė aukavo 
daug gerų drapanų, kurių ver
tė siekia apie $100. Jii paau
kavo ir savo gerą kautą ir 
sako: “Aš galiu nusipirkti 
sau kitą, o Lietuvos žmonėms 
pagalba yra reikalinga.”

Drg. Murauskienė taipgi 
gerų drapanų aukavo apie $50 
vertės. Ji prie kiekvienos pro
gos aukoja drapanų, teikia pa
galbą Lietuvoj žmonėms. Ji 
aukoja kiekvienam siuntiniui.

Kiti mūsų miesto lietuviai 
sekamai drapanų aukavo: Gu- 
žauskienė $30 vertės; Dudo-
nienė — $20; Agurkienė — 
$15; J. Bezmenas — $15; Ju- 
petrienė — $10 ir Rimkienė 
— $5 drapanų vertės. Visiems 
aukavusiems tariame širdingą 
ačiū!

Drapanos pasiųstos į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą, kurio centras yra 417 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Pasiuntėme 7 baksus drapanų, 
10 porų čeverykų ir 2 poras 
roberinių batų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Chesterio skyrius iš
rinko delegatu V. Gužauską į 
Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Antrąjį Suvažiavimą; 
kuris įvyks lapkričio 23—24 
dd. Pittsburgh, Pa.

V . Gužauskas
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Boston, Mass
Šeštadienis, LapkričiVy^, T94S

Bernardo Gavelio Klaidą Perskaičius
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Bernardas matė jos lūpas truputėlį 
krutančias — kažkaip netaip skamba. 
Gal būtų sklandžiau išėję, pasakius Ber
nardas patėmijo arba pamatė, kad jos 
lūpos trūputėlį virpa arba kruta, kruste
li.

Gero pažystamo žodžiai. Reikia rašyti 
pažįstamo. Nosinė balsė į reikia Fašyt 
kai kurių žodžių šaknyje prie s, š, ž, kur 
į kaitaliojasi su ą, ę, an, en, in. Pavyz
džiui: mįslė, pažįstu (pažino), grįžta 
(gružą), drįsta (drt/sa), lįsti (lenda), 
žįsti (žinda).

Autorius rašo jieskoti, o turi būti ra
šoma ieškoti: ie rašoma šių žodžių pra
džioj — ieškoti, iešmas, iena, ieva, Ieva. 
Eva ar Jieva n'etinka, — turi būti Ieva, 
Ievutė, Iešmantą.

Kad jau rašyt lietuviškai, tai ir rašyt 
lielūviškai. Turiu galvoj tą netikusį įsi- 
bingėjusį Amerikos paprotį — angliškus 
asmenų, miestų, valstijų vardus rašyt 
angliškai, visiškai angliškai, arba su lie
tuviškomis galūnėmis. Tokia rašyba ne
išlaiko kritikos. Bent jau Lietuvoj su ja 
nepasirodysi. Lietuvoj rašytojai moka ir 
išmano taisyklingiau tokius svetimžo
džius rašyti. Jie rašo fonetiškai, pagal 
ausį, pagal ištarimą. Mūsiškiai ameri
kiečiai lietuviai be atodairos drožia an
gliškus vietovardžius, vardus, pavardes 
stačiai angliškai arba su menkais pakei
timais. Taipo pat ir autorius rašo — 
Brooklynas-, Manhattanas, Williamsbur- 
gas, 'Richmondas, 'Queens'as. Reikia iš
mokti rašyti lietuviškai, fonetiškai: 
Bruklinas, Niujorkas, Viljamsburgas 
arba Uiljamsburgas, Ričmondas, Pits- 
būrgas, Čikaga arba Šikaga, Esteris 
(Worcesteris), Šenadoris, V ilks bariai 
arba Uilksbariai (Wilkes Barre), Kana
da, Kalifornija.

Su tokiais pavadinimais pas mus iš
eina klaiki maišatienė. Rašoma Charles, 
Palis, Charliukaš, Paliukas, Philadelphi-

Bronksas, Bronzas, kaip kam patinka, 
bė nuoseklumo,'be logikos. Reikia rašyt 
palis, Filadelfija, Vašingtonas, Ruzvel
tas, Džerži Site, Klyvlandas, Ohajus, Mi- 
šiganas ir t. p., vis fonetiškai. Išeitų tiks
lintu^ suprantamiau, lanksčiau.

Iš mūsiškių laikraščių, rodos, tik, ka- 
nadiškis Liaudies Balsas turi iniciatyvos 
ir drąsos rašyt fonetiškai, bent daro 
geVus bandymus. Ir tai labai pagirtina. 
Metas ii* kitiems laikraščiams ir rašyto
jams išsirist iš svetimų provėžų, labiau 
suvienodinti svetimžodžių rašybą.

Jei jau kada būtinai prisiena sveti
mus, kitatautiškus žodžius bei sakinius 
rašyti, tai juos reikia kaip nors išskirti, 
įdėti į svetimženklius arba storom bei 
gulsčiom raidėm spausdinti, kaip tat 
daro Lietuvos rašytojai. Iš jų mums rei
kia daug ko pasimokyt. Kitaip pasiliksi- 
rhe toli kur raistuose.

Savo apysakoj autorius daugely vietų 
vartoja vidutiniškumus. Tatai mažina 
ryškumą ir vaizdingumą. Išeina kažkaip 
pilkai. Autorius dažnai rašo — senokas, 
apyplikis, šaltokai, gerokai vėlus laikas, 
ir žemokai nukirptus plaukus. Reikėtų 
apibudinti pritikliau, netaip jau vieno
dai šabloniškai.

Vienas žymėtinas ir taisytinas auto
riaus rašyboj ypatumas: autorius daž
nai it be reikalo ima ir įkiša veikiamo
sios rūšies dalyvius — veikiamųjų daly
vių esamąjį arba būsimą jį laiką (par- 
ticipium presens, participium futurum), 
kur geriau tiktų tariamoji nuosaka — 
netiesioginė nuosaka (modus conjuncti- 
vus) arba ir tiesioginė nuosaka (modus

indicativus). Vis tai gramatiški termi
nai, o su gramatika mums visiems ir la
bai neprošalį dažniau daryt geresnių pa
žinčių, dažniau pasiknaisioti ir pasistip
rinti rašyboj. Nuobodus tai darbas ir 
laiką užima, bet be to apsieiti negalima.

Štai keletas tokių n'etikšlumų.
“Ir jį vargino tas: at dar esą galimy

bės jam išsinarplioti iš paihiavOš?!” Ko
dėl napasakyt: “ar dar yra galimybės...” 
arba “ar dar būtų galimybės jam išsi
narplioti ...”?

“Ši staigi, netikėtai Gavelį užėmusi 
mintis, jį sudrebino, smarkiai sukrėtė. 
Jis dabar negalįs įsivaizduoti, kaip Ma
tilda galėjo jam...” Vietoj veikiamojo 
dalyvio esamojo laiko negalįs geriau pa
likt tiesioginė nūosaka “negali įsivaizduo
ti, kaip .. .”

“Jeigū dabar jis norėtų, galvojo Ga
velis, sutraukyti su praeitimi visUs Vy
žius, jis turįs iš New Yorko pasišalin
ti ...” Čia vėl tas veikiamasis dalyvis 
turįs įdėtas nevieton. Tariamosios nuo
sakos “turėty” geriau tinka ton vieton: 
“jis turėtą iš Niujorko pasišalinti. . .”

“Jis bandys susirasti Moniką, na, ir 
suvesti sąskaitas su kai kuriais ‘drau
gais’. Pinigų jis dar turįs, — skupiai 
versdamasis galėsiąs keletą mėnesių pa
gyventi, iki darbo gausiąs, o jei Ue — 
vyksiąs kur nors į vakarus. .. ” Veikia
mieji dalyviai, kaip esamojo (turįs), 
taip ir busimojo (galėsiąs, gausiąs, vyk
siąs) laiko reikėjo pamainyti tiesioginės 
nuotaikos žodžiu turi ir tariamosios nuo
taikos žodžiais galėtų, gautų, vyktų. Bū
tų išėję sklandžiau ir taisyklingiau: “Pi
nigų jis dar turi, — šykščiai versdama
sis, galėtų keletą mėnesių pagyventi, iki 
darbą gautų, o jei ne — vyktų kur nors 
į vakarus. . . ”

Tūluose sakiniuose konstrukcijos pa
sigautos iš svetimų (anglų) kalbų — ir 
išeina nesklandžiai, ne lietuviškai. “O 
šiandien laukiančių būti pašauktais va
žiuoti.. .” šildžiau išeitų, pasakius: 
“O šiandien laukiančių, kol juos kas pa
šauks važiuoti...”

“Prasidėjo vakarais dažnus aptemdy- 
mas...” Ne dažnus, bet dažnas. Dažnas 
žmogus, dažna diena, dažnai ateina. Ir 
šiaip sakinys geriau skambėtų: “Vaka
rais pradėjo dažnai pasikartoti aptem- 
dymai. ..”

Aprašomieji apysakoj asmenys dau
gumoje kalba vienodai, be asmeniškų sa
votiškumų. Kalba paties autoriaus kal
ba. Daugiau būtų buvę vaizdingumo ir 
dinamikos, jeigu tie herojai būtų kalbė
ję originaliau, kiekvienas pagal savo iš
silavinimą, būklę ar vietą.

Vyriausias apysakos herojus, pats 
Bernardas Gavelis, atrodo kažkaip ne
natūraliai. Keistas nevykėlis, jei nepasa
kius stipriau. Gal autorius ir norėjo .jį 
tokį parodyt, vis dėlto jis koks tai • ana
chronizmas, labai jau “iš leistrų išėjęs”, 
tariant senybiniu kaimiečių posakiu. Ir 
gaila jo ir piktą, kad jis toks nepaslan
kus, bukas, be valios, be iniciatyvos. Nie
kaip nesugeba jis “išsinarplioti” iš gyve
nimo painiavos ir gražiai išeiti viršun, 
pažangos aikštėn.

Čia nurodžiau kai kuriuos taisytinus 
dalykėlius. Viliuos, autorius priims tai 
už gerą. Gerais tikslais vaduodamasis ir 
gero autoriui velydamas, parašiau šiuos 
kelis kritikos bruoželius. Draugas Miža- 
ra turi gabumų ir gerų norų. Jis jau 
daug mums davė kūrinių. Tai paguo
džiama, tai padrąsinama!

Veliju gerb. autoriui dr toliau naudoti 
savo gabumus ir didinti mūsų literatūri
nį lobyną. ,

Jonelis ir Onyte

RoniantiškiaUsi lietuviuose 
vardai, tai Jonelis ir Onytė. 
Apiė juos meiliškus romanus 
rašo. Apie jUoš poetai eilėraš
čius pina: jie, tai verkia ai
manuoja, tai mylisi, džiaugia
si ar dainuoja, ir vis tai Jo
nelis ir Onytė.

Pas mus va, Jonelis ir Ony
tė Reinardai, 25 metai atgal 
įsimylėjo ir suėjo į porą. Ką 
jie per tuos 25 metus veikė, 
kokiomis laimėmis ir nelai
mėmis dalinėsi, aš nežinau, 
bet va, jU geri draugui atžy- 
mėjimui to jų. gyvenimo su
rengė parinkę. Gi tokiose pa
laukėse, kaip paprastai, vi
siems gerai žinoma, kas da
rosi: valgiui, gėrimai, kalbos, 
linkėjimai ir juokai. Bet čia 
taipgi buvo prisiminta ir Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto veikla — Vaikučiams 
kalėdinių dovanų vajus.

Tam tikslui svečiai sumetė 
aukų sekamai:

P. Traupis $5.
Po $1 aukavo: J. Reinard, 

S. ReinUi’d, A. Sabulienė, G. 
Januševičius, M. Packman, G. 
Skipėnas, M. Užunaris, S. Ei- 
hingis, G. Likas, J. ir E. Li
kas, O. ZarUba, P. Žukauskas.

B. Lisselle 75c.
Po 50c: E. FeraviČienė, A. 

Zaruba ir kiti. Viso $23.95.
Rengimo komisija, suside

danti iš Mike Dagis, drg. Kok- 
šienes ir drg. Sabulįenės, bu
vo ant tiek neskūpi, kad li
ko didelis perteklius maisto, 
kurį jie paaukavo gaspadi- 
nėms, rengiančioms vakarienes 
šeštadieiiių vakarais, Lietuvai

Pagalbos Teikimo Komiteto 
buveinėje. Tos intencijos va
karienėje, kadangi valgiai gas- 
padinėms nieko nekainavo, tai 
pelno Lietuvos vaikučiams pa
sidarė $53.30.

Suprantama, draugė Julija 
Reinardienė savo įtaką žymiai 
panaudojo. Tąjį vakarą drau
gė Belekevičienė pridavė $2 
auką nuo jaunuolio Wm. Frei- 
manto. Freimantų šeima yra 
daug aukavusi praeityje, tai 
ir dabar dar vis LPTK neuž
miršta.

Visi draugai įsitėmykit, kad 
Lietuvai ■ Pagalbos Teikimo 
Komiteto patalpoj, 318 Broad
way. So. Bostone, kas šešta
dienio vakarą įvyksta vaka
rienės. Suprantama, čia nėra 
joks pokilio kambarys ir pa
silinksminimo vieta, bet geros 
valios lietuviai susirenka, .pa
vakarieniauja ir pasitaria apie 
šalpos reikalus, kaip geriausia 
suteikus taip reikalingą Lietu
vos žmonėms medžiaginę ir 
moralinę pagalbą. Prašome 
atsilankyti, kas tik galite, vi
siems durys atdaros .

Dabar į šaukiamąjį Antrą
jį Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą, Pittsburgh, 
Pa., Bostono skyrius ims ak
tyvų dalyvumą. Delegatai jau 
išrinkti: komiteto pirm. J. Že
konis ir nenuilstanti darbuoto
ja draugė, Simonavičienė.

Kaip girdėti, kad Bostonas 
turės gana skaitlingą delega
ciją. Cambridgiaus ALDI^D 
kuopa rengia Bostono delega
tams išleistuvių vakarienę. 18 
dieną lapkričio, vakare, Cam
bridgiaus Lietuvių Piliečių

United Auto. Workers (CIO), Chevrolet firmos dar
bininkai balsuoja streiko klausimą, Detroite. General 
Motors firmos 350,000 darbininkų 6 balsais prieš 1 nu
tarė streikuoti už pakėlimą algų 30 nuošimčių, o firmos 
viršininkas Wilson skelbia, kad darbininkai turėsią 
grįžti j depresijos sąlygas—prie ilgų valandų ir trumpų 
mokesčių.

Kliubo kambariuose, 823 Main
St. Į vakarienę bus įleisti sve- remti
čiai ir iš kitur atvykę. Cambri- skelbiasi dienraštyje Laisvėje, 
dgiaus kliubiečiai gana svetin- Į------------------— - -
gi žmonės, o ypatingai vietinis 
moterų kliubas yra daug prisi
dėjęs su aukomis šalpos dar
be. Zavis.

Mūsų skaitytojai raginami 
tuos biznierius, kurie

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Mariager
JOHN Ay PAULEY 

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Telef. HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stengi & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
z I

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!

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

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

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

Binghamton, N. Y.
Vakarienė !r Pararitia Lietūvds 

Žmonėms
Spalių 2Š d. įvyko ALbLD 

I2-to Apskričio konferencija, 
o po konferencijai buVo su
ruošta kuopos vakarienė. SW16- 
fc* buvo susitikti ne tik de
legatus, bet ir svečius atvy- 
kUKius iš toliau, žymėtina, kad 
šioje vakarienėje teko susitik
ti ir seniai bematytus koMu- 
UUs, grįžusius iš karinės tar
nybos: Vladą Žuką, Dr. Irving 
Pfae ir jo žrtiohą Helėn Žu
kaitę. Su VI. žūku buvo ir jo 
žrtlOUA MyldA. Jie visi buvo 
gražiai pasveikinti.

kalbu programoj teko pa-
Ka-kviesti seną veikėją M. 

lauską, E. Kasp&rienę, 
Kftifūlfenę ir I. Klevinską. Pa

starasis pasaka gerą kalbą 
apie reikalą remti Lietuvos 
žmoneš, o po jo kalbai buvo 
pakviesti aukų rinkėjai: Ma
čiukas, Kulbienė, Kireilienė ir 
V. Zmitraitė. Be kalbų, daini
ninkas V. Valukas puikiai su
dainavo porą dainų, o Vladas 
Žukas buvo iššauktas paskam
binti savo sukurtą muziką ka
ro lauke. Kaip dainininkui, 
taip ir pianistui Žukui buvo 
pareikšta gausių aplodismen
tų padėka.

Lietuvos žmonių paramai 
aukojo:

Po $5: A. Pagiegala, A. Ka- 
lazeviČius ir I. Liužinas.

Po $2: Žukai, Juozapaičiai,

Po $1: O. Girnienė, F. ži- 
buris, P. Grinius, U. Šimoliū- 
nienė, J. B. Kaštėnai, K. Sta
niulis, A. Navalinskas, I. Kle-

vinsk&s, H. žukienė, M. Liu- 
žinienė, M. Kazlauskienė, N. 
Gartiiėnė, J. Vaicekauskas, P. 
A. Mačiukai, M. KūTbis, M. 
Truikienė, A. Krūtuliėnė, E. 
Kaspariėnė, A. IŽmitra, R. Ja- 
nušaitis, Danisevičius, Jančiu- 
lienė, B. Zmitraitė, J. Kireiliš, 
Klevinskienė, V. Kaminskienė-, 
V. Kapič&uskienė, A. Mikdla- 
jūnaitė, A. Baka, J. NaValins- 
kienė, V. Zmitraitė, St. Ja-, 
silionis, A. Kireiliėnė ir A. 
Žemaitienė.

* Po 50 et.: P. Kastr&vickAs, 
J. Gabužis, 
Mikolajūnas, 
Bakšienė, H. 
Tvarijonienė
P. Radišauskienė 25 Čt. Viso 
surinkta $61.75. Pinigai įteik
ti vietos komiteto iždininkui 
Ig. Liužinui..

J&silionis.

Okulevičius, P. 
Pacenkienė, P. 
Pagiegalienė, A. 
ir V. Valūkas.

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, paVėskite mūsų 
įpatyrusiėms stogdengiams, 
d jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS ĄPDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas ĖVergreen 4-0753.

.... 'GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skėriai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

SS ...  ..... ........ '
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTVVIŲ

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kaVklkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
atitikus 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

DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
iAi mflini lini tnii ww vw g
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Tragiškai Žuvo Antanas 
Brazys Uruguayuj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

irią vykdyti. Sugrįžęs įna
mis, užprotestavo. Žodis, ki
tas — ir susiginčijo. Argen- 
tinietis užvirė kerštu ir į- 
bėgo ginklo griebti.

Brazys, matomai, to nesi
tikėjo. žmogžudžiui užpuo
lus, auka nebeturėjo laiko 
atremti iškeltą durklą ir, 
kelių minučių laike, mūsų 
tautietis dasigavęs šaligat
vį, jau telkšnojo kraujo kla
ne. Netoliese stovėjęs poli
cininkas atrėmė budeliui re
volverį ir grąsindamas jį 
nudėti, įstengė nuginkluoti 
ir retežiais sukaustyti.

Šią baisią sceną stebėjo 
Brazių dukrelė Liuda, ku
riai vos tik 7 m. amž. ir ku
ri maldavo žmogžudžio pa
sigailėti jos tėvelio.

Rytojaus dieną A. Bra
zio palaikai buvo nulydėti į 
Del Norte kapines. Laidotu
vėse matėsi velionio gimi
nės ir draugai. Visa laido-

tuvių eiga rūpinosi drg. 
Digrevičių šeima.

Antanas Brazys buvo gi
męs 1909 m. Žibartonių kai
me, Panevėžio apskr. Į U- 
ruguayų atvyko apie 1930 
m. ir laikotarpiais, buvo ak
tyvus darbininkiško judėji
mo narys. Didžiam nuliūdi
me liko žmona Domicėlė Ši- 
makauskaitė - Brazienė, du
krelė Liuda ir daug draugų 
bei pažįstamų..

Darbas*

Hitleris Nusižudęs, 
Kaip Sako Anglai

Pittsburgh, Pa.

—......... ............ ........... ■■■*.......... . 1 ...................

Išrinkime Gerus Valdininkus

Anglų Ruožas, Vokietija. 
— Kariniai anglų sekliai 
sakosi gerai ištyrę ir priė
ję išvados, kad Hitleris nu
sišovė, o jo myletine Eva 
Braun nusinuodijo balan
džio 30 d., kada Raudonoji 
Armija šturmavo Berlyną. * 
Jųdviejų lavonai buvę api
pilti gazolinu ir sudeginti. 
Hitleris tik už vienos dienos 
pirm nusižudymo vedęs Ei- 

i vą.

Reikia pabarti Pittsburgh 
ir apylinkės Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopas ir na
rius. Nemalonu apie tai rašy
ti, bet cąu priverstas tą pa
daryti po konferencijos, kuri 
įvyko spalių 28 d., kad išreikš
ti jos dalyvių ir apskr. komi
teto dvasią.

Reikia pasakyti, kad pasi
rodė didelis apsileidimas tūlų 
kuopų ir narių, nes jos ne- 
prisiuntė delegatų į konfe
renciją, o kaip kur išrinkti 
delegatai, tai jie neatvyko— 
pasiliko namie. Kodėl tos 
kuopos ir tie delegatai taip 
pasielgė, kodėl jie taip nekrei
pia atydos į taip svarbią or
ganizaciją, kaip Lietuvių Li
teratūros Draugija ir neįver
tino taip svarbų momentą?

Juk Lietuvių Literatūros 
Draugija atlieka svarbius dar
bus, jos Centro Komitetas pa- 

✓ teikia planus veiklai, jos iš
leistos knygos ir žurnalas tai 
suteikia mums apšvietą ir ap
ginkluoja kovai už geresnį 
gyvenimą.

Visi žinome, kad iš Lietuvos 
didžiuma lietuvių atvyko ma
žaraščiai, arba beraščiai, pri
gulėdami prie Liet. Literatū
ros Draugijos, skaitydami jos 
knygas daug išmokome. Aš 
asmeniškai pažįstu nemažai 
tokių draugų, kurie labai ma
žai mokėjo skaityti, o dabar 
yra prasilavinę, gali gerai iš
reikšti mintį, gali parašyti. Ir 
nei vienas neginčys, kad jam 
padėjo kultūriniai pakilti, tai 
Lietuvių Literatūros Draugija,

kuri jau išleido 52 skirtingais 
pavadinimais knygas, kuri 11 
metų leidžia žurnalą “Švie
są,” ir prigulėjimo sąlygos pri
einamos; nes narys moka tik 
$1.50 į metus ir už tą duoklę 
gauna kiekvieną metą Drau
gijos išleistą knygą ir žurna
lą “šviesą”. Jeigu jam reikė
tų nusipirkti tą literatūrą, tai 
jis negalėtų ją gauti ir už $3.

Taigi, prie tokios Draugi
jos reikia priklausyti, reikia 
didžiuotis jos nuveiktais dar
bais, reikia darbuotis jos auk
lėjimui. Visi galime dar gauti 
naujų narių į Draugiją, visi 
galime prisidėti prie darbo, 
prie veiklos, prie pravedimų 
Centro Komiteto ir mūsų aps- 
kryčių konferencijų nutarimų. 
Daugiau veikdami, daugiau la
vindamiesi būsime tvirtesni ir 
organizaciniai ir priešų pro
pagandos atmušimui.

Visi matome, kaip priešai 
dūksta, kaip jie šmeižia Lie
tuvos žmones, jų santvarką, 
kaip jie nori naujo karo prieš 
Sovietu Sąjungą, kad vėl mū
sų vaikus mesti į žudynes, 
kad vėl žmonių kraujas lie
tusi. Prieš tai reikia veikti, v

Todėl reikalinga, kad Liet. 
Literatūros Draugijos nariai 
aktyviškiau veiktų, dalyvautų 
susirinkimuose ir konferenci
jose, kad energingiau platin-, 
tų spaudą, kad domėtųsi vi
suomenės reikalais. Dirbkime 
visi ir visos, o to-vaisiai bus Ir 
dar galėsime pasidžiaugti sa
vo nuveiktais darbais, daugiau 
negu atlikome per 30 metų 
Liet. L. Draugijos gyvavimo.

S. Orda,
ALDLD 4-to Apskr. Rašt.

William O’Dwyer Į Majorus
.Airių ateivių sūnus. Jo tėvas buvo mokytojas. Savo karjierą 

pradėjo kaipo jūreivis. Dirbdamas mokinosi ir perėjo Civil 
Service egzaminą ir įstojo į New Yorko Policijos Departmentą. 
Policijoje būdamas jis mokinosi advokatūros ir gavo daug gyvų 
patyrimų apie demokratijos principus, prasikaltimus ir perėjo 
egzaminus kaipo advokatas. Praktikuodamas pasirodė geru advo
katu ir buvo paskirtas Magistratu (teisėju). Magistratai yra 
visada susirišę su paprastų žmonių-reikalais.-Tad jis puikiai pa
žysta paprastų žmonių reikalus ir moka juos-apginti. Buvo pa
skirtas Kings County Apskričio teisėju. Savo tarnyboje, kaipo 
teisėjas, jis buvo pažangus. Vėliau didele daugumą balsų buvo 
išrinktas Kings County prokuroru ir smarkiai kovojo prieš deg
tinės rateterizmą. Jis yra tinkamiausias Kandidatas į Majorus. 
Jis turi būt išrinktas! Visi balsuokite už jį.

Rinkimai Antradienį, Lapkričio-Nov. 6-tą

Gimęs ir užaugintas žemutinėje 
West sidėje, savamokslis advokatas. 
Tarnavęs New York County jo Pro
kuroro ofise kaipo tardytojas. Jis 
taipgi t a r n a v o sekretorium prie 
Supreme Court teisėjų Schmuck ir 
Gavagan. Progrcsyvis žmogus, su
prantąs darbininkų reikalus.

' Jis Turi But Išrinktas

Vincent R. Impellitteri
Į Prezidentus Miesto Tarybai

Pirkite Tuojau
Ar norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautą kaip kultūros Centras?

★

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės serų.

Šero Kaina $25
Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną serą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų serų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

Siųsdami už šėrus pinigus, čekius ar moiley- 
orderius iŠpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben- 
drovės pinigai, todėl Čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi. » *

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

Lazarus Joseph
Į City Comptroller

Gimęs New Yorko žemutinėje East 
sidėje. Pažangus žmogus visada re- 
miąs progresyvu ir darbininkišką 
legislatūrą ir stoja už pagerinimus 
darbininkams.

Jis Turi Būt Išrinktas

SKELBKITES "LAISVĖJE"

Liwuvm
JZOX\SCH0LES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

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

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

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

Anglija Perduos Jugoslavi
jai 15 Kriminalistu

London. — Anglija žadė
jo perduoti Jugoslavijai 15 
karinių piktadarių. Tarp jų 
yra generolas Milan Nedič. 
Jis buvo nacių pastumdėlių 
valdžios galva Serbijoj, Ju
goslavijos daly j.

Pataria Pervest Ruhr Sritį 
į Tarptautinę žinybą

Washington. — Sovietų 
Sąjunga pataria pervesti 
pramoningąją vakarinės 
Vokietijos sritį Ruhr į tarp
tautinę Amerikos, Anglijos, 
Sovietų ir Franci jos valdy
bą.

Ankara. — Turkų val
džia susirūpinus, kad neuž
ilgo baigsis Sovietų draugi
škumo sutartis su Turkija.

Portland ir Oregon 
City, Ore.

-------------- s

Iš Mūsų Bendro Veikimo
Spalių 7 d. įvyko LDS 106 

kp. susirinkimas pas drg. J. S. 
Stupurus. Narių skaitlingai at
silankė ir aptarė svarbius rei
kalus. Mūsų kuopos bendrai 
rengė pikniką, kuris davė gra
žaus pelno. Tai šiame susi
rinkime komitetas ir nariai tą 
pelną paaukavo svarbiems rei
kalams, būtent: $50 dėl pa
galbos Lietuvos žmonių, kurie 
taip labai nukentėjo nuo hit
lerininkų karo; $25 paramai 
dienraščio Laisvės; $25 paau
kavo dienraščiui Vilnis ir $5 
pasveikinimui Amerikos Domo 
kratinių*Lietuvių Suvažiavimo, 
kuris įvyks lapkričio 23—24 
dd., Pittsburgh, Pa.

Draugė D. Palinauskienė 
paaukavo $15 kaipo prisimi
nimą žuvusio kovoj jos sūnaus 
John Karbanski, Jr. Jaunuo
lis John Karbanski virš metai 
atgal žuvo kovoj prieš demo
kratijos ir liaudies priešus, 
būdamas mūsų šalies armijos 
eilėse. Iš tos sumos $7.50 buvo 
paaukota Lietuvos vaikučių 
pagalbai, kas bendrai suda
rė $72.50. ’Pinigai pasiųsti į 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą, Brooklyn, N. Y. Tai 
šiais metais mes esame per tą 
komitetą jau pasiuntę pagal
bai Lietuvos žmonių $288.50.

★ ★ ★
Prieš kiek laiko atgal man 

su savo šeima teko būti Seat
tle, Wash., kur aplankėme sa
vo senelius tėvelius, tai yra, 
G. E. Yudičius ir pasimatėme 
su vietos gerais veikėjais, kaip 
tai M. E. Baltrušaičiais. Sma
gu buvo su jais pasimatyti ir 
pasikalbėti apie svarbius rei
kalus. Baltrušaičiai smagūs, 
kad jų sūnus lt. Edward, kuris 
kovojo prieš japonus, išliko 
sveikas ir neseniai lankėsi na
mie. Jaunuolis gerai atrodo, 
pasisvečiavęs ir pasidžiaugęs 
su saviškiais vėl grįžo į karo 
tarnybą Kalifornijos valstijon.

Taip pat Alfonsas Umbro- 
sas, sūnus S. ir O. Umbrosų 
jau galutinai paleistas iš karo 
tarnybos. Girdėjau, kad jau
nuolis vedė, tai linkiu laimės 
jaunavedžiams.

Taigi Oregono valstijos lie
tuvių organizacijos, LDS 106 
k p. ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 4 kp. ir 223 kp. 
sveikiname Amerikos Demok. 
Liet. Suvažiavimą, kuris įvyks 
lapkričio 23—24 dd., Pitts
burgh, Pa., aukojame jam $5 
ir linkime kuo geriausių pa
sekmių, nes mes toli gyvenda
mi neturime progos pasiųsti 
delegatų. J. Stupur

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Tuojau Nuolatiniam Darbui

Chemiški Operatoriai 
Laboratorijos Pagelbininkai 

Pakuotojai 
Paprasti Darbininkai

Minimum 48 Valandų savaitė. Gera pradžiai alga.

Kreipkitės

SHERWIN-WILLIAMS CO.
Bound Brook, N. J. Tel. Bound Brook 486

(262)

DŽIANITORIUS
LENGVOS APVALYMO PAREIGOS 

Gera Alga
Nuolatinis darbas patikimam, darbščiam 

vyrui.
MATYKITE MR. MUMFORD

ROSENBAUM’S 
DEPARTMENT STORE

PLAINFIELD, N. J.
(260)

DŽIANITORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI

VIRTUVES PAGELBININKAI
Linksmos darbo sąlygos airporte. Moderniniai 

įrengimai. Pakilimų progos. Kreipkitės 
kasdien 9—2. Šeštadienį A. M.

T.W.A. Hangar No. 6,
LA GUARDIA FIELD.

(258)

DAŽYMO DIRBTUVEI 
DARBININKAI

2-RAM IR 3-CIAM ŠIFTAM 
Mokama Unijinės Algos

$1 IR,$1.05 Į VALANDA 
NU-DYE & FINISHING CO.

140 SUMMER ST.
PATERSON, N. J.

(258)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nius ir laikraščiams korespon
dencijas įsiskverbs savotiš
kumų bei “amerikoniško žar
gono.”

Išvengtume žargono 4ik tuo
met, jei mūsų raštus paimtų 
geras lietuvių kalbos žinovas, 
kalbininkas ekspertas ir per
varytų per savo šerengą.

Turime nepamiršti, kad žy
miausieji rašytojai (tiek Lie
tuvoje, tiek Amerikoje) savo 
raštus duoda 
taisyti, pirmiau 
džia pasaulin.

Pas mus, pas 
tuvius to nėra,
čia savo kalbininkų neturime, 
—esame labai biedni.

Dėl to mūsų raštuose vyrau
ja “amerikonizmas.”

kalbininkams 
negu juos lei-

Amerikos lie- 
kadangi mes

Vienas senovės chinietis is
torikas pasakė:

—<Tei aš būčiau laukęs, kol 
galėsiu savo veikalą parašyti 
tikrai tobulai, — niekad nebū
čiau jo parašęs.

Tas pats tenka prisipažinti 
ir šių dienų “griešninkams.”

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas!

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyr. 
svarbus susirinkimas įvyks penktad., 
lapkr. 2 d., Liet. Salėje, 7:30 v. v. 
Turime daug svarbių dalykų atlikti. 
Taipgi išgirsime raportus iš 12-to 
Apskr. konf. Nepamirškime ir nau* 
jų narių atsivesti. — O. Girnienė, 
sėkr.

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

lapkr. 4 d., 2 vai. dieną. L. P. Kliu- 
bo salėje, 325 E. Market St. 
nariai dalvaukite, turėsime svarbių 
reikalų aptarti. —- Sekr.

Visi

MEDŽIO 
DARBININKAI

Pokariniai Militariai 
Ištobulinimai

Nuolatinis Darbas

Lark Division 
Fairchild E. & A

184-10 Jamaica Ave.
Jamaica, L. I.

(259)

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250 BELMONT AVE., 

HALEDON, N. J.
(263)

APVALYTO JAI,‘Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. 137.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS 
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS 
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKIN1MOSI GEftO AMATO 
TURI MOKĖTI ANGLIŠKA) 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

PARDAVINĖTOJOS
PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO
Pageidaujančios nuolatinio darbo su proga 

pakilti. Linksmos darbo sąlygos.
MATYKITE MR. MUMFORD

ROSENBAUM’S
DEPARTMENT STORE

PLAINFIELD, N. J.
(260)

KELETAS PATYRUSIŲ 
JAUNŲ MOTERŲ 

abelnam knygų apdarymo darbui 
NUOLATINIS DARBAS 

KRE1PK1TES ASMENIŠKAI PIRMADIENĮ 
BORO OFFSET CORPORATION 

25 LAFAYETTE STREET 
BROOKLYN

(259)

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

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
IR F1NIŠERIAI

NUOLATINIS DARBAS
35 Valandų Savaitė—Laikas ir pusė

po to viršlaikiai.
Ideal Garment Co.

128 WHITEHEAD AVE.
SOUTH RIVER, N. J.
SOUTH RIVER 2282

(269)

Tel. TRObrldge 6830

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
katnp. Inman S t, arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

NORWOOD, MASS.
Pirmas ir labai įvairus Koncertas. 

Norwobdo Komunistų Part, skyrius 
mįnės Sovietų Sąjungos 28 m. gy
vavimo sukaktuves. Programe da
lyvaus: Rusų šokikų grupė iŠ Bos
tono, Norwodo Vyrų Choras, Ignas 
Kubiliūnas, komikas-baritonas, Ri
chard Barris, akordinistas, Frances 
Kurgoniūtė, Robertas Niaura, 
akomp. Olga Zaruba, Frank Kova- 
Chich, Ed. Kairis akordian duetas. 
Kalbės Anne Burlak, K. P. Naujojoj 
Anglijoj pirmininkė. Šis parengi
mas įvyks lapkr. 4 d., 3 vai. dieną, 
Liet. Salėje, 13 St. George Avė. 
Kviečiame Norwoodo ir iš apylinkės 
visuomenę dalyvauti. — Simpatikas.

(257-258)

Buy More Bonds

PAJIEšKOJIMAI
Pajieškau savo tetos Margaret 

Petruškevičienės, po tėvais SkučiūtS 
Esu rašius jai keletą laiškų po 
sekamais antrašais: 10 Massasoit 
Rd., ir 5 Garfield, Worcester, Mass. 
Laiškai sugrįžo. Jeigu kas Worces- 
teryje ar apylinkėje pažįsta ją, ir* 
žino kur ji randasi, malonėkite man 
pranešti. Ji yra mano tėvo (Kazio) 
sesuo, Būsiu labai dėkinga. Prašau 
tašyti man: Mrs. Matilda (Skučiūtė) 
Freeman, 234 W. 21st Street, New 
York City, N. Y. (258-260)
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J. Quill.

8th

di-

Kas Galės Balsuoti?

gale

*

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Sudrebiną prisipažinimai Karo 
Kriminalistų Teisme Charkove.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

7th Avė. bet 
42nd& 41*' St.

Isaacs.
Carroll.

V 
*

JOSEF 
BU LOF 
RUTH 

WESTON

bu
dei

Vedama kampanija pakel
ti kainas pieno New Yorkui ir 
apylinkei.

naujas
Franklin

“We

James Post, 15 metų, 
paskelbtas nekaltu

Vessaf nužu-
New Yorke

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
LAISVĖJ

neturinčiu su žmogžu- 
Taip buvę padaryta 

lengviau pravesti toli- 
tyrimą ir pastebėti,

Filmą
Avė. ir 
pradėta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

S i

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

LOUIS 
HAYWARD 

Sir C. Aubrey Smith • 
Anderson

RESTAURANT

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612

Lie- 
išžudė

CHARLES
UP-TO-DATB

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

U.S.A. - U.Š.Š.R. TALKININKAI Už TAIKĄ
Kalbėtojai:

DEAN ACHESON, Pagelbinis Valstybės Sękretorius
NIKOLAI N. NOVIKOV, Veikiantysis U.S.S.R. Ambasadorius
PAUL ROBESON \
JOSEPH E. DAVIS, Pirmininkas, Buvęs U. S. Ambasadorium So v. Sąjungoj 

GARBES SVEČIAI IS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS:
THE VERY REV. HEWLETT JOHNSON, CANTERBURIO BEKONAS.

MADIŠON SQUARE GARDEN, TREČIAD., LAPKR. 14, 7:30 P. M. / 
/. . .

Įžanga: 60c - 85c Hill. „„„„„„t Worker! Bookshop, 50 E. 13 St.,$1.20 . $1.80 . $2.40. “ Mu.l. U 12S W. .< St.
Bengia: National Council of American-Soviet Friendship, Inc., 114 East 32 St., Now York 16, N. Y.

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 Scfitad. 
ATVĖSINTAS ORAS

Durys atsidaro 
8:45 A. M.

WI 7-9686

F. W. Shalins 
k 

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

5
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STALINO

STANLEY

“Mes Kaltiname”

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

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

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “GOLDEN HARVEST” — BAILIŠKI VAIDINIMAI

New Yorko CIO Ragina 
Prezidentą Veikti 

Parvežt Karius
New York o miesto CIO Ta

ryba pereitą ketvirtadienį pa
siuntė prezidentui Trumanui 
prašymą priversti vartoti vi
sus turimus laivus parvežimui 
mūsų kariškių iš užjūrių.

Taryba atstovauja 600,000 
organizuotų darbininkų.

Lietuviu Piliečių 
Komitetas Prašo

Patys atsiminkite ir kitiems 
pasakykite paduoti balsą 1 
sekamus į Miesto Tarybą:

Peter V. Cacchione—
Brooklyne.
Benjamin J. Davis, Jr.—
Manhattane.
Michael J. Quill—
Bronxe.
Sgt. Charles Belous—
Queens.
Sidney Rose—
Richmond (Staten Island).
Visi CIO unijų užgirti.
Paskui, Piliečių Komitetas 

rekomenduoja pasirinkti an
tram ir trečiam balsui kitus 
CIO unijų užgirtus kandida
tus.

MASINIS MITINGAS Už O’DWYER IR 
KITUS KANDIDATUS

Viso miesto Nepriklausomų 
Piliečių Komitetas rengia 
įspūdingą masinį mitingą pa
gerbti vyriausį šiuose miesto 
vyriausybės Rinkimuose kandi
datą į majorus William O’
Dwyer. Pagerbti ir išsiaiškin
ti svarbą jį išrinkti.

Patsai garbės svečias taip
gi kalbės tame sąskridyje. Ti
kimasi puikios meno progra
mos .

Taip pat dalyvaus kiti du 
vyriausieji kandidatai:

Lazarus Joseph, kandidatas 
į miesto iždininkus.

Vincent R. Impellitteri ■— į

Miesto Tarybos prezidentus.
O’Dwyer ir tie du vyrai 

yra kandidatais demokratų ir 
darbiečių. Už juos yra pasi
sakiusios bemaž visos tos jė
gos, kurios rėmė Rooseveltą 
pereituose rinkimuose. Už 
juos yra pasisakiusios visa di
džiuma tų unijų, kurios rėmė 
Rooseveltą.

Lietuviams taipgi svarbu 
juos pamatyti, išgirsti jų pro
gramą — platformą.

Mitingas įvyks lapkričio 
(Nov.) 4-tos popietį, lygiai 1 
vai., Central Opera House, 
205 E. 67th St. (prie 3rd 
Ave.), New Yorke.

CIO Unijų Pasirinkti 
Kandidatai į Miesto 

Tarybą

LIETUVOS ŽYDAI NEW YORKE KVIEČIA 
Į MASINĮ MITINGI

American Federation for 
Lithuanian Jews kviečia lietu
vius atsilankyti į jų organiza
cijos ruošiamą masinį mitingą 
šį sekmadienį, lapkričio 4-tą, 
Manhattan Center didžiajame 
Ballruimyje, 34th St. ir 
Ave., New Yorke.

Atsišaukime sako:
“Mes liūdime netekimą 

tu vos žydų, kuriuos

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JVDŽIUS’
Matyk milžinišką Laivyno Dienos iškilmę! Matyk Prezidentą Trumaną sakant pa
garsėjusią kalbą Laivyno Dienoj Parke! Matyk Nacius karo kriminalistus Nurenberge. 
Matyk Vokiečių V-2 rakietinės bombos išbandymą! Matyk mūsų G.I’s ilsintis Rivie
roj! Girdėk Conn. Gubernatorių Baldwiną apie “Mitrius Darbų Parengėjus”! Matyk 
įdomią filmą “Empire Valstijos Magiškas Divonas” ir svarbias žinių flmas iš viso 

pasaulio. Puikiausi judžiai mieste.
NEWSREEL THEATRE
BROADWAY IR 46 ST.

AMŽINAI... Neatlaidžiai Sužavėtas!i INGRID BERGMANĮ GREGORY PECK
,,, ALFRED HITCHCOCKS

• ASTORTfsiasi nuo 9:30 A.M.
Vėlai rodoma kas naktį

»Abar 
RODOMA

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

UŽDRAUDIMAS NUIMTAS!

DABAR GALIMA RODYTI!

“Tai tikras dalykas’’ 
—N. Y. Post.

Naciai Kariniai žmogžudystės, žaginimo ir žvėriškumo
Piktadariai. Nufilmuota Sovietų Sąjungoj.

EKSTRA: Margaret Bourke-White’s “RED REPUBLIC”—scenos iš 
BUVEINES MIESTO

“Ištobulintos Nedorybės” judis! Pilna slaptybės ir baisenybių filmą... 
Dabar rodoma su visais žvaigždiniais aktoriais! Tai istorija dešimties 
nusižengėlių, kurie buvo pažymėti mirčiai baisenybių savaitės 
slaptingoje saloje! Sujaudina ir žavi!

RENE CLAIR’S

“AND THEN THERE 
WERE NONE” 

žvaigždėja 
WALTER 
HUSTON 

June Duprez • 
Auer • Judith
IR DAR SCENOJE *

CARL RAVAZZA asmeniškai perstato JAY JOSTYN, Radio p. 
Apskričio Prokurorą, NICHOLAS BROTHERS, šokių žvaigždes 

Ir Extra Patrauklus Priedas: DAVE APOLLON

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

BARRY * 
FITZGERALD 

SU Roland Young •
Mischa

nacių bestijos.
“Mes liūdime nuteriotos 

mūsų gimtinės Lietuvos.
“Parodykime mūsų bro

liams, išlikusiems gyvais iš 
laukiniškos nacių okupacijos, 
kad jie savo liūdesyje nėra 
vieni. Dalyvaukite Lietuvos 
žydų ir jų draugų New Yor
ko ir apylinkės masiniame 
mitinge, sekmadienį, lapkri
čio 4-tą. Pradžia 1 :30 dieną.”

Apart kalbų ir meniškos 
programos, mitinge bus trau
kiama filmos, kurios bus pa
siųstos užjūrin. Taipgi išda
lins naujai gautus sąrašus gy
vais išlikusių žydų.

Kiekvienas pilietis, kuriam 
iki rinkimų dienos, lapkričio 
6-tos, sueis:

21 metai amžiaus.
Išbuvęs bent 90 dienų pilie

čiu (jeigu naturalizuotas).
Baigęs pradinę mokyklą ar 

praėjęs raštingumo kvotimą. 
To kvotimo nereikia bijoti. Jį 
gali praeiti kiekvienas. Tai 
daugiau išbandymas žmogaus 
protingumo, ne mokslingumo.

Išgyvenęs New Yorko vals
tijoj 1 metus, N. Y. mieste 4 
menesius, balsavimų distrikte 
30 dienų.

Užsiregistravęs piliečių re
gistracijoj, buvusioj 8-13 d. 
spalių.

Kariškiai, paleistieji iš tar
nybos po 13-tos spalių, dar ga
li užsiregistruoti bile kada iki 
lapkričio (Nov.) 3-čios. Tą 
atliks savo apskrities rinkimų 
tarybos raštinėj (county board 
of elections).

The Theatre Guild Perstato

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

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

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

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

Paramount Perstato Ed Gardner’s

“DUFFY’S TAVERN”
kur žvalgždėja

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 Ed Gardner (Archie) su 

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

Asmeniniai Scenoj—Adrews Seserys ir kt.

PARAMOUNT

Jeigu unijos ka nors pasi
renka šiuo aštrių kovų metu 
už darbus visiems, už žmoniš
kas algas ir darbo sąlygas, 
darbo žmonėms ir visiems ge
ros vyriausybes šalininkams 
verta su tuo skaitytis.

Miesto Taryba yra miestui 
tuomi, kuo yra šaliai kongre
sas.

Tarybos nariai leidžia įsta
tymus ir prižiūri .jų pildymą.

New Yorko miesto CIO už- 
gyrė 14 kandidatų į Miesto 
Tarybą (City Council). Už
giriais yra:
BROOKLYN:

Peter’V. Cacchione.
Milton J. Goell.
Bertram J. Baker.
Joseph T Sharkey.

MANHATTAN:
Benjamin J. Davis, Jr.
Eugene P. Connolly.
Stanley
William

BRONX:
Michael

QUEENS:
Sgt. Charles Belous.
Edward Washington.
James A. Phillips.

RICHMOND (Staten Island):
Sidney Rose.

Berniuką Įkaitino 
Žmogžudystėje

vęs
saržento Malick 
dymo, įvykusio 
spalių 2-rą, areštuotas Pitts- 
burghe. Sakoma, kad jis pri
sipažinęs nužudyme Vessovo.

Policija tuomet paskelbė jį 
nieko 
dyste. 
tikslu 
mesnį
kaip jis elgsis laisvėje. Jis ta
da buvęs užsiregistravęs su 
Vėssovu viename kambaryje 
miegoti, kaipo kariškis, nors 
kariškiu nėra, nebuvo. Perei
tą pirmadienį jis suimtas 
Pittsburgho kantine persista- 
tant kariškiu.

Berniukas yra sūnus Ja- 
mes’o Post, sąskaitininko, 
1060 Fifth Ave., New Yorke.

Roxy Teatre Nauja
Roxy Teatre, 7th 

50th St., New Yorke, 
rodyti nauja filmą “And Then
There Were None,” šiurpi 
misterija. Filmą pagaminta 
,Clair direkcijoj, 20th - Centu
ry-Fox studijose, pagal Aga
tha’s Christie to pat vardo 
misterišką veikalą. Vadovau-i 
jamoše rolėse Barry Fitzger
ald, Walter Huston.

Astor Teatre
Rodomoji filmą “Spell

bound” yra savo rūšies miste
rija. Perstato asmenį, kuris 
dėl smegenų nervų sukrikimo 
daleidžia jam primesti kalti
nimą kriminalybėse, kurių jis 
nėra papildęs. Tačiau tyrinė
jimuose jo, kad ir nesveikos 
protinės veikmės vėliau suran
dama, kad jis nekaltas. Ki
tais žodžiais, bandoma paro
dyti, kad mokslas, jeigu dėtų 
pastangų, daug ką galėtų iš
aiškinti kitaip net proto ligo
nių gyvenime.
• Vadovaujamose ‘rolėse In
grid Bergman ir Gregory 
Peck. Gaminta David O. Selz- 
nick’o, Alfredo Hitchcock 
rekcijoj.

Embassy Newsreel 
Teatruose

Rodoma milionas newyor- 
kiečių ir iš apylinkės suvažia
vusių žmonių pasveikinti-pa- 
matyti savo laivyną Laivyno 

Dienos proga. Prez. Trumano 
atvykimas apžvelgti laivy
ną ir prakalbos. Brooklyno 
Navy Yarde pakrikštijamas 

lėktuvnešis laivas 
D. Roosevelt. ■
Accuse” Stanley 

Teatre
Ši filmą iš nacių budelių 

teismo, Charkove, rodoma ir 
toliau Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Filmos žiūrėti leidžia tik su
augusius. Filmą, kaip pame
name, buvo iš pradžių bando
ma sulaikyti nuo rodymo, būk 
ji esanti per žiauri, kadangi 
parodoma kelios nacių papil
dytų baisenybių scenos, taip
gi parodoma pakorimas trijų 
budelių. Tačiau d-abar, kada 
Vokietijoj eina tokių pat kri-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampaa Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Veteranai Dalyvaus 
Parade už Davis 

šeštadienį, lapkričio 3-čią, 
Harleme įvyks paradas, ren
giamas Piliečių Komiteto iš 
naujo išrinkti Benjamin J. 
Davis, Jr., į Miesto Tarybą. 
Būrys veteranų taipgi mobili- 
zuojasi dalyvauti. Jie susirinks 
7 vai. vakaro, prie 110th St. 
ir 5th Avė.

minalistų teismas ir -Charkove 
iškeltieji kaltinimai nacių bu
deliams šimteriopai pasitvir
tina po pačių amerikiečių teis
mo akimis, nebedrįsta filmos 
drausti. Vienok, kaipo neprie
lankios fašistams, daugelis te-' 
atrų jos nerodys, tad reikėtų 
ją pamatyti, kol dar randasi 
Stanley Teatre.

Greta filmos iš nacių teis
mo, rodoma dvi trumpos, sma
gios filmos — “Red Repu
blic” ir “Folk Dances in U.

Vincas Gerulis, 64 m. am
žiaus, gyveno 281 Stagg St., 
Brooklyne, mirė spalių 31 d., 
Kings County ligoninėj. Kū
nas pašarvotas Bieliausko ko
plyčioj, 660 Grand St. Bus 
palaidotas lapkričio 5 d., 10 
vai., šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime našlę Oną, 
2 sūnus, Vincą ir Jeronimą, 
dukterį Augenią, brolį Jurgį, 
seserį Margaret Zakarauskie
nę, švogerį Frank černevičių.

Vincas Gerulis priklausė 
prie šv. Jurgio Draugystės.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Luther Martin Draugijos ba

lius įvyks vasario 9 d., Grand Para
dise salėje, 318 Grand St. Prašome 
visų Draugijų nieko tą dieną ne
rengti ir kviečiame jų narius daly
vauti mūsų baliuje. (257-258)

VALANDOS* 5 9 12 ryteV ALAIN DUS. -Į x_ 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS




