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ORAS. — Bus gana šilta.

iš Australijos be 
ir sustojimo i Co

li,236 mylių, 
Bet tą

i-tokos prie- 
lengvai su-

Ypatin- 
gražių 
griuvė- 

įrodyto-

Lėktuvu 
nusileidimo 
lumbus, Ohio, 
tai tikras stebuklas,
stebuklą atliko Amerikos ka- 
rinio/jrlaivyno lėktuvas ‘“Tru- 
culoffvYTurtle.”

zSi ilga kelionė yra lygi pu
sei kelionės aplinkui visą mū
sų žemę. Neteks stebėtis, jei
gu už metų kitų be sustoji
mo lėktuvu bus apsukta ap
link visą žemę!

‘Jugoslavijos arkivyskupas 
Stepinac atsidūrė teisme. Jis 
prisivirė daug košės. Jis dir
bo išvien su Jugoslavijos prie
šais. Jis vartojo prievartą “at
vertimui” kroatų valstiečių 

-^prie katalikybės. Jis elgėsi iš
davikiškai.

Liaudies teismas jį dabar 
privers nors dalinai atpakūta- 
voti už savo griekus.

Stebuklai Ore.
Nėra Tvarkos, Nėra Namų 
“Geros Valios Misija.” 
Sučiuptas Rėkia.
Ir Vėl Pasidalinimas.
Grigaičiui-Šimučiui 

Pasiskaityti.
Rašo

Vilniuje ir Kauno žmonės 
skundėsi gyvenimui namų sto
ka. Tosios namų 
žastis man buvę
prantama ir matoma, 
gai Vilniaus buvusių 
apartmentinių namų 
šiai buvo geriausiais 
jais.

Bet kaip pateisinti gyveni- 
mui namų pritrūkimą Ameri- 

, koje, kur nei viena bomba ant 
\ • mūsų miestų nenukrito ir nei 

vieno pastato nesugriovė ?
čia jau aiškiai kalta san

tvarka.
Faktinai Amerikoje nėra jo

kios namų stokos. Ko čia sto- 
kuoja, tai tvarkos. Daugybė 
tuščių ir pusiau tuščių apart- 
mentų bei viešbučių. Vienas 
žmogus gyvena 4-rių, 5-kių 
ar 6-šių kambarių apartmente, 
o kitas neturi kur prisiglausti, 

štai, kur reikia valdžios įsi
kišimo. Tegul suregistruoja 
tuščius arba pusiau tuščius na
mus ir suleidžia į juos bena
mius. J porą savaičių visi turės 
namus. '

Kąip gražiai ir nekaltai bu- 
vo mums perstatyta Amerikos 
laivyno misija Į Viduržemio 
Jūrą. Jinai esanti “geros va
lios misija” aplankyti Graiki
jos pakraščius, palinkėti na- 
bašninko Roosevelto vardu 
graikams laimės ir pasiseki
mo.

Dabar išeina laivyno sekre
torius p-nas Forrestal ir pasa
ko, jog tai buvo paprasti mo
liai. Mūsų laivynas nuplaukė 
į Viduržemio Jūrą kariniais 
reikalais ir jis ten pasiliks.

Tiktai dabar pasakyta tie
sa apie tą “geros valios misi
ja.’’

Vienas laikraštis klausia: 
. O ką mes pasakytumėme, jei- 

po “geros valios” maska 
Tarybų Sąjunga atsiųstų savo 
laivyną į Caribbean jūrą, 
mūsų panosėn, ir pareikštų, 
kad jisai čionai pasiliks “Ta
rybų Sąjungos interesams gin
ti”?

Mūsų vyriausybė, be abejo
nės, be jokių ceremonijų pa
reikalautų Tarybų Sąjungos 
laivus išsinešdinti.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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STEELMAN ĮSPĖJO PREZ 
TRUMANĄ, KAD GRĘSIA 

NAUJAS KRIZIS
Rekonversijos Direktorius Mato 

Pavojų iš Kylančių Kainų
Washington. — Jei kainų 

kilimas nebus suvaldytas, 
tai Jungtinės Valstijos bus 
nublokštos į žiaurų nedar
bo krizį, sakė Rekonversi
jos ir Karinės Mobilizacijos 
direktorius John Steelma
nas, raportuodamas prezi
dentui Trumanui spalių 3 
d. Jis, be kitko, priminė šį 
faktą:

“Senajam kainų kontro
lės įstatymui išsibaigus, 
per tris mėnesius kainos 
jau aukščiau pakilo, negu 
per visus 38 mėnesius pir
miau.”

Čia Steelmanas pridūrė:
“Jei toliau kainos dar 

sparčiai kils aukštyn, tai jos 
galės pasmaugt pirkimą, 
suardyt biznio pastovumą... 
ir iššaukt rimtas ekonomi
nes ir sociales pasėkas.”

Kuomet reikmenys taip 
brango, tai darbininkų al
gos žymiai sumažėjo, kaip J 
pripažino Steelmanas. žmo
nės atsiėmė iš valdžios 
$700,000,000 daugiau pini
gų, sugrąžindami valstybės 
Bonus E, negu valdžia tuo 
tarpu pardavė bonų.

Įvairūs bizniai kraunasi 
prekes į sandėlius, laukda
mi dar didesnio pabrangi
mo.

“Kai kurios pramonės ga
lėtų numušti kainas, ir vis 
dar gautų gana pelno,” tęsė 
Steelmanas. Bet jis nežadė
jo jokių žingsnių brange
nybei pažaboti.

Steelmanas priešinosi al
gų naujiem kėlimam ir tvir
tino, kad jeigu būtų dau
giau dirbama, tai girdi, ir 
darbininkų algos nustotų 
smukusios žemyn.

CIO marininku susirinkimas balsuoja 
lygias algas su AFL marininkais. Balsavimas, kaip ma
tome, buvo vienbalsis, pikietas irgi toks pat. CIO Na
tional Maritime Unijos prezidentas Joseph Curran kal
tino firmas, kad spyrimusi nemokėti lygios mokesties 
jie bando sudaužyti visų marininkystės uniją sudarytą 
Committee for Maritime Unity.

CHICAGOJ MILŽINIŠKI
SANDĖLIAI BERGŽDŽIAI

LAIKOMOS MĖSOS ’
Tik 8-se Šaldytuvuose Surasta 

18 Milionų Svarų Mėsos
Chicago. — Valdininkam 

p e r ž i ū rėjus tik aštuonis 
Armour ir kitų mėsos kom
panijų šaldytuvus, atrasta 
juose bent 18 milionų sva
rų mėsos, kaip skaičiavo pa-

PATIKRINA, JOG LĖKTUVO 
NELAIMĖJE SUDEGĖ 
39 ŽMONĖS

Step henville, Newfoud- 
land. — Atvykę gelbėtojai 
patvirtino, kad su Ameri
kos Overseas lėktuvu žuvo 
visi 39 keleiviai ir lakūnai. 
Tik už keleto minučių po 
pakilimo nuo aikštės, lėktu
vas susikūlė į 1,900 pėdų 
aukščio kalną ir sudegė su 
buvusiais jame žmonėmis. 
Dabar tyrinėjama nelaimės 
priežastis.

CIO Reikalauja, kad 
Valdžia Užimtų 
Mėsos Pramonę

New York. — Šios valsti
jos CIO unijų centras pa
siuntė telegramą preziden
tui Trumanui, reikalauda
mas, kad federalė valdžia 
perimtų mėsinių gyvulių 
skerdyklas į šalies nuosa
vybę. Telegrama sako, jog 
skerdyklos dabar “tiksliai 
streikuoja sėdėjimu prieš 
valdžią ir gyventojus.”

GAZOLINO DIRBYKLOS
EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ 7
ŽMONES, SUŽEIDĖ 200

Chinijos Komunistai 
Keliuose Frontuose 
Pliekia Tautininkus

tys savininkai. Bet dar ne
pažvelgta į 12 kitų didžių
jų šaldytuvų. Taigi mano
ma, kad Chicagos sandė
liuose laikoma iki 35 milio
nų svarų mėsos, belaukiant 
kompanijoms, kad ji dar 
pabrangtų.

Ką tik išleistas federalės 
valdžios raportas apie mė
sos atsargas sako:

“Rugsėjo mėnesį 
sandėliuose buvo 43 
nais svarų daugiau 
negu 1944 metais tą patį 
menesį, o jau tais metais 
sandėliuose buvo laikomi! 
rekordiniai dideli kiekiai 
mėsos.”

Dabar atsilankius inspek
toriams į mėsos sandėlius 
Chicagoj, jie rado ir daug 
dėžių, ant kurių užrašyta 
“kiaušiniai,” o tose dėžėse 
buvo mėsos prigrūsta.

Marcus Hook, Pa. —Per 
smarkią dvigubą eksploziją 
Sun Oil kompanijos lėktu
vinio gazolino fakrike, 7 
asmenys tapo užmušti ir 
apie 200 sužeista. Vienas 
sužeistas darbininkas sako, 
sprogimas įvyko dėl suge
dusios mašinerijos. Rimtai 
sužalotas fabrikas, kuris 
kainuojamas 13 milionų do
leriu, v

AMERIKA TVIRTOVIŠKAI 
STIPRINA KARO BAZES 

SIBIRO PAŠONĖJE
Honolulu, Hawaii. — 

Jungtinės Valstijos smar
kiai stiprina savo karinio 
laivyno ir lėktuvų bazes- 
stovyklaš Alaskoje ir Aleu- 
tų salose (arti sovietinio 
Sibiro), sakė admirolas 
John H. Towers, sugrįžęs 
iš Washingtono. Tos bazės, 
girdi, būtinai reikalingos 
Amerikai “apsiginti.”

Taipgi vedama derybos 
su Filipinų valdžia dėl Am
erikos laivyno ir lėktuvų

stovyklų, pridūrė Towers.
“Jau kelis milionus dole

rių išleidome įrengimams 
Guam salos uoste (Pacifiko 
Vandenyne), — tęsė adm. 
Towers, — ir dabar tas 
uostas gali aprūpinti 400 
laivu.” v

Alaskos ir Aleutų bazėse, 
Perlų Uoste ir Marianų sa
lose bus laikome apie 250,- 
000 ginkluotų vyrų, kaip 
pranešė adm. Towers.

D. FEDERACIJA IR 250,000 STREIKAVO
CIO REMS PITTSB. BERLYNE PRIEŠ 10
ELEKTRININKUS NACIU NUGLOSTYMį

Pittsburgh, Pa. — CIO ir 
Darbo Federacijos unijų 
vadai tarėsi su atstovais 
streikuojančių prieš Du- 
ąuesnę kompaniją elektri- 
ninkų ir pasižadėjo remti 
jų streiką. Šaukiamas gat- 
vekarių konduktorių susi
rinkimas spręs, ar leistina 
jiems eiti per elektrininkų 
pikieto eiles, nors elektri
ninkų unija yra atskira, ne
priklausoma.

Dėl elektros stokos per
trūko darbai įmonėse su 
70,000 darbininkų.

Berlin. — Čia daugiau 
kaip 250 tūkstančių vokie
čių darbininkų streikavo sė
dėjimu per pusę vai. Taip 
jie protestavo, kad talki
ninkų teismas Number ge 
išteisino von Papeną, 
Schachtą ir Fritzsche, o He- 
ssą ir kitus 6 aukštuosius 
nacius tik kalėjimu nubau
dė. Streikierių vadai pareiš
kė, jog visi 22 teistieji turi 
būti pakarti.

Amerikonų komanda už
tikrino apsaugą Papenui, 
Schachtui ir Fritzschei.

MOLOTOVAS IŠLĖKĖ
Į MASKVĄ

Paryžius, spal. 4. — So
vietų užsienio reikalų mi
nistras Molotovas, vyriau
sias Sovietinis delegatas 
taikos konferencijoje, iš
skrido į Maskvą. Kai kurie

Jeruzalė. — žydai pade
gė didžiausius valdinius 
anglų rūmus Jeruzalėje.

užsieniniai diplomatai spė
lioja, gal ruošiama nauja 
sueiga tarp Stalino, prez. 
Trumano ir Anglijos prem
jero Attlee.

Žiemą dar Mažiau 
Būsią Mėsos, kaip 
Įspėja Valdžia

Washington. — Amerikos 
žemdirbystės departmentas 
p a t v i rtino Rekonversijos 
d i r e k t o r iaus Steelmano 
nuomonę, kad žiemą dar la
biau pritrūks mėsos, negu 
dabar. Kartu departmentas 
įspėjo, jog kai paskui pa
daugės mėsos, tai brange
nybė bus išpumpavus iš 
žmonių pinigus, ir jie nega-

Washington. — Vis pa 
v o j i n g i au serga Cordell 
Hull, buvęs valstybės sekre
torius Roosevelto valdžioje, 
75 metų amžiaus. Bijoma, 
kad jis mirs.

Washington. — Amerika 
ir Anglija nutarė jau ne- 
kontroliuot siunčiamus iš 
Ispanijos krovinius. Naciai 
todėl galės perkelt milionus 
dolerių “savo” aukso iš Is
panijos į dar saugesnę jiem 
Argentiną.

Jungt. Tautų Komisija 
Remia Amerikos Planą 
Dėlei Dunojaus

Manila. — Kokia 
“nauja,” nesuprantama li
ga ūmai numarino 90 žmo
nių Itbayat saloj, Filipinuo
se. Staiga susirgo,85 nuo
šimčiai visų salos gyvento
jų-

Hitlerio partijos ir valdžios 
finansuotojas Schacht išteisin
tas. Hitlerio suokalbių tarp
tautinėje diplomatijoje prave- 
dėjas von Papen irgi paleis
tas!

žmonės trauko pečiais ir sa
ko : Kokia čia apgavystė! c

Juos išteisino Amerikos, An
glijos ir Francūzijos teisėjai. 
Tiktai Tarybų Sąjungos teisė
jas griežtai priešinosi tokiam 
nuosprendžiui. .

Ot, ir vėl pasidalinimas/Bet 
kiekvienas nuoširdus hitleriz- 
mo priešas pasakys, kad tiesa 
yra Sovietų teisėjo pusėje.

(Tąsa 3-me pusi.)

Peiping, Chinija. — Chi- 
nų komunistų armija viso
mis pusėmis apsupo Chiang 
Kai-sheko tautininkų ka
riuomenę Paoting mieste, 
Hopeh provincijos sostinėj, 
ir įsiveržė į pakraščius 
Peipingo, senojo Chinijos 
sostamiesčio. K o munistai 
užėmė Sushui ir Wangtu 
miestus. Be to, jie apsu
po Shihkiachwangą. Tauti
ninkai sakosi Južėmę Hwai- 
lai ir Yenkingą.

Rumunija Teisia 18 
Buvusių Valdininkų

Bucharest, Rumunija. — 
K r i m i n alinis Rumunijos 
teismas pradėjo tardyti 18 
buvusiųjų ministrų ir jų 
padėjėjų, d a 1 y vavusių 
premjero Antonescu val
džioje. Jie kaltinami, kad 
bendradarbiavo su naciais 
karo metu.

Washington, spal. 4. — 
Prez. Trumanas pasiuntė 
kablegramą Anglijos prem
jerui Attlee’ui, ragindamas 
priimt daugiau benamių 
Europos žydų į Palestiną 
apsigyventi. ___ I------ —
Italai Atmeta Ameriki
nę Valdžios Formą

Lake Success, N. Y. — 
Amerikonam vadovaujant, 
Jungt. Tautų Ekonominė ir 
Socialė Taryba 8 balsais 
prieš 4 atmetė reikalavimą, 

; kad Amerika sugrąžintų
Roma. — Italijos steigia-. Jugoslavijai 167 Dunojaus 

mojo seimo komisija atme- laivus, kuriuos amerikonai 
tė amerikoniškos rūšies vai- užgrobė. Ta pati taryba 8 
džią, ypač todėl, kad Ame- balsais prieš 5 priėmė Ame
rikos prezidentas turįs net i rikos pasiūlymą, kad atski- 
diktatoriškos galios. Komi- į ra konferencija spręstų 
sija pasiūlė panašią respub-: klausimą dėl Dunojaus lais- 
likos valdžią, kaip Franci-: vės. Sovietai tam priešino- 
joj. i si.

ATOMINĖ BARUCHO POLITIKA KLAIDINA ŽMONES IR KLAMPINA DERYBAS 
DĖL ATOMINES JĖGOS KONTROLIAVIMO PASAULYJ, PAREIŠKĖ WALLACE

W a s h i ngton. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų preky
bos sekretorius Henry A. 
Wallace pareiškė per spau
dą, jog Bernardas Baruchas 
stengiasi vis labiau suklai
dinti publiką kas liečia ato
minės jėgos kontroliavimą. 
Baruchas, Amerikos atsto
vas Jungt. Tautų atominėje 
komisijoje, net gąsdinda
mas mėgino priverst Wal- 
lace’ą raštiškai užgirt ato-

Jungtines Valstijos su Savo Ato m-Bombomis Verčia ir Kitas 
Šalis Atominiai Ginkluotis, Sako Buvęs Prekybos Sekretorius
minę Barucho politiką, sa- chas savo argumentuose 
ko Wallace. kalba tiktai apie paviršuti-

Baruchas šiomis dieno- nius žingsnius, kuriais siū- 
mis argumentavo per laik- loma suvaldyt atominę jė- 
raščius, kad Wallace, girdi, gą pasaulyje, bet Baruchas 
nesuprantąs amerikinio pla- tiksliai ir atkakliai išsisu- 
no dėlei tarptautinio atomų kine ja nuo pamatinių klau- 
jėgos kontroliavimo. Dabar simų. Wallace sako:
Wallace atsakė, jog Baru- “Pirmasis ir • svaarbiau-

sias yra klausimas, ar “Antras klausimas palie- 
Jungtinės Valstijos turėtų čia rusų atsisakymą priimti 
ir toliau gamintis atomines tarptautinę inspekciją ato- 
bombas ir krautis jas į san- minės jėgos gamybai kont- 
dėlius tuo laiku, kai tebei- roliuoti.
na derybos dėlei sutarties “Trečias punktas yra 
ir dėlei atominės jėgos per- amerikinis pasiūlymas, kad 
vedimo į pilną tarptautinę rusai atsisakytų nuo veto 
kontrolę. (atmetimo) teisės atomi-

niuose dalykuose. Veto 
klausimas buvo be reikalo 
pakeltas ir sudarė kliūtį de
rybose dėlei tarptautinės 
sutarties atominei jėgai 
kontroliuoti.”

Tai Barucho atstovauja
ma, atkakli amerikinė poli
tika suklampino Jungtinių 
Tautų derybas dėl atominės 
jėgos tvarkymo ir užkuria 
atominio ginklavimosi lenk
tynes,—užreiškė Wallace
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Dėl Verstino Kareiviavimo
Karo kurstytojai ir turčių spauda veda plačią agi

taciją, kad palaikyti mūsų šalyj verstiną kareiviavimą. 
Jo nori armijos ir laivyno karinis štabas, jo nori visi, ku
rie siekia viešpatauti pasaulyj ir kitoms tautoms padik
tuoti Wall stryto imperialistų valią.

Kariniai vadai reikalauja, kad kas metai būtų vers
tinai imama apie 800,000 mūsų jaunuolių, tarpe 18 ir 20 
metų amžiaus į karo tarnybą. Jie reikalauja, kad karui 
išlavintų vyrų būtų ne mažiau 5,000,000. Kiti jų šalinin
kai dar toliau eina, reikalaudami, kad visose aukštesnėse 
mokyklose būtų įvestas karinis lavinimasis.

Ką gi tai reiškia mūsų šaliai? Ar tatai yra reikalin
ga? Turint mintyj mūsų šalies geografinę padėtį, galima 
drąsiai sakyti, kad tokia milžiniška karinė jėga nereika
linga. Jokis pavojus negręsia mūsų kraštui. Nei Pir
mame, nei Antrame pasauliniame kare niekas negalėjo 
padaryti užpuolimo ant Amerikos. Net Angliją apsau
gojo nedidelis, tik 21 mylios pločio vandens plotas, ją ati
dalinąs nuo Europos sausžemio—Anglų Kanalas.

Amerikai kuomažiausiai yra karinio pavojaus. Visi 
žino, kad Sovietų Sąjunga nepuolė ir nepuls Amerikos. 
Net jeigu ji ir norėtų tą padaryti, kas yra priešinga jos 
politikai, tai ji neturėtų jėgų tokiam žygiui.

Kitas dalykas — Wall stryto imperialistai, kurie no
ri viešpatauti pasaulyj. Kada jie nori laikyti mūsų gink
luotas jėgas Chinijoj, Irake, Islandijoj, Filipinuose, Indi
joj ir kt., kada jie nori diktuoti savo valią kitoms šalims, 
tai jiems reikalinga galinga armija, didelis orlaivynas, 
milžiniškas karo jūrų laivynas ir tam išleisti apie $13,- 
000,000,000 valstybės pinigų.

Bet tatai nėra sveika šaliai. Karo galinga mašina 
sulūžta tada, kada jos neremia liaudis ir kada ji susidu
ria su kitų šalių žmonių pasipriešinimu. Tai parodė Hit
lerio karo avantiūros. Tokis baisus apsiginklavimas, to
kios armijos užlaikymas praryja apie 80 nuošimčių visų 
mūsų valstybės įplaukų. Karo ruošėjai rūpinasi, kad 
stiprint karo mašiną, jie tam reikalui pasuka visas šalies 
jėgas, bet jie tai darydami, vargina liaudį, apkrauna ją 
taksais, atitraukia jaunimą nuo mokslo ir nuo kultūros 
darbo.

Argi ne tą Hitleris buvo padaręs Vokietijoj? Argi 
jis nebuvo jos pavertęs į karinį logerį? Visi maršavo, 
nuo vaikų iki senių! Bet už tai ištuštėjo universitetai, 
aukštesnės mokyklos ir nukentėjo liaudies kultūra. Ir 
kada susidūrė hitleriška Vokietija su tarybine valstybe, 
kur mokslas ir liaudies laisvė yra pirmoj vietoj, tai “ne
įveikiama” nacių karo mašina subyrėjo, nes vokiečių 
liaudį? nerėmė tos politikos.

Masinis ėmimas jaunimo į karinį tarnavimą, atitrau
kimas jo nuo mokslo, įvedimas muštravimų ir maršavimų 
aukštesnėse mokyklose, yra sekimas nacių keliu. Tai 
grūmoja ne vien Amerikos liaudies kultūrai, bet ir lais
vei, nes karo ruošėjai, suvaržę mokslą, varžys darbo uni
jas, politines ir kultūrines žmonių laisves.

Tai ne tas kelias, kurį siūlė Amerikos žmonėms 
Roosevelto politika. Mes karą išlaimėjome sąjungoj su 
Tarybų Sąjunga. Mes galime karo išvengti su ja bend
raudami. Tai sakė Rooseveltas, tai sako Wallace, sen. 
Pepper ir p. Hull. Ir tik tokis yra teisingas kelias į lai
mingą ateitį.

Laimės ir taikos reikia ieškoti ne didžiuliame apsi
ginklavime, ne gaminime atominių bombų, ne atitrauki
me jaunimo nuo mokslo ir mokyklų pavertime į karinius 
barakus, bet mažų ir didelių tautų draugiškame sugyve
nime. Tam yra padaryta ir pradžia, tam įsteigta Jung
tinių Tautų organizacija taikos palaikymui. Reikia ne 
ginkluotis, bet reikia kuo daugiau dėti pastangų į auk
lėjimą tarptautinės organizacijos, kurioj būtų visų tau
tų ir tautelių taikos viltis. Ir tą galima atsiekti kuo 
greičiausiai panaikinant esamas atomines bombas, kaip 
ir nuodingas dujas ir griežtai uždraudžiant jas naudoti 
prieš kitas tautas, jeigu kur karas kiltų.

Kas kalba už didesnį Amerikos apsiginklavimą, už 
didesnes karines išeigas, už atitraukimą jaunimo nuo 
mokslo, už pavertimą mokyklų į karinius barakus, tai 
tas kalba kaip tik prieš Amerikos saugumą.

Gal būti užtai tūliems mūsų generolams nepatiko, 
kad Nurnbergo teisme nacių tūli generolai nuteisti pa
karti. Jie stebisi, kaip tai galėjo generolus nuteisti pa
karti ! Jie vis mano, kad generolų profesija, tai vadovau
ti milžiniškoms armijoms, kurios turi išžudyti, suruošti 
karus, kurie sugriauna ne vien atskirus miestus, bet iš
tisas šalis! Jeigu jie mano, kad karas yra generolu savo 
rūšies “sportas”, kad amžinai liaudis milionais savo sū
nų užmokės už tą “sportą”, tai jie labai klysta. Kaip 
kitų šalių, taip ir mūsų šalies liaudis nenori karo; ji no
ri taikos ir kovos už taiką.

KARAS KOMUNIZMĄ 
TIK SUTVIRTINTŲ, 
SAKO KUNIGAS

Ana diena New Yorke v
viename metodistų susirin
kime, kur daylvavo apie 700 
asmenų, kunigas dr. Ralph 
W. Sockman, kalbėdamas a- 
pie dabartinę pasaulyje pa
dėtį, sakė:

“Jeigu mes esame nusista
tę prieš komunizmą, o mes 
esame prieš jį nusistatę, tai 
tikriausia priemonė nugalėti 
mūsų siekimams yra naujas 
karas. Jeigu naujas karas 
Įvyktu, tai mes turėtume ko
munizmo kur kas daugiau, 
negu kada nors esame turė
ję. • •”

Kunigas Sockman teisy
bę sako. Tie politiniai glu- 
šai, kurie mano komunizmą 
išnaikinti ginklu, nežino to, 
kad jie laimėtų tiek, kiek 
tas Cervantes’o Don Kicho
tas, kariaudamas prieš oro 
malūną.

Komunizmą naikino gin
klu Hitleris, — kur jis šian
dien? Komunizmą naikino 
ginklu Smetona — kur jis 
šiandien? Komunizmą sie
kias! ginklu sunaikinti Či- 
ang - kai - šėkas, bet kiek
vienam aišku, jog jis pats 
greičiau galą gaus, negu 
komunizmą išnaikins.

Taip, naujuoju karu ka
pitalizmas komunizmo ne
išnaikins,
greičiau priartins galą. Ko
munizmo plėtimąsi kapita
listai galėtų sulaikyti tik 
tuomet, jei milionams dar
bo žmonių būtu užtikrintas 
ramus ir gerbūvingas gy
venimas. Bet to kapitaliz
mas niekad nesisiekė pada
ryti ir nesisieks, nes kapi
talistams rūpi juo daugiau 
pelnų prisigrobti.

Žiopli, labai žiopli tie po
litikai, kurie mano komu
nizmą išnaikinti trečiuoju 
pasauliniu karu bei atomo 
bomba. Jiems galėtų pa
vykti išnaikinti milionus 
žmonių, tiesa, bet ne tą ju
dėjimą, kuriam lemta bū
ti kapitalistinės santvarkos 
duobkasiu.

ARGENTINA DARBUO
SIS ATOMINĖS ENERGI
JOS IŠRADIMO SRITYJ.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad Argentinos sena
tas, reikalaujant prez. Pe
ronui, nutarė nesigailėti nei 
lėšų nei pastangų atominės 
energijos išradimui.

Sakoma, Argentina tu
rinti užtenkamai uraniumo 
ir kitų medžiagų, iš kurių 
Amerika pasidaro atomines 
bombas. Nors Argentina o- 
ficialiai nežada gamint ato
mo bombų, tačiau, jei jai 
pavyktų surasti atominės 
pajėgos pajungimo paslap
tis ,tai ji, veikiausiai, ne
sidrovėtų ir bombas gamin
tis.

Literatūros Draugijos Reikalais

ti net keletas kraštu.
Na, o Stalinas neseniai 

Maskvoje pasakė, jog Ame
rika neilgai turės monopolį 
ant atomo bombos. Vadina
si, atomo bombą, jei dar 
neturi, tai greit turės ir Ta
rybų Sąjunga.

DABAR TĖMYKIM, SAKO 
RAŠYTOJA WEST.

Anglų rašytoja Rebecca 
West, tėmijusi Nurnbergo 
teismo eigą, apgailestauja, 
kad von Papenas ir Schach- 
tas b u v o išteisinti. 
Tiems nenaudėliams vis pa
vyksta išsisukti, nes juos 
palaiko anglų ir amerikie
čiu turčiai.

Dabar, rašo Rebecca 
West, žinokime vieną: ten, 
kur von Papenas ir Schach- 
tas apsigyvens, atomo bom
ba niekad nebus numesta.

Vadinasi, imperialistai bi
josis mesti bombą ten, kur 
tiedu nenaudėliai gyvens, 
kad jiems nepataikytų.

Nesmagu, kad reikia 
kreiptis į Draugijos narius 
ir prašyti juos kantrybės. 
Dalykas tame, kad trečiojo 
numerio Šviesos išleidimas 
tapo labai užvilktas ir dar 
nežinome, kada jis bus ga
tavas. Už tai nekaltinkite 
nei žurnalo redakciją, nei 
Draugijos v i r š i ninkus. 
Spaustuvė negali gauti po- 
pierio ir tiek. Dėl tos pačios 
priežasties šių metų knygos 
išleidimas taip pat užvilk
tas. Dar vis negauname po- 
pierio ir dėl knygos. Nesiti
kėjome, kad su šiais sunku
mais priseis susidurti. De
damos visos pastangos, kad 
tiek Šviesos, tiek knygos 
“Prisikėlusi Lietuva” išlei- 
dimąs būtų paskubintas, 
bet, kol kas, rezultatai pra
sti.

Mudu su sekretoriumi d. 
Šolomsku k o n f e r avome 
Draugijos reikalais. Jis 
man suteikė platų raportą 
iš Draugijos stovio. Stovis 
nėra toks, kokio norime. Iš 
sekretoriaus pusės padary
ta viskas, kas galima, kad 
padėtis būt pataisyta, pa
gerinta. Į tą reikalą jis yra 
įdėjęs labai daug darbo. Jis 
peržiūrėjo visų Draugijos 
narių stovį ir sudarė sura
šą pagal kuopas ir apskri- 
čius. Kiekvienai kuopai pa
siųstas surašąs jos dar ne- 
pasimokėjusių narių. Pasi
rodo, kad tokių kuopų yra 
aštuoniasdešimt 
Jos visos bendrai 
nepasimokėjusių 
narių 1,228. Iš jų 705 na
riai, kurie moka pilną me
tinę duoklę, o 523 šeimų na
riai, moką tiktai po dešimt 
centų per metus.

Sekretorius nepasitenki
no pasiuntimu to surašo 
kuopoms. Jis sudarė ir pa
siuntė apskričių sekreto
riam surašą visų narių, ku
rie yra už šiuos metus ne
mokėję duoklių jų apskrity
se. Tatai buvo milžiniškas 
darbas. Dabar viskas pri-

klauso nuo pačių narių ir 
kuopų bei apskričių virši
ninkų. Niekas šiandien ne
siskundžia, kad nepajėgia 
tas mažas duokles i Lietu
vių Literatūros Draugiją 
pasimokėti. Čia yra klausi
mas apsileidimo bei neap
dairumo. Ypatingai didžiu
lėse kuopose dideli skaičiai 
narių dar ųepasimokėjo 
duoklių. Mes puikiai žinom 
keblumus, su kuriais di
džiųjų kuopų viršininkams 
tenka susidurti, kaip prisei- 
na narius pasiekti ir iš jų 
duokles iškolektuot. Did
miesčiuose lietuviai gyvena 
išsimėtę, su jais susisiekti 
sunku. Bet tuos sunkumus 
reik nugalėt, sudarant di
desnę talką. Nereikia pa
likti tiktai kuopos sekreto
riui tą didelį darbą atlikti. 
Visi kiti kuopos viršininkai 

privalo

. Laimėj ome Karą - Laimė' 
kime Taiką

Yorko valstijoj prasidės 
spalio 7 d., tęsis visą savai
tę, t. y. iki 12 spalio. Kitose 
valstijose data kiek skirtin
ga.

Lapelis bus išsiuntinėtas į 
didesnes lietuvių kolonijas, 
ypač buvę Pittsburgho 
Suvažiavime atstovai pri
valo rūpestingai pasidar
buoti. Dėkim pastangų, kad 
ateinančiuose rinkimuose 
būtų išrinkti Darbo Parti
jos statomi kandidatai ir 
ir kiti pažangūs asmenys.

Šią j a tema Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Centras 
išleido ir plačiai paskleidė 
brošiūrą, po įvykusio Pitts- 
burghe suvažiavimo. Pras
linko netoli metai laiko, per 
tą laikotarpį pasireiškė 
svarbių įvykių visuomeni
niame gyvenime. Bene pat
sai svarbiausias klausimas ‘ 
kiekvieno mintyse stovi, tai 
išlaikymas pasaulinės tai
kos.

Dėka geografinei padė
čiai, mūs šalis išliko bombų 
bei kanuolių nepaliesta, I Tegu kožnas darbo žmogus 
mūs miestai neišgriauti, bet žino, kad tie, ką iš karo su
kąrąs ir mūs gyvenimą žy- sikrovė sau turtus, darys 
miai sukrėtė: stoka gyve
nimui butų, aukštos maisto 
ir drabužių kainos, stoka 
mėsos ir daugelio kitų gy
venime būtinų reikmenų. 
Pragyvenimui nuolat ky
lant, neišvengtinai reiškiasi 
streikai, kuomet pelnagro- 
biai kraujasi krūvas kapi
talo.

Ateinanti šalies rinkimai 
turės didelės svarbos mūs 
gyvenime; rinkimų pasek
mės žymiai nustatys liniją 
namieje ir užrubežyj, kas 
reikš — link taikos ar lin
kui naujo karo išrinkti at
stovai šąli ves. Šalies rinki
mų klausimu, Amerikos De
mokratinių Lietuvių Cent
ras išleido lapelį, kurį būti
nai reikia plačiai paskleisti, 
supažindinant piliečius su 
svarba užsiregistruoti, kad 
galėtų laike rinkimų bal
suot. Registracija New

visokias obstrukcijas išrin
kimui pažangių, už Pasauli
nės Taikos išlaikymą 
vinčių kandidatų.

Lapelio reikalaukit 
nies spaustuvėje.

D.A.L.C. Sekretore.

ū. rus pasiūlymus dėl organi- 
v- zacijos sustiprinimo ir veik-
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duoklių.
Melrose-

$35.00
$25.00

$2.50

gu pernai, o Clevelando 57 
kuopa — 12. Kitos yra ga
vusios po mažiau. Šių kuo
pų pasidarbavimas tiktai 
dar kartą įrodo tą tiesą, jog 
naujų narių galima gauti. 
Jeigu jų negaunama, tai tik
tai dėl ne j ieškojimo.

- • •». j r ’•c

Sekretoriaus man įteik
tam surašė į akį krinta To
ronto 105 kuopa. Tai jau
nuolių kuopa bei kliubas. 
Pernai kuopa turėjusi virš 
80 narių. Daug buvo.iš to 
jaunimo laukta ir til^jįasi. 
Bet šiemet dar nieko is\jų
negirdėta. Kame dalykašY' 
Nesinori tikėti, kad kuopa 
būtų pakrikusi.

Viską sudėjus į daiktą, 
išvada aiški: Mums reika
lingas didesnis organizaci
nis veiklumas ir apdairu
mas. Mūsų garbinga ap- 
švietos - kultūros draugija 
turi nuolatos stiprėti. Nėra 
kitos organizacijos, kuri 
galėtų Literatūros Draugi
jos gražius, prakilnius dar
bus pavaduoti. Per trijų 
dešimtų metų savo gyveni
mą jinai išvarė tikrai įspū-J 
dingą apšvietos - kultūros 
darbų barą, kuriuomi tei
singai gali didžiuotis kiek
vienas jos narys. Jos var
das garsiai skamba visur, 
kur tik yra lietuvių.

1947 metų pavasarį, ryšy
je su paminėjimu keturių 
šimtų metų sukakties nuo 
pasirodymo pirmosios lietu- 

, turėsime
> s u v a ž iavimą. 

tiek narių, kiek turėjo 1'945 j Prie jo tuojau pradėsime 
ruoštis. Eiliniai nariai ir 
veikėjai galvokite apie ge-

ir veiklieji nariai 
ištraukti i darba. v t v

Iš šešių mažu 
dar negauta jokių 
Tos kuopelės yra:
Maywood 182 kp., Bloom
field 221 kp., Monangahela 
61 kp., Mahanoy City 48 
kp., Denver 3 kp. ir Butte 
111 kp. Prašome šių kuope
lių sekretorius bei narius 
atsiliepti. Jeigu kurios kuo
pelės sekretorius “užmigo”, 
patys nariai yra raginami 
susieiti, pasikalbėti ir duok
les pasimokėti.

Devyniasdešimt penkios 
kuopos yra gražiai pasidar-' viškos knygos, 
buvusios. Jos jau turi arti i Draugijos :

metais, arba daugiau. Yr^i 
kelios kuopos gerokai padi
dinusios savo narių skaičių. 
Pirmoje eilėje stovi Law
rence 37 kuopa su 17 narių. 
Richmond Hill 185 kuopa 
turi 13 narių daugiau ne

los pagerinimo.
A. BIMBA, 

LLD Pirmininką*,

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

KARTU UŽTIKRINIMAS DIENRAŠČIUI 
LAISVEI 1947 METAMS BIUDŽETO

Kontestantų vardų eilė prailgėjo, punktai pakilo, 
vajus plečiasi — Puiku!

Tačiau dar yra daug vietų, iš kurių nieko negirdėtis. 
Kodėl taip vėlinama?

Šiemet neturime jokių kitų vajų. Visų liuosos. ran
kos, kiekvienas galime pasidarbuoti savo dienraščiui. 
Ko laukiame?

Waterbury, Conn, jau įvyko parengimas vajaus rei
kalui, Brooklyne Moterų Kliubas rengia pramogą vajaus 
reikalui, t. y. sukėlimui savo dienraščiui biudžeto 1947 
metams. Ką veikia kitos kolonijos?

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN: 
Punktų 

258 
216 
188 
148 
130 
120 
102 
98 

.55

f
P. Pilėnas, Philadelphia ............................
Geo. Shimaitis, Brockton ........................
Hartford Vajininkai, Conn.......................
A. Matulis, Jersey City J.........................
A. Stripeika, Geo. Kudirka, Elizabeth .. 
LLD 25 Kp., Baltimore ...........................
P. Šlekaitis, Scranton ...............................
P. Baranauskas, J. Mockait;s, Bridgeport 
S. Puidokas, Rumford . ............................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ... 
V. J. Valaitis, New Britain ......................
LLD Moterų Skyr., Binghamton ...........

Laisvės Biudžeto Užtiki inimui 1947 metams Fondas 
sekamai:

Brooklynas turi sukėlęs 
Philadelphia, Pa. turi 
Scranton, Pa. pradėjo su

Kaip jau buvo aiškinta, užtikrinimui Laisvei 1947 
metams biudžeto esame pasiryžę sukęlti $20,000 prenu
meratomis, $10,000 parengimais ir aukomis ir $2,500 
Laisvės bendrovės Šerais. Viso reikia sukelti $32,500 lai
ke vajaus. Tai bus pusės metų būtinai reikalingų įplaukų 
dienraščio išsilaikymui. O kita pusė suplauks reguliarėm 
įplaukom už prenumeratas, skelbimus, Ir pripuolamomis 
aukomis 1947 metais. Dienraščio Laisvės išleidimas aps
kritus metus lėšuoja $65,000.

Ruošimas Laisvei parengimų, rinkimas aukų ir pir
kimas Laisvės bendrovės Šerų yra labai svarbu. Rezul
tatai sukėlimui fondo parengimais, aukomis ir Šerais bus 
skelbiami kartu su kontestantais. Nuo pramogomis, au
komis ir Šerais sukelto fpndo bus duodami punktai 1 nuo 
50c. Bet tie punktai prisiskaitys vajui baigiantis.
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llTCRATŪRAS
^™ir Utenas

Kvietimas į Lietuvių Meno-Kultūros 
Suvažiavimą

Trečias Puslapis

Lietuvių Meno-Kultūros Suvažiavimas 
ir jo iškilmės įvyks spalio-October 21 iki 

r 27 dienomis, Chicago, Illinois. Visai ma-f 
žai lieka laiko prisiruošimui. Programų 
dalyviai jau suregistruoti. Juo arčiau 
einame prie iškilmės, tuo labiau skaičius 
dalyvių į programą auga — padidėjo ko-- 
kybe ir kiekybe. Dalyvaus stebėtinai 
daugiau, negu buvo manyta pačių ren
gėjų. Pasirįžimas menininkuose yra di
delis. Jie deda visas pastangas juo šau
niau ir geriau atsirekomenduoti meniš
kai mūsų didžiulėse iškilmėse — suva
žiavimo programose. Smagus ir džiugi
nantis reiškinys!

Visi Dalyvaukime
Menininkai jau davė savo žodį—suti

ko dalyvauti suvažiavimo programose. 
Kaip mes? Ar jau pasiruošę būti suva
žiavimo programų pamatyti, pasigėrėti 

, meno talentais? Laikas dabar padaryti 
pažadus. Menininkai nemano programas 
pildyti svetainės tuščioms sienoms. Jie 
susirinks meniškus savus atsiekimus pa
rodyti mums ir kartu su mumis pasi
džiaugti jais. Mūsų visų prievolė skait
lingai sueiti į programas, tinkamai įver
tinti jų pastangas. Šaltas-retas atsilan
kymas daro prastą ūpą, nedrąsina siek- 
tis aukštyn meno turiniu. Menas be ge
ros priežiūros, kaip darželyje gėlė nepri
žiūrėta — apkerėja vijokliais, nepa
traukli palieka. Lygiai mūsų menas 
neaugs, netobulės be tinkamo įvertinimo.

Daug kas pasakys: Aš myliu dainas, 
teatrus, ir kitus meniškus kūrinius. La
bai gerai. Tačiau tas dar ne viskas. Mė- 
nas reikia ir kitaip pamylėti. Mes savai 

„meilei išreikšti ne visada turime gerą 
progą. Dabar, kada yra ruošiama ma
siniai meniški pasirodymai, tai tinka
miausia proga tas padaryti. Gal kas pa
klaus: kaip aš galiu tą padaryt? Būdų yra 
visokių. Kas nori, randa juos. Šiuo at
veju svarbiausiais, mano manymu, bus 
šie: atsilankymas į programas bus gra
žus ir geras moralis paakstinimas meni
ninkams; o medžiaginis prisidėjimas irgi 
lygiai svarbus. Mat, mes gyvenam to
kioje gadynėje, kur doleris yra svarbus 
faktorius gyvenime. Menas irgi dvasia 
negali augti, jis tik su doleriu galima 
prieiti. ’

Finansais prisidėti yra svarbu ir ga
lima bus keliais būdais, būtent: sveikini
mais, skaitlingai dalyvaujant programo
se, — tuomi padėsime suvažiavimo lėšas 
padengti. O nusipirkdami meniškus kū
rinius, paremsime menininkus medžiagi
niai siektis į aukštesnį meną. Jūsų do
leriai nenueis tuštiems dalykams: už 
juos gausite dvasinį smagumą ir įsigy
site kūrinių padabinti savus kambarius. 
Tokiais keliais eidami tegalėsime padėti 
menui auklėtis, o ne vien žodžiu jį puoš
dami.

Iškilmių Eiga
Iškilmes turėsime įdomias. Jas puoš 

dainos, literatūros referatai - paskaitos 
apie įvairias meno šakas ir dailės kūri
niais - vaizdais dvi sales turėsime išpuoš
tas. Tapybos vaizdų bus su grynai lie
tuviškais motyvais. Matysime Lietuvos 
“bakūžę samanotą”; matysime kaimietį 

''rugius kertant, javus vežant ir kitus įdo
mius vaizdus, seną praeitį primenančius. 
Kaimo menas irgi turės gražią repre
zentaciją: moterų rankų darbai puoš pa
rodą. Prabėgomis čia paliečiau tik kele
tu jų.

Kaip pats suvažiavimas eis? Jis yra 
suskirstytas į dienines ir vakarines pro
gramas. Dienomis programas turėsime 
iš paskaitų - referatų sudarytas apie 
meną: literatūrą, dramą, dailę, kaimo 
meną. Ir kiti klausimai teks apsvarstyti 
dieninėse sesijose. Vakarais bus išimti
nai dainų, teatrų ir kitų sceniškų moty
vų programos. Jos tęsis šešias dienas ir 
vakarus, tai galima dabar numatyti, ko
kis didelis skaičius meno spėkų dalyvaus.

Veikalas “Prieš Srovę” bus suvaidin- 
^tas suvažiavime. Tai pirmu kartu to- 

kis veikalas teks daugeliui jnatyti. Jis

mažesnėse kolonijose net neįmanoma 
perstatvti' dėl daugelio priežasčių. Jo 
dalyviai turės retą progą tokiu veikalu 
pasidžiaugti, pamatyti. ,0 Chicagos 
publika matys šį veikalą Meno-Kultūros 
iškilmių proga.

Ka Kviečiame?
Kai kas paklaus, ką kviečiame i LMS 

Suvažiavimą? Atsakymas: VISUS lietu
vius prašome dalyvauti. Jau buvo pra
šyti LMS vienetai, kad išrinktų delega
tus, bet mes kviečiame ir kitu organi
zacijų atstovus: LLD kuopas, LDS kuo
pas, moterų kliubus, ir kiti lietuviški 
kliubai arba teatrališki rateliai prašomi 
atsiųsti delegatus bei stebėtojus į LMS 
Suvažiavimą.

Specialių laiškų - užkvietimų nei vie
nai organizacijai nesiuntinėjome, o pra
šome visus per spaudą, kad nei vienas 
nesijaustų aplenktas - izoliuotas. Mes 
nenorime, kad suvažiavimui praėjus kas 
mėgintų daryti užmetimus, nusiskundi
mus už nepakvietimą. Mūsų LMS or
ganizacija yra liaudies, tai visa Jungti
nių Valstijų ir Kanados lietuvių liaudis 
yra pageidaujama ir yra jai vieta LMS 
pastogėje dirbti, padėti meno-kultūros 
srityje.

Argi nebūtų gražu ir įspūdinga maty
ti suvažiavimą su tūkstantine delegatų? 
Labai geistina toki skaičių matyti. O 
tas lengvai galima, jeigu kiekviena orga- 
nizac. atsiųstų nors po vieną atstovą. Kam 
arčiau, po daugiau. Mes tokiu skaitlin
gu dalyvumu apvainikuotum LMS 10-tą 
Suvažiavimą istoriniai. Mes turėtume 
tą pasimojimą mėginti ivvkinti, nes me
nas visiems vra prie širdies. Apvaini
kuokime LMS 23 metų sukaktį milžiniš
kais meno veiksmais.

Lietuviu Meno Sąjungos Centro Ko
miteto vardu visus užkviečiu į meno di
džiulę iškilmę. Lai nei vienas nepasilie
ka pasyviai, o dalyvauja su visais meni
ninkais Chicagoje spalio-October 21 iki 
27-tos dienomis, Lietuvių Auditorioje, 
kur eis programos ir sesijos meno-kultū
ros klausimais. Lai LMS Suvažiavimas 
bus šventė visų, o ne vien menininkų!

Jonas, E. Gužas,
LMS Pirmininkas.

Menuo Saulužę Vede
(Sonetas)

Prie miško, ant žaliuojančios kalvos, 
Aš išgirdau dainuojant piemenėlį, 
Kaip Mėnuo pirmąjį pavasarėlį 
Saulužę jauną vedė kitados,
Kaip žemėn įmestą grūdelį mažą 
Jinai paverčia želmeniu vešliu, 
Kaip drugelius ir pumpurus gėlių 
Ji spalvomis vaivorykščių nudažo.
Tai buvo jau seniai. Daug vandenų 
Į jūrą debesingą nubangavo ...
O aš, kaip vakar, pasėliais einu,
Paskendęs bangose geltono javo,
Ir vėl, bičiuli užmirštų dienų, 
Nuo kauburio girdžiu dainelę tavo.

A. Churginas.

Shakespeare
Sonetas

Greitieji metai pralekia po metų, 
Bet tu esi graži, kaip kitados.
Jau trečią kart žiemos ranka nukrato 
Nuo medžių rūbą vasaros karštos.
Jau trečią kart, numetę sunkų vaisių, 
Liepsnoja sodai rudenio liepsna, 
O tu žydi, žaliuoji, kaip kadaise, 
Tartum gegužis kvepiantis, jauna, j
Taip, mes nejaučiam, kaip rodyklę 

juodą
Išlėto stumia laikrodis ratu ...
Aš vėl tave regiu, ir man atrodo, 
Kad niekad, niekad nenuvysi tu,
Nes tavo grožis dvelkimu šiltu 
Seniai išsklaidė rudenį nuobodų.

Išvertė A. Churginas

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Šūkis 16-koj kalbų! Naujasis Tarybų Sąjungos herbas, kurin Įeina ir tarybinių 
Pabaltijo kraštų — Lietuvos, Latvijos ir Estijos — kalbomis marksistinis šūkis: 
“VISŲ ŠALIŲ PROLETARAI, VIENYKITĖS!“ Skaitytojas matys kairėje antrą iš 
viršaus šūkį — lietuvišką. Iš viso T. Sąjungoj yra 16-ka suvereninių nepriklau
somų respublikų ir dėl to visose 16-koj kalbų sudėta paminėtasis, prieš arti 100 
metų Markso-Engelso iškeltas šūkis.

Daugiau Negu
Liuosuotojo
Tankiai Reikia

Kada Jaučiate 
nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur ..gali būti ii 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— įsigykite Dr. 
Peter's Gomozo —- 
iaikų-išbandyto vi
durių toniko vai- 
atų. Sudėtinis 18 
pačios Gamtos 
vaistinių i a k n ų, 
žolių ir augmenų, 

t Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 

• užkietėjimo gezus, 
priduoda skilviui 
t< malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanus 
•—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
n u o ■ užkietėjimo. 

.Įsigykite Gomozo 
i i šiandien.

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

PRIEDO Bandymui Bonkutes
J DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 

| | antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 

i •, I skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 
! , ; gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
i ■■■ nykstelėjimų.

DR. PETER'S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu! 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Lietuvai
Lietuva, tu buvai lyg numirus, 
Lietuva, tu iš karsto kelies, —

Naujas Gyvenimas
Kai vakarais išgirstu žemės balsą, 
Plakimą aiškų jos širdies,

Siųskit šĮ “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas i „

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

Pašto Ofisas___ _
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

DepL 674-29
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Hl. j 
256 Stanley St.. Winninea. Man.. Can. I

Tarp sodybų, laukų ir tarp girių, 
Nepažinti jau šitos šalies...
Viskas dingo, praėjo kas buvo, 
Dingo vargas, skriauda ir kančia. 
O lietuvis jau vėliai lietuvis, 
Lietuva, šiandien vėl Lietuva!
Lyg šešėlis pradingo ostlandas, 
Jis sutirpo lyg sniegas purus.
Vėl artojas sau laiką suranda, 
Vėl lietuvis surado namus....
Lietuva, tu išeini gyventi,
Tau po kojų vėl žydi žiedai.
Neša džiaugsmą Šešupė ir Venta, 
Nešę ašaras, kraują andai...
Nebebus kas anuomet kad buvo, 
Nebebus jau dienų kruvinų.
Šiandien džiaugiasi laisve lietuviai, 
Liejas laimė didžiausiu tvanu.

J. Lapašinskas.

Noris į kožną pirkią belstis
Ir pasakyt visiems, išties... —

' / i I 11 > ’
Ką aš girdžiu, ką žemė šneka, 
Kai šnabžda upės ir laukai.
Kai akmenėlis šalia tako >
Linksmai kukždėdamas, linksmai —/

Kartoja žemės širdies dainą,
Dainelę gražią ateities, -r-
Matau į žemę laiką einant, •*
Girdžiu tvaksėjimą širdies.

Iš pelenų Tėvynė kelias,
Kelias gyvenimas skaistus.
Jį mato rūmai ir pirkelės,
Jaučia tarybinis žmogus.

J. Lapašinskas.

Pas Nusipelniusį Meno Veikėją 
Petrą Rimšą

Tai nedidelis, raudonomis, nuo dau
gelio metų saulės nublukusiomis medi
nėmis sienomis namukas. Ant stambių, 
ąžuolinių, irgi raudonai nuspalvintų du
rų, baltuoja iškabėlė — Petras Rimša, 
skulptorius. Pats skulptorius — sniego 
baltumo chalate, nebe jaunas, vidutinio 
ūgio vyras su plika galva ir dideliu, at
viru veidu, mėlynomis akimis, vedžioja 
mus po savo darbo studiją. Tarp šių 
jaukių, puikiais kūriniais išmargintų 
sienų, jis jau darbuojasi apie 25 metus. 
Tatai liudija gausybė jo kūrinių, sugru
puotų prie; sienų. Variniai medaliai ir 
jų gipsiniais modeliai, įžymioji “Lietu
viškoji mokykla”, “Artojas” jr kiti-neby
lūs modeliai ir meno kūriniai mums daug 
pasako. Tai giliai realistiniai meno kū
riniai, išpiaustyti ir išgraviruoti origina
lia, įdomia technika ir tur- 
tinga kompozicija. Visi 
šitie darbai, atlikti tautiškame liaudiška
me žanre, per gausias Petro Rimšos dar
bų parodas J. A. V., Paryžiuje, Londone 
ir kitur propaguodavo lietuviškąjį meną 
ir garsino patį skulptorių.

Ant apvalaus, šiurkštoko darbo stalo 
dailioje dėžutėje sudėta ištisa P. Rimšos 
darbo įrankių kolekcija — plonučiai kal
tukai, aštrios adatos, smulkūs peiliukai. 
Šalia jų — paskutiniai jo 2 darbai — me
daliai: kompozitoriaus J. Gruodžio por
tretas ir medalis “Karas ir taika”, kurio 
vienoje pusėje pavaizduotas siaubingas 
karo vaizdas: hitlerines svastikos daužo
mi griūva universitetai, mokyklos, ligo
ninės, žlunga kultūra... Bet, pagaliau, 
svastika su hitleriniu aru subyra; antro
ji medalio pusė parodo mūsų šalies kū
rybinį darbą pasiekus pergalę: darbinin
kas prie staklių, valstietis darbuojasi 
laukuose. Šito darbo kompozicija labai
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Skubinkite Siųsti Skel
bimus Meno Festivalio

Kaip jau skelbta, Meno 
Festivalio programų knyga 
bus didelė. Ji jau dabar 
ruošiama, kad atspausdinus 
pirma LMS suvažiavimo.

Kurie turite skelbimų ir 
šVeikinimų tai knygai, sku
binkite siųsti juos. Progra
mos komisija nutarus pri
imti skelbimus:

Chicagiečiai privalo pri
duoti paskutinius ne vėliau 
spalių 10 dienos.

Kitų miestų skelbimų rin
kėjai gali rinkti iki 5 die-

turtinga: kūrinys, tuo tarpu, dar tik iš
graviruotas gipse.

Petras Rimša, alkūne pasirėmęs stalą, 
prisimena šiurpius, netolimos praeities 
vaizdus.

— Šitoje studijoje mes taip dažnai su
sitikdavome su mano geriausiuoju drau
gu tarybiniu skulptorium Grybu ... Bet 
hitlerininkai mus išskyrė su juo. Dar 
daugiau: jie išskyrė visą mūsų darbo 
liaudį su šituo tauriu ir nenuilstamu 
darbo žmonių reikalų gynėju. Kai aš tik 
sužinojau, kad hitlerininkai jį suėmė, 
mab buvo aišku, kad iš šitų kraugerių 
nieko gero laukti netenka. Aš nuskubė
jau į Jurbarką. Tačiau čia sužinojau, 
kad “teismas” jau įvyko, kad žymus me
nininkas ir prieš savo budelius stovėda
mas išdidžiai ir drąsiai jiems metė į 
akis: “Aš einu už darbo žmonių reikalus; 
taip, aš pripažįstu, kad buvau padavęs 
pareiškimą stotį į komunistų (bolševikų) 
partijos eiles, nes aš noriu žengti su 
liaudimi”...

— Tarybų valdžia man suteikė garbin
gąjį nusipelniusio respublikos meno vei
kėjo vardą, — toliau kalba skulpt. Rim
ša, — ir dabar aš jaučiu dar didesnę at
sakomybę prieš liaudį. Prieš mane iš
kilo visa eilė naujų, svarbių uždavinių: 
išplėsti mano darbo studiją, kas man 
smetoniniais laikais niekaip nepavykda
vo; pritraukti į studiją daug gabaus jau
nimo, su kuriuo aš dalyčiausi savo ilgu 
darbo patyrimu,* perduočiau savo kūry
bos techniką, daug naudingų žinių ir tuo 
prisidėčiau prie mūsų menininkų, skulp
torių jaunos kartos išugdymo šio penk
mečio bėgyje. Kita mano sena svajonė ir 
rimtas uždavinys — surengti savo darbų 
parodą Maskvoje ir kitose broliškose 
respublikose.

J. Skliutauskas.

nai spalių ir skubinti pa
siųsti.

Vėliau gautų nebus gali
ma sunaudoti, tad visų pra
šome paskubinti priduoti ir 
prisiųsti jau gautus skelbi
mus ir sveikinimus, taipgi 
suskubti gauti kur dar ga
lima.

Prie progos taipgi prašo
me:

1) Visų, kurie dalyvaus 
programuose, prisiųsti savo 
atvaizdus, nes juos irgi dė
sime į programų knygą.

2) Kurie norite apsistoti 
viešbučiuose, tuojau praneš
kite komisijai, nes reikia iš 
anksto užsiregistruoti gavi
mui kambarių patogesnėse 
vietose.

Programų Komisija,
3116 So. Halsted St., 

Chicago 8, Ill.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lietuvos pabėgėlių komite
tas Vokietijoje neseniai laikęs 
suvažiavimą, į kurį buvę atsi
lankę Smetonos diplomatai. 
“Argentinos Lietuvių Balsas” 
sako:

“Vienas mūsų eks-diploma- 
tas, buvęs ministras, reikala
vo, kad jį pripažintų preziden
tu, įpėdiniu Smetonos, nes jis, 
girdi, turįs mirusiojo Smeto
nos formalį (juodą ant balto) 
įgaliojimą pasiskelbti prezi
dentu po jo mirties.”

Buvęs ten ir kitas smetoni
nis diplomatas, kuris “iš air.a- 
rikiečių yra išviliojęs 20 tūks
tančių dolerių.”

Tuo tarpu čionai šimutis ir 
Grigaitis su panašiais fruktais 
vienoje lovoje guli.
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Ketvirto” Pr^Tanlg

bu akim mėtydamas ir vis

Newark, N. J. 5-tas Metinis

Koncertas ir Šokiai

180 New York Avenue 
Įžanga 75c Asmeniui

*

Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
— Mūsų vanduo negar

dus, — tai nuo lietaus van
duo, iš kubilo. Prašom vely 
limonadėlio, va prispau
džiau iš jūsų atvežtų citri
nų. — Ir Adolfienė pripylė 
man stiklą. Ištvonijau. čia 
jau geriau. Labai dėkui. 
Pridurmui limonadu pasi
vaišino ir abi seserys.

> Žiūriu — čia pat į rudą 
popierinį maišelį primesta 
išspaustų citrinų. Paėmiau 
lupyną ir kramtau. Šeimi
ninkė žiūri ir pašnabž
dom klausia ko maniškės.

— O, jis vis taip, — aiš
kina jai maniškė, — jis ir 
namie lupynų krūvas su-

— Alio, Sofi, — iš tolo 
skardžiai šuktelėjo ir nesi
skubindamas, savigarbiai, 
valdingais žingsniais (su
praskit gi: “gaspadorius” 
ateina!) užėjo ant gonkelių. 
Pasibučiavo su maniške. 
Pasisveikinau ir aš, siekiau 
pasibučiuot (toks jau ten 
paprotis, ypač* tarp gimi
nių). O jis tik žandą atkišo, 
o šiaip oniai krust. — Oho, 
— dilgtelėjo man galvoj: 
lyg ir didžiaunas mano 
švogriukas. Ir truputį nu
stebusiu balsu sakau:

— Žiūrėkit, kaip tvirtas 
ir diržingas tamsta atro
dai, kad ir pažint sunku.

O jis skardžiai, iš gomu- 
į rio, valdingai ir pasitiki- 
i mai, truputį stačiokiškai 

ir aš juokom: — citrinų ir! atkirto, smakrą atstatęs: 
apelsinų lupynas sveika1 ~ ---- ---
valgyt, Mat, arčiau į saulę, 
daugiau ten susidaro vita
minu ir mineralu. Gerai ir 
sunka, gerai limonadas, bet 
lupynos dar geriau. Gerai 
viduriams, gerai visam, ge
rai ir dantukams: nusi
šveičia gražiai, baltesni pa
sidaro.

— O ką, jūs manot? Kad 
aš koks pasibaigėlis? — Ir 
be ceremonijų įėjo kamba
rėliu ir atsisėdo sau pato
giai senon supamoj on kė
dėn, kurią jam paslaugiai 
atvilko, nuolaidžiai prasi
šiepusi jo žmonelė. Atsisė
do sau, kaip strampas ir 
supasi su patenkinta, iššau
kiančia mina. ^Veidas tas 
jam, kaip sena plyta....

—Tai ir atvažiavot? Na, 
kas gero? Kaip jum patin
ka Toksai? Seniai bebuvot?

Maniškė, kaipo jo gero
kai vyresnė sesuo, ėmė jam 
šį tą pasakot iš kelionės

Girdžiu — atidardėjo au
tomobilis. — Tai Adolfas su i 
Rufum, — paskubėjo paaiš
kint svainelė. Ir tuoj visi' 
išgužėjom ant gonkelių.

Žiūriu — pat pirma išli-Į 
pa laina, liekna Rufaus fi
gūra. Apsivilkęs darbiniais' patyrimų. Aš, tai prisėsda- 
drabužėliais, batai jam su į mas, tai pereidamas po 
auleliais, rudi kareiviški kambarėlį, tėmiju Adolfo 
marškiniai su nupjautom povyzą. Jo žmonelė vis ten 
rankovėm, atsilapojęs krū- ką besitriusė virtuvėlėj. Su
tinę. Pasisveikinom, pasi- ; nūs kukliai sėdėjo greta 
bučiavom. Išlipa ir Adolfas., maniškės ant išklibusios so- 
Kadaise pirmiau, metų gal fos. Na, o pats šeiminin- 
prieš dvidešimt penketą, at- s kas, įtimpusiu plačiu ark- 
menu, jis buvo kokis tai ap- lio odos veidu, padribusiu 
siblausęs, padžiūvęs, pašau- pagurkliu, kaip tai nervin- 
sęs žmogynėlis. O va dabar gai ar nekantriai iš padil- 
ir pažint nebepažinčiau: 
storas, pilvotas, raudonu ■ rankų pirštus lamdydamas, 
sprandu,‘pasitikima ir tru-i pūpsojo supamojoj kėdėj ir 
pūtį išdidžia elgsena ir po-, energingai supėsi. Kėdė 
vyža. Užsimaukšlinęs di-jvis jam kri’įit, brakšt... 
džiulę vailokinę skrybėlę,; kript, brakšt...
taipgi rudais marškiniais, Beklausydamas taip, be
su visom rankovėm, batai sisupdamas, ančiakius virš 
jam irgi su aulais. Gaspa- : akių suglaudęs, jis dėbtelė- 
dorius, kaip nulietas!... j jo saviškei virtuvėn:

Rengia Lietuvių Sietyno ir Rusų Chorai

Šeštadienį, Spalių 5 Oct
Koncerto pradžia 8 vai. vakatg^

LIETUVIŲ SALĖJE

Sletyno Choro Jaunuolių Oktetas
Programą sudaro sekančios meno spėkos: SIETYNO 

CHORAS, vadovybėje Walter Žuko; RUSŲ DARBININKŲ 
CHORAS, vadovybėje Mrs. H. Garbacheska; ŠOKĖJAI 
“VOLGA” ir SIETYNO JAUNUOLIŲ OKTETAS, nepa
prastai žavėjantis, vadovybėje JUOZO ŠIMELEV1Č1AUS. 
Oktetui piano muziką lydės Lillian šimelevičiūtė.

Oktete dainuoja šie jaunuoliai: Bob Žukauskas, broliai 
Arthur ir Edward Skilčiai, Harry Mitkus, Arthur Mitkus, 
Walter Š-imeleviČius, Joseph D. ir Harry R.

Įsitėmykite, kad programa prasidės lygiai 8 vai. vak. 
Visus užkviečia SIETYNO CHORAS.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

—Na, tu ten, skubyk: aš 
alkanas, užuodžiu mėsą. Ir 
svečiai dš kelionės alka- 
m...

Maniškė tuoj susiprato, 
kad geriau ir ji padės sta
lą priruošt. O aš dėl įvai
rumo ir dėl paprasto smal
sumo, ėmiau ir užvedžiau 
mažytį radijuką, užtupdy
tą ant klavikordo. Rufus jį 
atsivežęs, grįždamas iš ka
riuomenės. Pasįtaikė pra
nešimas iš San Antonio sto
ties. Kad jau varo prane
šėjas sultingai, pilna burna, 
vis prieš tuos streikus, prieš 
d a r b ininkų organizacijas, 
prieš CIO. Drabsto jis savo 
argumentus, o man net pik
ta klausyt... Nuo pat išva
žiavimo iš namų nebuvau 
radijo girdėjęs, o dabar va 
še tau, kad norėjai, džiau
kis ir gėrėkis.... Bjauri 
kapitalistų propaganda!... 
Pranešimas pasibaigė. Ėmė 
pridurmui kokia tai, atsi
prašant, muzika plerpt, ko
kią rumbą ar džiazą, tai ir 
Adolfui, matyt, įsipyko, o 
čia jau ant stalo pradėjo 
rodytis patiekalai.

—Užsukit ją ir eime val
gyt, be to alaso, — ne tai 
patarė, ne tai paliepė šei
mininkas. Tai aš tuoj klopt 
ir užsukau.

Iš kampo šeimininkė su 
maniške atstūmė labiau į' 
vidų stalą, sunešė iš kur 
pagriebę kėdes, na, ir ap
sėdom aplinkui. Adolfas 
sugniaužė rankas, užsimer
kė ir pusbalsiai ištarė vo
kiškai trumpą maldelę, vi
siems nutilus. Na, dabar 
visi valgykit. Mėsa pasiro
dė nebloga. Tik dabar nu
švito ir Adolfo veidas. Kaip 
matai, sumaumojo jis kelis 
gabalus, su padažais, su 
konservuotais žirneliais, su 
pomidorais, salotomis,—ir1 
atsirado jam net ir jumoro:

—A, mėsą aš tai mėgstu. 
Myliu. Man mėsos tai tik 
padavai. Aš ją nevalgau: 
aš ją ryte ryju, kiek tik 
yra. Gal tai ir kiauliška, 
bet aš ją, tačiju, tai tači- 
ju.... Nieko nežiūriu tų 
manierų. Kvailystė! Man 
su pirštais geriau... krumšt- 
krumšt-krumšt....

Ir kad jau varo, be juo
ko, pirštais pasigriebęs ga
balą, žiaunas išpūtęs, gar
siai čiapsėdamas ir ryda
mas, net jam už ausų braš; 
ka...

Sulapojo, sumaumojo ke- 
I lis sultingus jautienos grie
žinius, apčiulpė pirštus...

—O pieno rūgusio ar tu
ri? — klausiamai pervedė 
baltom čia pat prisėdusią 
savo pačiukę.

—Turiu, Adolfuk, turiu 
visą dubenį.

Ir tuoj ji atnešė ir padė
jo. Pasėmė, įmurdydama 

i stiklą su visais pirštais ir 
pastatė prieš jį, o tas, būk 
tai juokom, bet gana atža
riai, ir rėžia jai:

—O tu rankas ar nusi
mazgojai ?

—Nusimazgojau, — nu
leidusi galvą, tyliai ir ver
giškai atsakė jam žmonelė.

Ištarmalijo mūsų Adolfas 
vieną paskui kitą net tris 
stiklus tiršto rūkštaus pie
no, pašlepsėjo burna kelis 
kartus ir krapšto nagais 
dantis.

—Adolfuk, gal tu vely 
štai krapštuką paimtum,— 
bailiai klustelėjo šeiminin
kė.

Tas pasišiaušė:
—Aš visuomet žinojau, 

kad tu kvaila, bet aš niekad 
nemaniau, kad tu tokia 
kvaila... Kvaila boba, tai 
per visą pilvą kvaila, —
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ALDLD Reikalai Worcester, Mass.

J.

1

Išeigų buvo

A.

K.

95.50
Viso .$473.56

Išeigų buvo

<♦>

<t>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<!>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

FIRE HOUSE INN >

John Baron Savininkas
25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

V.
J.

L.
B.

136
68

135

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užein« 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint’

4.62
1.52

7.50 
6.00 
4.60
1.50
5.00
7.70 
3.00 
3.20

161
198

28
33

Už.
Už
Už

K.
J.
R.

1.50
5.45

219
19

3.00
2.60
3.00

S. Tamašauskas, Kingston 
B. Radzovich, W. Barre .... 
M. Bush, Los Angeles .....

patogUt» laidotuvių narna 
su dviem koplyčiom 
grabu parodos kambaru

92
198
25

184
107

3.10
6.40
5.00

Laidotuvių Direktoriai 
NEWARK, N. J. 

426 Lafayette Street 
TEL. MARKET 2-517?

Kartu $4,396.74
.................  473.56

RONKONKOMA 
8634

Kartu $4,21X93
............. 221.24

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

< Kartu $4,512.09
................. 870.27

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

J. Sutkus, S. Francisco 
Puidokas, Rumford .....
Tureikis, Phila...............
Radzovich, W. Barte....... 3.10
Varaneckienė, Detroit 
Lieponis, Dedham ......

4.60 ; KVK
25.70

sta- 
prie 
tik

1.50 
1.00 
1.60 
3.50

62 
10 
52 
54

— K. Viltrakis, New York .....
—G. Stanley, Amsterdam .........

187 P. Burba, Chicago ...........
Pav. J. Svingila, Tarifville .....
Pav. A. Gradeckas, Tarifville
— O. Morozienė, Waterbury .... 
Pav. A. Bakovich, New Britain 
Pav.
43 

145 188
19
29

109
28

107
Arch. V. Rudaitis, B’klyn .........

P. Ramoška, Harrison .......
B. Muleranka, Hartford ....
E. Cibulskienė, Nanticoke

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS 
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

1113 Mb Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

29
79
97

185
7
5

52

prenumerata ........... 6.50
aukų Meno Sąjungai 25.00 
kalba knygas jaun. 
atvirutes ................

. 33.00
. 25.00

41.63

Rušinskicnč, Brooklyn 7.80 
Paukštaitiene, Miami .. 7.90 
Petrukaitis, Stoughton 21.00 
Rcikauskas, Phila......... 24.40

J. Danta, Detroit .............. 38.85
C. Andriunas, Elizabeth 9.30

34
141
43

188
70

Pav. U. Gvcrgzdis, Benton ....
72 F. B. Lideikis, Great Neck 14.00
11 S. Janulis, Worcester ......;. 21.70
55 P. Babarskas, Brooklyn .....  3.00

— A. Čekanauskas, Springfield 2.00
K.
M.
M.

M. Baltrušaitis, Seattle .... 1.50 
K. B. Kaross, Oakland   5.20 
S. Meison, Waterbury   15.10 
J. Urbonas, Pittsburgh ...... 27.30

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Balansas ................................ $3,641.82
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
EVA MIZARA, 

ALDLD CK Iždininke.

Viso išėjo $221.24

Sutrauka: >
Balansas buvo ...................... $3,923.18
Įplaukų buvo ............................ 289.75

Viso $870.27
Sutrauka:

Balansas buvo .................... $3,991.69
Įplaukų buvo ........................  520.40

A

V $ 
i

3- jUteJ

Finansinė Atskaita už liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius.

Liepos Mėnesio Įplaukos: 
K]). Kas prisiuntė, Miestas 
225 J. P. Čepulis, Southbury 
171 M. Paulauskas, Aurora

5 V. J. Kasparas, Newark 
Pav. J. Calvin, Kokoma
67 G. Jamison, Livingston

5 W. Siman, Newark
28 S. Meison, Waterbury .....

— J. Ragauskas, Shelton ......
153 B.

Suma 
$3.00 

4.60 
7.80 
2.00 
1.50 
3.00 

22.20 
20.00 
15.20 
24.50 
22.80

vyras:—tu nori, kad aš, pa
galiu krapštydamas, paga
dinčiau sau dantis ir sma- 
genas! Mano dantys tebėr 
visi sveiki aliai vienam, 
štai žiūrėkit.

Ir jis • demonstratįngai 
abiem smiliais pratempė 
beveik ligi ausų lūpas ir pa
rodė abi eiles dantų, net 
k a 1 e n d amas grėsmingai. 
Niekas sakyt nieko neatsa
kė, bet daug ką pamąstė. 
Nagi ir arkliniai iš tikro jo 
dantys ir arklinis jo tas vi
sas jumoras...

Nabagėlė žmonelė, 
čiokiškai nužeminta 
žmonių, prie svečių,
kiek susigaužė ir suskubo 
imt nuo stalo indus. Ma
niškė jai padėjo apsivalyt. 
Jau prietema, tai Rufus už
degė dvi tempas: vieną prie
kiniam kambary, kitd vir
tuvėj. Tuoj aplink žibu
rius pradėjo sukt peteliškė- 
lės ir kokie bambalai, vaba
lai.

Adolfas dar kiek pasisu
po savo supamojoj kėdėj, 
pagirgždėjo. Kalba neši
kli javo. Žodį kitą zumbte- 
li—ir vėl tyla... Į tampiai 
nejauku. Greičiau bent iš 
čia. Koks čia pažmonys, 
susimildami... Vobysiu sa- 
vyškę, kad greičiau išsineš
dintume. Įėjo priekiniu ir 
maniškė su šeimininke, at- ' Atmokėta aukų 
sisėdo, atsinešę po kėdę. 
Maniškė ir aš atrodom vi
sai ne vietoj: apsirėdę, ap- 
sivilkę išeiginiais vasari-į sutrauka-
niais kostiumais, lyg kadiBalansas buvo ............. $4,054.59
čia butų koks koncertas ar! Liepos įplaukų .......................... 342.15
opera. Visai be reikalo!: 
Bet tokia jau buvo maniš-Į Išeigų buvo .. 
k-ei užėjusi fantazija. Nei... 
bet kaip norėta žibtelt, pa-' 
sirodyt. Kai man tai ir rū-' 
bo gaila. Dulkių ir dulke- !186 
lių čia tiek. O čia visas su
mūkęs nuo to lipnaus pra
kaito. Būtų geriausia vien
marškiniam, kokiom darbi
nėm kelnėm...

Šeimini nkas netrukus 
pats pasiūlė eit pasilsėt: 
kaime, girdi, anksti reikia 
gult ir anksti keltis — tai 
sveikiau ir geriau. Mielai 
sutikom ir visi sukilom. Šei
mininkė dar kartą parodė 
gretimas šonines dureles į 
Rufaus “kabinetą.” Pasi
sakėm labą nakt, ir šeimi
ninkė nusivedė maniškę į 
mudviem pavestą “sekly
čią.” . (Bus daugiau)

Viso įplaukė $342.15
Liepos Mėn. Išeigos:

Sekr. alga už liepos mėnesi $66.50 
Advokatui org. reikalais ......... 3.50
Notarui už patarnavimus ....... 10.00
Atmokėta aukų Liet. žmon. 165.00 
Knygio išlaidos už 3 mėn....... 94.95
Auka darb. judėjimui .............  50.00

I Už Šviesos išsiuntimą ........... 40.00
I a imoksin n.iVij “L. Balsui” .... 3.00 

Už anglų kalba knygas ........ 5.11
Už atvežimą archyvo knygų 10.50 
Atmokėta aukų Liet, žmonėms 25.00

i Balansas yra ...................... $3,923.18

Rugpjūčio Įplaukos:
F. J. Bagočius, S. Boston .... 1.00 

M. Kavaliauskas, S. Beloit 8.60 
A. Glebavičius, Gardner .. 19.80 
M. Butvill, Cicero ............ 15.60
K. B. Kaross, Oakland .....  5.00
J. Deltuva, Baltimore ....... 1.50
F. Beržanskas, Cudahy .... 16.80 
J. Pechull, Steubenville .. 6.10 
Geo. ^Varison, Brooklyn .... 16.90
J. Kundrotas. Forest City 7.10
K. Matukaitis, Chicago .... 19.80 

Apskr. 7-tas, J. Jaskevičius,
Mass...................................... 100.00

138 P. Cibulskas, Brooklyn ...... 1.50
145 M. 'Bush, Los Angeles ..... 8.00
Pav. Geo. Stanley, Amsterdam 2.50 
187 P. Burba, Chicago ............. 3.00
35 K. Bagdonas, S. Bend .......  2.75
75 M. Paukštąitienė, Miami .... 4.70

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sij šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis 9 
būsite patenkinti •

Viso $289.75
Rugpjūčio Išeigos:

Sekr. alga už rugpjūti ...........  $66.50
Atmokėta aukų Liet, žm........... 30.00
Pirkta raštinei reikmenų už .... 3.06 
Už Archyvo ženklelius ..........
Už anglų kalba knygas jaun
Už atvežimą Archyvo knygų 38.09 
Atmokėta 
Atmokėta 

anglų 
pašto
išsiuntimą knygų ir “Šv.” 39.00

Balansas $3,991.69

Rugsėjo Mėnesj Įplaukos:
. Liaudanskas, Rockford $21.20 

Urmonas, Chicago ..  21.80
Jarvis, Plymouth ....... 1.50
Paukštys, R. Hill ....... 1.60
J. Ratchncr, Springfield 4.70 
J. Kasparas, Newark .... 6.00 
Danta, Detroit ...............  11.90

J. Lesevičius, Montreal 384.00 
Varaneckienė, Detroit 6.50 
Matukaitis, Chicago .... 22.70 
Liaudanskas, Rockford 
Plačenis, Toledo ........
Meison, Waterbury ....

Pechull, Steubenville ....

Viso $520.40
Rugsėjo Mėn. Išeigos:

Sekr, alga už rugsėjo mėn. $66.50
Pirkta 75 anglų kalb. knygų 

jaunuoliams ........................
Už knygų išsiuntimą ir kitos 

išeigos ...................................
Paštui už 2-rą klas. “šv.” ......
Už anglų kalba kn. jaun........
Laisvei už spausdinimą kn. 500.00 
Atmokėta už prenum. ir aukų 25.00 
Už anglų kalba kn. jaun............  35.14
Randa už liepos, rugp. ir rugs. 37.50 
Už apdarymą Šviesos ............. 11.00

Išgirskit Komunistų Partijos 
Kandidato į Valstijos Seimelį 
Kalbas, Transliuojamas per 
WAAB Radijo Stoti, Trečia

dienių Vakarais nud 
10:30 iki 10:45

K. P. kandidatas pradėjo 
kalbėti iš virš minėtos stoties 
su 18 diena rugsėjo ir tęs iki 
30 spalių. Jo kalbos liečia pa
čius svarbiuosius dienos klau
simus. Patartina Laisvės skai
tytojams klausytis ir paragin
ti kitus. Kompartijos kandida
tas yra iš 9-to Ward į Valsti
jos Seimelį.

K. P. metinis bankietas su , 
gražia, svarbia programa 
įvyks spalių (October) 27, 
Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St.

Kiekvienam klasiniai sąmo
ningam žmogui yra aišku, su 
kokiais dideliais darbais, svar
biom pareigom, Komunistų 
Partijai šiandien tenka susi
durti. Tam reikalinga finan
sinė parama, kurios mes su
teiksim skaitlingai dalyvauda
mi šiame bankiete. Taipgi 
bankiete kalbės pirmu sykiu 
Worcesteryj vienas žymiųjų 
partijos kalbėtojų, Robert Mi-' 
nor iš New Yorko. Dalyvaus 
1WO dramos grupė iš Bosto-' 
no. Prašome skaitlingai daly*/ 
vauti. Pradžia 5 :30 vai. vaka-\ 
re. B. S.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A

BUYAUSKAS

GREEN STAR BAR & GRILI

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

I 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,

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis *išsibaigs iki paskutiman 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą vt>- 
sunkus pristatymas anglies

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na 
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kr?ipt>

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

Telefonas EVergreen 7-1661

• *
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Žinios iš Lietuvos
IŠLEISTOS 63 AKUŠERĖS

KAUNAS. — Liepos 18 
d. Respublikin. Kauno Aku
šerių Mokykla iškilmingai 
įteikė pažymėjimus šiais 
metais mokyklą baigusioms 
63 naujoms akušerėms.

Mokyki, direktorius, Kau
no V.V.D. Universiteto 
ginekologijos katedros asis
tentas L. Ryškus trumpai 
apžvelgė mokyklos darbą ir 
palinkėjo jaunosioms aku
šerėms nuoširdžiai teikti 
pagalbą tarybinei moteriai, 
iš viso būti tikrais draugais 
visiems darbo žmonėms.

Absolventes sveikino LT 
SR Sveikatos Apsaugos Mi
nisterijos įgaliotinis, miesto 
sveikatos skyr. vedėjas gyd. 
Parnarauskas, Lenino ra
jono sveikatos skyriaus ve
dėjas Livšinas, Raudonojo 
Kryžiaus Kauno Komiteto 
vardu gyd. Nemeikša ir ki
ti.

Nors mokytasi dar gana 
sunkiose sąlygose, tačiau 
naujosios akušerės įgijo vi
sas reikalingas jų profesi- 
jai žinias. Jos išmokome tik 
akušerijos bei ginekologi- 

b jos, bet dar plačiai susipa
žino ir su kitomis medicinos 
šakomis: naujagimio ir kū
dikio anatominėmis ir fizi
ologinėmis ypatybėmis ir jų 
slaugymu, įvairiomis ligo
mis ir ligonių slaugymu, 
chirurgija, higiena, farma
kologija ir receptūra ir kt.

Visos absolventės jau ga
vo paskyrimus ir po 1 mėn. 
atostogų išvyksta dirbti į 
paskyrimo vietas.

Laisve—Liberty, Lithuanian Dally

r*

Penktas Puslapis

tas žinias, direktorių ir kt. 
dėstytojus apdovanojo gė
lėmis.

Po to įvyko absolvenčių 
meninės saviveiklos pasku
tinis bendras pasirodymas 
ir pobūvis.

E. Minvydas

Už ŠAUNŲ DARBĄ AP
DOVANOTI PEDAGOGAI

KAUNAS.— Liepos.23 d. 
būreliui Kauno apskrities 
mokytojų buvo įteikti gar
bingi pasižymėjimo ženklai 
— medaliai “Už šaunų dar
bą Didžiajame Tėvynės ka
re 1941 — 1945 m. m.” 

Apdovanotiems mokyto
jams medalius įteikė Kau
no apskr. Liaudies Švieti
mo skyriaus ved. drg. Ma- 
karevičius, kuris savo žody
je į apdovanotuosius drau
gus apibūdino mokyklos! 
darbo sąlygas sunkiaisiais ’ 
vokiškosios okupacijos prie
spaudos ir karo metais, iš
kėlė liaudies mokytojų di
delį pasišventimą ir pasiau
kojimą kultūros darbui,! 
darbo žmonių laimei ir tė- : 
vynės klestėjimui.

Apdovanotųjų tarpe yra ' 
seniausias Kauno apskrities • 
pedagogas, daugiau kaip 50 
metų be pertraukos dirbąs 
švietimo darbą įvairiose 
mokyklose mokytojas se
nukas Miežlaiškis, per 30 
metų pedagoginio darbo, 
stažo turi mokytojai Tara-j 
senkienė, Stoškus ir Bara
novas, 25 metus auklėjęs 
mokyklose jaunimą, dabar 
mokyklų inspektorius Pa-

Akto metu naujos akuše-vesis, mažesnę metų eilę, 
rėš iškilmingai pasižadėjo bet gražiai dirbą mokytojai 
sąžiningai eiti pareigas. j Kuznecovienė ir Norkus, 

Absolventės, dėkodamos pačios jauniausios pedago- 
mokslo personalui už suteik- ’ gų kartos atstovė mokytoja

Ratautaitė ir k., iš viso 17 
apskrities mokytojų.

Apdovanotųjų vardu kal
bėjusieji mokytojai reiškė 
džiaugsmą partijai ir vy
riausybei už didelį rūpini
mąsi švietimo įstaigomis ir 
jų darbuotojais. Visi peda
gogai pasižadėjo dar stro
piau dirbti socializmo lai
mėjimui, mokslo pažangu
mui ir naujojo Stalininio 
penkmečio uždavinių; įvyk
dymui. K. Dagys.

VALSTIEČIŲ ŪKIUOSE
VYSTOSI BITININKYSTĖ

KLAIPĖDA. — Klaipė
dos apskrityje sparčiai at
statoma bitininkystė. Po 
vokiečių okupacijos čia liko 
tik 470 bičių seimu. Pernai 
jų buvo jau 515, o šią vasa
rą bičių šeimų skaičius pa
kils iki 750. Vien Dituvos, 
Priekulės ir Mieželių vals
čiuose yra apie 380 bičių 
šeimų.

Bitininkai gauna iš vals
tybės didelę paramą. Žemės 
Ūkio Ministerija Klaipėdos 

bi- 
700

apskrities valstiečių 
tems maitinti išskyrė 
kg cukraus.

Seattle, Wash
Lapkričio 5 d. įvyks svar

būs rinkimai. Kiekvienas pro
gresyvia žmogus turėtų pamis- 
lyt, pakol jis eis’ į votavimo 
būdelę, už ką jis atiduoda sa
vo balsą, už savo draugą, ar 
už kapitalistų kandidatą, ku
ris atstovauja didelių kompa
nijų reikalus? \

Washington o valstijoj per 
kelis metus mes turėjome 4 
pirmeivius kongrese, kurie vi
sada užtardavo darbininkų 
reikalus. Taigi, draugai ir 
draugės, mes ir vėl turime ati
duoti savo balsą ateinančiuose 
rinkimuose už tuos žmones, 
kad ir vėl jie atstovautų mus 
ir mūsų reikalus apgintų kon
grese.

surengus didžiausią skerdynę 
prieš Sovietų Sąjungą.

Tai atminkime, draugai. 
Jeigu pasisektų kapitalistams 
laimėti ateinančius rinkimus, 
tai į trumpą laiką ir turėtume 
kitą karą, kur turėtume ati
duot savo mylimus 
dukteris į k an uolių

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

sūnus ir 
nasrus.

nenudžiūvo tėvų aša- 
dabar 
karas, 
kokio 
Taigi,

YRA DAUG GERŲ DARBŲ
MOTERIMS

Amžiaus 18 iki 40.
Pakavimo Departmente

DIENINIŲ ŠIFTŲ VALANDOS 7:30 A. M. IKI 5:15 P. M. 
Geros Algos ir Automatiški Pakilimai. 
Patogioje vietoje prie Journal Square. 

Kreipkitės 9:30 A. M. ir 12 Vai. Dienom.
C. F. MUELLER CO.

180 BALDWIN AVE., JERSEY CITY, N. J.

PALEISTAS “ŠEŠUPĖS” 
TEKSTILĖS FABRIKAS

Marijampole. — Čia pra
dėjo darbą atstatytasis “Še
šupės” tekstilės fabrikas.

Montažininkų 
vas, meisteriui 
vadovaujant, prieš terminą 
naujai įrengė dažymo ce
chą ir pastatė aparatūrines 
mašinas pusfabrikačių ce
che.

Fabrikas pagamino pir
mąją vilnonių antklodžių 
partiją darbininkams—dur
pių kasėjams.

kolekty- 
Krulikui

Ant senatoriaus reikia bal
suoti už 
kongreso 
iš pirmo 
fee iš 6 
Savage, 
žmonės, 
bininku 4-

Ateinanti rinkimai bus svar
būs už tai, kad kapitalistai 
deda didžiausius pinigus, kad 
tik išrinkti savo atstovus į 
kongresą ir kad jie galėtų pa
naikinti tuos įstatymus, ku
riuos darbininkai yra iškovo
ję prie buvusio mūsų prezi
dento F. D. Iloosevelto ir mū
sų atstovų, kurie kovojo už 
vargšų žmonelių gyvenimo 
pagerinimą. Mūsų pareiga pa
sidarbuoti, kad padėjus tiems 
žmonėms laimėti ateinančiuo
se rinkiniuose. Pakalbėkime 
su savo kaimynais, kad ir jie 
atiduotų balsą už juos.

Dabar kongrese dirbama 
visokiais būdais, kad tik su
kelti žmonių ūpą už kitą karą, 
kalbama kožną dieną ant ra
dijo ir pilnos popieros prira
šytos, kad tik kuo greičiausia

Hugh Mitchell, ant 
> narių Hugh DeLacy 

distrikto, John Cof- 
distrikto ir Charles 
Tai yra progresyviai 
kurie atstovauja dar- 
reikalus.

' Dar 
ros iš pereito karo, o 
jau rengiamas naujas 
kuris būtų baisiausias, 
pasaulis nėra matęs,
būkime sargyboje, kad tą vis
ką sustabdžius ir kad galėtu
me išvengti tos baisios sker-' 
dynės. šitie atstovai, kurie yra 
pastatyti, kad mes juos iš
rinktume, yra priešingi ka
rams ir yra pasirengę pagel
bėti darbininkam iškovoti di
desnę bedarbes apdraudą, di
desnę pensiją seneliams, kad 
sulaukę senatvės turėtų, už 
ką pragyventi, kad nereikėtų 
supūti kokiuose institutuose.

Reikia, kad žmones, kurie 
pastatė didžiausiuš mūrus, nu
tiesė ilgiausius geležinkelius, 
išbudavojo ilgiausius tiltus, 
gautų pilną atlyginimą. Galy
bė yra darbininkų rankose, tik 
turėkime vienybę, o pergalė 
bus mūsų pusėje.

Nepamirškim, 5 d. lapkri
čio, tai mūsų laimėjimo diena, 
jeigu balsuosime už aukščiau 
minėtus kandidatus.

Rugsėjo 12 d. Čia pasimirė 
Pranas Liepoms, sulaukęs 59 
metų amžiaus; paėjo iš Lietu
vos Sintautų parapijos. Paliko 
nuliūdime 3 dukteris ir vieną 
sūnų. Buvo atsiskyręs su sa
vo moteria. Paliko taipgi vie
ną brolį, vyresnį už save.

Velioniui amžino atsilsio, o 
jo šeimai giliausia užuojauta.

Gen, Eisenhower Sako, jog 
Atominis Karas Visiškai 
Aptemdytų Pasaulį

Edinburgh, Škotija.— Čia 
staptelėjęs, generolas Ei
senhower pareiškė, jog ato
minis karas panertų pasau
lį į tokią “tamsą, kokios dar 
nebuvo nuo sutvėrimo pra
džios.”

E d i nburgho Universite
tas suteikė Eisenhoweriui 
teisių daktaro garbės laips
nį.

Washington.—Prez. Tru- 
manas sake, jog pramone 
šiuo laiku gauna nepapras
tai aukštų pelnų, ir svar
biausias dalykas yra sulai
kyt kainų kilimą.

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. susirinkimas jvyks spa
lių 7 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Visi nariai dalyvauki
te, nes yra labai daug reikalų aptar
ti, kaip tai 7-to Apskr. konferencija 
ir dienraščio Laisvės vajus. Pakal
binkite naujų narių ateiti į susirinki
mą. Geo. Shimaitis, fin. rašt.

(224-225)

KĄ

SKAU-

N. Y.

County

$Funeral Home

890 Liberty

the

0. W N. Y.

Joseph Garszva the
315 Teari

MARCUS

Undertaker & Embalmei 158 N.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue .
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770 the

617 Gates

487 Gates N.

Geri Užkandžiai 734 N. Y. 860 New

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FRANK 
Ave.,

Alcoholic 
Pearl 

County of 
premises.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

LEE 
St..

FAVALE
Brooklyn, N. Y.

Montrose Ave. 
of Kings, to

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

FRANK
Montrose Ave.,

IIYMIE SELIGSON 
Ave., Brooklyn,

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

LUTHER STEPHENS .
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 596 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
338 * Junius
County of Kings, to 
premises. ,

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

SAMUEL
(Kingsboro Food Center)

Buffalo Ave., Brooklyn,

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

„ . ------- the

Law at 29 
Brooklyn. County 
on

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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

PIETŲ NEW
VIM UI. Rašykite
Bulletin dėl South Jersey Farms.
McCLAIN & CO.
VINELAND, N. J.. Dept.

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

DARYTI DĖL SKAUSMŲ
ARTHRITIS

REUMATIZMO
jūs kenčiate nuo NUGAROS

338 Junius

GIOVANNI NERI
94 Ralph Ave., Brooklyn,

Tol. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kinip. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

NOTICE is 
EB 443 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1980 — 86th Street, 
County of Kings, to 
premises.

VICTOR 
1980 — 86 th St.,

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 ■
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose £alyse miesto. 
TeL Virginia 7-4499

PARDAVIMAI
jersey farmos parda- 

pa reikalaudami October 
ACKLEY,

616 LANDIS AVENUE.
L.

VITAMINŲ SANDĖLIS

Control
Borough 

be consumed on

COHEN
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1288 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
EB 380 has 
to. sell beer 
the Alcoholic 
1837 Coney 
County of 
premises.

S. & 
1837 Coney

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5966 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
617 Gatos 
County of 
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.

PARSIDUODA NAMAI 
WILLIAMSBURG
79 Ross St., arti Bedford, 2 aukščių i 
skiepu, 
grimly 
$3500, 
HALL, 4-6198.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
487 Gates 
County of 
premises.

SEKCIJOJ E-BROOKLYN, 
su 

mūrinis namas,- 8 kambarių. Parquay 
dvi virtuvės, 1 maudynė, kaina 

įnešimas $1000. Barnett, WHITE- 
Vakarais, MICHIGAN 2-4832. 

(224) NOTICE is hereby given that License No. 
L 5071 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Wilson Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

the premises.
ETTORE LEVANTINI 

Hector's Bar & Grill 
Wilson Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby- given that License No. 
GB 1565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2550 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARMELA CUTANIO
2550 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX PILLIN0ER
(Max's Buffalo Food Center) 

132 Buffalo Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REGINA NEWMAN
1G1 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7339 has been issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HITTMEYER
Franklin Ave., Brooklyn,

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus . metus, 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 rrfiltelių 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, kurio

vo sveikatą 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 Tabletelės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tabl6ts, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletelės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimu, 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 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Lo« Angeles 55 Calif.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Egzaminuojant Akis, 
I Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Inc.
MICHELIN BUILDING

Jeigu
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS. PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
p. n. Box 66ft. Newark 1. N. J.
DEKEN’S OINTMENT CO.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 20 54 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
79 Harrison Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS
79 Harrison Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MESSINA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 Pfirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK MURGALO
471 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
890 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PARISI
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Manager

JOHN A. PAULEY

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu t o k i p 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaupai Broadway ir Stone Ari.
prie Chauncey St.. Broadway Line 

Tel. ULenmore 5-6191 
DM-iMm,■

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1630 has been issued to [he undersigned 
to sell beer at retai] under Section 107 of 
tlie Alcoholic 
426 Decatur _____  ________ __ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BEATRICE WILSON
426 Decatur St.. Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
94 Ralph 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Avenue, Borougm- of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

GAETANA DE ROSA
St., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

the

GILL
Brooklyn, N.

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

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

N. Y.

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

{leverage Control Law at
Island Ave.. Borough of B'klyn, 
Kings, to be consumed on the

M. DELICATESSEN. INC.
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Lice'nsc No. 
been issued to the Undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage. Control Law at

NOTICE is 
EB 557 has 
to sell beer 
the Alcoholic
860 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

(227)

REIKALINGOS

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas

Vakacijos Su Alga

Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkes

Vien Ti-k Dieninis Darbas.

REIKIA DARBININKIŲ
Lengvam Sustatymų Darbui

45 Valandų—5 Dienų Savaitė

Laikas ir Pusė už Viršaus 40 vai.

Kreipkitės

THE MAGNETIC
PRODUCTS CORP

Reuftiatiški Skausmai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RANKINES SIUVĖJOS
Patyrimas nereikalingas. Lengvas 

darbas. Gera Alga.
WALDO URRUTIA, 35 W. 36th St.

(226)
ABELNAT NAMŲ DARBININKĖ. Papras
tas virimas. Patyrusi. 6 rūmų apartmentas. 
Guolis ant vietos. Atskiras kambarys ir 
maudyne. Lengvus skalbiniai. Maža šeima. 
1 vaikas, 10 metų. Aukšta mokestis, šaukite 
NEVINS 8-7280. (X)

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS PRIE STALŲ DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

WEBSTER SPRING CORP.
95 South 5th St., Brooklyn.

(228)

Įsigyk 
rašy- 

$1.00; 
dsža

15 Mechanic St., Norwalk, Conn.
NORWALK 6-7152

(225)

f*

MILLTOWN, N. J
(228)

MERGINOSrMOTERYS
Viršaus 16 Metų Amžiaus

Lengvas Fabriko Darbas 
Maloni Aplinkuma
GERA ALGA

Kreipkitės
Pirmadienį —Penktadienį 9 A. M. 

iki 5 P. M.

NEVINS-CHURCH PRESS
92. MIDLAND AVĖ., 

Glen Ridge, N. J.
(229)

NOTICE 
GB 9407 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2351 Pacific Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
2351 Pacific St..

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

be consumed off the

CASANO
Brooklyn, N. Y.

APVALYTOJAI
NAKTINIAM DARBUI 

KREIPKITĖS Į 

LOEW’S 
KAMEO

EASTERN PARKWAY & 
NOSTRAND AVE., BROOKLYN.

AR

LOEW’S
ORIENTAL

86TH ST., & 18TH AVE., BROOKLYN.
(224)

RAKANDŲ UŽBAIGfiJAI
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)

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skatis 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tlr 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-02. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.
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New Yorkog<^š^J7i nitą Mokytojam Pakelia
Algas Tik $250 Metams

TŪKSTANČIAI APARTMENTU STOVI 
UŽKALTI, BET ŽMONĖM NEDUODA

Stella Pajunas- 
Gabiausioji Typistė

Šiuo metu Grand Central 
Palace (New Yorke) tęsiasi 
International Business Machi
nes Co. ir visokiausių mašinų 
p a r o d a. Demonstruojamos 
naujausios ii- tobuliausios ma
šinos, parodoma daug kas nau
jo.

šioje parodoje žymų vaid
menį vaidina lietuvaitė Stella 
Pajunas (lietuviškai, sakoma, 
jos pavardė Padžiūnaitė), — 
žymiausia pasaulyje rašomo
sios mašinėlės meistrė. Ji pa
rašo per vieną minutę 140 žo
džių, susidedančių ne iš dau
giau, kaip penkių raidžių. Ji, 
vadinasi, yra pripažinta pa
saulinė čampionė toje srity j.

Ji atrodo gražiai, dar jau
na. Norėjau su ja pasikalbėti, 
tačiau ji buvo tą vakarą la
bai užimta (žmonių buvo la
bai daug), tai ir neturėjau 
progos padaryti interview su 
šia gabia amerikiete-lietuvai- 
te.

Antanas Matulis
Apleido Ligoninę

R.

kadBuvo Laisvėje rašyta, 
Ant. Matulis yra ligoninėje ir 
turės pasiduoti operacijai. Ta
čiau ketvirtadienį jis pranešė 
telefonu, kad- gydytojas jam 
pasakė, jog operacija dabar 
daryti jam nereikalinga ir jis 
gali grįžti iš ligoninės namo. 
Vadinasi, nors nesveikuoja, 
Ant. Matulis šiuo metu yra 
namie: 147 Fulton Ave., Jer
sey City, N. J.

Puikus Techni-Spalvis Muzikalia!
Romantiška. smagi istorija apie tris 
gražias seserie su “planais,” sudarančiais 
juokingus ir sujaudinančius nuotikius!

“THREE LITTLE GIRLS 
IN BLUE”

žvaigždžiuoja: June Haver
Montgomery # Vivien Blaine
Holm * Vera-Ellen Frank
* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas
Beatrice Kay, Garsi Smagiųjų
Mergaitė * The Marshal) Bros.
Kaye ir Naldi
ROXY 7th Ave. ir 50th Street

*. George 
* Celeste 

La t i more 
Scenoj # 
Nineties 
>3| Mary 

Extra: Maurice Kocco

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 L„.

Lietuviai Aukštai Įvertina 
Apšvietę ir Rinkimus

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad Lietuvių Komunistų Kliu
bo suruoštame masiniame mi
tinge, įvykusiame rugsėjo 27- 
tą, skaitlingos lietuviškos pu
blikos sentimentas pasireiškė 
už Wallace’o politiką. O toji 
politika yra taikos politika, 
velionies Roosevelto politika.

Kalbėtojų buvo pažymėta, 
kad toji politika, nežiūrint jos 
gerumo, reakcininkų - karo 
kurstytojų gali tapti visiškai 
sutrempta, jeigu žmonės ne 
gana stipriai, ne gana greit 
stos jos ginti. O kaip ginsi? 
Geriausiu taikai ginti įrankiu 
yra žmonių švietimas, aprūpi
nimas teisingomis žiniomis.

Išrinkti geri įstatymų leidė
jai, valdininkai taipgi pagel
bės išlaikyti taiką pasaulyje ir 
gerovę namie. Tačiau tik ge
rai informuoti žmonės gali to
kius naudingus valdininkus iš
rinkti.

Tokiais supratimais vaduo- 
damieši šimtai žmonių atėjo. 
Tokiais pat sumetimais švieti
mo reikalams suaukojo $118.

Per V. Čepulį ir S. Petkie
nę $29.75:

Po $2:
Giedra, V. Bunkus. Po $1: A. i Venta, J. 
~p j j -j | g J T X T L. r* n r. XT ! 1  
Čepulis, S. Petkienė, D. M. | Gužas, K. Rušinskienė, J. Ko- 
Šolomskas, A. Meškis, M. Kai-‘ vas, V. Tauras, P. A. Bukniai, 
vaitienė, A. Bartusevičius, K. 
žymontas, V. Kazlauskas, K. 
Sungaila, K. Tamošiūnas, M. 
Klimas, N. Kisielius, P. Viš- 
niauskas, Z. Gailiūnas, S. Poš- 
kaitis, P. Babarskas, F. 
raška, P. Andrušaitis, J. 
trik a.

J. Aleksiejus 50c.
Per Ormaną ir O. Marinis 

$23.60. ‘ s

Po $2: Simonavičius, Jonas 
Urbonas.

Po $1 : G. Diržuvaitis, Zau- 
ga, Balchunas, Veteranas, An
na Prankaitis, Juknys, Jonas 
Juodzevičius, Geo. Kuraitis, 
Karchauskas, Nečiunskas, Yo- 
neliunas, Goodwip, Bovinas, 
Venckunas, Butkevičius, Rim
ša, J. Siūrba.

Geo. Stanulinas ir Mureika 
po 50c.

Per V. Rudaitį ir E. 
$28.70.

Po $T/: A. D agi s, J. 
A. Bimba, černevičius,
lienč, Paukštienė, K. S., P. J., 
P. Smulskienė, Cedronienė, 
Krunglienė, Žuolis, Stankevi- 
čia, Deligantis, Skirmontienė,' 
Mrs. Mikalaus, J. Kanopa, E.

V itart

Zajan, 
Maži-

i Šiluma Nieko Bendra G
I Neturi su Kalendorių

New Yorko Miesto Sveika- 
: tos Departmento komisionie- 
1 riaus Israel Weinstein raštinė 
l gavusi 350 skundų antradienį 
ir trečiadienį, kad pečiai ne- 

' kurti. Dėl to komisionierius 
i matė reikalą įspėti namų savi- 
I niūkūs ir patarti šildomų butų 
į ar įstaigoms patalpų randau- 
į n inkams apie jų teises.

šiluma, sakė jis, nepriklau
so nuo kalendoriaus. Bile se
zone “temperatūrai 
lauke iki 
miau turi 
mos, kad 
būtų bent 
ryto ir 10

Gyventojai, 
teisę bile kada Sveikatos 
partmentui pranešti apie

New York o penkiem tūks
tančiam mokytojų maršūojant 
prie Board of Education pa
talpų, reikalaujant pakelti al
gas po $1,000 metams, taryba 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
rekomenduojančią algas pa
kelti po $250 metams.

Tarybos posėdis ir mokyto
jų demonstracija įvyko spalių

Nežiūrint žmonių skurdo 
dėl stokos namų, New Yorko 
Rekordų Departmento skaitli
nės rodo, kad šių metų sau
sio 1-mą dieną stovėjo užkal
ti 3,466 namai, su 25,613 
apartmentų.

Organizacijos ir atskiri vi-

nupuolus 
55 laipsnių ar že- 
būti duodama šilu- 
vidaus temperatūra 
65 laipsniai tarp 6 
vai. vakaro.” 

sakė jis, turi 
De
li e- 

i apšildytus butus. Gali praneš- 
Yumplotienė, V i š n iauskienė,, telefonu, ar asmeniškai be
S k i r m o n t a s, Bepirštis, V. jokių formalumų.
Brown.

Po 50c: Briedis 
čius, 
česna,

Per
$35.95

Po $2:

Kovaliunas, 
Kasmočienė.

Čepulienę

M.

Ka daro d-tas su skundu?

Mokytojai pasiryžę gauti 
reikalautą sumą. Jie pareiškė, 
kad majoras ir taryba privalo 
padėti jiems prispirti gub. De
wey sušaukti specialę seimelio 
sesiją. Toji sesija turėtų teik- 

! ti miestui pakankamai pasky
rų, kad miestas galėtų duoti 
savo mokytojams tinkamą pa
kėlimą algų.

Streikuoja Staten Island 
autobusų, darbininkai, reika
lauja daugiau mokesties.

Mockevi- Tjžregistruoja skundų knygo-1 
Vaitkus,;

ii* Sasna

Dobinis, M. A.

E. Mizarai, Ch.
Pakalniškis, P.

Gasiunas, P. Gra-
W. Thomsonas, V. I bauskas, J. Vitkunas, J. E.

M. Kraujalis,
Po $1 : 1

Kairys, P

Pe-

WARNER BROS, 
sujaudinanti intrigos istorija! 

GARY COOPER 
Robert Alda ❖ Lili Palmer 

“CLOAK AND DAGGER” 
>;< Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

Alvino Rey ir Jo Orkestras 
Dar ir Jean Carroll ❖ Sondra Barrett 

STRAND “T1;":

BOB HOPE 
ir JOAN CAULFIELD 

“MONSIEUR BEAUCAIRE” 
su Patrie Knowles, Joseph Schildkraut, 

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

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

Vidunaktį rodoma kas naktį

PARAMOUNT ?°SwsLet

Lrc

Graunas, Pužauskas, Kalvelis, 
J. Steponaitis, T. Drusienė, W. 
Lukminas, Geras Patrijotas, 
E. Granickienė, J. Vinikaitis, 
P. Lileikis, Juška, G. Ware- 
son, Litvinskas, Sasna.

Po 50c: A. Velička, M. Sta- 
koff, Glaubičienė, Graunas, 
Zizas, Gustaitis, V. Janauskas, 
Dzingelis, Jankauskas, Vitart, 
A. Balčiūnas.

Ne vienas iš čia aukojusių 
sakėsi jau aukoję tam pat 
tikslui šapose per savo unijas, 
tačiau pagal geriausią išgalę 
prisidėjo ir lietuvių organi
zuotam darbui svarbiam tiks
lui, didžiu momentu. Dėkoja
me visiems už taip gražią tal
ką.

Mūsų nusistatyta kvota bū- 
tiniausiems darbams dar neuž
baigta, o planų turime gerų, 
norėtume juos įvykdyti ir 
įvykdyti greitai. Tikimės, kad 
ir visi kiti, kurie neturėjo 
progos būti su mumis tą va
karą, atsimins mus ir mūsų 
darbus prie pirmiausios jiems 
patogios progos. Iš anksto dė
kui.

L. K. Kliubas.

Veteranam Studentam 
Randos Peraukštos

ve- 
nau- 

jai pertaisytoje ir atidarytoje 
gyvenimui Army Hali patal
pos studentams yra perdaug 
brangios. Ima $5 iki $7.50 nuo 
asmens per savaitę. Taipgi iš
metinėja, kad kiti butai, tai
komi vedusiems, visai nepa
kankami ir kad pati kolegija 
perpildyta.

City College studentai 
teranai protestavo, kad

Pamatytinas Dalykas
PIRMAS VISA-SPALVIS 
RUSIJOS JUDIS

SVEIKSTA

je. Pašaukia savininką ar pri- > 
žiūrėtoją, paklausti, ar tiesa, į 
kas skunde sakoma, paliepia 
duoti šilumos. Jeigu rekordas 
rodo, kad iš to namo jau gau
ta daugiau skundų, pasiunčia 
inspektorių ir šaukia savinin
ką į raštinę pasiaiškinti. Di
desniuose prasikaltimuose 
nubaudžia.

n

Paršas Tunelyje
Nukritęs iš sunkvežimio 

Lincoln tunelyje paršas sulai
kė trafiką per valandą laiko. 
Savininkas nepastebejo nebe- 
turįs paršo iki davažiavo į 
skerdyklą ir pradėjo skaitliuo
ti paršus. O tuo tarpu policija 
turėjo didžią ablavą po tunelį. 
Negi jie pripratę su paršais 
lenktyniuoti ir jų gudrybes ži
noti, pusėtinai užtruko, kol 
sugrąžino į “porkčiapsų” dirb
tuvę.
r

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!
DEL PADĖVĖTŲ DRABUŽIŲ:

1) Dalykai turi būti gana geri.
2) Turi būti cheminiai išrūkyti. 
8) 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 10, N. Y. 
CHelsea 2-2838 ‘

ei

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

212 Fifth Ave., N. Y.

i)

suomenininkai kartkartėm yra 
raginę gub. Dewey atidaryti 
ir, k ui’ reikia, pataisyti tuos 
namus žmonėms gyventi. Bet 
Dewey nesijudina iš vietos.

American Veterans Com
mittee šaukia maršavimą į Al
bany šį mėnesį. Reikalaus ati
dėti tiesimą šauniems limu
zinams kelių, o pinigus, pirm 
visko, skirti žmonių namams.

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo susi- -X 
rinkimas įvyks šio antradienio vaka
rą, 8 vai., 419 Lorimer St. Turime 
daug reikalų, prašome visus atvykti, 
— Valdyba (224-225)

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

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
puiki saliuke su atskiru įėjimu,

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Lesino*
Pagamintas 
Sovietuose

Žadą Užimą Paradai 16-kos Sovietą 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 “u.
1

Šaunus Klasikas Prietikių Atviroj Jūroj siaučia per Filmą 
Sujaudinančioje Didybėje! ...

Paxal nemirštamąją Richard Henry Dana’s istoriją.
ALAN LADD BRIAN DON LEVY

WILLIAM BENDIX • BARRY FITZGERALD
“TWO YEARS BEFORE THE MAST”

Matyk šią sujaudinančią velnialaivio “Pilgrim” kelionę įspūdingiausią visoj istorijoj... 
Matyk Alan Ladd vadovaujant 100 suraižytų bizūnais maištininkų desperatiškame 
pasipriešinime prieš kiečiausią pasaulyje kapitoną—kad pataisytų brutališkąjj jūros 
{statymą ir laimėtų vieną merginą, kuri dalinosi pavojum su juo!

RIVOLI BROADWAI IR 49TH ST.

Mary Yanches šeimoje vis
kas krypsta gerojon pusėn. 
Jinai pa^i sveiksta po operaci
jos ant tumorio. Rugsėjo 29- 
tą sugrįžo iš ligoninės, randasi 
namie, 436 So. 5th St., Brook- 
lyne, kartu su dukra Albina 
ir žentu Albinu Tvarijoniais, 
taipgi labai jauna anūke Lo
raine, jų pirmagime. Loraine 
gimė rugsėjo 2-rą.

Toji jaunutė anūkė, beje, 
nėra jos jauniausia nei viena
tinė. Dukters Eleanoros ir Vin
co Kudirkų pirmagimė dukry
tė Loretta gimė Yančienei jau 
susirgus. Su naujagime pasi
matė tik sugrįžusi iš ligoninės. 
Kiti anūkai vyresni, viso jau 
9-ni. Yančienė, pati auginusi 
8 vaikus pokariniuose sunku
muose, giliai atjaučia vaikams, 
turintiems auginti savuosius 
dabartiniuose sunkumuose dėl 
stokos butų, gero maisto. Ir 
vėlina, kad karų daugiau ne
būtų. Jai pačiai teko gana pri
sirūpinti dėl sūnų ir žentų liki
mo.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir liaujer Sta. 
BROOKLYN «, N. Y, 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

’ LI. PIANO TUNING
REPAIRING CO.

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

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

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, .N.»Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

3

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! , 
Matyk filmas iš Nurenbergo teismo nuosprendžio— 

NACIŲ ŠAIKA KALTA!
Matyk Rusiją liūdint dėl mirusio Kalinino, buvusio Sovietų prezidento per 27 metus! 
Matyk Graikiją besirengiant sutikti Karaliaus Jurgio grįžimą į sostą! Matyk Popiež.ą 
Pijų XII laiminant Boy Skautus! Matyk 90,000 katalikų dalyvaujant iventojoj valandoj 
ChkagoJ! Matyk filmą apie Shanghajaus infliacijos plėgas! Ir visas naujausias žiuių 
filmas ii plataus pasaulio! Puikiausi judžiai mieste!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 Street.

;\‘l bflMjH' Jii^ f tI'jJ ii OThrf

D-ė.

Miesto ligonines dabar gau
nančios daugiau naujo vaisto 
streptomycin, ypatingai pa- 
gelbstinčio inkstų ligose, gau
tose užsikrėtimu.

““ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVertT<X5* 4-9612

S

Valandos:

Tel. SOuth 8-5569

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

UATUCS 
* - • •

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

DEAN
15 jewels . . . $2475BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CAMBRIDGE
x U jewels ♦ • • $2975

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
,• Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

W. u.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

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




