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Nebegris Diena, Kuri

Rašo R. MIZARA

“Liaudies Seimas, išreikš
damas vieningą Lietuvos lais
vos darbo liaudies valią, skel
bia, kad Lietuvoje įvedama 
Tarybų santvarka. . . Nuo 
šios dienos visa valdžia Lie
tuvos Socialistinėj Tarybų 
Respublikoj priklauso miesto 
ir kaimo darbo žmonėms, ku
rie tarybose atstovaujami sa
vo atstovų . . . ”

Šitie žodžiai buvo pareikš
ti Liaudies Seimo sesijoje 
Kaune, 1940 m. liepos 21 d. 
Tai žodžiai, paimti iš Seimo 
Deklaracijos.

Jie griausmingai 
bėjo ne tik per Lietuvą, 
ir per platųjį pasaulį.

Tai buvo prieš šešerius 

n u skam
ba t

me
tus’

Jei 
karas,

ne antrasis pasaulinis 
tai šiandien socialisti

nė Lietuva jau būtų aukštai 
iškilusi tiek ūkiškai, tiek kul
tūriškai.

Deja, plėšrusis nacis, engęs 
ir draskęs Lietuvą per virš 
trejus metus, atstūmė jos pro
gresą atgal ilgiems metams.

■Nepaisant visko, Tarybų 
Lietuvai lemta kilti, lemta žy
giuoti pirmyn ir atsistoti kul
tūringiausių pasaulio tautų 
gretosna!

Kas to nežino, — nieko ne
žino !

Kada Lietuva pasiskelbė ta
rybine respublika, mūsų dien
raštis nuolat primindavo tiem 
žmonėm, kurie atsisakė pri
pažinti baltą baltu:

Keis- 
linkui 

tautos,
kit savo nusistatymą 
Lietuvos, linkui savo 
pasirinkusios naują kelią, nau
ją kryptį, naujas gyvenimo 
formas ir turinį. Jei to nepa
darysite, būsite nenaudingi sa
vo tautai, savo tėvų kraštui; 
būkit savo tautai ištikimi, — 
nebūkite jos priešais-, atska
lūnais! '

Jie mūs neklausė. Jie nuo
lat sakė:

—Palaukit, ateis Hitleris, 
sunaikins Tarybų Sąjungą, iš
laisvins Lietuvą ir joje vėl bus 
tas pats, kas buvo prieš 1940 
m. Matysit!...

Hitleris, tiesa, padare taip, 
kaip jo pasekėjai pranašavo, 
— užpuolė Tarybų Sąjungą, 
žiauriai apiplėšė , Lietuvą ir 
kitas broliškąsias respublikas 
ir pats, pagaliau, buvo pri
verstas galą pasidaryti!

O tarybinė Lietuva tebegy
vuoja !. . .

Visos ponų viltys, vadinasi, 
išblėso, — sugniuždėjo sykiu 
su hitlerine galybe.

Dabar tie patys žmonės sa
ko :

•—Prasidės trečiasis pasau
linis karas, Tarybų Sąjunga 
bus sumušta, atominės bom
bos sudraskyta, na, ir tuomet 
mes ir vėl turėsime “laisvą” 
Lietuvą, kurioje galės laisvai 
liaudžiai kailį lupti visoki ka
pitalistai, dvarponiai, — viso
ki smetonininkai, sugrįžę iš 
Vokietijos ir Amerikos. (Nors 
Antanas Smetona nebegrįš, 
bet Smetonukas gyvuos!). . .

Mes jiem sakome:
- —Nebegrįš diena, kuri pra
ėjo, ir saulė iš vakarų nete
kės! Jeigu, nelaimei, trečiasis 
karas ir prasidėtų, jeigu ato
minės bombos pakeistų hitle
rinį blickrygą, tai ir pati Lie
tuva ir gal visas pasaulis ne- 
beišliktų. Ar jūs to, ponaičiai, 
norite?. . . Tokia yra jūsų do
ra?!. . .

Ne naujam karui turime 
ruoštis, bet ilgai, pastoviai 
taikai, kurioje mūsų tauta, iš 
vien su išvarginta žmonija, 
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Iš Tarnybos Ginklų 
Išbandymo Stotyje
CIO Sako, Karo Departmen- 
tas Nori Sunaikint Uniją

Washington. — Genero
las Floyd L. Parks išmetė 
penkis CIO Valdinių Dar
bininkų Unijos narius, tar
navusius Aberdeen, Md., 
stotyje, kurioje išbandoma 
rakietiniai lėktuvai ir kiti 
karo pabūklai. Tie unijis- 
tai yra chemikai, fizikai ir 
skaičiavimų mokslininkai; 
jų vardai — Harry Spec- 
tor, Irving Spector, Abr. 
Kotelchuck, Phil Weiss ir 
Rheabelė Mendelsohn.

CIO Valdiniu Darbininkų 
Unija pareiškė, jog karo 
d e p a r tmentas, pašalinda
mas tuos žmones, stengiasi 
suardyt uniją.

Fašistinė Filipinų 
Policija Bombarduo
ja Valstiečius

Manila, liep. 19. — Fa
šistinio Filipinų prezidento 
Roxaso kariniai policinin
kai veda atvirą karą prieš 
sukilusius valstiečius į 
šiaurvakarius nuo sostinės 
Manilos. Jie šarvuotais 
automobiliais puola sukilė
lius, bombarduoja minos
vaidžių šoviniais ir apšaudo 
iš kulkosvaidžių.

SENATORIAI SVARSTO 
MOTERŲ LYGYBES EILIŲ

Washington. — Senatas 
svarsto sumanymą taip pa
taisyt šalies konstituciją, 
kad būtų užtikrinta mote
rims lygybė su vyrais dar
buose, tarnybose ir įstaty
muose dėlei visuomenės ge
rovės. Demokratas senato
rius Claude Pepper vado
vauja kovai už tokią kon
stitucinę teisių lygybę mo
terims.

Dują Eksplozija Užmušė 9 
Žmones Masačuzėj

Onset, Mass. — Natūra- 
lės žibinamosios dujos pra
siveržė į Christy’s Spa val
gyklos rūsį, užsidegė ir ek- 
splodavo. Eksplozija užmu
šė 9 asmenis ir sužeidė 
bent 60 kitų. Dujų sprogi
mas sunaikino keturis na
mus.

Washington. — Steikas 
pabrango 37 nuošimčiais.

Komunistų Partija Išdirbo Planus Kovai prieš Karą, Reakciją ir Pelnagrobius
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Na
cionalis Komitetas pagami
no planus dėlei šitokių rei
kalų:

A p v i e n yti amerikiečių 
dauguomenę kovai prieš 
atominio karo pavojų; su
telkti žmones į galingą ju-

s r' :

J

Šis bučeris, Philadelphijoj, turi gana mėsos, bet neturi darbo, pikietai prie bu- 
černės žada nepirkti nieko, kol kainos sumažės. Visoje šalyje vartotojai organizuo
jasi prieš kylančias kainas.

KAINŲ KONTROLĖ KLAMPINAMA DERYBOSE 
TARP KONGRESMANŲ IR SENATORIŲ

Washington, liep. 19. — 
Derybose tarp senatorių ir 
k o n g r esmanų įgaliotinių, 
senatoriai truputį “nusilei
do” ir siūlė panaikint kai
nų nustatymą tik mėsai ir 
kiaušiniams. Senatas pir
miau buvo nutaręs nuimt 
kainų kontrolę nuo visų 
valgio produktų.- Dabar se
nato atstovai sutinką palai
kyt šiokią tokią kainų kon-

trolę kitiem maisto daly
kam, apart mėsos ir kiauši
niu. 1.

Kongreso atstovų rūmo 
įgaliotiniai reikalavo tvar
kyt kainas mėsos, pieno, 
sviesto ir kitų valgių.

Senatorių įgaliotiniai siū- 
. lė užtikrint fabrikantam ir 
verslininkam tokias pama
tines kainas, kaip buvo 
1940 metais ir dar pakelt

kainas tiek, kiek tiem biz
niam pasidarė daugiau iš
laidų per 6 paskutinius me
tus, be jokių išimčių. Kon
gresmanai su tuom bendrai 
sutiko, bet reikalavo įgalint 
busimąją Kainų Adminis
traciją daryt kai kurias iš
imtis iš tokio kainu kėlimo. 
Šios derybos yra naujas 
kainų kontrolės klampini- 
mas.

PRATIMAI KITOS ATOM-BOMBOS IŠBANDYMUI
San Francisco. — Admi

rolas Wm. Blandy per radi
ją pranešė, jog daroma 
pratimai, kad gerai būtų 
nutaikyta atominė bomba, 
kuri bus išsprogdinta lie
pos 25 d. po vandeniu ties 
Bikini sala, vakarinėj Pa- 
cifiko Vandenyno dalyje.

Tvirtinama, kad bombos 
eksplozija po vandeniu pa
darys laivams kur kas dau
giau žalos, negu pirmoji 
atom - bomba, kuri sprogo 
ore virš laivu.

Dabartiniuose pratimuo
se, be kitko, buvo numesta 
ir vandeny išsprogdinta vie-

na iškamša (dummy). Šis 
sprogimas buvo “nekaltas,” 
padarytas tiktai dėl trukš- 
mo ir liepsnos. Elektriniai 
iškamšos prietaisai pasiro
dė prastai įrengti, ir ta 
“domė” eksplodavo 20 mi
nučių greičiau, negu nusta
tyta.

KONGR. MAY BUVO 
KARO KONTRAKTO- 
R1Ų "ANGELAS”

Washington. — Karinių 
valdžios užsakymų šmugel- 
ninkai Garssonai laikė kon- 
gresmaną Andrew J. May 
savo “angelu sargu.” Taip 
liudijo buvusioji Garssonų 
raštininkė Eileanora Hali. 
Kita Garssonų ex-raštinin- 
kė Jean Bates taipgi sakė 
tyrinėjančiai senatorių ko
misijai, kad kongresmanas 
May padėjo Garssonams iš
gauti ginklų - amunicijos 
užsakymus už $78,000,000. 
Garssonai patys neturėjo 
jokių fabrikų, o išgautus 
valdinius kontraktus per
leido šešiolikai jungtinių 
kompanijų Illinois ir New 
Yorko valstijose.

May kviečiamas pasitei
sinti, bet vis atsisako.

dėjimą, kad priverstų kon
gresą ir valdžią palaikyti 
tikrąją kainų kontrolę; su
burti demokratines jėgas į 
platų frontą rinkimams, iš
rinkti tik pažangius kandi
datus, o sumušti reakcinius 
republikonus ir atžagarei- 
viškus demokratus; pakelti
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CIO Šaukia Visus
Pirkikus Streikan

Prieš Brangenybę
Reikalauja Pridėt Darbininkams Algų, Kadangi Pabrango 

Reikmenys; Smerkia Pelnagrobiy Sėbrus Kongrese

Nebus Sovietam Šiemet
Paskolos, Sako Truman KARINĘ ATOMINĖS

KONGRESMANAI UŽ

Washington. — Reporte
riai užklausė prez. Truma- 
ną, ar Amerika šiemet duos 
paskolą dar kokiam kraš
tui, apart $3,750,000,000 
Anglijai. Prezidentas at
sakė, niekam nebus duoda
ma paskolos anksčiau, kaip 
1947 metais. Reiškia, bus 
tiek atidėtas ir klausimas 
dėl biliono dolerių paskolos 
Sovietam. Bet Trumanas 
remia $100,000,000 paskolą 
Filipinų prezidento Roxa
so valdžiai. — Roxas pir
miau bendradarbiavo su ja
ponais Filipinuose.

London. — Anglų seimas 
nutarė įvest štampas duo
nos pirkimui apriboti.

ORAS bus šiltas, drėg
nas.

darbininkams algas, atsva
rai prieš gyvenimo lėšų pa
brangimą; remti Pasauli
nės Darbo Unijų Sąjungos 
pradėtą judėjimą, reikalau
jantį su trauky t diplomati
nius ir prekybos ryšius su 
fašistine Franko diktatūra 
Ispanijoj.

mm Washington. — CIO uni 
jų vykdomoji taryba smel
kė kongresą, kad jis žudc 
valdinį kainų tvarkymą 
Sykiu CIO ragino prez 
Trumaną sušaukt darbinin
kų ir samdytojų bendrą 
konferenciją, kuri turėtų 
nutart pakelt darbininkams 
algas, nes gyvenimo reik
menys labai pabrango.

CIO generalis pirminin- 
| kas Philip Murray primi
nė pačios valdžios skaitme
nis, jog per du paskutinius 
mėnesius 40 nuošimčių pa
kilo kainos dvylikos svar
biausių maisto dalykų, o 
per dvi paskutines savaites

JĖGOS KONTROLĘ
Washington.— Kongreso 

atstovų rūmas 127 balsais 
prieš 96 nutarė, kad būtų 
įstatytas bent vienas aukš
tas. karininkas į penkių as
menų komisiją atominei jė
gai kontroliuoti Amerikoj. 
Taip kongresmanai “patai
sė” pirmesnįjį senato nuta
rimą sudaryt atominę ko
misiją tiktai iš civilių žmo
nių. “Pataisymas” reiškia 
generolų diktavimą civi
liams komisijos nariams.

Tokį pataisymą įbruko 
karinis kongresmanų komi
tetas, kurio pirmininkas 
yra kongresmanas Andrew 
May, aršus Sovietų Sąjun
gos priešas.

Senatorių komisija dabar

N a c i o n alis Komunistų 
Partijos komitetas užgyrė 
politika, kuri buvo priimta 
partijos suvažiavime 1945 
m. liepos mėnesį. Tas suva
žiavimas atsteigė Komunis
tų Partiją ir pašalino iš 
vadovybės Earlą Browderį, 
kuris paskui buvo išmestas

Tai Chiang Užkūrė 
Ofensyvo Karą prieš 
Chinų Komunistus

Nanking.— Chinų komu
nistų vadas gen. Chou En- 
lai užginčijo Chinijos val
dovo Chiang Kai-sheko skel 
bimus, būk komunistai pra
dėję ofensyvą. Jis nurodė 
prez. Trumano pasiunti
niui gen. Marshallui, jog 
Chiang Kai-sheko tautinin
kai su milionu armijos pra
dėjo ofensyvo mūšius prieš 
komunistus.

NAUJAS BETATRONAS 
ATOMAM SKALDYTI

Urbana, Ill. — Illinois 
U n i v e r s itete pastatytas 
naujas galingas betatro- 
nas atomų branduoliam 
skaldyti. Šis betatronas 
galįs išvystyti 22 milionų 
voltų laisvų elektronų sro
vę. Tvirtinama, kad su jo 
pagalba būsią galima ištirti 
atomų branduolių sekretus 
geriau, negu iki šiol. PITTSTON, Pa. — š. m. 

liepos 18 d. mirė Eva Ka- 
lauskienč. Bus palaidota 
pirmadienį, liepos 22 d., 2 
vai. po pietų, Laisvose Lie
tuvių Kapinėse Wyominge.

Hollywood, Calif. — Wil- M. Kalauskas.
fred Buckland Sr., 80 me
tų amžiaus, vienas pirmiau- 
siųjų meno direktorių ju
damiesiems p a v e i kslams, 
nušovė savo sūnų Wilfredą 
Jr., 26 metų, ir pats nusi
šovė. Sakoma, buvo suirę 
senio nervai.

Judžiy Artistas Nušovė 
Sūnų ir Pats Nusišovė

tyrinėja May patarnavimus 
karinių kontraktų šule- 
riams Garssonams.

iš partijos.
15,000 Naujų Narių

Raportai parodė, jog per 
paskutinius penkis mėne
sius Komunistų Partija 
gavo 15 tūkstančių naujų 
narių.

Dennis — Sekretorius
Partijos pirmininkui Wil-

;ie reikmenys pabrango 25 
nuošimčiais.

Murray šaukė vartoto
jus į visuotiną pirkikų 
streiką ištisoje šalyje, kad 
galima būtų pažabot pel
nagrobius ir sulaikyt toles
nį branginimą maisto, dra
bužių ir gyvenamųjų namų 
randų.

CIO taryba kaltino dau
gumą kongresmanų ir se
natorių, kad jie nepanauji
no stiprios Kainų Adminis
tracijos. Jų priimti neva 
kainų kontrolės biliai pa
kerta šaknis visam kainų 
tvarkymui. Tais biliais pel- 
nagrobių draugai kongrese 
bando tiktai akis apdumti 
amerikiečių dauguomenei, 
sako CIO.

CIO taryba atsišaukė į 
kongresą išleisti tinkamą 
kainų kontrolės įstatymą. 
Kartu ji ragino prezidentą 
atmesti netikusius kongre
so bilius, kurie silpnintų 
Kainų Administraciją.

Sprogo Bomba Valyzoj;
Užmušė Du Asmenis

Mokelumne Hill, Calif. — 
Paslėpta lagamine (siūtkei- 
syj) bomba užmušė du žmo
nes, sužeidė du kitus ir su
ardė pašto ir telefonų rū
mą. Nežinia kas paliko" tą 
lagaminą po medžiu. Ri
chardo Queirolo vaikas pa
matė lagaminą ir pasakė 
tėvui. Tėvas liepė atnešt 
lagaminą. Sūnus atnešė. 
Tėvas atidarė lagaminą, ir 
tuoj sprogo bomba, užmuš- 
dama tėvą ir vaiką.

Pittstone Mirė Eva
Kalauskienė

i

(Dėl E vos Kalauskienės 
mirties Laisvės redakcija 
reiškia nuoširdžią užuojau
tą draugui M. Kalauskui, 
velionės giminėms, drau
gams ir prieteliams.)

Yenan. — Chinijos val
dovo Chiang Kai-sheko 
agentai nužudė dar du chi
nų Demokratų Sąjungos 
vadus.

liamui Z. Fosteriui pasiū
lius, Nacionalis Komitetas 
išrinko Eugene, Dennisą ge- 
neraliu partijos sekreto
rium.

Komitetas, tarp kitko, iš
dirbo ■ planus .vis didinti 
dienraščio Daily Workerio 
cirkuliaciją.
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Sukako Šešeri Metai Tarybų Lietuvai
Prieš šešerius metus Lietuvos prezidentas Justas 

Paleckis, liepos 21 d., Kaune, pareiškė liaudies išrink
tiems atstovams:

“Jūs atėjote dėti pagrindus naujai, darbo žmonių 
Lietuvai. Kova dėl busimosios, naujos Lietuvos buvo 
ilga ir sunki. Toj kovoj jungiasi ir knygnešių laikai, 
ir 1905 metų revoliucija, ir visos liaudies kovos, ėjusios 
buržuazinės Lietuvos laikais nuo pat 11918-1920 metų 
dviejų Lietuvų savitarpinio pilietinio karo iki 
paskutiniųjų laikų, ligi smetoninio režimo žlugimo. Toji 
Lietuvos liaudies kova yra susijusi su tarptautine pro
letariato išsivadavimo kova, kurios avangarde visada 
buvo Sovietų Sąjungos proletariatas, su kuriuo petys 
į petį kovojo Lietuvos proletariatas 1905 m., 1917 m. 
kovo ir spalių revoliucijose, o taip pat įvairiuose Rusijos 
piliečių karo frontuose.”

Į Lietuvos Seimą.atstovai buvo išrinkti lygiu'ir slap
tu balsavimu 1,386,569 Lietuvos piliečių balsais, iš ku
rių 99.19 nuošimčiai balsavo už Darbo Liaudies Fronto 
kandidatus. Tai buvo pirmieji balsavimai Lietuvoj, kur 
liaudis laisvai, pareiškė savo valią ir dalyvavo masiniai. 
Tūkstančiai įvyko masinių susirinkimų, kuriuose, kaip 
Vilniuj ir Kaune, dalyvavo vietos ir apylinkės virš po 
100,000 piliečių. Tūkstančiai buvo priimta rezoliucijų, 
kuriose piliečiai reikalavo pervesti žemę darbo valstie
čiams, nacionalizuoti industriją, įvesti Lietuvoj tarybinę 
santvarką ir dėl lengvesnio Lietuvos ekonominio ir sau
gesnio politinio gyvenimo įstoti į Sovietų Sąjungą, kaipo 
brolišką tautų sąjungą. Išrinktieji atstovai, pildydami 
liaudies valią, vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioj sakė:

“Liaudies Seimas, išreikšdamas vieningą Lietuvos 
laisvos darbo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoj įveda
ma Tarybų santvarka. Lietuva skelbiama Socialistinė 
Tarybų Respublika. Nuo šios dienos visa valdžia Lietu
vos Socialistinėj Tarybų Respublikoj priklauso miesto ir 
kaimo darbo žmonėms, kurie tarybose atstovaujami sa
vo atstovų.”

Sena Lietuva, kurioj viešpatavo kapitalistai ir dvar
poniai, kur darbo žmogus buvo pavergtas—mirė. Jos 
vietoj užgimė nauja Lietuva, kurioj visi piliečiai yra 
lygūs, kur nėra žmogaus išnaudojimo per kitą žmogų.

Tarybų Lietuvos Konstitucija sako, kad: “žemė, jos 
gelmės, vandenys, miškai, stambios ganyklos, fabrikai, 
kasyklos, rūdynai, geležinkeliai, vandens ir oro trans
portas, bankai, ryšių priemonės, valstybės suorganizuo
tos stambios žemės įmonės (tarybiniai ūkiai, mašinų ir 
traktorių stotys ir tt.), o taip pat komunalės įmonės ir 
stambūs namai miestuose ir pramonės vietovėse yra 
valstybės nuosavybė, tai yra—visos liaudies turtas.” 
Lietuvos pilietis virto savo tėvynės savininku, Lietuva 
virto liaudies motina.

Kad Lietuvai būtų lengviau ekonominiai gyventi, 
kad ji galėtų gauti anglies, metalo, žibalo ir kitų reik
menų iš broliškų ir kaimyniškų tarybinių respublikų, tai 
Liaudies Seimas nutarė, kad Lietuva lygiomis teisėmis 
įstotų į Tarybų Sąjungą. Aukščiausia Sovietų Sąjungos 
Taryba tą Lietuvos prašymą išpildė rugpjūčio 3 d., 1940 
metais, priimdama prašymą. Nuo tos dienos Tarybų 
Lietuva tapo dalimi Sovietų Sąjungos.

Aišku, kad socialistinė tvarka negalėjo patikti bu
vusiems Smetonos režimo valdininkams, kapitalistams, 
dvarponiams ir visiems tiems, kurie prie fašistų režimo 
laimingai gyveno. Tie elementai dideliame skaičiuje pa- 
letarato išsivadavimo kova, kurios avangarde visada 
Iš ten jie grįžo į Lietuvą kartu su Hitlerio gaujomis, 
birželio 22 d., 11941 metais, kada nacių buvo padarytas 
užpuolimas ant Tarybų Lietuvos ir visos Sovietų Są
jungos.

Jų grįžimas į Lietuvą buvo didžiausia mūsų tautos 
nelaimė, nes naciai ir jie išžudė šimtus tūkstančių ge
riausių Lietuvos sūnų ir dukterų! Hitlerio užpuolimą 
ant Lietuvos karštai sveikino ir Amerikoj klerų, sme
tonininkų ir socialistų spauda, kaip “Lietuvos išlaisvi
nimą.” j

Žiaurus nacių ir smetonininkų viešpatavimas Lie
tuvoj nepavergė kovingą lietuvio dvasią. Tūkstančiai 
lietuvių partizanų kovojo už Lietuvos laisvę. Ir tą lais
vę jie priartino, kada 1944 metais Raudonoji Armija ir 
jos eilėse lietuvių divizija ištaškė hitlerininkų karo jė
gas ir Lietuvą jau visiems amžiams išvadavo.

Dveji metai sukako, kai Tarybų Lietuva vėl laisvai 
gyvuoja ir gydo baisias nacių padarytas žaizdas. Daug 
sunkaus darbo, daug energijos reikės, kad atstatyti fa
brikus, dirbtuves ir kitas įmones. Bet darbšti Lietuvos 
liaudis su pagalba broliškų tarybinių respublikų ener
gingai dirba, kad pravedus Penkių Metų Planą, kad pa
darius laimingą ir malonų gyvenimą.

Amerikos demokratinio nusistatymo lietuviai nuo
širdžiai ištiesė brolišką ranką Lietuvos liaudies kovose 
už išsilaisvinimą iš nacių ir fašistų vergijos, teikia jai pa
galbos atsistatyme ir'reiškia nuoširdų pritarimą Lietu
vos liaudžiai jos darbuose dėl geresnio, laimingesnio ir 
laisvo gyvenimo. _ _ >

Rytoj, ilepos 21 d. su
kanka lygiai šešeri metai, 
kai Lietuva buvo paskelbta 
Tarybų Socialistine Res
publika. Ta proga čia 
spausdiname tūlus doku
mentus, rodančius, kaip tai 
įvyko.—Laisvės Red.
LIETUVA — TARYBŲ 

SOCIALISTINĖ RES
PUBLIKA

(Tarybinės Lietuvos pas
kelbimo deklaracija, Lietu
vos Liaudies Seimo vienbal
siai priimta 
1940.)

liepos 21,

buvo negailestingai slopi
nami.

S m e t o n inė nacionalinė 
politika turėjo provokuoti 
n u o 1 a t inius susidurimus 
tarp įvairių tautybių žmo
nių, turėjo tikslą kurstyti 
vieną tautybę prieš kitą. 
Tokia nacionalinė politika 
buvo Smetonos ir kompani
jos uzurpatoriškos valdžios 
pagrindu. Štai kodėl per 
ištisus 8 mėnesius, ■ praėju
sius nuo to laiko, kai Ta
rybų , Sąjunga pripažino 
Lietuvai Vilniaus miestą ir

JUSTAS PALECKIS, Tarybinės Lietuvos prezidentas

Abejingas tikriesiems, sritį, ir kai į valdžią atėjo 
liaudies interesams smeto- i liaudies vyriausybė, nacio- 
ninis režimas įstūmė Lietu-! nalinė netaiką Vilniaus 
va vidaus ir užsienio politi-«krašte ne tik kad nesusilp- 
kes srityse į neišbrendamą nėjo, bet dar labiau paaš- 
beviltišką padėtį. Lietuvos i trėjo.
darbo liaudies gyvybiniai i Lietuvos liaudies intere- 
interesai buvo aukojamisai reikalavo nuolatinio ir 
turtingų žmonių ir eksplo-: tampriausio ryšio bei drau-

MEČYS GEDVILAS, Tarybinės Lietuvos ministrų ta-

vir-
ke-

atatorių saujos savanaudiš
kiems reikalams. Miesto ir 
kaimo darbo žmonių liki
mu buvo: nedarbas, netik
rumas dėl ryt dienos, ba
das, medžiaginis trūkumas 
ir nacionalė nelygybė. Dau
gelį metų Lietuvos liaudis 
šio reakcinio režimo buvo 
slopinama.

Smetonininkų gauja lai
kė mūsų darbo liaudį sau
valės varžuose. Iš darbo 
masių buvo atimta elemen
tarinė laisvė. Liaudis ne
galėjo turėti savo politinių, 
profesinių ir kultūrinių or
ganizacijų. Kiekvienas drą
sesnis žodis, laisvoji mintis

gystės su Tarybų Sąjunga. 
Tačiau Smetona ir jo ben
drai vedė priešingą Tarybų 
Sąjungos atžvilgiu politi
ką. Jie stūmė mūsų kraš
tą i pusiau kolonialinę pri
klausomybę nuo atskirų 
k a p it a listinių grobuonių, 
tuo didžiai kenkdami Lie
tuvos liaudžiai ir paruoš- 
dami Lietuvoj placdarmą 
b ū s i m i ems užpuolimams 
Tarybų Sąjungos.

Lietuvos liaudis negalėjo 
toliau pakasti krašto viduje 
tokios sauvalės ir politinės 
išdavystės santykiuose su 
užsieniais. Liaudis likvi
davo neapkenčiamą vyriau-

sybę su visa valdančia 
šūne ir tuo praskynė 
lią laisviems rinkimams į 
Liaudies Seimą, kuris tik
rai galėjo atvaizduoti dar
bo liaudies interesus ir bu
vo sukurtas jos rankomis.

li940 metų liepos 14-15 
dienos Lietuvos darbo žmo
nių gyvenime bus didžio
mis istorinėmis dienomis. 
Jos davė darbininkų, vals
tiečių ir darbo inteligentų 
sąjungos užuomazgą. Jos 
buvo atžymėtos Lietuvos 
darbo sąjungos platformos! 
laimėjimu. Ši platforma 
subūrė visus dorus krašto 
patrijotus, visus, kuriems 
nuoširdžiai brangūs Lietu
vos liaudies interesai.

Tomis dienomis Lietuvos 
liaudis išreiškė savo valią 
amžiams baigti politinį 
dvarininko ir kapitalisto 
viešpatavimą, įkurti tikrą 
liaudies valdžią ir savo 
rankomis pradėti valstybinį 
krašto“ pertvarkymą. Lie
tuvos darbo sąjungos lai
mėjimas yra mūsų krašto 
gyvenimo istoriniu pasisu
kimu, kuris laiduoja darbo 
žmonėms pilietinių bei po
litiniu teisiu visuma, kuris 
laiduoja š v iesią ateitį, 
jiems ir būsimoms kartoms.

Liaudies Seimas, kaipo 
suvereninis Lietuvos valios 
reiškėjas, pašauktas josios 
1 a i m ėjimams, iškovotiems 
iš plutokratų, sutvirtinti, 
laiko savo vyriausiu užda
viniu ir pareiga naujais 
pagrindais išspręsti Lietu
vos valstybinės santvarkos 
formos klausimą. Didysis 
istorinis Tąrybų Sąjungos 
tautų patyrimas moko, kad 
tiktai tarybų valdžia yra 
tikras darbo žmonių inte
resų reiškėjas ir gynėjas.. 
Tiktai tarybų valdžia yra 
tikra liaudies valdžia, ku
riai esant, kraštą valdo pa
ti liaudis be kapitalistų ir 
dvarininkų. Tiktai tary
bos yra darbininkų ir vals
tiečių sąjungos įsikūniji
mas.

Tarybų Sąjungoje vi
siems laikams panaikinta 
eksploatacija žmogaus žmo
gumi. Susirūpinimas žmo- 
gaus-piliečio būkle yra Ta
rybų Sąjungoj vadovau
jančiu viso gyvenimo prad
meniu. Kiekvienam darbo 

! žmogui Tarybų Sąjungoj 
laiduota teisė dirbti, ilsėtis, 
nemokamai šviestis, nemo
kamai gauti medicinišką 
pagelbą, būti materialiai 
aprūpintam senatvėje. Ta
rybų valdžia — demokratiš
kiausia valstybės valdžia. 
Kapitalistinių kraštų paty
rimas rodo, kad kiekviena 
kitokia valdžia yra eksplo
atatorių saujos viešpatavi
mas ir neribota sauvalė, 
nukreipta prieš darbo žmo
nes. Visos darbo masės 
per Tarybas pilnateisėmis į klestėjimo 
dalyvauja valstybės valdy- m—1— 
me, kuria visai darbo liau
džiai laisvą ir laimingą gy
venimą. • Tiktai Tarybų 
santvarka sudaro tinkamas 
sąlygas iškilti iš liaudies 
įvairių valstybinio, ūkinio 
ir visuomeninio gyvenimo 
sričių vadovams ir organi
zatoriams. Ji duoda gali
mybių pasireikšti liaudies 
gabumams ir talentams. 
Tarybų Sąjungoje nėra na
cionalinės priespaudos ir 
nacionalinės nelygybės. Tas 
prakeiktas praeities paliki
mas panaikintas ten galuti
nai. Lietuvai, kur liaudies 
nuversta valdanti gauja 
nuolat kurstė tautybių ko
vą, Tarybų santvarkos įve
dimas bus vienintelis ir tik-

CANADIAN HAWKSHAWS 
are still hot on the scent of 

spies. But they’re not just 
messing around with ordinary 
spies. Ordinary spy hunts 
ordinary spy yarns arc 
coming common. People 
don’t seem to be stirred.

—o—

and 
be- 

just

But the 
across the 
ting people’s boredom trouble 
excited over just ordinary 
“spies,” they’ll dig up some 
extraordinary spies. Say, 
something like a super-spy. 
That’s the latest discovery to 
chill you to the marrow7—a 
super-spy. But if you’re feel
ing blue around the gills be
cause of the price of meat or 
because the landlord has 
hiked your rent, don’t let it 
w’orry you. B.uddy, you should 
really be worried about those i 
“super-spies.”

—o—
Francisco Franco, 

protector of the 
Church, is now 
Spanish Catholics. The Caud
illo’s police recently 
39 Basque Catholics 
ligious ceremony at 
We’re wondering

relentless snoops 
border aren’t let-

Of a mid-July day
of this sad year, 

When the OPA corpse 
lay stiff and prone 

Boston’s kids searched 
for a 5 cent cone.

It was Detroit where 
citizens rallied for OPA 

And tenants picketed
gougers in Philadelphia. 

Chicago’s citizenry was 
armed to fight evictions, 

While wise guys hesitated 
to give predictions

Of what might happen 
to the politicians, say, 

If price controls were 
buried without stay.

But if you’re sore at 
this funny business

And suffer from the 
price rise dizziness,

And you’re worried about 
the next price hike.

; Don’t
the

self-styled
Catholic | 

arresting

arrested 
at a re
Vittoria. ' 
how the

Franco admiration society in 
the Chicago “Draugas” staff 
will explain the Spanish dicta
tor’s latest move.

—o—
Earlier this week a New 

York paper carried the head
line: “Report F. D. R. Ab
solved — Probers Said to 
Clear Him of Dec. 7 Blame.” 
This is the height of generos
ity, considering that 
the Japanese who 
Peorl Harbor.

—o—
With apologies to 

poets, and w’ith due

it was 
raided

all the 
respect 

to the victims of prices, we 
offer the following:

Listen, you shop-worn 
and you shall hear

H’s 
can get

buy! Just join 
buyers’ strike! 

—o—
surprising what one 

arrested for these
days. Take for example the 
young f e 1 1 o w who was 
pinched on the Coney Island 
Beach just recently. The 
“culprit,” a young World 
War II veteran, was arrested 
for 
did

singing and because “he 
unlawfully play a mus- 
instrument.”

Salem, Mass., which is 
known for its witch-trials of 
years ago, has come a long 
way since colonial days. Fasc
ist Gerald B. Winrod, who 
was once indicted for sedi
tion, recently received the 
bum’s rush from the town
folk. When citizens of Salem 
learned that the notorious 
fascist was scheduled to 
preach at “revival meetings” 
at a local church, they pro- 

Thereupon the pastor 
; North Salem Church 

a notice that 
would be closed

Winrod would not 
sermons” there.

tested, 
of the 
posted 
church 
that 
liver “;

the 
and 
do

ANT. SNIEČKUS, Lietuvos Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius.

riausias nacionalinės lygy- bo žmonėms, kurie tarybo- 
bės ir laisvo nacionalinio j se atstovaujami savo at- 

► laidas. Tiktai! stovų.
Tarybųxsantvarka gali pa
tikrinti mums taiką, dorą, įsitikinęs, kad visi 
laisvę ir išgelbėti miesto bei ' vos gyventojai 
kaimo darbo mases nuo: apie Tarybų Valdžią, kad 
eksploatacijos, vargo ir . užtikrintų gerbūvį, ūkio ir 
sauvalės. Tai mums rodo • kultūros klestėjimą, . kad 
Tarybų Sąjungos pavyzdis. Į suteiktų musų liaudžiai lai- 
Tiktai Tarybų valdžia lai- svę ir laimę, kad privestų 
duos mums politinį, ūkinį ir kraštą iki galutinio liau

dies laimėjimo.
Tegyvuoja Lietuvos Ta- 

i rybų Socialistinė Respubli
ka!

Tegyvuoja darbo žmonių 
tarybų atstovai!

Tegyvuoja viso pasaulio 
darbo žmonių vadas ir mo
kytojas—draugas Stalinas!

Tegyvuoja Sovietų Są
junga — viso pasaulio dar
bo žmonių tėvynė!

(Tąsa 5-me pusi.)

kultūrinį klestėjimą.
Liaudies Seimas, išreikš

damas vieningą Lietuvos 
laisvos darbo liaudies va
lią, skelbia, kad Lietuvoje 
įvedama Tarybų santvarka.

Lietuva skelbiama Socia
listine Tarybų Respublika. 
Nuo šios dienos visa val
džia Lietuvos Socialistinėj 
Tarybų Respublikoj pri
klauso miesto ir kaimo dar-

Liaudies Seimas tvirtai
1 Lietu- 

gyventojsd susiburs
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Kas Ką Veikia Meno Suvažiavimui
Chorai - Vaidinimai - Solistai.

Apie Chicagą netenka bent kas kalbė
ti — ten visi menininkai, visi choristai, 
visi vaidintojai ruošiasi suvažiavimui.

Veikiama ir rytuose. Toronto Ban
gos Choras rodo geriausią pavyzdį. Ban
gos Choras meno suvažiavimui pašventė 
visą vakarą, visą susirinkimą. Jie dis- 
kusavo įvairiausius būdus, kaip nuva
žiuoti Chicagon. Ir choro didelė didžiu
ma narių sutiko net savo kelionės lėšas 
užsimokėti.

Šį bangiečių pasiryžimą reikia pasvei
kinti ir palinkėti tą darbą davesti iki 
galo. Choras dar gali ir sukelti kelio
nės lėšų iš parengimų, iš visuomenės. 
Tad, bangiečiai, važiuokite Chicagon.

Hartfordo Laisvės Choras stropiai 
ruošiasi suvažiavimui. Jie jau teiravosi 
ne tik apie auto-buso samdymą, bet ir 
traukinio vagono nusamdymą. Iš Hart
fordo ne tik choras ruošiasi važiuoti, bet 
ir šiaip meno mylėtojų ruošiasi važiuoti 
į mūsų meno iškilmę.

Iš Brooklyno, dramos artisto Jono Va- 
lenčio vadovybėje vaidintojai važiuos 
Chicagon su veikalu “Prieš Srovę”. Tai 
veikalas, kuriam reikia rezervuoti visas 
vakaras ir svetainė su gerais vaidinimui 
įrengimais.

Montello-Brockton, Mass. Ten veikia 
keli dramos režisieriai, eilė solistų, so
lisčių. Dar neturime žinių, kas, kokios 
meno jėgos važiuos iš Montello, bet jų 
menininkai tikrai dalyvaus suvažiavimo 
meno programoje.

Clevelando Moterų Choras rimtai ruo
šiasi dalyvauti meno-kultūros suvažiavi
me.

Iš Worcesterio - Bostono apylinkės 
dar negavome žinių, bet žinome, kad jų 
grupės ruošiasi dalyvauti meno iškilmė
je.

Meno Kūrinių Paroda
Iš Brooklyno artistas Robertas Feife- 

ris duos parodai eilę savo kūrinių. Kiek 
teko patirti, tai Feiferio kūriniuose at
spindės ir mūsų senosios tėvynės Lietu
vos vaizdai. Feiferis Lietuvoje baigė 
tapybos meno mokslą su laipsniu tapy-, 
bos meno dėstytojo, mokytojo. Jam dar 
netolima pareitis Lietuvos gyvenimo 
vaizdai. Jo kūryboj tuos vaizdus matysi
me.

Jonas Gresh, jaunas lietuvis artistas, 
Bridgeport, Conn., su kuriuo teko pa
sikalbėti Laisvės piknike, duos savo kū
rinių suvažiavimo meno parodai. Jonas 
yra žymus artistas ir plačiai žinomas 
tarpe amerikonų visuomenės.

Iš Yonkers, N. Y., dvi artistės, Flo
rence Kupinski ir Mrs. Misivick, daly
vaus meno kūrinių parodoj. Philadel- 
phijoj artistė Matiukienė ir Vaidžiulytė 
kviečiamos dalyvauti lietuvių meninin
kų parodoj.

Kitų artistų dar laukiame teigiamų 
atsakymų. Su kuriais dar nepadarėme 
ryšių, prašome pačius atsiliepti, ar kurie 
žinote daugiau lietuvių menininkų-ar- 
tistų, prašome apie juos pranešti LMS 
Centrui.

Paskaitos Suvažiavimui
Dr. A. Petriką, kuris iš amerikiečių 

daugiausia yra davęs biografinių raštų 
apie Lietuvos švietėjus, literatūrą, meno 
suvažiavimui duos paskaitą apie vieną 
Suvalkijos poetą — Macį - Kėkštą. Jo
nas Mačys, gyveno ir kūrė pereito šimt
mečio pabaigoj. Dr. A. Petrikos paskai
ta apie šį lietuvių tautos poetą-kūrėją, 
be abejo, bus įdomi visiems. Dr. A. Pet
riką yra nuolatiniu LMS nariu.

Stasys Jasilionis, šio laiko amerikie
čių lietuvių poetas, LMS pavienis narys, 
ruošia suvažiavimui paskaitą apie lietu
vių poeziją. Žinoma, niekas geriau ne
gali paruošti paskaitos apie poeziją, kaip 
rašytojas poetas.

Vincas Andrulis duos paskaitą apie 
Šekspyrą, jo kūrybą. Leonas Pruseika, 
su juo teko kalbėtis Brooklyne, taip pat 
suras laiko paruošti suvažiavimui pa*

skaitą. Pruseika yra vienas žymiausių 
literatų amerikiečių lietuvių eilėse.

Kiti brukliniečiai ruošia paskaitas: 
Robertas Feiferis: “Lietuvos tautos dai
lė ir sodžiaus menas.” Jonas Valentis: 
“Dramos menas”. K. Petrikienė: “Mo
terų Grožinė Kūryba.”

Klausimai, Lietuvos muzika ir muzi
kai; mūsų šalies dramos ir filmų menas, 
taip pat bus suvažiavime iškelta, nuš
viesta. Vėliaus, po suvažiavimui, pa
skaitos ir kiti meno darbai bus išleista 
albumo knygoj.

V. Bovinas.

Daina apie Drąsą
Pakelkime taures už drąsą, 
Rubiną pergalių žvaigždės, 
Už tas akis, kurios užgeso, x 
Ir tas, kurios dar sušvytės.

Už karžygius, kur mirė* lauže, 
Tironus savo keikdami,
Ir apmaudingai kumščius gniaužė, 
Kai budeliai jiems kaulus laužė ; 
Ir degino geležimi. . .

Už jus visus, kurie be žado, 
Gal būt, sukniubot prieš metus, 
Kurie nuo sienų Stalingrado 
Žygiavot per liepsnas ir ledą 
Pirmyn — į Oderio krantus.

Ir kai granatos orą skrodė 
Ir gaisro atšvaiste baisia 
Žėrėjo vandens,—jums atrodė, 
Kad giedrą stalinišką žodį 
Jūs nuolat girdit ausyse;—

Ir jūs dainavot apie drąsą, 
Nebijančią blyškios mirties, 
Apie žvaigždes, kurios užgeso, 
Ir tas, kurios dar sušvytės.

A. Churginas.

10,339 Milijonai Knygp
1918—1946 metais Tarybų Sąjungo 

je išleista 836,000 knygų ir brošiūrų, ku 
rių bendras tiražas sudaro 10,339 mili 
jonus egzempliorių.

Per praėjusius 28 metus išleista 650 
milijonų marksizmo-leninizmo klasikų 
knygų. Draugo Stalino knyga “Apie Di 
dįjį Tarybų Sąjungos Tėvynės karą” is, 
leista 59 kalbomis. Jos tiražas — 17 mili 
jonų egzempliorių.

Milijoniniais tiražais išleisti grožinės 
literatūros klasikų raštai. Jų bendras ti
ražas prašoka 1 milijardą egzempliorių 
Puškino raštai išleisti 72 kalbomis apif 
32 milijonus egzempliorių tiražu. L. N 
Tolstojaus — 65 kalbomis apie 25 mili 
jonus tiražu. Gorkio — 66 kalbomis apie 
42 milijonus egzempliorių.

Dideliais tiražais leidžiami tarybinių 
rašytojų raštai. Skaitytojai gavo milijo
nus egzempliorių A. Tolstojaus, Šolocho- 
vo, Erenburgo, Simonovo, Gorbatovo 
knygų.

TSRS yra apie 200 leidyklų. Ketvirta
dalį viso tiražę išleidžia stambiausias pa
saulyje valstybinių leidyklų susivieniji
mas — OGIZ. Daugiau kaip 50 centrinių 
leidyklų leidžia technikinę literatūrą, 
įvairių mokslo šakų knygas ir brošiūras, 
kurių autoriai yra žymūs tarybinio mok
slo ir technikos veikėjai.

Kasmet didėja nacionalinių literatūrų 
originalinių raštų išleidimas. Knygų 
vertimai, plačiai praktikuojami visose 
sąjunginėse respublikose, prisideda prie 
savitarpinio broliškų TSRS tautų kultū
ros praturtinimo. Grožinės literatūros 
kūriniai į rusų kalbą išversti iš 50 mūsų 
Tėvynės tautų kalbų.

Dideli laikraščių tiražai, leidžiami mū
sų krašte, rodo aukštą politinį darbo 
žmonių aktyvumą. Bendras visų tarybi
nių laikraščių tiražas prieš karą sudarė 
apie 38 milijonus egzempliorių. T. L.

Shakespeare.

Sonetas
18

Tu man graži, kaip vasaros diena, 
Švelnesnė tu, negu akis padangių, 
Kuri čia pat kaitrios ugnies pilna, 
Čia savo žvilgsnį ūkanomis dengia.

Adomas Mickevičius.

Ežeru Plaukiant

Žiema žibintą vasaros užpus, 
Nuo vėjo nubyrės kvapnus radastas,— 
Taip ir jaunystės žavesys trapus 
Nuvys, lyg pumpuras šalnos pakąstas.

Tik tavo grožio vasara švytės,
Ir neaptemdys jos nė valandėlės
Nei rūškana senatvė, nei mirties 
Kasdieną vis artėjantis šešėlis;

Kol žemė sukas amžinu ratu
Ir akys šviečia, — tol žydėsi tu!

Vert. A. Churginas.

Liudas Gira Dirba
Vilnius. Toli nuo miesto triukšmo, nuo 

dulkių, tylioje, nedidukėje gatvėje iš 
lieknų, šakotų pušų ir perkrypusių vais
medžių šešėlio žiūri į mus kuklūs ir tuo 
pat metu gražiai melsvi namai, arti ban
guoja srauniosios, pilkšvai mėlynos Ne
ries vandenys. Šie namai vyriausybės 
dovana mūsų mylimajam liaudies poe
tui, akademikui L. Girai. Čia jis šiandien 
gyvena, čia jis ir dirba, kuria...

...Bet ne už stalo, ir ne į kėdę atsilo
šęs jis šiandien dirba, sunkios ligos jis 
prikaustytas prie lovos. Ir tai jau nebe 
pirmą dieną.... Dar 1944 metais visus pa
siekė liūdna žinia — žiauri liga užklupo 
mūsų poetą. Tik vienas po kito pasiro- 
dantieji jo nauji eilėraščiai rodė jo tvir
tą nusistatymą nepasiduoti, bet dirbti ir 
kurti.

Tvaikingą praeitos vasaros dieną L. 
Gira pagaliau sugrįžta į savo apdainuo
tąjį Vilnių. Ir čia, nežiūrint sunkios li
gos, jis pradeda rašyti savo senai suma
nytąjį veikalą “Kaimą palei pasienio 
upę”, pasak jo, “Suvalkijos valstiečių en
ciklopediją.”

— Tai bus eiliuota apysaka apie Su
valkijos valstiečius, svarbiausia, tai bus 
mano himnas istorinei baltarusių ir lie
tuvių tautų draugystei, — revoliuciniam 
suvalkiečių sąjūdžiui. Komunarų šau
dymas, lietuvio valstiečio kasdieninis 
gyvenimas — tai vertingas fonas šitai 
didingajai stalininei idėjai išryškinti. Ir 
šita, kilniausioji idėja, įkūnyta šitoje a- 
pysakoje, bus dar vienas smūgis smeto
niniam buržuaziniam raugui ir jo pa
saulėžiūrai — nacionalizmui. Buržuazi
nis smetoninis nacionalizmas ugdo nea
pykantą kiekvienam kaimynui, kiekvie
nam piliečiui kalbančiam ne jų kalba; ir 
tai yra didžiausias filosofinis melas, ap
gaulė. Aš noriu iškelti tikrąjį patriotiz
mą, kuris glūdi tik vienoje ideologijoje 
— komunistinėje ideologijoje. Bolševi
kas yra didžiausias savo šalies, savo 
tautos, savo kalbos patriotas ir drauge 
jis myli ir kitas tautas. Toks sugyveni
mas savo tautos ir kalbos meilė ir pa
gerbimas kitų yra tikslingiausis ir ide- 
aliausis atvaizdavimas tikro patriotiz
mo.”

Šiuo metu Liudas Gira užbaigia savo 
eiliuotosios apysakos pirmąjį -tomą, nuo
latos sukuria naujų lyrinių eilėraščių ir 
pradėjo rašyti savo “Atsiminimus.”

Karštų ir nuoširdžių mūsų poezijos 
gerbėjų, draugų jis turi visoje didžioje 
tarybinėje šalyje: laiškų jis gauna iš ru
sų ir baltarusių, iš gruzinų ir kirgizų. 
Kiekvienas mato mūsų dainiaus asme
nyje didelį broliškųjų tarybinių tau
tų draugystės korifėjų.

J. Skliutauskas.

Naujas Kritikos-Biblio- 
grafijos Žurnalas

Neseniai Kaune gautas naujo, Mas
kvoje leidžiamo, mėnesinio kritikos bei 
bibliografijos žurnalo “Sovetskaja kni- 
ga” (Tarybinė knyga) pirmasis nume
ris. Vienas svarbiausių ir pagrindinių 
žurnalo tikslų, kaip sakoma redakcijos 
vedamajame, yra “teisingai orientuoti 
skaitytoją dabarties tarybinėje literatū
roje — publicistinėje, dailiojoje, moksli
nėje, populiarinti, kas yra geriausia, ko
voti su mūsų tarybinės marksistines - le- 
ninistinės pasaulėžiūros iškraipymais.” 
Žurnalas turi keturis skyrius: straips
niai, apžvalgos, bibliografija, kronika, ir 
daro gero įspūdžio.

*v *- ------------- - ------- ---- ------------ . ....... . ,.........................„it,..,......... —L-...... . i'.i. .

Į ežero vaiskią mėlynę 
Žiūri uoloti krantai, — 
Ir jų veidai nusiminę 
Virpa giliam vandeny.
Į ežero vaiskią mėlynę 
Debesys žiūri piktai, — 
Ir supas gelmėj krištolinėj 
Jų atspindžiai rūškani.
Ežero vaiski mėlynė 
Nutvisko pašvaistėm visa, 
Sugriaudė. Užgeso šviesa . . .
Ir vėl — tyla begalinė, — 
Tik ežero vaiski mėlynė 
Spindi, skaidri kaip rasa.
Į gelmę didingą ir skaisčią, 
Į ežero aukštus krantus 
Žiūriu — ir, kaip jie, nebylus, 
Plaukiu tarp uolų ir pašvaisčių.
Uolai lemta stovėt ir grūmot, 
Debesiui — lietų vežiot, 
Žaibui — perkūnijos laukti, 
O man—plaukti, plaukti ir plaukti!

Vert. A. Churginas.

Lietu vaitei-Donori a i
Švino debesys slenka, 
Švinas žemę užklos . .. 
Automatai ir tankai 
Naują giesmę giedos.
Apie tolimą šalį,
Kur aušrelė skaidri—
Ugdė jauną bernelį
Lyg motutė jautri.
Ten, kur vynuogių kekės 
Linksta, linksta žemai, 
O čia pasaką seka 
Geltonplaukiai beržai.
Volgą, Dnieprą praėjęs,
Prie Dubysos krantų, 
Jis pro Lietuvą ėjo 
Mušti himnų piktų.
Mūsų laisvę jis gynė,
Mūs tėvynės ribas,
Mums jis ateitį pynė, 
Mūs svajojo dūmas.
Šiandien žemėje Prūsų, 
Kur nuo amžių, seniai, 
Buvo protėviai mūsų 
Ir gyvens vėl vaikai.
Jį skeveldra užtiko
Užminūotuos laukuos, 
Lėkė gervės ir klykė.
Virš karelio galvos
Krauju žemę aplaistęs 
Užsimerkė akis.
Siaubu juodu lyg skraistė 
Jį apsupo naktis ...
Kad bent kraujo lašelį 
Jis galėtų pasemt!
O, lietuve-mergele, 
Duoki, duok jam gyvent!
O, lietuve-mergele, 
Tu kaip tulpė graži, 
Lyg nusirpus uogelė 
Skaidrų kraują turi,—
Negailėk jam lašelio— 
Tavo brolis jisai.
Krinta lapai ant kelio, 
Teka kraujas lašais ...

Regina Januškevičiene.
Kaunas, 44-XI-11.

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 iš 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— Įsigykite Dr. 
Fetor’s Gomozo — 
laikų-išbandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 

į pačios Gamtos 
vaistinių šaknų, 

, žolių ir augmenų, 
i Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
tą malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvj palengvinant 
nuo užkietėjimo. 
Įsigykite Gomozo 
šiandien.

nusipirkti savo apylln- 
dėl mūsų "susipažink 

ir gausite —
Jeigu ifis negalite 

kėj, siųskit prašymą 
mui” pasiūlymo Gomozo

DDicnn 60c vert®sI RIEDU Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 

J antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng- 
, vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
■ skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.

1 DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
i palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
! skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea 
I nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šj ‘‘Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regulerj II uncijų $1.00 
vertės banką Gomozo ir ekstra 
—60(f vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

O C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas__________________ _ .... .

Adresas----- --------- -

Pašto Ofisas_____________
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

e DepL 674-291)
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. 2
256 Stanlev St.. Wirmioea. Man.. Can.

BIZNIERIAI REIKALAU
JA UŽDRAUST UNIJŲ 

PRIPAŽINIMĄ

Nebraskos v alstijos 
Smulkiųjų Biznierių Są- 
junga surinko 10,000 pilie
čių parašų po prašymu taip 
pataisyti valstijos konstitu
ciją, kad būtų uždrausta 

1 pilnai pripažint unijas dir- 
byklose.

MILIONAI ŽMONIŲ IN
DIJOJ ALKANI

• Kalkutta, Indija. — Keli 
milionai indėnų alkani ar
ba tiesiog badauja Benga- 
lio provincijoj. O anglai 
nesuvaldo pelnagrobių, ku
rie kraunasi maistą į san
dėlius ir laukia dar dides
nio pabrangimo.

Bulgarų Armija Apvaloma 
nuo Fašistinių Oficierių

Sofija, Bulgarija. — Vy
riausybė iššlavė iš armijos 
15 fašistinių pulkininkų ir 
12 majorų; be to, pavarė iš 
tarnybos 205 priešingus de
mokratijai oficierius.

Teheran, Iran. — Įvestas 
karo stovis Ahwaz srityje, 
kur 100,000 d a r b i n i n kų 
streikuoja prieš Anglų-Ira- 
no žibalo kompaniją.

Embassy Newsreel Teatruose šią savaitę rodoma In
dijos vadai konferencijoj, Hughes ir B-17 lėktuvų ne
laimės, kai kurie vaizdai iš Palestinos, sporto žinutės. 
Gi teatre prie 46th ir Broadway rodo naują March 
of Time filmą “Problem Drinkers,” iš kurio vaizdai 
matosi šiame paveiksle.
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ' Beverage Control, Law at 
361 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

(Tąsa)
Eilinis Fogelis bijojo atsakyti sau į šį 

klausimą ir tik nesąmoningai pagreitino 
žingsnius. Jis lengvai atsiduso, kai, pa
galiau, atsidarė trobos durys ir jį pasi
tiko šiluma, šviesa, žmonių balsai. Grio- 
vis, sniegas ir šita klaiki, siaubu ve-- 
rianti širdį naktis pasiliko lauke. Jis 
minutėlei užmiršo apie savo areštą. Vie
nam akimirksniui pasijuto jis laimingas 
—jis buvo tarp žmonių, naktis pasitrau
kė, žmonių balsų, lempos šviesos nuga
lėta. Naktis negalėjo prasiskverbti pro 
trobos sienas.

—Ateis kapitonas, pasakys, ką su ju
mis daryti. Čia pasiliksite iki ryto,— 
tarė-, feldfebelis.

Raškė ir Fogelis atsisėdo kamputyje 
ant grindų. Buvo šilta, malonu. Raškė 
prisiglaudė galva prie sienos ir iš karto 
užsnūdo. Bet utėlės neleido miegoti. 
Kas minutę, pusiau snausdamas, barėsi, 
paskui atmerkė akis ir nusikeikė.

—Argi čia išsimiegosi... Šaltyje šitos 
bjaurybės dar rimsta, bet šilumoj už tai 
atsilygina...

Jie priėjo prie krosnies, nusimovė pa
laidines, marškinius ir raudonoje lieps
nojančių malkų šviesoje ėmėsi rūpestin
gai gaudyti utėles šiurkštaus audeklo 
raukšlėse ir siūlėse.

% * #

Maliukienė, sunkiai alsuodama, sėdė- 
ji ant grindų. Nelengva buvo pilvu pra
šliaužti griovį, daugiau kaip tris šimtus 
metrų. Šimtą kartų ji rausėsi veidu į 
sniegą, kad jos nepastebėtų tie, kurie 
landžiojo keliu. Ji sukąsdavo dantis— 
kas bus, tas bus. Ji nepaliks vaiko vo
liotis griovy, kaip šuns.

Atgal keltas buvo dar sunkesnis. Ma
žas sūnaus kūnas sunkiai spaudė nuga
rą, slydo į šalis, kliudė judėti. Ji vargiai 
prišliaužė prie tvoros, vargu išsirito iš 
griovio, pasinaudodama tuo, kad karei
viai sustojo ant kelio kalbėdamiesi. Ir 
štai ji, pagaliau, troboj, ir mažasis Miša, 
tiesus, išsitempęs, guli ant stalo. Per 
tą laiką jis spėjo sustingti šaltyje, lyg 
būtų jau seniai miręs. Vaikai apstojo 
brolį. Krintančioje pro langą mėnulio 
šviesoje aiškiai buvo matyti jo šviesūs 
plaukai, išsidraikę pagal yeįdą, burną, 
plačiai pravertą nuo paskutinio mirties 
šauksmo.

Zina atsargiai pirštu palietė kraujo 
dėmę ant švarko.

— Kas čia?
— Neliesk, — šiurkščiai atsakė Saša.

— Tai čia jį peršovė, tiesa, mama?
— Čia, sūnel, čia — sušnibždėjo ji 

kurčiai, tvarkydama pirštais minkštus

Mišos plaukus. Štai ir nebėra jo. Dar 
taip neseniai jis slėpė į antį duonos rie
kę Olenai ir atsargiai, pirštų galais, iš
ėjo iš trobos. Ji buvo tikra, kad jam pa
vyks, kad jis pasieks daržinę. 0, štai, iš
ėjo kitaip.

— Nereikėjo Mišos leisti, — staiga 
verksmingu balsu tarė mažoji Zina.

— Reikėjo, dukrele, reikėjo, — sudeja
vo ji kurčiai. — Ak, reikėjo, reikėjo...

— Tetulei Olenai ten neduoda valgy
ti, — vyrišku storu balsu paaiškino Sa
ša. ,

— Taip, sūneli, taip, — patvirtino ji.— 
Viename būryje su tėveliu buvo teta 
Olena... Ir, štai, kaip jai atsitiko. Pra
žus, už nieką dabar žus Olena....

— Gal aš jai nors bulvių nunešiu, iš 
vakaro liko puode,------piktai burbtelėjo
Saša. -i.'J1

— Ne, sūneli, dabar jau niekam nebe
pasiekti daržinės, dabar tai jau išsprogi
nę akis žiūri... Tik veltui žūsi, be nau
dos... Štai, atrodė, kad nieko nėra prie 
daržinės, o Mišą pamatė...

— Manęs nepamatytų, — spyrėsi Sa
ša.

— Tuščiai kalbi, negalima taip... Jei
gu jau Miša nepraėjo, tai, aišku, niekas 
nepraeis, niekas...

Saša nutilo. Motina žiūrėjo į užmušto
jo sūnaus veidą ir švelniai glostė jo plau
kus.

— Na, vaikai, kur mes jį palaidosim? 
Rytą jie ims raustis, ieškoti. Atims, jei 
suras.

— Sode galima, — pratarė Saša.
— Kaip gi galima sode? Užgirs, su- 

bės neiškasi, jeigu tik sniegu apkasti, 
bės neaiškasi. jeigu tik sniegų apkasti, 
bet po sniegu suras.

Nežinodami ką daryti, jie stovėjo ap
link stalą.

— Na, tai kaip?
— Reikia troboje palaidoti, — sušnib

ždėjo motina.
— Troboje? — nustebo Zina.
— 0 kur gi? Gulės savo troboj, pasi

liks su mumis... Daugiau nieko neišgal
vosi.

— Čia, grįčioje?
• Ji bejėgiškai apsidairė.

— Ne... Priemenėj galima...
Jie išėjo į priemenę. Priemenė buvo 

maža, ankšta. Maliukienė apžiūrėjo mo
linę aslą.

— Štai čia imsiu kasti. Paduok, Saša, 
kastuvą, už durų stovi.

Ji persižegnojo, atžymėjo duobei plotą 
ir užsistojo koja kastuvą.

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1601 — 10th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1601
ERNEST 

10th Ave.,
SCIIRAN

Brooklyn, N. Y.

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

STEPHEN HUSKO
165 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
thd Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve 
County of 
premises.

Beverage Control
Place Borough of

Kings, to be consumed off

Law 
Brooklyn, 

tlie

52 Reeve

N.OTICE

JOHN BALLON
Place. Brooklyn, N.

No.is hereby given that License 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect P’k, S. W., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BENZ
153 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

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

the Alcoholic 
511A — Avenue 
County of Kings, 
premises.

ABE YATROFSKY 
(Abe’s Dairy)

511A — Ave. R. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 970 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
535 Marcy 
County of 
premises.

Marcy

SAMUEL NADEL
361 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
502 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SOIFER
(A.

502 Franklin

JACOB
B. C. Food ^Market)

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1137 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section, 107 of 
tlie Alcoholic Beverage' Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
(Block Island Food Stores)

Coney Island Ave., Brooklyn, N.

the

992

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1948 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY CARL KARHECK 
(The Newkirk Delicatessen)

Coney Island Ave., Brooklyn, N.

the

99 G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1228 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
750 Coney 
County of 
premises.

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Island Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

750 Coney
WILLIAM T. HARMS
Island Aye., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
Laidotuvių
Direktorius

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5112

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

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

Avenue, 
Kings, to

MORRIS 
Ave.,

BAUMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9552 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1141 Fulton .Street, Borough of 
County of King:

Beverage Control Law 
Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

LOUIS
(Ixiuie’s American
1141 Fulton St.,

Weintraub
& West Indian Groceries) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5777 ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ol

Beverage Control Law al 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

sell beer
Alcoholic 

1009 Foster 
County of 
premises.

1009 Foster
BEN WEINSTOCK
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE i
GB 1914 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1595 East 92nd Street, 
County of Kings, to

Section
Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BENJAMIN KUNOFSKY
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

tlie

LEO SPRINGER
78 Montague St.. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1106 Cortelyou, Road, 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRANK
1106 Cortelyou Road,

LAURO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2258 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1320 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY WITTMAN & HYMAN PFEFFER 

(W. & P. Self Service Stores)
1320 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6854 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

AVEDIS & STEVE 
1603 Cortelyou Road,

consumed off

MELKONIAN
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6878 has. been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158. East 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
32nd St., Brooklyn, N.158 East

the

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

NOTICE 
GB 6811 
.to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KOHLMEYER
1112 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
346 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
31tf Franklin Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11011 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed offCounty < 

premises.

Avenue, 
Kings, to the

5th
NORMAN 
Ave.,

STROBEL
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1001 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
287 5th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

VALENTINE FISCHER
5lh Ave., Brooklyn. N.

Law 
Brooklyn, 

the

287

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
1617 — 5th Ave., . Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ZITOFSKY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1182 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
354 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAN
354 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai| under Section. 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
433 '.Franklin 'Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

DOROTHY KHOURY
433 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1524 Jefferson Ave., 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM 
JACOB 

Jefferson Ave.,

to

Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

?. SCHWARTZ & 
ROSENBAUM
, Brooklyn, N. Y.
----------- 7----

NOTICE is hereby given that License No. 
EB. 1506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1524

70 Kingston
FRANCES GRANT
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 482 lias 
to sell beer 
the Alcoholic 
990 Sutter
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MEYER & BENNY GREENBERG 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
577 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

577 Flatbush

NOTICE is 
EB 555 has 
to sell beer 
the 
48 
County < 
premises.

MURRY 
Ave.,

GARSON
Brooklyn, N. Y.

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

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

of Kings, to be consumed on the

48 Gold
MILDRED AMROSINO

St., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 451 has 
to sell beer 
the Alcoholic
3523.Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

3523 Church
LOUIS RUBNITZ
Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 413 has 
to sell beer 
the Alcoholic
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

896 Belmont
ADAM StIINKUNAS

Ave., Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1009 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NATHAN 
(Tilden

1009 Flatbush Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

SPINDEL
Dairy)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB. 2179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
■the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL 
BERNARD 

(Parkside 
Parkside Ave.,201

BEGUN & 
SILVERMAN 
Busy Bee)

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1923 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3442 Fulton Street, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

•3442 Fulton
FRANK 

St.,
KRESSE

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 1915 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 Flatbush Avenue. Borough Of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EUGENE LEINZ
1234 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
340 Wilson
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

340 Wilson
JOHN SINGER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No.
GB' 1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the
79 Kingston Avenue,
County of Kings, 
premises.

Alcoholic Beverage Control Ijaw at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

No.

NOTICE is 
EB 319 has 
to sell beer 
the

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Y. 495 Grand Street, 

County of Kings, 
premises.

ANNA
495 Grand St.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

M. GINKUS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
294 has been issued to the undersigned 
sell beer at wholesale under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Walworth Street, Borough of Brooklyn,

County of Kings to be consumed off 
premises.

ACE BEER DISTRIBUTORS
79 Walworth St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
issued Io the undersigned 

Section 107 of 
Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE i 
GB 1496 has been 
tn sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
6806 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
6806 — 55th Ave..

DREYER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7212 —- 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

7212 - - 5th
CARL KOENIG

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

Y.

No.NOTICE
GB 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
8204 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tlie 
premises.

KATHRYN TONKOVICH 
(D-B-A Gene's)

5th Ave., Brooklyn, N. Y.8204

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1199 has been issued to the undersigned 
to stbll beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off theCounty of 

premises.

5 th

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6845 1ms been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 
County of 
premises.

Alcoholic
— 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

438 6th
JOHN GMELCH

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 973 has 
to sell beer 
the Alcoholic
302 — 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

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

302 7th
JOSEPH 
Ave.,

CORTESE
Brooklyn, N. Y.

NOTICl-l is hereby given that License No. 
GB 1925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverage 
253 — 7th Avenue, 

Kings, toCounty of 
premises.

253 7th
HUGO

Ave.,

79 Kingston
JACK 
Ave.,

SOKOLOFF
I Brooklyn, N.

hereby given that License

to 
of

NOTICE is 
EB 425 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
73 Jay St. & 167 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARLES
73 Jay St. & 167 Front St., Brooklyn, N. Y.

the

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

Beverage Control Law at 
Front St., Borough of 
Kings, to be consumed

REINHARDT

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2610 Cropsey Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ELEANOR
2610 Cropsey Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

V. MILLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB, 1863 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage 
Avenue,

Kings, to be consumed on the
* i 1

562 Sutter
ALEXANDER OCKUN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4023 Church
SAUL KAPLAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GBi 2038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, : 
the Alcoholic 
338 Lewis 
County of 
premises.

at retail under Section 107 of 
! Beverage Control Law at 

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

338 Lewis
ABRAHAM LEVINE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
283 has been issued to the undersigned 
sell beer at wholesale under Section 107 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
Powers Street, Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed off 
premises.

UNION DISTRIBUTING CO., 
13 Powers St., Brooklyn, N.

C 
to 
of

the

at wholesale under Section 107

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LOHSE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Delmonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VENTURA GARCIA
11 Delmonico Place , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL SAIER
297 — 7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is. hereby given that License No. 
GB 1751 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1920 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUISE PARNIZARI
1920 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
724 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
724 Franklin Ave.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EIDEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
427 Wythe Avenue, 
County of 
premises.

Beverage Control I>aw at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

427 Wythe
GONZALO MOLINA

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 431 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND
Ave., Brooklyn, N. Y.937 Flatbush

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 637 has 
to sell beer 
the Alcoholic
656 Flatbush Avepue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW HUNGARIAN REST. & 
DELICATESSEN. INC.

Ave., Brooklyn, N. Y.656 Flatbush

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

Alcoholic Beverage Control Law at
- 39th Street, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
EB 310 has 
to sell beer 
the 
40
County 
premises.

THEODORE SATTLER 
39th St., Brookl

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

Beverage Control Ixiw at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . *i \

SIDNEY t, -HABBEN 
485 Frąnklin Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1287 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage— Control. Law: at 
4320 •— 4th Avenue,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CARL STERNITZKE
Brooklyn, N. Y.4320 4 th Ave.,

NOTICE is 
GB 995 has 

• to sell beer 
the Alcoholic 
221 Nassau 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2124 Dorchester Road, 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST 
(Miller’s

2124 Dorchester Road,

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

MILLER
Dairy)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 11055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
1852 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

VINCENT
1852 Flatbush Ave.,

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
dAftNAO

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 322 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
179 Reid Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MICHAEL NOONE 
(Shamrock Bar & Grill))

179 Reid Ave., Brooklyn, N.

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

beer, wine & liquor at retail under 
107 of tl< Alcoholic Beverage Control 
4102 — Ave. V, Borough of B’klyn, 
of Kings, to

SL 224 
to sell 
Section 
Law at 
County
premises.

4102
GUSTAV 

Ave. V,

be consumed on the

HARMS
Brooklyn, N. Y.

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
466 Sackmaų Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO. 
466 Sackman St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
547 Grand Street, Borough of Brooklyn,

the County of 
premises.

D-B-A
547 Grand

Kings, to be consumed off She

MICHAEL MILLER
Penny Profit Food Center
st.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 7389 has been issued to the underigsned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
D-B-A Michael’s Food Center

161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1124 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

169 Norman
GEORGE SONDEJ
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is 
GB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1705 — 65th Street. 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO 
65th St.,

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

1705
PATERNA

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY
21 Bridge St.,
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šeštadienis, Liepos 20, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas Puslapis

Kaip Lietuva Patapo Tarybų 
Socialistine Respublika

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

LIETUVA SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Lietuvos Liaudies Sei
mas liepos 21 dieną (1940 
m.) vienbalsiai paskelbė 
Lietuvą Tarybų Socialisti
ne Respublika ir nutarė 
prašyti Sovietų Sąjungą 
priimti Lietuvą į socialisti
nių tautų šeimą. Šiuo rei
kalu Seimas priėmė sekamą 
deklaraciją:

išnaudotojai gerai gyveno 
—samdytojai, fabrikantai, 
bankininkai, d v a r minkai, 
aukštieji valdininkai, kurie, 
verždamiesi prie didelių 
pelnų ir įplaukų, pavergė 
Lietuvos darbo žmones.

Parsidavėliai smetoniniai 
valdovai įsodino užsienių 
kapitalą Lietuvoj, kuris be
sočiai plėšė Lietuvos žmo
nes ir savo plėšriais na
gais draskė ir mėsinėjo lie
tuviu tautos kūną. V L

Ekonominiai ir politiniai 
Lietuva darėsi vis labiau ir 
labiau priklausoma nuo 
i m p e r i a listinių grobikų, 
nuo svetimšalių kapitalistų 
ir bankininku.

Dabar žmonės su pagal-

' Lietuvių tauta buvo be- 
'gailestingai spaudžiama iš
naudotojų, plėšiama, smur
tu kamuojama, pasmerkta 
skurdui ir nykimui; bet da
bar lietuviai įsteigė naują 
valstybinę santvarką Lie- ba galingosios Raudonosios 
tuvoj, tokią santvarką, kur: Armijos numetė šalin sme- 
patys žmonės yra aukščiau-) toniškų pavergėjų jungą ir 
si savo šalies valdovai. Ši įkūrė sovietinę galią savo 
santvarka tai sovietinė; valstybėje.
santvarka. ) Sovietų Socialistinių Re-

Lietuva persiorganizavo į' spublikų Sąjunga yra susi- 
Sovietinę Socialistinę Res
publiką.

Per eilę metų Lietuvos 
darbininkai ii' dirbančioji 
inteligentija kentėjo nuo 
nedarbo, gyveno skaus
muose, skurdo ir nelygy
bės. Lietuvos valstiečiai 
kentėjo dėl žemės neturėji
mo arba dėl jos trūkumo, 
kadangi didesnė dalis že
mės buvo rankose dvari
ninkų ir kitų stambių že
mės savininkų.

Senojoj Lietuvoj tiktai

darius iš tautu, kurios sa-v z 
vo noru susivienijo. Jos 
nėra atskirtos viena nuo ki
tos, jos sudaro vienumą.

Gyvenimas parodė, jog 
bend r a darbia vi mas tarp 
sovietinių respublikų atne
šė joms dar negirdėtą ge
rovę ir audringai smarkų 
išsivystymą jų ūkio - eko
nomijos ir kultūros. Isto-) 
riniai trumpu laiku jos pa-) 
sidarė politiniai, ekonomi
niai ir kultūriniai pažan
giomis respublikomis. Vie-

na respublika, stovėdama 
atskirai pati savaimi, nie
kada nebūtų galėjus to pa
siekti.

Gyvenimas parodė, kad 
tik Jungtinės Sovietų Res
publikos tegali atsispirti 
prieš imperialistines vals
tybes, kurios grumiasi ir 
veržiasi pavergt ir pajungt 
mažąsias tautas.

Jeigu Sovietų Respubli
kos nebūtų susidėjusios į 
valstybinę sąjungą, jeigu 
jos nebūtų susivienijusios 
į bendrą karinę ir ekonomi
nę jėgą, tai jos nebūtų ga
lėjusios atsilaikyti prieš 
suvienytas jėgas pasaulinio 
kapitalizmo kariniame ir 
ekonominiame frontuose.

Lietuviai žino, jog per 
visus tuos metus Sovietų 
Sąjunga vedė kuo draugiš
kiausią politiką dėlei lietu
viu tautos.

Kad Lenkijos ponai ne
pavergė Lietuvos, kad Lie
tuvai buvo sugrąžinta seno
ji jos sostinė Vilnius, kad 
Lietuva išsilaikė nuošaliai 
nuo karo liepsnų, kad lie
tuvių tauta nutrenkė šalin 
jungą dvarininkų ir kapita
listų ir gavo progą įsteigt 
savo šalyje vienintelę tei- 

| singą santvarką, sovietinę 
galią, — už visus tuos daly
kus priklauso padėka So
vietų Sąjungai.

Štai kodėl Lietuvos žmo
nės visados matė geresnę 
sau ateitį glaudžiame są
ryšyje su Sovietų Sąjungą.

spublikos ir Sovietų Są
jungos.

Lietuvos liaudies seimas, 
įsitikinęs, jog tik inkorpo
ravimas į Sovietų Respubli
ką užtikrins tikrą vyriau
sią savivaldybę Lietuvių 
Valstybei, tikrą bujojimą 
pramonės ir žemdirbystės, 
tikrą pražydimą lietuvių 
tautinės kultūros, tikrą iš
vystymą medžiaginių ir 
dvasinių liaudies zjėgų, pil
dydamas valią žmonių, ku
rie nuvertė senąjį režimą, 
— režimą priespaudos ir 
neteisybės, režimą, kur vie
nas žmogus išnaudojo kitą, 
—todėl šis liaudies seimas 
nutarė prašyt Vyriausią 
Sovietą Sovietinių Socialis
tinių Respublikų Sąjungos 
priimt Lietuvos Sovietinę 
Socialistinę Respubliką į 
Sovietų Sąjungą kaipo Są
junginę Respubliką tokiais 
pat pagrindais, kaip buvo 
priimtos Ukrainą, Baltaru
sių ir kitos sovietinės res
publikos į Sovietų Sąjun
ga.

Seimas taipgi išrinko ir 
pasiuntė į Sovietų Sąjungos 
Aukščiausio Sovieto (Par
lamento) suvažiavimą dele
gaciją perduoti seimo tari
mus. Delegacija susidėjo 
iš

Didžioji Pergalė
Rašo Gen. leitenantas V. Vitkauskas

1941 metų birželio mėn. 
22 dieną suliepsnojo Didy
sis Tėvynės karas.

Apsvaigę nuo savo žai
biškų laimėjimų Vakarų 
Europoje, vokiečiai pačiu 
klastingiausiu būdu iš pa
salų puolė Tarybų Sąjungą.

Kad hitlerinė Vokietija 
buvo ypatingas priešas, 
šiandien mums nebetenka 
į r o d i n ė ti. Pralaimėjusi 
Pirmąjį Didįjį karą, ji 
kerštingai sukando dantis 
ir visomis savo išgalėmis 
rengėsi naujam karui. Vi-

vieno

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GERIAUSIA duona
SCHOLES BAKING 

v®!/* 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

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

reiviška šaika, pirmiau val
džiusi Lietuvą, dėjo visas 
pastangas, kad užkirst ke
lia broliškam susiartinimui 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos; ta šaika darė 

į viską, ką tik galėjo, kad 
neleist sumegst nesutrau
komą ryšį tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos.

Dabar Lietuvos žmonės, 
kurie panaikino priespau
dą ir neteisybę ir kurie 
įsteigė naują valstybinę ir 
visuomenės tvarką, turi 
įstatymiškai sudaryt pas
tovų susivienijimą ir drau
giškumą tarp Lietuvos Re

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias •
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mua 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų 
naujus

\ lūs , ir __ u___
sudarau su ame- 

Birikoniškais.
H kalui
U padidinu tokio 
f J dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

z JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

K«mp»i Broadway ir Stone Are.
pri« Chauncey St., Broadway Lin* 

Tol. GLenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
kra,javus

Rei- 
esant ir

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Delegacija 
sekamų veikėjų: 
Justas Paleckis 
Liudas Adomauskas 
Matas Mickis 
Antanas Venclova 
Gen. Vincas Vitkauskas 
Karolis Didžiulis 
Liudas Gira 
Motiejus šumauskas 
Petras Cvirka 
Kazys Petrauskas 
Pranas Zibertas 
Stase Vaineikiene 
Adomas 
Viktoras Ditkevičius 
Pranas Petrauskas 
Juozas Demskis 
Marija Kutraite 
Biure Abdulskaite 
Salomėja Neris.
Sovietų Sąjungos Aukš

čiausios Tarybos suvažiavi
mas Maskvoje rugpjūčio 3 
d. (1940) išklausė Lietuvos 
delegacijos perduotą Lie
tuvos Seimo deklaraciją ir 
nutarė priimti Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Res
publiką į Sovietų Sąjungą 
kaipo lygiateisę sąjunginę 
respubliką. Suva žiavimas 
priėmė sekamą i s t o rinį 
įstatymą:
Įstatymas Apie Lietuvos 

Tarybų Socialistines Res
publikos Priėmimą į So
vietų Socialistinių Res
publikų Sąjungą.
Išklausiusi Lietuvos Sei

mo įgaliotosios komisijos 
pareiškimo, Vyriausioji So
vietų Socialistinių Respub
likų Sąjungos Taryba nu
stato:

1) Patenkinti Lietuvos 
Seimo prašymą ir priimti 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nę Respubliką į Sovietų So
cialistinių Respublikų Są
jungą, kaip lygiateisę Są
junginę Tarybų Socialisti
nę Respubliką.

2) Priimti Gudijos Sovie
tų Socialistinės Respublikos 
Vyriausiosios Tarybos pa
siūlymą perleisti Sąjungi
nei Lietuvos Tarybų Socia
listinei Respublikai Šven
čionių sritį ir Vydžių (Vi- 
dzovskogo), A d u t i škio 
(Godutišskogo), Astrauco

GEN. VINCAS VITKAUSKAS

sa, kas reikalinga pačiam 
žiauriausiam karui: ir ju- 
došiškas klastingumas, ir 
žvėriškas žiaurumas, ir ne
aprėžtas troškimas paverg
ti, žudyti kitas tautas —vi; 
sa tai vokiečiams buvo pri
gimta. Kurį laiką buvo 
pritrūkę tik. atitinkamai 
įžūlaus ciniško vado. Bet, 
pagaliau, ir jis atsirado 
psichopato Hitlerio asme
nyje, kuris su savo sėbrų 
gauja visą Vokietiją^ pa
vertė kraujo ištroškusią 
žmogžudžių s tovykla. 
Šlykštus, plėšrus, įsiutęs, 
kruvinais nasrais žvėris — 
štai koks buvo' Tėvynės ka
re hitlerinis vokietis. Mil
žiniški nekaltų aukų kapai, 
įvairūs Maidenakai, Pane
riai, Osvencimai, Buchen- 
valdai ir kitos pačių žiau
riausių ir šiurpiausių 
dynių vietos, kur dar
šiandien, tartum, garuoja 
nekaltų aukų kraujas, šau
kiąs visą kultūringąjį pa
saulį atkeršyti žiaurioms 
budelių gaujoms,— visa tai 
liudija, koks yra mūsų lai
kų vokietis.

Karo su Tarybų Sąjunga 
Vokietija ypatingai troško. 
Prieš tai pagrobusi visus 
Vakarų Europos arsenalus 
ir įvairių karo medžiagų iš

buvo 
ga-

ZU- 
ir

žai-

teklius, šiam karui ji 
parengusi nepaprastai 
lingą karinę mašiną.

Bet neįvyko tai, ko 
troško Vokietija. Karo
biškumas nuo Raudonosios 
Armijos atosmūgių palaips
niui užgeso. Nepaisant pir
mųjų gana efektingų vo
kiečių laimėjimų, jiems ne-

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

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

.Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

teikti Vyriausiosios Sovietų 
Sąjungos Tarybos Prezi
diumui apsvarstyti projek
tą nustatymo tikslių sienų 
tarp Gudijos Sovietų Socia
listinės Respublikos ir Są
junginės Lietuvos Tarybų 

(Ostroveckogo), Varanavo f Socialistinės Respublikos.
4) Vadovaujantis SSSR 

Konstitucijos (Pagrindinio 
įstatymo) 34 ir 35 str. str., 
įvykdyti atstovų rinkimus 
į Vyriausiąją SSSR Tary
bą Sąjunginėje Lietuvos 
Tarybų Socialistinėje Res
publikoje.

5) Pavesti Vyriausiosios
SSSR Tarybos Prezidiu
mui paskirti rinkimų die
ną., ... ..

(Voronovskogo), Rodūnės 
(Radunskogo), Gudijos So
vietų Socialistinės- Respub
likos sritis, kur lietuviai 
gyventojai sudaro daugu
mą.

3) Prašyti Vyriausiąją 
Gudijos Sovietų Socialisti
nės Respublikos Tarybą ir 
Vyriausiąją Sąjunginės 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės. Respublikos Tarybą pa-

pasisekė pasiekti nė 
iš didžiųjų karui reikalin
gų medžiagų šaltinių. Jų 
karinė mašina greit visai 
įklimpo. Savo beprotiškai 
eikvojamomis jėgomis vo
kiečiai dar vis mėgino ją 
įsiūbuoti, klasta ir prievar
ta rankiodami talkininkus. 
Bet jų pusėje greit paliko 
tik brutalusis fašizmas ir 
sukniubę prie Hitlerio batų 
nesugebą atsipirkti ir netu
rį savigarbos vergai.

Karas pavirto ilga, sun
kia kova, kurios metu vi
siems paaiškėjo, jog Vokie
tija yra visai anemiškas, 
liguistas organizmas. Rau
donoji Armija, ginamai
siais mūšiais pailsinusi, nu
kamavusi vokiečius, pradė
jo nesulaikomai pulti, lai
mėdama vieną mūšį po ki
to. Smūgis po smūgio ji 
milžiniškais žingsniais ėjo 
nuo Volgos iki Elbos, duo
dama istorijai daugybę ne
paprastai didingų karo me
no pavyzdžių. Stalingradas, 
Kurskas, Minskas, Varšu
va, Budapeštas, Viena, Ka
raliaučius, Berlynas — tai 
vis mirtingi smūgiai, nuo 
kurių pagaliau subyrėjo 
vokiečių galybė ir sukniubo 
po nugalėtojų kojomis bai
susis fašizmo siaubas.

Raudonoji Armija ant 
reichstago rūmų Berlyne 
iškėlė pergalės vėliavą, 
kaip simbolinį ženklą, jog 
baigta kova dėl tėvynės iš
vadavimo.

Pergalė! Šis stebuklingas 
žodis žaibo greitumu pasie
kė visus pasaulio kampe
lius, išspausdamas džiaugs
mo ašaras, žadindamas gy
venti, dirbti ramų darbą, 
kurti žmonijos gerovę.

Kurie gi veiksniai padė
jo Tarybų Sąjungai pasiek
ti šios didžiosios pergalės? 
Aišku — ne stebuklas, ne 
likimo palaimos žestas. 
Triumfiniai pergalės rūmai 
išaugo ant stiprių pagrin
du, kuriuos sudarė sočia- 
lizinas, kaip aukštesnioji 
žmonijos organizacijos for
ma, tarybinė santvarka ir 
tautų broliškumo ideologi
ja.

Kiekvienas padorus žmo
gus negali nesidžiaugti per
gale, kuri išgelbėjo žmoni
ją nuo įsiutusio fašizmo 
siaubo. <Bet džiaugiantis 
nė minutei negalima susi
vilioti tuščiomis svajonė
mis, tuščiomis viltimis. Po 
didelio gaisro visuomet pa
lieka daugybė kartais visai 
nepastebimai s m ilkstančių 
žarijų, kurios gali duoti 
naują gaisrą. Karo audra 
nutilo, bet patvarios taikos 
ir saugumo dar nėra. Pa
grindinės fašizmo jėgos su
triuškintos, bet jo šaknys 
toli gražu dar neišrautos. 
Viso pasaulio demokratija, 
juo labiau Tarybų Sąjunga, 
kuri didžiajai pergalei su
dėjo milžiniškas aukas, turi 
budriai sekti ir kuo atkak
liausiai kovoti, kad patvari 
taika ir saugumas pagaliau 
būtų įgyvendinti.

Kita švenčiausia visų 
pareiga — kuo skubiausiai 
gydyti karo padarytas žaiz
das. Tų žaizdų yra daug. 
Visos jos skaudžios, bet, 
tinkamai gydant, viso pa
gydomos. Aukščiausiosios 
TSRS Tarybos priimtame 
penkmečio plane kuo smul
kiausiai numatytas ne tik 
karo žaizdų gydymas, bet ir 
tolimesnis‘milžiniškas kraš
to ūkio išplėtojimas. Tam 
planui vykdyti nukreiptos 
didžiulės visos Sąjungos 
jėgos. Kare pasireiškęs di
džiulis tarybinių žmonių

Kambarių Tvarkytojos 
NUOLATINIS DARBAS

Vakacijoa Su Alga. Nemokamai Apdrauda 
Ir Medikalis Aptarnavimas. Linksmos 
Darbo Sąlygos. Kreipkitės j Room 330

HOTEL LEXINGTON
(173)

Lexington Ave. prie 48th St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRŲ KOUTŲ
Armhole beistytojai. apačių beistytojai. už

baigiantieji prosytojai. Geri rūbai.
11-TOS LUBOS, 50 W. 17TH ST.

< 1CH)

patriotizmas, padėjęs iško-

dės iškovoti tokias pat per
gales ir ramaus darbo fron
tuose.

G i n kluotosioms Tarybų 
Sąjungos jėgoms savo š. m. 
gegužės 1 dienos įsakyme 
Stalinas uždavė naują gar
bingą uždavinį budriai sau
goti iškovotą taiką ir kūry
binį tarybinių žmonių dar
bą, būti tikruoju Tarybų 
Sąjungos interesų ramsčiu. 
Tai nepaprastai garbingas 
uždavinys, ir jis, be abejo
nės, garbingai bus įvykdy
tas.

Mūsų brangioji tėvynė 
Lietuva laiminga tuo, kad * 
ji nežuvo nuo fašistinio 
siaubo. Ji turi daug skaus
mingų žaizdų^ kurių viena 
kita sunkiai gyja dėl ypa
tingų sąlygų, nes Lietuva 
buvo viena iš pirmųjų prie
šo užpulta ir ilgiausiai oku
puota, antra, ji yra viena 
iš jauniausių tarybinių 
respublikų. Bet mūsų geri 
norai, mūsų uolus, sąžinin
gas darbas padės užgydyti 
visas tėvynės žaizdas, pa
dės sukurti jos gerovę. 
Kiekvienam lietuviui reikia 
visuomet gerai atsiminti, 
jog tik tas yra vertas gero 
Lietuvos sūnaus ar dukros 
vardo, kuris su meile stoja 
į darbą, jog šimtą kartų 
yra geresnis tas, kuris, 
nors ir silpniau mokėdamas 
dirbti, daro klaidas, negu 
tas, kuris asmeniniais su
metimais slankioja, vengia, 
sabotuoja, kenkia?

(Iš Tar. Lietuvos)

ARGENTINA DIRBSIAN
TI ATOM-BOMBAS

DrewWashington.
Pearson, čionaitinis N. Y. 
Mirror’o bendradarbis, ra
šo: ‘‘Argentina pasiruošus 
taip sparčiai gaminti ato
mines bombas, kad neatsi
liktų nuo Jungtinių Valsti
ją”

POTVYNIAI INDIJOJ
Indijos provincijoj Ben- 

galyj įvyko didžiuliai pot
vyniai ir sunaikino šimtų 
tūkstančių valstiečių na
mus, javus ir gyvulius. Dėl 
to badaus dar daugiau 
dėnų.

in-

Chicago. — 85 metų 
nis Patrick O’Mahoney 
sodintas i kalėjimą, kad 
mokėjo priteistų buvusiai 
jo pačiai pinigų. Ji 76 me
tų. r

se- 
pa- 
ne-

PRANEŠIMAI
HARTFORDŽ CONN.

ALDLD Moterų Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks 23 d. liepos, 7:30 
v. v., 155 Hungerford St. Visos drau
gės kviečiamos dalyvauti. —V. K., 
sekr. (166-167)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. i.
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Lankėsi Prof.
B. F. Kubilius

Šiomis dienomis New Yorke 
lankėsi southbostonietis prof. 
B. F. Kubilius. Jis žadėjo pra
leisti čia keletą dienu. Ta pa
čia proga buvo užėjęs ir Lais
vės redakcijom Jis atvyko sa
vo buick’u, pastebėdamas:

— Iki New Yorką pasiekiau, 
karščio nejaučiau: bet kai 
įvažiavau j miestą, tuomet tik
rai pajutau, kad pas jus karš
tis spirgina .

Tiesa, praeitomis keliomis 
dienomis New Yorke buvo 
karštokas oras.

Nutraukite Ryšius su 
Franco, Šaukė N. Y. 
Demonstrantai

Nešini vėliavomis ir iška- 
■ bomis, keli šimtai narių Na- 
cionalės Mūrininkų Unijos, 
Abrahomo Lincolno Brigados 

i veteranu ir šio karo veteranų, 
I žymiausių kovotojų prieš fa- 
žizmą, pikietavo Ispanijos fa

lx onsulatą New 
ketvirtadienio

šisto Franco 
Yorke praeito 
prievakari.

Maršuotojai

Padidino Sveikatos
Inspektorių Štabą

Gražus Dabar Miesto 
Knygynas?

Per visą karo laiką didžiu
lis New Yorko miesto knygy
nas (Public Library) atrodė 
apleistu, paišinu, tamsiu... 
Rodėsi, niekas ta turtinga 
miesto kultūrine įstaiga nesi
rūpino.

Dabar knygynas apibaltin
tas, gražus, . malonus. Pasie
kęs Penktosios Avenue ir 42- 
ros gatvių kampą, praeivis ne
gali nepastebėti tos malonios 
atmainos.

Bet viduje — dar vis seno
viška “tvarka.” Knygynas sto- 
kuoja naujesnių knygų. Kny
gyno tarnautojai tebegauna 
mažas algas.

Tuo viskuo miesto adminis
tracijai reikėtų susirūpinti.

balsu ir iška- 
i bomis šaukė nutraukti 
Įsu Franco Ispanija, 
I UN veikti prieš Franco 
j kalavo galo fašizmui.

ryšius 
ragino 
ir rei-

Sveikatos Departmentas pa
didino savo inspektorių štabą, 
praeitą trečiadienį prisaikdi
no 30. Jie būsią priskirti prie 
maisto ir vaistų divizijos. Vi
so departmentas tikisi gauti 
101 inspektorių. Jie bus pa
skirstyti po įvairius depart- 
mento skyrius priedui prie jau 
esamojo štabo.

Tie specialiai inspektoriai 
šiuo tarpu paimami tik vie
niems metams. Tik metams 
laiko numatytos specialės tam 
paskyros — $265,000.

Piliečiu Kliubas Turės 
Moderniško Šildymą

Paskutinė diena veteranams 
užsiregistruoti balsavimams 
nominacijose (primaries) yra 
20-ta, šiandien. Board of El
ections raštinės atdaros tik iki 
pietų. Paliečia visus, kurie te
bebuvo kariškoje tarnyboje 
spalių mėnesį.

Miesto CIO Užgyrė 
Pirkiky Streiką

sa-
nu- 
ku-

Alan Ladd - Veronica Lake 
William Bendix 

“The Blue Dahlia” 
su HOWARD DA SILVA 
DORIS DOWLING, ir dar

“A Boy, a Girl and a Dog”
BROOKLYN

PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb A ves.

New Yorko miesto CIO 
ryba praeitą ketvirtadienį 
vo reguliariame mitinge 
tarė remti pirkikų streiką,
ris viso miesto skale praside
da šį antradienį, liepos 23-čią. 
Akstins nepirkti nieko, be ko 
žmogus gali išbūti gyvu.

Brooklyne ne už ilgo pra
dės statybą aštuntos ir pasku
tinės veteranams laikinų na
mukų kolonijos. Ji bus prie 
Linden Boulevard ir Vermont 
St., New Lots sekcijoj. Čia 
talpinsis 770 šeimų. Viso su 
šia kolonija mieste bus 9,000 
laikinų apartmentų.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE!
MATYK ’^VYSTANČIĄ ISTORIJĄ

Faktai už Laikraščių Antgalvių 

Amerikinė Premjera

“LIBERATION IN EUROPE
Liaudies Kova už Laisvę

JUGOSLAVIJOJ ALBANIJOJ BULGARIJOJ 

Artkino Judis

EXTRA: Pirmą kartą filmoje!
‘ TURINO

IŠLAISVINIMAS

T* PARYŽIAUS

IŠLAISVINIMAS

STANLEY
7th Avė. bet. 42 & 41 Sts.

vėsu

Įspūdingiausia! Stebėtina! Gausinga Techni-Spalvė muzikalė filmą 
Šimtametės parodos sąlygose ... Philadelphijos šeimos 
prietikiai ir nepavykimai!
J E R O M
KERN’S

E “CENTENNIAL SUMMER”
žvaigždžiuoja

> CORNEL
WILDE
WALTER

BRENNAN

Aną dieną einu pro Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubą, 
prie Lituanica Square, žiūriu, 
jog ten pasienyje keno galva 
kruta, o kūno nesimato. Priė
jus arčiau, pasimatė du vyrai 
gilioje duobėje, tą duobę dar 

įgilinant, o už pastatyto tro.ko 
| prikasta didelė krūva žemių, 

milžinas 
tai būtų 

kokius 
rausiant

' Greta duobės guli
Į juodas rutulys. Jeigu 
nakčia, pamanytum

' blogdarius čia esant,
i pačius įstaigos pamatus.

Pasiteiravus pas gaspadorių 
Juozą Zakarauską, sužinojau, 
jog į Piliečių Kliubo salę ir vi
są namą 
aliejumi.

i einančią 
bus dar

įvedama apšildymas 
Tai reiškia, kad at- 
žiemą kliubo salėje 
geriau žiemavoti su

sirinkimuose ir pramogose.
M-s.

Karvelėlis Laisvės 
Rędakcijon

Keistų dalykų pasitaiko 
pas mus: praeitą ketvirtadie
nį, vakare, į Laisvės redakci
ją įlėkė mėlynai-baltai mar
gas karvelis, balandis. Įlėkė 
pro mažai pradarytą langą.

Tš redakcijos jis buvo nu
neštas į Laisvės salę, kur vy
ko moterų kliubo mitingas. 
Per vakarą jis išbuvo salėje. 
Vėliau jam paduota stiklinė 
vandens, truputėlis maisto, 
na, ir jis tebesilaiko (šiuos 
žodžius rašant penktadienį) 
salėje, nors salės langai ir du
rys atdaros, bet jis tebelai- 
pioja suolais ir kėdėmis, kaip 
namiškis. . .

KRISLAI

ir

mūsų 
to trokšta visas 
pasaulis.
kiekvienas, ligi 
tarybines Lietu-

Ann Richards, Robert Young and Sylvia Sidney, žvaigždės įdomioje ir reikš
mingoje filmoje “The Searching Wind,” ketvirtą ir paskutine savaitę rodomoj 
New Yorko Paramount Teatre, prie Times Square. Scenoje Andy Russell asme
niškai, taipgi Pied Pipers, Alan Carney, Raymond Scott-

Filmos-Teatrai
Roxy Rodo Naują Filmą

Liepos 17-tą Roxy Teatras,! 
7th Ave. ir 50th St., pradėjo Į 
rodyti naują filmą 
n i al Summer 
Fox studijų

Centen-| 
’ 20th Century-i 
kūrinį spalvose. į 

Jerome Kern’s muzika, kurta Į 
su kooperacija Oscar Ham- i 
merstein 2-jo, Leo Robin ii* E. I 
Y. Harburg. Direkcija Otto i 

Mi- 
Al-

lai-

Preminger’io. Scenarijus 
chael Kanin’o, remiantis 
berto I. įdėli novele.

Atvaizduoja 1876 metų 
kotarpį, Philadelphijoj.

žvaigždėse Jeanne Crain, 
Cornel Wilde ir daugelis kitų 
filmos veteranų.

Scenoje Chico Marx, Jane 
Pickens, The Debonairs, Har
old Barnes, John Guelis Jess 
Renna, The Varsity Eight, 
Gae Foster Roxyettes ir or
kestrą.

i bai didelio, — iš paprastų, 
juokingai linksmų dalykėlių 
sulipinta filmą, kurią stebė
damas, žiūrovas nei nejunta, 
kaip praeina pora valandų.

Danny Kaye vaidina “milk- 
mano” (pieno išvežiotojo) ro
lę; jam tenka vėliau (prieš 
jo norą) būti boksininku, ir 
šioje “profesijoje” susikaupia 
gražaus juoko, pašaipos pa
čiam bokso sportui, kaip jis 
šiandien traktuojamas mūsų 
krašte, žinoma, komedija bai
giasi “laimingai,” kai pieno 
išvežiotojas patampa savo 
samdytojo partneriu, turtingu 
ir gudriu vyru.

Gręta Danny Kaye, filmoje 
vaidina Virginia Mayo, Vera- 
Ellen, Walter Abel, Ever Ar
den, Steve Cochran, Fay Bain- 
tor ir Lionel Stander, ir kt.

Filmos direktorius — Nor
man Z. McLeod.

Jobu M. Brown, 20 m., bu
vęs jūrininkas, Brooklyne ras
tas be sąmonės nuo paėmimo 
perdaug vaistų. Menama, kad 
jis bandęs žudytis. Buvęs nu
siminęs dėl to, kad jo pasi
rinktoji mergina jo nemylinti.

Veikalas “Song of Norway’’ 
suvaidintas ant Broadway 
800-jį kartą ir ne už ilgo už
sidarysiąs.

Brooklyno Paramount
Antra savaitė rodo linksmą Į 

: flirtės mergelės filmą “Kitty” Į 
su Paulette Goddard tos flir- Į 
tės rolėje. Ray Milland pir-Į 
mauja jai pagelbinėje rolėje. ! 
Taipgi rodo filmą “Hot Car- > 
go.”

Dainininkė Lillian Fawcett 
nakčia išbudusi 
kambaryje esant 
dama, kad gal jis 
apsimetusi stipriai
Vagis išnešęs tik $40, o bran
gių jos puošmenų nelietęs.

pajuto jos 
vagį. Bijo- 
ginkluotas, 
miegančia.

Island prieplaukoje 
antradienį vėl įvyko 
jau trečias nuo did-

Staten 
praeitą 
gaištas, 
žio.io gaisro, Įvykusio birželio
25-tą. kada daug žmonių nu
kentėjo ir pridaryta milionai 
dolerių nuostolių. Gaisras pa
sikartoja suverstame lauže.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būtį dabar siunčiami į 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną) 

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi būti geroje tvar
koje. Turi' būti išvalyti, garais de- 
zinfektuoti ir pridėta Sveikatos 

Tarybos Liudijimas,
Jūs vis dar galite siųsti 

Naujus Drabužius ir Mai
sto Siuntinius, kaip 

visuomet
Liepos ir Rugpjūčio mūri, 

uždara šeštadieniais.
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

atdara iki 7 vai. vak.

per

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

CH. 2-2838 
Tarpininkas U.S. Service

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 't.t. Puiku! 

Bteičius bu naujausiais įtaisymai*. 
KETURFŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842ADAM V. WALMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENTISTASNdrs.Stanley Teatre Teberodo 
“Liberation in Europe”

Tai rinkinys dokumentališ- 
kų filmų, kurios jaudinančiai, 
dramatiškai parodo žmonių 
kovas už laisvę čechoslovaki- 
joj, Jugoslavijoj, Albanijoj, 
Bulgarijoj.

Filmą pagelbsti suprasti ir 
politinę padėtį tų šalių, ku
rios dėl savo strateginės po
zicijos geografiniu atžvilgiu ir 
audringo istorinio rekordo da
bar yra centru atydos pašau-( 
lio politinėje arenoje.

Filmą “Čechoslovakia” pa
rodo ne vien tik požemines 
žmonių kovas prieš nacius, 
bet taip pat ir tą, kas dėjosi 
visur kur Europoje po atida
vimo Čechoslovakijos Hitle
riui. Parodo dalį tos kainos, 
kurią atmokėjo ir kitos šalys 
už tą čechoslovakijos “apie- 
ravojimą” Hitleriui.

Daug kas parodoma ir iš 
Jugoslavijos vidujinės padė
ties, kas supažindina mus su 
tos šalies žmonių polėkiais, 
troškimais. Vertos pamatymo 
filmos. Tai svarbi istorijos pa
moka, teikiama įdomausioje 
formoje.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau trijų ar keturių kamba

rių apartmento. porai be vaikų, se
nyvi žmonės. Pageidaujame Wil- 
liamsburgh sekcijoje. Jei kartais 
džianitoriai nujausdami tuščius kam
barius praneštų, būtume dėkingi. — 
J. Kalvaitis, 55-06 1— 68th St., Mas- 
peth, N. Y. Tel. HA. 9-4941.

(164-169)

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ ER NAKTĮ AlpART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
T©1. EVergreen 4-9612

/ . " . ........ — " 1 ' .

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

r "tt

PARKER

JEANNE

kyla 
apie 

metų

WILLIAM 
E Y T II E

LINDA 
DARNELL 
CONSTANCE 
BENNETT

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.

PAULETTE 
GODDARD

RAY 
MILLAND

“KITTY”
Skandalinga istorija Merginos, kuri pakyla Iš skarmalų j turtus! 

ir dar 
Veiksmų Pilna Filmą ,

“HOT CARGO”
BROOKLYN

vasus PARAMOUNT ir De Kalb Avės.

metu Astor Teatre 
rodoma gan

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

“The
Teatre

Kid From Brooklyn, 
Astor

STADIUM KONCERTAI
Simfonijos po žvaigždėmis . .. Amsterdam Ave. ir 138th St.. ..

Philharmonic Simfonijos Ork. su 110 artistų ... Vkr. 8:30 
Tikictai nuo 30c, 60c ir daugiau

Sj vakarą—Sigmund Romberg vadovauja iškilmingai programai bu Marie Nash ir 
Gene’ Marvey, soliBtčmiB

Pirm. Vakare MISCHA ELMAN kabusis Smuiko Solistas

Antrad.. Liep. 23—Abbey Simon, pianistas, Berlioz, Mozart, Wagner, Brahms
Trčd., Liep. 24—Brahms, Strauss, Bach
Ketvirtadienį LILY PONS
LIEPOS 25—
Sešt., Liep. 27—Rimsky-Korsakoff’s “Scheherazade” Ir skambins Pirmasis Kvartetas 

iškilmingoj programoj i<

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
galėtų laisvai atsikvėpti, už
gydyti savo žaizdas ir pasista
tyti sau laimingą, gražų, ma
lonų gyvenimą.

To geidžia ypačiai 
tėvų kraštas;
demokratinis

Tuo būdu, 
šiol abejojęs
vos likimu asmuo, privalo su
tvirtėti, persiorijentuoti, būti 
josios draugu, prietelium; pa
dėti jai greičiau atsistatyti, 
susitvarkyti ir augti, bujoti; 
grožėti ir klestėti!

Tokios mintys manyje 
berašant šiuos krislelius 
Tarybų Lietuvos šešerių 
sukaktį. ’

* Ir šaunus vaidinimas scenoj! Asmeniniai * 
CHICO MARX Piano Skambinimo Komedininkas 
THE DEBONAIRS • HAROLD BARNES

JOHN GUELIS • JESS RENNA
Extra! JANE PICKENS

Spindinti Dainų Mergaite.

VĖSUS R O X Y 7th Ave- 50th St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk nepriklausomybė* suteikimą Filipinams! Matyk riaušes Trieste, Europos pavojam 
vietoje! Matyk Hamburgo vokiečius demonstruojant, kad angių armija išmetė juos ii 
namų! Matyk Generolą Clarką dalinant garbės ženklus didvyriškiems italų partizanams! 
Matyk Indijos vadus Gandhi ir Nehru dalyvaujant konferencijoj! Matyk raportą ii 
Palestinos, ginčų centro! Matyk pirmuosius judžius vienuolės Carbini, pirmosios ameri
kinės šventosips! Matyk Paryžiaus Elffeiio bokštą demobilizuotą! Matyk Grand Prix 
lenktynes Paryžiuje! Matyk naujausią svarbų March of Time TėMDRINKERS” (1ram«,i*k4 istoriją naujų, sėkmingų priemo- A rVVFDlululTl

* nių kovoj prieš alkoholizmą! Matyk naujausias žinias iš viso 
pasaulio, puikiausius Judžius mieste.

Valstijinė Darbo Santykių 
Taryba įsakė pravesti Harry 
M. Stevens, Inc:, darbininkų 
balsavimus pasirinkimui uni
jos. Firma užsiima aprūpini
mu užkandžiais ir gėrimais 
publikos arklių lenktynių par
kuose.

šiuo
(M an h attune)
“linksma” komedija — “The 
Kid from Brooklyn,” kurioje 
vyraujančią rolę vaidina jau
nas, bet jau spėjęs išgarsėti 
aktorius Danny Kaye.

Komedijoje nieko nėra la-

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

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


