
Lenkijos Auksas.
Amerika ir Monarchija.
Graikija ir Albanija.
Jų “Dcnazifikacija.” 
Kas Padėjo dėl Mufti?
Rašo D. M. ŠOLOMSKA5

Kada demokratinė Lenkijos 
vyriausybė atmetė Londono ir 
Washington© kišimąsi j būsi
mus balsavimus Lenkijoj, tai 
Londone “socialistai” paskel
bė, kad už tai jie negrąžins 
Lenkijai jos $16,000,000 ver
tės aukso.

Mat, tas Lenkijos auksas 
yra Londone. Matote, už tai, 
kad Lenkijos žmonės neklau
so Londono komandos, tai jie 
neteks aukso! Gal būt, Lon
dono “demokratai” tais sume
timais ir buvo pateikę tam 
tikrą balsavimų tvarką, kad 
paskui galėtų auksą pasisavin
ti. ★ ★ ★

Sekmadienį, rugsėjo 
Graikijoj vėl bus, po Angli
jos, Franci jos ir Amerikos ar
mijų “apsauga,” balsavimai. 
Balsuos, kokia turi būti tvarka 
— karališka ar respublikiška.

Anglijos armija ten stovi ir 
viską daro, kad monarchistai 
laimėtų. Jungtinių Valstijų 
karo laivų pribuvimas į Grai
kiją taip pat drąsina monar
ch istus.

Kokia ironija, mūsų respu
blikos jėgos pakinkytos mo
narchijų gelbėjimui!
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IŠVYT ANDERSONĄ KAIP Amerika Protestuoja 
PELNAGROBIU DRAUGĄ! Sovrety-Svedų 

Prekybos Sutartį
REIKALAUJ A CIO

CIO Smerkia Žemdirbystės Sek 
retortų už Mėsos Branginimą

Graikija ir Italija jau at- 
steigė diplomatinius , ryšius. 
Bet Graikijos fašistai vis tebe- 
skaito, kad Albanija esanti 
karo padėtyje su Graikija. 
Kodėl? Tik todėl, kad buvęs 
Italijos karalius Viktoras Em
manuel buvo paskelbęs Grai
kijai karą ir Albanijos vardu. 
Mat, jis titulavosi karaliumi i 
Italijos, karaliumi Albanijos; 
ir imperatoriumi — Ethiopi-! 
jos. i

Pas Graikijos fašistus logi
kos nėra nei už centą. Už 
Mussolinio nykštuko karaliaus 
griekus jie skaito kaltais Al- i 
banijos žmones, kurie/kovojo 
prieš Mussolinio &atfjas. Bet! 
jie neskaito už tą patį grieką: 
kaltais Italijos ir Ethiopijos 
žmonių. ★ ★ ★

Aš manau, kad Maksimas 
Litvinovas nekaip jaučiasi, 
kada jį Hearsto ir kita Ame
rikoj reakcinė spauda “gina” 
nuo Stalino ir vadina savo 
“prieteliumi.”

Washington. — CIO uni
jų centras pasmerkė žem

io /] d., dirbystės sekretorių Clin- 
toną P. Andersoną, kuris 
pakėlė aukštyn kainas mė
siniams gyvuliams. CIO per 
savo Gyvenimo Lėšų Komi
tetą pareikalavo, kad An
dersonas, “pelnagrobių gra
mofonas,” pasitrauktų iš 
vietos.

Pakeldamas gyvulių kai
nas, Andersonas pabrangi
na vartotojams mėsą pus
trečio iki pusšešto cento 
daugiau, negu buvo prie se
nosios Kainų Administraci
jos iki birželio 30 d. Dabar
tinė Kainų Administracija 
taipgi priešinosi tokiam mė
sos branginimui, 
dersonas

mas duoda žemdirbystės 
sekretoriui valią prieš Kai
nų Administraciją.

CIO Gyvenimo Lėšų Ko
miteto pirmininkas John 
Thornton reikalauja, kad 
prezidentas Trumanas pa-r 
sisakytų, ar jis užgyrė An
dersono įsakymą pabran- 
gint mėsinius gyvulius.,. 
“Laikas p. Trumanui pra
dėt kovą už kainų kontrolę 
arba atvirai pripažint, kad 
jau n u m a r intas ūkinis- 
e k o n o m i nis pastovumas 
Jungtinėse Valstijose, 
ko Thornton.

sa- j

Bet An- 
savaip padarė, 

pasinaudodamas naujuoju 
kainų įstatymu. Šis įstaty-

Stockholm,' Švedija. — 
Jungtinės Valstijos užpro
testavo prieš planuojamą 
prekybos sutartį tarp Šve
dijos ir Sovietų Sąjungos. 
Amerika sako, manoma 
sušaukt Jungtinių Tautų 
ūkinę - ekonominę konfe-

ŠVEDIJA, AFGANISTAN IR ISLANDIJA 
PRIIMTA J JUNGT. TAUTAS; ALBANIJA, 

MONGOLIJA IR AIRIJA ATMESTA
Anglija-Amerika pries Mongoliją ir Albaniją; 

Sovietai prieš Portugaliją., Transjordaną, Airiją
Lake Success, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Saugumo
renciją; todėl Sovietai ir .Taryba rugp. 29 d. vienbal- 
x. i • ♦ • i ♦ j —j ' eini nvni rn i* A Tn’onio-

jos priėmimą balsavo 6 Sau
gumo Tarybos nariai prieš 
3. Už Mongoliją stojo ir 
Chinijos delegatas.

Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko atmetė - vetavo 
Portugaliją, Airiją ir 
Transjordaną todėl, kad šie 
trys kraštai neturi norma
lių diplomatijos ryšių su 
Sovietų Sąjunga.

Anglijos delegatas Sir 
Cadogan ir jo pataikūnas 
van Kleffens, Holandijos 
atstovas, karštai agitavo 
priimt Airiją, Transjorda- golijos Liaudies Respubliką 
ną ir Portugaliją. Už jų!ypač reikalavo Sovietų, Ju- 
priėmimą stojo ir Jungtinių j gOS]avijos ir Lenkijos dele- 
Valstijų delegatas Hersche-į gatai.
lis Johnsonas. „ . Jugoslavijos atstovas Pa-
_ Priimt _ Portugaliją _ ir Lukin nurodė, kaip al-

Be kitų, už Airiją balsavo 
Lenkijos atstovas prof. Os
karas Lange. Jisai pareiš
kė, jog lenkai visuomet už
jautė Airiją. Nes “airiai 
buvo kankiniai svetimųjų 
(Anglijos) junge visai pa
našiai, kaip lenkai” (kurie 
pirmiaus buvo pavergti ca
rinės Rusijos, Vokietijos ir 
Austrijos).
Nurodymai, kodėl Albanija 

ir Mongolija Turėtų Būti 
Priimtos

Priimt Albaniją ir Mon-

. ■ šiai nutarė priimt Afganis- 
0 taną, Islandiją ir Švediją.

nis Jungtinių Tautų susi
rinkimas.

Saugumo Taryba 5 bal
sais prieš 3 pasisakė už Al
banijos priėmimą į Jungti
nes Tautas. Du tarybos 
nariai 
vimo.

Švedija, girdi, turėtų pa
laukt tos konferencijos, u 
ne daryt tokią plačią pre-, Nutarimą tvirtins visuoti-

Sovie-

kybinę sutartį tiktai tarp 
dviejų šalių.

Svarstomoj Švedijos - So
vietų sutartyj numatoma, 
jog Švedija duotų
tams 278 mįlionų dolerių 
kredito 5 metams.
kreditą Sovietai pirktų iš 
Švedijos mašinų, pramonės 

i įrankių ir kitų dirbinių. O 
1 Sovietai atsiteistų Švedijai 
sovietiniais produktais.

Už ta susilaikė nuo balsa- 
Bet Amerikos ir An- 

atstovai vetavo - at-
Albaniją. Kadangi

Washington. — Teisingu-
mo department© narys įspė- s Kiek AnglŲ-AmenkoRŲ 
jo, kad galima bausti uni
jas pagal įstatymus prieš 
trustus.

Amerikiniai Šnipai SOVIETAI SMERKIA
i Suimti Vokietijoj, 
Kaip “Sovietiniai”

Stuttgart, Vokietija. — 
Karinė amerikonų vyriau
sybė suėmė Waltherį Kaz- 
mareką ir 14 kitų vokiečių, 
esą, kaip “sovietinius šni
pus,” veikusius prieš Ame-

Iš Vokietijos grįžęs dr. J. 
K. Pollack tvirtina, kad Ame
rikos okupuotoj Vokietijos da- 
lyj daug “sparčiau eina dena- 
zifikacija, kaip Sovietų zo
noj.” Kokis įrodymas? Nagi 
tas, kad Amerikos generolai 
daugiau 
valdiškas 
tai.

Bet tai
fikacija, iles padėjimas vokie-1 
čio į valdvietę dar nepadaro 
jį nenaciu. Daugelis korespon
dentų nurodė, kad anglų ir 
amerikiečių zonoj daug bu
vusių aukštų nacių viršininkų 
ir dabar yra viršininkais.

vokiečių pastatė į 
vietas, negu Sovie-

nėra jokia clenazi

Armijos Užsieniuose?
Lake Success, N. Y.—An- 

j drius Gromyko, Sovietų de- 
I legatas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, parei
kalavo, kad kiekviena šalis 
per dvi savaites raportuo
tų, kiek jinai laiko savo ka
riuomenės svetimuose kraš
tuose, ir kad pasakytų vie
tas, kur ta kariuomenė lai
koma.

G r o myko reikalavimas 
pirmiausiai atkreiptas prieš 
Jungtinių Valstijų kariuo- 

; sakė, Amerika menę Chinijoje ir Įnjieš an- 
su savo laivyno “vizitu” no-iglų armiją Graikijoje.

AMERIKOS LAIVYNO 
VIZITĄ GRAIKIJON

Paryžius, rugp. 30. —Už
sieninis Sovietų ministras 
Molotovas taikos konferen
cijoj pareiškė, jog Ameri
ka, siųsdama savo karo laį- 
vus į Graikiją, kišasi į vL 
dujinius graikų reikalus/ 

rikos armiją pietiniai - va-i Molotovas 
karinėje Vokietijoje. su savo _

Bet tie šnipai buvo pačių i ri patarnaut karališkiems 
amerikonų pasamdyti kaipo į fašistams visuotinuose bal- 
kariniai sekliai prieš Sovie
tus. Taigi jankiai dabar su
ėmė savuosius šnipus.

A m e r i konų vyriausybė 
įtaria, kad jie buvę vokie
čių organizacijos nariai dė
lei “Laisvosios Vokietijos” 
ir veikę išvien su Sovietų 
oficieriais.

gavimuose, kurie įvyksta šį 
sekmadienį. Kartu jis pri
minė, kaip Graikijos valdo
vai kruvinai terorizuoja 
demokratinius graikus. Jie 
žiauriu teroru skina kelią 
karaliaus Jurgio II sugrą
žinimui į sostą.

Memphis, Tenn. — Įvyko 
sprogimas Trumbull Asfal
to fabrike; esą užmušta du 
darbininkai.

PIRMADIENIO LAISVĖ
NEIŠEIS

LA GUARDIA PAS 
STALINĄ

metė
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos yra nuolatiniai Saugu
mo Tarybos nariai, tai turi 
vetavimo teisę.

Amerikonai ir anglai 
taipgi atmetė
Mongolijos Liaudies Res
publiką, nors už Mongoli-

GRAIKU KAUTYNĖSE 
ESĄ UŽMUŠTA 
21ASMUO

Iš Romos praneša, kad Ita
lijos vyriausybė derėjosi su 
Anglija, norėdama atgauti po
vandeninius telegramų perlai
dus (kabelius). Bet anglai at
sisako juos grąžinti italams. 
Todėl yra manoma, kad Itali
ja gal duos Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai skundą prieš 
Anglijos tokį nusistatymą.

Maskva. — Generalis U- 
NNRA, tarptautinių pašal
pų organizacijos direkto
rius, La Guardia, kalbėjosi 
su premjeru Stalinu. So
vietų vyriausybė labai gra
žiai priėmė La Guardią.

Jugoslavija sušaudė na
cių bičiulį Otomarą Kubaią.

Pennsylvania o.s guberna
torius Martin įsakė ištirti 
kukluksų veiklą.

Amerikinių fašistų vadas 
Gerald K. Smith pasigyrė, 
kad jis veikia pagal susi
tarimą su republikonu se
natorium Vandenbergu.

Pirmadienį, rugsėjo 2 d,, 
bus legalė šventė — Labor 
Day — paštas tą dieną laik
raščių nepristatinėja. Taigi 
pirmadienio Laisvės irgi 
nebus.

Prieš kiek laiko iš Franci- 
Jos “pabėgo” Hitlerio sėbras 
Arabas Mufti. Jis žinomas, 
kaipo atviras Hitlerio bendra
darbis, priešas žydų tautos ir 
demokratijos.

Turčių spauda tada blofi- 
no, būk Sovietai arba komu
nistai jam suruošę pabėgimą. 
Dabar gi pasirodo, kad Mufti 
vyksta į Londoną derėtis su 
Anglijos vyriausybe Palestinos 
klausimu.

Taigi, jeigu kas tam nacių 
sėbrui padėjo pabėgti, tai da
bar yra aišku, kas tą padarė.

Amerikonai Areštavo 
Jugoslavijos L,aivų 
Direktorių Austrijoj

AmerikonųBelgrad.
k o m a n d i erius Austrijoj 
gen. Mark Clark, areštavo 
direktorių Jugoslavijos lai
vų Dunojuje. Nežinia ko
dėl. Amerikonai yra už
grobę 172 prekinius jugos
lavų laivus bei valtis. Ju
goslavija reikalavo juos su
grąžinti.

Išlaukinės Transjordaną balsavo 8 iš banai priešinosi Italijos fa- 
________________  Alba- 
nai, net po priešų išvijimo 
iš Albanijos, padėjo Graiki
jai ir Jugoslavijai kovoti 
prieš vokiečius. Lukinas 
užginčijo dabartinės graikų 
valdžios priekaištus, būk 
albanai per sieną užpuldi
nėja Graikiją. Jis pastebė
jo, kad Albanija nereika
lauja jokių svetimų žemių, 
o Graikija mojasi atplėšti 
pietinį Albanijos ruožtą. 
Todėl ginkluoti graikų bū
riai apšaudo albanus rube- 
žiaus sargus ir daro įvai
rias kitas karines provoka
cijas.
Ką Remia, o Kani Priešina

si Amerikonai ir Anglai 
Jungtinės Valstijos ir 

Anglija priešinasi Albani
jos ir liaudiškos Mongolijos 
priėmimui į Jungtines Tau
tas, nors albanų ir mongo- » 
lų armijos kariavo prieš fa
šistų Ašį, kaip pabrėžė So
vietų delegatas Gromyko.

Bet anglai - amerikonai 
perša priimt Airiją, kuri 
atsisakė nuo dalyvavimo 
kare prieš Hitlerį. Jie sto
ja už priėmimą Portugali
jos, kuri buvo “bepusiškai” 
palanki Hitleriui ir Musso- 
'!•••! j A *1

11 delegatų, o Airijos pri- šjstams ir naciams, 
ėmimui pritarė 9 prieš

rugp.Athens, Graikija, 
30. — Verda kova tarp mo- 
narchistų - fašistų, iš vie
nos pusės, ir demokratinių 
graikų, iš antros pusės, be
siartinant visuotiniems bal
savimams. Tuose balsavi
muose šį sekmadienį pilie
čiai spręs, ar paršaukt pa
bėgėlį karalių Jurgį II at
gal į Graikijos sostą, ar at
mest jį.

Karališkai - fašistiniai 
Graikijos valdovai skelbia, 
kad “komunistai,” girdi, 
nukovę 21 asmenį ir pagro
bę 32 kitus. Komunistais 
jie vadina visus karaliaus ir 
fašizmo priešus.

Washington.— Generolas 
Ev. Hugh sako, Amerika 
privalo visuomet turėti ga
na amunicijos, paruoštos 
karui iš anksto.

PRANCŪZŲ SOCIALISTAI NUTARĖ VEIKT 
IŠVIEN SU KOMUNISTAIS; PASMERKĖ 

BLUMį IR JO DEŠINIUOSIUS
Paryžius. — Franci jos 

Socialistų Partijos suvažia
vimas didžia dauguma bal
sų pasmerkė programą de
šiniųjų socialistų, vadovau
jamų Leono Blumo. Rugp. 
29 d. suvažiavimas 2,964 
balsais prieš 1,365 nutarė 
veikti išvien su komunis
tais. 145 balsai susilaikė.

Toks suvažiavimo nuta
rimas baisiai nepatiko de
šiniesiems. Todėl tuojau 
pasitraukė ligšiolinis parti
jos sekretorius Daniel Me
yer ir kiti dešinieji Socia
listų Partijos komiteto na
riai. Jie piršo partijai to
kią politiką, kuri būtų at
kreipta prieš komunistus ir 
prieš Sovietų Sąjungą.

Dešiniųjų vadas Blumas

uz-

Molotov Reikalauja 
Atidėt Jungtinių 
Tautų Seimą

Paryžius. — Sovietų
sienio reikalų ministras 
Viačeslavas Molotovas, de
legatas taikos konferenci
joj, pasiūlė atidėti iki nau
jų metų visuotinį Jungtinių 
Tautų susirinkimą. Tas 
susirinkimas buvo skirtas 
rugsėjo 23 d. New Yorke. 
Molotovas sakė, taikos kon
ferencija, matyt, nepasi
baigs iki rugs. 23 d. O lai
kyti visuotinį susirinkimą 
ir tęsti taikos konferenciją 
tuo pačiu laiku tai 
keblus dalykas.

Amerikos ir Anglijos de
legatai reikalavo laikyt vi
suotinį susirinkimą be ati
dėliojimo.

būtuv

JANKIŲ KALINIŲ KAN
KINTOJAS VEIK NU

GLOSTYTAS

Bad Nauheim, Vokietija.!'iniuj karo metu. Ameriko- 
—Karinis amerikonų teis-1 na' angU* taipgi nori

pirm balsavimo baugino 
socialistus, kad jeigu jie 
balsuos už bendradarbiavi
mą su komunistai’s, tai pa
darys, girdi, blogą įspūdį 
užsieniams. Jei bus nutar
ta veikti išvien su komunis
tais, tai demokratinės va
karų valstybės (Anglija, 
Amerika) pamanys, kad 
Francijoj laimi komuniz
mas, sakė Blumas.

Kitas dešiniųjų vadas, 
Daniel Meyer visai atvirai 
kalbėjo prieš Sovietų Są
jungą. Jis pareiškė; kad 
jei šis suvažiavimas užgirs 
bendradarbiavimą su ko
munistais, tai nusilpnins at
spirtį, esą, prieš gręsianti 
Sovietų viešpatavimo pavo
ju

sei-Kairusis socialistas, 
mo atstovas Guy Mollet, 
įteikęs rezoliuciją dėlei ben
dradarbiavimo su komunis
tais, kritikavo dešiniuosius 
kaipo buržuazijos sąjungi
ninkus. Jis nurodė, kad jie 
sėdi ant dviejų kėdžių kas 
liečia algų pakėlimą darbi
ninkam ir kovą prieš bran
genybę. Mollet taipgi smer
kė dešiniuosius, kad jie ne
bandė paveikt valdžią per- 
imt į valstybės nuosavybę 
didžiąsias pramones.

(Kairiųjų socialistų lai
mėjimas Francijoje padarė 
baimingą įspūdį Amerikos 
valdžiai, kaip pranešama iš 
Washingtono.)

mas tiktai papeikė ir $500 
nubaudė žiaurūną pulkinin
ką Jamesą A. Kilianą. Šis 
pulkininkas leido mušti ir 
kankinti įkalintus Ameri
kos kareivius Lichfielde, 
Anglijoj.

Elwood, N. J. — čia plin
ta difterijos liga.

Kas Kvietė Anglus ir 
Amerikos Karinius 
Laivus į Graikiją

ORAS.—Bus vesi giedra.

MMI

New Yorko Times kores
pondentas James Reston 
rašo, jog (fašistiniai - ka
rališka) Graikijos valdžia 
pirmiau pasikvietė Anglijos 
armiją prieš “raudonuo
sius,” o dabar ta pati grai
kų valdžia pakvietė Ameri
kos karo laivų būrį “į sve
čius.”

įvest Transjordaną į Jung
tines Tautas, nors Trans- 
jordanas yra tik naujas 
Anglijos padarinys.

Lenkijos delegatas Lan
ge, dabartinis Saugumo Ta
rybos pirmininkas, atkrei
pė dėmesį į tai, kad Portu- 
g a 1 i j a p a 1 aiko artimus 
draugiškumo ryšius su fa
šistine Franko diktatūra 
Ispanijoj. Lange sykiu pri
minė, jog Anglija sulaužė 
senosios Tautų Lygos nu
tarimą kas liečia Transjor
daną. Lyga buvo pavedus 
Anglijai globoti Transjor
daną kaip sudėtine Palesti
nos dalį, bet anglai paskui 
atplėšė Transjordaną nuo 
Palestinos, įvedė jame at
skirą “savivaldybę,” o pas- 
k u t i n i u 1 a iku paskelbė 
Transjordaną “nepriklau
soma valstybe,” bet Angli
ja pasilaiko plačiausias sa
vo armijai teises toje neva 
valstybėje.
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Žengiame į rugsėjo mėnesį, žengkime suyiniciatyva 
planuokime kaip sustiprinti dienraštį Laisvę. Spalių 
mėnesį prasidės Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų. 
Jis kartu bus vajus sukėlimui tinkamos sumos pinigų 
užtikrinimui savo dienraščiui apskritų metų gyvavisrfą.

* Visų miestų ir miestelių, kur tik yra lietuvių, prašo
me pasirūpinti dienraščio Laisvės reikalu. Šiame vajuje 
mes norime plačiau paimti savo dienraščio reikalą negu 
praeitais vajais. Mes norime, kad sujustų platesnės ma
sės žmonių ir kad plačiau paimtų savo dienraščio sustip
rinimo darbą. Štai kokį planą siūlo Laisvės bendrovės 
direktoriai sekančiam vajui:

Vajaus laikas nuo spalio 1-mos iki sausio 1-mai, 
1947. Per tą laiką reiktų sukelti budžetą iš apie $35,000.
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Gerbiamieji:—
Čia prisiunčiu čeki ant 

$10.00, kurie dalinasi — 
$6.50 už Laisvės pren. ir 
$3.50—L. reikalams, nes su
prantu, kad Le aukų, tik 
vien iš prenumeratų, tokis 
geraszlaikraštis kaip Lais
vė negalėtų gyvuoti.

Prie progos, leiskite man 
išsireikšti, kaip L. redakci
ja pageidavo, apie Laisvės 
turinį ir apysakas.

Dabar telpanti apysaka 
“Vaivorykštė,” kurią para
šė žymiausia lenkų rašyto
ja Vanda Vasilevska ir lie
tuvių kalbon išvertė I. Po- 
vilavičiūtė, eyra itin reikš
minga, nes ji aiškiais vaiz
dais parodo, kokia buvo 
sunki ir žiauri okupantų 
nacių priespauda užimtose 
Sovietų Sąjungos dalyse. 
Kaip narsiai, didvyriškai 
kovojo Raudonoji Armija, 
laivynas, orlaivynas ir par
tizanai, mes apie tą jau 
esame girdėję ir skaitę di
džiausius aprašymus. Bet 

.kaip kovojo pasilikę priešo 
naguose moterys, vaikai ir 
seneliai, tai tą tik matome 
“Vaivorykštės” aprašyme, i

Nekatrie išsireiškia, kad'

Už prenumeratas (naujas ir atnaujintas) $20,000. 
Su parengimais ir aukomis $10,000. Laisves bendrovės 
Šerais $2,500. Susidarytų suma iš $32,500.

Tai būtų pusė reikalingos sumos Laisvei išlaikyti 
metams laiko. Kita pusė suplauktų reguliariai už pre
numeratas, už biznių ir organizacijų paskelbimus ir pri
puolamai aukomis. Laisvei apsisukti apskritus metus 
reikia mažiausia $65,000. Į tą skaitlinę neįeina koope
ratyvas, kurio yra spaustuvė ir neįeina namas, kuriame 
turi patalpas Laisvė ir kooperatyvas. $65,000 reikia gry
nai paties dienraščio išleidimui per apskritus metus.

P. Buknys

Kad tą planą įvykinti, mes prašome talkos iš plačio
sios visuomenės. Prašome pasidarbuoti gavimui naujų 
skaitytojų. Prašome rengti dienraščio paramai pramo
gas, prašome primesti aukų ir prašome kiekvieno iš pa
žangiečių pastoti dienraščio Laisvės savininku, įsigy
jant akcijų - šėrų. Už $10 jūs galite patapti Laisvės 
savininku. Atlikite tą garbingą užduotį, tuojau nusipir
kite Laisvės bendrovės šėrų. O kurie jau esate šėri- 

^ninkais, įsigykite po daugiau šėrų.

Laike karo nebuvo progos mums tinkamai aprūpinti 
savo dienraštį taip, kad jis materialiai būtų atsparus 
pokariniam laikotarpiui. Reikėjo šaukti už pirkimą kari
nių bonų, už Raudonojo Kryžiaus fondų sukėlimą, už 
karo fondą, šelpimui nuo karo nukentėjusiųjų. Daug 
turėjome padėti energijos ir pinigų šelpimui Lietuvos 
žmonių. Dabar tie visi reikalai praėjo. Šį rudenį tu
rime liuosas rankas padirbėti savo dienraščio sustipri
nimui.

Visus buvusius vajininkus kviečiame stoti į vajų ga
vimui naujų skaitytojų. Labai laukiame naujų vaji- 
ninkų. Rugsėjo mėnesį susiplanuokime kaip veikti, o 
su pirma diena spalio stokime į tą garbingą apšvietos 
platinimo darbą.

Vajus bus vedamas taip pat, kaip pirma ir tokios 
pat premijos yra paskirtos kontestantams, kaip buvo 
pernai.

Vajui nėra “sveika,” kada per plačios sritys — keli 
miestai—susideda į vieną grupę. Mes norėtume, kad 
kiekviena kolonija, didelė ar maža, veiktų savistoviai. 
Susišaukite susirinkimus, nusitarkite, kiek jūs!galite su
kelti pinigų už prenumeratas (naujas ir atnaujintas); 
kiek pinigų galite sukelti už šėrusp kiek pramogomis ir 
aukomis galėsite sukelti. Pramogas ruoškite anksti. Jei 
viena nepavyks, tai turėsite laiko suruošti kitą, anks-' 
čiau ruošdami.

Nedarome pasiūlymų kolonijoms, kokias kvotas nu
sistatyti. Paliekame pačių kolonijų nusisprendimui to 
reikalo. Tik prašome turėti mintyje tai, kad kiek nusi
statysite, tai rūpinkitės atsiekti iki taško. Geras yra 
tik tokis planas, kuris yra įvykinamas. Jei šūkis bus ir 
labai skambus, bet jei jis pasiliks tik šūkiu, tai jis bus 
nieko nevertas. Buvo atsitikimų, kad gavome praneši
mų iš kolonijų, kad išrinko kelioliką asmenų darbuotis 
vajuje, o iš tų keliolikos tik vienas ar du darbu pasiro
dydavo. Tokis incidentas negalima vadinti planu. Pla
nas yra tik tas, sulyg kuriuo eina teigiamas darbas.

Todėl mes norime, kad pačios kolonijos sudarytų 
planus, nusistatytų sau kvotas ir rūpintųsi savo tarimus 
įvykinti. Veikite patys savo iniciatyva.

Jokiu pradėtu darbu savo dienraščiui mums dar ne
teko nusivilti. Tvirtai tikime, jog ir šį darbą tikrieji 
dienraščio Laisvės patriotai ims rimtai ir rezultatais pa
sidžiaugsime visi.

Penkiolika milionu organizuotų darbi ninku žiūri pirmyn su viltimi ir pasiryži
mu laimėti' geresnius įstatymų leidėjus ateinančiuose rinkimuose ir laimėti kovą 
prieš visuotiną infliacija ir naują karą.

NE “RYTAI IR VAKARAI,” BET LIAUDIS IR REAKCIJA
Turčių spaudoj nuolatos 

rašoma, kad einanti kova 
“tarpe Rytų ir Vakarų,” 
arba “Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų d e mokratijos.”- 
Abu šie terminai yra apga
vimui Amerikos darbo žmo
nių. Jokios kovos tarpe 
“rytų ir vakarų” nėra, kaip 
ir jos nėra tarpe “Sovietų 
Sąjungos ir demokratijos.” 
Kova eina iš vienos pusės 
tarpe demokratin. liaudies, 
Tarybų Sąjungos už dar
bo žmonijos geresnį gyveni
mą, ir iš kitos pusės tarpe 
k a p i t alistų, imperialistų, 
žiauriausios reakcijos prieš; 
liaudį ir jos laisvę.

Saujelė turčių ir jų rei
kalus ginanti redaktoriai 
bei radijo komentatoriai 
negali Amerikos žmonėms 
pasakyti, kad jie remia |vusius kapitalistus ir dvar- 
Lenkijos, Jugoslavijos, Bul
garijos, Italijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Čechoslovakijos 
ir net Vokietijos kapitalis
tus, dvarponius ir reakciją 
prieš tų šalių darbininkus, 
valstiečius ir darbo inteli
gentiją. Jeigu jie tą pasa
kytų, tai Amerikos darbi
ninkai ir farmeriai nepri
tartų jų tai politikai. To
dėl jie remdami tų šalių 
turčius turi sakyti Ameri
kos žmonėms, būk jie ten 
remia “demokratiją.”

Kas gi yra demokratija? 
Kas ją sudaro jeigu ne vi
suomenės milžiniška gyven
tojų dauguma? Chinijoj 
imperialistai eina prieš tą 

. demokratiją, o remia reak
ciją — saujelę turčių. Tą 
patį daro ir kitur. Todėl 
nėra jokios kovos tarpe So
vietų Sąjungos ir demokra
tijos.- Priešingai, kur Rau
donoji Armija atėjo, ten 
gyventojų masės kuria 
naują gyvenimo tvarką, nu
savina saujelę turčių, kurie 
kenkė milžiniškai liaudies 
daugumai geriau gyventi. 
Nei Bulgarijos, Rumunijos, 
Jugoslavijos, Lenkijos ir 
net Vokietijos liaudis nėra 
p r i e š T a r ybų ^Sąjungą. 
Prieš ją yra , tik . kapitalis
tai, dvarponiai, kunigija ir 
reakcija. • Ir šie elementai 
gauna u^tapmą pas Londo
no ir Wall stryto imperia
listus. Todėl yra paika 
kalbėti, būk tarpe ta
rybinės tvarkos ią . dęrąę--
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kratijos eina kova. Tary
binė tvarka yra liaudies 
tvarka ir todėl pati yra de
mokratijos tvarka.

Taip pat paikos pasakos, 
būk kova eina tarpe “rytų 
ir vakarų.” Po “rytais” su
pranta Sovietų Sąjungą, 
Lenkiją, Č e c h o s lovakiją, 
Bulgariją, 'Rumuniją ir Ju
goslaviją, gi po “vakarais” 
—Anglijos ir Amerikos ka
pitalistinius diplomatus ir 
politikus, ginančius kapita
lo tvarką. < ’

, Ar tie ponai’, kurie šau
kia apie “rytus” visus tų 
šalių gyventojus skaito “ry
tiečiais” ir priešingais Wall 
stryto kapitalistų politi
kai? Nieko panašaus! Len
kijoj jie remia pono Miko- 
laičiko gaują, reakciją, bu-

ponius ir juos neskaito “ry
tiečiais.” Rumunijoj jie re
mia Hitlerio sėbrą Julių 
Manių, jo pagelbininką Ni
cola Peneskų, kurie vadina
si “valstiečių partijos” va
dais, nors eina prieš vals
tiečius. Jugoslavijoj jie re
mia Michailovičiaus lieka
nas, o Chinijoj generolo 
Chiang Kai - sfteko šaiką ir 
juos neskaito “rytiečiais,” 
nors Chinija yra Tolimiau
siuose Rytuose. Taip pat 
jie žiauriai puola Franci jo j 
komunistus Duklasą arba 
Thorezą, nors Francija yra 
vakariniame gale Europos.

Taigi tauškimas apie ko
vą tarpe “rytų ir vakarų” 
yra niekas daugiau, kaip 
žmonių apgavimas. Turčių 
spaudos redaktoriai žino, 
kad, jeigu jie pasakys, kas 
yra gera Lenkijos, Jugo
slavijos, Chinijos darbinin
kams, valstiečiams ir darbo 
inteligentijai, tai ir Ameri
kos darbininkai, farmeriai 
ir' inteligentai supras, kad 
tas yra gerai. Tokiame at
sitikime mūsų šalįes pilie
čių nebus galima kurstyti 
prieš anų šalių liaudies 
tvarką.
v Kada Sovietai pakėlė al
gas savo daly j Austrijoj 
darbo žmonėms, tai, nepai
sant kiek prieš tai rėkė an
glų, amerikiečių ar francū- 
zų okupuotoje Austrijos da
ly j, ir ten darbininkai to 
paties prade j p; reikalauti. 
.Kajfe mo-

_______ __________

giau baugino, negu ginklai, 
nes jie nežinojo, ką žmo
nės mąsto ir daro..

Tai man atrodo, kad 
“Vaivorykštė” labai gera ir 
naudinga apysaka,' nes pa
rodo, kad grobikai vokie
čiai ne tik turėjo kariauti 
su Raudonąja Armija, bet 
ir su visais Sovietų Sąjun
gos gyventojais. Dėl to ji 
yra galinga!

Antri geri raštai, kurie 
dabar telpa Laisvėje, tai 
“Užrašai iš Karo Meto Lie
tuvoje.” Šie užrašai yra 
tuom svarbesni, kad jų ra
šytojas, Karolis * Vairas- 
Račkauskas, mums ameri
kiečiams gerai žinomas, 
kaipo tautiškos srovės žmo
gus ir buvęs Tėvynės re
daktorius. Tie jo užrašai, 
turėtų būt išleisti brošiūros 
formoje, nes jie parodo, kas 
dėjosi, diena po dienos, pir
mose karo dienose ir kaip 
naciai, su pagalba lietuviš
kų fašistų, pirmose dienose 
pradėjo masiniai žudyti 
Kauno ir visos Lietuvos gy
ventojus, pirmoje vietoje 
žydus ir tarybinius.

Dabar dar aiškiau pasi
darė, kad visi liepiviaį pa
bėgėliai daugumoje yra kri- 
minališkai prasikaltę ir dė
lei to ir sako, geriaus mirs, 
neguVgrįš Lietuvon. Lai jie 
miršta, jeigu pas juos nė
ra žmoniškumo. Tik gaila 
ir keista, kad randas dar 
tokių, , kurie remia tuos 
niekšus ir Lietuvos išdavi
kus. ..

Dabar L. red. pranešė, 
kad tuoj aus pradės spaus
dinti Dr. Kaškiaučiaus pa
rašytus Kalifornijos įspū
džius. Žinant, kaip gražiai 
ir vaizdžiai Dr. Kaškiau- 
čius moka rašyti, tai ir jo 
įspūdžiai'Jjus Laisvės skai
tytoju mėgiami.

M. Pūkis.

----  
per daug smulkmeniškai ir 
sausai aprašoma, kad pa
daro nepatraukiančia skai
tymui. Taį nesupratimas 
taip sakyti. Kaip tik auto
rės ir yra genijališkumas, 
kad aiškiai atvaizduoja, 
kaip tie 300 gyventojų kai
me pasilikusių vien mote
rų, vaikų ir senelių vien ty
la, bet kerštinga širdžia ir 
didele meile savo šaliai ko
vojo prieš savo prispaudė
jus ir žudytojus. Jie visi, 
kaip vienas, buvo griežtai 
nusistatę, kad nieko nekal
bėti su priešais, nieko jiems 
neduoti ir kad ir muša' ir 
žudo, neparodyti baimės. 
Tad tas vieningas nusista
tymas ir tyla nacius dau-1 Inglewood, Calif.

terų algą su vyrų alga jų 
okupuoto j Vokietijos daly j, 
tai tas pats reikalavimas iš
kilo anglų, amerikiečių ir 
francūzų okupuoto j Vokie
tijoj. Didesnę algą, geres
nį pragyvenimą visi darbi
ninkai nori turėti, lygų at
lyginimą už lygų darbą 
gauną pas mus unijų vyrai 
ir moterys, bet kada tą So
vietai padarė Vokietijoj, tai 
turčių spauda šaukė, būk 
Sovietai “komunizmą vyki
na Vokietijoj.” Turčių 
spaudai ir radijo komenta
toriams reikalingi blofai, 
kad jie galėtų klaidinti ma
ses.

Nėra jokio pamato nei 
tarybinių idėjų primesti 
“rytams.” Pirmoji pasau
lyj buvo vyriausybė, kuri 
n a c i o n a 1 izavo gamybos 
priemones ir daug vykino 
gyveniman to, kas šiandien 
yra Tarybų Sąjungoj, tai 
buvo Paryžiaus Komuna, 
1871 metais — Franci jo j? 
Rusijos Revoliucija daug 
pasiskolino iš Paryžiaus 
Komunos, tai yra — vakar
iai. ' v

Dar anksčiau, būtent 
1776 metais, seną pasaulį 
sukratė ne rytai, bet vaka
rai — Amerikos Revoliuci
ja. Tai mūsų šalyj sukilo 
piliečiai prieš Anglijos ka
raliaus tyroniją! Tai Ame
rikos Revoliucijos vadai — 
Jeffersd’nas, T. Paine, Wa- 
shingtonas ir kiti kovojo už 
liaudies laisvę, už naują gy
venimą, lygiai, kaip šian
dien kovoja Chinijos, Len- joj, taip tais laikais puolė metų. Lietuviai komunistai 
kijos, Bulgarijos, Rumuni- Amerikos ir Francijos liau- turi darbuotis, .kad savo pa- 

' reigą atlikti — konferenci-

U LIETUVIAI KOMUNISTAI VEIKIA?
(vių komunistų konferenci
joj. Pargryžęs jų atstovas 
' raportavo konferencijos ta
rimus. Dabar jie jau pasi
ruošė tuos tarimus vykinti 
gyveniman. Tai puiku!

Nacionalis Lietuvių Biu
ras, suprantama, pasiųs sa
vo atstovą į Conn, valstijos 
konferenciją.

Kiek jau žinoma, tokių 
j konferencijų - suvažiavimų- 
į susirinkimų šį rudenį turė- 
i sime net kelis. Manoma 
Chicagoj sušaukti lietuvių 

Mes manome, kad tokia- komunistų konferenciją, 
me suvažiavime turėtų da-, Tikimasi sušaukti panašius 
lyvauti Nacionalio Lietuvių susirinkimus Pittsburghe, 
Biuro atstovas, kuris gale- Clevelande, Detroite.
tų padėti mums suformuoti

Vienas Hartford, Conn., 
veikėjas rašo:

“Mes, Hartfordo lietuviai 
partij iečiai, turėjome mi
tingą (lietuviai dabar turi
me mitingus atskirai) ir 
nutarėme šaukti Conn, val
stijos lietuvių partij iečių 
suvažiavimą rugsėjo 29 d. 
Suvažiavimas bus Water- 
burio mieste. Tarėmės su 
New Britaino draugais, ku-j 
rie taipgi pilnai sutinka to
kį suvažiavimą šaukti.

Iš Massachusetts valsti-
ir padaryti planą plates- jos ’draugų dar nieko neši
mam veikimui mūsų yalsti- girdi, ką jie daro, kad pri- 
joj. Suvažiavimo laiką ir sidėjus prie nacionalės 
vietą pranešime vėliau.” ! konferencijos tarimų vyki- 

Hartfordiečiai turėjo sa- nimo gyveniman. Laukiame 
vo atstovą nacioįnalėj lietu-1 jų atsiliepiant.
------------------------------ :---- į Svarbiausia, ta įrašymas 
goslavijoj, Albanijoj, Chini- 300 naujų narių iki naujų

jos, Albanijos, Jugoslavijos, 
Italijos ir Franci jos žmo
nės. Kovojo už žmonių lais
vę milžiniškos liaudies gy
ventoji daugumos, už tai, 
kad liaudžiai būtų geriau 
gyventi, o ne saujelei tur
čių !

A m e r i kos Revoliucijos 
idėjos, tie patyrimai vėliau, 
1789 metais, daug padėjo 
Francijos Revoliucijai. Gi 
iš Amerikos ir Francijos 
revoliucijų daug mokėsi re
voliucionieriai Rusijoj. Ir 
kaip dabar pasaulinė reak
cija puola Rusijos Revoliu
ciją, kaip ji niekina liau
dies santvarką Lenkijoj, 
Bulgarijoj, Rumunijoj, J.ų-

dies naują santvarką.
Kaip tada Anglijos kara- jos tarimą gyveniman pra

bus šaukėsi sau į pagalbą! vesti. Simpatikai turėtų ko- 
visas pasaulines reakcijos' munis tams padėti: patys 
jėgas prieš Amerikos liau-įstoti į partines eiles ir sa- 
dies revoliuciją, taip dabar ,vo draugus bei pažystamus 
pasaulinė reakcija puola ki- į prirašyti, 
tose šalyse liaudies pastan-į 
gas — kurti laimingesnį vi- pie savo kolonijos veikimą 
suomenės gyvenimą. Kaip parašyti į pažangiąją spau- 

• laike Francijos Revoliuci- dą, kad ir kitų kolonijų 
jos, pradedant Rusijos ca
ru ir baigiant Vatikano po
piežiumi, visosr reakcinės 
jėgos puolė Franci ją, taip 
dabar jos puola tas šalis, 
kur liaudis atsisako toliau 
vergauti saujelei kapitalis
tų, dvarponių ir kunigijos.

t R.M, Š.

Taipgi reikėtų ką nors a-

draugai matytų, kas yra 
veikiama tarp lietuvių ko
munistų.

Nacionalis Lietuvių Biu
ras, išsiuntęs apie šimtą 
laiškų į įvairias kolonijas, 
laukia atsakymo iš visų vie
tų

i
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Trečias Puslapis

LlT€ RfiTŪ RA 
^«IR flknAS

KELIOS DAILINMNKO PASTABOS Apie Mūšy Apysakas

MAKSIMAS GORKIS
(Jo mirties 10 metų sukaktis)

Maksimo Gorkio veikimo ir kūrybos 
pradžia — tai didelių įvykių, revoliucijų 
prieaušris. Ir Gorkis liko tų kovų ir tų 
revoliucijų dainius. Milijonai dirbančių
jų, uždegti Gorkio genialiuoju kovingu 
žodžiu, jungėsi po socializmo vėliava, 
“šturmavo dangų.” Gorkis jau savo kū
rybinio darbo pradžioje pasidarė įtakin
giausias viso pasaulio proletariato rašy
tojas. Prancūzų rašytojas Anatolis 
Fransas dar 1903 metais rašė: “Maksi
mas Gorkis priklauso ne tiktai Rusijai, 
bet ir visai Europai!”

Goriks yra tas genialusis rašytojas, ku
ris pirmasis rusų ir iš viso pasaulinėje li
teratūroje parodė socialiniai bei politi
niai pavergtiesiems žmonėms aiškų išėji
mą iš to socialinio neteisingumo — kelią 
į proletarinę revoliuciją, į darbo liaudies 
pergalę.

Kas gi yra Gorkio romanas “Motina”? 
Tai kelrodis į socializmą. Kas gi yra 
Gorkio paprasti žmonės — Vlasova, Po
vilas, Nataša (“Motinoje”), Petrovičius 
(“Vasaroje”)? Tai žmonės, užgrūdinti 
gyvenimo universiteto, aiškiai suprantą 
proletariato tikslus ir drąsiai už tuos 
tikslus kovoja.

Gorkio romanas “Motina” (sukurtas 
1906—1907 metais) suvaidino milžinišką 
vaidmenį ne tiktai Rusijos revoliuciniam 
sąjūdžiui, bet ir visos Europos.

Gorkio veikaluose itin puikiai atvaiz
duotas kovos ir darbo grožis, puikiai at
vaizduoti kova ir darbas žmogaus kolek
tyve ir dėl kolektyvo. “Fomoje Gorde- 
jeve” yra krovikų vieningo darbo scena, 
scena, parodanti, koks yra patrauklus ir 
žavingas kolektyvinis darbas. Tiktai 
šio darbo tikslas kapitalistinėje visuome
nėje siauras: jis tėra naudingas tiktai 
samdytojui. Šis paprastų žmonių dar
bas įgavo platų tikslą tik po Spalio re
voliucijos, kai dirbantieji liko savo darbo 
vaisių šeimininkais, kai dirbantieji ėmė 
kurti socialistinę visuomenę. Del to 
Maksimas Gorkis tarybinėse sąlygose 
savo kūryboje skyrė tiek daug vietos 
išsivadavusio iš socialinio pavergimo 
žmogaus darbui pavaizduoti. Fabrikų 
statyba, kanalų kasimas, miškų kirti
mas, kolektyvinio ūkio darbai, stachano- 
vininkų judėjimas, arktikos tyrinėjimai, 
darbas mokyklose, teatruose bei įstaigo
se, naujų talentų kėlimas visuose darbo 
baruose, — štai Maksimo Gorkio nuola
tinės porevoliucinės temos. Gorkis savo 
didingu žodžiu uždegdavo tarybinio gy
venimo kūrėjus socialistinio darbo pato
su, darbo įkarščiu ir padėdavo jiems bū
ti savo laimės kalviais.

Maksimas Gorkis dar 1903 metais savo 
pjesėje “Dugne” rašė: “Žmogus — kaip 
tatai išdidžiai skamba!” Ir kaip Gorkis 
džiaugėsi, kad šis žmogus socialistinėje 
visuomenėje kultūriniai ir politiniai nuo
lat auga, kad jis šviesesniu protu žiūri į 
darbą, į gyvenimą, į istoriją, kad jis su
kūrė naują socialistinę moralę, kad jis 
karštai pamilo socialistinę Tėvynę.

Gorkio kūryboje ryškiau negu bet ku
rio kito rašytojo kūryboje atsispindi ge
riausi liaudies bruožai: jos išmintis, kū
rybiškumas, darbštumas ir nemirtingu
mas. 1928 metais darbo žmonių susirin
kime Tbilisi Gorkis apie savo kūrybos 
pobūdį pasakė: “Jeigu aš būčiau kriti
kas ir rašyčiau knygą apie Maksimą 
Gorkį, aš toje knygoje pabrėžčiau, kad 
jėga, kuri Gorkį padarė tuo, kuo jis yra, 
koks jis stovi jūsų akivaizdoje, kad jis 
yra tas rašytojas, kurį jūs pernelyg ger
biate ir mylite, — slypi tame, jog jis 
pirmasis rusų literatūroje ir, gal būt, iš 
viso pirmas gyvenime suprato didžiulę 
darbo reikšmę, darbo, kuriančio visa, 
kas pasaulyje yra brangiausia, gražiau
si ir didingiausia.”

Gorkio didžiulė meilė socialistinei Tė
vynei, Gorkio nenuilstamas ugningas 
propagavimas savo raštuose Lenino — 
Stalino idėjų darė milžiniškos įtakos vi
so pasaulio dirbantiesiems bei jo kultū
ros meisteriams. Kovoje’ už darbo liau
dies išvadavimą iŠ eksploatatorių jungo 
savo pozicijas tvirtai sujungė su Gorkio 

revoliucine pozicija tokie rašytojai, kaip 
prancūzų Anri Barbiusas, Romen Rol- 
lanas, Aragonas, kaip anglų Bernardas 
Šou, danų Adersenas Neksė, Amerikos 
Eptonas Sinkleris, Teodoras Dreizeris ir 
daug kitų.

Tokias dideles simpatijas Gorkis susi
laukė ne tiktai todėl, kad jis buvo genia
lus rašytojas, bet, svarbiausia, jog tas 
jo genialumas buvo persunktas giliu 
liaudiškumu bei revoliucingumu, giliu 
liaudies, giliu epochos poreikių suprati
mu. Romen Rollanas apie Gorkį rašė: 
“Kas mane labiausia žavi Gorkio mene 
— tai jo nuostabus požiūrio aiškumas, 
kuris jį išskiria iš kitų didelių rusų ra
šytojų. Jo akyse ,tartum ežere, visi reiš
kiniai, — žmonės, daiktai, — atsispindi 
aiškiau, ryškiau, ir vaizdingiau, negu 
tikrovėje.”

Maksimas Gorkis — realistas. Tačiau 
jo realizmas yra naujo tipo realizmas— 
socialistinis realizmas, realizmas, šau
kiąs teisingais meniškais vaizdais paša
linti išnaudojimą žmogaus žmogumi, su
kurti socializmą, pasiekti ūkinį bei kul
tūrinį klestėjimą visiems dirbantie
siems.

Gorkis dar 1934 metais savo tolregiš- 
ku žvilgsniu matė tuos debesis, kurie 
kilo iš fašistinių karo kurstytojų sto
vyklos. Gorkis sakė: “Mes stovime kata
strofos išvakarėse: fašizmas ruošia nau
jas pasaulio žudynes.”

Gorkis, tarybiniams žmonėms nurody
damas fašizmo pavojų, ugdė budrumą, 
skiepijo karštą tarybinį patriotizmą, 
šaukė nuolatos stiprinti Raudonosios 
Armijos karinę galią, šaukė nenuilstamu 
darbu įtvirtinti socializmą mieste ir kai
me.

Tarybų Sąjunga tą savo galią visu 
ryškumu pademonstravo per Tėvynės 
karą, nublokšdama į bedugnę du pasau
lio agresorius: fašistinę Vokietiją ir im-

(Pabaiga 4-me pusi.)

Pasaka Apie Brolį
Ar tu atsimeni, broluži,
Kai sekė pasaką senelė:
Apie sunykusią bakūžę
Ir Laumės margąją juostelę?

Ir apie kunigą Margirį
Ir jo sukrautą didį laužą, 
Kai mūsų bočiai tamsioj girioj 
Naikino vokietį padaužą?

Kai vilkas visą naktį kaukė, 
Baugindams avinėlį baltą;
Ten gulbė sidabrinė plaukė
Ir švietė mėnesėlis šaltas?

Tu augai tarp gėlių, berželių, 
Ar atmeni dar kūdikystę?
Kai tavo mažąją seselę
Motutė taip maloniai vystė.

Vai buvo laimė toj bakūžėj, 
Bet ji, lyg šiaurėj saulė dingo...
Auginę mus seni tėvužiai
Seniai, seniai kapuos sustingo...

Birželio naktį žiaurus priešas
Mūs kaimą bomboms išnaikino... f 
Ir nubridai tu keliu viešu 
Dar kūdikis, o ne vaikinas.

Seselę tu vedei už rankos, 
Norėdamas išvengt vergijos, 
Lydėjo dūkdamos patrankos 
Ir viršuj švino lietus lijo.
Iš Lietuvos į rytų šalį
Skridai y t paukštis išsigandęs,
Ir visą iegą, visą galę
Tu mėginai skrajot nebandęs.

Ir tam krašte, kur saulė teka, 
Tu atradai tėvynę naują;
Raudonos vėliavos ten plakės, 
Ten liejos tavo brolių kraujas.

Ir savo kraują* tu sujungei, 
Vaduodamas Tarybų žemę, 
Ir tavo lašas priešo jungą 
Numest padėjo saulei gemant.

» Regina Januškevičiene.
Maskva, 1942-43 metai.

Iki šiol, nors ir sunkiose sąlygose, mū
sų dailininkai atliko nemažai darbų. 
Apie tai kalba visa eilė veiklos faktų. 
Gana gyvai dailininkai rengėsi ir daug 
darbų pristatė Pergalės parodai, šiuo 
metu tebevykstančiai Maskvoje. Atlikta 
eilė įvairių dekoravimo darbų, apifor
minimų įvairių iškilmių ir švenčių pro
ga. Daug padaryta ir išleista biustų, por
tretų. Užsimojimas kūrybiniam darbui 
matomas ir jaučiamas kiekvienoje daili
ninko dirbtuvėje. Tas atsispindėjo nese
niai Centrinės Valstybinės Bibliotekos 
patalpose įvykusiame TSRS dailininkų 
kūrinių parodos aptarime. Gausiai susi
rinkę dailininkai, kūrėjams būdingu en
tuziazmu ir gyvumu, tris valandas gvil
deno meno problemas, su Maskvos sve
čiais draugiškai diskusavo, aiškindamies 
socialistinio realizmo, kompozicijos me
ninės formos principus, glaudesnio kūry
binio bendradarbiavimo galimumus.

Šiuo laiku vyksta pasirengimas res
publikinei dailės parodai Vilniuj ir Kau
ne. Visi nori šį penkmetį surengti sa
varankišką Lietuvos tarybinių dailinin
kų parodą Maskvoje.

1947 metais Maskvoje rengiama visa
sąjunginė dailės paroda Spalio socialisti
nės revoliucijos trijų dešimčių metų su
kaktuvių proga. Numatoma ta proga 
mūsų dailininkams daugiau užsakymų ir 
įtempto kūrybinio darbo.

Bendrai, mes dailininkai visu savo en
tuziazmu esame pasiryžę įsijungti į nau
jų uždavinių. vykdymą savąja kūryba. 
Dailininkai supranta savo, kaip tarybi
nių dailininkų uždavinius: todėl, mū
sų šio meto kūrybos tematikoj, vyraus 
penkmečio plano statybiniai užsimoji
mai. Savo kūriniais mums teks iškelti 
darbo herojizmą, iš griuvėsių savo tėvy
nę atstatantį atkaklų paprastąjį darbo 
žmogų — herojų, užsispyrusį iškopti iš 
skurdo, sukurti sau gražų, šviesų gyve
nimą.

Tačiau, kad mūsų kūrybinis darbas 
duotų aukštos meninės vertės ir stam
baus masto gausius vaisius, reikalinga 
atitinkamų sąlygų ir priemonių. Rašyto
jui užtektų plunksnos, popieriaus ir 
dviejų kvadratinių metrų kambarėlio, 
kad galėtų rašyti. Olos dailininkui už
tektų titnaginio brėžtuko, bet šių laikų 
skulptoriui, kalančiam kelių metrų gra
nitinę statulą ar grupę, tapytojui, kom
ponuojančiam figūrinę kelių ar kelioli
kos metrų ploto drobėje kompoziciją,— 
reikia dirbtuvės su tinkama šviesa, su 
tinkama atsitraukimo distancija, reikia

LMS Suvažiavimui Sveikinimai, Aukos
Mes gavome kelių sekamų žodžių laiš

kutį, kuriame parašyta tik tiek: “LM Są
jungai. — Amerikos Lietuvių Meno- 
Kultūros Suvažiavimo reikalams —$500. 
Lietuvos Draugas.” Penki šimtai dole
rių!

Tai ne pirma dovana Meno Sąjungai. 
Buvo ir didesnių sumų didiesiems reika
lams — Lietuvos šalpai — nuo šio drau
go.

Nežinau, ar mes, mūsų veikėjai, vi
suomenė įvertiname pilnai, ar įsigilina
me į šio mūsų Lietuvos Draugo sielą, jo 
atjautą meno, kultūros judėjimui? Rei
kia sustoti, pamislyti, kiek reikšmės, 
kiek vertės mes turime Lietuvos Drau
go asmenyje kiekvienam mūsų judėjimo 
šviesesniam žygiui. Ar yra daugiau 
žmonių, kurie taip aukštai vertina mū
sų dainą, poeziją, dramą ir visus kilnius 
darbus ?

Gerai atsiliepia ir kiti meno-kultūros 
mylėtojai. Laiškas nuo B. Radzevičiaus, 
Wilkes-Barre, Pa., yra su sekamu sura- 
šu Meno Sąjungai: LLD 43 kp. $5, J. 
Grušelionis $5. Sekanti visi po $1: M. 
Jenčiulienė, A. Šarkus, F. Kuklis, J. 
Jančiukas, P. Jozokas, J. V. Stankevičius 
ir B. Radzevičius.

Per D. M. Šolomską, J. Juškevičius 
nuo LLD 7-to Apskričio, Mass, valstijos, 
prisiuntė $25 aukų LMS Suvažiavimui. 
M. Klimas nuo LLD 185 kp., Richmond 
Hill, N. Y. — $5. M. Klimas nuo savęs $1.

Ignas B. Kubiliūnas, kuris pats daly
vaus LMS Suvažiavimo programoj, pri
siuntė $5. Atsiliepia ir Philadelphia. A. 
J. Pranaitis $5. J. Stasiukaitis $10. Kai- 
kurie philadelphiečiai aukojo LMS Su
važiavimui Laisvės piknike. Bet Phila
delphia yra didelė kolonija. Jūs, drau
gai, nesiunčiate meno grupių suvažiavi- 
man, tai turite daugiau pasirodyti savo 
sveikinimais, aukomis tam gražiam, kil
niam mūsų meno pokiliui.

Iš Baltimorės P. Paserskis rašo laiš
kutį LMS (Suvažiavimo pasveikinimui su

modelių, reikia medžiagų (sunkių ir di
deliais kiekiais) ir daug laiko.

Kad kuriantis dailininkas galėtų visą 
savo sugebėjimą, visą talentą kūriniui 
atiduoti, jis neturi būti trukdomas, netu
ri turėti pašalinių pareigų ir rūpesčių. 
Sudarius tinkamas sąlygas dailininkų 
kūrybai, pastebimai pakils meno lygis ir 
produkcija.

Kauno miestas, kuris gali didžiuotis 
būdamas Lietuvos dailininkų miestu, nes 
jame gyvena dauguma Lietuvos dailinin
kų, šį penkmetį turėtų labiau organizuo
tai paremti dailės kūrybą, kaip iki šiol. 
Juk Kaune nėra net nė vieno viešo po
būdžio paminklo!

Kauno dailininkams labai pribrendęs 
ir gyvas reikalas įsigyti patalpas būsti
nei. Juk gėda, kad mes dar vis turime 
lindėti tame pačiame kambarėlyje, ku
riame lindėjome prieštarybiniais laikais. 
Labai gyvas reikalas Kaune turėti pa
rodoms salę. Tokia salė galėtų būti prie 
bendrųjų dailininkų būstinės patalpų. 
Būtinai reikia sudėti Čiurlionio Muzie
juje langus, kad muziejaus patalpose bū
tų galima rengti platesnio masto paro
das ir eksponuoti paties muziejaus turi
mus kūrinius. Ne mažesnis ir svarbus 
reikalas — dailininkų aprūpinimas indi
vidualiomis dirbtuvėmis.

Jei duodami dailininkams valstybiniai 
užsakymai (o ateity, be abejo, jie gausės 
ir jų mastas didės), tai reikalingos būti
nos priemonės ir sąlygos tiems užsaky
mams įvykdyti.

Dailininkai dės pastangas, kad šio 
penkmečio kūrybai trumpiausiu laiku 
apsirūpintų reikalingomis medžiagomis. 
Tačiau šiuo atžvilgiu turi būti suteikta 
parama. Jei tapytojai ir grafikai me
džiagomis dalimi gali apsirūpinti, tai 
skulptorių būklė šiuo atžvilgiu visai blo
ga. Ypač stinga gipso. Taip, pat skulpto
riams reiktų turėti akmens ir marmuro, 
arba galimumą darbus atlieti iš bron
zos.

Dailininkams rūpi ir gyvas reikalas 
sukurti spaudą meno klausimams gvil
denti, reikalinga meno kritika. Dailinin
kai pasiryžę prie to prisidėti visu uolu
mu.

Visi suprantame, kad esami sunkumai 
ir trūkumai yra dideli, tačiau jie nėra 
nenugalimi. Tik būkim visi kūrybingai 
nusiteikę ir entuziastai— atkaklūs penk
mečio užsimojimų įgyvendinime.

Dail. B. Bučas.
(Iš “T. L.”)

“Vincas Torbele”
Vilnies dienraščio aš ne

prenumeruoju. Prenume
ruoja mano artimas drau
gas Leonas Tilvikas. Jis 
sako: Žinai ką, Stankau, tu 
myli skaityt apysakas, tai 
per Vilnį eina apysaka, pa
rašyta Seno Vinco, užvar
dinta Vincas Torbelė. Pačė- 
dyk, sakau, visus numerius, 
drauge Tilvikai, o kaip į 
Floridą nuvažiuosiu, turė
siu daug laiko ir pats užsi
prenumeruosiu Vilnį.

Senas Vincas yra taipgi 
mano ypatiškas draugas ir 
užgauti jį, kaipo rašytoją, 
nei minties neturiu. Skai
tant jo apysaką Vincas 
Torbelė, mano prote vaidi
nosi visokį atsiminimai, ar 
tiktai aš nesu skaitęs jo 
paties rašytą panašią apy
saką kada nors labai senais 
laikais? Šita visa apysaka 
labai žingeidi, ir skaitosi 
lengvai, kaip koks laiškas 
iš Lietuvos, be jokių ko
mentarų, išvedžiojimų, ar 
apipasakojimų, ir kaip be
matant, buvo galas.

Nesiimu autoriui pa
mokslų rašyt, ale va, apra
šomieji apysakos įvykiai, 
taip sakant, per trumpai, 
per mažai pasakyti, žodžiu 
sakant, paukšt-taukšt ir 
baigta.

Senas Vincas, geras apy
sakų rašytojas. “Vincas » 

i Torbelė” turėjo būti apra- 
i šymas- apipasakojimas pla
čiai, darbininkiškai, visuo
meniškai, nes užsimota la
bai daug, o pasakyta visai 
mažai. Mano nuomone, ta 
apysaka turėjo būti tris 
kartus ilgesnė, tai būtų bu
vusi daug populiariškesnė 
ir pasekmingesnė.

sekamomis aukomis: LLD 25 kp. $5. J. 
Deltuva, K. Juškauskas, J. Stanys, M. 
Seimis, J. F. Deltuva ir P. Paserskis — 
po $1. O. Deltuvienė, F. Deltuvienė — 
po 50c. Viso $12.00.

Gražų laiškutį rašo su linkėjimais ir 
sveikinimais LMS Suvažiavimui Kana
dos LLD K.V.K. Sekretorius J. Lesevi- 
čius su auka $15.

M. Kulikienė, Brooklyn, N. Y., pridavė 
LDS 50 kp. suvažiavimui auką $5. A. 
Gilmanas, kuris yra veikėjas, artistas ir 
dažnus spaudos rašytojas, suvažiavimą 
sveikina su $5. Taip pat pridavė nuo 
LLD 2 Apskr. $5.

Prie to A. Gilmanas siunčia savo kū
rinių į LMS Suvažiavimo parodą. Taip 
pat Gilmanas yra veiklus asmuo keliuo
se organizacijų komitetuose.

C. Remeitis, New Britain, Conn., au
kojo LMS Suvažiavimui $1.50. LDS 29 
kp., Springfield, Ill., per Stanley Kaston, 
aukų prisiuntė $6. LDS 127 kp., Chicago, 
Ilk, per sekret. J. K. Stalioraitį, sveiki
na LMS Suvažiavimą su $5. LDS 24 kp., 
Great Neck, N. Y., $3. A. Bakevičius, 
New Britain, Conn., $2. Pirmyn Choras, 
Great Neck, N. Y., duoklės $5.

Darbuotojas D. J. Lekavičius ir Elena 
Kairienė Meno Sąjungai prisiuntė blan
ką su $17.00 aukų. Aukautojų vardai se
ka: LDS 160 kp. $5; St. Orda, EI. Mid- 
vikienė po $2. Jonas Mažukna, J. Ka- 
zimeris po $1. Z. Karsokienė, K. Kai- 
ris, E. Kairienė, E. Norkus, J. Demonta, 
S. Plopa, A. Mikeska po 50c. J. Kairis 
75c. Eilė kitų draugų aukojo po mažiau.

Aukavusiems asmenims ir organizaci
joms reiškiame didelę pagarbą už jūsų 
duosnią paramą šiam didžiam meno-kul
tūros darbui. Taip pat primename, kad 
dideli darbai reikalauja didelių išlaidų. 
Kuopos organizacijos ir pavieniai, kurie 
dar neprisidėjote su savo parama šiam 
darbui, tai dar yra laiko tai padaryti.
V. Bovinas, LMS Suvaž. Komit. Sekret.

46 Ten Eyck St.? Brooklyn 6, N. Y.

“Vaivorykšte.”
Dabar per Laisvę eina a- 

pysaka, parašyta Vandos 
Vasilevskos, lenkės, versta 
Ir. Povilavičiūtės. Skai
tant, Vasilevskos apysaką, 
jau kita istorija. Čia yra 
dalykai gvildenami iki plo
niausiam siūleliui. Gal tik-t 
tai tas trūkumas, kad ne
pradėjus įsiskaityt, žiūrėk 
ir galas, daugiau bus sekan
čiam numeryje.

Apysakos autorė taip gy
vai nupiešė vokiečių žiau
rumus, kad skaitant, ro
dos, ir matai, kaip vokiečiai 
barbarai, pavyzdžiui, kan
kino ukrainietę nėščią par
tizanę moterį, didžiausiuo
se šalčiuose, basą, pusiau 
nuogą, už tai, kodėl ji neiš
duoda savo draugų pėi’tiza- , 
nų, ir parpuolusią buožėm 
badė ir pašones, ir spardė 
geležiniais batais, po tam į- 
stūmė į daržinę, kur tiktai 
buvo truputis šiaudų. Per 
naktį ji ten buvo užrakinta 
ir saugoma. Ji ten šaukė ir 
klykė ne savo balsu, gimdy
dama kūdikį. Ir užgimė jai 
gražus gyvas sūnus, be me
keno pagalbos. Ant ryto 
ji su gražiai gyvu kūdikiu 
ir vėl atitempta prieš kapi
toną, tikrą šėtoną, poną 
Kurtą. Vokietis šau
kė, riaumojo ant moteriš
kės, ar pasakysi, kur slepia
si tie jūsų prakeikti parti
zanai! Jeigu nepasakysi, ta
vo kūdikiui mirtis! Moteris 
griežtai atsisakė išduot 
partizanus, nors žinojo jųjų 
kožną pėdą.

Kapitonas nacis stačiai 
pasiuto, griebė kūdikį 
dviem pirštais už sprandu- /| 
ko, ir prikišo revolverio 
vamzdį prie kūdikio gaivu- \ | 
tės: Na, motina, o dabar ar \ 1 
pasakysi, kur jūsų būrys 
partizanų! Motina vaitojo, 
bet nieko neatsakė. Trink
telėjo šūvis, pervėrė kūdi-

(Tąsa 4-me gusi.).  j J
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Apie Mūsų Apysakas Johnson City, N. Y

šviesoje aiškiai buvo matyti kruvinas 
pėdsakas, dideli klanai, nuo patrankų iki 
tos vietos, kur gulėjo užmuštasis.

— Kur jam kliuvo?
Aleksas, netardamas nė žodžio, paro

dė pirštu. Pėda, dalis blauzdos gulėjo 
beveik stačiu kampu nuo visos kojos. 
Aplink tą vietą sniegas buvo pavirtęs 
juodu klanu. <

— Koją jam peršovė, nukirpta, kaip

pašaukė vienas ne

juos

tam- 
snie-

(Tąsa)
Serdiukas laukė nekvėpuodamas. Sar

gybinis pasisuko tuojau prie pat griovio. 
Seržantas matė prieš save jo siaurus pe
čius, kyšantį virš galvos durtuvą ant 
šautuvo. Be garso išlindo iš griovio. 
Staigiu šuoliu šoko anam ant nugaros. 
Abu griuvo į sniegą. Užgniaužė priešui 
gerklę, kol tas dar spėjo suvaitoti. Bet 
anie prie pabūklų pastebėjo staigų drau
go dingimą.

— Ei, Hans! 
ramiu balsu.

Tą pačią akimirką kažkuris raudonar
mietis neatsargiai užmynė griovyje sau- 
.są šaką. Išdavikiškai trakštelėjo. Pat
rankų tarnybos šautuvai palinko be ko
mandos, — ir tada Zairas, nelaukdamas 
ilgiau, iššovė į pirmąjį nuo krašto. Vo
kietis griuvo aukštielnikas. O paskui 
viskas įvyko taip greit, jog jie patys bu
vo apsvaiginti, — pasirodė, kad prie pa
būklų daugiau nieko Bėra, kad baterija 
yra jų rankose. Tuo pačiu metu driok- 
sėjo šūviai nuo kelio pusės, ten, kur pa
gal planą buvo vokiečių būstinė.

— Bėgte, vyrai, — sukomandavo Ser
diukas, bet tą pačią akimirką priešais 
juos išaugo juodi šešėliai. Vokiečiai bė
go skubėdami ir, matyti, jau susiorienta
vo, kad užpuolusiųjų yra nedaug, nes 
bėgo drąsiai, nesilenkdami, neselindami. 
Sutratėjo šūviai, ir Serdiukas priklaupė, 
pajutęs staiga skausmą dešinėje kojoje.

— Kas atsitiko?
— Nieko, nieko, vyrai! Į juos! Salvę!
Vienas bėgančiųjų griuvo, bet tai ne

sulaikė kitų. Visi turėjo automatus, — 
ir sutratėjo, sušvilpė salvės netilstančiu 
balsu.

— Žemėn, vyručiai, nuo žemės 
muškit!

Sugulė už pabūklų, taikydami į 
sias figūras, aiškiai matomas ant
go. Serdiukas taikė rūpestingai, kad ne
eikvotų be reikalo šovinių. Jis pajuto 
veide staigų šaltį ir pagalvojo, kad tai 
nuo šautuvo buožės, pridėtos prie veido. 
Stingo nosis, tirpo skruostai.

Užtaisydamas šautuvą, žvilgterėjo a- 
pačioh ir pamatė sniege didelį, juodą 
klaną.

— Duokite, vyrai! salvėmis juos!
Kas čia per klanas galėjo būti, į kurį 

atsiklaupė? Jis pajuto, kad kelnės ant 
•kelio visai permirko. Keista tai buvo 
per tokį speigą — šlapia, lyg kas van
dens pripiltų.

Vokiečiai dabar gulėjo kj toj e pusėje, 
pakelės griovyje, ir šaudė sistemingai, 
lygiai, be pertraukos. Serdiukas pakėlė 
galvą virš sniego kalvelės, kuri dengė 
jam veidą, ir įvertino • priešo padėtį. 
Toks šaudymas iš užpatrankio į griovį 
ir iš griovio į užpatrankį galėjo tęstis be 
galo. O ten toliau kaime griaudė šū
viai, ir neaišku buvo, kaip ten tvarko
masi. Tie penki, kurie su juo buvo, ir 
jis pats, tai buvo faktiškai nenaudingos 
jėgos.

— Nagi, vyrai, ką čia su jais terliosi- 
mės! Ura! Už tėvynę, už Staliną!

Pakilo visi, kaip vienas. Į kulkosvai
džių seriją, į nenutrūkstamą vokiečių 
automatų tratėjimą šoko su šūkiu, bėgo 
pasilenkę, su atkištais, kaip gyliai, dur
tuvais. Pasiekė keliais šuoliais. Iš vir
šaus į griovį, į sukvailėjusius, nieko ne
suprantančius vokiečius. Visa jėga, iš 
peties. Pakelės griovis nutilo, kaip lo
jimas užgniaužtas vilko gerklėje. Vo
kiečių Kūpai gulėjo keistai maži, susi
rietę, kaip tamsios dėmės sniege.

— Kur dabar? — uždusęs paklausė 
Zairas. Bet Serdiukas neatsakė. Apsi
dairė nustebę.

— Ei, drauge Serdiuk, kur jūs?
— Kas atsitiko? — klausė su įtarimu 

šviesiaakis Aleksas, artimiausias Serdiu- 
ko draugas.

— Bėgo su mumįs, ar nebėgo?
— Ką tu, pasiutai, žinoma, kad bėgo!
— O kur dingo?
— Čia guli, čia! — uždusęs sušuko vi

sų jauniausias Vasia.
Alekas šoko tenai. Serdiukas gulėjo 

pusiaukelėje tarp patrankų ir griovio. 
Plačiai išskėstomis rankomis, kietai su
gniaužta ranka laikė šautuvą su durtu
vu.

— Kas atsitiko? — dusliai šnibždėda
mas paklausė Vasia.

Aleksas pasižiūrėjo į sniegą. Mėnulio

— Su šita nuolauža jis bego, žiūrėki
te.

— Nėr čia ko žiūrėti! Į būstinę, vy
rai !’ Ten, atrodo, karšta!

Pasekė paskui Aleksą, bėgo skubiai 
girgždančiu po kojomis sniegu. Speigas 
dūrė kaip peiliu, gniaužė kvapą krūtinė
je, gnaibė veidą, griebė plėšriais, nagais 
be pasigailėjimo, be gailesčio.

Kai buvo pirmą kartą iššauta, kapito
nas Verneris miegojo žygio lovoje būsti
nės kambaryje. Buvo pranešta, kad 
skambins iš štabo, — negalėjo eiti namo, 
laukė. Atsigulė apsirengęs siauroje lo
voje, apsiklojo miline. Prie kitos sienos 
kietai miegojo feldfebelis, kitame kam
baryje sugulė kaip visuomet ant grindų 
kareiviai. Kapitonas laukė, bet telefo
nas tylėjo. Jį erzino šniokštimas, sklin
dantis iš kito kambario, erzino feldfebe
lio knarkimas. Lova buvo kieta, nepato
gi-

Tačiau užmigo pagaliau. Pažadino jį 
šūvis.

— Vėl kažkas valkiojasi po kaimą,
— pagalvojo pyktelėdamas.

Jį pykino tas draudimų vaikščioti nak
tį bejėgiškumo įrodymas.

Bet beveik tuo pačiu metu nudrioksė- 
jo antras šūvis ir trečias. Kapitonas 
staigiai atsikėlė.

— Kelk, Gause!
Feldfebelis bematant buvo ant kojų. 

Neklausė, — pats iš karto išgirdo. Mie
guistumas bematant praėjo. Sugirgždė
jo žingsniai čia pat, prie sienų, ir į tro
bą įšoko kareiviai.

— Kaime bolševikai!
— Uždaryti duris! Užgesinti šviesą!

— sukomandavo Verneris.
Šoko uždarinėti, užsklęsti sunkią sklą

stį, užremti duris skersiniais balkiais.
Kambarys, kuriame įrengtas telefo

nas, buvo erdviausias ir labiausiai tiko 
gintis. Nors Verneriui niekuomet ne
buvo atėję į galvą, kad čia reikės iš tik
rųjų gintis, vis dėlto viską paruošė. Du
rys buvo stiprios, iš storų, lentų, įsakė 
jas apkalti skarda, sutvirtinti skląstis. 
Sienos buvo iš storų sienojų, standžios 
langinės dengė langus. Tas namas kaž
kada seniai buvo pastatytas klėčiai ar 
sandėliui ir atitinkamai aprūpintas. Da
lis, kur nakvojo kareiviai ir sėdėjo įkai
tai, buvo aiškiai pristatyta vėliau, kada 
jau name buvo įkurdinta kaimo taryba, 
raudonas kampelis, bibliotekos ir klubo 
įrengimai. Ten sienos buvo plonesnės ir 
durys paprastos, rakinamos. Bet čia ga
lima buvo jaustis, kaip tvirtovėje.

— Atidaryti šaudymo angas!
'Bus daugiau.)

Maksimas Gorkis
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

perialistinę Japoniją, kurių grobuoniš
kumo Gorkis taip neapkentė.

Gorkis darė didelės įtakos ir lietuvių 
literatūrai, ir lietuvių darbo liaudies ko
vai prieš reakciją.

Gorkis dar 1913 metais susidomėjo lie
tuvių literatūra ir ėmėsi organizuoti ge
riausių jos rašytojų kūrinių vertimą į 
rusų kalbą. Gi pats Gorkis lietuvių darbo 
liaudyje liko pats populiariškiausias ra
šytojas, rašytojas, skatinęs kovoti prieš 
lietuviškąją buržuaziją, skatinęs paimti 
į rankas, kaip jo Povilas, 
raudoną vėliavą ir per 
ją pasiekti dirbantiesiems pergalę. Ypa
tingai didelis kovos indėlis lietuvių dar
bo liaudžiai buvo jo “Motinos”, “Mano 
universitetų” ir kitų veikalų išvertimas 
į lietuvių kalbą .

Gorkio kūryba yra brangi, bendra vi
soms tarybinėms tautoms, savo ranko
mis ir protu kuriančioms žydintį socia
listinį gyvenimą.

Genialaus žodžio menininko, didžiojo 
humanisto ir patrioto Maksimo Gorkio 
vardas amžinai gyvens tarybinės liau
dies ir visos pažangiosios žmonijos są
monėje. A. Liepsnoms

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

kiui galvutę. Žvėriški vo
kiečių kareiviai nusivarė 
moterį - motiną, su negyvu 
kūdikiu nešiną į pakalnę 
prie upelio. Bet ir kapito
nas, kaip šėtonas, atlapno- 
jo, stvėrė kareivio durklą, 
ir pervėrė klūpančią moti
ną per nugarą.

.Visi partizanai ją vadino 
motina. Žvėrys naciai daug 
darbo turėjo, pakol tą par
tizanų motiną pakišo po le
du.

Apysaka verta visiems 
skaityt ir studijuot.

Čionais aš pacitavau vie
ną trumpą punktelį iš to, 
kokius tie bestijos darbus 
atlikinėjo Lietuvoj, Ukrai
noj ir kitur visur, kur tik
tai jų geležinė kurka įžen
gė.

V. J. Stankus

Moundsville, W. Va.

Kireilių Marti

d. draugai Kirei- 
marčios sutikimui 
sūnus Karlas jau

Sutikta

Rugp. 24 
liai suruošė 
baliuką. Jų
pasiliuosavęs iš karo tarnybos 
ir vedęs. Tarnyboj pasiekė 
laivyno leitenanto junior 
grade laipsnį. Vedęs grakš
čią mergelę Elizabeth Shanesy 
iš Evanston, Ui., su kuria susi
pažino kolegijoj. Karlas šiuo 
metu baigia Hamilton kolegi
joj mokytojo kursą. Tačiau 
tuomi jis nepasitenkina,— jis 
sieks toj srityj aukštesnių 
laipsnių. Jo žmonelė yra bai
gusi chemistės kursą ir jau 
dirbusi karo metu svarbiame 
darbe.

Į baliuką buvo sukviestas 
gražus būrys giminių ir drau
gų. Giminės buvo Karlo dėdės 
Marčiulioniai ir Dr. Spalletta 
iš Scrantono, ir Ostapukai iš 
Newark, N. J. Kiti svečiai — 
vietiniai.

Svečiai palinkėjo jaunave
džiams smagaus ir laimingo 
gyvenimo ir Įteikė gražių do
vanų.

Mirė Juozas Šolomskas. j Sueigos progoje parinkta 
Rugpjūčio 24 d., 3 vai. die-Saukų paremti Lietuvių Meno 

ną, Glendale ligoninėj, čia (Sąjungos Suvažiavimą. Auko- 
mire Juozas šolomskas, apie I jo: Anna Ostapuk $2. V. 
60 metų amžiaus. Velionis pa-1 Zmitraitė, H. Courtwright, 
ėjo iš Užuguosčio miestelio, Į Kari Kireilis, J. Vaicekauskas, 
Trakų apskrities. Juozas Šo-į F. Marčiulionis, P. Mačiukas, 
lomskas Moundsv.illėj išgyve- i Dr. Spalletta, U. Šimoliūnie- 
no gana ilgoką laiką. Liko nu- į nė, J. Kireilis, A. Ostapuk, S. 
liūdime Juozo žmona, dvi dūk-j Vaineikis, A. Klimas, P. Kas- 
terys ir sūnus. ; travickas, J. Marčiulionis, S.

Nors velionis Juozas gy-; Jasilionis, V. Kaminskienė, J. 
veno iš rankų darbo, 
savo vaikus 
dingai ir suteikė jiem 
užbaigti aukštesnę mokyklą.

Išreiškiu gilią užuojautą ve
lionio Juozo šeimynai.

P. Šolomskas.

vienok Į Kazlauskas ir L. Šimoliūnas— 
išaugino pavyz-1 po $1. A. Tvarijonienė, J. Na- 

progą i valinskiene, J. Mašanauskas, 
M. Petruskey, A. Zmitra ir A. 
Navalinskas — po 50c. Viso— 

$23.00. S. J.

Baltimore, Mi
Luis Taruc buvo išrink

tas Filipinų kongreso na
riu. Bet fašistai neleido 
jam užimti vietos.

PHILADELPHIA, PA
Dienraščio Laisves paramai

šį Sekmadienį

Rugsėjo 1 Dieną
(September 1st)

Bus Crescent Picnic Grounds

i

A

56 CORNELL AVE., GLOUCESTER HEIGHTS, N. J.
Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga 50c Asmeniui.

KELRODIS: Automobiliais važiuodami iš Philadel- 
phijos ar per Philadelphiją nuo Delaware Bridge, laiky
kitės Crescent Blvd. (Route 130), lygiai 5 mylios nuo til
to iki pat vietos. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant 
vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo At
lantic Gas stotis ir čia pasukit po dešiniai ir už vieno blo
ko rasite pikniko yietą.

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry pa
imkite No. 52 Bus Century-Transit Co. ir jumis daveš iki 
pikniko. Bušai išeina iš ryto: 9:45, 10:10, 10:25, 10:50, 
o nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. dieną eis kas 15 minučių. 
Parvažiuoti vakare, tarp 7 ir 8 vai. eis kas 10 minučių.

it
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FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, yno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

1

g

i4 
j

Serga M. Janoniene, motina 
poeto Juliaus Janonio

Ligonė M. Janonienė randa
si Maryland University Hospi
tal, rūmas 934. Buvo operuota 
rugpjūčio 22 d. kairė krūtis.. 
Dabar jaučiasi neblogai, turi 
daug lankytojų. Galima bile 
laiku pasimatyti su ja. Linkiu 
greitai pasveikti.

P. Paserskis.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4409

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

RONKONKOMA
8034 i

r>

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.‘
496 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

J
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<♦>
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<!>
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<♦>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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 patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

<!>

•>

•>

|>

>

•)
■A

«i if
Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai * 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavau ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Easton, Pa
Laimėjo Streiką

Victor Bolata Textile Belt
ing Co. audžia storus katini- 
nius diržus. Darbai sunkūs ir 
labai dulkini. Unijos ten ne
buvo, tai kompanai su darbi
ninkais galėjo elgtis taip, 
kaip jiem patiko. Iš tos prie
žasties, kaip jau kantrybė iš
sekė, darbininkai visi iki vie
nam sustreikavo 
astuonias

jeigu kam priseitų sirgt. Ap
art to, iškovota daug kitų vi
sokių darbininkam pagerini
mų.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 624 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law 
Borough of Brookyn, 
be consumed on the

ir streikavo 
savaites. Kova buvo 
sunki, bet darbinin- 
laimėjo. Kompanija 
CIO uniją ir pasi-

Kiek anksčiau, prieš porą 
savaičių streikavo tris savaites 
darbininkai stambios geležies 
įmonės, Treadwell Eingineer- 
ing Co. Jie streikavo už tai, 
kad kompanija pavarytų nuo 
darbo vieną darbininką, kuris 
atkalbinėjo kitus darbininkus, 
kad atsisakytų nuo CIO uni
jos, žodžiu sakant, tas darbi
ninkas, gal kompanijos pa
samdytas, varė judošišką dar
bą, ardė uniją
“sokeris” kurį darbininkai 
pravardino “Stooge”. Nors li
nija ir neprivertė, kad kom
panija pavarytų tą darbininką 
iš darbo, ale vistiek jis turėjo 
savo liežuvį prikąst.

Mano 
klausime 
kompanija
“stooge” likosi kaip ir laimė
tojais.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1724 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER 
Ave.. Brooklyn, N.

281 Sumner
PHILIP

Avė.,
CHAIT

Brookly.n N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
865 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control Law ■ at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

the
NOTICE is 
C 405 has

865 Fulton
RUDOLF MEYER

St., Brooklyn, N. Y. VYRAI

307 Albany

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE is 
EB 522 has 
to sell beer 
the Alcoholic
3121 Quentin Road, 
County of Kings, 
premises.

HAROLD J. YAUCH 
3121 Quentin Rd., Brooklyn, N.

the

buvo tikras No.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1679 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AUSTIN LOSQUADRO 
Ave., Brooklyn, N.1679 Utica

hereby given that 
been issued to the

No.

the

No.License 
undersigned 
Section 107

hereby given that License No.NOTICE is
GB 7386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MEYER LANGER & LOUIS FUTERMAN 

(Balbo Food Store)
31 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

THE FLINTKOTE CO
SIŪLO

Nuolatinį, Apskritų Metų Darbų
Už GERĄ ALGĄ

nuožmi li
kai pilnai 
pripažino 
rašė kontraktą ant metų. Pa
kėlė algas nuo 10 centų iki 
16 centų per valandą. Už šeš
tadienius mokės pusantra tiek, 
o už sekmadienius dubeltavai 
mokės, su 30 dienų apmoka
mom atostogom. Ir medika- 
liškom ligoninės privilegijom,

šitamenuomone, 
susvyravo, 

savo • tuo
unija

SU

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control

NOTICE is 
EB 635 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN DUBROFF
373 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 267 has 
to sell beer 
the Alcoholic
485 New Lots Ave., 
County of Kings, 
premises.

PRANEŠIMAI

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

to be consumed on the

185 New
MAX DRUCKER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
C 329 has 
to sell beer at wholesale under 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
24-26 Stągg Street. 
County of Kings, to 
premises.
A. A. ATLAS BEER 
24-26 Stagg St..

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DISTRIBUTERS? INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB,10120 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
962 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

. SOL. PELLMAN
962 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

(Adm. 
Sumner

MILTON BRIMBERG
Estate of ' Anna Brimberg)

■ Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA! 
GRUPINIS APDHAUDOS PLANTS

KREIPKITĖS
PLANT PERSONNEL OFFICE

Oak & Central Aves. East Rutherford, N. J.
(203)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks rugsėjo 4 d., 7:30 
vai. vak., Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Draugės visos kviečiamos dalyvauti,1 
turime svarbių reikalų aptarti. Prie1 
progos, nepamirškite ir naujų narių: 
atsivesti prirašyti į Moterų skyrių. i 
_ M. K. (Nepamirškite pasitarti 
Laisvės vajaus reikalu.)

Sužalojo Kapų Paminklus

IS-
pa
ne

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

NOTICE 
GB 8988 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPHINE FONTANETTA 
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEE LIEBERMAN
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage 
315 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN
(G. & R. Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GOLDSTEIN

the

I

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau seno draugo, Frank 

Yudeika, kuris seniaus gyveno No. 
Philadelphia. Pa., po antrašu 1110 
arba 1011 North Street. Po amatu 
kriaučius. Labai norėčiau su juo su
sisiekti. Jei jis pats patėmys šį 
skelbimą arba kuris pažystamas ži
no, kur su juo galima susisiekti, ma
lonėkite man pranešti, už ką būsiu 
labai dėkingas. Prašau pranešti: 
Stanley Dulsky, 616 West 179th St., 
New York City 33, N. Y.

(202-203)

Rugpjūčio 22, vėlai vakare, 
išdykėliai padaužos vandalai 
ant miesto kapų sužalojo, 
vartaliojo senesnės kartos 
minkius, kurie jau buvo
taip stipriai subudavoti, ypač 
civilio karo veteranų pamink
lai nustumti, parversti ant šo
no nuo pamatų. Policija su de
tektyvais stropiai veda tyrinė
jimus. Jeigu pasisektų pagau
ti 
tu

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. SEPULVEDA
120 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 898-1 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
309 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT
309 Stuyvesant Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALONZA AUGUST HURLEY 
tStuyvesant Shopping Centre) /

Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

VYRAI! VYRAI!
H. & B, American Machine Co.
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
38

Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.
Vakacijos su alga. Grupinė tapdrauda ir daug kitokių pašalpų.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

L. SMITH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
239 Central Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

H---- —-------------------------
Tel. TRObridgo 6330

a

0

išdykėlius, oi, kaip jiems bū
riško, karšta ir šalta !

V. J. Stankus.

Maskvoj rugs. 9-12 d. 
įvyks amerikonų ir Sovietų 
šaehmatistų varžytines.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1601 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
320 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ROSARIO
320 Central Ave.,

Control
Borough of Brooklyn 
be consumed off the

239 Central
MARIA 

Ave.,
BIONDO

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

PATERNO
Brooklyn, N.

No.

Reumatiški Skausmai

NOTICE is hereby given that License 
en issued to the undersigned 
retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

to sell beer at 
the Alcoholic 
79 Berry 
County of 
premises.

Law 
Brooklyn, 

the

NOTICE
GB 1801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
1335 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. P. REGGIANI & 
1335 Myrtle Ave.,

EUGENE J. ASHER 
Brooklyn, N. Y.

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 

278 Harvard 
kamp. Inman St., arti

CAMBRIDGE,

ryto.
Street
Central Skv.

MASS

Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 
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 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėžė

532 Grand Street, Brooklyn

ri

uwuvism
GERIAUSIA DUONA
'..SCHOLES BAKING

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 apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Te!^ EVergreen 4-8802

79 Berry
PAULINE BABEY

Street, Brooklyn, N.

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at

Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE 
GB 1339 
to sell beer at 
the Alcoholic 
997 Fulton
County of Kings, 
premises.

GEORGE WENDELKEN 
997 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage Control 
•116 Monroe Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM MAIMAN
416 Monroe St., Brooklyn, N.

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kilns, to be consumed off 
premises.

the

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6912 has been issued to the ’undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner 
County of 
premises.

Beverage Control
Avenue. Borough of 

Kings, to he consumed off

Law 
Brooklyn, 

tho

17 Sumner
, MAX MINSKY

"Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 10836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
455 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
FRANCIS E. DOBSON & BEN HICKMON 
455 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
(208)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKE IR MOTINOS PA- 
GELBIN1NKE. GUOLIS ANT VIETOS AR 
KITUR. $140 I MENES). M. GOTTLIEB. 40 
PROSPECT PARK WEST, BROOKLYN. 
SOUTH 8-3951. (205)

JACQUARD STAKLIŲ TAISYTOJAI prie 
C. & K. Automatic 4X1 Staklių. Gera Alga.

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės j
C. & S. FABRICS, INC.,

8 Morris Street, Paterson, N. J.
(204)

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1871 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANCIS WEISSMAN & 
SOLOMON DEUTSCH 

Knickerbocker Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5713 — 16th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off (lie 
premises.

SAVERIO BRUNO
16th Ave., Brooklyn, N. Y.5713

855

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2281 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 W. 37th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2129 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1181 — 42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEON KAPLAN & ADQLPH SCHECHTER 
1481 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

the

2663 W.

NOTICE 
GB 10129

JOSEPH DROGOWITZ
37th St.. Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1665 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

RICHARD GEER
1665 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

MECHANIKAI
Patyrę

Ornamental Line

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2608 
Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Rd.. Brooklyn, N. Y.

NATIONAL BENT STEEL CORP.
53-01 Nurge Ave., Maspeth, L.I..N.Y.

(203)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9821 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1712 
Fulton St., Borough of 
Kings, to be consumed 

ELMIRA B.
1712 Fulton St,

Brooklyn, County <-i 
off the premises.
WARREN

Brookb,n, N. Y.

608 Liberty
ELVIRA LON ARDO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i
GB 1815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control
1116 Coney Island Ave., Borough of 
County of Kings, to be 
premises.
HAROLD J. STORCH & 
1146 Coney Island Ave..

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
16 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BENJAMIN ZEDERBAUM & 
HERMAN ZEDERBAUM 

(B. & H. Cafeteria)
16 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL FINKELSTEIN 
701 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

consumed

Law at
B’klyn, 

off the

JOSEPH
Brooklyn, N. Y.

RUBIN

the

the

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Ix>ts Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
EB 576 has 
to sell beer 
the
263 New 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BRODERSON
(B. & B. Delicatessen & Rest.) 

263 New Ix>ts Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY J. CARRINO
1213 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

BULOVĄ!

CAMBRIDGE

BEATRICE 
17J«W«U

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

Ruokiu Daiktų

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5804 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at tet-iil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANIELLO DE GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave.. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i

DEAN
. . . $247S

PATRICIA 
17 jiwili . . . $2475

NAT. SIEGEL 'Į
225 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11429 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Broome Street, Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10582 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
105 —- Avenue C. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tlie 
premises.

HARRY BRONSTEIN
105 -- Ave. C, Brooklyn, N. Y.

50 Broome

Beverage Control Law
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOSEPH TRZCINSKI
St., Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
GB 2394 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
67 Nevins 
County of 
premises.
HAROLD

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 — Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASSMER DAIRY CORP.
Ave. U. Brooklyn, N. Y.510

67 Nevins

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

RUVIN & SOLOMON RUBIN 
(R. & R. Delicatessen)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1550 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 Ditmas 
County of 
premises.

Aven ue, 
Kings, to

Control Law 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

2 Ditmas
FRED 

Avenue,
ZAKS

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 
125 Ditmas Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS RAPPAPORT 
(Ditmas Food Center) •

125 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NO'J’ICE is hereby given that License No. 
GB 11163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
569 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KALMAN STAHL
569 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11471 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
629 • Avenue U. Borough of Brooklyn,

be consumed off the

Alcoholic Beverage 
• Avenue U. 

County of Kings, to 
premises.

629 -- Ave.
CESARE 
U.

PIZZOLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 11471 ha sheen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1330 — Avenue H, 
County of Kings, to 
premises, *

JACK MILLER1 &
(Midwood Grocery & Dairy) 

1330 — Ave. H, Brooklyn, N.

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off • the

WILLIAM BLOOM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6934 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1608 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

SIDNEY GOODMAN & WM. B. KROLL 
(M. & M. Food Stores)

1608 — Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
1606 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1606

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
519 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS GROLITZER
519 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tlrit license No. 
GB 9345 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

JOHN F. STEILEN. INC.
503 Church Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5902 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
911 Myrtle 
County of 
premises.

911 Myrtle

107 of 
iw at 

Brooklyn, 
the

at retail under Section
Beverage Control 1 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

MORRIS GORCHOW 
(Morris Food Store)
Ave., Brooklyn, N

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
1 demises.

WILLIAM MACKIN
Ave.. Brooklyn. N. Y. T108 Patchen

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 10 7 of

Beverage Control Law

NOTICE is 
EB 307 has 
to soil beer 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
93 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE • is 
EB 429 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 — Ave. M, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law

NOTICE is 
EB 248 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
415 Sutter 
County of 
premises.

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

Beverage , Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MERGINOS
Mes Pakėlėme

SAVO PRADINĘ MOKESTI 
PASTOVŪS DARBAI 
LINE OPERATORĖS 

Maisto Pakavimo Department^ 
Vakacijos Su Alga 

Muzika Laike Jūsų Darbo
Bonai Atsižymėjusioms Darbe.

BURRY BISCUIT 
CORPORATION 

963 NEWARK AVE. 
ELIZABETH, N. J.

(207)

GIRLS!
YOUNG WOMEN!

We have many interesting jobs for 
wrappers, pasting machine trainees, 
etc. Here are excellent opportunities 
for good earnings and rapid < 
advancement in one of the country’s 
largest book binding concerns. No 
experience necessary. You will 
be paid while learning!

5 DAY, 371/2 HOUR WEEK 
TIME & HALF OVERTIME 

DAY & NIGHT WORK 
EXTRA PAY FOR NIGHTS 
COMPANY CAFETERIA 
VACATIONS WITH PAY 

APPLICANT MUST BE ABLE TO 
READ AND WRITE ENGLISH. 

SEE MR. BERNARD 
FIFTH FLOOR 

WOLFF BOOK 
MANUFACTURING 

526 WEST 26TH ST..
CO

(207)

MERGINOS!
Sudėjimui akmenėlių j kostumų jewelry. 

Patyrimas Nereikalingas 
VIRŠLAIKIAI. $25 PRADŽIAI 

5 dienų savaitė
MODERNE COSTUME JEWELRY CO.

233 W. 42nd St., N. Y. C.
(203)

OPERATORĖS
LEIDĖJOS PRIĖMĖJOS

prie marškinių.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.
CORRECT LAUNDRY

1801 AVENUE Z, BROOKLYN
SHcepshcad 3-4036

(204)

BENJAMIN FARBER
Ave., Brooklyn, N.

IDA P. ĘERTOLACCI
Ave. H, Brooklyn, N. Y. 415 Suiter OPERATORĖS 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

S. & S. DRESS CO.,
147-07 SOUTH ROAD, JAMAICA, L. I.

(204)

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10011 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
542 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEONARD & CARMELLO PINNAVAIA 

542 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 6890 
to sell beer at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage 
1010 — Avenue H, 
County of Kings, to 
premises.

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

NOTICE is herebj given that License 
EB- 1504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcohol.ię! Beverage Control 
510 Empire Blvd., Borough of

. County of Kings, to be consumed on 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
Blvd. Brooklyn, N.

No.

Control. Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Law at 
Brooklyn, 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampai Broadway lr Stone Ave, 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-0191

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1779 has been issued to\ the undersigned 
to sell beer t|t retail under Section 1107 off 
the Alcoholic Bevqrage jContilol Ijaw at 
843 Gates A vende,1 Borough of ’Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. ,

BENJAMIN
843 Gates Ave.,

be consumed off

EISENBERG
Brooklyn, N.

1610
SYLVIA

Ave. H,
SILVER ‘

Brooklyn, N. Y. 510 Empire DRAPERS & FINIŠERKOS

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11484 has been issued to the undersigned 
to keli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
221 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 
EB 331 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retaiį under Section 107 ot 

J Beverage Control *

No. PATYRUSIOS PRIE 
KOSTUMERSKO DARBO GOWNS

MAY HARRITY
8 W. 56TH ST., N. Y. C.

(205)LASSER
Brooklyn, N. Y.

PHILIP
221 Manhattan Ave.,

MOTERYS
Sandėlio rūme darbas.

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
Gera alga. Bush Terminal Area.

Kreipkitės Asmeniškai.
UNITED CIGAR WHELAN STORES

39th St., ir 1st Ave., Brooklyn. 
Employment Office, Ground Floor.

(20»)

NOTICE is hereby given that License 
GB 11447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ■ Law at 
1158 Lenox Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY BRILL & ABRAHAM SHOROWITZ 

(D-B-A Lenox Self Service Co.)
“ Brooklyn, N. Y. T

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.)

1158 Lenox Road,.

Brooklyn, N. Y.
Atdara Vakarais.

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1739 has been issued -to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ‘ Beverage Control Law at 
442 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WILLIAMS
442 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tl.ftt. License No. 
EB 681 hpjj been issued to the undersigned 
to sell beer ut retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MORRIS GELLER & ABRAHAM DANZKER 
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
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i? NewYorko^^ferZinKn
Pasirinkite Laiką, Bei 
Būkite Šiame LDS 
Kuopų Piknike!

ir ilgalaikis LDS 
su New Yorko-New 
kuopų 3 apskritimi 
rengiamas piknikas

Įdomus 
kuopų 
Jersey 
bendrai
įvyks jau šį šeštadienį, rug
pjūčio 31-mą, Lithuanian Li
berty Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Mes pikniką vadiname nak
tiniu, bet, tiesą pasakius, nuo 
jūsų priklauso, katruo pava
dinsite ar padarysite. Jis pra
sidės šeštadienį, beveik nuo 
pietų, 2 valandą, ir tęsis per 
visą vakarą ir naktį, tai yra, 
gerokai įkops į antrą dieną ir 
į kitą mėnesį, į rugsėjo 1-mą.

priklauso, 
pasilikti 

iki vakaro
sveikas pa- 

Bus smagu

Gimtadienio Dovanos 
KomunistŲ Partijai z

Busas Įvažiavo per Lan 
gą Krautuvėn

Brooklynas Mobiliztiojasi 
Laisvės Vajui

dienraščiui 
yra visokių 
mano, kad 

apie

Veik kas vakarą užėję į 
Laisvės raštinę žmonės jau 
kalbasi apie sukėlimą apskri
tų metų budžeto 
Laisvei. Tačiau 
nuomonių. Vieni
Brooklynas gali sukelti 
du ar tris tūkstančius dolerių 
savo kvotai. Kiti gatavi “be- 
tinti,” kad Brooklynas sukels 
penkius tūkstančius dolerių.

Patartina per aukštai ne
šokti nusistatant kvotas. Rei
kia gerai apsirokuoti ir nusi
statyti tokią kvotą, kurią tik
rai galėtume išpildyti. Būkime 
akuratni. Entuziazmas yra ge
ras dalykas. Jis priduoda in
spiracijos darbuotis, tačiau 
apsirokavimas yra svarbiau
sia.

George Kuraitis, ALDLD 1

kp. organizatorius, sugestavo 
šaukti brooklyniečių mitingą 
kartu su jo kuopos mitingu ir 
nusistatyti kvotą. Kuraitis yra 
daugelib metų Laisvės vaji- 
ninkas ir jis mano, kad Brook
lynas turi būt pavyzdis kitiems 
miestams šiuom reikalu. Turi 
organizuotis anksti ir veikti 
rimtai.

ALDLD 1 kp. mitingas įvyks 
rugsėjo (Sept.) 12 d., bus 
Laisvės salėje. Tai bus masi
nis brooklyniečių mitingas mo
bilizacijai dienraščio Laisvės 
vajui.

Visi Laisvės skaitytojai, visi 
dienraščiui Laisvei gero lin
kinti žmonės, yra kviečiami 
dalyvauti tame mitinge.

P. Buknys.

Filmos-Teatrai
---------- B

' “Specter of the Rose” su Ivan
I Kirovu ant Broadway

Pagaliau, ilgai lauktoji fil-
fa “Rožės Pasivaidinimas” at-

i ėjo į Amerikos teatro širdį—

Taigi, nuo jūsų 
kaip ilgai norėsite 
piknike. Užteks 
šeštadienį, sau 
trauksite namo,
pabuvoti linksmoje draugovė
je nakčia, pasiliksite. Vieta, 
kaip jau žinoma, ten tinkama 
pabuvoti. Vien sekmadienį li
gi vakaro būnančiuose pikni
kuose žmonės skundžiasi, kad 
per anksti reikia važiuoti na
mo. šį kartą nereiks skubėti.

Iš New Yorko miesto imti ;Broadway. Ji pradedama 
traukinį Pennsylvania stotyje 
prie 7th Avė. ir 33rd St. Iš- 
sėsti Wood Ave., 
Traukinių yra daug 
valandomis.

Pikniko ^rengėjai 
rėti gana valgių ir gėrimų 
Šokiams gros žinomoji šauni į lis siekiasi 
Antano Pavidžio orkestrą.

Rengėjai.

Lindene. 
popiečio

žada tu-

Juokingiausias Komedijų Romansas! 
Istorija Keistų Vedybinių Prietiki:)

BARBARA ROBERT
STANWYCK CUMMINGS

“THE BRIDE
WORE BOOTS”

Ir 2-ras Puikus Dalykas
James Mason labai jaudinančiame
“THE MAN IN GREY” 
BROOKLYN 
PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb Aves.

rodyti rugpjūčio 31-mą, šian
dien, Republic Teatre, Broad
way ir 51st St., New Yorke. 
Tai pats didysis teatrų cen
tras.

Mūsų Broadway — vyriau- 
' sis teatrininkų siekis; Dauge- 

Hollywoodo tam, 
i kad per jį sugrįžti ant Broad-
' way, kas ne kiekvienam, pa
siekusiam Hollywooda, pa
vyksta. Ne visos filmds ir fil-

- Pradžia Ketvirtadienį, Rugs. 5 - 
Galingiausia, 
filmų 
niai! . 
mūšį! 
nos .. 
lociaus intriga!

G. C. F. Perstoto
VIVIEN

LEIGH
BERNARD

šauniausia iš visų 
iki šiol! . . . Sensacingi regi- 
. . Matyk jspūdingąjj Nilo 
.. . Puošniausios puotų sce- 

. Prietikiai! ...Egipto pa-

Visi Keliai Ves j 
Laisvės Pikniką 
Philadelphijoj

kuo

IVAN KIROV

Ką tiktai susitiksi, su 
pasikalbėsi Brooklyne šiomis 
dienomis, atsakys:

—Važiuosime į Laisvės pik
niką Philadelphijoj šį sekma
dienį.

Bušai nuo Laisvės salės iš
eis 9:30 ryto sekmadienį, rug
sėjo 1-mą.

Atrodo, kad šiemet į pikni
ką nuvažiuos daugiau brook
lyniečių, negu kada buvo. 
Važiuoja pilnačiai trys dideli 
busai — tie jau seniai pripil
dyti. Mašinomis rengėsi va
žiuoti desėtkai žmonių jau 
pirm pripildymo busų. Netil- 
pusieji į busus taisosi šynas ir 
tų automobilių, kurių ketino 
nejudinti, jeigu būtų buvę bu
su ose gana vietos.

Daugelis, kaip girdėti, va
žiuoja į tą apylinkę pas drau
gus jau iš anksto, kad su jais j 
kartu atvykti į pikniką. Tiesa, i 
tam yra ir puiki proga. Kai 
kuriems net trys dienos šven
čiu. Ir visiems nedirbama die
na pirmadienį, nereikės po 
pikniko nemigus skubėti į dar
bą.

Komunistų Partija ruošiasi 
minėti savo 27-tąjį gimtadie
nį. Tuo tikslu rengiamas di
džiulis masinis mitingas pa
skubusiame Madison Square 
Gardene. Tai didžiausia pa
stogėje esanti patalpa New 
Yorke.

Minėjimas įvyks rugsėjo 19- 
tą, ketvirtadienį.

Kadangi Amerikoje yra pri
imta duoti gimtadienio dova
nas, tad ir komunistai tikisi 
dovanų. Puikia dovana, sako 
partijos nacionalis viršinin
kas Henry Winston, būtų me
tinė prenumerata Daily Wor- 
keriui.

Mainais, komunistai duos 
nemokamai 1 tikietą į Garde
na kiekvienam užsirašiusiam 
Daily Worker šiuo laikotar
piu iki 19-tos.

Lietuviu Komunistu Kliu- 
bas taipgi rūpinasi būti tarp 
tų garbingųjų, nunešti dova
nų. Galintieji užsirašyti ar už
rašyti laikraštį, matykite kliu- 
biečius ir gaukite gimtadienio 
iškilmei įžangos tikietą.

L. K. N.

Keturi desėtkai žmonių, ke
liavusių Broadway busu, New I 
Yorke, nei iš šio, nei iš to pa-’ 
sijuto prie pundų kojinių ir' 
apatinių, bet vargiai kam rū
pėjo kojinių rinktis. Visi apsi- 
dairinėjo aplink save, ar pats . 
visas tebesąs čielybėje.

Busas buvo paslydęs ir Įsmi
gęs frontiniu galu i krautuvę- 
sandėlĮ, 529 Broadway. Nie
kas'nesužeista. Vairuotojas sa
ko, kad stabdžiai neveikė. Ne
laimė ištiko busui atsimušus i 
sustojusį prie šviesų sunkveži
mi ir nuo to staiga persimetus 
Į šoną.

čiu baru. Brooklyne irgi šią 
savaitę netrūko lietaus ir vė
su, o šį rytą (penktadienį) ir 
su sermėga apsivilkę žmonės 
vikriai žingsniuoja šaligat
viais. šiluma nupuolus žemiau 
60 laipsnių.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETU SĄJUNGĄ
šiaurinę Bukoviną)

per WORLD TOURISTS

Jų Atostogas Sulijo
Petras Vaznys, 
išvežiotojas, iš 

iš puikios 
apylinkės,

linkėjimų 
vakacijos. 
Ligi pasi-

atostoga-

MIRĖ
m.

Drabužiai turi 
koje. Turi būti 
zinfektuoti ir

Tarybos

būti geroje tvar- 
išvalyti, garais de- 
pridėla Sveikatos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

per

Dariaus-Girėno Pikai 
kas Klaščiaus Parke

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

CH. 2-2838 
Tarpininkas U.S. Service

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

Laisvietis 
laikraščio 
Bridge water, Mass., 
vasaros atostogom 
rašo :

—Visiems gerų 
Laisvėje. Prastos 
Lietus lyja ir šalta, 
matymo!

Šią savaitę taipgi
vo ir Vacius ir Blanche Senke- 
vičiai, vienas Laisvės spaustu
vės technikų su žmona. Nete
ko patirti, kaip sekėsi jiems. 
Gal bus pasirinkę šiltesnį ir 
sausesnį kraštą.

Tiesa, belaikinis šaltis ii’ 
lietūs gal būt užėjo labai pla-

George Bakanauskas, 67 
amžiaus, gyveno 55 Hudson 
Ave., Brooklyne, mirė Brook
lyn Ligoninėje, rugpj. 29 d. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
po virš minėtu antrašu. Laido
tuvės įvyks rugsėjo 3 d., Kal
varijos kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Teofilę, dukterį ir žen
tą, Jean ir Joseph Chess, du 
anūkus ir posūnį John Navi
kas.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Joseph Garszva K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Undertaker & EmbalmciTrijų dienų, šventėmis ir di
džiųjų iškilmių proga daug 
kas šį šeštadienį ir sekmadie
nį bus išvykę4 užmiesčius. Ta
čiau didžiuma miestiečių vis- 
tiek bus likęsi mieste.

Turintiems palinkimo pikni- 
kauti mieste bus tam proga 
Dariaus-Girėno Paminklui Sta
tyti Komiteto ruošiamame pik
nike šį šeštadienį, rugpjūčio 
31-mą, Klaščiaus Clinton Par
ke, Betts 
Maspethe. 
Pradžia 2

Piknike
gr a mos ir gros Angelų Kara
lienės parapijos jaunuolių be- 
nas. R.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Ruth Axler, 25 m., kaltina
ma subadžiusi peiliu visai ne- 
pažįstafną vyriškį (taip esą 
jie sakę policijai), patalpinta 
Bellevue ligoninėje ištirti.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

mukęs pasiekia Broadway.
Ką duos žiūrėtojui filmą 

“Rožės P a s i v a i d inimas ?” 
Šiuos žodžius įrašau dar ne
mačius filmos. Tačiau užtik
rintai žinau vieną — joje bus į 
pirma proga pamatyti mūsų 
žymaus tautiečio sūnų 
tingą šokėją f Urnoje.

To, tikriausia, laukiame ne i 
mes vieni. To laukia tūkstan
čiai lietuvių, kurie dr. J. J. 
Kaškiaučių pažįsta asmeniš
kai. To pat laukia ir tūkstan
čiai tų, kurie jį pažino ir pa
mylėjo iš jo raštų, jiems la
bai brangių raštų, taupomų 
tarp svarbiausių darbininkiško 
turtelio brangenybių. Pažinę 
tokį tėvą, aišku, norime pa
žinti ir sūnų.

Apie Ivano Kirovo rolę fil
moje buvo plačiai rašyta Me
no Skyriuje ir kituose pusla
piuose, tad čia nekartosiu, šis 
tas apie jį ir apie pačią 
mą dar teks pasakyti po 
matymo. Pasakyti naudai 
į kurių miestelius filmą 
neateis. Brooklyniečiai ir iš 
apylinkių turės progą pama
tyti patys pirmieji, kadangi 
filmą pradedama rodyti pra
džioje trijų, dienų švenčių.

žvaigždėse, greta Kirovo, 
vaidina Judith Anderson, Mi
chael Chekhov, Viola Essen, 
Lionel Stander.

Veikąlą filmai rašė, ją ga
mino jir direktoriavo Ben 
Hecht, Republic studijose.

ir Maspeth Avės., 
Įžanga 50 centų, 

vai.
tikimasi kalbų pro-

talen-

K

VĖSUS

REIKALAVIMAI

tų draugijų parengimuo- 
kooperuoja su dienraščiu

Stabile 
Lester, 
Kelley,

square.
su orkestrą, 

Modernaires su
Acromaniacs,

Nau jas 
JĖGĄ"

■

fil- 
pa- 
tų, 
gal

Laisvės Bazaras jvyks Kovo-March 
7, 8 ir 10 dienomis, 1947, Grand Pa
radise salėse.

Laisvės Bendrovė.
(202-204)

Larsvės bendrovės dalininkų su
važiavimas ir bankietas bus sausio- 
Jan. 26-tą dieną, 1947, Grand Para
dise salėse, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
DIDIEJI PARENGIMAI

Koncertas jvyks Lapkr.-Nov. 10 
d., 1946, Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Reikalinga kambarių, 
turite tris kambarius 
kambarių apartmentą 
arba kurie gyvenate 
riuose arba penkiuose 
ir norėtumėte prisiimti
sės, praneškite tuojau Laisvės rašti
nei raštu arba telefonu. Laisvė, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
STagg 2-3878. (201-203)

organizacijų, draugijų ir 
prašome aukščiau minėtom

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

*
*

Criers

Ir dar puikus asmenų 
vaidinimas scenoje 
BOB CROSBY 

ORKESTRAS • The Town

MIKE LEIPUS 
324 Devde Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Tad, kurie 
arba trijų 
išrandavoti, 

dviese ketu- 
kambariuose 
porą ant pu-

Visų 
kliubų 
dienom nieko nerengti. Mes kviečia
me visų draugijų narius dalyvauti 
Laisvės parengimuose, mes pasirū
pinsime, kad visi Laisvės skaitytojai 
dalyvautų 
se, kurios 
Laisve.

ir JO 
STRAND Broadway ir 47 St.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler's 

detektyviškų apysakų 
Humphrey įžiurę n

BOGART BACALL
“THE BIG SLEEP”
*

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVĖ EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Cole Porter’io karjeros 
CARY GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
iu Monty Woolley ❖ Ginny Simms 
* Jane Wyman ❖ Mary Martin * 
Eve Arden * ir pulkas žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter’io scnsacin^os dainos! 
Dieną ir Naktį jūs kalbėsite apie tai 1 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma 

HOLLYWOOD stAY

r 5 s

CLAUDE
RAINS,

SHAW'S

“CAESAR and
CLEOPATRA”

Paruošė ir Dirigavo 
Gabriel Pascal 

su STEWART GRANGER
Flora Robson . Francis L. Sullivan 

ir tūkstančiai vaidintojų! 
Techni-Spalvė Pagunda!

Atvėdintas oras • Nuolat rodoma
ASTOR THEATRE

Broadway ir 45th Street

DOROTHY McGUIRE—ROBERT YOUNG 
kaipo

“CLAUDIA and DAVID” 
Ir dar gausingas asmenų vaidinimas sce
noje: VIVIAN BLAINE, Lou Wiilis, Jr., 
Bobhy Whaling, Roily Rolls • EKSTRA! 
Jerry Colonna e SPECIALIAI: 
March of Time apie "ATOMINĘ 
DAW 7TH AVRNUE KIIX V ir 50TH STREET •

AMERIKINE PREMJERA
HARRY BAUR veikale

“The Postmaster’s Daughter”
Puškino Klasika

Išimtinai! Pirmieji Judžiai Pilnai!

Pirmoji Gegužės Sov. Sąjungoj
Vaizdingi reginiai iš Pirmosios Gegužės 
minėjimų Maskvoj, Leningrade, Stalingra
de ir Kijeve. Nufotografuoti ten pat žy- 

įjLk miųjų Sovietinių fotografų.

P STANLEY
& VĖSUS WIs. 7-9686

BARBARA STANWYCK • VAN HEFLIN • LIZABETH SCOTT

THE STRANGE LOVE OF MARTHA IVERS”
su KIRK DOUGLAS ® JUDITH ANDERSON

DINAH SHORE Radio Ir judžių dainų žvaigždė scenoj
Dar ir GIL LAMB, THE ACROMANIACS, ir extra patrauklus

priedas Dick Stabile ir Jo Ork.

BROADWAY
& 48 STREET

Girdėk Talkininkus darant iivadą it bylos prieA Nacius karinius kriminalistus Nu
remberg© teisme! Matyk kilusias naujas riauėes Trieste! Matyk pirmuosius judžius 
is Cyprus, kur Anglija internuoja 2.000 žydų pabėgėlių, keliavusių j Palest’ną! Matyk 
Amerikos lakūnų paliuosavlmų Jugoslavijoj, kas suėvelnina J. V.-Jugosavijos krizj! 
Matyk svarbią “This is America" filmą apie "Port of'New York” ir dar žinių 
filmas ii viso nasaulio! Matyk puikiausius judžius mieste

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St

TONY’S 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Tel. SOnth 8-6569

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

650 5th Ave., Icamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 337 St. Nicholas Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Brooklyno Paramount
Filmą “Bride Wore Boots” 

palikta antrai savaitei. Vaidi
na Barbara Stanwyck ir Ro
bert Cunynings su Diana Lynn 
ir Patrie’s Knowles. Taipgi pa
silieka <teątre ir antroji filmą 
“The Man in Grey.” Teatras 
prie Flatbush ir DeKalb Avės.

New Yorko Paramount
“The Strange Love of Mar

tha Iver^” pradėjo šeštą ir 
paskutinę savaitę teatre prie 

Scenoje Diek 
Buddy 
Paula 

Russ

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos LZZA RESTAURANT

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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