
Armija ir Sutartys.
“Revoliucija” Irane.
Chinija ir Amerika.
Amerikos Skolos Yra po

$3,100 ant Žmogaus.
32,000,000 Knygų.
"Rašo D. M. SOLOMSKAS

Kada Sovietų armija buvo 
Irane ir Sovietai vedė derybas 
su Irano vyriausybe žibalo 
šaltinių reikale, tai Anglijos 
ir Wall stryto imperialistai 
šaukė, kad “negali būti lygios 
ir teisingos derybos, kada sve
timos šalies armija stovi Ira- 

• ne.”
Bet ką daro britai ir Wall 

stryto imperialistai? Jų armi
ja stovi Egipte, o jie pateikė 
Egiptui naujos sutarties sąly
gas. Amerikos armija stovi Is
landijoj, Panamoj, Filipinuo
se ir dar apie 50-tyj kitų šalių 
ir Wall stryto imperialistai 
pateikė toms šalims naujas 
sutarčių sąlygas.

Tas parodo, kad Londone 
ir Washingtone diplomatai 
mano, kad kas jiems galima, 
tai tas negalima Sovietų Są
jungai. Bet tai nėra logikos.

Bet būtų bergždžias reika
las pas juos logikos ir jieško- 
ti. Mr. Trumanas išvarė iš 
valdžios Mr. Wallace’a, argu
mentuodamas, kad visi val
džios nariai turi laikytis vie
nodos politikos. Bet Mr. Tru
manas ir Mr. Byrnes viską 
daro, kad įkišti į Lenkijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Jugo
slavijos ir kitų šalių valdžias 
tokius asmenis, kurie ten kas
dien triukšmą keltų ir ardy
tų tų šalių valdžių vieningu
mą. 51

Pietiniame Irane “revoliu
cija.” Sukilėliai paėmė kelias 
prieplaukas Persijos Užlajos 
pakraštyj. Iš kur jie gavo gin
klų ir amunicijos? Juos ap
rūpino ginklais ir amunicija 
Anglijos armija, kuri pribuvo 
į Basra miestą, ir anglų karo 
laivai, kurie stovi Irano pa
kraščiuose. /

Kad ten bus “revoliucija,” 
tą daug kartų nurodė Sovietų 
Sąjungos ir Irano spauda, nes 
anglai užsispyrę ant žūt-būti 
nuversti dabartinę Irano val
džią ir pastatyti ten tokią 
valdžią, kuri šoktų pagal Lon
dono komandą.

Chinijos liaudis reikalauja, 
kad Amerika ištrauktą savo 
ginkluotas jėgas iš tos šalies. 
Chinijos liaudis sako, kad, jei
gu Amerikos armija būtų iš 
ten ištraukta, tai pasibaigtų 
naminis karas.

žinoma, generolo Chiang 
Kai-sheko klika nori, kad ten 
Amerikos armija pasiliktų. 
Kada Sovietų Sąjungos atsto
vas reikalavo Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryboj, , idant 
Washingtonas pasakytų, kiek 
ten yra amerikinės armijos, 
tai generolo Chiang Kai-sheko 
agentas pareiškė, būk tai 
esąs “Chinijos ir Amerikos 
reikalas.” Bet nei jis, nei 
Chiang Kai-shekas nėra Chi
nija ir jie neatstovauja Chi
nijos liaudies, nes ta liaudis 
prieš juos veda naminį karą.

Jungtinių Valstijų valstybi
nės skolos jau pasiekė $400,- 
500,000,000. Reiškia, kiekvie
nas pilietis turi $3,100 vals
tybinių skolų. Tą jis turės iš
mokėti įvairiais taksais.

Kas mano, kad jis yra “ba- 
gotas,” jei jis turi banke pi
nigų, namą, gal dar automo
bilių, tai lai nepamiršta ir šią 
valstybės skolą. Jeigu šeima 
susideda iš vyro, žmonos ir 
vaiko, tai ji turi $9,300 vals
tybinių skolų! •

, 'k ★ ★
Ir tos skolos nemažėja, bet 

nuolatos auga! Trumano vy
riausybė karo reikalams iš
leidžia virš $13,000,000,000 
per metus, arba apie 80 nuoš. 
visų valdžios įplaukų. Reiškia, 
ant kiekvieno\gyventojo Tru
mano valdžia įmetus išleidžia 
po $100. Tai dar daugiau di-
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iki bus panaikintas teismo

jiems sustreikavo Jones- 
Laughlin plieno fabriko

teismas atšauktu indžionk- 
šiną. Po • to streikieriai 
pradėjo derybas su Duques- . 
ne kompanija.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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(ELAS) 
ir Pirė- 
praneša

ANGUIJA ATSIUNTĖ DAR 
60,000 ARMIJOS PRIEŠ 

GRAIKŲ DEMOKRATUS

Graikų Komunistai Išstatė 
Sąlygas Valdžiai dėlei 

Naminio Karo Baigimo
I

Anglai Padės Fašistam Kare 
Prieš Respublikiecius

Komunistai Reikalauja Priimt ir Juos, j Valdžią, Pašal'nt 
Anglų Ariųiją ir Panaikint Bausmes Respublikiečiams

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

PITTSB. STREIKAI PRIVERTĖ ATSAUKT INDZIONKSINį

Athenai, Graikija. —Be
laukdami karaliaus Jurgio 
II sugrįžimo į Graikiją, an
glai daugiau negu padvigu
bino savo armiją tame 
krašte. Anglijos užsienio 
reikalų ministerija sakė, 
anglų kariuomenė gal tu
rės padėti kara liškajai 
Graikijos valdžiai nuslo
pinti respublikiečių sukili
mą (prieš užkartą jiems 
carą). Pirmiau buvę 40,000 
anglų kariuomenės Graiki
joje, o paskutiniu laiku at
siųsta dar 60,000.

N e o ficialiai pranešama,

TARDO SUKTYBES 
KARINIU DAIKTU 
PARDAVINĖJIME

Washington. — Pulkinin
kas George H. Moriarity 
sakė kongresmanų komisi
jai, kad valdiniai pareigū
nai faktinai padovanojo 2 
iki 3 bilionų vertės atlieka
mų elektroniškų karinių 
įrengimų privačiams biz
nieriams. Kaltinamas suk
tybėse, viėnas tų pareigū
nų, Fr. R. Creedon pasi
traukė iš vietos.

Kariuomenei Taip Pat 
Pritruksią Jautienos

Chicago. — Keturių di
džiųjų skerdyklų atstovai 
sakė, jog negalima bus pri
statyt armijai 60 milionų 
svarų reikalaujamos jautie
nos ir kitos mėsos per mė
nesį. Kareiviai todėl turė
sią daugiau naudot žuvies 
ir paukštienos.

AREŠTUOJA GRAIKIJOS 
KAREIVIUS

Athenai, Graikija. —Mo
na r chistų komandieriai 
areštavo dar 70 savo karei
vių šiaurinėje Graikijoje. 
Kareiviai kaltinami, kad jie 
bendradarbiavo su graikų 
r e s p ublikiečiais, kovojan
čiais prieš karaliaus val
džią.

New Yorke penktadienį 
užsidarė visos bucernės. 

dina valstybės skolas.

1938 metais buyo išleista 
“Trumpa Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos Istorija.” 
Ją parašė J.- Stalinas. Mask
vos radijas pranešė, kad iki 
šiol ši knyga atspausdinta 61- 
je kalboje Sovietų Sąjungos 
gyventojų ir 16-koj kalbų už
sienio tautų. Jos jau išplatin
ta 31,317,000 kopijų. Tai dar 
jokios kitos knygos tiek nebu
vo išplatinta bėgyj aštuonių 
metų.

kad Jungtinės Valstijos 
taipgi atsiųs tam tikrą 
skaičių savo kariuomenės. 
Dar neatsakytas klausimas, 
ar amerikonai prisidės prie 
Graikijos monarchistų 'ir 
anglų karo prieš demokra
tinius graikus.

Anglija atsiuntė naujūs 
savo karo laivų būrius į 
svarbiuosius Graikijos uos
tus, Salonikų ir Pirėjų. Nes 
graikų monarchistų - fašis
tų kariuomenė ir žandarai 
vis nepajėgia apsidirbti su 
r e s p u b 1 ikiečiais, Tautos 
Laisvinimo Fronto 
kovūnais Salonikos 
jaus srityse, kaip 
Robertas Conway,
Daily News štabo kores
pondentas Graikijoje. Ji
sai sako:

“Tęsiasia karšti mūšiai. 
Graikijos valdžios kariuo
mene veikia tankais, šar
vuotais automobiliais ir 
kulkosvaidžiais, o (monar
chistų) lėktuvai bando šau
dyt ir bombarduot taria
mus ‘banditus’ (tai yra de
mokratinius graikus sukilė
lius). Pranešama apie, kau
tynes daugelyje vietų, šim
tai esą užmušama bei su
žeidžiama. Valdžia neskel
bia nuostolių, bet kairieji 
tvirtina, kad jie labai ap
lamdė valdžios jėgas kai 
kuriuose mūšiuose.”

Gatvekarių Streikas 
Pittsburghe Esąs 
Jau Atšauktas

27.Pittsburgh, Pa., rugs 
—Pranešama, kad gatveka
rių konduktoriai atšaukė 
savo streiką, kuomet teis
mas panaikino savo duotą 
indžionkšiną prieš strei
kuojančius Duquesne elek
tros darbininkus. Bet elek
trininkų streikas tęsiasi; 
todėl tik dalis gatvekarių 
tegali važinėti. Duquesne 
kompanija gamino elektrą 
Pittsburghui ir apylinkei.

Lake Success, N. Y. — 
Nutarta nepriimt Ispaniją į 
Jungtinių Tautų komisiją 
dėlei narkotiškų svaigalų 
kontroliavimo pasaulyj.

TRUMAN NEŠAUKS KONGRESO DĖE MĖSOS RADO
Washington.— Preziden

tas Trumanas pareiškė re
porteriams, kad jis nešauks 
kongreso į nepaprastą se
siją dėl mėsos trūkumo. Jis 
taip pat nesutiksiąs pakel
ti mėsos kainas.. Preziden
tas sakė, jog valdžios nu
statytos kainos yra gana 
aukštos: dabartinės kainos 
užtikrina pakankamus pel
nus mėsinių gyvulių augin-

MM»W—

Athenai, Graikija.—Grai
kų Komunistų Partija rugs. 
26 d. paskelbė savo reikala
vimus valdžiai. Jei valdžia 
priims komunistų statomas 
sąlygas, tai jie stabdys pi
lietinį karą prieš valdžią ir 
patys sutiks joje dalyvauti. 
Komunistai reikalauja se
kamų dalykų:

1. Valdžia turi būti taip joj viešpatauja fašistiniai 
paplatinta, kad joje daly
vautų visų partijų atstovai, 
tame skaičiuje ir kairiojo 
Tautos L a i s v i nio Fronto 
(partizanų) nariai.

2. Valdžia turi reikalaut, 
kad Anglija ištrauktų visą

Monarchistai Negali 
Užginčyti Teroro prieš 
Laisvesnius Graikus

Athenai. — Fašistinės 
monarchistų valdžios kon
troliuojami, Graikijos laik
raščiai plūsta užsieniečius 
kitataučius, .kurie pranešė, 
kaip ta valdžia terorizuoja 
karaliaus priešus. Bet nė 
vienas toks Graikijos laik
raštis nemėgino užginčyt 
žvėriškų žandarų ir kariuo
menės žygių prieš graikus 
demokratus. Tie korespon
dentai, bet kitko, paskelbė, 
kad monarchistai suėmė 
pasislėpusių respublikiečių 
žmonas ir vaikus, sugrūdo 
juos į koncentracijos žar
džius. O žardžiuose, juos 
monarchistai kankina badu, 
troškuliu, visokiu brudu ir 
nešvara.

Višinskio Atsakymas Dėlei Rumunijos
Paryžius. — Andrius Vi

šinskis, užsieninis Sovietų 
v i c e^m i n istras, pareiškė, 
jog amerikonai šimtais mi
lionų dolerių pelnėsi iš Ru
munijos žibalo pramonės, 
kuomet Sovietų) žmonių 
kraujas liejosi kare su vo
kiečiais ir jų sėbrais ru
munais. Višinskis kaltino 
amerikonus,■« kad jų bomba- 
nešiai sprogdino Ploesti ži
balo šaltinius ir fabrikus 
Rumunijoj už ilgo laiko po 
to, kada jau nereikėjo to
kių žygių. Taip Višinskis 

tojams, skerdykloms ir ki
tiems mėsos verslininkams.

Už dabartinį mėsos badą 
Trumanas kaltino kongre
są; sako, jei kongresas būtų 
pratęsęs tokią Kainų Ad
ministraciją, kokios prezi
dentas reikalavo pavasarį, 
tai nebūtų pristigę mėsos. 
Anot Trumano, perdaug 
mėsinių gyvulių urmu iš
skersta pen du mėnesius

savo kariuomenę iš Graiki
jos.

3. Turi būti suteikta am
nestija (bausmių panaikini
mas) civiliams ir kariniams 
politiniams kaliniams, ku
rie ištremti į salas arba 
šiaip kalėjimuose laikomi.

4. Graikijos armija turi 
būti pertvarkyta. (Dabar 

monarchistai.)
5. Turi būti patikrinti ir 

pataisyti balsuotojų sąra
šai į steigiamąjį seimą.

6. Graikijos valdžia turi 
būti lygiai draugiška vi
siems talkininkams.

Priimtas Raportas dėl 
Atom-Jėgos Naudojimo 
Civiliams Reikalams

Lake Success, N. Y. — 
Moksliniai - T e c h n i kinis 
Jungtinių Tautų Komite
tas vienbalsiai priėmė ra
portą apie atominės jėgos 
vartojimą paprastiems 
žmonių reikalams. Rapor
tas duoda pasiūlytus, kaip 
sužiūrėt/kad atominė jėga 
ųebūtų naudojama kari
niams tikslams. Nors ir So
vietų atstovas prof. Alek
sandrovas bendrai balsavo 
už raportą, bet jis padarė 
raštišką pastabą, jog tie pa
siūlymai 
giniai,” 
faktais.
nes bombas, tai Amerika 
pasiryžus jas vis gamintis, 
iki atominė jėga bus su
kontroliuota pasaulyje.

“abejotini, sąly- 
negana paremti 
Kas liečia atomi-

atsakė amerikonui Thorpui, 
kuris tvirtino, kad Sovietai 
jau perdaug išgavę iš Ru
munijos.

ir

PASIBAIGS DIENOS 
ŠVIESOS TAUPYMAS

New Yorko valstijoj 
kai kuriose kitose pasibaigs 
dienos šviesos taupymo .lai
kas nuo vidunakčio iš šeš
tadienio į sekmadienį; taigi 
laikrodžiai pasuktini vieną 
valandą atgal.

New Yorke už vištienos 
svarą mokama $1.

nuo birželio pabaigos, kuo
met buvo visai pertrukęs 
kainų kontroliavimas.

Prezidentas ramino, kad 
už mėnesio - kito būsią pra
dėta gyvuliai siųst iš ga
nyklų į skerdyklas, tai ir 
padaugėsią mėsos. O šiuo 
tarpu nieko daugiau ameri
kiečiams nelieka, kaip tik 
kantrybė.

Demokratas kongresma-

IJIS1.11 TAIKA SULAUŽĖ 
TEISMO PATVARKYMĄ 
PRIEŠ EEEKTRININKUS
Teismas Priverstas Panaikint 

Warrantus ir Bausmę
Pittsburgh, Pa. — Darbo

Federacijos ir CIO unijis- indžionkšinas. Iš pritarimo 
tai išvien padarė tokį ga
lingą spaudimą teismui ir 
miesto valdžiai, kad priver- darbininkai ir gatvekarių ir 
tė atšaukt teismo indžionk
šiną, duotą prieš Duques
ne elektros kompanijos 
s t r e i k ierius. Apskrities 
teismas sykiu buvo prispir
tas panaikint warrantus 
areštavimui Duquesne elek-! pats majoras Lawrence bu- 
trininkų streiko vadų i^ at- i vo priverstas reikalaut, kad 
šaukt bausmę nepriklauso- 
m o s i o s Duquesne unijos 
pirmininkui George’ui Mue- 
lleriui. Muelleris buvo nu
teistas vienus metus kalėti. 
Nes jis neklausė teismo in- 
džionkšino, kuris liepė Mue- 
lleriui sustabdyt 3,500 Du
quesne elektrininkų strei- |

1,500 streikierių, sustoję 
prie teismo rūmo, lauke 
sprendimo, ar teisėjai pa
naikins indžionkšiną ar pa
laikys jį. Kai teismas at
šaukė indžionkšiną, darbi
ninkai entuziastiškais šauk
smai sveikino savo laimėji
mą; paėmė savo vadą Mu- 
ellerį ant pečių ir nešte nu
nešė jį elektrininkų unijos 
centram f

Diena pirmiau, rugs 25 d. 
elektros streikieriai susi
rinkime nutarė neiti į jo
kias derybas su kompanija,

Didėjąs “Laukinių” 
Sukilimas prieš 
Irano Valdžią

Teheran. — Associated 
Press praneša, kad pusiau- 
laukinė Kermanshah tauta 
vis plačiau ir smarkiau 
puola centralinės Irano val
džios jėgas, pietinėje to 
krašto dalyje. Ta tauta tu
ri bent 2,000,000 žmonių. 
Maskvos spauda ir radijas 
sakė, jog Anglija sukurstė 
ir apginklavo sukilėlius.

San Antonio, Texas. — 
Per tris dienas čia tvaniš- 
kai lijo, ir kilę potviniai pa
darė mįlionus dolerių nuos
tolių. Bent 6 žmonės žuvo. 
Tūkstančiai pabėgo iš ap
semiamų namų.

nas Sabath iš Illinois kalti
no didžiuosius gyvulių au
gintojus ir skerdyklas, kad 
jie tyčia sulaiko mėsinius 
gyvulius, nes laukia dides
nio mėsoš pabranginimo. 
Trumanas teisino tuos 
sos biznius; jis netiki, 
yra toks sąmokslas dėl 
sos kainų pakėlimo.

LA1SVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dany 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

auto-busų k o n d u k toriai. 
Simpatijos streikais grūmo
jo ir kelios kitos CIO ir fe
deracinės unijos. Ben 
unijistų frontas taip spus
telėjo miesto valdžią, jog 

i • T 1

AMERIKA SUTEIKĖ 
SOVIETAMS 100 
RADAR-LEKTUVU

Washington. — Jungti- , 
nių Valstijų laivyno vyriau
sybė paskelbė, jog ši šalis 
karo metu suteikė Sovie
tams, be kitko, ir 100 van- 
den-lėktuvų su radarais ir 
kitais naujoviniais įrengi
mais. Sako, Amerikos lai
vyno oficieriai taipgi slap
tai išlavinę 140 rusų lakū
nų, kaip veikti tais lėktu
vais.

Senatoriai Tyrinės 
Jankius Vokietijoj

Washington. — Senato 
karinių tyrinėjimų komite
tas nusprendė ištirt prane
šimus, kad Amerikos karei
viai ir oficieriai per žiau
riai elgiasi su vokiečiais, 
bet girtuokliauja ir paleis
tuvauja savo patalpose su 
vokietėmis.

'■
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NUBAUSTAS VALGIŲ 
TRUSTAS

Chicago. — Trustinė val
gomųjų dalykų kompanija 
Atlantic and Pacific Tea 
Co. tapo nuteista užsimo
kėti $175,000 pabaudos už 
sulaužymą įstatymo prieš 
trustus.

i/v

ORAS. — Bus šilčiau.

rūpinasi 
Roman;

mė- 
kad
me-

Philadelphia, Pa.
Mirė Mary Yonick 

Slusnes, 46 m. amžiaus. Gy
veno po 628 No. 12th St. 
Mirė rugsėjo 27 d. O rug
sėjo 29 d. pažįstami, drau
gai ir giminės galės atiduo
ti paskutinę pagarbą jos 
šermenyse, grab. Charles 
J. Roman (Ramanausko) 
koplyčioj, 1113 Mt. Vernon 
St., Philadelphijoj. Jos kū
nas bus sudegintas West 
Laurel Hill Krematorijoj. 
Velionė paliko nuliūdime, 
vyrą Steve ir du sūnus, 
Pierce ir Adolph. Laidotu
vių pereigomis 
grab. Charles J.
tel. Poplar 4110

■ffi:



šeštadienis, Rugsėjo 28, 194(?
* _ J- _ -_______________ _______ __________________________________ _____________

LAISVE
V LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY ‘

The Laisve, Ine.
'7 Every day except Sundays and Holidays
' Established April 5, 1911

427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

President ......................................Jos. Weiss
Secretary Treasurer................... _  D. M. Sholl
Editor........................... .................... > Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:.
United States, per year ...... .......................... $6.50

i United States, six months ......................... „.............$3.50
Brooklyn, N. Y., per year ...................................... $7.00

F Brooklyn, N. Y., six months ...................................$3.75
Canada and Brazil, per year ~... ........... $7.00
Canada and Brazil, six months —___ _________ $3.75
Foreign countries, per year ______ ____ __ __ $8.00
Foreign countries, six months . ...................  $4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

t >

Reakcija Eina Hitlerio Keliu
Hitleris su savo šaika, ruošdamasis uždegti pasau

linį karą, kad pavergus kitas tautas, pirmiausiai nutaikė 
smūgius prieš komunistus Vokietijoj. Kada jam pavyko 
apdaužyti komunistinį judėjimą, tai jis užpuolė darbi
ninkų unijas, socialistus, įvairias kultūros organizacijas, 
net ir religijines. Visos darbo žmonių organizacijos bu
vo sudaužytos, jų vadai išžudyti arba sukimšti į kalė
jimus!

Tai buvo reikalinga Hitleriui ir jo šaikai, kad Vo
kietijoj liaudis negalėtų karui priešintis. Karą prieš ki
tas šalis jis ir jo sėbrai vedė po priedanga “Anti-Ko- 
minterno Sutarties.” Grobdamas Austriją, čechoslova- 
kiją ir kitas šalis jis sakė, kad “naikina komunistus” ir 
“gelbsti Europoj taiką.” Taip pat savo imperialistinius 
žygius teisino ir Japonijos karo govėdos. Jie, užpuolę 
Mandžuriją ir Chiniją, sakė, kad “gelbsti tas šalis nuo < 
komunizmo.” Mussolinis, puldamas Albaniją, taip pat 
“gelbėjo nuo komunistų.”

Dabar tas metodas naudoja Amerikos ir Anglijos 
reakcininkai, kurie taip pat nori pasaulyj viešpatauti. 
^Graikijoj britai imperialistai prie valdžios pastatė fa
šistus po priedanga “kovos prieš komunistus.” Irano 
pietinėj dalyj reakcininkai sukilo, taip pat anglų “glo
boj” “kovai prieš komunistus.” . Liaudies demokratinė 
tvarka Jugoslavijoj, Albanijoj, Bulgarijoj, Rumunijoj, 
Lenkijoj ir Čechoslovakijoj visiems reakcininkams, — 
“komunistinė tvarka.” Jie puola tas šalis, daro provo
kacijas prieš jų valdžias, remia anglų - amerikiečių zo
noj fašistus generolus Andersus ir kitus; palaiko Vo
kietijoj hitlerininkus. Veda karą Chinijoj prieš tos ša
lies liaudį po priedanga “karo prieš komunistus.” Visur 
imperialistams ir naujo karo provokatoriams gelbsti so- 

» • cialistai, ar tai bus Francija, Anglija, ar pas mus namie.
Tokia jų yra tarptautinė politika, tokia ji yba ir 

namie. Mūsų šalyj atsigaivino Ku Klux Klano veikla. 
Amerikos Legionas akstiną reakciją prieš kitas šalis ir 
mūsų šalies liaudį.

Amerikos Darbo Federacijos reakciniai vadai, prie
šakyj su William Green, puola ne vien Tarybų Sąjungą, 
bet ir demokratinius žmones mūsų šalyj, o visą CIO, apie 
šešių milionų organizaciją, kitaip nevadina, kaip tik 
“komunistų.” Tuo pačiu kartu CIO organizacijoj dešinie
ji elementai, kaip Mr. James Carey taipgi puola “ko
munistus.” Kiekvienas darbininkų streikas, ar tai New 
Yorko “truckmanų,” ar laivakrovių, jiems vis “komu
nistų darbas.” Taip šaukia majoras O’Dwyeris, taip 
šaukia socialistas Norman Thomas.

Artinasi rinkimai. Reakcija, kuri reikalauja laisvių 
fašistų grupėms Lenkijoj, Bulgarijoj, Jugoslavijoj ir 
kitose šalyse, pas mus nori paneigti pačias pamatines 

. demokratines Teises ir prašalinti nuo balsavimų Komu
nistų Partijos kandidatas. New Yorko valstijoj tam 
dirba tūli Demokratų Partijos reakciniai elementai, nors 
Komunistų Partija yra pasisakiusi remti visą eilė de
mokratų kandidatų.

Centralinėj ir Pietinėj Amerikoj darbo liaudis dau
giau pasisuko į komunistų pusę. Komunistų partijų na
rių skaičius žymiai paaugo. Čilės (Chile) balsavimuose 
pažangiųjų ir komunistų kandidatas Gabriel Gonzalas 

• Videla gavo daugiausiai balsų ir sulyg šalies konstituci
ja, parlamentas turėtų jį užtvirtinti, kaipo šalies pre- 

f " zjdentą.
Visa tai labai nepatiko Wall stryto imperialistams, 

nes jie per Pan-American organizaciją viešpatauja ki-( 
tose Amerikos šalyse.

Rugpjūčio 29 d., John C. Metcalfe, iš Washington© 
• rašė, kad “Jungtinės Valstijos kovos komunizmą lotynų 

Amerikoj.” Jis rašė, kad Valstybės Departmentas imsis 
visokių priemonių, jeigu reiks, net ir fnilitarinių. Ir 

4 to pasekmes matome.
Kubos liaudis ir vyriausybė reikalauja, kad Jungti

nės Valstijos ištrauktų iš ten savo armiją, bet mūsų po
litikai ir militariniai vadai nenori nei klausyti. Pana- 

* moj stovi mūsų šalies ginkluotos jėgos, nors ta šalis rei- 
' kalauja, kad jos būtų ištrauktos. Paraguajaus vyriau
sybė, Wall stryto įtakoj, .įsakė sulaikyti Komunistų Par
tijos veiklą mėnesiui laiko. Čilės respublikoj reakcinin
kai nenori užleisti naujai išrinktam prezidentui vietos.

Visur reakcija kelia galvą ir po priedanga kovos 
“prieš komunistus,” puola komunistus ir visas darbo 
žmonių organizacijas.

Šiandien, skaitant turčių spaudą ir klausant radijo 
komentatorių, atrodo, kad mes vedėme karą ne prieš 
fašistus ir hitlerininkus, ne prieš Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos imperializmą, bet prieš komunistus ir Ta- 
rybų Sąjungą: Kaip tai greitai turčiai ir jų pakalikai 
užmiršo, kad kortiunistai ir Sovietų Sąjunga išgelbėjo 
demokratiją nuo hitlerizmo!

.Aišku, kad ta kampanija yra vedama prieš liaudies

Milionai jaunų vyrų po visą šalį išpildo formas at
leidimo iš karines tarnybos mokestims gauti. Šis pa
veikslas imtas patalpoje vieno Los Angeles laikraščio, 
kuris sutartyje su Karo Dep-tu atspausdino) formas.

Kelias į Apsivedimą
Neseniai daviau Laisvėje 

straipsnelį apie auklėjimo 
kelius. Straipsnelį pavadi
nau diskusiniu, nes maniau, 
kad tuo klausimu atsilieps 
ir daugiau Laisvės skaity
tojų. Tačiau atsiliepimo 
kaip ir nėra. Tik Pr. Krie
nas prisiminė šį klausimą 
keliais žodžiais. Jis šią pro
blemą vadina ne vaikų auk
lėjimu, bet tėvų auklėjimu, 
“pirmiau negu garnys juos 
vaikais ‘apdovanoja.’ Klau
simas,” jis sako, “tačiau, ke
liamas laiku ir labai vieto
je. Apie auklėjimąsi pas 
mus veik niekad nebuvo 
nieko sprendžiama ir nie
kas nėra išspręsta!”

Rugp. 20 dienos Vilnies 
laidoje, auklėjimo klausimu

kalba Eva Simans. Ji tei
gia, jog “kiekvienas kūdi
kis užgema geras. Kolei jis 
dar mažas, jį visi myli, jo 
šypsena traukia prie savęs 
kiekvieną žmogų. Bet kada 
pradeda bėgioti ir išeina ant 
gatvės ir vėliau pradeda 
lankyti mokyklą, jis susitin
ka su vaikais, turinčiais 
blogus papročius ir prade
da neprideramai kalbėti, iš 
mokyklos parėjęs jau tėvų 
nebesuvaldomas.”

Pasaulis pilnas krimina- 
liškų piktadarysčių. Laik
raštinės žinios taip ir mir
ga įvykusiomis piktadarys
tėmis. Kino teatras rodyte 
parodo, kaip piktadarystės 
vykinamos. Augančioj! kar
ta visa tai stebi. Ji ir gir

%aiką tašo it iako
ŠYPSENOS

$250,000 “LIETUVAI 
LAISVINTI”

Brook lyniškė Amerika 
praneša, kad rugs. 21 ir 22 
dd. W a s h i n g t one įvyko 
“Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas.” Jame 
vyriausiu klausimu buvo, 
kaip sukelti pinigų, nes su
rinktieji jau baigiasi, na, o 
National War Fundo lėšo
mis jau nebegalės tarybi- 
ninkai naudotis, nes tas 
fondas likviduojasi.

Tuo būdu nutarta sukel
ti $250,000. Kam? Ogi 
“Lietuvai laisvinti”! Kitais 
žodžiais: smetoninei nepri
klausomybei Lietuvon grą
žinti, — dvarponiams, fab
rikantams, fašistams grą
žinti.

Kas tuos pinigus sukels? 
Aišku, vyriausia našta guls 
ant katalikų. Jiems bus pa
sakyta: aukokite Tarybai, 
aukokite pinigus smetoniz- 
mui Lietuvon grąžinti, nes 
jei neaukosite, eisite į pek
lą!.... Na, ir, matysite, at
siras žmonių, kurių mūsų 
spauda nepasiekia, kurie 
ims ir aukos! Gi tarybinin- 
kai, gavę daug pinigų, ga
lės sau gražiai pasivažinėti!

Kas daugiau ten buvo 
nutarta!

Perrinkta valdyba. Šimu
tis ir vėl liekasi pirmininku, 
Grigaitis — sekretorium, o 
Vaidyla — iždininku.

That’s all!
Beje, buvo “išklausyta! 

pranešimų ir priimti nauji; 
darbo planai,” ir “preziden
tui Trumanui per jo sekre
torių buvo įteiktas Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu 
raštas.”

Susirinkę pinigų, tarybi- 
ninkai tebevirs politinę 
smalą Amerikos lietuviuos, 
bet daugiau jie ir nesitiki 
nieko laimėti.

Jie puikiai žino, kad Ta
rybų Lietuva ir bus Tarybų 
Lietuva, kol to norės Lie
tuvos žmonės, Lietuvos 
liaudis. .

Bet jie mulkins žmone- 
lius, jie kaulys iš jų pinigus 
ir juoksis iš tų, kurie au
koja.

Šia proga dar sykį tenka 
pastebėti mūsų visiems ge
riesiems draugams ir drau
gėms: Prasideda Laisvės ir 
Vilnies vajus; per šį vajų 
dėkime didžiausių pastan
gų, kad pasiekti tuos žmo
nes, kurie mūsų spaudos 
neskaito ir užsakyti jiems

Laisvę. Skaitydami dien
raštį Laisvę (arba Vilnį), 
jie pamatys. tiesą ir apsau
gos savo kišenius, kuriuos 
tūli politikieriai mojasi pa
siekti.

APIE NEGRŲ DELEGA
CIJĄ PAS PREZIDENTĄ 
TRUMANĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
“23 d. rugsėjo P. Robeso- 

uo vadovaujama negrų dele
gacija kalbėjosi su preziden
tu Truman u. Paul Robeson 
perskaitė prezidentui memo
randumą apie negrų padėtį, 
sąryšyj su siautėjimu lin
čiuotoji) gaujų. Delegacija 
prašė prezidento išleisti pa
reiškimą, pasmerkiantį lin- 
čiuotojus ir nustatantį gai
res, kaip ir kas reikia daryti, 
kad išgyvendinus tą didžiau
sią Amerikos gyvenime gė
dą.

“Kokį atsakymą davė po
nas prezidentas? Mikčioda
mas jis atsakė, kad ‘šiuomi 
laiku’ tam tikri politiniai su
metimai neleidžia jam išleis
ti pareiškimą, smerkiantį lin- 
čą.

“Mes suprantame, kokie 
tie politiniai sumetimai. Po
nui prezidentui reikia talkos 
iš pietinių valstijų burbonų. 
Bilbo, Talmadge, Rankin 
jam daug artimesni negu 
Wallace ir Pepper.

“Prez. Trumanas paklau
sė P. Robesoną ar jis tik ne
bus komunistas! O kas čia 
tokio, jei ir būtų! Komunis
tai stovi priešakyje kovoje 
prieš linčiuotoji] gaujas.

“Robesonas ramiai atsakė: 
‘Komunistas nesu. Esu stip
riai nusistatęs antifašistas.’

“Atsisakydamas ką nors 
konkrečiai daryti prieš lin- 
čiuotojų gaujas prezidentas 
Trumanas teikėsi duoti lek
ciją negrų delegacijai. Jis 
mokino ją, kad pasaulyje 
yra tik dvi šalys, kuriose 
viešpatajija tikra laisvė — 
Britanija ir Jungtinės Vals- 

. tijos.
“Robeson / jam atkirto: 

‘Britanijos imperija yra di
džiausia žmonių pavergėja.’

“Ar ne taip ? Ar preziden
tas Trumanas nežino, ką sa
kė velionis Rooseveltas apie 
britų kolonialę imperiją.

“Šioj šalyj, nuo karo pa
baigos, įvyko 42 linčo teis
mai. Baltųjų barbarų gaujos 
žudė ir žudo negrus tik to
dėl, kad jie negrai, kad jų 
spalva juoda. Ir nei vienas 
tų gaujų dalyvis nesuareš
tuotas.

“Kas tai, jei ne hitleriz- 
mas bjauriausioje formoje?’’

valią, prieš liaudies norą. Ta kampanija yra naudinga 
tik saujelei turčių, kurie išnaudoja darbininkus, f armė
nus ir inteligentiją. Aišku, kad ji savo tikslo negalės 
pasiekti, nes mylinti laisvę ir demokratiją liaudis mokės 
pažinti 
laisvių.

savo priešus ir stos apgynimui savo

Sunki Pronaciam Kelione

Sunkų kelią mes keliaujam, 
Vargais skustis nepaliaujam. 
Bėdos mūsų nemažėja, 
Tamsios dienos neskaidrėja.
Bėga dienos, slenka metai,— 
Vietoj sukasi mūs ratai. -
Liūdnai žvelgdami į tolį, 
Nepažengėme nei colį.
Per gruodus, Tai per arimą, 
Net jūs Paulių baimė ima! 
Tai prieš kalną, tai per balą,— 
Kūnas kaista, tai vėl šala.
Bėgam, bėgam, vis ant vietos. 
Kurčias liko dėl mūs svietas. 
Nėr pas ką patiekos gauti, 
Nors neliaujam garsiai šaukti.
Beldžiam, stuksim ir klabenam, 
Ponų jausmus vis kutenam. 
Rėkiam kiek tik leidžia sylos, 
Bet nesprendžia mūsų bylos.
Memorandumus vis rašom, 
Senatorių loskos prašom. 
Kongreso narius vaišinam, 
Už visus balsuot ketinam.
Bet visi tie aukšti ponai
Apgaulioja, kaip šėtonai: ‘
Prižadus vis nuolat varo,— 
Iš pronacių juokus daro!
Vis pražiopso gerą progą 
Už pronacius kelt trivogą, 
Iš tribūnos tarptautinės, 
Mūsų vilties paskutinės.
Tarptautiniuos mitinguose, 
Diplomatų posėdžiuose 
Apie viską baladoja, 
O pronaciam nepamoja: , /
“Šiąkit vyrai, nežiopsokit, T
Į Lietuvą šokte šokit, V
Nuo dabar jūs būsit ponai, 
Tikri Lietuvos valdonai.
“Mes pasakėm bolševikam: 
Valdžią duodam katalikam, 
Prunskiui, Pakštui ir Grigaičiui, 
Smetonukui ir Vitaičiui.
“Pabėgėlių neužmiršim,— 
Už valdovus juos įpiršim, 
Nes jie turi gerą “izmą”— 
Grąžint Lietuvon fašizmą.”
Padaryt jie tą galėtų, 
Jei tikrai tik panorėtų, 
Bet adbuli vis keliauja, 
Bolševikam pataikauja!
Už pronacių didžią bylą 
Nei joks klausimas nekyla. 
Duotus prižadus sulaužė, 
Mūsų balsą jie užgniaužė.
O pronaciam laikas tįsta, 
Graudūs verksmai svietan sklįsta, 
Bet nėra kas mus girdėtų, 
Pasigailėt prižadėtų.
Pauliui sielą skausmai spaudžia, 
Galva mintis pina, audžia: 
Kaip pronaciam patarnauti, 
Ir žmonių užuojautą jiem gauti.
Būkit geri, mieli žmonės, - 
Jūs karštai prašau malonės. 
Pauliaus balso išklausykit, 
Ko prašau, tą padarykit.
Pronacius jūs ratavokit 
Ir virves visas kavokit, 
Kad dėl jų likimo aklo 
Virvė neužveržtų kaklo.

Paulius.

di ir mato. Ji pradeda tais \ 
klausimais ruošti žaidimus 
— užpulti viens kitą. Tas 
nekaltas vaikiškas žaidimas 
išsivysto pas kai kuriuos ir 
į “suaugusio amatą.” Kad 
žaidimas būtų panašesnis į 
pačią tikrumą, jie ir žaidi
mo įrankius bando gauti ti
krus. Kur reikia ginklo, jie 
įr j ieškosi ne ginklo imita
cijos, o paties tikrojo.

Štai tik šiandieninė ži
nia sako, kaip Pittsburhgo 
13 metų bernaitis Charles 
Hazlett, nudėjo užpuolimo 
žaisle savo draugą Michael 
Gerrich, 12 metų bernaitį. 
Kai jis pamatė, kad žaislo 
ginklas iššovė ir jo draugas. * 
krito kaipo užpuolimo au
ka, o draugo širdis nustojo 
plakti, jis nugabeno draugo 
kūną į skiepo laužyną, ap
krovė dėžėmis ir pagaliais, 
apkruvintą žaislavietę ap
švarino, kad neliktų pėdsa
ko ir niekam neprasitarė, 
tylėjo.

Įvykis išaiškėjo tuomet, 
kai į namą atėjo nauji gy
ventojai ir ėmėsi daryti sa
vo tvarką. Jie rado bernai
čio skėlė toną. Tyrinėjimo 
keliais išsiryškino, kad ske- m 
letenas yra dingusio ber
naičio Gerrich, o kaltinin- 
kas prisipažino. Nuo tos ne
laimingos žaidimo dienos 
jau prabėgę 8 mėnesiai.

Teisa, kai Krienas sako, 
jog reikėtų auklėti tėvus— 

i pirma negu jie susilaukia 
vaikų. Bet jeigu klausimas 
vietoje, tai reikia, kad kas 
nors susirūpintų auklėjimu 
ir tų jaunuolių, kurie dar 
nėra tėvais. Kur auklėjimo, 
problemos pradžia ir kur 
pabaiga — nereikia ap- 
sklembimo daryti.

Jaunimas, pasijutęs ly
tišką subrendimą, skuba 
vestis. Kai tėvai draudžia 
vestis, Tai jie kartais daei- 
na į tokį užsispyrimą, kačf* 
bevelija verčiau nusižudyti, 
negu būti sudraustu nuo jo 
pasiryžimo. Štai tik nese
niai skaitėme pranešimą, 
kad 17 metų bernaitis užsi
manė vestis su 16 metų 
mergaite, o kai tėvai ber
naitį sudraudė, tai jis šoko 

; nuo 80 pėdų tilto į upę nu- 
' siskandinti.

Nuo riusiskandinimo jis 
1 tapo išgelbėtas. Tačiau jis 
; savo žygiu pasidarė kelią į 
• apsivedimą. Jam, nuvež- 
i tam ligonbūtin atsipeikėti, 
tėvai jau prižadėjo leidimą 
vestis tą dieną, kai jis švęs 
18-kos metų sukaktį. Paža
dėjimas visgi suramino vai
ką ir jis dabar tikras, kad 
yra laimėjęs. Bet ar jis pa
ruoštas į ženybinį gyveni
mą ir į auklėjimą naujos 
gentkartės, ar paruošta jo 
16-kos metų amžiaus mylė- 
tinė? Galime spėti, kad dar 
ne. Ši problema mūsų gy-

I venime tebėra neiškelta į 
reikiamą aikštę.

Eva Simans sako: “Mes, 
i moterys, turėtume šiuo 
i klausimu daugiau susirū- 
; pinti ir veikti, kad priver
tus valdžią steigti vaikų 
darželius, ir geresnę siste
mą mokyklose įvesti. Ypač 
mergaitės turėtų būti mo
kinamos taip, kad suprastų, 
kokia svarbi pareiga puola 
ant jų einant į šeimyninį 
gyvenimą.”

Būtų gerai, kad kas nors 
parinktų tuo klausimu esa- 

į mą literatūrą ir nurodytų, 
■ kur ji gaunama. Tai visgi 
I būtų geras žingsnis į klau
simo rišimą.

Josephus.

Žmogus veikia remda
masis žinojimu. Be žinoji
mo negalimas jokis protin
gas ir tikslus darbas. Kuo 
geriau žmogus pažįsta sa
vo darbą, tuo geriau jis ga
li jį atlikti.

V. Asmus.
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Klaidingos Mint ys Kas Link Mūsų
Menininkų

Man teko patirti, kad mūsų nekurie 
menininkai turi klaidingas mintis kas 
link menininkų suvažiavimo. Gi štai ką 
kalba nekurie mūsų choristai. Jie sa
ko: Mūsų choras dabar silpnai dainuo
ja, mes chorvedžio, kokio reikia, netu
rim, ir tam panašiai. Teatrininkai taip 
pat nekurie sako: Mes prastai vaidinam, 
mūsų režisierius nekoks ir mums būtų 
sarmata pasirodyt suvažiavime. Tai la
bai klaidingos mintys ir kenkiančios mū
sų suvažiavimui.

Draugai ir draugės menininkai, nebi
jokit nieko, kad jūs esat per maži arba 
per dideli Meno Sąjungos suvažiavimui. 
Gi suyažiavime jūs dainuokit arba vai- 
dinkit taip, kaip jūs dainuojat arba vai
dinat savo mieste arba kolonijoj. Mes 
norim matyt jūsų miestų arba kolonijų 
veiklą, o ne Hollywoodo ar operų veik
lą. Ir kada pamatysim daugumos kolo
nijų veikimą, tai tada gausim geresnį su
pratimą, apie abelną mūsų veiklą. Ir 
žinoma tada galėsim pakalbėt apie tai. 
Štai pavyzdis: Lietuvoje, kada buvo fes
tivalis, tai suvažiavo 189 chorai. Ir kaip 
jūs manot, kad ten suvažiavo visi profe
sionalai. Visai ne. Ten suvažiavo dau-

Suvažiavimo
giausia iš kaimų ir miestelių chorai ir 
parodė, kaip jie dainuoja savo kaimuose 
arba miesteliuose. Ir viskas puikiai išė
jo. Taigi ir mes suvažiuokim ir parody
kim, kaip mes dainuojam arba vaidina
me savo kolonijose. Nežiūrėkim, kad kas 
geriau, ar blogiau už mus padarys.

Antra klaidinga mintis, tai mūsų ne
kuriu prakalbininkų arba paskaitų skai
tytojų. Mat, kiek jau aš dažinojau, tai 
nekurie rengiasi skaityt paskaitas to
kias, kurios užima 2 arba 3 valandas 
laiko. Ir jei taip įvyktų, tai būtų dide
lis nuvarginimas suvažiavimo dalyvių. 
Gi reikia atmint, kad mes suvažiavimo 
sesijose, teatruose ir koncertuose nusi
kamuosime. Ir dar jeigu prelekcijos rei
kės klausyt 2 valandas, tai jau tikrai per 
daug. Ir kiek aš žinau, tai didžiumoje 
menininkai yra greitų ir opių jausmų ir 
jie to nepakęs.

Taigi patarčiau visiems prakalbinin- 
kams, arba paskaitų skaitytojams, neuž
imti daugiau laiko, kaip pusę valandos.

Jonas Juška.
P. S. — Būtų gerai, kad “Vilnis” per

spausdintų.

A New-Born Day Mūsų Jaunyste
As shades of night lift silently,
The day comes into view,
And brings a promise from the east 
Of life begun anew. ’
The ghosts of broken yesterdays 
Retreat before its light,
To leave this precious span of time 
Between me and the night.
I wish, before this new-born day 
Has vanished in the west, 
That I might press into its hours 
Fulfillment — and the rest!

Vonnee Taylor
(Lietuvaitė)

D. Furmanovo “Čapa
jevas” Lietuvių Kalba
Šiomis dienomis mūsų knygynų vit

rinose pasirodė Valstybinės Grožinės 
Literatūros Leidyklos išleistas žinomo 
tarybinio rašytojo Dmit- 
rijaus Furmanovo romano “Čapaje
vas” antrasis tomas (pirmasis tomas, 
256 pusi, knyga, išėjo praeitų metų pa
baigoj). Standartinio mūsų romanų for
mato 227 puslapių knyga, kukliu, bet 
dailiu dail. T. Kulakausko viršeliu. Kai
na 8 rb.

Čapajevas —. tai liaudies herojus, ta
lentingas Raudonosios Armijos dalių pi
lietinio karo metais vadas. 1918-siais me
tais Čapajevas sėkmingai triuškino bal
tuosius kazokus Ukrainoje ir Pavolgyje, 
kurį laiką veikė Samaros rajone; Rau
donajai Armijai užėmus Uf(^s miestą ir 
Kolčakui pasitraukus į Sibirą, čapaje
vas su savo divizija buvo permestas į 
Uralską išvaduoti ten apsuptos 22-sios 
divizijos. Baltieji bijojosi Čapajevo divi
zijos, kaip ugnies. Iš kautynių su bal
taisiais Čapajevas visuomet išeidavo nu
galėtoju. 1919 m. Čapajevas su savo 
štabu buvo apsuptas baltųjų kazokų 
Lbiščensko mieste ir po ilgų kautynių, 
sužeistas, turėjo trauktis per Uralo upę, 
kur ir žuvo drauge su kitais kovotojais. 
D. Furmanovas tarnavo vienoje divizijo
je su Čapajevu, buvo artimas jo kovų 
draugas, labai gerai jį pažino ir šitame 
romane aprašo šaunius Čapajevo žygius 
kovoje su kontrrevoliucionieriais ir ki
tais ano meto mūsų jaunutės besikurian
čios tarybinės valstybės priešais ir pa
teikia raiškų ir spalvingą paties Čapaje
vo paveikslą.

Čapajevo vardas apgaubtas šlovinga 
garbe. Šis Furmanovo romanas visoje 
Tarybų Sąjungoje yra viena mėgsta
miausių knygų, kurią su dideliu pasigė-

Jauną džiaugsmą pasikinkę,
Karšta meile degdami, 
Per Tarybų laisvą žemę 
Mes plasnojame linksmi.
Kas jaunystę sulaikytų,
Kai užsidega jinai?
Kas jai marios, girių girios, 
Kas jai upės ir kalnai?...
Jaunos dienos, jaunos mintys
Kolosališki darbai...
Štai, iškyla į padangę 
Jauno fabriko stiebai.
Gauskit, ūžkite mašinos
Mūsų laime ir daina, — 
Skamba džiūgauja jaunystė, 
Siekių, polėkių pilna.
Kas jaunystę sulaikytų,
Kai užsidega jinai,
Kai tave prie staklių šaukia 
Drąsūs penkmečio planai.

A. Jonynas.

William Butler Yeats.

Innisfree Ežero Sala
Aš noriu viską mesti ir eiti prie 

[Innisfree, 
Įsitaisyt trobelę iš molio ir šakų, 
Devynias lysves pupų, bityną pagiry

Ir vienišas klausytis 
Bylos miškų.

Ten rasiu aš ramybę: pro rytmečio
[šydus 

Ant giesmininko žiogo ji sunkiasi lašais, 
Ten rožėmis liepsnoja dienovidžio

[dangus, 
Ir naktys šlama paukščių 

Pilkais sparnais.
Tenai, tenai aš noriu — ir net sapnuos

[girdžiu, 
Kaip tyliai ošia vandens, į krantą

[plakdamies, 
Ar aš gatve žingsniuoju, ar vieškeliu 

[plačiu,— 
Man teliūskuoja bangos

Gelmėj širdies.
Vertė A. Churginas.

Ruošdamiesi Amerikos Lietuvių Meno- 
Kultūros Suvažiavimui mes ne visuomet 
suspėjame kai kuriuos organizacinius 
reikalus atlikti ir kas jau nuveikta, pa
skelbti. Ne visąis reikalais galime su
spėti parašyti ir spaudai.

Reikia žinoti, kad Meno Sąjunga nėra 
tokia organizacija, kaip kad LDS arba 
mūsų dienraščiai, kur dirba štabai nuo
latinių darbininkų. Meno Sąjunga neturi 
nei vieno pilną laiką dirbančio darbinin
ko. Mes ir šį suvažiavimą organizuoja
me tik nuo darbo atlikusiu laiku. Tad jei 
iš LMS raštinės kaip kas ir nėišeina lai
ku, tai tik dėlei laiko stokos.

Gavome Dainų-Muzikos
Šio skyriaus skaitytojams žinoma, kad 

pradžioje šių metų staiga mirė žymus 
LMS chorvedis — Vincas Visockis. Vin
cas turėjo surinkęs daug muzikos, dai
nų, jis paliko ir savo sukurtų dalykėlių. 
Velionio žmona, Ona Visockienė, visą 
velionio dainų lobyną pervedė Lietuvių 
Meno Sąjungai.

Tarpe daugelio dainų, įvairių kūrinių, 
yra M. Petrausko “Kanklės”, “Eglė Žal
čių Karalienė” ir kiti kūriniai.

Kompozitorius - chorvedis V. Žukas, 
LMS muzikos direktorius, tvarko, per
žiūrinėja velionio Vinco paliktą muziką. 
Kas bus tinkamo, naujo, bus išleista. 
Dvi velionio dainos jau paruošta spau
dai.

Šiais metais LMS jau išleido St. Šim
kaus harmonizuotą “Lietuvos Tautinį 
Himną”, “Kur Paliko • Ta Jaunystė” 
(muz. J. Gudavičiaus) ir “Kur Bakūžė 
Samanota.”

Scenos veikalų srityje išleista Šiuple- 
vičienės kūrinys “Mikšių Šeima” — tra- 
gi-komedija. Taip pat jau atmušta ant 
stencilių iš Lietuvos gautas veikalas 
“Klampynė.”

Diskusijos Pervėlai
Meno suvažiavimas - festivalis jau 

baigia pereiti organizacinę stadiją. Mes 
jau turime užregistruotų grupių ir pa
vienių . festivalio dalyvių virš 35. Daili- 
ninkų-artistų — 14. Dailininkų bus dau
giau.

Turime eilę paskaitų. Paskaitomis 
bus nušviesta muzika, poezija, literatū
ra, tapyba, drama, sodžiaus menas ir tt.

Ruošdami šį meno suvažiavimą mes 
išleidome 6,000 atsišaukimų, “Kvieslio”. 
Tai buvo tikslas, kad paskleisti žinią 
apie šį suvažiavimą plačiai visuomenei, 
kad gauti iš jos pritarimo ir talkos, kad 
surasti ir pakviesti į šią iškilmę lietuvių 
talentus.

Šis šaukiamas suvažiavimas, sykiu su 
meno festivaliu, jau pasiekė dalį savo 
tikslo. Išjudino daug užmigusių meno 
jėgų, jis sudomino daugiau pavienių as
menų ir organizacijų mūsų meno judėji
mu. Įnešta ir kūrybinio veiklumo. Šim
tai meno mėgėjų lavinasi dainoje, vaidy
boje. Kiti (kaip kad Roselando Aido 
Choras) net specialiai pasigamino nau
jus kūrinius. Tai vis geri siekiai, geri 
tikslai meno pakėlimui.

Išjudino ir kritikos gerinimui lietuvių 
meno veiklos. Tik deja, kad kritika jau 
pervėlai, ne vietoje. Meno suvažiavimo 
ir festivalio planą LMS paskelbė dar 
pereitais metais, buvo prašyta atsiliepi
mų, kritikos, sumanymų. Tuo laiku jų 
nebuvo. Dabar rašoma, kad “reikia.

kviesti visi”, kad “Bacevičius turėtų bū
tinai dalyvauti.” Bet LMS Centras jau 
6 mėnesiai atgal paskelbė, kad “kviečia
mi VISI lietuviai menininkai.” Būtų 
gerai, kad visi dalyvautų, bet jei ne visi 
dalyvaus, priversti mes juos dalyvauti 
negalime.

Dabar siūlymas montažo (pagean- 
to) irgi suvėluotas. Tokiam kūriniui 
reikia kompetentiško autoriaus parašy
ti, reikia muzikos kompozitoriaus, reikia 
šokių kompozitoriaus, reikia kompeten
tiško direktoriaus kūrinį įscenizuoti. To
kį sumanymą reikia pradėti kurti ma
žiausia 6 mėnesius prieš suvažiavimą. 
Žinoma, Chicagoj, kur įvyksta festivalis 
ir yra pakankamai meno jėgų, toks mon
tažas būtų buvęs galimas įvykinti.

Lietuvių Talentai ir Motyvai
Mums rodos, netiksliai teorizuoja Vil

nyje Stebėtojas apie būsimą festivalį. Jo 
manymu, tai festivalio tikslas nėra “iš
kelti lietuvių kilmės Joną arba Gigą.” Jei 
mes norime iškelti ir parodyti lietuvių 
meno grupes, talentus, tai “klaidinges- 
nės nuomonės negali būti.” Matomai, 
Stebėtojui žodis “festivalis” yra pats 
tikslas, kokia dogmatinė teorija. Mums 
žodis “festivalis” tik pavadinimas ruo
šiamos iškilmės, tas žodis nenusako tu
rinį. Turinį festivalio nustato jo ruošė
jai.

Festivaliu galima pavadinti bile iškil
mę, didesnį parodymą. Tad festivalis 
gali būti iškėlimui ir talentų, tautinių 
motyvų arba kad ir vieno autoriaus kū
rybos. Visai nesijaučiame klaidingais, 
kuomet mums pirmoj vietoj rūpi šiame 
festivale iškelti lietuvių meno grupės ir 
Jonų, Gigų talentai. Tam tikslui ir su
važiavimas. Mes pirmiausia norime su
stiprinti meno organizaciją, dainos, vai
dybos grupes. O be Jonų ir Gigų talentų 
mes negalime turėti gerų meno grupių. 
Tačiaus festivale keliama ir lietuvių kū
ryba, motyvai. Tai rodo LMS Centro pa
skirtos dainos kontestui ir bendram dai
navimui, tai rodo ir veikalai, tai parodys 
ir solistai. Lietuvių motyvai bus iškelta 
ir paskaitose.

Tačiaus šioje organizacijos stadijoje 
nebūtų praktiška, ypač solistams, draus
ti dainuoti kitataučių kūrinius. Gal būt 
ateityje mes ruošime ir tokius festiva
lius, kaip kad Stebėtojas mano. Šiuo 
tarpu rubežiuotis nėra reikalo ir mūsų 
grupės prie to nėra paruoštos.

Apart to, Stebėtojo teorija ir. kitur 
nesuduria galo su galu. Jūs rašote, kad 
mūsų chorai dar daugiau turėtų naudoti 
francūzų, vokiečių ir vietinės šalies kū
rinių, tai kodėl tie kūriniai reikia griež
tai drausti naudoti festivale? Arba kita 
“teorija”, kurioj Stebėtojas sako, jog 
mūsų meno grupės neturi skirtis nuo 
bendro šalies meninio gyvenimo, o kitoj 
vietoj siūlo išimtinai tik lietuvišką kū
rybą ir mo t y v u s. N a, o lie
tuviška kūryba ir lietuviški moty
vai kaip tik dar labiau skiria grupes ir 
talentus nuo bendro šalies gyvenimo.

Tai tiek. Festivalis mums nėra dogma, 
bet priemonė iškelti meno grupes, lietu
vių talentus ir juos organizuoti į plates
nį, geresnį meno judėjimą, kad ateityje 
galėtume turėti didesnius ir geresnius 
festivalius. V. Bovinas.

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojaa, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa- ZZJ/7 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvi, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit • prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnn 60c vert«s rivlEl/V Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng- 
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų it 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį ‘'Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $ 1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketų regulerj II uncijų ii.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 
—60<* vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

: Vardas----------------- - ---- ------........

Adresas----------- , -

Pašto Ofisas_____________________ _
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept 674-3SS
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, IU. j 
I 256 Stanley St. Winnioaa. Man.. Can. |

Iš LDS 1-mo Apskr.
- Rugsėjo 22 d. atsibuvo' 
apskričio komiteto ir šeiminės 
komisijos bendras susirinki
mas Liet. Tautiškame Name, 
Montello, Mass. Atsibuvusio 
7-tojo Seimo ruošimo komisi
ja pateikė pilną raportą ir at
skaitą: Nuo parengimų — 
pikniko, koncerto, šokių ir 
bankieto Įplaukė $2,292.48; 
išmokėjimų buvo $1,767.96; 
pelno liko $524.52.

Susirinkusieji paskyrė $100 
Vilniaus Tiriamosios Medici
nos Institutui ir $100 abelnai 
šelpimui Lietuvos žmonių.

Metinę LDS 1-mo Apskri
čio konferenciją nusitarta 
šaukti lapkričio 17 d., 11 va
landą iš ryto, 318 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Visos 
kuopos Įsitėmykite ir rengki- 
tės dalyvauti konferencijoje, 
prisiųsdamos delegatus. Pri- 
ruoškite raportus, naujus su
manymus ir metines duokles į 
Apskritį, po 5 centus nuo 
kiekvieno kuopos nario.

D. G. Jusius,
LDS 1-mo Apskr. 
pirmininkas.

rėjimu skaito visi — ir dideli ir maži, ir 
reikia dėkoti Valst. Grožinės Literatū
ros .Leidyklai, kad ji parūpino jo verti
mą mūsų lietuviškiems skaitytojams. Ro
manas į lietuvių kalbą gražiai išverstas 
J. Talmanto.

Kiek teko patirti, dar nėra išsemtas 
ir parduodamas knygynuose ir pirmasis 
šio romano tomas.

L, žiūra.

Šis braižinys perspausdinamas iš naujo žurnalo Labor Review, leidžiamo per
žvalgai pasaulinių darbo srities įvykių. Ben Yomen, žymus darbininkų artistas, 
redaguoja žurnalų, pašvęstų darbininkų vieningumui ugdyti. Išleidžiamas 83 
Virginia Park, Detroit. Parduodamas tik prenumeratomis. Metams $3, už $5 
dviem metams.

.v-'» i I i

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* su naujausiais įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
TeL STagg 2-3842

—---- -----------------------*

i

j Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

1 Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-8779
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VAIVORYKŠTE
Parašė VANDA VASILEVSKA * * * Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

Waukegan, III
7*11-46

(Tąsa)
Leitenantas Šalovas žiūrėjo nuo kal

vos į vakarus. Toli tęsėsi sniego lygu
ma, neaprėpiama žemė, Ukrainos ste
pė vokiečių junge. Ten, vakaruose, buvo 
Ukraina ugnyje ir kraujuje sutrypta, 
apspiaudyta, supančiota, nepabūgusi, 
atkakli ir nepalaužiama.

Ir pamatė, kad per dangų kaip aiškus 
kelias, kaip šviesus vieškelis eina vai
vorykštė, spalvota juosta, besimainanti 
žiedų pūkelių šviesomis ir spalvomis. 
Obelių žiedlapių rausvumas išsiliedavo į 
rožių raudonumą, ir alyvos tirpo žibuok
lių mėlynume, ir degė saulėgrąžų žied
lapių auksas, ir virpėjo ankstyvų beržo 
lapų žalumas. Viską persunkė šviesus, 
švelnus spindėjimas.

Vaivorykštė ėjo iš rytų į vakarus, 
jungdama dangų su žeme degančiu kas
pinu. Šalovas atsisuko į savo dalinį.

— Paskui mane marš!
Lygiu, plačiu/žingsniu pradėjo žygiuo

ti keliu žemyr/. Valstiečiai pasiliko ant 
kalvos, lyg paip būtų susitarta anks
čiau. Stovėjo;tylėdami. Dalinys žygiavo 
keliu, einančiu į beribę akinamai baltos 
lygumos tolumą, į vaivorykštės šviesą.

Raudonarmiečiai ėjo link horizonte 
matomų dūmų stulpų virš sudegintos 
Levaniovkos, link kaimij pritūpusių 
sniege. Spausdami rankose šautuvus ėjo 
į sutryptą, vokiečių jungo sugniaužtą 
Ukrainos žemę. Nenugalimą, kovojančią, 
nepalaužiamą.

Žmonės tylėjo, iki skausmo, iki ašarų 
įtempdami žvilgsnius, kad ilgiau juos 
matytų. Ir pagaliau žygiuojantis dalinys 
ištirpo žydriame kelyje, snieguotuose 
plotuose, šimtaspalviame, viską apgau
biančiame vaivorykštės spindėjime.

“VAIVORYKŠTĖS” ĮVERTINIMAS 
žemiau talpiname P. Mikutaicio 

straipsnį — “Vaivorykštės” recenziją, 
—tilpusį žurnale “Tarybinėje Mokyk
loje” (No. 1-2). Tikimės, jis padės 
skaitytojui giliau suprasti apysakos 
reikšmę ir visą turinį.—Laisvės Red.
Didysis Tėvynės karas sukrėtė visas 

Tarybų Sąjungos tautas ir kiekvieną ta
rybinį žmogų privertė susimąstyti dėl 
savo bei savo tėvynės likimo ir įtempti 
visas fizines bei moralines jėgas kovai 
dėl laisvės, pažangos, kultūros, žmoniš
kumo laimėjimo prieš barbarizmą ir

tamsybių jėgas. Tarybiniai rašytojai vi
sados ėjo ranka rankon su savo liaudi
mi, jie buvo jos vadovai ir mokytojai, 
savo raštuose kėlė liaudies troškimus bei 
rūpesčius, grūdino jos pasiryžimą eiti 
iš pergalės j pergalę. Dar tvirtesni ir ar
timesni ryšiai tarp liaudies ir rašytojų 
pasidarė Tėvynės karo metu, Lada lais
vai Tėvynei kilo baisus pavojūs^nš Nuož
maus fašistinio priešo pusės. Tarwmiai 
rašytojai fronte, užnugaryje ir^ffifeo 
užgrobtose srityse daug ką pamate, su
prato, ir tai praturtino jų kūrybą nau
jais siužetais, motyvais, naujais žmo
nėmis, naujomis idėjomis, tai parodė 
jiems milžiniškus dvasinius tarybinio 
žmogaus turtus ir įkvėpė, paskatino į 
naujus kūrybinius laimėjimus. Tarybi
niam rašytojui nereikia išgalvoti ar kaž
kur toli ieškoti didvyrių savo apysakai 
ar romanui, jis juos mato čia pat, visur 
— fronte, užnugaryje, fašisto užgrobto j 
žemėj, nes visa didžioji liaudis pakilo 
didvyriškai ginti savo žemės, savo lais
vės, savo gražios ateities. Niekšingi 
grobikai, įsibrovę į Tarybų šalį, pasiry
žo čia viską su žeme sumaišyti, pagrobti 
sau turtus, išnaikinti ir pavergti žmo
nes, sukelti tarpusavio žmonių bei tautų 
neapykantą ir ramiai sau viešpatauti. 
Bet skaudžiai apsivylė, sutikę vieningą 
ir tvirtą kaip plienas pasipriešinimą: 
vyrai ir moterys, seniai ir vaikai — vi
si stojo prieš juos į žūtbūtinę kovą. 
“Niekuomet nenugalės tos tautos, kurio
je darbininkai ir valstiečiai savo daugu
moje sužinojo, pajuto ir pamatė, kad> jie 
gina Savąją Tarybinę valdžią — darbo 
žmonių valdžią, kad gina tą reikalą, ku
rio pergalė užtikrins jiems ir jų vaikams 
galimumą naudotis visomis kultūros gė
rybėmis, visais žmogaus darbo kūri
niais” (Leninas). Sužvėrėję, savo rasis
tinėmis “teorijomis” nusibankrutavę 
siaurakakčiai fašistiniai žmogžudžiai to 
nesuprato. Nesuprato to ir “Vaivoryk
štėje” pavaizduotas vokiškasis “komen
dantas” Kurtas Verneris, kuris, žudyda
mas tarybinius žmones, tikėjosi priver- 
siąs tarybinę liaudį nusileisti, jam pa
taikauti ir klusniai vykdyti jo įsakymus. 
Apsiriko. Žiemos speigų metu ant dan
gaus pasirodė įvairiaspalvė vaivorykš
tė, audros pranašas. Moterys Verneriųi 
paaiškino, jog tai esąs geras ženklas. 
Taip, geras, tik ne Verneriųi, ne įsibro
vėliams vokiečiams.

(Daugiau bus)

Kol krūtinėj širdis plaka,— 
moterys - vyrai dirbkim atsi
dėjusiai kūrybinės - kultūros 
dirvoje. Darbo yra daug, čia 
LLD jubilėjiniai metai slenka 
prie pabaidos, o užsibrėžtos 
skaitlinės, 10,000 narių, toli 
gražu dar neturim. Netik, kad 
neturim užsibrėžtos skaitli

nės, bet dar ir senieji nariai 
ne visi pilnai užsimokėjo sa
vo metinę duoklę! O čia dien
raščių Laisvės ir Vilnies spa
lio mėnesyje prasideda vajus 
rinkimo naujų prenumerato
rių. Motulės Lietuvos vaikų ir
gi negalima pamiršti; 
būtina parama neturi 
ti.

Karą laimėjome, — 
kime taiką. Spalio 6
šaukiamas suvažiavimas 
stovų Chicagon į Bendrą Chi- 
cagos Lietuvių Organizacijų 
Konferencija i š s p r e n dimui 
keturių svarbių klausimų: a) 
Taikos vykdymo reikalas; 
b) Lietuvos reikalai; c) Pa
siruošimas kongresiniams rin
kimams; d) Amerikos lietuvių 
reikalai — kūrybinė kultūra 
ir menas. Patingėsi — pralai
mėsi; tada galėsi aimanuoti, 
vaitoti ir ašaras lieti!

Dr. A. L. Graičūnas.

jiems 
susto-

laimė- 
d. yra 

at-

5 ♦

Waterbury, Conn
Rugsėjo 22 dieną SLA 11 

kuopa turėjo pikniką, kuria
me ir man teko dalyvauti. Už
klydau netikėtai. Buvo šitaip: 
Miesto centre turėjau orga
nizacijos reikalų. Tuos reika
lus atlikęs rengiausi grįžti na
mo. Belaukiant buso, ateina 
mano geras pažįstamas ir sa
ko: Važiuojam į pikniką, ku
ris šiandien yra Lietuvių Par
ke. Tenai kalbės Juozas Tys
liava iš Brooklyno. Jisai turės 
paskelbti karą Tarybų Lietu
vai. ****

Nors jau nebe taip anksty
vas laikas buvo, bet sutikau 
su jo pasiūlymu. Nuvykom 
apie 6 vai.

Pirmininkavo Matas ir per
statė Tysliavą kalbėti. Tas, 
kiek pakalbėjęs apie SLA rei
kalus, griebėsi kalbėti apie 
Lietuvą. Sako: “Broliai lietu
viai, mūsų broliai lietuviai iš
vaikyti po visas pasaulio da
lis, kenčia didžiausią vargą, 
mūsų lietuvių tėvynės žemelę 
trempia ruskiai, burliokai, pa
vertė ją į pelenus, o jų rau
donas skarmalas dabar ple
vėsuoja Vilniuje ir Kaune, 
Lietuvos trispalvė vėliava su
mindžiota, ten randasi gele
žinė uždanga, per kurią pa
saulis negali pamatyti tų vi
sų baisenybių.”

Vienas, šalia manęs stovėjęs 
vyras garsiai nusikvatojo: 
“Bet tu vis dar turi geras akis, 
kad ir per geležinę uždangą 
gerai permatai.”

Po tam Tysliava dar užrė
kė, kad “reikia karo ir nuož
maus karo, kad sunaikinti tą 
geležinę uždangą ir tą Stali-

ną sumušti!” Iš kitos pusės 
vėl atsiliepė balsas: “Ar tu 
supranti, ką karas reiškia? 
Jei tave siųstų į tavo pagei
daujamą karą, tai gautum 
kinkų drebėjimą, darytum vi
sokius išsisukinėjimus, kad 
nepatektum. Su liežuviu gud
rus ir skelbi karą ir trokšti, 
kad ta Lietuva iš naujo būtų 
trempiama, kaip savo pirmuo
se sakiniuose sakei, kad ji jau 
sutrempta ir į pelenus pa
versta !.”

Tysliava suriko: “Vėl ateis 
laikas ir Lietuva vėl atsikels 
iš pelenų ir bus laisva jr ne
priklausoma.” Bet čia galima 
Tysliavai pasakyti, kad šian
dien Lietuva jau laisva ir ke
liasi iš karo griuvėsių ir. atsi- 
budavoja. Bet jam toji Lietu
va nepatinka. Tysliava norėtų 
susilaukti smetoninės Lietuvos. 
Tačiau, aišku, tokios Lietuvos 
nei jis, nei jo pasekėjai dau
giau nebematys.

Po tam Tysliava užakcenta
vo, kad esą ir gerų prošvais
čių, nes esąs pavarytas Hen
ry Wallace, kuris trukdęs 
Byrnesui padaryti pastovią 
taiką Europoje. Čionai geras 
būrys žmonių nusikvatojo. O 
šalia stovintis žmogus paste
bėjo: “Tur būt Tysliava yra 
girtas, o jei ne girtas, tai de
vyni gaidukai jo galvoje gie
da.”

Paskui publika juokavo ir 
sakė: Dabar tikrai bus ka
ras, nes Tysliava jį paskelbė 
Sovietų Lietuvai ir Stalinui.

Dalyvis.

Be nuoseklaus, visapusio 
apmąstymo teisingų išva
dų tikėtis negalima.

MM

Churchillas Ardo Talkininkų 
Vienybę, Sako Maskva

Maskva. — Sovietų radi- 
sakė, jog buvęs Angli- 
premjeras Churchillas 
“gramofonas tų Angli- 
ir Amerikos reakcinin- 
kurie stengiasi suardyt

p o k a r inį bendradarbiavi
mų” tarp Anglijos - Ameri
kos, iš vienos pusės, ir So
vietų, iš antros.

jas 
jos 
yra 
jos 
kų,

Sakyti, “aš galiu atleisti, 
bet aš negaliu užmiršti,” 
tai tik kitais žodžiais pasa
kymas, jog “aš negaliu at
leisti.”

Henry Ward Beecher.

Bethlehemą, velionis J. B. gy
veno pas savo brolį Praną Be- 
rūkštį. Seniau Jonas priklau
sė prie socialistų ir LDS 64 
kp. Prenumeravo dienraštį 
Laisvę. Gyvendamas pas sve
timus, už prenumeratą Lais
vės užmokėdavo kito vardu.

Tapo palaidotas labai gra
žiai, su daug gėlių.

Lai būna lengva šalta že
melė tau, buvęs drauge Jonai 
Berūkšti.

Ant tų pačių kapų po sun
kiais granito paminklais ilsis 
D. Matonis, Pranas Berūkštis, 
Valerijonas Mataitis ir Jonas 
Murza.

Frank P. Zavis.

Vardo Reikšmė

Laisvės No. 21d, rugsėjo 
d., iš Easton, Pa., draugas 
Leon Tilvikas, aprašydamas 
apie LLD 13-tos kuopos susi
rinkimėlį ir draugų Stankų iš
leistuves į Floridą, gal netu
rėdamas liuosesnio laiko, kai 
ką aprašo nekorektiškai. Jis 
rašo apie Jono A. Berukščio 
nelaimingą mirtį ne taip, kaip 
buvo. Man dalyvaujant jojo 
laidotuvėse Hellertown, Pa., 
graboriaus Templeton Fune
ral Home draugas Petras Be
rūkštis ir Jono artimas gimi
nė pasakojo šitaip:

Rugsėjo 9 d., 2-rą valan
dą po pietų, J. Berūkščiui ei
nant iš darbavietės - keptuvės, 
smogė su mašina, užmušė ant 
vietos ir nekreipdamas į tai 
atydos, bandė pasprukti, bet 
tapo sučiuptas. Kuom šitas in
cidentas užsibaigs, parašysiu 
ateityje.

Nors keliais žodžiais pabrė
žiu Jono A. Berūkščio biogra
fiją. Paėjo iš kaimo Vizginių, 
Vilniaus rėdybos. Atvažiavo 
į Jungtines Valstijas, Bliss- 
ville, L. I., N. Y., kovo 23 d., 
1905 
m. 
kių 
bai 
ras

24

m., turėdamas vos 17 
amžiaus. Dirbo prie žva- 
Standard Oil Co. Buvo la- 
darbštus, uždirbdavo ge- 
algas, labai linksmo bū

do ir nešykštus pagelbėti ves
tuvėse ir kitur. Kiek man ži
noma, jokiam kultui-tikėjimui 
netikėjo.

1914 m., 
Blissville’io 
necticut ir
J. Berūkštis sakė: 
j Pennsylvania kepti pyragus 
ar kas anglies'. . . 
Tilvikas sako, jis 
gus iki paskutinei 
nimo dienai.

1929 m., man

aš ir K. Wilkas iš 
išvažiavom į Con- 
New Hampshire, 

važiuosiu

...

GERIAUSIA DUONA

” Ir, kaip 
kepė pyra- 
savo gyve-

atvykus į

KEP AME, 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 daliau—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

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

Nuoširdi, kruopšti organi
zacijų narė ir Laisvės skaity
toja M. Sabaliauskienė, gyve
nanti 163 Adrian Ave., susi
laukė, kaip ir daugelis, ne
smagumų su kojom. Ji ban
dė jas namuose gydytis, bet 
veltui, todėl prisiėjo vykti į 
New Britaino ligoninę, ir net 
pamatyt daktaro įrankius ir 
operacijos stalą. Bet ne vel
tui tas viskas. Po nedidelės 
operacijos, moteriškė jaučias 
einanti geryn ir vėl namuose 
gydosi.

Draugė Sabaliauskienė gy
vena tarpe dviejų miestų, 
tad mes ją dažnai matome 
prisidedančią su kokiu išgali 
darbu organizacijose, kad ne 
New Britaine, tai Hartforde.

Linkėtina jai greit susveikt 
ii’ vėl darbuotis liaudies gero
vei. ' V.

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 įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kime į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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. *

.. ...............linini i

Men. Sav. Vardai 
dien. dien.

1 S. Brutenis, Gunda.
2 P. Smalokas, Mirga.
3 A. Girenis, Vasmonė.
4 T. Teisutis, Gubinė. •
5 K. Gerutis, Karilė.
6 P. Margagiris, Mant-

minė.
7 S. Birmantis, Giraitė.
8 S. Mangaila, Sartonė.
9 P. Virgimuntas, Vytė.

10 A. Mantvilas, Baumy-
tė.

11 T. Juodis, Vainora.
12 K. Virmantas, Bytau

te.
13 P. Danyla, Visgirde.
14 S. Vientautas, Prytė.
15 S. Mastis, Kybelė.
16 P. Vilkailis, Gendrė.
17 A. Eidvilis, Verpė.
18 T. Glandis, Gytė.
19 K. Berčius, Saulė.
20 P. Daugis, Gylanda.
21 S. Kritis, Dangutė.
22 S. Butautas, Jautry be.
23 P. Noras, Miklausė.
24 A. Kirbaidas, Valydė.
25 T. Geliuonis, Sargė.
26 K. Rustuolis, Erdmėsa.
27 P. Narbutas, Giedra.

28 S. Daugalis, Nausėda.
29 S. Karigaila, ErdviUL
30 P. Negis, Grubė.

Rugsėjis mėn. lotyniškai 
vadinamas September. Devin
tasis metų mėnuo; turi 30 die
nų. Pareina nuo žodžio Sep- 
tem, septintasis. Mat, seno
vėj romėnai pradėdavo metus 
su kovo mėnesiu, kaipo pir
mu metų mėnesiu; tais lai
kais rugsėjis buvo vadinamas 
Septem.

P. A. Jatul.

žuvo 19 žmonių, Sudužus 
Anglų Lėktuvui

Hong Kong. — Sudužo į 
kalną ir sudegė didelis ka
rinis anglų lėktuvas. Žuvo 
19 kariškių ir civilių žmo
nių._______ _______
ra—-----------------------------s

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street
kamp. Inman St., arti Central SkV.

CAMBRIDGE, MASS, 
[į--------- ------------- ---------------- a

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą 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

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ
□ 00 -

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

«
Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai Įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis t 
būsite patenkinti. •

"k •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4119 
••••••••••
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Šeštadienis, Rugsėjo 28, 1946
Penktas Puslapis

»„onas Kaškartis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

stovi be consumed off the

dagyvenęs
the

(228)No.

atrodo
(Bus daugiau) (219) ' 1

32 Louis Y.

No.No.

(218)

SIUVĖJAI
N. Y. Best & Co

Patyrę Prie Moteriškų Apredalų (218)

N.

7

on REIKIA TUOJAU
263 New

DARBAS UŽMIESTYJEthe

80 CENTŲ Į VAL
40 VALANDŲ SAVAITĖ

the

RAŠYKITE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

|PAGANO
Brooklyn, N. Y.

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENU SAVAITE 

GERA ALGA

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

BeveragCt Control
Place, Borough of
Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is here'by given that License 
GB 17773 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the | Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNY DE ROSA
Place, Brooklyn, N.

ABE BLUTH
194 Rockaway Ave., Brooklyn, N.

MEDŽIO APDIRBIMAS
Reikalingi darbininkai prie mažinu. Šeivų 
drožinėtojai, pavieniai. Formų darbininkai, 
diržiniai pjaustytojai, prie smėlinių popierių 
mašinos operatoriai (diržų ir kraštų). Ran
kiniai medžio tekintojai. Ferguson Bros., 720 
Monroe St., Hoboken, N. J.

| CARL MATTIA
231 'Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

MEDŽIO OBLIUOTOJAI 
MEDŽIO DARBININKAI 

LATHE SANDERS 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės
JOHN C. KOHATJT INC.

15 MEEKER ST., 
WEST ORANGE, N. J. 

TELEFONAS ORANGE 4-1565
hereby given that License 
been issued to te undersigned 
from house to house under See
the Alcoholic Beverage Control

Vernon Avenue, Borough of

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

Law 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and lifiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GATES GRILL, INC.
699 Gates Ave., Brooklyn,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10216 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BeveragCt Control Law at 
32 Louis 
County of 
premises.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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

Beverage Control Law at
Lots Ave.. Borough of Brooklyn, 

the

SAM BRODERSON
B. & B. Delicatessen

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ' hereby given that License No. 
GB 2371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ebnsumed off the 
premises.

Harry tare
47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1426 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
2788 Fulton Street, Borough of
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

B. SCIORTINO—G. MUNNA 
2788 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed off 
premises.

ALBERT BALUKAS & 
JAMES FRANCIS MARCH 
' (King Hamilton)

9820 — 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
E 438 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 301 Vernon Avenue, 
Brooklyn, County of Kings.

SAM GERST 
301 Vernon Ave., Brooklyn,

EMPLOYMENT OFFICE,
W. 35TH STREET, N. Y. C.

(222)'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of (Kings, to 
premises.

GIUSEPPE
45 Rockaway Ave.,

(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1214 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEINSTEIN
(Armour Dairy & Delicatessen)

240 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License l4o. 
GB 1800 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverago Control Law at 
2186A Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY CESIRO 
2186A Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 11122 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CASSANO
2248 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1930 has been issued to the undersigned 
to sell bee)- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.,

TOOMAS M ANNETTA 
Goodwill Delicatessen

187s Throop Ave., Brooklyn,

Laisve—LiFeirly, LRKuanian Dall£ ■" ■ —......... .„.į——.

Paskersai gatvės 
nauji medicinos fakulteto 
rūmai. Einu koridorium, 
žiūrinėju parašus, kam kur 
kokie kambariai skirti. Įei
nu pro atviras duris į bib
lioteką ir čia randu — ma
niškė su seseria prie stalo 
kalbasi su nepažįstama mo- 
teria. Maniškė supažindė: 
tai esame bibliotekos per
dėti nės Miss Runge. Apy- 
; f nė apsukri mergina, pa
einanti iš netolimo nuo ma
ni š k ė s 
miestelio

g i mtinės Kvėro 
(Cuero).
Rungytė paprašė 
į lankytojų kny-

Panelė 
žsi rašyt 
ą. Išvedžiojo, išrodė kny- 

fcas, žurnalus, paveikslus. 
Kvietė pačiam pasidairyt. 
Dairaus, žiūriu — ir gai
lestis gnaibo paširdžiais... 
Sienos iškabinėtos didžiu
liais buvusiųjų mano moky
tojų portretais. Štai į ma
ne, tartum gyvas, žiūri tas 

'p<_ts anatomijos profeso
rius Wm. Keiller, škotas iš 
E d i n b u r go universiteto. 
Kalbėdavo jis tarškia, 
griežtais raižančia baršku- 
liuojančia škotų tarme. Te
ini j u jo gilias ramias mėly
nas akis, aukštą pliką kak
tą, tiriamai suglaustas lū
pas, tartum jis lauktų jūsų 
atsakymo laike išeiginių 

• egzaminų, — ir nesinori ti
kėt, kad jau seniai jo gyvo 
nėra.,.

on

N.

869 Eastern

Livonia

hereby given that License

1588 St.

N.1059

be consumed off the

Funeral Home 435 Wilson

NOTICE is

110 Rochester Ave.,

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

ABRAHAM
Johns Place,

CICIRELLI
I Market

Brooklyn,

CARL 
Ave.,

OBST
Brooklyn, N. Y.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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

107 of 
Law at

Brooklyn,

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

NOVINSKY
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

to sell bee)' 
the Alcoholic 
1588 St. Johns Place, 
County of Kings, to 
premises.

veikia žmogų...

NOTICE is 
EB 338 has 
to sell, beer 
the Alcoholic
179 Livonia Avenue. 
County of Kings, 
premises.

ROSE KELLNER
Ave., Brooklyn, N.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Šateikiam garbingas laidotuves

$150

grupių 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, 

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

Tel. GLenmore 5-6101

the

No.

the

Y.

kitus miestus ir apmokame pašto

KM3MKHM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

NOTICE is 
EB 1519 has been issued to the undersigned 

at' retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DOROTHY WALKER <& CLARENCE JAMES 
110 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 9854 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1059 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPHINE 
Carl’s Food 

Bedford Ave.,

NOTICE is hereby\ given that License No. 
GB 9414 has been issued to the! undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of KiAgs, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE SCHLAFF
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 — 20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUISEPPE BASILE
148 — 20th SC., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GLEISSNER
.101 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB. 9850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
276 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KATUZIN
276 Franklin St., Brooklyn, N. Y-

NOTICE* is hereby given that License No. 
EB 19'17 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
869 Eastern Parkway, Borough of Brroklyn, 
County of Kings, to be consumed on • the 
premises.

SOPHIE BECKER
(Parkway Delicatessen)

Parkway. Brooklyn, N. Y.

O štai išdidžiai ir trupu
tį niekinančiai iš padilbų 
žiūri pailgas dr. Randalio 
veidas, terapeutikos— vais
tinio gydymo profesoriaus. 
Jis mus muštravo, , kaip 

^taikliai receptus rašyt, kaip 
vaistus tinkamai maišyt, 
kombinuot, kaip ir kokie 
vaistai

^Juodos blizgančios akys 

VITAMINŲ SANDELIS

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus ręetus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kuritV

Vo »veikatą ir nesijauti 100%
Ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėiės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi fetal yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėiės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
17.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus 
išlaidas.

WONDER LIVE

grėsmiai žiūri iš po tankių 
n u k a b u šių ančiakių. Pa
kirpti juodi ūsai dar labiau 
pabrėžia jo putnią miną. 0 
galva žilutėlė. Buvo tur
tuolis, aristokratas, kapita
listas, bankininkas, netik 
kad gydytojas ir profeso
rius. O štai kontrastas. 
Blaivai įtikinančiai žiūri 
geras dr. Karterio veidas. 
Buvo medicinos fakulteto 
dekanas, perdėtinis, fiziolo
gijos profesorius. William 
Spencer Carter man vis te
beskamba humaniškumu .ir 
sveiku brandžiu jumoru. 
Kai mane, pačiam pirmam 
kurse, smarkiai suspaudė 
skurdo sausos replės, ir aš 
nebeturėjau iš ko užsimo- 
kėt už maistą ir būstinę, 
neturėjau jokių mieste pa
žįstamų, vienui vienas sve
timoj atmosferoj, tai aš nu
sprendžiau prašytis pagal
bos pas patį mokyklos per- 
dėtinį.... Ir jis man pas- 
kolijo 40 dol., man, niekam 
nežinomam, svetimam tar
pe visų ir niekuo neužtikri
nančiam pirmakursiui stu- 
denčiukui!... Sugrįžęs po 
atostogų ir kruvinai užsi
dirbęs sunkiais fiziniais 
darbais keletą desėtkų do
lerių, parnešiau savo gera
dariui daktarui skolą. Tas 
ažsimezgęs tuomet draugiš
kumo ir dėkingumo jaus
mas tebėra manyje ir po 
šiai dienai. Ir aš ilgai žiū
rėjau j tą gerą žmogų, hu
manistą, kurio jau keli me
tai, kaip nebėra... Kaip 
geras darbas suartina žmo
nes!

Barzdotas, ūsotas, visai 
kaip anų metų europietis, 
įspūdingai, p r o f e šoriškai 
žiūri, iš didžiulių portreto 
rėmų, chirurgijos profeso
rius Tompsonas, irgi ško
tas, kaip ir Kyleris, iš to

FOUNDATION
Lo« Angeles 55 Calif. 

paties Edinburgo universi
teto. Griežtas 
reikalavimais, 
profesorius ir 
rurgas.

Iki 80 metu 
ginekologijos ir akušerijos 
profesorius, dr. Payne irgi 
atrodo iš portreto, kaip gy
vas. Gerą paliko ir jis at
minima.

buvo savo 
bet puikus 
įžymus chi-

Chemijos, o paskiau akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligų 
profesorius, dr. Moris. Kaip 
ir gyvas būdamas, 
pikčiurna, -urgzlus senio
kas. Sausas savo 
rose, jis šiurkštus, 
ir ligoniams ir slaugėms, 
bet buvo geras mokytojas. 
Sako, jį suėdęs nenusisekęs 
šeimyninis gyvenimas.

manie- 
būdavo

Gyduoliškų žolių, šaknių 
ir vaistų tyrinėjimo profe
sorius, dr. Cline, prancūzas, 
gyvas, pilnas jumoro ir 
karšto temperamento žmo
gus. Dr. Klainas buvo, la
bai demokratiškas, draugiš
kas studentams ir dar apy
jaunis žmogus. Bet nebėr 
ir jo...

Tai ir kabo a'nt bibliote
kos sienų, tartum dvylika 
apaštalų, visa eilė labiau
siai nusipelniusių

em-
Pui- 
šita
Visų 
Jai,

Teksu 
valstijos universiteto medi
cinos mokytojų. O gi štai 
miela moteriška mina žiū
ri dr. Šarlotos Šeiferytes 
veidas, histologijos ir 
briologijos profesorės, 
ki, miela, maloni buvo 
kukli mokslo tarnaitė, 
gerbiama ir mėgiama, 
be didelio portreto, univer
sitetas padarė dar ir meta
linę toblyčią ant sienos. Tai 
jos mielam atminimui, už 
jos u ž s i t a r n avimą tose 
k r u o p ščiose pamatingose 
medicinos mokslo šakose. 
Prof. Charlotte Schaeffer— 
amžina jai atmintis!

Numirksėjęs ir slėpda
mas savaimingai priplūdu- 
sias ašaras, ėjau toliau kur, 
prie sienos, kur ant didelio 
stalo eilėmis gulėjo sudės
tyti visokie žurnalai ir pe
riodiški leidiniai. Priėjo ir 
maniškė. Ir mudu nudžiu- 
gom, pamatę bent tris 
skirtingus numerius Soviet 
Russia Today! Kaip tik 
tuomet priėjo prie mūsų 
bibliotekos perdėtine pane
lė Rungytė. Nušvitusiu 
veidu patėmijau aš jai, kad 
čia esama demokratiškos 
įstaigos, kad ji duoda vie-

F. W. Shalins
(Shalinskas) 

tos ir tokiems vertingiems 
leidiniams. O, taip, ji atsa
kė, čia yra bent keliomis 
kalbomis žurnalų ir laikraš
čių, net ir iš užsienio. Ir 
iš tikro, radau Pravdą iš 
Maskvos, radau kokį žurna
lą iš Prahos čekų kalba. 
Radau net ir iš Italijos ko
kį laikraštėlį, bet laiko bu
vo permažai, kad visa tai 
kiek giliau peržiūrėjus.

Na, žinoma, mediciniškų 
knygų tai lentynų lentynos 
užverstos, taipgi ir žurna
lų. Tik paviršium perbė
gau akim ir dar kiek pasi
kalbėjęs su . vienu studentu 
ir su skaityklos perdėtine, 
pavadinau saviškes eiti to
liau.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE SCHLAFF
11 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

SJ1 VI

LAISVE
540 FLATBUSH AVENUE BOX 302

20

N. Y.

PRANEŠIMAI
the

87 Ralph

No.

the

Y.

25 Driggs

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORĖS168 Ralph

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas
Vakacijos Su Alga
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

S

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Liberty Park 
340 Mitchell 

(215-220)

JOHN PHILBIN
(Philbin Bros.)

c., Brooklyn. N.

GREEN
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, Lietu
vių Kliubo knygyne, atsilankykite 
visi nariai. — P. Š. (217-218)

LOCIS SHENKLER 
Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GBĮ 5803 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph 
County of 
premises.

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C.

(222)

Beveraga Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

OTTO KOPP
(Otto’s Del.)

Ave., Brooklyn, N. Y.

COLLETTI
Brooklyn, N.

Beverage* -Control Law at 
Avenue, Boi'ough of Brooklyn, 
Kings, to bp, consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1963' has bpen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
87 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL P. DECAPRIO
487 Graham Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
63 Reid 
County of 
premises.

NOTIpE is hereby given that License No. 
GB 10881 hat) been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patched Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumetl off the 
premises.

MONNIE SEASE—BEY
156 Patchen Ave,, Brooklyn, N. Y.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE 
GERA ALGA .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
25 Driggs 
County of 
premises.

HOWARD GANNON
.63 Reid Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN 
419 Throop Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1274 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Ralply.yAvenue. Borough of Brooklyn, 
County of ‘k(ngs, to be consumed off the 
premises. ( ; /

' MEYER
104 Ralph Ave.,

MILLTOWN, N. J,

fl

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10491 has been issued to the undersigned 

•to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Avenue, 
County of Kings, io 
premises'.

CHARLES
127 Putchen Ave.,

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine G). 
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI

PATYRUSIŲ
FLOOR MOLDERIŲ

IR

BENCH MOLDERIŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDReJE

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
IR

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION

HARTFORD, CONN.
*' (221)

Patyrimas yra geriausias 
mokytojas, bet jo mokymas 
labai brangiai kainuoja.

Georg F. Hegel.

HARTFORD, CONN.
Amerikos Lietuvių Demokratų 

Kliubo piknikas įvyks rugsėjo 28 d., 
12 vai. dieną iki 7 v. v. Lietuvių 
Parke, Lighthouse Grove, East 
Hartforde, Station 23. Įžanga vi
siems veltui. Busas išeis 2 vai. dieną 
nuo Lietuvių salės, 227 Lawrence 
St. Dalyvaukite visi. — F. J. Rep
šys, sekr.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Stanislovo Staponkus. 

Iš Lietuvos paeina nuo Kvietinių 
kaimo, Gargždžių parapijos. Žinau, 
kad gyvena Philadelphia, Pa. Netu
riu antrašo. Prašau atsišaukti. — 
Antanas Vinckus, 133 Clark PI., 
Elizabeth, N. J.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vištų farma. 90 akrų 

tamsios fertilizuotos žemės, iš ku
rios apie 40 akrų yra apdirbta, o li
kusi dalis tai giria ir ganykla. Yra 
moderniškas namas, 30x34, garu šil
doma, komercinė elektra, bėgantis 
vanduo į visus bildingus ant ūkės. 
Taipgi yra barnė, dviem karam ga- 
radžius, keletas kitų reikalingų bil- 
dingų ir automatiška time-switch 
šviesa visose vištinyčiose. Ūkė tinka
ma pieninyčiai, bile žemdirbystei ar 
žuvinyčiai. Blackwell Brook randasi 
ant vienos pusės. Vieta — Bus Hill, 
Brooklyn, Conn. Rašykite:
M. Hurme, P. O„ R. F. D. No. 2, 
Pomfret Center (Brooklyn), Conn. 
Tel. Danielson 262-13.

(217-221)

REIKALAVIMAI
Lietuvių Liberty Park Kooperaci

jai reikalingas nuolatinis bartende- 
ris, pilietis. Pageidaujama, kad ne
būtų senas, tinkamas prie biznio. 
Norintis gauti už bartenderį darbą, 
kreipkitės: Lithuanian 
of Linden, N. J., Inc.,

€

REIKALINGI 
DAILYDES 

Patyrę prie Form Work 
MOKESTIS

$1.87į Į VALANDĄ
5 Dienų Savaitė 

Devynios Valandos į Dieną, 
Dvigubas Laikas po 8 valandų 

Valgis ir guolis suteikiama 
už $3 į dieną

LOUIS C. BOWERS & SONS
I Kreipkitės

BOWERS FIELD OFFICE 
at HEYDEN CHEMICAL CO. 

PENSNECK, PRINCETON, N. J. 
Tiesiai skersai nuo 
Geležinkelio Stoties.

i I

PATYRĘS 
SPRAY PAINTER

LAVOIE LABORATORIES, 
MORGANVILLE, N. J. 
(2 mailės nuo Matawan) 
Tel. MATAWAN 1-1049.

(218)

REIKIA 
PAPRASTŲ 

DARBININKŲ

TAIPGI VIRŠLAIKIŲ
DARBAS •

LITHUANIAN

W. 43RD ST., N. Y. C.
<21«>

RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI
ir polišiuotojai. Nuolatinis darbas. 
Aukštos algos. Viena iš Weschester 
County’s didžiausių rakandų krau
tuvių.'

JOSEPH TUNICK & SON, 
105 North Main St., 
Port Chester, N. Y.

PORT CHESTER 1800.
(228)

SIUVĖJOS
IR .

FINIšERĖS

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIU DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

Gera alga. Nuolatinis darbas. 
MILMONT GOWN CO.
530—7th Ave., N. Y. C.

. (218)

Du-Ray Mills, Ine
MICHELIN BUILDING

' (tl»)



Šeštas Puslapis
Mb

NewYorkik^/Z^f Zlniov t

Minės Laisvės StatulosMarininkystes Inžinieriai
Atsidarė Streiko Centrą Sukakti

n

FUR COATS - KAILINIAI

BEFORE THE CURTAIN
FUR COATS

akto-

AUTOMOBILISTAMS
L

ir

Lee

Lodge 33 of Eli-

(222)
Valandos:

di-
H

Operos

Tel. SOuth 8-5569

7)

the first to swim 
current of despot-

the cast of 
Chicago, to 
Art-Culture

Trečiadie- 
pertrauka. 
prasideda 
keturi va-

dėl 
bai-

o taip 
eis to-

Ko tik jūs pageidaujate FUR 
COATŲ reikale, užeikite pas 
mus pasitarti — draugiškai ir 
teisingai.

Faye
Eli-

Jack-

this should 
to see the 

of the

ruošia pami- 
Statulos ati- 
sukakties su 
spalių 27-tą,

AGENT OF U. S. SERVICE & 
SHIPPING CORP., 

212 Fifth Ave., N. Y.

noblemen who took full 
vantage of all such laws, 
tanas Strazdelis 
professional actor
lentis) was a son of a serf 
in the service of Grainevski.

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

themselves
at either one
mentioned above, also
tell their friends about

2)
3)

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6888 
221 South 4th Street

Pirkite FUR COATS su pasi
tikėjimu iš Antano Vasario. Jo 

18 metų patyrimai futrų biz
nyje užtikrins jums eksper- 
tišką ir teisingą aprūpinimą.

23
10,

ad- 
An- 

(played by 
Jonas Va-

vietose. Uždraustasis
šonuose rubežiuojasi

A m e r i kos Sveturgimiams 
Ginti Komitetas 
nėjimą Laisvės 
dengimo 60-tos 
šauniu bankietu
sekmadienį. Ta proga kviečia 
organizacijas ir atskirus asme- 

bei at-

TONY’S 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Manjer 8ta. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

j 9—12 ryte
I 1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta

Laisve-—Liberty, Lithuanian Daily 
———Mil..................................... ...... —h,uII   * M............. .. ItII

mo-
per nis dalyvauti bankiete 

taipgi siųsti pasveikinimus.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Pamatytinas Dalykas
PIRMAS VISA-SPALVIS 
RUSIJOS JUDIS

iO imiOiii^

Moterys Skelbia Karui 
Karg Rinkimuose

Amerikos Moterų Kongreso 
Brooklyno skyrius ruošia masi
nį mitingą aiškinti šiuose rinki
muose paliečiamus svarbius 
klausimus. Mitingą šaukia po 
obalsiu:

Sustabdykime karą prie bal
savimo urnų (polis) !

Tame, aišku, jos turi daug 
tiesos. Jeigu visi piliečiai išei
tų balsuoti, jeigu milžiniška di
džiuma piliečių nubalsuotų už 
darbininkų ir kitus pažangiuo
sius kandidatus, išrinktų di
džiumą karo priešų į kongresą, 
senatą, valstijų seimelius ir į 
valdvietes — nebūtų karo, būtų 
sulaikytas kurstymas į karą.

Tuo pačiu sykius būtų dau
giau domės kreipiama į pageri
nimą gyvenimo darbininkui ir 
vidutiniam piliečiui.

Taigi, rinkimuose, balsuo
jant visiems, balsuojant protin
gai, daug kas galima pagerinti.

Moterų mitingas įvyks šio 
pirmadienio vakarą, St. George 
Hotel, Brooklyne. Vyriausiomis 
kalbėtojomis bus Mrs. 
Emerson Roosevelt, Mrs. 
nor Gimbel, Mrs. Ada B. 
son ir Miss Jean Muir.

Mrs. F. Roosevelt yra 
re, garsiosios Eleanoros Roo- Lithuanian plays, 
sevelt marti, pati aj uturinti 
vardą visuomenėje.

iCIO marininkystes inžinie
riai New Yorke, pasiruošdami 
streikui, jau įsisteigė streiko 
veiklos centrą. Iš čia bus diri
guojamas streikas šiame portę 
ir streikieriams savišalpa, jei
gu streikas užsitęstų ilgiau.

Nacionalis marininkystes in-

Unija Neleido Firmai 
Pabėgti

Pasitarkite su Antanu Vasariu 
Del Kailinių šį Sekmadienį

žinierių streikas prasidės spa
lių 1-mą, jeigu pirm to nebus 
susitarta su samdytojais 
naujo kontrakto. Senasis 
giasi 30-tą rugsėjo.

Unija reikalauja pakelti 
kestis po 35c vai., po $2 
valandą už viršlaikius, 
samdymo per uniją.

BOB HOPE 
ir JOAN CAULFIELD 

“MONSIEUR BEAUCAIRE” 
su Patrie Knowles, Joseph Schildkraut, 

Marjorie Reynolds, Cecil Kellaway
Taipsri šaunus asmenų vaidinimas scenoj 
Charles Spivak ir Jo Orkestras Dar ir 

Bob Evans, John ir Rene Arnnut 
ir Extra patrauklus priedas: Peggy 

Vidunaktį rodoma kas naktį

PARAMOUNT

Paniūri ir Gili Psichologinė Dra
ma Romanso ir žmogžudystės ... 

BARBARA STANWYCK 
VAN HEFLIN 

ELIZABETH SCOTT

“The Strange Love 
of Martha Ivers”

ir CAROLE LANDIS 
“IT SHOULDN’T HAPPEN 

TO A DOG” 
BROOKLYN
PARAMOUNT Le8.

The first curtain call for 
the drama of “Prieš Srovę” 
(Against the Current) is just 
about a week off. The curtain 
is scheduled to raise on Octo
ber 5th<at Liberty Hall, Eli
zabeth, N. J., at 7:30 P. M. 
sharp.

The sceptics in the cast say, 
that when they will be look
ing through the peepholes in 
the asbestos before the cur
tain goes up, they will see a 
practically empty hall. Well, 
let’s not all be so pessimistic; 
we may expect quite a gath
ering at that:—People like to 
see a good play and “Prieš 
Srovę” is one of the best of

Jonas Va
lentis directing and acting in 
the play also adds to the asset 
of the play.

The Plot of The Play
The plot takes you to Lith

uania in the year of 1782. 
Lithuania at that time was 
under the 'rule of Russian 
czar and under the influence 
of the Poles. As the name im
plies, at that time there was 
a strong evil current: The no
blemen (Bajorai) had such 
laws granted them by the 
czar as: “lus Vitae Necisque” 
(Law of Life and Death-De
struction). According to that 
law noblemen could kill, sell 
or do anything to their serfs. 
Other law was: “lus Primae 
Noctis” (The privilege of no
bleman to spend the first 
night with the bride of his 
serf).

Grainevski (played by vet
eran of Lithuanian stage Juo
zas Kačergius) was one of the

Tie pasveikinimai, 
j pat ir bankieto pelnas 
i limesniam komiteto darbui. Gi 
tas jo darbas yra svarbus — 

nuo de
ganti pi
li ž teises 

žalingų

CIO Wholesale Workers 
Lokalas 65-tas sužinojo, kad 
Arthur Beir Co., turinti patal
pas 111 9th Ave., New Yorke, 
planuoja išsikelti į Provid
ence, R. I., po užsidarymo čio
nai rugpjūčio 31-mą, visiškai 
atleidimo 42 darbininkų.

Unija iškėlė kaltinimą, kad 
firma bėga iš miesto tikslu iš
vengti unijinių sąlygų. Paga
liau firma sutiko sugrąžinti 
visus darbininkus ir pasirašyti 
naują kontraktą. Duos po $8 
daugiau algos savaitei, $40 
minimum ir grupinį apdrau- 
dos planą, į kurio fondą mo
ka samdytojai.

Pagamintas 
Svietuose 

žadą Užimą Paradai 16-kos Sovietų Respublikų. 
Pirmą Kartą Paveiksluoti 

Skaisčiomis, Gamtinėmis Spalvomis. 
RYTOJ ATDARA 9:45 A. M. 

Taipgi

‘Moscow Music Hall’
su Lemeshev, Ruslanova, Raud. Armijos Ansambliu, 

Piatnitskio Choru, Sovietų Liaudies Šokių Ansambliu.

STANLEY THEATRE

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk pirm**ian filmas 18 žmonių, iigelbčtų po lėktuvo sudužimo Newfoundlands! Matyk 
Berlyno atstatymo filmų! Matyk Britanijos m&šio filmą po tešlų metų! Matyk Komerci
jos Sekretoriaus Wallace rezignaciją! Matyk specialę filmą iš Čechosiovakijos apie 28 
iak&nua. užmuštus oro žygyje pi^m kelių metų, dabar pat gabentus palaidot J. V.! Matyk 
naujausių “March of Tima” filmą-diskusijas apie “John Q. Publikos“ keistumus—“IS 
EVERYBODY HAPPY“ Smagi, Juokinga ir Žiniška! Matyk visas žinių filmas iš plataus 
pasaulio!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

PUIKUS TECHNI-SPALVIS MUZIKALISl’
Romantiška, smagi istorija apie tris gražias seseris su "planais,” 
sudarančiais juokingus ir sujaudinančiu nuotikius!

“Three Little Girls in Blue
žvaigždžiuoja

JUNE HAVER * GEORGE MONTGOMERY 
VIVIEN BLAINE * CELESTE HOLM 
VERA-ELLEN ♦ FRANK LATIMORE

♦ IR PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJ * 
BEATRICE KAY, Garsi Smagiųjų Nineties Mergaitė

THE MARSHALL BROS. • MARY RAYE IR NALDI 
EXTRA: MAURICE ROCCO.

YY 7th Ave. ir 50th St.

Antanas Vasaris šį sekmadienį atvyksta į Brooklyn^. Jis nori 
pasitarti su brooklyniečiais, kurie interesuojasi įsigijimu kaili
nių. Antanas Vasaris bus Laisvės salėje šį sekmadienį, nuo 3 iki 
9 vai. vak. Jūs jam galėsite pasakyti kokių kailinių jūs norite, o 
pirmadienio vakarą jis pristatys čia jums sampelius.

Vasaris sako, jog jis gali parduoti kailinius už daug pigiau 
negu kitos firmos. Apie tai jis jums papasakos šį sekmadieni.

Užeikite ir pamatykite 
Mūšy Rinktinius

How Antanas Strazdelis be
came a poet and a priest; how 
he was persecuted by noble
men ; how he was supported 
by revolutionary element who 
were inspired by French re
volution, and devoted his life 
to swimming against that evil 
current; how Strazdelis was 
suspended from priesthood 
and died a pauper. All that 
as depicted by the author 
Juozas Petrulis is really some
thing worth while to see. 
Those who have already seen 
the play, will want to see it 
again; those who haven’t,— 
should make an effort to see 
it.

The limited space here does 
not permit to describe the plot 
extensively. Only after seeing 
the play you can fully grasp 
the significance of the plot 
and the role of Strazdelis who 
was one of 
against the 
ism.

The LDS 
zabeth, N. J. cooperating with 
the Centre of LMS are the 
sponsors of “Prieš Srovę” per
formance on Saturday, Oct. 
5th, 7:30 P.M., at Liberty 
Hall, 269-73 Second St., Eli
zabeth. N. J.

The second performance 
will take place on October 
13, at New National Hall, 261 
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
Beginning at 3 P.M. sharp.

Both are benefit perform
ances to raise funds to enable 
the LMS to send 
“Prieš Syovę” to 
LMS, Lithuanian 
Convention.

Those who read 
strive 
play 
places 
should 
it.

Admission prices are: at 
Elizabeth 75c, tax included; 
at Brooklyn — $1.50 and $1. 
Admission to dancing, which 
will start at 8 P.M., is 75c.

All are invited!

ginti sveturgimius 
portacijų, pagelbėti 
lietybę, darbuotis 
jiems, kovoti prieš 
įstatymų leidimą.

Pati sukaktis pripuola pir
madienį, 28-tą, tad ir ta die
na nebus praleista be veiksmo. 
Įvyks specialės ceremonijos — 
masinis mitingas prie statulos 
ant Bedloe’s Island.

Tikietus bankietui užsisaky
ti ar aukas pasiųsti antrašas: 
American Committee for Pro
tection of Foreign Born, 
W. 26th St., New York

Roxy Teatre
Rodo linksma filmą “Three 

Little Girls in Blue,” spalvo
se. Yra scenos aktai.

New Yorko centre, tarp 23rd
59th Sts., mašinas bus gali

ma pasistatyti tiktai ant ave
nues ir tenai tik tam tikrose, 
leistose 
plotas
3rd ir 9th Avenėmis.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pejieškau darbo kaipo bartenderis, 

geroj vietoj. Esu-jaunas vyras, blai
vininkas, pasitikimas ir suprantan
tis bartenderio darbą. Kas liečia 
algą, galėsime apie tai pakalbėti 
ant vietos. Prašau rašyti sekamu 
antrašu: Tom Yermal, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (216-221)

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered Its trade - mark "Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used in food products.

(222)
Notice is hereby given that Sally 

Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-mark 
“Mayerling” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

. TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

DRABUŽIAI!
NAUJI! PADĖVĖTI! 
MAISTO SIUNTINIAI!

Apmokėtais muitais
Galima siųsti į

SOVIETU SĄJUNGĄ
(taigi ir j Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Šiaurinę Bukoviną ir 
Bessarabiją)

per

WORLD TOURIST'
DfiL PADfiVftTŲ DRABUŽIŲ: 

Dalykai turi būti gana geri. 
Turi būti cheminiai išrūkyti. 
Prie jų turi būti Board 
of Health Certifikatas.

Dabar galima siųsti įvairesnių 
NAUJŲ DRABUŽIŲ IR 

MAISTO RYŠULIŲ
Dėl platesnių žinių rašykite arba 

telefonuokite

World Tourist
INCORPORATED

1123 Broadway, 
New York JO, N. Y. 

CHelsea 2-2838

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

Geresnės kokybės 
už Žemesnę Kainą

ANTANAS VASARIS
KAY FUR SHOP

63 Pleasant Street Brockton, Mass.j

SKELBKITES "LAISVĖJE

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

ZS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PDIKIADSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 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

BULOVAI
Miestavame muzikos ir dra

mos centre, 131 W. 55th St., 
tarp 6th ir 7th Avės., New 
Yorke, šeštadienio vakarą su
vaidins “LaBoheme.” Sekma
dienį bus du perstatymai — 
popietiniame vaidins “Mada- 
ma Butterfly,” o vakare “Iš
mainytą Nuotaką.”

Pirmadienių ir antradienių 
vakarais būna simfoniškos or
kestre® koncertai, 
nių vakarais — 
Ketvirtadienį vėl 
operos — iš. eilės
karai ir sekmadienio popietis.

Ką tik įsirašęs į marinus, 
Harold Bernhardt, 18 metų, 
grįždamas automobiliu j e pra
rado kontrolę, jo auto užšo
ko ant šaligatvio, ištvojo jį 
per langą ir pritrėškė , prie 
sienos. LiogninSj jam nupjovė 
sutriuškintą koją

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 (await . . . $24^

HNH

x 15 . $297S

PATRICIA
*24™

NATRIO

HIIIIIIII
I ROBERT LIPTON, Jeweler
B 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
■ Tel. ST. 2-2178. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakaran




