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Washington. — Gen. Ei
senhower taipgi reikalavo 
slėpti atom-sekretus.

Visų Bendras Reikalas.
Ką Reiškia Testamentas? 
Testamentas—

Pakeičiamas.
Nereikia Jo Bijotis. •'
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Paryžius. — Blusų spie
čiai apniko Paryžiaus teat
rus, traukinius, paprastus 
namus ir linksmybių vietas.

cijos ir 47,646 milicinių la
kūnų. Kongresmanų ko
mitetas taipgi siūlo palai
kyti daugiau kaip milioną 
organizuotų armijos atsar-

Blogiausia, kad ir veiklūs 
mūsų nariai, prasilavinę drau
gai, dažnai miršta, nepalikda
mi testamento (Last Will). 
Jiems pasimirus, jeigu tik ne
palieka savo artimų giminių 
ant vietos, tai jie yra palaido
ti kitaip, kaip norėtų. Jų tur
tas tenka tiems, apie ką mi
rusieji nei negalvojo.

pragyvenimo. Bowles 
i sišaukė į prezidentą, 
i vetuotų - atmestų tuos bi- 
i liūs.

Kas savaitė mirtis išrauna 
iš mūsų eilių organizacijų na
rių ir veikėjų. Mūsų karta at
vyko į Jungtines Valstijas dar 
pirm Pirmo Pasaulinio Karo. 
Metų skaičius dar daugeliui iš 
mūs leistų ilgiau gyventi, bet 
mes buvome žemės ūkio dar
bininkai. Patekę į miestus, in
dustriją, dulkes ir garus, dau
gelis anksčiau netekome svei
katos, kaip metai tą būtų pa
darę. Nori ar ne, bet tenka 
prisiminti tą posakį: 
vė — nedžiaugsmas.”

Krisluose mes rišame įvai
rius pasaulio klausimus. Kur 
tik kas svarbesnio įvyksta 
sviete, tai kaip bendrai mūsų 
dienraštyje, taip ir krisluose 
tas atspindi. Bet šį kartą kal
bėsime apie “mažus” savus 
dalykus, kurie, galų gale, 
kiekvienam iš mūs būna patys 
didžiausi, tai apie gyvenimo 
saulėleidį.

Mirė Lietuvių Literatūros 
Draugijos, 216 kuopos, Brook
lyn, Conn., narys, Walter Ski
pitis. Velionis staigiai susirgo, 
pateko į religinę ligoninę. Ten 
tuojau “broliai” ir “seserys” 
susirūpino jo “dūšios išgany
mu.” Velionis buvo laisvas, 
niekados nėjo į bažnyčią, į re
liginius prietarus netikėjo. 
Bet kas su mirštančiu žmo
gum skaitysis!

ne Amerikos spauda garbi- į senatorių bilius, tai 
na Michailovičių).

Jam mirus net trys kunigai 
laikė pamaldas, “šventino,” 
giedojo, mat, žinojo, kad ve
lionio nemažai pinigų liko. 
Taip labai “susirūpino” velio
nio palaikais, kuris į jokią 
bažnyčią, sveikas būdamas, 
nėjo.

Reiškia, velionį palaidojo 
ne taip, kaip jis gyveno, kaip 
jis norėjo! O jeigu jis būtų 
palikęs testamentą (Will), tai 
būtų kitaip.
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DRAFTUOS VYRUS 
NUO 19 METŲ 
AMŽIAUS

Washington. — Kongres
manų ir senatorių įgalioti
niai susitarė, kad įstatymas 
dėlei verstino ėmimo į ka
riuomenę būtų pratęstas 9 
mėnesius. Jie nutarė draf- 
tuot vyrus tiktai nuo devy
niolikos metų amžiaus, vi
sai nekliudant 18-kinių jau
nuolių.

Suprantama, kad kongre
so atstovų rūmas užgirs sa
vo įgaliotinių sumanymą. 
Paskui s umanymas bus 
įteiktas prez. Trumanui pa
sirašyt. Prezidentas rei
kalavo pratęst draftą išti
sus metus ir draftuot 18 
metų jaunuolius.

200,000 Paryžiečių 
Demonstravo prieš 
Padaužas Fašistus

Paryžius.—200,000 Pary
žiaus darbininkų ketvirta
dienį demonstravo prieš fa
šistinius padaužas, genero
lo de Gaulle garbintojus. 
Demonstracijoj dalyvavo ir 
daug socialistų. Maršuo- 
dami gatvėmis, darbininkai 
šaukė: “Pakart -fašistus! 
Tegyvuoja Thorez (komu
nistų vadas)!”

Taip jie atsiliepė į de 
Gaulle šalininkų šėlimą tre
čiadienį. De Gaulle riauši
ninkai tą dieną užpuolė Ko
munistų Partijos centrą, iš
daužė langus, sudegino kny
gas ir lapelius. Jie rėkavo: 
“Sugrąžint valdžią genero
lui de Gaulle! Pakart Tho- 
rezą!” Policija suėmė 
tokius padaužas.

Kongreso Komitetas Skiria 7 Bilionus 
Dolerių Amerikos Armijai per Metus

Kanados Darbietis Rose 
{kalintas 6 Metam, Girdi, 
Už Karo Sekretu Išdavimą

Montreal.—Kanados teis
mas nuteisė pažangų dar- 
bietį seimo atstovą Fredą 
Rose 6 metus kalėti, girdi, 
už karinių “slaptybių” iš
davimą Sovietams. Rose 
yra Lenkijoj gimęs, žydų 
tautybės žmogus. Teismas 
nepriėmė žydų tautybės pi
liečių į prisiekusius teisė
jus.

BYLA PRIEŠ KU KLUX 
KLANĄ GEORGIJOJ

Atlanta, Ga. — Georgios 
valstijos vyriausybė užvedė 
bylą prieš Ku Klux Klaną, 
fašistinę organizaciją. Vals
tijos prokuroras kaltina ku- 
kluksus, kad jie per slaptą 
propagandą, terorą ir ne
apykantos skleidimą siekia 
nuversti valstijos valdžią.

Amerikone Bendravo 
Su Naciais prieš Jugo- 
slavy Partizanus

Nutarė Išleist Atom-Bomboms 
Dar 375 Milionus Dolerių

Washington. — Kongre
so lėšų komitetas birž. 20 d. 
siūlė paskirt karo depart- 
mentui $7,091,034,700 lėšų 
per metus, nuo liepos mėne
sio šiemet iki 1947 metų 
liepos. Vien atominiams 
tyrinėjimams ir atom-bom- 
bų dirbimui skiriama $375,- 
000,000.

Tas kongresmanų komi
tetas siūlo, kad kongresas 
užgirtų $281,500,000 lėšų 
dar kitiems tyrinėjimams. 
Kas tai do tyrinėjimai, rodo 
United Press pranešimas, 
kuris sako:

“Ginkluotos mūsų jėgos 
taip išvystė ligų bakterijas,! ginių (rezervų).

kaipo karo įrankius, kad 
jos labiau naikintų žmones 
(ir gyvulius), negu atominė 
bomba.”

Minimas kongresinis ko
mitetas tiesioginiai skiria 
$25,900,000 nuodingom du
jom ir kitom cheminio karo 
priemonėm.

Pagal komiteto užgirtą 
užgirtą programą, Amerika 
turėtų laikyti 1,279,000 vy
rų nuolatinę armiją. Be to, 

i reikalaujama 240,000 mili- | • • • J Sy J 1 1

AMERIKOS VADAI ŽADA 
SLEPT ATOM-SEKRETUS

Jugoslavijos Partizanai 
Išgelbėjo 3,000 Jankių, 
0 Michailovičius tik 300

Belgrad. — Jugoslavijos 
partizanai karo metu išgel
bėjo bent 3,000 nukritusių 
amerikonų lakūnų tose vie
tose, kurios buvo nacių už
imtos. Tuo tarpu gen. Mi- 
chailovičiaus četnikai iš
gelbėjo tik apie 300 ame
rikonų (ir už tai komerci-

PAILGINTA PERTAIKA 
TARP CHINU

20 ORGANIZACIJŲ 
ŠAUKIA GELBĖT 
KAINŲ KONTROLĘ

Washington. — Atstovai 
Amerikos Universitetų Pro
fesorių Sąjungos, Amerikos 
Veteranų Komiteto, CIO ir 
17 kitų organizacijų atvy
ko į Washingtoną ir ragi
no prez. Trumaną ir kon
greso vadus gelbėti kainų 
kontrolę. Ūkinio pastovu
mo d i r e k t o r ius Chester 
Bowles pareiškė, kad jeigu 
kainų kontrolė bus suardy
ta, pagal kongresmanų ir 

kils 
nauja streikų banga dėl 

~ ’ at- 
kad

Į testamentą galima įrašy
ti, kaip nori būti palaidotas, 
kas turi rūpintis laidotuvėmis. 
Į testamentą, pagal savo va
lią, įrašai paskirstydamas ir 
turtą — kam dalini, ar gimi
nėms, draugams ir organizaci
joms. * ★ ★ ★

Bet dažnai ir apsišvietę 
draugai “bijo” padaryt testa
mentą (Will), lyg jis priartins 
jų mirtį arba jeigu jo nebus, 
tai mirtis tuos draugus neiš
raus iš mūsų eilių .

Testamentas nedaro jokio 
keblumo. Jį reikia parašyti 
pas advokatą. Pranešti tiems, 
ka$ bus surišti su testamentu, 
tai yra, kas jį turės įvykinti 
gyvenimam

Jeigu vėliau apmąstytute, 
permainytute mintį, tai testa
mentą bile kada galite panai
kinti. Padarote naują, kitaip 
dalykus sutvarkote ir pirmes
nis testamentas nustoja reikš
mės.

Todėl nėra jokios baimės 
padaryti testamentą. Jo pa
darymas suteiks jums dau
giau ramumo ir būsite tikri, 
kad, atsitikime mirties, tai jū
sų valia bus įvykinta.

Palaidojimo būdas, tai tik 
dalis reikalo, bet didžiausia 
svarba, kad jūsų sunkiai už
dirbti taupiniai 
mirties eitų tam 
jūs branginate, 
trokštate.

I

po jūsų 
reikalui, kokį 
ko jūs patys

Dideli Indėnų Streikai 
Prieš Angliją

New Delhi, Indija. —šim
tai tūkstančių indėnų dar
bininkų sustreikavo prieš 
anglus Kalkuttoje, Bom
bay, Karachi ir kituose 
miestuose, 
kad anglų 
Jawaharlai 
Kongreso
Bang uoja demonstracijos 
prieš Angliją.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Rutha Mitchell, sesuo ve7 
lionio Amerikos generolo 
Mitchellio, lankėsi nacių 
slaptosios policijos centre 
Belgrade, Jugoslavijos sos
tinėje, 1941 m. rugpjūčio 
mėnesį. Sykiu su ja ten 
buvo ir generolo Michailo- 
vičiaus četnikai - fašistai. 
Tatai dabar teisme liudijo 
Dragomir Jovanovič, ju
goslaviškas kvislingas, na
cių paskirtas policijos vadu 
Belgrade. Teisme parody
ta ir Ruthos Mitchell foto-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė atmes 
Sovietų atstovo Andriaus 
Gromyko pasiūlymą atomi
nei jėgai kontroliuoti. Pre
zidentas Trumanas remia 
amerikinį pasiūlymą, kurį 
Bernardas M. B a r u c h as 
praeitą savaitę įteikė Ato
minei Jungtinių Tautų Ko
misijai New Yorke.

Amerikinis planas perša 
štai ką: Amerika slėps ato
minės bombos sekretus nuo 
kitų Jungtinių Tautų (ir 
vis gamins sau' atomines 
bombas), iki bus pilnai su
kontroliuoti atominiai daly
kai kituose kraštuose. Di
džiosios valstybės — Sovie
tų Sąjunga, Anglija, t Ame
rika, Francija ir Chinija — 
turi atsisakyti nuo vetavi- 
mo - atmetimo teisės kas

liečia atominę jėgą arba jos 
kontrolę ir pasiduoti pa
prastai Atominės Komisi
jos daugumai.

Bet Amerika (ir jos part
nerė Anglija) pasilaiko sau 
pačią didžiausią veto-atme- 
timo teisę — uždrausti ki
tiem kraštam teirautis apie 
atom - bombų p ramonę 
Jungtinės Valstijose bei 
Anglijoj.

Sovietinis Gromyko pla
nas, tarp kitko, reikalauja 
uždrausti atominių ginklų 
dirbimą ir vartojimą karui 
ir sako: Turi būti padaryta 
tarptautinė sutartis atomi
nei jėgai kontroliuoti, ir 
“trijų menesių eigoje po tos 
sutarties užgyrimo turi bū
ti sunaikinti visi atominiai 
ginklai.”

“ ubT b tpaerp i Michailo vičiaus
Chiang Kai-sheko tautinin
kų ir chinų komunistų tapo 
pratęsta iki birželio 30 d. 
Pradinė pertaika išsibaigia 
šį šeštadienį. Chinų komu
nistai reikalavo paskelbt 
paliaubas neribotam laikui, 
vesti derybas su tautinin
kais.

Buvęs Nacių Agentas 
Husseini Apsigyveno 
Egipte, Angly Globoj

Jie protestuoja, 
valdžia suėmė 
Nehru, Indijos 

Partijos vadą.

Detroit, Mich. — Repub- 
likonų nominacijas Į valsti
jos gubernatorius laimėjo 
Kim Sigler, automobilių 
kompanijų kandidatas.

Prūseikos
Prakalbos

Leonas Pruseika, Vilnies 
redaktorius iš Chicagos, 
kalbės sekamose vietose:

Philadelphijoj antradienį, 
25 d. birželio, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių - Rusų Na
me, 735 Fairmount Ave.

B a 1 timorėj penktadienį, 
28 d. birželio, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėj, 
851 Hollins St.

Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti!

Sovietų Mokslininkai 
Atom-Bandymuose

New York. — Išvyko so
vietiniai profesoriai Se- 
mion Aleksandrov ir Mi- 
chail Meščeriakov į Bikini 
salą, kur ateinančio mėne
sio pradžioj Amerika laidys 
bombas į laivus. Jiedu yra 
Jungtinių Tautų Atominės 
Komisijos nariai. Kartu 
keliauja 22 atstovai nuo ki
tų 10 šalių, kaipo tėmyto- 
jai.

New Haven, Conn. — Už
vakar vėlai vakare SLA 
Seimas pasibaigė. Svarbiau- 
sis tarimas buvo padarytas 
konversijos klausime. Pil
domosios Tarybos pasiūly
ta konversija buvo priimta. 
Sulig New Yorko ir Penn- 
sylvanijos apdraudos de- 
partmentų reikalavimų, nu
tarta baigti k o n v e r sijos 
darbą sū pirma diena atei
nančių metų.

Prie to, dar kilo klausi
mas, kas daryti su tais na
riais, kurie dar nebus per
sikėlę, nes per aštuonis kon
versijos vykinimo mėnesius 
tiktai apie pusė NFC narių 
tepersikėlę. Nariai, kurie 
nepersikels iki nustatyto 
laiko, turės mokėti ases- 
mentus, ir kaip buvo aiški-

narna, tie asesmentai, sa
vaime vers narius persikel
ti. Numatoma, iš P. T. pa
aiškinimų, kad tie ases
mentai bus gana aukšti.

K o n v e rsijos klausimas 
buvo gana aštriai diskusuo- 
tas. Diskusijose dalyvavo 
ne tiktai SLA delegatai, bet 
ir Pennsylvanijos apdrau
dos departmento atstovas 
Mr. Levitas ir Mr. Fondil- 
ler, SLA aktuaras.

Kai kurie delegatai sakė, 
kad bus didelė bėda jiems 
pareiti ir išaiškinti nariams 
konversijos tarimą. Kiti 
sakė, kad ir persikėlusieji 
tik laukia, pakol galės pa
siimti savo “cash surren
der” ir apleisti organizaci
ją. Dar kiti sakė, kad tie,

(Tąsa 5-me pusi.) s

Kairo. — Egipto valdžia 
priėmė apsigyventi karinį 
nacių agentą Hai Amin ei 
Husseini, aukštąjį mahome
tonų kunigą.

Egipto valdžia yra An
glijos komandoj. Taigi Hu
sseini anglų globoj galės iš 
Egipto kurstyt Palestinos 
arabus prieš žydus. Jis ne
seniai iš Franci jos perlėkė 
į Vidurinius Rytus. Karo 
metu Husseini skleidė nacių 
propagandą per Berlyno ra
diją ir mobilizavo mahome- 
toniškas tautas prieš talki
ninkus.

(Londono valdžia nerei
kalauja grąžint Husseinį 
Egipto.)

4 Didieji Tariasi 
Apie Trieste

Sėbras Nusmerkė 
600 Partizanų

Belgrad, Jugoslavija. — 
Nacių ir generolo Michai- 
lovičiaus bendradarbis Dra- 
gomir Jovanovič prisipaži
no teisme, kad jis kartu su 
vokiečių slaptosios policijos 
viršininkais pasirašė spren
dimus nužudyti 600 Jugos
lavijos patrijotų - partiza
nų. Jovanovič buvo nacių 
paskirtas kaip policijos gal
va Belgrade, Jugoslavijos 
sostinėje.

Jovanovič liudijo, kad jis 
matė ir girdėjo, kaip gen. 
Michailovičius prašė nacių 
pastumdėlį “premjerą” Ne- 
dičą, kad gautų ginklų ir 
pinigų iš vokiečių karui 
prieš partizanus. Jovano
vič taipgi prisipažino, kad 
šaudė žmones, pas kuriuos 
užtiko partizanus.

Žydai Tykoję Pagrobt, 
Anglų Komandierių

Jeruzalė, birž. 2. — An
glai kaltina, kad žydai Te
roristai padarę sąmokslą 
pagrobt vyriausią anglų ko
mandierių generolą E. Bar
ker! Palestinoj. Žydai pa
grobę 6 anglų oficierius; 
vienas jų, majoras H. P. 
Chadwick pabėgęs. Anglų 
kariuomenė ir policija tęsia 
ablavas prieš žydus.

Paryžius, birž. 21. — Ke- 
. turiu didžiųjų užsieninių 
ministerių konferencija ati
dėjo klausimą dėl buvusių
jų Italijos kolonijų globos, j (Bet tai dar nebus nė pusės 
Dabar jie iš naujo svarsto | reikalingo žmogui 
Trieste klausimą. Sovietų ' kiekio.) 
ministeris Molotovas sako, 
Trieste turi priklausyt Ju
goslavijai, o anglai-ameri- e
konai perša Trieste Italijai.; Branginimas

Berlin. — Amerikinėje 
Vokietijos srityje bus pa
dauginta vokiečiam maisto 
iki 1,226 kalorijų dienai.

maisto

Išteisintas Komunistas, Neatsakęs į Dieso Klausimus
Washington. — Prisieku

siųjų teismas pripažino ne
kaltu Jamesą H. Dolseną, 
Pittsburgho komunistų va
dą. Dolsenas buvo teisia
mas už tai,- kad šeši metai 
atgal jis nedavė atsakymų į 
fašistuojančio Martino Dies 
komiteto klausimus.

(Tas kongresmanų komi 
tetas tyrinėja neva neame 
rikinius judėjimus, perse 
kioja pažangūnus, bet ne 
kliudo kukluksų ir kitų fa 
šistų. Dabar šiam komite 
tui vadovauja kongresma 
nai Rankin in Wood.)

Teisme pasirodė, kad Die

so agentas su Pennsylvani- 
jos policijos talka neteisė
tai įsiveržė į Dolseno butą 
Pittsburghe, pagrobė jo do- 
k u m e n t u s ir pargabeno 
Dolseną į Washingtoną. 
Dieso komitetas, paskui 
kvosdamas D o 1 s eną, 
statė Dolsenui klausimus

pagal tuos dokumentus, 
kaip komunistui.

Šiame teisme federalis 
teisėjas James M. Proctor 
pripažino, kad Dieso komi
tetas sauvališkai pasielgė; 
todėl Proctor patarė prisie
kusiųjų teismui išteisinti 
Dolseną. Taip ir padaryta.

Washington, birž. 21. — 
Kainų Administracija leido 
pabrangint minkštosios an
glies toną 40 centų ir pusę. 
Kitą savaitę bus pabrangin
ta kietoji anglis visu dole
riu tonui.

ORAS.—D alinai apsi
niaukę.
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Ką Siūlo Atominė J ėga—Barbarizmą ar Taiką?
Kiekvienas atidengimas gamtoj naujos fiziškos jė

gos padaro žmonių gyvenime dideles permainas. Ir jei
gu tas naudojama protingai, tai žmonijai yra naudos, 
jeigu beprotiškai, tai tas tik didina jos vargus.

Pasigaminimas parako, garinės mašinos, elektros 
jėgos ir kitų dalykų yra padarę didelį perversmą žmo
nijos gyvenime. Šiandien kiekvienas gėrisi elektros jė
ga, jos malonia šviesa, elektros motorais, šaldytuvais, 
pečiais ir kitokiais įrengimais. Dažnai mąstome: kaip 
būtų baisus pasaulis be elektros jėgos!

O kas būtų atsitikę pasaulyj, jeigu* kokia grupė 
žmonių, nustojusių žmoniškumo jausmo, būtų sugebėję 
neduoti elektros jėgos žmonijos civiliniam naudojimui, 
o būtų įsirengę įvairius prietaisus žmonių naikinimui? 
Panašiai yra ir su atidengimu atominės jėgos.

• Atominė jėga pirmiausiai buvo demonstruota pavy- 
dale bombų, kurios buvo mestos ant Japonijos miestų 
Hirosima ir Nagasaki. Pagalba tų bombų sunaikinti 
du miestai ir užmušta apie 200,000 civilių žmonių! Ka
rinės reikšmės tas žygis neturėjo, ten armijos mažai 
buvo, mažai kareivių užmušė. Bet atominės bombos 
patarnavo grumojimu Japonijai—pasiduok, arba sude
ginsime tavo miestus ir civilius žmones! Jeigu taip 
būtų padarę japonai* su mūsų miestais, tai mūsų spauda 
Šauktų, kad tai barbarizmas, kad žvėriškas pasielgimas, 
bet kada tą padarė mūsų karo komanda, tai tūla spau
da negali tuo atsidžiaugti.

Dabar eina klausimas: kam bus naudojama atomi
nė jėga: civilių žmonių gyvenimo gerinimui, ar karui?

Washingtone militaristai ir tūli politikai nori nu
slėpti atominę jėgą nuo civilių žmonių, neduoti jos nau
dojimui civilių žmonių gerbūvio kėlimui, bet laikyti 
slaptybėj nuo kitų šalių ir gaminti tik bombas—ruoštis 
karui. Aišku, kad tokia politika yra pražūtinga—ji 
ir karu grūmoja ir turi tikslą kenkti žmonių gyvenimo 
gerinimui.

Pereitą rudenį Maskvoj įvyko Sovietų Sąjungos, 
Jungtinių Valstijų ir Anglijos užsienio ministerių kon
ferencija. Ten buvo susitarta, kad Jungtinių Tautų, 
Bendroji Taryba išrinktų komisiją išdirbimui planų, 
kaip žmonija turi panaudoti atominę jėgą.

Dabar tos komisijos posėdy j Gromyko, Tarybų Są
jungos atstovas, išdėstė reikšmę atominės jėgos. Jis 
sakė, kad yra du keliai jos panaudojimui. Vienas — 
militaristai gali nuslėpti nuo civilių žmonių ją ir nau
doti karui, tai yra žmonių išnaikinimui. Kitas, tai už
drausti atominę jėgą naudoti karo tikslams, ir tuojau 
ją panaudoti civilių žmonių gyvenimo gerinimui. Šioj 
srityj ta jėga siūlo milžinišką žmonių gyvenimo page
rinimą, o karo srityj baisų sunaikinimą.

Andrei Gromyko sakė, kaip yra baisus dalykas, kaip 
tūli žmonės užmiršta tą, kad per šimtus metų, kaip 
žmonijoj prasidėjo civilizacija, tai buvo skaitoma krimi- 
nalyste, jeigu karo laiku buvo naikinami civiliai žmo
nės, namai, pastatai, kurie neturi karinės reikšmės. Jis 
sakė, kad toki kriminalistai buvo baudžiami. Gromyko 
nurodė, kad tais sumetimais buvo uždrausta naudo\i 
nuodingi gazai, ligų perai, įvairūs žalojantieji skysčiai, 
kulkos, draskančios žmonių kūną iš vidaus ir panašiai. 
Gi atominės bombos, kaip tik ir yra baisiausi 
prieš civilius žmones.

Toliau jis sakė, kad atominė jėga negali 
savastis, tai yra žinioj, vienos šalies arba kelių 
nių Valstijų, Anglijos ir Kanados). Mokslas 
tiek pasiekęs jos tyrimą, kad greitai visos didesnės šalys 
turės atominę jėgą ir galės daryti bombas. Jeigu karo 
keliu pasaulis eis, tai prasidės pasiutęs lentyniavimas— 
kas daugiau pasigamins, o paskui karas, kuris gręsia 
sunaikinimu visos žmonijos!

Gromyko, varde Sovietų Sąjungos, siūlo rezoliuciją 
iš dviejų skyrių. Vienas reikalauja griežtai uždrausti 
naudojimą atominės jėgos — bombų karo reikalams, 
sunaikinti į i90 dienų visas tas bombas, kurios jau pa
gamintos ir ateityj bausti kaipo kriminalistus tuos, kas 
sulaužytų tą nutarimą ir naudotų atominę jėgą karui.

Kita dalis jo pasiūlymo, tai įsteigti komitetą, kuris 
tarnautų apsikeitimui atominės jėgos patyrimo, kad 
ją naudoti civilių žmonių gyverfimo gerinimui.

Aišku, kad tai vienatinis teisingas pasiūlymas, kokį 
gali nuoširdžiai priimti visi norintieji taikos, laisvės ir 
gerovės. Net turčių New York Times ir tai sako, kad 
Gromyko pasiūlymas yra lygus tam, kokį savo laiku So
vietų atstovas M. Litvinovas, 1927 metais, darė Tautų 
Lygoj, kad išvengus karo, kada jis siūlė panaikinti ar
mijas ir karo laivynus.

Žinome, jog tada kapitalo šalys nepriėmė Litvino- 
vo pasiūlymo ir už tai žmonija susilaukė baisaus karo. 
Dabartinis Gromyko pasiūlymas yra kelias išvengimui 
karo ir žadąs visų tautų žmonėms didelį pagerinimą jų
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Šis Tas Apie Laikraštį Darbą
S. PAULO. — Kaip Uru

gvajuje gyvenančių lietuvių 
kolonija nedidelė, taip jų 
laikraštukas DARBAS ne
didelis. Turint omenyje 
laikraštuko formatą, pusla
pių skaičių ir dvisavaitinį 
jo pasirodymą, aiškiai gali
ma suprasti, kad sunkiai 
uždirbtais darbininkų cen
tais finansuojamas, suau- 
kojamais daugybės aukoto
jų mažytėmis sumelėmis. 
Kas įdomiausia, kad prie 
laikraštuko redagavimo ir 
reikalų! tvarkymo arčiau 
stovintiems asmenims, ma
tyt mažai rūpi tipografiš- 
kas menas. Nematyti jame 
nei mažiausios tuščios vie
telės laikraščio išvaizdos 
pagražinimui, n e m a t yti 
žvaigždžių, žvaigždelių, fi
gūruotų linijų ir šiaip viso
kiausių dzinguliukų, bet 
straipsniai, straipsneliai ir 
žinutės taip suspaustai 
laikraštuke sukrauti, kad 
darbo žmonėms reikalingų
žinių gausingumu atstoja j sienyje gyvenančių lietuvių 
bet kokį kapitalistinio turi- ■ darbininkų laikraštį.
nio šlamštą. Ir, kadangi | Visas DARBO savybes, 
DARBAS yra lietuviškas ir be abejo, gali išreikšti tik 
Urugvajuje lietuvių koloni- jautrus poetas. Tr reikia ti- 
jos reikalų gvildenimui Rėtis, kad DARBAS to kai 
skirtas, daugiau kaip tiesa, kada susilauks. Bet, Urug- 
kad paėmus bendrai, kolo- vajuje gyvenantiems lietu- 
nijos klausimu, tiek žinių, viams už tokio tipiško laik-

kiek yra DARBE, nebus 
galima rasti kituose laik
raščiuose.

Antra, kas įdomu, nors

kalbos klaidų, visokiausių 
kalbos barbarizmų, daugy
bė sakinių atvirkščiai para
šytų, nepilnų, daugybė ne
tikslių žodžių, bet viskas iš
reikšta taip, kaip darbinin
kas jaučia ir supranta. Iš to 
matyt, kad į DARBĄ dau
giausia rašo, ne baltomis 
rankomis mokyklose diplo
muoti žmonės, bet ilgas va
landas ištriusę dirbtuvėse 
darbininkai, naktimis nuo 
poilsio vogdami laiką. Rašo, 
ne kad mėgsta rašyti, bet 
kad reikia rašyti, kad rei
kia pasakyti ką jie mato, 
kas dedasi aplink juos, kaip 
jie į vykstantį gyvenimą 
žiūri ir kaip jie gyvenimą 
ir viską, kas dedasi gyve
nime, supranta. Tuo, no- 
roms nenoroms ir sukuria

lietu-
Bra-

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas
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VARDAS
Amerikos lietuviai darbi

ninkai turi savo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą, 
kurį sutrumpintai vadina 
LDS.

nasi išleidimu kunigiško 
laikraščio, pavadinto Dar
bininku, bet visuomet ra
šančio prieš darbininkų rei
kalus.

Kunigišką “LDS” sudaro 
i daugumoje kunigai su zo- 
i kristijonais ir . keliomis da-

So. Bostono kunigai turi i vatkomis. Jų'laikraštis — 
Amerikos Lietuvių R. K. i aršus demokratijos priešas, 

prieš karą prašęs Dievo, 
kad Hitleris “Lietuvą iš
laisvintu” !

Tasai jų “LDS” birž. 24 
d. turės savo “seimą”, į ku
rį, pasak jų organo, “labai 
mažas skaičius kuopų atsi
liepė.”

Kitaip ir būti negali!

U

Švento Juozapo Darbinin
ku Sąjungą,” kuria jie 
taipgi vadina “LDS”!...

Liet. Darb. Susivieniji
mas rūpinasi savo narių pa
šalpomis ir apdraudomis, 
taipgi jis rūpinasi apšvie
tos skleidimu.

So. Bostono “LDS” rūpi-

Ši scena prie East River, N. Y., pasikartojo visuo
se Atlantiko, Pacifiko ir pietin. portuose 3 vai. po pie
ty, birželio 7-tą, unijistarns nueinant nuo laivų balsuoti 
streikuoti ar nestreikuotif Jie buvo nutarę streikuoti 
birželio 15-tą. Bet dėka marininkų unijų vieningumui 
ir kitų darbininku paramai, jie laimėjo be streiko.

gyvenimo pagalba atominės- jėgos. Būtų gerai, jeigu 
mūsų vyriausybės vyrai jį priimtų.

Tenka pastebėti, kad Tarybų Sąjunga visada dėjo 
pastangų, kad pasaulyj būtų taika, kad išvengus karų 
katastrofų. Jos atstovai ir dabar tai daro. * Gromyko 
pasiūlė tą išvakarėse penkių metų sukakties nuo die
nos, kada barbariškos Hitlerio gaujos užpuolė Tarybų

Tais laikais nacių vadai ir generolai manė, kad jięms 
karas prieš Tarybų žmones bus tik piknikas, kad jie turi 
daugiau ir geresnių ginklų, kad jie pavergs pasaulį. 
Dabar visi žinome, kaip jie apsiriko.

Tą pačią klaidą daro ir tie pramuštagalviai ir ne
gudrūs kapitalo militariniai ir politiniai vadai, kurie da
bar švaistosi atominėmis bombomis. y.
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raščio neperstojamą kūri
mą ir jo išlaikymą, jau ga
lima sakyti didelis bravo 
urugvajiečiai lietuviai!!!

Tačiau neužtenka, kad 
urugvajiečiai lietuviai tu
rėdami teisę tik didžiuotųsi 
savo laikraščiu ir į jį deda
mu triusu. Neužtenka, kad 
DARBO skaitytojai kiek
vieni metai jį prenumeruo- 
tųsi ir kartas nuo karto au
kotų centą kitą laikraščio 
išsilaikymui. Neužtenka, 
kad į jį rašantieji pasiten
kintų tik Urugvajaus lietu
viams rašydami. Reikia, 
kad Darbas pasklistų tar
pe pasaulyje gyvenančių 
lietuvių, kad per DARBĄ 
Urugvajaus lietuviai kalbė
tųsi su visais pasaulyje lie
tuviais. Reikia, kad DAR
BAS pasklistų tarp Šiaurės 
Amerikoje gyvenančių lie
tuvių, tarp Kanados 
vių, tarp Argentinos, 
žili jos ir visur kitur.

Pradėjus rūpintis
klausimu, ypatingai DAR
BO aktyvistams, skaityto
jams ir į jį rašantiesiems, 
DARBAS, tikrai, reikia ti
kėti, pasklistų po pasaulį. 
Daug Urugvajuje gyvenan
čių lietuvių turi pažįstamų 
Kanadoje, Šiaurės Ameri
koje, Argentinoje, Brazili
joje... Tiesa, Jietuvių tau
tos žmonėse nėra mados 
prenumeruoti savo laikraš
tį kitur gyvenantiems pa
žįstamiems, kaip kad pas 
anglus ir francūzus, bet 
būtų puiku,, kad tokios ma
dos autoriais mūsų tautoje 
pasidarytų Urugvajuje gy
venanti lietuviai. Tuo Uru
gvajaus lietuviai vienu šū
viu nušautų bent keturis 
zuikius, jei ne daugiau. Į- 
vestų madą tarpe pasaulyje 
gyvenančių lietuvių prenu
meruoti savo laikraštį kitur 
gyvenantiem pažįstamiems.

*

Iš tikrųjų, urugvajiečiai 
apie šį dalyką turėtų pagal
voti, ypatingai DARBO 
prietelįai. Gerai būtų, kad 
urugvajiečiai atkreiptų dė
mesį į, Brazilijoje gyvenan
čius lietuvius, kurie neturi 
jokios lietuviškos spaudos 
ir iš niekur jos negauna. | 
Nežino braziliečiai lietuviai 
ne tik kas dedasi tarpe pa
saulyje gyvenančių lietuvių, 
bet nežino ir kas dabar de
dasi brangioj jų tėvynėje 
Lietuvoje. Daug yra Urug
vajuje lietuvių, kurie turi 
pažįstamų ir net giminių 
Brazilijoje. Tiems Brazili
joje gyvenantiems pažįsta
miems DARBO užprenume- 
ravimas būtų nepaprastai 
brangi dovana, kurie be a- 
bejo atsidėkotų su širdingu 
ačiū. Daug yra urugvajie
čių lietuvių neturinčių pa
žįstamų Brazilijoje, bet no
rintieji u ž p r e numeruoti 
laikraštį kokiam nebūt lie
tuviui Brazilijoje, gali ras
ti būdus ypatingai su DAR
BO redakcijos pagalba. 
Kiek tenka žinoti, DARBO 
redakcija gali labai daug 
rasti lietuvių Brazilijoje, 
trokštančių skaityti DAR
BĄ. Taipgi DARBO redak
cija turi galimybių rasti 
daug jaunuolių, norinčių su
sipažinti su Urugvajuje gy
venančių lietuvių jaunimu: 
mergaičių su vaikinais, vai
kinų su mergaitėmis. Taigi, 
būtų puiki proga urugva- 
jiečiams ne tik susipažinti 
su Brazilijoje gyvenančiais 
lietuviais, bet kartu pada
ryti malonų gerą Brazilijos 
lietuviams, tebešautiems 
suvaržytiems nacistiniais į- 
statymais, kurie neleidžia 
turėti kitatautiška 
spaudos. .

(Tąsa 3-me pusi.)

Monday we again had an op
portunity to meet old friends. 
This time it was Wally Yakstis 
and his wife Johanna, who we 
knew well during our brief so
journ in the Auto City nearly 
six years ago. They were both 
members of the Aido Chorus at 
the same time this writer was 
making a fling at warbbling. 
On their way home from the 
LDS convention, Wally and Jo
hanna stopped over in Brook
lyn to visit with relatives. It 
was good seeing former Detroit 
friends. Perhaps we may be 
able1 to repay the visit shortly.

— o-—
The following day saw the 

appearance of our good friend 
Joe Sacal, who 
through the city 
back to Chicago 
cester. Together
Kubilius and Joe we 
quiet evening quaffing 
ber fluid.

—o—
Wednesday morning went by 

with nary a visitor. It was 
near quitting time and it ap
peared as if the pilgrimage of 
guests had come to an end. It 
was just about this time that 
we received a buzz from below 
announcing there were visitors 
to see us.

When we finally got down to 
the front office we were sur
prised to see two young men, 
complete strangers to us. They 
introduced themselves as Tony 
Janusas and Peter Milasaus-

was passing 
on his way 
from

■\tith
i Wor-

Walter 
spent a 
the am-

rpHE SOUTHWEST COR- 
1 NER at the intersection of

Ten Eyck and Lorimer streets 
was one busy spot during the 
past ten days. It is at this in
auspicious site where stands 
the building housing the Laisve. 
It was to this - plain 
that many out-of-town 
streamed daily during 
fortnight.

—o—
So numerous was the daily 

pilgrimage of visitors to Laisve 
during the period that every 
day appeared to be visitors day 
here. It all started Friday a 
week when a bevy of six young 
ladies descended upon the place. 
The visitors, all of them from 
Chicago and on their way home 
from the LDS 
dropped in to pay 
umnist a call.

It is nigh on six
this commentator left the Win
dy City, and that is quite a 
span of years in a young life
time. To see close friends and 
associates after a lapse of six 
years, gives one a good feeling. 
It gives one a feeling of meet
ing members of the family he 
has not seen for a long time.

—o—
Our six visitors of last Fri

day were pressed for time and 
your commentator was not as 
good a host as more time would 
have permitted. Therefor, after 
several rounds of the customa
ry hospitality extended to 
guests, the gals: Estell Malesh, 
Helen Lane, Aldona Povelonis, kas, both from Montreal, Cana- 
newly elected LDS 2nd Vice- da. Our unexpected guests told 
President—, Estelle Bedaukas, us that they were asked to con- 
Lillian Sherman and Eleanor į tact yours truly concerning the 
Staskus, made the rounds of j musical score for the Operetta 
New York City before leaving Pepita. 
for home.

—o—
Saturday morning last, your i versation,' it developed that one 

correspondent, acted briefly as' of our Canadian visitors, both 
host to Mr. John Sherman of, of whom are studying men’s 
Chicago. Before taking his! clothes designing under the Ca- 
leave of Brooklyn, Mr. Sher-biadian “G. I. Bill” in New 
man advanced a $5.00 contribu-, York, lived only a few doors 
tion to Laisve. 1 from a cousin to this writer.

—o—
During the course of our con-

Buvau Šeiminiuose Bankietuose

Į

kalba

S

Birž. 18-tą dieną buvau 
SLA šeiminiame bankiete. 
Buvo pilna salė — rodos 
tiktai vienas stalas tebuvo 
tuščias. Publiką, su mažo
mis išimtimis, sudarė suva- 
žiavę seimo delegatai. 
Toast meisteris (bankieto 
pirmininkas) buvo čia gi
męs ir jis, nors matyti čia 
ir ten jam trūko lietuviško 
žodžio, gana gerai atliko 
savo darbą.

Buvo pakviesta dalyvauti 
labai daug “svarbių” valdi
ninkų, bet dalyvavo tiktai 
Ansonijos majoras ir Šal
na, kuris įpareigotas Bosto
ne kaipo a. a. Smetonos at
stovas. Kongresmonai ir 
vietiniai valdininkai atsiun
tė tik laiškus ir telegramas 
—patys nepribūdami.

Muzikališkoji programos 
dalis buvo gana graži. Kal
bos netaip jau. Buvo tik
tai trys kalbėtojai iššaukti 
—Ansonijos majoras, Šal
na ir SLA pirmininkas Lau
kaitis. Ypač, man rodos, 
prastai a t s i r ekomendavo 
Laukaitis. Pradėdamas sa
vo kalbą, Laukaitis pradė
jo bartis ir niekint tuos val
dininkus, kurie buvo pa
kviesti, bet pasitenkino at
siuntimu tiktai telegramų. 
Grąsinančiai, Laukaitis sa
kė : “Jie už tai atsakys atei
nančiuose rinkimuose.”

Bekalbant, Laukaitis vie
ną kartą paprašė išsigerti. 
Bagočius, kuris netoli sėdė
jo, tik, žinoma, ne prie 
“garbės” stalo, rūpinosi 
jam suteikti vandens. Ka
dangi Bagotius kiek užtru

ko, tai Laukaitis prie mi- 
krafono piktai pasakė: “If 
you want the show, come 
on and take it.” Tai buvo 
įžeidimas, bet Bagočius nu
tylėjo.

Mandagumo buvo stoka.
Vakaro pirmininkas per

statė eilę SLA veikėjų — 
buvusių P. T. narių ir šiaip 
narių. Bet ir čia apsilenk
ta su mandagumu. Pavyz
džiui, buvo perstatytas S. 
Bakanas, o J. K. Mažukna, 
kuris daug daugiau dėl SL 
A yra dirbęs, nebuvo per
statytas. Taip pat ir su ki
tais — žymūs veikėjai buvo 
praleisti dėl to, kad jie ne 
grigaitiniai, o trečiaeiliai 
buvo pagerbti. Ne tik pa
žangesnieji veikėjai buvo 
paneigti, bet ir tautininkai 
buvo taip pat.

Apie lietuviškumą nėi*a 
ką nei kalbėti. SLA, kuris 
save vadina 
apaštalu,” vos, 
miršo bankiete 
kalbėti. Šalna 
gliškai apie 10 
lietuviškai apie dvi minu- 
tas. Laukaitis kalbėjo an
gliškai apie 20 minučių, o 
lietuviškai tik keletą.

Šiam reporteriui teko da
lyvauti LDS seime ir šei
miniame bankiete Bostone 
savaite anksčiau.

LDS seimo bankiete, iš
skyrus Raudonojo Kry
žiaus atstovę, visi, čia gi
musieji ir ne čia gimusieji, 
kalbėjo lietuviškai — ir la
bai gražiai lietuviškai.

—Reporteris*

“lietuvybės 
vos nepa- 
lietuviškai 

kalbėjo an- 
minučių, o
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Laisvę—- Liberty, Lithuanian Daily ečias Puslapis
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tos ateities, kurią numatė ir apdainavo, 
pagreitinimo. Jo poezija, gimusi darbo 
liaudies kovoje, visada išliko tos kovos 
vėliava ir teikė vis naujiems kovotojų 
būriams įkvepiančių, uždegančių kovos 
dainų’ nes pats poetas skelbė ir ragino:
“Ar girdėjai, kad jau vergas laisvas

[tapo ? 
Ar žinai, kad prie vergijos stovim kapo? 
Jei žinai, tai trauk galingą laisvės dainą: 
Te greičiau prakilnus Rytas eina!”

Sukako 50 Mėty Kai Gimė Julius Janonis
I J Rašo K.

JANONIS LIETUVIŲ 
LITERATŪROJE

Julius Janonis atėjo į lietuvių litera
tūrą juodos carinės reakcijos metu. 1905 
metų revoliucinis sąjūdis buvo sugniuž- 
dintas, socialistinių proletariato organi
zacijų jėgos laikinai išblaškytos, dalis 
revoliucijos simpatikų įpuolę nusivyli- 
man ir apatijon. Tai ypač buvo jaučia
ma Lietuvoje, kur lietuviškoji buržuazi
ja, išgąsdinta revoliucinio sąjūdžio sie
kimų, atvirai pasidavė reakcinėms nuo
taikoms.

Šios reakcinės nuotaikos pasireiškė ir 
ano meto lietuvių literatūroje, kurioje po 
spaudos atgavimo ryškiai iškilo tenden
cija “menas menui”, vengimas visuome
ninių temų, nukrypimas į siaurą indivi
dualizmą, į formos statymą aukščiau tu
rinio. Kaip tik tuo metu lietuvių lite
ratūroje ima reikštis simbolizmas, mis
ticizmas, formalizmas ir dar visa eilė 
kitokių buržuazijos dekadentinio meno 
“izmų”. Buržuazija siekia monopolizuo
ti sau lietuvių literatūrą, atimdama ją iš 
liaudies, padarydama ja svetimą platie- 
siems visuomenės sluoksniams, tesu
prantamą ir teprieinamą tik “išrinktie
siems.”

Tokiu tai metu pradeda rašyti J. Ja
nonis, ir savo kilme ir visu savo gyveni
mu tikras darbo liaudies sūnus. Jam iš 
karto, vos pradėjus pirmuosius sąmonin
gesnius literatūrinės veiklos žingsnius, 
darosi svetima ir toji Lietuvos buržua
zinė visuomenė, ir jos ugdoma dekaden
tinė literatūra.

Jaunojo, dar gimnazijos suole sėdin
čio, J. Janonio nė kiek nedžiugina vadi
namosios lietuvių visuomenės tariamieji 
laimėjimai — po 1905 metų revoliucijos 
apdaužytojo carizmo lietuviams suteik
tos teisės šiek tiek pasireikšti ekonomi
niame gyvenime, šiek tiek turėti laisvės 
kultūrinių ir tautinių reikalų tvarkyme, 
kuo taip labai buvo džiaugiamasi ir di
džiuojamasi ano meto lietuvių buržuazi
nėje spaudoje.

Tą tikros revoliucinės kovos dėl Lietu
vos liaudies teisių ir laisvės suvedimą į 
siaurą ekonomizmą, į provincinį patrio
tizmą karčiai pajuokia jaunasis J. Jano
nis savo epigramose, sakydamas:
“Laiminga Lietuva, ji vargo nematys — 
Tautiečių sumanių jau spėta priperėt. 
Bežiūrint jie visur kromelių pristatys 
Lietuviškų, savų... Tai ko daugiau

[norėt?”.
' Nepriimtinos jaunajam J. Janoniui ir 
ano meto mūsų literatūroje puoselėja
mos dekadentinės tendencijos, siekian
čios rašytojus išskirti iš visuomenės tar
po, iš liaudies kovos dėl šviesesnės atei
ties. Viename pirmųjų, 1912 metais ra
šytų ir niekur neišspausdintų savo eilė
raščių — “Dainių užduotis”, J. Janonis, 
nors dar gana silpna menine forma, ta
čiau idėjiniu požiūriu pakankamai aiš
kiai apibrėžia savo busimojo literatūri
nio darbo linkmę, poetų uždavinius ma
tydamas jų paskirtyje: “dainomis padėti 
sugriauti tamsos viešpatiją.”

Taigi, nesunku suprasti kodėl J. Jano
nis, būdamas tokių pažiūrų, jau vos pra
dėjęs rašyti nepritapo nei prie lietuvių 
buržuazinės visuomenės, nei prie jų lite
ratūros. Aukštam poeto kovotojo, po
eto visuomenininko idealui jis liko išti
kimas nu pirmųjų savo literatūrinio dar
bo žingsnių ligi paskutiniojo atodūsio, 
vėliau daug kartų geriausiuose eilėraš
čiuose pakartodamas tą pagrindinį savo 
kūrybos devizą:
“Dainius netroško laurų vainiko,

■' Dainius netroško meilės skaistuolių.
Jis tenorėjo trečio dalyko:
Žengt «u varguoliais, būt prie varguolių.”

Ir J. Janonis ištikrųjų liko “su var
guoliais”. Nenuėjęs tarnauti savo plunk
sna Lietuvos buržuazijai, kaip tai atsi
tiko su ne vienu iš mūsų darbo liaudies 
kilusiu ano meto inteligentu, — jis visą 
savo talentą ir jėgas atidavė Lietuvos

Korsakas
proletariato klasei, tapdamas jos revo
liucinės kovos ir socialistinių siekimų 
geriausiu dainiumi. Proletariato revoliu
cinėje kovoje ir jo socialistinėje pasaulė
žiūroje J. Janonis rado uždegantį įkvėpi
mo šaltinį ir tvirtą visuomeninį pagrin
dą savo meninei, kūrybai. Pratęsdamas 
geriausias lietuvių literatūros tradicijas

JULIUS JANONIS

Šiandien, kai naujos socialistinės vi
suomenės Rytas jau yra išaušęs, J. Jano
nio poezija mūsų darbo liaudžiai iškyla 
kaip jos laimėtųjų praeities kovų ir di
džiųjų ateities siekimų paminklas.

* *
Iš J. JANONIO PALIKIMO

LTSR Mokslų Akademijos Lietuvių 
Literatūros Instituto rankraštyne yra 
surasta 16 dar niekur nespausdintų J. 
Janonio eilėraščių, keletas jo vertimų iš 
Puškino, Gorkio kūrybos ir gana daug 
jo užrašytos mūsų liaudies tautosakos. 
Visa^ši medžiaga, daugiausia iš anksty
vojo J. Janonio literatūrinės veiklos pe
riodo — iš 1911 m., kai poetas dar tik 
bandė savo jėgas, yra itin svarbi jo as
menybės ir kūrybos raidai nušviesti.

Čia spausdmami iš to surasto J. Ja
nonio palikimo du eilėraščiai; visa kita 
surastoji medžiaga bus paskelbta Lite
ratūros Instituto leidinyje: “Literatūros 
darbai” (I tom.), kuris jau ruošiamas 
spaudai. * * *

DAINIŲ UŽDUOTIS 
Nemanykit dainiai, 
Kad jūs esat leisti 
Tik vien ditirambus 
Linksmai sau dainuoti.

TSRS Mokslų Akademi
jos Bibliotekos Vertingi 

Įsigijimai
Paskutiniu metu TSRS Mokslų Aka

demijos bibliotekos fondai papildyti re
čiausiais senosios spaudos leidiniais. Per 
pasikalbėjimą su TASS’o. korespondentu, 
bibliotekos sekretorius drg. Šafranovskis 
pranešė:

— Neseniai pasisekė įgyti dvi retas se
nos spaudos knygas. Tai — pirmasis pir
mojo rusų spaustuvininko Ivano Fiodo
rovo “Apostol” leidimas, išėjęs 1564 me
tais. Antroji knyga, įgyta bibliotekos, — 
“Ostrogo biblija,” išspausdinta Ivano 
Fiodorovo 1582 metais Ostrogo mieste. 
Pirmoji rusiška matematikos knyga bu
vo aritmetika, parašyta Leontijaus Fili- 
povičiaus. Petras I aukštai vertino jos 
autoriaus žinias, sakė, kad jis, kaip mag
netas, surinko daugelį moksliškų žinių, 
ir dėl to liepė jam pasirašinėti “Magnic- 
kiu.” Aritmetika, daugiau kaip 600 pus
lapių didumo, buvo anų laikų matemati
kos žinių enciklopedija. Daug metų ji bu
vo vienintelis vadovėlis, iš kurio mokėsi 
ir didysis rusų mokslininkas M. V. Lo
monosovas. Šiomis dienomis gerai išsilai
kiusį Magnickio aritmetikos egzemplio
rių perdavė Mokslų Akademijos bibliote
kai įžymaus geofiziko Vainbergo įpėdi
niai.

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo, 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 

i pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo garus, 
Ir suteikia skilviui ma

— kovos dėl mūsų liaudies teisių ir lais
vės tradicijas — J. Janonis atskleidė lie
tuvių poezijos raidoje naują puslapį.

J. Janonis pradėjo savo poeziją kovos 
motyvais: griežtos, bekompromisinės ko
vos prieš carizmą ir kapitalizmą moty
vais. Niūrios reakcijos metais, kai pa
plito nusivylimas, pesimizmas, dar taip 
neseniai skelbtų idėjų ir šūkių išsižadėji
mas, J. Janonis ėmėsi apdainuoti 1905 
metų revoliuciją, pasireikšdamas kaip 
geriausias jos poetas mūsų literatūroje. 
Kai visa eilė lietuvių rašytojų nusigrįžo 
nuo revoliucinio sąjūdžio, apšaukdami jį 
buvus “klaida,” “blūdu,” J. Janonis drą
siai paėmė reakcijos purvan trypiamą 
1905 metų revoliucijos idealų vėliavą ir 
ją aukštai iškėlė mūsų poezijoje. Su 
skausmu apdainuodamas perblokštą re
voliuciją — jis su tvirtu įsitikinimu skel
bė ateinančią revoliuciją.

Vietoj “liūdnos pasakos”, “memento 
mori”, pesimizmo, rezignacijos ir mies
čioniškumo motyvų, srauniai tesiveržian- 
čių į ano meto lietuvių literatūrą, J. Ja
nonis savo poezijoje iškėlė optimizmą, ti
kėjimą atgimstančia revoliucine kova, 
busimąja darbo liaudies pergale, šviesia 
ateitimi. Galinga, juodas reakcijos su
temas perskrodžiančia šviesa trykšta tas 
kovingas revoliucinis optimizmas iš J. 
Janonio poezijos. Jo taip dažnai mėgia
mas apdainuoti šilas, kurį “smarkūs vė
jai, skaudūs lietūs, žiaurios audros nu
galavo” — tai simbolis reakcijos palauž
to revoliucinio sąjūdžio, kuris vėl nesu
laikomai atgyja, kaip tos žalios miško at
žalos: —

“Bet, aure, tas plikas plotas,
Kur tik vėjo sukinėtas,
Vėl atgijo, vėl jau žalias,
Vėl jau atžalų prisėtas.”
Šiam savo optimizmui, tokiam išsis

kiriančiam visoje ano meto mūšų poezi
joje, J. Janonis įkvėpimo rado vis labiau 
stiprėjančioje proletariato revoliucinėje 
kovoje, kurios aktyviu dalyviu jau buvo 
pasidaręs pats poetas.

J. Janonis naujosios lietuvių literatū
ros raidoje išsiskiria ne tik savo kūrybos 
idėjomis, temomis ir motyvais, kaip pir
masis ryškus proletarinis rašytojas, ne 
tik savo poeto kovotojo tauria ir lyg 
krištolas tyra asmenybe. Jis čia išsiski
ria ir kaip ateities poetas, kaip teisingai 
numatęs visuomeninės raidos kelią rašy
tojas. Ir tai jo nuostabiau, kad J. Jano
nis tą neišvengiamą proletarinės revo
liucijos atėjimą ir jos būtinąją pergalę 
pajėgė numatyti jau tada, kai aplink dar 
siautėjo, atrodė, visagalinti reakcija, kai 
jaunąjį poetą supo siauras lietuviškas 
provincionalizmas ir klaidinančios ano 
meto literatūrinės tendencijos. Tai rodo, 
kad J. Janonio būta ne tik didelio, tra
giškai anksti žuvusio meninio talento, 
bet ir gilaus visuomenininko.

Savo kovinga, optimistiška, revoliuci
nė poezija, J. Janonis daug prisidėjo prie

Nemanykit taipgi, 
Kad žmones pametę, 
Gamton turit bėgti, 
Vargų neregėti.
Ne toks dainių tikslas, 
Ne tam jiems yr duoti — 
Dailioji mūzų kalba 
Ir lyra skambioji.
Jie turi dainuoti, 
Kad savo dainomis 
Padėtų sugriauti 
Tamsos viešpatiją.
Tam skambi jų lyra, 
Kad žmoniją budintų, 
Tam garsi jų daina, 
Kad kelią jai rodytų.

* * *
PAVASARIO AIDAI

Dangus beribis mėlynuoja, 
Saulutė šypsosi linksmai. 
Sniegai retai kur bebaltuoja. 
Atskridę čiulba vyturiai: 
“Tai vis pavasario aidai.”
Vanduo čiurlena—burbuliuoja 
Ir bėga į upes sruviai.
Banga pakrantę jau skaluoja,
Ir šneka bėgdami ledai:
“Tai vis pavasario aidai.”
Gamta nubunda ir atgyja.
Laukai žaliuoja, ir miškai 
Pavasario rūbus įgiję.
Ir skelbia jau pirmi žiedai:
“Tai vis pavasario aidai.”
Šviesi saulutė žemę šildo. 
Užmirštas vargas ir skausmai. 
Pavasaris dejones tildo.
Užugema kiti jausmai.
“Tai vis pavasario aidai.”

* ❖

Iš Juliaus Janonio 
Biografijos

J. Janonis gimė 1896 m. balandžio 
mėn. 5 d. Beržinių kaime, netoli Biržų. 
Juliui iš pat jaunų dienų teko daug varg
ti.

19O|9>—1913 m. J. Janonis mokėsi Bir
žų keturklasėj mokykloj.

Puikiai baigęs Biržų mokyklą, J. Ja
nonis 1913 m. įstojo/į Šiaulių gimnazi
ją

Kilus pirmajam pasauliniam karui ir 
vokiečiams įsibrovus į Lietuvą, J. Jano
nis kartu su daugybe pabėgėlių išvyko į 
Voronežą.

1916 m. pradžioje jis persikėlė į Pet
rogradą ir čia įstojo į gimnaziją (VII 
kl.). Nors gyveno labai skurdžiai, bet 
savimi maža rūpinosi: visų pirma jam 
rūpėjo darbo žmonių revoliucinė kova 
dėl išsivadavimo iš carizmo ir kapitalo 
priespaudos. Su savo darbo bei kovos 
draugais 19W m. rudenį įstojo į bolševi
kų partiją, j

Vėliau jis buvo suimtas ir uždarytas į

Labai įdomus yra bibliotekos gautas 
pirmojo moksliško Rusijos geografijos 
atlaso egzempliorius, išleistas prieš 200 
metų. Beveik 20 metų dirbo akademija 
ruošdama šį atlasą. Jį sudaro 19 įvairių 
krašto rajonų žemėlapių ir didelis gene
ralinis Rusijos žemėlapis.

Biblioteka įgijo retą egzempliorių 
XVIII amžiaus leidinio “Sankt Peter
burgo Mokslų Akademijos rūmai.” 12-je 
graviūrų parodyta išorinė Akademijos 
pastatų išvaizda ir jų vidaus sutvarky
mas. Čia pirmasis Rusijos muziejus — 
garsioji Petro Kunstkamera, bibliotekos 
salės, astronomijos observatorija ir kt.

Įdomi yra bibliotekos įgyta XVII am
žiaus pabaigos graviūrų knyga. Graviū
ras paruošė pagal šventųjų paveikslų 
piešėjo Semiono Ušakovo piešinius vie
nas pirmųjų rusų graverių . Afanasijus 
Truchmenskis.

Dar tenka paminėti apie mūsų įgytą 
retą egzempliorių knygos, išleistos dar 
gyvam esant poetui dekabristui Rileje- 
vui. Tai jo “Mintys,” išspausdintos gruo
džio sukilimo metu.

O, Liaudie Didžioji!
Gili tu kaip jūra, kaip erdvė plati, 
Galingas žmonijos milžine tu! 
Išniekinta ponų per amžius kenti 
Ir jungą velki keliu įprastu...

Skaisti tu kaip saulė, teisinga, dora, — 
Dėlto niekadėjams rodais baisi, 
Dėlto išnaudotojams vis negera, 
Kad teismas Būstus tu niekšam esi!

Tu viską žinai ir tu viską gali, 
Tik savo spėkų tur būt nežinai!
Todėl tave valdo dykūnai keli 
Ir stumdo tave, ir muša nūnai...

Tu motina meno ir mokslų visų, 
Tu sodai vaisių ir pievos gėlių, 
Valdytoja jūros, kaip aras dausų, 
Bijaisi gi ko? — Dykūnų kelių!

Tikiu, jog ateis neužilgo diena, 
Kad liaudis pabus ant žemės visos, 
Ir taps ji valdovė galinga viena, 
Ir niekad daugiau pavergt nesiduos!

A. žvaigas.
VI-19-46

lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 

, gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f»at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvj, įsigykite 
Gomoxo šian
dien. Perserge- 

1 jimast vartok 
taip kaip nuro-

Vitebsko kalėjimą, iš kur išeina 1917 me
tais kovo mėn. Nors liguistas, džiovinin
kas, jis grįžta į Petrogradą ir vėl ener
gingai stoja į revoliucinį darbą. Tačiau 
jo jėgos išseko, džiova kas kart stiprė
jo. Nenorėdamas niekam būti našta, 1917 
m. gegužės 30 d. jis nusižudė, puldamas 
po traukiniu. Savo laiške — testamente 
Janonis ragino draugus dirbti revoliuci
nį darbą, siekti socialistinės revoliucijos.

Janonio svajonės įvyko. Didžioji Spa
lio socialistinė revoliucija išvadavo vie
name šeštadalyje pasaulio darbo žmones 
iš kapitalo vergovės ir nutiesė kelius į ’ 
šviesią ateitį. , . . . .

Teigu 10s negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų **ausipaxinl-i 
mui” pasiūlymo Gomozo Ir gausite r->

Dpicnn 60c vert«*F RIEBU Bandymui Bonkute*
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų it 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkalinas —< 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas 11.00. Atsiųskit man apmo
kėtų regulerl II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—-60$ vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C, O, D. (lileidoa pridėto*).

Vardas— ..... ______ _

Adresas—— -,r . t ,
e @Raito Ofisas ______ __________

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. Įj

Dept 674-33C
2501 Washington Blvd., Chicago 12, m. I •
256 Stanley SL. Winnioea. Man.. Can. I ■

Šis Tas Apie Laikraštį 
Darbą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Pavyzdžiui, K a n a d oj, 

Šiaurės Amerikoj, Argenti
noj gyvenanti pažįstami, at
sidėkodami už DARBO už- 
prenumeravimą, be abejo, 
užprenumeruotų savus laik
raščius urugvajiečiams, ko 
urugvajiečiai lietuviai irgi 
trokšta. Be to, įprastumėm 
kalbėtis spauda, kurios žo
dis yra kur kas svaresnis, 
negu garsais išreikštas.

Puiku būtų, kad urugva
jiečiai imtųsi šios iniciaty
vos realizavimo, ypatingai 
darbiečiai, neužmiršdami, 
kad DARBAS reikia pada
ryti visam pasaulyje gyve
nančiu lietuvių pažįstamu 
laikraščiu. J. Peroba.

100 ŽMONIŲ ŽUVĘ AMU
NICIJOS SPROGIME

VOKIETIJOJE
Hannover, Vokietija. — 

Sprogo amunicija, kuri bu
vo laikoma apleistoje drus
kos kasykloje. Per eksplo
ziją žuvo 80 vokiečių darbi
ninkų ir išvietintų asmenų 
(pabėgėlių).

Tokio. — 28 teisiami ka
riniai japonų kriminalistai 
sakosi kovoję prieš komu
nizmo pavojų.
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(Trumpi dieniniai užrašai)
1 (Tąsa)

Susirinkimas studentų ir profesorių įvyko mergai
čių bendrabučio nedidelėje salėje. Prisikimšo pilnutė
lė, salė, užsipildė koridorius jaunais žmonėmis—nebuvo 
nei vieno, surišto su akademija, kuris nebūtų dalyvavęs 
šiame susirinkime. Be galo man buvo malonu ir džiugu 
padaryti šiam susirinkimui pranešimą ir pasveikinti 
Amerikos demokratinių lietuvių vardu. Visas pobūvis 
praėjo nepaprastai gražioj, šiltoj nuotaikoje. Susi
rinkimo eigoje Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos Namų 
Ūkio fakultetas įteikė man parvežti Amerikos lietuviams 
dovanėlę—rankų darbo Gedemino Pilie ir Kryžių Kal
no atvaizdą ant drabužio su užrašu iš Maironio eilių: 
“Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, kame nuo amžių tėvai 
gyveno.”

Studentų choras ir studentai mėgėjai davė gražią 
meninę programą. Taip pat buvo tautiškų šokių.

Po gražaus bendro susirinkimo dar turėjau pasita
rimą su akademijos profesoriais. Susirinko visi, kurie 
tuo tarpu buvo Dotnuvoje. Paaiškinau jiems, kiek daug 
Amerikos lietuviai esame girdėję apie šią garsią moks- 

Į lo įstaigą ir kaip mes buvome galvoję apie prisidėjimą 
prie jos atstatymo. Sakiau jiems: Aišku, mes negalėsi
me padėti jums pastatus atstatyti. Be to, čia buvimas 
akademijos dar nėra užtikrintas. Jeigu išsikels Kau
nan, ten gaus pastatus. Bet vokiečiai išgrobstė bei su
naikino aparatus, mokymosi priemones. Kur akademi
ja bebūtų, ta pat aparatūra bus reikalinga ir naudinga.

Profesoriai kalbėjo ir nurodinėjo, ko jiems labiau
sia reikia, be ko šiandien akademijoje mokslas trukdosi. 
Raginau juos surašyti tuos daiktus, kurių jiems labiau
sia reikia. Mes gi pažiūrėsime, ko ir kiek mes galėsime 
nupirkti ir akademijai atsiųsti. Tikiu, jog nors šiek 

1 tiek toje formoje mes galėsime prisidėti prie akademijos 
atstatymo.

atsistatyti nebuvo galima. Bet gera pradžia jau pada
ryta. Visur tai galima pastebėti.

Šiaulius irgi užklupau netyčia. Nieko jie nežinojo 
apie mano atvykimą ir planus. Užėjau į miesto ir ap
skrities valdžios patalpas. Ten susipažinau su miesto 
komiteto partijos sekretoriumi Federavičiumi, su mies
to komiteto pirmininku Ramanausku, apskrities partijos 
sekretoriumi Karaliūnu, Antanu Vyšniausku ir kitais 
veikėjais.

Kodėl jiems nebuvo pranešta apie tolimo svečio at
vykimą ?

Ogi todėl, sakau, kad šis maršrutas buvo staiga 
sugalvotas. Be to, nėra jau čia taip svarbu. Juk ma
no tikslas nėra masiniai susirinkimai, o tik šiaip susi
tikimas ir pasikalbėjimas su žmonėmis ir veikėjais, ap
žiūrėjimas vokiečių paliktų karo žaizdų iv tt.

Bet masinis susitikimas su mūsų visuomene turi 
būti, jie man sako, ir bus rytoj. Mes jį sušauksime.

Be.t rytoj jau bus pervėlu, aš jiems atsakau. Ry
toj išvažiuojame į Klaipėdą.

Tai'susirinkimas bus šį vakarą, septintą valandą!
Nesuprantu, kaip gi bus galima sušaukti susirin

kimą per kelias valandas...
Tai jų reikalas, jie man atsako. Mano gi pareiga 

tik ateitį į salę ir padaryti pranešimą.
Tegul bus ir taip...
Sužinojome, kad garsusis Vilniaus Ansamblis, grįž

damas iš Klaipėdos, gastruoliuoja Šiauliuose. Jie gy
vena dviejuose vagonuose geležinkelio stotyje. Jie pa
sirodys tą patį vakarą toje pačioje salėje devintą va-
landą. Tai jau bus jų ketvirtas Šiauliuose koncertas. 
Kiekvieną sykį šalę žmonėmis lūžtanti.

Aplankome ansambliečius vagonuose. Sunki jų ten 
būklė. Bet mieste nėra patalpų. Jau trys savaitės su 
viršum jie išvyko iš Vilniaus ir šitaip gyvena, kiekvie
ną dieną duodami po du ir tris koncertus. Kai ku-

Sausio 30
Nakvojome pas Kriščiūnus. Tai labai draugiška, 

vaišinga šeima. Kriščiūnai turi savo ūkį iš 17 hektarų, 
todėl produktais nesiskundžia. Ūkis esąs išduotas ant 
pusės. Kriščiūnų duktė Giedrutė pati mokosi ir moko 
kitus. Ji labai gabi kalbose. Moko anglų kalbos. Mo
kanti taipgi vokiečių ir francūzų kalbas. Jų sūnus Jo
nas mokosi agronomijos.

Apart labai skanių vaišių, Kriščiūnienė davė man 
du buteliu namie daryto midaus, žadėjau parvežti Am
erikon ir pavaišinti midum savo draugus. Nežinau, ar 
šį pažada galėsiu ištesėti... Midus esąs darytas 1928 
metais iš savo bičių medaus. Alkoholio turi mažai, bet 
gerą dožą paėmus, jausmai sušyla...

Apžiūrėjome akademijos ūkį—tvartus, gyvulius, 
grūdus. Vokiečiai buvo išgrobstę ir išsivežę visus gy
vulius ir paukščius. Dabar reikia viskas iš naujo-at- 
steigti. O ypatingai gyvulių juk neišauginsi į vieną 
dieną. Turėję veislinių-pieninių karvių jieškoti ir' pirk
tis. Šiandien akademija turi jau keletą desėtkų karvių, 
porą desėtkų kiaulių ir keletą arklių. Ūkis vedamas mo- 

| derniškai, moksliškai.
Akademija padeda valstiečiams sėklomis. Kadangi 

čia yra grūdų atskyrimui moderniškos mašinos, tai val
stiečiai gali atvežti savo grūdus ir juosius iškeisti ant 
išvalytų sėklinių grūdų. Pirmiaus akademija imdavusi 
^nuo 15 iki 20 nuošimčių nuo valstiečių, keičiant jų grū
dus ant išvalytų, bet dabar tarybinė valdžia nustačius 
tuos nuošimčius panaikinti. Dabar keičiamasi lygiomis. 
Tai vis vyriausybės troškimas pagelbėti Lietuvos vals
tiečiams. Ta pagalba, suprantama, būtų gana graži ir 
plačiai jaučiama, jeigu vokiškasis plėšikas būtų akade
mijos neapiplėšęs ir nesugriovęs.

Šitą vokiečių nepateisinamą vandalizmą lietuvių 
I, tauta amžiais atmins.

Pagaliau linkui Šiaulių, šalta, kelias duobėtas, 
trankymasis mašinos nesvietiškas. * Tik dabar tenka 
patirti, kaip neparanku yra moderniškomis susisiekimo 
priemonėmis naudotis be moderniškų kelių. Manau sau, 
jeigu čia būtų mūsų cementiniai keliai!

Važiuojame pro Baisogalą, Šeduvą ir Radviliškį. Už
einame į Radviliškio stiklo fabriką. Randame fabriką 
stovintį. Stovi jau kelinta savaitė. Kažin kas tai buvo 

l sugedę, reikėjo remontuoti. Dabar pečiai jau užkurti 
1 ir stiklą pradės duoti su vasario 15 diena. Taip aiškino 

fabriko direktorius. O Lietuva taip laukia to stiklo! 
g Fabriko sustojimas buvo didžiausias ‘ smūgis kraštui, 

besikeliančiam iš karo griuvėsių, kuomet miestuose var
gu rastum pastatą, kuriam nereikėtų mažiau ar daugiau 

J stiklo.
Fabrike dirba du šimtai lietuvių ir trys šimtai 

vokiečių karo belaisvių. Fabriko operaciją labai ap
sunkina malkų kuras. Be galo daug reikia malkų. Iš 
jų pirma reikia padaryti tam tikrą gazą ir tik tuo 

$ gazu galima sutirpinti smėlį ir kitus stiklui padaryti 
reikalingus priemaišus.

Baisogala, Šeduva ir Radviliškis nuo karo nedaug 
tenukentėję—aš turiu mintyje jųjų pastatus. Tik vie
nas kitas pastatas riogso sugriautas.

I
 [ Šiauliai: Sunku ant širdies. Visur tau į akis stė- 

/ri baisūs griuvėsiai. Visiškai sveiko pastato beveik ne- 
/ bebuvo, kai pasibaigė mūšiai, kai Šiauliai tapo išlaisvinti.

J Z Miestas sugriautas 80 nuošimčių! Ar galite įsivaizduoti, 
/ ką tai reiškia? Žinau, jog negalite, nematę moderniško 
I sugriauto miesto. Prieš karą Šiauliuose buvo 38,000 

B \ gyventojų, dabar randasi tik 29,000 ir tie taip susikim- 
V šę, kaip silkės bačkoje. Per vienus metus kažin kas

Chicagos Žinios
Iš KP V. Kapsuko Kliubo 

, Veiklos
Birželio 13 dieną įvyko Ko

munistų Partijos Vinco Kap
suko Kliubo susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo gana daug 
narių. Apkalbėta eilė svarbių 
klausimų, kas atlikta per pa
starąjį laiką ir kas nenuveik
ta.

Išduota raportas, kad K. P. 
finansinio vajaus darbe mūsų 
kliubas gražiai darbuojasi. 
Jau priduota kliubo vardu 
$125 ir tame susirinkime pri
duota $48.

Kliubas buvo nusitaręs daug 
dirbti gavimui naujų skaityto
jų dėl naujai išeisiančio Chi- 
cagoj savaitraščio “The Chica
go Star.” Jau gauta netoli 
šimtas naujų skaitytojų, bet 
nusitarta dar gauti apie tiek 
iki liepos 4 d. Be to, nusitarta 
parsitraukti platinimui “The 
Chicago Star” 100 kopijų pir
mos laidos, o vėliau kas savai
tę išplatinti po 50 kopijų.

Apkalbėta abelnai lietuvių 
organizacijų veikimas ir kas 
neatlikta, kaip turėjo būti at
likta. Nurodyta, kad mūsų 
laikraščiuose permažai nu
šviečiama partijinis veikimas.

rie dainininkai bei šokikai susirgę sloga, guli lovoje. 
Bet jie džiaugiasi, kad jų koncertų pasiklausyti susi
renka masės. Dar jie sustos Dotnuvoje ir paskui jau 
trauks į Vilnių. Pasibaigs jų “bėdos”.

Viso važinėja 75 žmonės.
Sakau, būsiu ir aš jūsų koncerte ir smarkiai plosiu 

rankomis, sužinojęs, kokiose sąlygose su kokiu ryžtu 
jūs -linksminate Lietuvos liaudį.

Jau ir septinta valanda. Su būriu draugų nutrau
kiame į salę. Iš kur gi čia tiek daug svieto prigužėjo? 
Kaip jie sužinojo apie susirinkimą?

Pasirodo, kad žinia apie Amerikos lietuvių atstovo 
pribuvimą į Šiaulius žaibo greitumu aplėkė miesto gy
ventojus. Salėje žmonių, kaip bačkoje silkių. Jau nuo 
šeštos valandos jie čia pradėjo rinktis ir kimštis.

Pranešimas, klausimai, atsakymai, ir jau devinta 
valanda.

Pradeda rinktis ir ta publika, kuri turėjo bilietus į 
Ansamblio koncertą. Pasidaro taip, kad šita salė ir jo
kia salė Šiauliuose niekuomet nebuvus mačius tiek žmo
nių ir tokio susigrūdimo.

Atydžiai jie klausėsi pranešimo, dabar atydžiai jie 
klausosi dainų. Vienas mano geras draugas susišnibž- 
dėjo su Ansamblio dainininkais ir sudarė prieš mane 
“suokalbį.” Žiūriu gi, klausausi gi, kad jau traukia, 
tai traukia meliodiją “Antanai, kodėl tu nesiženiji?” Ar
gi aš žinau...

Tikiu, kad kiekvienas neženotas Antanas salėje ma
nė, jog šita daina jam taikoma.

Paskui, kai su ansambliečiais vakarieniavome, iš to 
visa turėjome gražaus juoko.
Sausio 31

Pabudęs klausausi, kad kažin kas skambina pianu. 
Maniau, kad Karaliūnų dukrelė, kuri jau nebemaža, 
septyniolikos metų mergiotė. Bet einu prie piano ir 
niekur nesimato pianisto. Kas čia per stebuklas! Nugi, 
kad tu kur, aprišta galvute keturių metų berniukas, Ka
raliūnų sūnus, kad jau maigo piano klevišius, tai maigo. 
Gaidų jis, aišku, nesupranta. Bet klausą turi genija- 
lišką. Sako, nusiklauso kokią nors meliodiją ir, žiūrėk, 
atsisėdęs prie piano skambina. Pianas jo mylimiausias 
draugas. Raginti jį skambinti nereikia. Apsisuks kur 
ir vėl jis prie piano! Stebisi vaiko gabumais tėvai, ste
bisi visi.

Šiauliai gali didžiuotis didžiule Antrąja Mergaičių 
Gimnazija. Jos direktoriumi yra Kazys Makrickas. 
Gimnazijoje yra 28 klasės su 918 mokinių. Tai viena iš 
pačių didžiausių visoje Lietuvoje gimnazijų.

Tuose pačiuose pastatuose, grafo Zubovo dvaro rū
muose, turi patalpas ir mokytojų keturių kursų semina
riją, kurioje mokosi 110 mokinių. Seminarijos direkto-, 
riumi yra A. Tarvydas.

Suprantama, negalėjau važiuoti iš Šiaulių šių dviejų
įstaigų neaplankęs, nesusipažinęs su jų mokiniais ir mo
kytojais. Susirinkimas įvyko kartu abiejų mokyklų. Po 
mano pranešimo ir pasveikinimo, mokytojų seminarijos 
choras padainavo keletą dainelių ir keletas merginų pa
deklamavo įvairius kūrinius.

Reikia pasakyti, kad metinė saviveikla Lietuvos mo
kyklose yra gerai pastatyta ir tarybinės vyriausybės ska
tinama. Kiekvienoje didesnėje gimnazijoje gyvuoja cho
ras.

Pagalaiu apleidžiame Šiaulius ir traukiame į Klai
pėdą. Dar gerokas šmotas kelio, o oras nepalankus va
žiavimui — ir šalta ir sninga, automobilio negalima leis
ti daugiau kaip 30 mylių į valandą.

Važiavome Žemaičių Plentu. t •
Privažiavome Gargždų miestelį arba tą vietą; kur 

būta miestelio, kurį vokiečiai gražiai nušlavė. Gargždai 
randasi prie Mažosios Lietuvos rubežiaus.

Klaipėdą pasiekėme jau prietamsoje. Susiradome 
miesto valdžios raštinę ir miesto majorą Bergą. PJs jį 
apsistojome ir nakvynei. Jis čia gyvena su dviem duk
terimi, o jo žmona tebėra Vilniuje ir dėsto Vilniaus Uni
versitete. Su ja neteko susipažinti.

prižiūrėti tos organizacijos 
veikimą.

Apdiskusuota abelna pa
saulinė politika ir mūsų šalies 
darbininkų padėtis, Prieita 
prie išvados, kad mes, kaipo 
komunistai, turime daugiau 
veikti prieš naujo karo rengė

jus, prieš kėsinto jus sugriauti 
darbo unijas ir prieš fašistus, 
kurie ima kelti galvas šioje 
šalyje.

Susirinkimo dalyviuose ma
tėsi didėjantis kovingumas.

Komunistė.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

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

Pasisakyta, kad kiekvienas 
K. P. narys, kuris priklauso 
prie organizacijos, turi rimtai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

' geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave, 
prie Chauncey St., Broadway Lins 

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 
-------------------------------------------------

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkintL

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

' PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

> 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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J. Paleckis

(Tąsa)

Ave.,.8818

NOTICE is 
GB 960 has 
to sell beer 
the 
8703
County of Kings 
premises.

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

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

to be consumed off the

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

TARYBŲ LIETUVOS PREZIDENTAS JUSTAS PALECKIS APIE 
TARYBŲ SĄJUNGOS LAIMĖJIMUS IR KOVA UŽ TAIKA

Visi tie masinio tarptautinio antifa
šistinio judėjimo reiškiniai liudija apie 
platų plačių masių dalyvavimą kovoj už 
taiką. Karą laimėjusios laisvę mylin
čios tautos nori laimėti tvirtą taiką, no
ri pažaboti reakcines imperialistines jė
gas, kurios bando ruošti dirvą naujam 
karui.

Susivienijusiųjų Nacijų Organizacija, 
įsikūrusi po Antrojo pasaulinio karo, 
yra žymiai pažangesnė organizacija tai
kai išlaikyti negu “liūdno atminimo Tau
tų Sąjunga.” Kokia bejėgė buvo Tautų 
Sąjunga taikos apsaugojimo reikalu liu
dija tai, kad vos tik pasibaigus Pirma
jam pasauliniam karui, prasidėjo eilė 
naujų karų. Tai buvo Lenkijos-Lietu
vos karas dėl Vilniaus, Lenkijos-Tarybų 
Sąjungos karas, lenkų-vokieeių ginkluo
tas konfliktas dėl Silezijos, graikų-turkų 
karai, Anglijos karas su Afganistanu, 
karai šiaurinėje Afrikoje ir Arabijoje 
ir eilė kitų, nekalbant apie vėlesnius ka
rus ir konfliktus, iš kurių išaugo Ant
rasis pasaulinis karas.

Susivienijusiųjų! Nacijų Organizacijo
je Tarybų Sąjunga ne tik dalyvauja, bet 
yra vienas pagrindinių jos iniciatorių ir 
tarybiniai atstovai įeina į visus jos va
dovaujančius organus. Toji organizaci
ja turi ir teises ir galimybes taikai ap
ginti, agresijai užkirsti. Kalbėdamas 
apie tos organizacijos veiksmų efektin
gumą draugas Stalinas pareiškė: “Jie 
bus efektyvūs, jeigu didžiosios valstybės, 
ant savo pečių išnešusios pagrindinę ka
ro prieš hitlerinę Vokietiją naštą, ir atei
tyje, veiks vieningumo ir sutarimo dva
sia. Jie nebus efektyvūs, jeigu bus pa
žeista ši būtinoji sąlyga.”

Kaip matome iš Susivienijusiųjų Na
cijų Organizacijos pirmųjų darbų ir ten 
vykstančių diskusijų, jos .efektyvų vei
kimą iškeltuose svarstyti klausimuose 
trukdo imperialistinės jėgos, kurios pir
moj eilėj yra suinteresuotos išlaikyti pa
sauly senąją santvarką ir stengiasi prie
šintis prieš naujus demokratizacijos 
reiškinius, iškilusius ten, kur tautos pa
darė gilias išvadas iš Antrojo pasaulinio 
karo. '

Tarybų Sąjunga užėmė jai atitinkamą 
vietą tarptautinių reikalų sprendime. Ji 
suvaidino sprendžiamą vaidmenį fašis
tinių agresorių sutriuškinime ir yra pa
siryžusi būti t sprendžiamuoju faktorių

pokarinės santvarkos kūrime. Ir tary
binė užsienio politika nesiekia kokių nors 
“ypatingų tikslų,” kaip tai tikina reak
cija. Tarybinei užsienio politikai ne
rūpi niekas kitas kaip užtikrinimas ra
maus sočializmo statybos darbo mūsų 
šalyje, kaip mūsų Tėvynės saugumas, 
tarptautinio bendradarbiavimo stiprini
mas demokratiniais pagrindais, kas su
tinka su visų laisvę mylinčių tautų inte
resais.

Tarybų Sąjungos politika Susivieniju
siųjų Nacijų Organizacijoje nukreipta į 
tos organizacijos veiksmingumo sustip
rinimą ir į tai, kad jis nepasidarytų vie
nos ar kelių valstybių monopoliu, bet 
būtų išlaikomas visų didelių ir mažų or
ganizacijos narių lygiateisiškumas de
mokratiniais pagrindais. Pirmojoj Su
sivienijusiųjų Nacijų asamlejoje Tarybų 
Sąjunga vienintelė iš didžiųjų valstybių 
gynė mažųjų valstybių teises, prisilai
kant statuto, gynė demokratinius prin
cipus.

Stalininiai užsienio politikos laimėji
mai kovoj dėl demokratiniais principais 
besiremiančios veiksmingos Susivieniju
siųjų Nacijų organizacijos įkūrimo ir su
stiprinimo negali nesukelti pagiežos re
akcininkų sferose, bet užtat jie sukėlė 
simpatiją pas milijonus paprastųjų 
žmonių visame pasaulyje.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1847 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8818 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT 
(Hamilton Food Store) 

3rd Brooklyn, N.

8703
ADOLPH SCHWARTZ

3rd Avenue Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
5601 — 6th Avenue, 
County of Kings to 
premises.

CHRIST N. 
6th Ave.,5601

NOTICE 
GB 1489 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAM
6906 Colonial Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

CHARLES KOHLMEYER
Brooklyn, N. Y.9404

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off 
premises.

117 Bay

NOTICE
GB 1018

the

ERNST GRIMSMANN
Ridge Ave., Brooklyn N.

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
638 Bay Ridge Ave., 
County of Kings to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

638 Bay
ANNA C.

Ridge Ave.,
TIETJEN

Brooklyn, N. Y.

Iš SLA Seimo

2717

2812 Fulton

6322

Rep

410 Wilson

į tą skyrių nebepri-

Rep

Rio

3401

DAVID 
11th Ave.,

I*-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kurie per paskutinius aš
tuonis mėnesius dar neper
sikėlė, nepersikels, arba ne
nori persikelti. Didžiuma 
jų yra tokie, kurie neišgalės 
užsimokėti .aukštas naujas 
duokles bei asesmentus.

Buvo nutarta, kad iš kon
versijos lėšų fondo, jeigu 
liks tame fonde pinigų, apie 
ką daugelis labai abejoja, 
bus seneliams, kurie neišga
li tas aukštas duokles mokė
ti, suteikta pagalba.

Seimas pasibaigė vėlai 
ketvirtadienio vakare, po to 
kai buvo išrinktas Tėvynės 
redaktorius ir narių išrink
toji nau-ja Pildomoji Tary
ba. Tėvynės redaktoriaus 
vietai kandidatavo Pr. Ba
joras ir J. Valaitis. Bajo
ras gavo 199' balsus, o Va
laitis 39.

P. S. Per klaidą anksčiau 
buvo pranešta Laisvėje, 
kad SLA seimas panaikino 
$600 apdraudos skyrių. Tu
rėjo būti, kad buvo panai
kinęs $6.00 pašalpos sky
rius. Dabar priklausantie
ji gali pasilikti, bet naujų 
narių 
ims.

de Janeiro, Brazili- 
Atplauke JungtiniųJ8

Valstijų submarinas Tusk, 
girdi, su pagarbos vizitu
Brazilijai

Greta džiuginančių reiškinių, greta 
demokratinių jėgų augimo, greta pas
tangų apginti tarptautinę taiką, mes ma
tome pasaulyje dar daug reiškinių, ku
rie liepia nenurimti kovoj dėl galutino 
fašizmo liekanų išnaikinimo. Tamsiosios 
reakcijos ir užsimaskavusios fašizmo jė
gos siunta pagrindų netekdamos, sten
giasi užnuodyti atmosferą, sėja nesan
taikos ir netikrumo sėklą. Todėl vienas 
svarbiausių uždavinių yra visu griežtu
mu kovoti už visišką moraliniai-politinį 
fašizmo liekanų sutriuškinimą, reikia li
gi galui išravėti betkokią fašizmo sėk
lą. Nuoseklus ir aiškus tuo reikalu yra 
tarybinės vyriausybės ir visų tarybinių 
žmonių nusistatymas pačioj užmazgoj 
likviduoti .betkokį fašizmo pasireiškimą, 
kad ir patį menkiausį. Jei. mes nenorim 
susilaukti fašizmo atgimimo dar baises
ne ir siaubingesne forma, jei tikrai no
rime tvirtos taikos, turime visom jėgom 
kovoti prieš reakciją, turime galutinai 
sutriuškinti fašizmą betkokiuosė jo pa-. 
vidaluose.

NOTICE 
GB 104!) 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

9316

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1146 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings' to be consumed off 
premises.

the

(Bus daugiau)

GREGORY CLEARY 
Ave. Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
3rd Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is 
GB 963 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
4613-15
County of Kings 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 —■ 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1440 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

1440

JAMES BUCALO & 
JOSEPHINE MARRONE 

86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1624 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENZO LA MAYE.
ANGELO J. CORRATO & 

ALFRED LA MAYEi 
Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , •

LUCA CUOMO
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 — 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and li.iuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5323 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND LE VASSUER & 
FRANK MACHER

5323 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

620 —92
MAX MUSHLIN

St., Brooklyn, N.

the
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is
GB 6946 has been issued tq the undersigned 
to sell beer at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6322 — 11th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

RASKIN
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN NEEDLEMAN 
SAMUEL BLAKE

366 Lewis Ave., Brooklyn, ’N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
410 Wilson 
County ę>f 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

CARL KELLER
Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1187 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GABERMAN
163 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
Avenue S. Brooklyn, N. X,

NOTICE 
GB 1388 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
731 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SABINO DE 
731 Liberty Ave.,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

878

MORRIS PASHKIN & 
NORMAN RABINOWITZ

Sutter Ave., Brooklyn, N.
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CRESCENZO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Greene Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

134 Greene
B. W. MONBO

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 7387 has been .issued to the uhdersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI
3rd Ave., Brooklyn532 N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
Jhc Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings to be consumed off the

475 Hicks 
County of 
premises.

475 Hicks
M. VERSONA

St., _ Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that. License No. 
GB 1663 has been issued to tno undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off 
premises.

ELIZABETH TURSELLINO 
(Buddy’s Delicatessen)

Smith St., Brooklyn, N.

the

119

NOTICE is hereby given that License 
GB 1140 has been issued tq the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN 
(Hellerman’s Dairy)

393 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Furman Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is 
EB 343 has 
to sell beer 
the 
329

329

HENRY A. BESTE
Henry’s Coffee Shoppe

Furman St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JOHN MAYERLE
1318 — Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
20 Central
County of Kings 
premises. .

20 Central

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

PHILIP STEINER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 937 has been issued to the untįersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control, Law .at 
1321 — Avenue Z, Borough - of Brooklyn,' 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO
1321 — Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

RALPH CIMMINO
89G Willoughby Ave., Brooklyn; N. Y.

4

SHEPPARD ENVELOPE COMPANY

PATYRUSIOS DARBININKĖS

KREIPKITES

D
288

EVERGREEN 8-4690

REIKIA

NAUJAS, MODERNINIS FABRIKAS, GRAŽIOJE APYLINKĖJE
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

ATDARAS PERŽIŪRĖJIMUI
on the

Brooklyn.

TELEFONAS RED BANK 1701

the

Y.

Reumatiški Skausmai

N. Y.

PAJIEŠKOJIMAIN. Y.

365 Central

PRANEŠIMAI
LIVINGSTON, N. Jthe

N.

No.

536 Central

hereby given that License No.

7813

INC.
N.

MEYER 
Brooklyn, N.

& WILLIAM COHN 
Brooklyn. N. Y.

MAX KRISSOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

I

VAUGHAN
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WINTER
Brooklyn,

HENRY BRUNING
Ave., Broolyn, N. Y.

PALTĮ EL
Broiklyn, N. Y.

NOTICE is

■ &

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

METAI JDES
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
483 Court 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

483 Court
CHRISTINE WALSH
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1478’has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7816 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7816

NOTICE
GB 7327

JENS HANSEN
Ave., ^Brooklyn, N. Y.

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

to sell beei’ at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Avenue, Brookly if Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE

to sell beer 
the Alcoholic 
2681 Fulton 
County of Kings, 
premises.

2681 Fulton

NOTICE is

I 

$

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

ANNA BRESSLER
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 5946 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
039 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

ROBERT JOHANN TEPPER
639 Wilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2238 has keen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
437 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH J.
437 Ridgewood Ave.,

retail under Section
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby 
DB 798 has been 
to sell beer at. 
the Alcoholic
72 Kingston Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
Ave.,72 Kingston

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
sge Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
- 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
EB 403 has 
to sell beer 
the 
11
County 
premises,

PLAZA BOWLING CENTER, INC.
11 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NQTJ.CE is hereby given that License No. 
EB 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

407 , Marcy 
County of 
premises.

■107 Marcy
MARY CORNO
e., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 391 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, 
1638 Pitkin

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 540 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1901 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
SAMUEL BARNETT 

1904 Church Ave.,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE 
GB 2121 has been 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
407-409 —- 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

Section 107 of 
Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Broadway,
Kings, to

MARTIN
407-409 — Broadway,

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1044 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
79 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

79 Saratoga
JOSEPH 
Ave.,

hereby given that License No.NOTICE
GB 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1717 Foster

JOHN SARUBBI
A. & J. PUMELIA
Ave., Brooklyn,

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

1615 Church
JEANE MULLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 2097 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Halsey Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JESSE FARR
326 Halsey St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB, 1574 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

j.369 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. <

ENRIQUE MARIN
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
101. DeKalb Ave.,' Brooklyn, N. Y.

Reikalauja Merginų ir Moterų
5 Dienom, 9 Valandų Dienų.

UŽDIRBKITE BESIMOKINDAMI
Patyrimas pagelbėtų, tačiau nebūtinai

Kreipkitės į MRS. COFFEY
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

1 WINONA STREET, WORCESTER, MASS.
<i«>

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORES
Nuolatinis Darbas, 5 Dienų Savaitė.

Darbas nuo Kavalkų. Kreipkitės
LINDE PRODUCTS MFG. CO.,

133 CHERRY ST., BRIDGEPORT, CONN.
(Važiuokite Barnum & State Bus iki Hancock ir Cherry Sts.)

’k » ♦ •>. (146)

MERGINA AR MOTERIS
Paprastas virimas, lengvi skalbimai, priežiū
rai virtuves. Kitokio namų darbo nėra. Vai
kai šeimoje. Praleisti vasarą Hampton Bays, 
L. I. $125 j menesį. Tclef. PResidcnt 2-2707. 
__________________________ (146)

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
_________ (150)

New York. — Penktadie
nį buvo atšauktas karinių 
lėktuvų skraidymas čia del 
“nepatikimo” oro.

Denver. — Policmanas F, 
B. Cowgill nušovė policma- 
ną W. L. Crossą.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PRIE MOTERIŠKŲ 
SWEATERS.

MERROW OPERATORES 
MERGINOS ABELNAM DARBUI 

TAISYTOJOS 
KIRPĖJOS 

PAKUOTOJOS 
NUOLATINIS DARBAS

PUIKIAUSIA ALGA

& F. KNITTING MILLS,
MELROSE ST., BROOKLYN.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PATYRUSIŲ AR BE PATYRIMO 
OPERATORIŲ 
PROSYTOJŲ 

RANKINIŲ FINIŠERIŲ 
PRIE DRABUŽIŲ 

FOREMANO
IR PAGELBINIO FOREMANO
SU PATYRIMU PRIE DRABUŽIU IŠD1RBIMO

KREIPKITĖS

HAROLD LEVINSOHN CORP.,
148 MORFORD PLACE, 

RED BANK, N. J.

Teigiama, jog kongresas 
nutars draftuot bevaikius 
iki 44 metų.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį; Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigykNelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMĖNT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;

’ dėžė4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO 
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2184 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to 'be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
GB 5839 has been tissued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 1335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7813 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. * I ,

LUCREZIA MANZELLA
15th Ave., Brooklyn, N. Y.

(150)

i ■*

(150)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DAILYDŽIV 
AUKŠTOS ALGOS 
Prie Namų Statybos 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW 

CONSTRUCTION COM
P. O. Box 643, Bayard Lane, 

Princeton, N. J.
(145)

REIKALINGI PAPRASTI 
DARBININKAI 

PAGELBININKAI. 
NUOLATINIS DARBAS

9-11 BOERUM STREET, BROOKLYN
(150)

Pajieškau Marijos VVišniauskienes, 
po tėvais Vaituliučiūtė. Ji pati, ar
ba kas apie ją žinote, malonėkite 
pranešti, už ką tariu širdingą ačiū. 
Magdalena Žebrauskienė, 326 Park 
St., Holyoke, Mass. (142-144)

Smagi parė-piknikas, rengiama 
LDS 47 kp. įvyks birželio 23 d., 12 
vai. dieną, pas G. A. Jamison’us, 134 
W. Northfield Ave. Visus prašome 
dalyvauti, bus smagu kartu praleisti 
laiką tyrame ore. Turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimų. — Kom.

(143-144)

WORCESTER, MASS
Kviečiame LLD narius, Laisvės 

skaitytojus, visus mūsų pažangaus 
judėjimo rėmėjus dalyvauti svarbia
me susirinkime, birželio 24 (3., 7:30 
vai. vak., 29 Endicott St. Susirinki
mas šaukiamas, dienraščio “Laisvės 
pikniko ir kitais svarbiais reikalais.

Kom. (143-144)
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N. Y. Kailiasiuviai Iššaukė
Masinę Demonstraciją

Prieš Bevin ąŠirdinga Padėka Lankėsi Laisvėje

MUZIKA

' STADIUM KONCERTAI
TEATRAIFILMOS

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:

Wore
New

MIRE

per

Valandos:

n

f?

st

Louis

Funeral Home

At

p u i-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

m
g

STANLEY

duetistai 
ir Jack 

diriguoja

Razumny,
Renaldo,

rodoma ro- 
“Somewhere 

John Hodiak 
žvaigždėse, 

apie vetera-

pa- 
pa- 
as-

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

seimo, 
Conn., 

I m bras

9—12 ryte
1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta

Andy Russell Sugrįžta j 
Yorko Paramount

Stalą piknike ne
pažinti, nes mote- 
atsinešti ir gelių,

Graham Godfrey, 28 m., 
rastas be sąmonės nuo paėmi
mo perdaug tabletėlių miegui. 
Jis mirė Bellevue ligoninėj.

ALBERT MILLER 
(Milišauskas), prop. 

Refrigeration Specialistai

Simfonijos po žvaigždėmis . . . Amsterdam Ave. ir 188 St. . . .
Philharmonic Simfonijos Ork. 110 artistų... Vakarais 8:80. 

Tikietai nuo 30c, 60c ir daugiau.
VAKARĄ—WHITTEMORE ir LOWE, pianistai, vadovauja PAUL LAVALLE 

ENESCO, DEBUSSY, PROKOFIEFF, LISZT

PATARNAVIMAS Už $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

PA.II1SKOJIMAI
Pajieškau pasirandavojimui 4 kam

barių, priemiestyj, Maspethe arba 
kur nors Jamaica. Atsišaukite į 
Laisves ofisą: M. D., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
ST. 2-3878. (142-147)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Roxy Teatre 
savaitėAndy Ruseli, dainuojantis 

žvaigždė aktorius filmose ir

Hunter,
Da-
va-

REIKALAVIMAI
Reikalingas apartmentas su 4 ar 5 

kambariais, 3 suaugusieji asmenys. 
Kas turi tokj apartmentą, prašome 
rašyti j J. Rachynskas, 540 Essex St., 
Brooklyn, N. Y. (144-146)

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

JOHN HODIAK • NANCY GUILD 

“Somewhere in the Night” 
su LLOYD NOLAN • RICHARD CONTE 
Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj 

MONTE PROSER’S 
COPACABANA REVUE 
žvaigždžiuoja DĖSI ARNAZ 
ir gražiosios (’opa Mergaitės 

EXTRA! PETER LIND HAYES

RDXY 7th Avenue ir 50th

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite j namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

WARNER BROS, nepaprasta drama 
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj I 

‘A STOLEN LIFE’ 
su GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD “XT
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

WARNER BROS, smagi komedija 
JOAN LESLIE • ROBERT HUTTON 

“JANIE GETS MARRIED” 
su EDWARD ARNOLD 

ANN HARDING
* Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoje 

ERSKINE HAWKINS ir Jo Orkestras 
DAR IR 
IR THE

ZZA RESTAURANT

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni
ir sekmadieni.

ir

trečiadienio 
mediją 
Boots.”

Norintieji būti ' šerininkais

ši

PIRM, ir ANTR. yKR., Birželio 24 ir 25
PUCCINI’S “. a □nLJE'Mr-ii su 6race Moore, Jan

OPERA L-A\ □ U II IZ. |V] Peerce, Met. žvaigždu*
TRČD., BIRŽ. 26—Sibelius, Prokofieff, vadovauja Alexander Smallen*
KETVRT., BIRZ. 27—Visa programa Tchaikowsky’o su CARROLL GLENN, smuiki

ninku ir Eugene List, pianistu
ŠEŠTI)., BIRŽ. 29—Larry Adler, harmonikos solistas, Ravel Strauss, Haydn su 

Alexander Smallens vadovybėj

CHARIOTEERS 
BERRY BROS.

QTRAXTn BROADWAY 1R 47TH ST

šalininkus pasakymu, 
amerikiečiai reikalaują

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

šeštas Puslapis

NewWko^M^Ziniof
Kaipo LDS 7-to Seimo de

legate širdingai dėkoju cam- 
bridgietei draugei M. Andri- 
liunienei už nakvynę ir visą 
malonų priėmimą. O draugui 
Waresonui, kad taip gražiai ir 
draugiškai mane nuvežė ir 
parvežė namo. Taipgi labai 
dėkavoju draugam worceste- 
riečiam, draugams Stepanaus
kams. Tikrai, man net stebė
tina, koki draugiški mažesnių 
miestų žmonės.

M. J. Juškienė.

žvaigždžių po žvaigždėmis 
koncertuose, Lewisohn Stadiu- 
me, 138th St. ir Amsterdam 
Ave., New Yorke, birželio 22- 
rą skambins piano 
Arthur Whittemore 
Lowe. Orkestrai
Paul Lavalle, pirmu kartu sta- 
diume. Atsitikime lietaus, ši 
programa nukeliama į sekma
dienio vakarą.

SENSACINGA ŠIURPI ŽMOG
ŽUDYSTĖS SLAPTYBĖ! 
PILNA SUJAUDINIMŲ 

IR VEIKSMŲ! 
ALAN LADD 

VERONICA LAKE 
WILLIAM BENDIX

"The Blue Dahlia” 
su HOWARD DA SILVA 

DORIS DOWLING 
IR DAR

"A Boy, a Girl and a Dog
BROOKLYN 

PARAMOUNT 
Flatbush ir De Kalb A ves.

Cockle » 

K*v'aro

AR1V.1NO P^5

•f

Motery Kliubas Tures Stalą 
Laisves Piknike

Moterys kliubietes savo su
sirinkime praeitą ketvirtadie
nį energingai tarėsi apie savo 
stalą dienraščio Laisvės pikni
ke, įvyksiančiame šio mėnesio 
30-tą, Klaščiaus Clinton Par
ke, Maspethe.

No tiktai tarėsi, bet ir išsi
rinko komisiją gerų užkand
žių paruošti ir pluoštą doleri
nių susidėjo. Priims ir kitas, 
susirinkime nebuvusias nares 
ir kitus gerus kliubo talkinin
kus, jeigu iš anksto užsisakys 
pas kliubietes tą teisę ir 
simokės po $1 — po tiek 
čios kliubietes mokasi nuo 
mens.

Moterų Stalo, tuojau ar bent 
prie pirmiausios progos, maty
kite komisionieres Mary Wil
son, Marcelę Yakštienę arba 
jų padėjėjas Elzbietą Kasmo- 
čienę, Ireną Levanienę. Gali
te prisidėti ir per kitas kliu
bietes, bet reikia priduoti iš 
anksto dėl to, kad paskutinė
mis dienomis bus sunku gauti 
maisto.

Moterų 
sunku bus 
rys tarėsi
taipgi iškabomis atžymėti.

Apie kitus šio susirinkimo 
darbus, be abejo, matysime 
kliubo korespondenčių prane
šimus Moterų Skyriuje.

Kliubietė.

Grįždamas iš SLA 
Įvykusio New Haven, 
Pittsburgh ietis Frank 
buvo sustojęs Brooklyne ir ta
pačia proga užėjo Laisvės 
Įstaigon. Įdomių dalykų sve
čias pasakojo apie seimą ir 
oficialį nutarimą pakelti se
niesiems SLA nariams duok
les, — konversiją.

Svečias paaukojo Laisvės 
reikalams $2.

Pirmiau, grįždami iš LDS 
Seimo, buvo užėję ir apdova
noję Laisvę šie svečiai:

Jonas šermukšnis, Chicago, 
Ill., $5.

John A. Kazlauskas, Pitts
burgh, Pa., $5.

Frank Wilkas, Wilmerding, 
Pa., $5.

George Braknis, Pontiac, 
Mich., $5.

Brooklyno Paramounte
Misterijų, žmogžudystės fil

mą “The Blue Dahlia” atėjo 
į Paramount Teatrą, Flatbush 
ir DeKalb Avės, žvaigždėse 

, Alan Ladd, Veronica Lake ir 
'William Bendix. Greta tos, 
pirmu kartu New Yorko mies
te, rodys “A Boy, A Girl and 
A Dog,” su Jerry
Sharyn Moffett, Harry 
ven port ir Lionel Stand er 
dovaujančiose rolėse.

per radio, esąs žymioje rolėje 
“Your Hit Parade,” sugrįš 
Į New Yorko Paramount, prie 
Times Square, ateinantį tre
čiadienį. Jis vadovaus scenos 
veiksmuose.

Tą pat dieną Paramount 
pradės rodyti Įspūdingą ir tu
rinčią socialės reikšmės filmą 
“The Searching Wind,” ga
mintą pagal Lillianos Hell
man paruoštą veikalą. O iki 

teberodoma ko-
“The Bride

Birželio 20-tą laisviečius at
lankė vilnietis Izidorius Moc
kus, svečias iš Chicagos. Jisai 
su žmona Elzbieta svečiuojasi 
pas dukterį ir žentą, Birutą ir 
Adomą Jezavitus, Brooklyne. 
Pasisvečiavę, Mockai dar vyks 
į Rochester, N. Y., kur gyve
na jo brolis ir brolienė, Jonas 
ir Ona Mockai, taipgi dauge
lis kitų jiems artimų žmonių, 
pažįstamų dar iš tų laikų, ka
da jisai gyveno Gardner, 
Mass.

Atsilankymo proga, svečias 
dovanojo dienraščiui Laisvei 
$2.

Svečią pas mus palydėjo jo
jo žentas, žinomasis orkestrų 
vadas, Adomas Jezavitas.

Nepaprastam Kailių Indus
trijos Komitetui paskelbus 
protestą prieš Ernest Bevin, 
reakcijai pataikaujantį patai
kūnės Darbo Partijos pastaty
tą Anglijos valdininką, 20,000 
tos industrijos darbininkų me
tė darbą dviem valandom pra
eitą ketvirtadienį. Protesto 
šaukėjai susidarė iš darbinin
kų ir fabrikantų.

Demonstrantai savimi už
tvenkė gatves, sulaikė trafi- 
ką ant 7th Avė. tarp 28 ir 
29th Sts., New Yorke, vadi
namajame kailių distrikte. 
Apie 10,000 dalyvavo susirin
kime gatvėje. Apie tiek pat 
kitų iš šapų ir įstaigų balko
nų, langų ir stogų klausėsi žy
mių kalbėtojų, sveikino jų 
pasmerkimus Bevino ir Ang
lijos Darbo Partijos, kuri Be
viną išstatė ir toleruoja.

Bevin ypatingai įžeidė žy
dus ir įgylė visus vieningumo

būk 
įleisti 

žydus Palestinon dėl to, kad 
nenorį jų New Yorke.

Tas išsireiškimas, kaip nu
mato visi, kurie nori ir gali 
bent ką matyti, buvo Now 
Yorkui taikytas ne be tikslo. 
Juk ne kur kitur, kaip New 
Yorke, apibaubė Churchillą, 
karo “angelą, 
yra pažangus 
gių, kovingas 
ninku reikalų 
atsiekia dėka
tingumui ir vieningumui, 
žiūrint to fakto, kad čia mi- 
lioninės masės gyventojų yra 
iš daugelio tautų, žymi dalis 
sveturgimiai arba pirmosios 
Amerikoje gimusių gentkar-

tės piliečiai, žydai yra viena 
iš stambiausiųjų tautinių gru
pių. Juose yra ir daug pažan
gaus elemento. Tad visoki re
akcininkai ir siekia sukurstyti 
kitus prieš tą didelę ir pažan
gią grupę, ją išskirti, o pa- 
skaldžius paąlnaudoti iš visų, 

karo

’ New York as 
daugeliu atžvil

gy nime darbi- 
ir taikos. O tai 
žmonių toleran- 

ne-

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETU SĄJUNGĄ

padaryti reakcijai ir 
kurstytojams ramsčius.

Tuos ir daugelį kitų 
nuvodžiusieji kalbėtojai
demonstracijoje buvo audrin
gai sveikinami. Kalbėjo Jo
seph Winogradsky, mitingo 
pirmininkas, Leon Strauss, Ir
ving Potash, Ben Gold unijos 
viršininkai: Adolph Lieblicht 
iš Fabrikantų Sąjungos, dr. 
Stephen S. Wise, kongresma- 
nas Joseph Clark Baldwin, 
Newbold Morris.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija pareiškia, kad “Bevino 
antisemitiškas ir imperialisti
nis pareiškimas parodo Angli
jos valdžios visą politiką link 
Palestinos.”

BARBARA STANWYCK 
ROBERT CUMMINGS 

DIANA LYNN 

“THE BRIDE
WORE BOOTS”

Ir puikus asmeny vaidinimas sceno j 
GLEN GRAY ir

CASA LOMA ORKESTRAS
Dar EUGENE BAIRD • LARRY STORCH 

ir EXTRA! LOUIS JORDAN 
ir Jo Garsus Tympany Five

PARAMOUNT 
BROADWAY & 43 STREET

Antra 
mantiška drama 
in the Night” su 
ir Nancy Guild 
Veiksmas sukasi
na, suimta užuomaršos ir dėl 
to sutiktas visokias jo nelai
mes, pavojus, i kuriuos pa
kliūva ir gražuolė jo mylėti
no iki misterija baigiasi jo at
sipeikėjimu.

Frank Klein (Klainis), 71 
m. amžiaus, gyveno 80-33 Cy- j 
press Ave., Ridgewood, mirė 
birželio 19 d., namuose. Kū
nas pašarvotas taip pat na
mie, po virš minėtu . antrašu. 
Bus palaidotas birželio 22 d., 
Most Holy Trinity kapinėse.

Paliko nuliūdusius 2 sūnus 
Andrew ir Frank, 1 dukterį 
Mary Meyer ir 4 anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

« J

jaujos K
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RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ tautos VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Prietikių ir intrigų istorija iš tikrojo gyvenimo... išreikšta su 
jumoru ir šiltumu pasakiškose aplinkybėse

IRENE DUNNE . REX HARRISON _ LINDA DARNELL

“ANNA and the KING OF SIAM”
20th Century _ Fox Judis

DIDŽIOJOJ SCENOJ: "BANDBOX REVUE”—Smagus, šaunus 
reginys pagamintas Russell Market’o, scenerijos Bruno Maine... 
su Rockettes, Baleto Grupe; Glee Club ir Simfonijos Orkestras, 
vadovaujamas Charles Previn.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk Keturių Didžiųjų Užsieninių Ministerių sueigų Paryžiuje! Matyk naujojo Argen- 
Jui? l entO Perono Įkurtuves! Matyk Indijos vadą Ghandi vadovaujant indusų mal- 

. .* y *y>rbią filmą. Palestinos nušvietimą! Matyk Nurembergo bylą prieš nacių
vadua žmogžudžiu* Vokietijoje! Matyk Japonu* narūnu* graibant perlu*I Matyk žinišką, 
nepapr * ą filmą apie mūsų Laivyną kare ir dar visa* naujausias žinių filmas iš viso 
pasaulio. Matyk puikiausius judžius mieste!

1? M R A S Q V NEWSREEL THEATRE
ATA -U 0 0 1 BROADWAY ir 46 ST.

—

šiaurinę Bukoviną)

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi būti geroje 
tvarkoje. Turi būti išvalyti, 
garais dezinfektuoti ir pri

dėta Sveikatos Tarybos 
Liūdi j imas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

World Tourists, Inc.
1123 Broadway, N. Y. C.

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service 

& Shipping Corp.
212 Fifth Ave., N.Y.C.

I-C Refrigeration Sales & Service
55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798

Radio City Music Hall Nauja 
Programa

Pirmu kartu po 'išleidimo iš 
studijų pradėta rodyti “Anna 
and the King of Siam,” su 
Irene Dunne, Rex Harrison, 
Linda Darnell žvaigždėse ir 
su nemaža grupe juos pare
miančių žymių aktorių, tarpe 
tų Lee J. Cobb, Gale Sonder- 
gaard, Mikhail 
Dennis Hoey, Tito 
Richard Lyon.

Filmą gamino
Lighton, John Cromwell’o di
rekcijoj. Scenarijų parašė Tal
bot Jennings ir Sally Benson. 
Gaminta 20th Century-Fox- 
Darryl F. Zanuck studijose.

Scenoje linksmas spektak
lis “Bandbox Revue” su teat
ro orkestrą, baletu, šokėjais 
Paul Haakon, Bettina Rosay, 
Jo Andrews, dainininkais Do
lores Anderson, Edward Rei
chert ir Glee Kliubu, komiku 
Ben Dova.

Embassy Newsreel Teatruose 
žiniškose filmose ištraukos 

iš Bernard Baruch kalbos 
Jungtinių Tautų komisijos 
posėdyje apie atominę energi
ją; Keturių Didžiųjų minis
trai susitinka Paryžiuje; Pe- 
ron įvesdinimo prezidentu ce
remonijos Argentinoje, taipgi 
mūsų filmą “The Navy 
War.”

Stanley Teatre
Antra savaitė rodoma 

kioji Tarybų Sąjungos pokari
nė filmą “Hello Moscow,” 
perstatanti Tarybų Sąjungos 
pasiruošimą taikos gyvenimui. 
Gyvoje filmoje iš mokinių gy
venimo, rodoma auklėjimas 
technikoje, kultūriniai ir pi
lietiniai. Yra komedijos, yra ir 
jaudinančios dramos. Pamaty- 
tina kiekvienam.

Ketvirtadieni j New Yorką 
pribuvo du laivai su 2,753 ka
riais ir vienas laivas su 485 
karo nuotakomis ir jų vaikais.

New Yorke areštuoti 3 jau
ni vyrukai, veteranai, kurie, 
būk prisipažinę užmušę Cen
tral Parke jauną kariškį Jack 
Hylands ir išžaginę jo suža
dėtinę Yvonne Kenny, 18 me
tų. žmogžudyste buvo papil
dyta birželio 9-tą. Anot poli
cijos, jie prisipažinę nušovę 
ir Antonio Marchisella, Asto- 
rijoj, birželio 8-tą.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

650 5th Ave., kamp 19 th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569 * .

U, I I.'.. ".‘I....... „JI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Pulkus 

ateičių* su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

kĮ—.. ■ , -- ------------ - ... ...JĮ
----------- ----------------- -----------------------------------------■■ ---------- --------------------- ---------------------—
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F.W.Shalins
(Shalinskas)

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN &-B770

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

BIRŽELIO-JUNE YRA MOKSLO 
NUOTAKŲ ir MOKSLĄ BAIGUSIŲJŲ

SUPagerbkite savo vaikus, gimines ar draugus 
labiausia tinkama dovana šiuom įvykiu. 

Mes turime gražy pasirinkimą Daimonty, Laikrodėliy, DŽiūIerlų, 
Plunksnų dovanom, Costume Jewelry ir kitko už prieinamas kainas.

Užeikite pas ROBERT* LIPTON Jewerel pasimatykite su mumis.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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