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Valstijos savo 
grąsino duot 

Tautoms skun-

A

*

Nelaimė tame, kad Urugua- 
jus labai nuo mūsų, toli geo
grafiniai. Sunku jis šiuo metu 
pasiekti.
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Neužilgo bus panaikinta 
kainų kontrole apatiniams 
šilko drabužiams.

J

Berlin. — Leidžiama jau 
laisvai keliauti vokiečiams 
tarp amerikonų ir anglų 
valdomų sričių, apart Ber
lyno.

Įvyko žemes drebėjimas 
Irano-Irako pasienyj.
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5,000 NACIŲ AMERIKI
NIAME ŽEMYNE

bus 
te
iki

Kongresas.
Kodėl Montevidejuje?
Dideli Uždaviniai.
Mes Nepasiuntėme Savo 

Atstovo.

Rašo R. MIZARA

Tikėkime, kad pirmasis 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
gresas bus pilnai pasekmin
gas, kad jame bus atlikti šau
kėjų pasibrėžti darbai.

Nors mes kongrese neturėsi
me savo atstovo, tačiau dvasi
niai mes visi būsime su jo da
lyviais, laukdami apie jo nuo- 
veikius platesnių žinių.

Tikėkime, kad tarp Pietų 
Amerikos lietuvių ir mūs — 
Jungt. Valstijų ir Kanados lie
tuvių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugp. (Aug.) 24, 1946

Kongreso šaukėjai norėjo 
turėti atstovą nuo Demokra
tinių Amerikos Lietuvių' Cen
tro. Jie, aišku, labiausiai pa
geidavo Ant. Bimbos, kuris 
būtų galėjęs jiems suteikti gy
vu žodžiu žinių iš Tarybų Lie
tuvos.

Deja, susidėjusios sąlygos 
neleido, mums pasiųsti atsto
vą; užteko pasiųsti sveikini
mą su mūsų linkėjimais.

Kai skaitytojas šiuos žod
žius skaitys, Montevidejuje, 
Uruguajaus sostinėje, bus pra
sidėjęs Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresas.

Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas — didžiulės reikš
mės įvykis tų kraštų mūsų 
tautiečių gyvenime. Pasitikim, 
kad kongresas bus pasekmin
gas ir pagal nustatytas jo gai
res Pietų Amerikos lietuviai 
plės savo visuomeninį darbą.

Mums keblu, mums tiesiog 
negalima duoti mūsų idėjos 
draugams Pietų Amerikoje 
patarimų, nežinant gerai te
nykščių dabartinių sąlygų. 
Viskas, ką mes galime jiems 
pasakyti: geriausio pasiseki
mo jūsų pasibrežtuose žygiuo
se !

Mes gerai žinome, jog Pie
tų Amerikos lietuviai jau turi 
prasilavinusių veikėjų, žurna
listų, rašytojų, visuomeninin
kų. Jeigu jie organizacinio 
prityrimo neturi dar tiek, kiek 
mes, tai veikdami pasieks ir 
tai. Tik dirbdamas išmoksti!

Uruguajus — viena mažiau
sių Pietų Amerikos respubli
kų, skirianti Braziliją nuo Ar
gentinos. Bet Uruguajuje (be
je, pietiečiai Uruguajų vadi
na “Urugvajum” ir aš neži
nau, kodėl) per ilgą laiką iš
silaikė demokratinė santvar
ka, kuomet Argentinoje ir 
Brazilijoje ji buvo trempiama 
su purvais.

Kadaise, prieš pirmąjį pa
saulinį karą į Uruguajų buvo 
lengva įvažiuoti ir ten apsigy
venti, bet kadangi šalis maža,

r nepramoningą, tai sunku ten 
darbo žmogui buvo gauti dar
bo.

štai, kodėl daugiausiai šian
dien lietuvių gyvena Argenti
noje. Po jos seka didžiulė Bra
zilija.

šitų trijų šalių pažangiųjų 
lietuvių atstovai suvažiuos į 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
gresą.

Gyvena šiek tiek lietuvių ir 
Čilėje, ir Paraguajuje, gal būt 
ir Bolivijoje, Venezueloje ir 
Kolumbijoje, bet labai mažai.

Argentina yra pramonin- 
giausia iš visų dešimties Pie
tų Amerikos respublikų. Ar
gentinoje seniausia lietuvių 
imigracija; Argentinos klima
tas lietuviui tinkamesnis ir dėl 
to ten važiavo lietuvių dau
giau, tikėdamiesi susirasti di
desnį duonos kąsnį.

Man gyvenant Argentinoje 
1927-1928, tosios šalies lietu
viai skaitėsi centru. Tuomet 
ten veikė demokratija; tuomet 
ten, palyginti, buvo gyvenimas 
prieinamas.

Argentinoj pasirodė pirmas 
lietuvių laikraštis "Rytojus,” 
Argentinos lietuviai tuomet 
jautėsi galį vadovauti visom 
Pietų Ai. ■'v,ikos lietuvių kolo
nijom.

šiandien, deja, viskas ki
taip : Kongresas susirenka ne 
Buenos Aires, bet Montevide- 
juje. Argentinoj sąlygos veik
lai yra
sąlygose f pažangieji lietuviai 
leidžia savo savaitraštį “Vie
nybę.”

M o n t evidejuje pažangieji 
lietuviai leidžia savo “Darbą,” 
— įdomų ir turiningą savait
raštį. x

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVĖ LIBERTY 
The Only Lithuanian dually 

In the Eastern States. 
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. T. 

Telephone: Stagg 2-3878

OPA DAR PABRANGINI > 
ANGLĮ, ORINDŽIUS IR 

RADIJO LEMPUTES
Avienos Svaras Bus 5 Centais 

Aukščiau Senųjų “Lubų”
Washington.—Kainų Ad

ministracija leido pabran- 
gint kietąją anglį dar 30 
centų tonui, o minkštąją an
glį 18 centų. Taigi nuo lie
pos 1 d. kaina kietosios an
glies pakelta jau $1.30 to
nui, o minkštosios—68 cen
tais.

Grindžiai tapo pabran
ginti 37 centais dėžei, arba 
puse cento svarui. Radijo 
lempučių kaina pakelta 20 
nuošimčių.

Rugsėjo 9 d. bus atsteig- 
ta mėsos kainų kontrolė, 
bet už avienos svarą reikės 
penktuku daugiau mokėti, 
negu iki birželio 30 d. š. m., 
kada pasibaigė terminas se
nosios Kainų Administraci
jos.

Dabartiniai kainų tvar
kytojai, tačiaus, sako, jog 
nuo rugs. 9 d. jautiena, 
kiauliena ir veršiena 
pardavinėjama beveik 
kiomis kainomis, kaip 
birželio 29 d.

Darbininkų vieningumo ge
rą pavyzdi parodė Stamfordo 
darbininkai. Kai Yale & Tow
ne Co. atsisakė tartis su dar
bininkais, viso miesto darbi
ninkai buvo sulaikę darbą vie
nai dienai.

JUGOSLAVIJA PALEIDO SUIMTUS 
AMERIKINIO LĖKTUVO LAKŪNUS 

IR VENGRUS KELEIVIUS 
___ ra-  

lių nuo Austrijos rubežiaus. 
Nieko negirdėt apie tame 
lėktuve buvusius asmenis. 
Bijoma, kati gal visi jie žu
vę. •
Tito Uždraudė šaudyti bet 

Kokius Svetimų Kraštų 
Lėktuvus

J u g o slavijos premjeras 
Tito išleido griežtą įsaky
mą, uždrausdamas savo la- V Z

“svetimu

Maršalas Tito Uždraudė Šaudyt 
Svetimuosius Lėktuvus

Bled, Jugoslavija. — Ju
goslavų valdžia paliuosavo 
septynis suimtus ameriko
nus ir abudu vengrus, skri
dusius amerikiniu lėktuvu 
per Jugoslaviją. Jie paleis
ti iš arešto šešiomis valan
domis pirmiau, negu Jung
tinių Valstijų ambasado
rius R. C. P a 11 e r s o n as 
rugp. 22 d. įteikė Amerikos 
ultimatumą maršalui Tito, 
Jugoslavijos premjerui.

Jugoslavai rugpjūčio 9 d. 
apšaudė tą Amerikos armi-

jos transportinį lėktuvą ir 
privertė nusileist žemyn. 
Suimti lakūnai ir keleiviai 
buvo laikomi Ljubljanos 
miesto viešbutyje. Jie liu
dija, kad jugoslavai gražiai 
juos užlaikė.

Veteranai Pasiryžę 
Iššluot Politikierių 
Mašinas

Little Rock, Arkansas.— 
Veteranai šioje valstijoje 
rengia dar kelis masinius 
susirinkimus. Jie stengia
si su kitų piliečių parama 
iššluot laukan sugedusias 
politines senųjų partijų 
mašinas. Savo priimtose 
rezoliucijose veteranai rei
kalauja “teisingai suskai- 
tyt paduotus rinkimuose 
balsus.” Senieji politikie
riai, ypač pietinėse valstijo
se, klastuoja balsus.

Žymusis Arkansas vete
ranų vadas yra Sidney S. 
McMath, buvęs marinų pul
kininkas. Jis pareiškė, jog 
tokios politikierių mašinos 
veikia kaip totalitariniai 
(fašistiniai) lizdai. McMath 
laimėjo nominacijas į Gar
land ir Montgomery aps
kričių prokurorus.

Žibalo Kompanija Susitarė 
Su Savo Laivą Streikieriais 
Didžiuosiuose Ežeruose

Detroit.— Indianos Stan
dard Žibalo kompanija pa
darė sutartį su CIO Mari- 
ninkų Unija baigti streikui 
prieš tos kompanijos laivus 
Didžiu osiuose Ežeruose. 
Tapo sutrumpinta darbo 
savaitė iki 44 valandų prie
plaukose ir iki 48 valandų 
ant vandens. Darbo savaitė 
pirm streiko buvo 56 valan
dos. Laivų darbininkai 
taip pat išgavo mokesnio 
pakėlimą už viršlaikius.

ŠAUKIA LENGVINI
TAIKOS SĄLYGAS
ITALIJAI

Paryžius, rugp. 23. — 
Franci jos, Chinijos, Aus
tralijos ir Kanados delega
tai taikos konferencijoj 
šaukė palengvint Italijai 
taikos sutarties sąlygas. Jie 
ypač nori numušt karinius 
Italijos atlyginimus Sovie
tam. Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų taryba 
skyrė Sovietam $100,000,- 
000 atlyginimų, daugiausia 
dirbiniais iš einamosios ita
lų pramonės. Amerikinis 
ultimatumas J u g o slavijai 
dar padrąsino Italijos drau
gus.

Washington.— Senatorių 
komitetas gavo surašą na
cių partijos narių ameriki
nėse šalyse. Pasirodo, kad 
Hitlerio partija turėjo 149 
narius Jungtinėse Valstijo
se ir 5,000 Vidurinėje ir 
Pietinėje Amerikoje.

Irano Valdžia Areštuoja 
Demokratus

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia suėmė visus demo
kratinės Tudeh Partijos va
dus Khuzistano srityje, kur 
Anglija šeimininkauja di
džiuliuose žibalo laukuose. 
Kitur žandarai nušovė 12 
žmonių, kurie atsisakė ati
duot ginklus.

Washingtonas Esąs 
Pasitenkinęs Jugosla
vijos Atsakymu

PLINTA KŪDIKIŲ PARALY
ŽIUS N. Y. VALSTIJOJ

ŽYDAI BOMBOMIS 
PLAČIAI PRAARDE 
ANGLU LAIVA

Jeruzalė. — Slaptas 
lestinos žydų radijas 
virtadienį paskelbė, 
trys jauni žydai priplaukė 
prie anglų laivo. Empire 
Rival ir pritaisė bombas 
po vandeniu, Haifos uoste. 
Bombos praardė 8 pėdų il
gio ir 3 pėdų pločio skylę, 
per kurią vanduo smarkiai 
veržias į vidų. Anglai šau
dė į tuos jaunuolius, bet ne
pataikė. Laivas gabeno 
“nelegalius” žydus ateivius 
į nelaisvę Cyprus saloj.

Vienas to lėktuvo kelei- kūnam šaudyti 
vių, Turkijos kapitonas, bu- kraštų lėktuvus, J<aip^civi- 
vo sužeistas ir dar tebėra 
ligoninėje.

Kitas keleivinis ameriko
nu lėktuvas nušautas že
myn pirmadienį šią savaitę dentai užklausė 
Jugoslavijoje, už poros my- jam atrodo, kad Amerikos 

lėktuvai tyčia skraidė per 
jugoslavų žemę. Tito at
sakė, taip. Jie, girdi, tiks
liai lakstė per Jugoslaviją. 
“Jie norėjo parodyti ju
goslavams milžinišką Jung
tinių Valstijų galybę ir su
daryt įspūdį, kad Jugosla
vijos valdžia turi su viskuo 
sutikti,” pareiškė maršalas 
Tito.

Amerikos Bombanešiai
Tito sakė, Amerikos lėk

tuvai visais būriais skrai^. 
dė per Jugoslaviją, o uŠ 
kelių dienų po pirmojo am
erikinio lėktuvo numušimo, 
atlėkė didieji Amerikos 
bombanešiai ir skraidė virš 
jugoslavų miesto Ljublja
nos. Tai buvo jau “gry
na gąsdinimo demonstraci
ja,” pridūrė Tito.

Tito Ketina Patenkinti 
Jungtines Valstijas

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Pattersonas, įtei
kęs marš. Tito amerikinį 
ultimatumą, dar dvi valan
das su juom kalbėjosi. Ti
to pasižadėjo patenkinti 
Ameriką.

Jungtinės 
ultimatume 
Jungtinėms 
dą prieš Jugoslaviją, jeigu 
jugoslavų valdžia neįvyk
dys Amerikos reikalavimų 
per 48 valandas nuo ultima
tumo gavimo. Amerika rei
kalavo tuojau paleisti su
imtus lakūnus ir keleivius 
abiejų amerikinių lėktuvų, 
kurie buvo nušauti žemyn. 
Kitas reikalavimas — leist 
Jungtinių Valstijų atsto
vams laisvai pasikalbėti su 
lakūnais ir keleiviais, “ku
rie dar gyvi.”

Chinijos Valdžia ir 
Tariasi su Komunis
tais ir Grūmoja

liūs, taip ir karinius.”
I Amerikonai Tyčia Skraidę 

per Jugoslaviją
A m e r i kiniai korespon-

____  _____ J Tito, - ar

Washington, rugp. 23. — 
United Press praneša, kad 
Amerikos valdininkai pasi
tenkinę Jugoslavijos prem
jero Tito atsiliepimu į 
Jungtinių Valstijų ultima
tumą. Gerą įspūdį Wash- 
ingtonui padarė Tito pa
reiškimas, kad jis uždrau
dė savo lakūnams apšaudy
ti bet kokius svetimų kraš
tų lėktuvus, kurie skris per 
Jugoslaviją (nors tie skrai
dymai yra Jugoslavijos ne
priklausomybės laužymas 
ore, jeigu taip tyčia daro
ma). Amerikos valdininkai 
tikisi, kad galima bus susi
tart su Tito be skundo 
Jungt. Tautom.

Albany, N. Y. — Šį mė
nesį New Yorko valstijoj 
susirgo kūdikių paralyžium 
dar bent 201 asmuo. O per 
septynis pirmesnius mėne
sius buvo tik li97 susirgi
mai šia liga iš viso. Taip 
tai didėja skaičius kūdikių 
paralyžiaus aukų.

4,000 Žuvo Kalkuttos 
Riaušėse, Indijoj

Kalkutta, Indija. — 
jesnės žinios teigia, 
pastarosiose riaušėse 
mahometonų ir indusų Kal- 
ku ttos didmiestyje, Indijoj, 
žuvo 4,000 žmonių iš abiejų 
pusių, o sužeista buvo dau
giau kaip 11,000.

Lenkija Protestuoja, 
Kad Amerika-Anglija 
Kišasi i Jos Rinkimus v

Nanking, Chinija. — Chi
nijos tautininkų premjeras 
T. V. Soong tarėsi su chinų 
komunistų generolu Chou 
En-lai; jiedu svarstė, kaip 
sustabdyt naminį karą tarp 
tautininkų ir komunistų. 
Tuo pačiu laiku Chinijos 
valdovas Chiang Kai-she- 
kas pasiuntė daugiau armi- 
j o s prieš komu nistus 
S h a n ghajaus apygardoje, 
pietiniai - rytinėje šalies 
dalyje.

Tautininkų karo minis
tras gen. Pai Chung-hsi 
griežtai pareikalavo, kad 
komunistai pasitrauktų nuo 
svarbaus Tatung miesto. 
Komunistų kariuomenė ap- 

’ gulė Tatungą ir tikisi jį pa
imti. Gen Pai grūmojo 
maršuot prieš chinų komu
nistų sostinę Yenaną, jei 
komunistai dar puls Tatun
gą.

London. — Oficialis Len
kijos atstovas kaltino Jung
tines Valstijas ir Angliją, 
kad jos kišasi į vidujinius 
Lenkijos reikalus ir bando 
jai diktuoti. Taip jis atsa
kė į notas, kuriomis Ame
rika ir Anglija protestavo, 
kad lenkų valdžia, girdi, ne
teisingai suskaičius balsus 
paskutinių rinkimų Lenki
joje. Varšuvos valdžios at
stovas pareiškė, jog Angli
ja ir Amerika parėmė savo 
protestus tik tuščiais gan
dais ir išmislais, kuriuos 
paskleidė demokratinės len
kų valdžios priešai.

Amerikonai Negrąžina Jugo
slavijai Laivą: Jugoslavai 
Skundžiasi Jungt. Tautom

Maskva, rugp. 23.— Mas
kvos radijas pranešė, jog 
Jugoslavija įteikė skundą 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai, kad amerikonai ne
grąžina jugoslavam pri
klausomų laivų. Tai Duno
jaus upės laivai. Juos bu
vo užgrobę naciai, vengrai 
ir kiti Hitlerio palydovai. 
Jugoslavija ne kartą reika
lavo tuos laivus jai sugrą
žinti. Bet karinė ameriko
nų vyriausybė vis dar laiko 
juos savo globoje.”ORAS. — Bus šiltoka.

turi

užsimegs glaudesnituvių — užsimegs glaudesni vėjais, 
ir pastovesni ryšiai ateityje. \j>omba

ADMIROLAS BLANDY RAGINA DARYTI 
TANKESNIUS ATOM-BOMBŲ BANDYMUS

Washington. — Admiro
las' Wm. Blandy pareiškė, 
jog Amerika turi dažniau 
daryti bandymus su atomi
nėmis bombomis. Jis vado
vavo dviejų atom - bombų 
išsprogdinimui ties Bikini 
sala. Blandy sakė, atomi
nė bomba baisi dviem at- 

vįena> tai atom- 
omba sprogdama tuoj vis-

ką / naikina. Antra, atomų 
dalelės plačiai paplinta; ta
da jos niekam nematomai, 
negirdimai ir nejaučiamai 
spinduliuoja - spraginėja ir 
nuodija žmones per ilgą 
laiką. Šitokia atomų bei jų 
skeveldrų veikla vadinama 
radio - aktingumu.

Adm. Blandy ir laivyno 
sekretorius Forrestai už-

reiškė, jog pasaulis 
priimti Amerikos planą 
atominei jėgai kontroliuoti 
visose šalyse.

(Tuo tarpu Jungtinės 
Valstijos gamins daugiau 
atominių bombų ir pasilai
kys jų sekretus, iki bus 
naikinti visi atominiai 
vojai iš svetur.)

CHIANG KVIES JUNGT. 
TAUTAS PRIEŠ CHINŲ 

KOMUNISTUS
Shanghai. — Teigiama, 

jog Chinijos Chiang Kai- 
sheko tautininkų valdžia 
prašys, kad Jungtinės Tau
tos perimtų į savo rankas 
komunistų valdomas vietas, 
kurias tautininkai nesitiki 
atkariaut nuo chinų komu
nistų.

Philadelphia. — Paleistas 
iš kalėjimo John R. Hoff
man, 46 metų amžiaus, sa
ko, kad jis nenori būti lais
vėje. Jis yra ištupėjęs 28 
metus kalėjimuose.

DAUG ATOMINIŲ BOMBŲ 
REIKĖSIĄ KARUI ,

Washington. — Ameri
kos generolas W. E. Kep- 
ner, stebėjęs atominių bom
bų sprogdinimus Bikini, 
sakė, reikės daug atom- 
bombų atakai daryti busi
majame kare. Neoficialiai 
skaičiuojama, kad Amerika 

‘turi apie 50 atom-bombų.
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APIE RUOŠTĄJĮ SMUR
TĄ URUGUAJUJE

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas (š. m. liepos 
mėn. 6 d.) rašo apie tąjį 
smurtą, kuriuo to krašto 
fašistai buvo pasikėsinę pa
sigrobti valdžios vairą į sa
vo rankas. Laikraštis žy
mi:

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

Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas
n Rugpiūčio 24 d. Montevidejuje atsidarys Pietų Ame

rikos Lietuvių Kongresas, kuris tęsis tris dienas. Kon
greso šaukėjai, kuriuos sudaro Uruguajaus ir Argenti
nos demokratiniai lietuviai, stato darbų dienotvarkių 

(sekamus du punktus:
1. Parama mūsų Tėvynei (Lietuvai), ir
2. Visų Pietų Amerikos demokratinių lietuvių vieny- 

h . • .• ’ #
Be abejo, ryšium su tuo, kils ir kitų klausimų, kii- 

J riuos, tikimės, Kongreso dalyviai tinkamai išspręs.
Mums tenka turėti galvoje tas faktas, kad šiame 

Kongrese dalyvaus trijų valstybių lietuvių atstovai: Uru
guajaus, Argentinos ir Brazilijos. Kiekviena iš tų vals
tybių yra kitokia; kiekvienoje skirtingos gyveninio są
lygos, skirtingi įstatymai, skirtinga tvarka ir tuo būdu 
visų P. Amerikos demokratinių lietuvių vienybė negalės 
būti organinė, — ji tegalės būti tik ideologinė, tik dva
sinė.

Brazilija, kurioje gyvena kelios dešimt tūkstančių 
lietuvių, dar vis tebelaiko bjaurius fašistinius įstatymus, 
draudžiančius tautinėms grupėms leisti savo spaudą ati
tinkamoje kalboje! Tautinių grupių organizacijos yra 
griežtoje kontrolėje pačių braziliečių, valdžios pastatytų 
žmonių. Visas tautinių grupių gyvenimas griežtai su
spaustas. Pagalvokime: lietuviai neturi nei vieno savo 

L* laikraščio, — nevalia!
Brazilija — milžiniška šalis savo geografiniu pločiu 

ir nemažai lietuvių ten gyvena pasisklaidusiai; tik Sao 
Paulo mieste jų susikaupę keletas tūkstančių. Brazilijoje 

/ kalba portugališka, — skiriasi nuo visų kitų Pietų Ame
rikos respublikų, kuriose oficialė kalba ispaniška.

j Kongrese, be abejo, Brazilijos lietuviai turės savo
-----atstovus, bet jie ten bus suvykę nelegaliai, neoficialiai.

i Argentinoje per metų eilę buvo uždrausta demokra- 
I tinei spaudai pasirodyti; tik šiuo metu pažangieji to
I krašto lietuviai leidžia savo laikraštį “Vienybę’' ir pra-
I dėjo kurti savo organizaciją. Kaip ilgai Perono valdžia
| sutiks leisti pažangiajai visuomenei pasirodyti su savo
I spauda, mes nežinome. Vienas aišku: argentiniečiai da-
| lyvauja Kongreso šaukime; jie turės savo atstovybę ir
I jiems, be abejo, bus lengviau pravesti gyveniman Kong-
I reso tarimus, negu braziliečiams.
; Uruguajus, kuriame įvyksta Kongresas, — laisviau

sia iš visų Pietų Amerikos respublikų; ten pažangieji lie
tuviai leidžia savo laikraštį “Darbą”, ten jų veikimo 

T. /niekas netrukdo, deja, Uruguajuje gyvena mažiausia 
lietuvių — tik keletas tūkstančių.

Vienas, tačiau, yra aišku: visose trijose valstybėse 
milžiniška lietuvių dauguma yra pažangi, demokratinė, 

‘pritarianti Tarybų Lietuvai ir trokštanti juo greičiau 
važiuoti Lietuvon ir ten gyvent!

Taigi, turint visa tai domėj, sutiksime, jog Kongre
so dalyvių uždaviniai nebus lengva išspręsti; dar sun
kiau bus pravesti gyveniman Kongreso tarimai, ypačiai 
tokioje šalyje, kaip Brazilija.

Nepaisant to, šis pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas yra didelis žingsnis pirmyn ir mes pasitikime, 
kad jo dalyviai atsargiai, broliškai ir sumaniai aptars 
pasibrėžtus uždavinius ir nustatys tvirtas gaires demo
kratiniam Pietų Amerikos lietuvių judėjimui, pagal ku
rias bus dirbama ir siekiamasi gražesnio, laimingesnio 
ir taikaus gyvenimo sau ir visai žmonijai.

Mes Kongreso dalyviams linkime, o su mumis jiems 
linki vis^ demokratinė Jungtinių Valstijų lietuvių visuo
menė: geriausių pasėkų jūsų, broliai ir sesės, pasibrėž- 
tuose darbuose!

“šios savaites pradžioje 
Urugvajaus saugumo orga
nai laiku nuslopino prieš
valstybinį sąmokslą, kurio 
autoriais buvo keliolika ka
riškiu ir civilių asmenų. Jų 
ruoštas smurto perversmas 
turėjo aiškiai fašistinį pobū
dį, nes jie patys, mažiau ar 
daugiau buvę pavojingi šiai 
santvarkai fašistiniai gaiva
lai.

“Iki šiol viešai dar nepa
skelbta, ant kiek buvo išsi
šakojęs tų smurtininkų tin
klas ir kieno direktyvas pri
imdami jie ruošėsi ginklo pa
galba sutremti šios šalies 
liaudies laisvę.

“Tačiau jų tikslas aiškus: 
kėsinosi prieš demokratines 
institucijas, kad panaikinus 
liaudies teisę laisvai pareikš
ti savo balsą per lapkričio 
mėn. įvyksiančius rinkimus.

“Eugenio Gomez — Urn-, 
gvajaus Komunistų Partijos 
vadas — patiekė savo nuo
monę, kokią reikia turėti po
ziciją, jeigu norima pastoti 
kelią naujiems sąmoklams 
ateityje, sakydamas:

“... Vienok, aišku darosi, 
kad nebus galima likviduoti 
perversmų bandymus, nei pa
naikinti sąmokslus prieš liau
dį ir prieš demokratiją, jei
gu prezidentas nepakvies 
demokratinių partijų, kad 
rasti susitarimą ir sudaryti 
koalicinę ^valdžią su visomis 
pažangiosiomis jėgomis, ku
rios.tikslas būtų pravesti gy
veniman didelių ir pagrindi
nių ekonominių pagerinimų 
programą, ko pasėkoje vy
riausybė susilauktų proleta
riato ir liaudies pritarimo, 
nes šių jėgų vienybė ir kova, 
paskutinėj instancijoj, suda
ro geriausią garantiją, kad 
išlaikius demokratiją ir ša
lies nepriklausomybę.”

Jau naują tarškaluką 
sugalvojo mūsieji maskol-i 
berniai savo “unaro” su
stiprinimui. Mat bolševi
kai nori pasirodyti, jog ir 
jie admiruoja meną, jog 
ir jie “nusimano” apie dai
lę bei kultūrą, jog ir mas- 
kolberniai turi savo tarpe 
‘tiligentiškų’ pircikų. O 
kaip gi! Tas jų naujas 
tarškalukas, tai “Visos A- 
merikos Lietuviškų Bolše
vikų Vystavka.”* * *

Klausant jų tarškalukų 
smarkų barškinimą, spė
jama, kad toje “Vystavko- 
je” dalyvaus bolševikų ta
lentingiausi peizoto jai, ir 
kakonifiškiausi “muzikon- 
tai”, ir revoliucijoniškiau- 
si “atsisakiusieji nuo se
nojo sviesto” solistai... na, 
ir kacapiškesni už pačius 
kacapus balalaikistai su 
visokiom moskovsko sorto 
balabaikom.

Pamatysime, kokia bus () 
toji raudonfašistu “Vys- I į“u • 
tavka.” Į kai 1
Šitaip negražiai blevygo-1

Prez. Trumano sušaukta 
darbininkų ir industrijos savi
ninkų atstovų konferencija pa
kriko po pradiskusavimo 26 
dienų. Industrijos savininkai 
nepriėmė darbininkų pasiūly
mų.

Amerika Išvakarėse Svarbių Įvykių

Prisiminus Sacco ir Vanzetti

PAVYZDYS KLERIKA- 
LIŠKOS “GRAžIA- 
KALBYSTeS”

Visiems žinoma ta tiesa, 
kad nervuojasi ir plūstasi 
žmogus tuomet, kuomet 
jam nesiseka, kuomet po 
kojomis nebe junta pagrin
do. Tokioje stadijoje, ma
tyt, dabar yra atsidūrę 
mūsų broliai iš Chicagos 
Draugo. Savo pozicijai at
laikyti argumentų jie netu
ri, tai piktais žodžiais 
švaistosi ir piemeniškai 
plūstasi.

Dėl pavyzdžio pasiskaity
kite sekamą “perlą”, tilpusį 
Drauge rugp. 20 d.:

! FILIPINŲ ARMIJA PUO
LA VALSTIEČIUS

Manila. — Luzon provin-
1 cijoj, Filipinuose, įvyko 
i nauji mūšiai tarp fašisti- 
• nio prezidento M. Roxaso 

riuomenės ir valstiečiu 
! partizanų. Užpulti ir besi- 
1 ginantieji valstiečiai buvo 

ja tiktai paskutiniai pa- i bombarduodami iš patran- 
kvaišėliai. . ku.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Šią savaitę (rugpiūčio 22 d.) sukako lygiai 19-ka 
metų, kai Mass, valstijoj buvo nužudyti du italai darbi
ninkai Sacco ir Vanzetti.

Juo toliau mes nuo 1927 m. rugpiūčio 22 d. stovime, 
tuo giliau esame įsitikinę, kad tiedu darbininkai buvo nu
žudyti nekaltai!

Šiandien kiekvienam jau yra aišku: jei 1927 m. 
Amerikos darbininkai būtų buvę organizuoti taip, kaip 
šiandien, tai Sacco ir Vanzetti nužudymas nebūtų įvy
kęs ! 1 ♦ $

Valdančioji klasė, reakcininkai, kurie tuodu vyru 
nekaltai nužudė, tuomet žinojo ir dabar žino, kad jie 
žudė juodu nekaltai. Apjakę darbininkų judėjimui ne
apykanta, jie manė, nužudydami Sacco ir Vanzetti, sau 
garbės paminklą pasistatys. Šiandien, tačiau, kiekvienam 
aišku: jie pastatė garbės paminklą kankiniams, o ant 
savo vardo užsitraukė liaudies apmaudą ir pasmerkimą 
visiems laikams!

Amerikos darbo žmonės privalo nuolat ir nuolat tu
rėti galvoje Sacco ir Vanzetti tam, kad ateityje niekad 
daugiau nepasikartotų tai, kas buvo padaryta 1927 m. 
rugpiūčio 22 d. Charlestown, Mass.!

Pas žmones susidarė o- 
pinija, kad bolševikai yra 
tamsiausia minia. Tai du
ria maskolberniams ne į 
nosį, bet tiesiog į akį. 
Vargšams skaudu ir pik
ta, kad lietuviai iš jų. tam
sumo aklumo šidinasi. Tad 
jų “učiteliai” nublat spie
gia, kad bolševikai yra 
“nusikratę k 1 e rikališkų 
prietarų”, kad komunistai 
yra baisiai “šviesūs” ir 
“pažangūs”... kad tik pas 
juos yra literatūra ir kul
tūra. O visuomenė tik 
klausosi ir šypsosi, nes ži
no, kad raudonplimpiai nei 
literatūros nei kultūros 
neturi.

Bolševikai turi tik chu
liganišką makuliatūrą, o 
ne literatūrą. Maskolber- 
nių visa “kultūra”, tai 
prasideda ir baigiasi tik 
kruvinoje Stalino diktatū
roj. Dacol!

s|: sfs *

Kaip Aš Susipažinau su | 
Dienraščiu Laisve !

Tai buvo pradžia 1914 
m. Gyvenau pas žmones, 
kaip sako, ant. burdo. Šei
mininkui ateidavo Keleivis. 
Kadangi jis labai sunkiai 
skaitydavo raštą, tai jis va
kare, parėjęs iš darbo, pra
šydavo manęs, kad aš jam 
paskaityčiau “Mikę su Tė
vu”. Paskaitęs, vartydavau 
Keleivį. Vieną kartą randu 
pagarsinimą, kur buvo pa
sakyta: užsirašykit Laisvę, 
kuri išeina Naujoje Angli
joje. Tuomet Sš nežinojau, 
kur ’ta Naujoji Anglija bu
vo. Mania u, kad kuri 
nors šalę Anglijos, už! 
vandenyno. Buvo paša-| 
kyta: Laisvėje telpa daug 
visokių žinių iš Amerikos 
ir iš visų kitų kraštų, taip
gi buvo pasakyta: Laisvėje 
telpa daug moksliškų 
straipsnių. Tas mane ir pa- 
akstino prie Laisvės skaity
mo. O dar buvo pasakyta, 
kad vienas numeris siunčia
mas dykai, pamėginimui. 
Tėmijau adresą ir rašiau, 
kad man atsiųstų vieną nu
merį paskaityt. Už trijų 
dienų gaunu Laisvę. Tik 
tuomet supratau, kad Nau
joji Anglija nėra už jūrų, 
bet kur nors arčiau turi 
būt.

Nuo to laiko tebeskaitau 
Laisvę. Tai jau pulkas me
tų, kai Laisvė gina darbo 
žmonių reikalus. Nuo pat 
pirmo numerio, nuo pat pir
mos dienos išėjimo, ji šaukė 
liaudį į kovą su parazitais, 
su išnaudotojais, šaukė 
darbo žmones kovoti už ge
resnį gyvenimą, už geres
nę ateitį. Laisvė mums ati
dengė visokias kapitalistų 
šunybes, kurios vedė ir te
beveda liaudį prie pražū
ties. Laisvė atvertė žinoji
mo lapą mums, kad mes 
pažintume sukčius, parazi
tus ir raketierius. žodžiu 
sakant, Laisvė stovėjo sar
gyboje prieš visus gręsian
čius žmonijai pavojus. Štai, 
kodėl aš skaitau Laisvę. 
Laisvė išmokino manę ir ki
tus tūkstančius protauti, iš
mokino suprasti politiką, 
išmokino dieninius įvykius, 
dieninius klausimus pažin
ti, parodė, kad mes, darbo 
žmonės, esamę, išnaudoja

mi, ir kas lieka mums da
ryti. O t, mes jau žinome, 
mes turime organizuotis, 
mes turime ginti savo rei
kalus, mes turime priklau
syti prie darbininkiškų or
ganizacijų.'

Atsigrįštu 35 m. atgal. 
Ką matau? Atvykau į šią 
šalį maldų prisiskaitęs, ro
žančium, škapleriais apsi
kabinęs savo kaklą ir vos 
tik galėjau laišką parašyti 
Lietuvon, pats per save tru
putį prasilavinęs rašyt. To
dėl dėka dienraščiui Lais
vei, šiandieną turiu akis at
merktas. Palenkiu savo gal
vą jums, Laisvės vedėjams, 
Laisvės redakcijai, Laisvės 
darbininkams ir Laisvės 
bendradarbiams. Jūsų dar
bas šviesus, jūsų darbas 
prakilnus, jūsų darbas tei
singas; jūs vedėt liaudį ti
kru, teisingu keliu į apšvie- 
tą į liuosybę.

Laisvė kentėjo visokių 
niekšų užpuolimus, Laisvė 
buvo įskųsta policijai, Lais
vė buvo traukiama teisman, 
Laisvė buvo niekinama vi
sokių niekšų, visokių fašis
tų. Jūs, draugai, Laisvės 
vedėjai, mokė jot apginti 
darbininkų teises ir Laisvės 
reikalus nuo visokio pikto 
brudo, mokė jot mums at
versti teisybės lapą ir paro
dėt lietuviško sukirmijusio 
fašizmo darbus. Jūs įrašėt 
į istorijos knygas lietuviško 
dvokiančio fašizmo padary
tas Lietuvos liaudžiai 
skriaudas, jūs taipgi įrašėt 
į istoriją jų biaurius dar
bus, kurių jie negalės iš
plėšt su nagais, negalės iš- 
laižyt su liežuviu, nei iškąs
ti dantimis. Lietuvos gent- 
kartės skaitys ir žinos, kad 
buvo lietuviškas fašizmas, 
kad buvo brudas ant Lie
tuvos kūno, kuris su vokiš
ku fašizmu žudė, niekino, 
plėšė tūkstančius nekaltų 
Lietuvos geriausių piliečių. 
Fašizmas nuskriaudė žmo
niją ant tiek, kad dar nie
kas. istorijoj nepapildė to
kių negirdėtų baisenybių, 
kokias niekšiškas fašizmas 
atliko.

Tai tokios mano mintys. 
Tai tiek aš norėjau pasaky
ti. Tai todėl aš skaitau 
dienraštį Laisvę.

Vincent Kazlauskas

Nors, tiesa, rekonversija 
nedavė tokio didelio ir stai
gaus nedarbo, kokio buvo 
tikėtasi, tačiau nėra jokia 
paslaptis, jog keletas milio- 
nų darbininkų vaikštinėja 
be darbo. Kol kas jie nesu
daro jokio rimto bedarbių 
bruzdėjimo, bet negalima 
sakyti, kad taip ir pasiliks. 
Tuo tarpu nedarbas mažai 
te jaučiamas ir bedarbių rei
kalai nėra toki opūs dėl tos 
priežasties, kad bedarbiai 
gauna nedarbo apdraudos. 
Ta apdrauda, tiesa, nėra 
didelė, tačiau jinai pagelbs
ti žmogui kelioliką savaičių 
apsirūpinti maistu. Kas 
bus, kai keletas milionų be
darbių išbaigs savo apdrau- 
dą ir darbo negaus?

Svarbiausia šio laikotar
pio ypatybė, tai kainų tvar
kymo reikalai. Naujasis O 
PA (Office of Price Admi
nistration) nuėmė kainų 
kontrolę nuo daugybės 
daiktų ir todėl kainos žy
miai pakilo. Sugrąžinta 
kainų kontrolė tūlus daik
tus jau vėl varo į “black 
marketą.” Netikslumas ir 
suirutė, didžiausia netvar7 
ka. Šios padėties būtų buvę 
išvengta tiktai sustiprinant 
kainų kontrolę, vietoj ją at
leisti. Reakcinė dauguma 
Kongrese padiktavo kitaip 
ir dabar visi jaučia padė
ties pablogėjimą.

Kainų pakilimas, gyveni
mo pabrangimas ryškiai aš
trina Amerikoje klasinius 
santykius. Kol kas viešpa
tauja gana didelė tyla—tik 
vienur kitur iškyla maža 
skale streikų. Bet ši tyla y- 
ra tyla prieš audrą. Darbo 
unijos šarvuojasi naujoms 
kovoms. Pavasario streikų 
bangos laimėjimus jau la
bai gražiai suėdė kainų pa
kilimas. O kas blogiausia, 
kad kainų kilimui galo dar 
vis nesimato.

CIO prezidentas Murray 
pasiūlė valdžiai, kad ji tuo
jau sušauktų darbininkų, į- 
monių savininkų ir valdžios 
atstovų pasitarimą dėl ap
svarstymo naujos padėties. 
Darbininkai, jis sako, turės 
reikalauti algų pakėlimo. 
Jie nori šį reikalą išspręsti 
taikos keliu. Todėl siūlo 
bendrą konferenciją. Bet 
jeigu valdžia ir fabrikantai 
nenorės kalbėtis ir klausy
ti darbininkų balso, darbi
ninkai turės vėl streikų pa
galba siekti savo tikslo.

Prieš šitą Murray kon
struktyvų ir išmintingą pa
siūlymą vienu balsu išstojo 
buržuazinė spauda. Sam
dytojų organizacijos tai pat 
nemato tokios konferenci
jos reikalo. Ji nieko neža
danti, ji nieko neduosianti, 
kaip nieko nedavus panaši 
prezidento Trumano su
šaukta konferencija pir
miau.

Valdžia oficialaus atsa
kymo dar nedavė. Neatro- ; 
do, kad ji priims CIO pre
zidento pasiūlymą.

Tai ko galima tikėtis ir , 
laukti ?

Galima tikėtis tiktai i 
streikų bangos.

Sunku pasakyti, kaip išė
jo organizuotieji darbinin
kai iš neseniai praūžusios 
streikų audros. Tiesa, jie 
laimėjo algų pakėlimą, pri
vertė valdžią ir fabrikantus 
derėtis ir nušileisti, bet ar 
jų organizacinės eilės susti-1 
prė jo, tai kitas klausimas. 
Negalima nuslėpti to fakto, 
kad eilėje unijų narių skai
čius yra gerokai sumažė
jęs. Pavyzdžiui, Electrical 
Workers unija paskutiniais 
keliais mėnesiais neteko 
150,000 narių. O ši unija j

čiaus sumažėjimą junta ir 
kitos didžiosios unijos.

Tačiau yra faktas, kad iš 
gana audringų streikų dar
bo unijos išėjo su nepalauž
tu nugarkauliu. Tai peikia 
skaityti dideliu laimėsimu. 
Tai parodo darbininkų^t- 
sparumą ir solidarumą. Tai 
yra gvarantija ateities lai
mėjimam. /

Mažai tekalbama, bet/vi
sų jaučiama labai rimta pa
dėtis su veteranais. Jų pa
dėtis nepavydėtina.

Su veteranais pasikarto
ja istorija Pirmojo Pasau
linio Karo pokarinio laiko- |
tarpio. Jie vėl apleisti ir 
užmiršti.

Kol kas veteranai gana 
tykiai, ramiai užsilaiko. 
Tam yra labai rimta prie
žastis. Jie iš valdžios gau
na šiek tiek primokėti — 
nedaug, bet gauna. Bedar
bis veteranas į savaitę gau
na dvidešimt dolerių. Tai 
šiek tiek reiškia, dėl mais
to užtenka. Bet taip jis gali 
gyventi tiktai metus lai
ku.

‘ Kas bus toliau?
Veteranus erzina ir gy

venimo namų nebuvimas. 
Tiesiog skandališka padėtis 
su namais. Sugrįžę iš armi
jos veteranai neturi kur 
gyventi. Jaunos šeimos ne
gali kurti namų židinio.

Konservatyviško elemen
to vadovaujamos veteranų 
organizacijos nejudina nė 
piršto veteranų padėčiai 
palengvinti. Nesinori tikė
ti, kad veteranų kantrybė 
bus neišsemiama.

Mūsų valdžios vedamoji 
užsieninė politika — poli
tika aiškiai nukreipta prieš 
didž. Tarybų Sąjungą — 
nepadeda naminiams žmo
nių reikalams. Pavyzdžiui, < 
geri santykiai su Tarybų 
Sąjunga ir jos įtakoje esa
momis valstybėmis pašalin
tų iš Amerikos žmonių ner
vų įtempimą, netikrumą ir 
laukimą. O kas svarbiausia, 
kad Amerikos dirbiniams 
užsienyje rinka padidėtų. 
Juk Tarybų Sąjunga laukia 
progos duoti Amerikos pra
monei didelius užsakymus. 
Šešeto bilionų dolerių kre
ditas reikštų keliems šim
tams tūkstančių darbininkų 
darbą. Bet vedamoji Byrne- 
so politika nežada sklan
daus b e n d r adarbiavimo 
tarpe Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos. Toji politika, tuo 
būdu, kenkia Amerikos 
žmonėms. Ši “kieto kumš
čio” politika, pagaliau, grū
moja nauju karu.

ENOS A. AXTEL, buvęs as
meniškai užgirtas prez. Tru
mano ir CIO Politinės Veik
los Komiteto (PAC), laimėjo 
demokratų nominacijas i Kon
gresą iš Missouri valstijos 
Kansas City distrikto prieš

yra viena iš stipriausių ir’esamąjį kongresmaną Roger 
kovingiausių. Galimas daik- Slaughter, kraštutinį konser- 
tas, kad tolygų narių skai-• vatyvų asmenį.
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Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangu* nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti iš 
priežastie* veiks
minio užkietėjimo 
— įsigykite Dr. 
Peter’s Gomozo — 
laikų-išbandyto vi
durių toniko vai
stų. .Sudėtinis 18 

| pačios Gamtos 
| vaistinių šaknų, 
: Žolių ir augmenų, 
t Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
tą malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanu* 
-—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo. 

.Įsigykite Gomozo 
; šiandien.

Jeigu ifi* negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų _ susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite

PRIEDO Bandymui Bonkute* 
1 DR. PETTER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuri* suteikia greitą paleng- 

; vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
• skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 
i gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkahnas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea 
nevirškinimas ir rčnruo.

ir pažįsta jų tikrąjį patrio
tizmą.

Buržuazija, keršydama 
poetui už jo meilę liaudžiai, 
ima jį šmeižti ir niekinti. 
Poetas atsiduria kovos ug
nyje, ir čia jis dar labiau 
užsigrūdina.

1940 m. susikūrusią Ta
rybų Lietuvą Liudas Gira 
pasveikina laimės ir džiu
gesio įkvėptum dainom. Jis 
pats aktyviai įsijungia į 
Lietuvos pertvarkymo dar-

■ Vilniuje buvo palaidotas 
" Liudas Gira. Lietuvių tauta 

giliai gedėdama atsiskiria
I m IBI amžinai liaudies

■ B^J poetu, —
B Bin M H „ B B 4k4l Liudu Gira. Poeto mirtis y-
■ ■ w H ■ H ^Bl B B M B ra didelis nuostolis mūsų

tarybinei literatūrai ir mū- melagingas, 
su visuomenei.

Prieš 40 su viršum metų 
lietuvių tauta išgirdo pir
mąjį jauno poeto Liudo Gi
ros balsą, kuris suskambo 
gilia ir nuoširdžia liaudies 
gaida. Poetas apdainavo 
sunkios caristinės ir kapi
talistinės priespaudos sle
giamą liaudį ir drauge kė
lė geresnės ateities viltį. 
Jis ateityje matė žiburėlį, 
kuris turės nušviesti sunkią 
darbo liaudies buitį.

Ir tas žiburėlis pagaliau 
nušvito. Lietuva tapo tary- vę, yra tarybinė santvarka, 
binė, savo pačios darbo Jis savo žvilgsnį nukreipia 
žmonių valdoma. Sunkus ir į Tarybų Sąjungos tautas

PASKUTINIOJI LIUDO GIROS KELIONE
Gedulo nuotaika ne tik tarybinių ra

šytojų sąjungos rūmuose, kur pašarvo
tas garbingasis tos sąjungos narys, di
dysis mūsų liaudies poetas Liudas Gira, 
—gedulas gaubia senąjį Vilnių, mūsų 
krašto žaliuosius kaimus ir žydinčias 
pievas, kur taip dažnai aidi jo dainos 
virtusios liaudies dainomis.

Poetas ilsisi ant raudonu šilku apties
to katafalko, šalia gi žėri eilė ordinų, be 
žodžių kalbėdama apie velionies nuopel
nus tarybinei liaudžiai ir jos kultūrai. 
Poetas ilsisi gausybėje tėviškės gėlių, ku
rias daug kartų jis apdainavo savo ne
pamirštamuose posmuose, o pro šydus

Į
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LIUDAS GIRA
—tartum pro gimtosios Dzūkijos ežerų 
ūkus—atskrenda iš kitos salės liūdesio 
kupina muzika... Šopeno “Gedulo mar
šas,” Čaikovskio “Elegija,” Naujalio 
“Svajonė”... Tai Radijo Komiteto or
kestras, nusipelniusio meno veikėjo kom
pozitoriaus A. Klenickio vedamas, at
sisveikina su poetu.

Justo Paleckio Kalba
Liūdi šiandien lietuvių tauta, laidoda

ma savo mylimą dainių liaudies poetą 
Liudą Girą, kurio poezijos lyra skambė
jo .daugiau kaip 40 metų.x Mirė poetas, 
bet nemirė ir nemirs jo dainos, taip pa
mėgtos mūsų liaudies ir plačiai dainuo
jamos greta mėgiamiausių liaudies dai
nų. Liks gyvos tos dainos, kaip neiš
dildomas Liudo Giros paminklas, įrašy
tas tvirčiausiame granite—liaudies šir- 
dyje.

Didelis ir skaudus yra nuostolis ir 
smūgis, kurio susilaukė mūsų literatū
ra Liudo Giros mirtimi, kuri žiauriai pa
kirto tą vešlųjį mūsų literatūros ąžuo
lą. Bet Liudas Gira liks gyvas lietuvių 
literatūroje, kurioje jis taip ilgai ir įspū
dingai pasireiškė, kaip poetas, kritikas, 
dramaturgas, publicistas.

Liudas Gira buvo ne tik lietuvių po
etas, bet ir uoliausias tautų draugystės 
ir jų kultūrinio bendradarbiavimo veikė
jas. Jo literatūrinėje veikloje atsispin
dėjo kūrybiniai santykiai su rusų, bal
tarusių, ukrainiečių, lenkų, latvių, estų, 
kirgizų ir kitų tautų literatūromis.

Gili tautos meilė, laisvės troškimas 
vargstančiai darbo liaudžiai buvo vieni 
pagrindinių Liudo Giros poezijos ele
mentų. Sielojimasi savo tautos likimu, 
noras nuoširdžiai tarnauti savo liaudžiai 
atvedė Liudą Girą į didelio poeto—pat
rioto kelią, padėjo jam atsikratyti reak
cijos pinklių ir griežtai pasukti į pažan
gos kelią, kai lietuvių tautai grėsė di
džiausias jos gyvenime pavojus, kurį su
darė fašizmas ir artėjanti hitlerizmo ag
resija. Juodžiausiai fašizmo reakcijai 
siaučiant, dar 1935 metais, Liudas Gira 
pradėjo aktyvią kovą prieš suniekšėju- 
sią buržuaziją ir aiškiai ėmė skelbti, 
kad vienintelis ir tikras lietuvių tautos 
išgelbėjimo kelias yra eiti išvien su Ta
rybų Sąjungos tautomis, eiti tarybiniu 
keliu.

Lietuvių tauta minės Liudą Girą kaip 
Tarybų Lietuvos išaušusio ryto entuzias-

Iš visos Tarybų Lietuvos suplaukę 
darbo žmonės nenutrūkstama srove 
plaukia prie katafalko atsisveikinti su 
mylimu poetu. Garbės sargyboje pasi
keisdami stovi vyriausybė nariai, tarybi
niai rašytojai, dailininkai, muzikai, Vil
niaus Valstybinio Universiteto profeso
riai ir studentai, įmonių, fabrikų dar
bininkai, tarnautojai...

Tamsia šviesa žėri metalinis karstas, 
kai kelia jį nuo katafalko LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas drg. J. Paleckis, VKP (b) CK biu
ro Lietuvai narys drg. F. Kovaliovas, 
LKP (b) CK sekretorius drg. A. Snieč
kus, LKP (b) CK sekretorius drg. K. 
Preikšas, LTSR Mokslų Akademijos 
Prezidentas, nusipelnęs mokslo veikėjas 
prof. J. Matulis, Ministrų Tarybos Pir
mininko pavaduotojas V. Niunka.

Spindi aukso raidės šilkiniuose vaini
kų kaspinuose, begalėje vainikų ir 
puokščių, kurios nuklojo paskutinįjį po-

Minios žmonių lydi poetą — Pylimo 
gatve, Tarybų Sąjungos Didvyrio Jace- 
nevičiaus gatve. Mokslų Akademija, ta
rybinių rašytojų sąjungą, Vilniaus Uni
versiteto studentai, fabrikų ir įmonių 
darbininkai, Vilniaus dramos teatras, 
Filharmonija, pionieriai, įmonės ir įstai
gos organizuotai lydi, aidint gedulin
giems Bethoveno akordams, dviem rau
donomis vėliavomis apsiaustą karstą.

Velionies artimieji, vyriausybės na
riai, partijos darbuotojai, organizacijos 
ir moksleivija glaudžiu, plačiu vainiku 
apsupa karstą, gulintį ant balto Rasų 
smėlio, galingo ąžuolo šešėlyje.

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas drg. J. Paleckis at
sisveikina su nepamirštamu poetu Ta
rybų Lietuvos vyriausybės, LKP (b) Cen
tro Komiteto ir Lietuvos liaudies vardu.

(Liudas Gira mirė š. m. liepos 1 d., jo 
palaikai palaidoti liepos 3 d. Rasų ka
pinėse Vilniuje. —Laisvės Red.)

tišką dainių, darbo žmonių laimėjimų 
trubadurą. Visada brangus Lietuvos 
liaudžiai bus Liudas Gira kaip liaudies 
išrinktasis deputatas, kaip narys Liau
dies Seimo, to seimo, kuris, vykdydamas 
liaudies valią ir paskelbdamas Tarybų 
Lietuvą laisva darbo žmonių respublika, 
pradėjo naują epochą lietuvių tautos gy
venime ir išvedė tautą į išgelbėjimo ir 
laimėjimų kelią.

Lietuvių tauta minės Liudą Girą kaip 
nepalaužiamą dvasios didvyrį, kokiu jis 
pasireiškė Tėvynės karo metu. Sunkiau
siais 1941 m. rudens mėnesiais jo su
kurtoji poema “Žalgirio Lietuva” visada 
liudys apie jo begalinį pasitikėjimą tary
binės liaudies nenugalimumu, apie jo ti
kėjimą į pergalę, į tai, kad vokiškieji 
fašistai bus sutriuškinti ir Tėvynės ka
re, kartu su kitomis tarybinėmis tauto
mis petis į petį eidama, lietuvių tauta 
laimės antrąjį Žalgirį. Kaip kilnus pat
riotizmo pavyzdys yra 55 metų susilau
kusio Liudo Giros įstojimas į Raudono
sios Armijos lietuviškosios divizijos ei
les. Pergalės troškimu ir mirtina ne
apykanta priešui suskambėjo čia poeto 
—kario lyra. Daugelis to laiko Liudo 
Giros kūrinių liks gyvu paminklu tų 
jausmų, kuriuos kiekvienas tarybinis 
patriotas jautė Tėvynės karo metu.

Stalino vadovaujama tarybinė liaudis 
nugalėjo ir sutriuškino vokiškuosius 
grobikus. Išsipildė Liudo Giros žodžiai 
apie antrąjį Žalgirį, apie teisingą atpil
dą, kurio susilauks vokiškieji grobikai 
už mūsų sugriautus miestus ir skriau
das. Išsipildė Liudo Giros žodžiai apie 
laiką, kada susilauksim pergalės.

Ir žengsim vėl petin petis
Prie laisvės baro — didžio, naujo:— 
Kurt miestų, fabrikų statyt, 
Bert dirvon grūdus pilna sauja.
Ir suklestės mūs Lietuva, 
Žaizdas skaudžiausias savo gydys, 
Ir su herojiška Maskva 
Žygiuos į bendrą tikslą didį.

(Pabaiga 4-me pusi.)

didelio ryžtingumo reika
laująs buvo poeto kūrybinis 
darbas buržuazinio gyveni
mo sąlygomis. Buržuazija 
pilna gerkle rėkė apie pat
riotizmą, bet tas patriotiz
mas buvo tik tariamas ir 

Ir kai Liudas 
Gira nusivylė buržuazine 
Lietuva, kai pamatė, jog 
buržuaziniai “patriotai” y- 
ra ne savo tėvynės, o savo 
turtų patriotai, savo tėvy
nės išdavikai ir fašizmo 
šaukliai, jis nesvyruodamas 
stojo prieš tą apgaulę ir 
lietuvių tautai gresiantį pa
vojų.

Jau nuo 1936 metų Liu
das Gira įsitikina, kad Lie
tuvai teisingiausia santvar
ka, galinti garantuoti dar
bo liaudžiai laisvę ir gero-
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Rašytojas Kostas Korsakas kalba susirinkime paminėji
mui Liudo Giros 40 metų litaratūrinio darbo sukakties, 
1943 m., birželio 25 dieną, Maskvoje.

Poetas Liudas
minėti jojo 40 metu literatūrinio darbo sukaktį Maskvoje, 
birželio 25, 1943 m.
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Gira kalba susirinkime, suruoštame pa-

Žymusis lietuvių tautos poetas Liudas Gira ir jo žmona 
iškilmėse pažymėti jojo 40 metų kūrybinio darbo sukaktį. 
Iškilmės Įvyko Maskvoje ir poetas tapo apdovanotas Rau
donosios Vėliavos ordinu.

>•: • W%£%8^HSB

; -f f
< y iBr.^<. *4HB"

E J •• ® Bg?

Žymusis Sovietu rašytojas F. Gladkov prisega poetui 
Liudui Girai Raudonosios Vėliavos ženklą.

I

Vaizdas iš paminėjimo lietuvių poeto Liudo Giros 40 me
tų literatūrinio darbo sukakties, 1943 m., birželio 25 dieną, 
Maskvoje. Sovietinių Rašytojų Sąjungos prezidiumo narys 
Skošyrcv sveikina jubiliejantą.

Vokiškiesiems fašistams 
iš pasalų užpuolus Tarybų 
Sąjungą ir ėmus veržtis per 
lietuvišką tarybinę žemę, 
poetas pasitraukia j Tary
bų šalies gilumą, kad ten 
įsijungtų į kovotojų eiles už 
savo Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę.

Jo aistringas neapykan
tos priešams žodis, jo ragi
nimas stoti kovon prieš fa
šistinius barbarus, nuskam
ba po visą Tarybų šalį, su
kelia lietuvius patriotus 
visose Taryb. Sąjungos vie
tose ir vokiškųjų okupantų 
laikinai pagrobtoje Tary
bų Lietuvoje. Karšta poeto 
patrioto širdis ne tik dai
nuoja kerštą priešui ir pra
našauja pergalę tarybinėms 
tautoms, ji ir patį poetą at
veda į Raudonos. Armijos & 
eiles. Žilagalvio liaudies ■ 
dainiaus, apsirengusio ka- . 
reivio miline, pasirodymas 
kovotojų tarpe dar labiau 
pakelia lietuvių patriotų 
ryžtingumą kovoti ir laimė
ti. Liudas Gira didelis ir 
nuoširdus tarybinių tautų 
bičiulis. Ir pergalę prieš mą, kuris prasidės spalių 
fašistinius grobikus jis ma- 20-tą dieną ir baigsis 27-tą 
to tik tarybiniu tautų vie-,šių metų Chicagoje.

Į šitą suvažiavimą suva
žiuos daug meno darbuoto
jų, kaip tai, dainininkų, 
vaidylų, piešėjų, tapytojų ir 
visokių kitokių menininkų. 
Daugiausia gi suvažiuos 
meno vadai ir talentai ir 
išdirbs naujas metodas, 
naujus kelius didesniam ir 
geresniam meno veikimui. 
Taigi bus labai svarbus su
važiavimas ir reikalingas 
mums visiems.

Gi surengimui tokio su
važiavimo ir važiavimui 
menininkų į jį reikia daug 
pinigų. Ir, o t, todėl aš no-

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Įdėta* $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regulerj II uncijų $1.00 
vertė* banką Gomozo ir ekstra 
—60<» vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (lilaido* pridėto*).

Vardas _

A d r e# s s--------------- - ■ -,

Pašto Ofisas------------ -------- ---- - , ,

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.
DspL 674-29E

2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j 
256 Stanley St.. Winnioea. Man.. Can. |

Priminimas Draugijom, 
Kliubam ir Kuopom

Kaip jau visiems yra ži
noma, kad mes, menininkai, 
turėsime didelį suvažiavi-

ningume, pabrėždamas iš
kalbingą Žalgirio pergalę 
prieš vokiškuosius kryžiuo
čius. Liudas Gira su didžiu 
dėkingumu žvelgia i rusų 
tautą, kuri visuomet padė
jo Lietuvos liaudžiai apgin
ti savo tėvynės laisvę. Jis 
lietuvių tautos vardu išreiš
kia gilius dėkingumo jaus
mus visoms tarybinėms 
tautoms. Jis lenkia savo 
galvą prieš didįjį Stalino 
genijų, kuris visą Tarybų 
šalį veda nuo pergalės į per
galę. Pagaliau pergalė iš
kovota. Išvaduota ir poeto 
karštai mylima Tarybų 
Lietuva. Prasideda jos at- tiu priminti visoms draugi- 
kūrimas. Poetas, sunkios li
gos slegiamas, nebeįstengia 
prisidėti prie to didelio ku
riamojo darbo, bet jis su 
didžiausiu susidomėjimu 
seka atsikuriančios Lietu
vos gyvenimą.

joms, kliubams ir kuopoms, 
kad jos paaukotų po keletą 
desėtkų dolerių iš savo iž
du dėl šito suvažiavimo, c

Mes, menininkai, dainavo
me ir lošėm teatrus viso
kioms draugijoms per metų 

Poeto patrioto Liudo Gi- metus, o tokį suvažiavimą 
ros kelias iš buržuazinės vi- mes rengiam tik vieną į ke- 
suomenės į socialistinę vi- lias dešimts metų. Taigi vi
suomenę, jo ryžtingas sto- sos draugijos, kliubai ir 
jimas kovon prieš buržua- kuopos padėkit mums, mė
žinius išnaudotojus, o vė
liau prieš vokiškuosius fa
šistinius grobikus pasiliks 
gražiausiu pavyzdžiu žmo
gaus, kuris, suradęs tiesą, jus ir atidirbsiu! jums jūsų 
išdrįso apie tai pasakyti vi
sai tautai, nežiūrėdamas į 
išnaudojančių klasių tyčio
jimąsi ir šmeižtus. Jo kelias 
— tai giliai savo tėvynę ir 
liaudį mylinčio inteligento 
kelias.

Liaudies poeto Liudo Gi
ros kūryba mūsų literatū
roje pasiliks kaip žymus 
kultūrinis tautos etapas, o 
jo liaudiškos dainos mūsų 
tautos niekuomet nebus pa
mirštos.

Poeto kario Liudo Giros 
veikla Tėvynės karo dieno
mis visuomet primins mūsų 
tautai, kaip aistringai, su 
nepaprastu ryžtingumu rei
kia mylėti savo tėvynę ir 
kovoti dėl jos laisvės ir ge-

nininkams, pinigiškai. Mes 
sugrįžę iš suvažiavimo iš- 
pildysime jūsų parengimų 
programas, palinksminsime

aukotus mums pinigus 
šimteriopai.

Jonas Juška.
P. S. — Pinigus siųsikte 

Meno Sąjungos Centran V. 
Bovino vardu, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

atsisvei- 
su savo 

sparčiais

resnio rytojaus.
Tarybų Lietuva, 

kindama amžinai 
mylimu poetu, 
žingsniais žengia atsikūrim.
keliu, vykdydama didingą 
stalininio penkmečio prog
ramą ir kurdama sau ir sa
vo gyventojams laimingą 
ateitį, kuria tikėjo ir ap
dainavo poetas patriotas 
Liudas Gira.

(Vilniaus “Tiesa”)
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Liudui Girai
Bėgo dienos, bėgo naktys,

• Kaip sraunūs upeliai, 
Dainavai tu didžią dainą 
Prigimtai šalelei.
Priešo pavergtą tėvynę
Pats vaduoti ėjai 
Ir sakei, jog nuo Uralo 
Gaudžia audros, vėjai.
Didžios jėgos išvadavo 
Brangiąją tėvynę, 
Neribotas džiaugsmas pildė 
Tavąją krūtinę.
Džiaugsmo bangos atskubėjo 
Ir už vandenyno,—
Laisvė grįžusi tėvynėn — 
Guodė mus, ramino.
Tik šiandieną mūs krūtinės 
Jaučia skausmą didį,
Nes išgirdom—brangų vyrą 
Jau į kapą lydį...
Didžiu liūdesiu alsuojam, 
Tavo vardą minim,
Ir at jaučiam tąjį skausmą 
Atneštą tėvynei.
Betgi vėl ramintis turim, 
Vėl svajoti reikia, 
Tavo dainos didžią viltį 
Žada mums ir teikia.
Vėl mes žengiam kovų kelią,
Vėl darbais pirmėjam, 
Ir tavų dainų aiduose 
Esam įtvirtėję!

Stasys Jasilionis.

Justo Paleckio Kalba
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

Lietuvių tauta minės Liudą Girą kaip 
didžiosios pergalės dainių, kuris savo ei
lėraščiais džiūgavo kiekvienu Raudono
sios Armijos pergalės žygiu, apdainavo 
Tarybų Lietuvos žemių išvadavimo ko
vas. Tačiau sunkioji liga neleido Liudui 
Girai pilnumoje išgyventi pergalės 
džiaugsmo ir grįžimo į išvaduotąją Tė
vynę, į jo mylimą Vilnių. Ir štai pačiame 
darbo sūkuryje, kada mūsų tarybinė 
liaudis dirba atstatymo darbą, Liudas 
Gira baigė savo gyvenimo kelią. Nutrū
ko daug jo kūrybinių užsimojimų, ku
riais jis degė iki paskutinės sąmonės ki- 
biršties.

Mirė mūsų poetas Liudas Gira, taip la
bai mylėjęs mūsų tarybinę Tėvynę, 
mūsų tautą ir tiek daug dirbęs jos la
bui. Todėl ir mes dar uoliau dirbdami, 
dar labiau mylėdami savo tautą, dar su 
didesniu pasiryžimu stiprindami savo 
tarybinę Tėvynę, geriausiai pagerbsime 
mūsų mylimą dainių Liudą Girą, pasta
tysime geriausią jam paminklą.

Tarybų Lietuvos vyriausybės vardu, 
Lietuvos Komunistų Partijos (bolševi
kų) Centro Komiteto vardu, Lietuvos 
liaudies' vardu tariu paskutinį atsisvei
kinimo žodį Tau, brangus Liaudies poe
te, didysis mūsų tarybinės Tėvynės pa
triote, ištikimas Lietuvos liaudies sū
nau!

Tebūnie Tau lengva Lietuvos žemelė, 
Tavo mylimo Vilniaus žemelė!

Kalba Kiti
Tardamas paskutinį atsisveikinimo žo

dį rašytojų vardu, LTSR tarybinių rašy
tojų sąjungos pirmininkas drg. P. Cvir
ka sako:

— Dideli yra Liudo Giros nuopelnai 
mūsų literatūrai ir kultūrai. Jis atidavė 
visą savo didžiulį talentą liaudžiai tar
nauti. Poetas buvo ir publicistas, ir ver- 

r tejas, ir kritikas, ir Raudonosios Armi
jos karys... Ypatinga meile ir jautrumu 
jis mokėjo ugdyti jaunųjų, pradedančių 
literatų gabumus, jis mokėjo savo nuo
širdžiais patarimais nukreipti juos į tei
singą kūrėjo kelią, uždegti juos savo en- 

’ tuziazmu. Ryškų ir skambų lapą įrašė 
Liudas Gira į lietuvių kultūros istoriją, 
ir to lapo neišdildys nei laikas, nei už
marštis.

Su tikruoju LTSR Mokslų Akademijos 
nariu atsisveikina tos Akademijos pre
zidentas, nusipelnęs mokslo veikėjas 
prof. J. Matulis:

— Liudas Gira — vienas pirmųjų mū
sų Akademijos sumanytojų ir iniciato
rių. Dar 1935 metais jis iškėlė Mokslų 
Akademijos įsteigimo reikalą. Bet bur
žuaziniais laikais tas sumanymas nerado 
pritarimo. Tik Tarybų Lietuvoje buvo 
įkurta Mokslų Akademija. Ir visiems 

z laikams Tarybų Lietuvos Mokslų Akade
mijos istorijoje didžiojo liaudies dai-
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Meno-Kultūros Suva
žiavimui Ruošiantis

Meno Kūrinių Reikalu
Lietuvių Meno-Kultūros Suvažiavimas 

įvyks Chicagoj, spalių 21-27 dienomis, 
visą savaitę, Lietuvių Auditorium Sve
tainėje. Todėl ir eilė suvažiavimo ruoši
mo komisijų veikia Chicagoj.

Meno kūrinius (eksponatus) parodai 
reikia siųsti tiesiai Chicagon, komisijos 
vardu ir adresu. Siunčiant meno kūri
nius,- reikia gerai juos supakuoti, suriš
ti, taip pat reikia prie kiekvieno piešinio 
ar kitokio daikto pridėti jo kaina. Ge
riausia, tai reikia siuntinius apdrausti. 
Visų siuntinių padarykite surašą, kiek
vieno daikto ir atskirai, laiške pasiųski
te eksponatų komisijai.

Siųskite sekančiu adresu:
Lietuvių Meno Festivalio Ekspunatų 

Komisija, 3116 St. Halsted St., Chicago 
8, Ill.

Galite siųsti laiškus ir kūrinius taip 
pat komisijos narių vardu, tuo pačiu 
adresu: Pirm. Ann Peters, Sekret. Phyl
lis Kasins.

Dalyvaus Meno Festivale
Ignas Kubiliūnas, gerai žinomas kaipo 

komiškas artistas, suvažiavime dalyvaus 
ir išpildys Atlikto Kriukio komišką kū
rinį “Lopšynė.” Muziką jam specialiai 
rašė pats Kubiliūnas.

Iš Montello, Mass., nuo Teatralio Lie
tuvių Ratelio dalyvaus solistė Ona Mi- 
neikiūtė. Mineikiūtė rašo: “Aš tikrai 
dalyvausiu ir dar gal galėsime sudaryti 
kokį duetą ar kvartetą.”

Ona Mineikiūtė yra koloratūra sopra
no solistė, dainuoja per radio ir koncer
tuose. Bet tai dar ne viskas. Ši mūsų 
menininkė yra LMS II Apskrities orga
nizatorė, Naujos Anglijos Moterų Sąry
šio fin. sekretorė, Montello Teatralio 
Lietuvių Ratelio sekretorė ir Liet. Mo
terų Birutės Pašelpinės Draugijos sekrt.

Dar plačiau mums rašo iš Montello S. 
Baronas. Choras ir kitos organizacijos 
rimtai pradėjo veikti, kad jų kolonijos 
menininkai galėtų dalyvauti suvažiavi
me. Choras siųs savo delegatus, kurie 
galės dalyvauti meno programoje. Mon- 
teliečiai duos solistų, kvartetą ir dar vai
dintojų grupę.

Gerai žinoma solistė Aldona Klimai- 
tė (DeVetsco) jau prisiuntė ir ;savo dai
nų programą.
Kur Bostonas, Worcesteris, Norwoodas?

Kaip jau minėjome, Montello ruošiasi 
Meno Festivaliui. Bet Bostonas, Worces
teris yra dar didesnės lietuvių kolonijos. 
Ką veikia Aidas? Laikas reikalauja sku
baus darbo, pasiruošimo. Worcesterio ko
lonija, kur veikia, dainuoja Aido Choras, 
negalima palikti be atstovybės festiva
lio programoje.

Taip pat Norwoode veikia, gerai dai
nuoja Vyrų Choras. Jūsų pareiga daly
vauti Meno-Kultūros Suvažiavimo Dai
nų Festivale. Minėtų kolonijų organiza
cijos, jų veikėjai turi padėti meno orga
nizacijoms dalyvauti suvažiavime. Lai
kas jau trumpas, bet dar galima suspė
tu «

Nesivėlinkit© Su Programa
yra reikalas priminti mūsų solis- 
duetams, kvartetams, chorams,

Vėl 
tams, 
vaidintojams, jog reikalinga taip greitai 
prisiųsti suvažiavimo ruošėjams jūsų kū
rinių surašai, kuriuos pasirinkote duoti 
suvažiavime. Juk reikia sutvarkyti, pa
gaminti visai savaitei meno programa. 
Programa reikia spausdinti knygos 
formoje. Kaip tik pasirenkate, sudarote 
savo išstojimui programą, siųskite ją 
Suvažiavimo Komitetui. 

$

Broliškų Organizacijų Delegatai
Suvažiavimo šaukimo “Kvieslyje” yra 

nurodyta, kad į Meno-Kultūros Suvažia
vimą kviečiama ir visos broliškos kuo
pos, organizacijos. Broliškų organizaci
jų suvažiavime turėtų dalyvauti kuo 
daugiausia. Daugelis moterų kliubų, 
kuopų nuolatiniai priklauso Lietuvių 
Meno Sąjungoj. Jos ir nepriklausančios 
Sąjungoj gali ir privalo dalyvauti šiame 
meno suvažiavime.

Turime žinių, kad daug pavienių, net

niaus Liudo Giros vardas liks įrašytas 
aukso raidėmis.

Byra gintarinis smėlis... senose Raku 
kapinėse išauga naujas, garbingas ka
pas, prieš kurį su liūdesiu lenkia galvą 
visa gedinti Tarybų Lietuvos liaudis... i

.Žmogus mirė. Bet poetas liks amžinai 
gyventi savo liaudies širdyje.
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iš rytų, važiuos suvažiaviman. Pavieniai 
mūsų meno mylėtojai priklauso įvairiose 
organizacijose, kuopose. Jiems organiza
cijos gali įteikti mandatus, įgaliojimus. 
Delegatai reikia rinkti pagal LMS kon
stituciją: po 1 nuo organizacijos ir po 1 
nuo kiekvienos 10 narių.

V. BOVINAS, LMS Sekret.

Pastaba: Windsoro (Kanada) Vyrų 
Choro sekretorius, C. Martin, mums ra
šo: “Mūsų Vyrų Choras sutinka daly
vauti suvažiavime Chicagoj. Mes gali
me dalyvauti 25 ar 26 dieną ir išpildyti 
valandos laiko programą.”

Hartfordo, Conn., Laisvės Choras 
siunčia suvažiaviman grupę iš astuonių 
dainininkų. , V. Bovinas.

PITTSBURGH, PA
Visokios

Rugpjūčio 18
Ii svarbūs

Žinios

dieną įvyko 
susirinkimai. 

Pirmutinis susirinkimas buvo
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto. Iš pranešimų pasi
rodė, kad per tūlą laiką ko
mitetas mažai ka veikė. Nuo 
gegužės mėnesio drapanų ir 
čeverykų surinkta 535 svarai 
ir pasiųsta į Brook lyną, čeve
rykų pasiųsta 87 poros. Pini
gų per tą laiką įėjo sekamai: 
nuo rodymo paveikslų $38.55, 
nuo draugams Sliekams išlei
stuvių parengimo $30, Vil
niaus Institutui aukų nuo Ed. 
Rakito $10 ir nuo Jono Mon- 
skio 1 dol. Iš pirmiau ižde bu
vo $27.47. Tuo būdu iš viso 
pasidarė $107.02. Centran pa
siųsta $84.98, pas kasierių 
randasi $22.04.

Komiteto posėdyje dalyva
vo pirmininkas Jonas Urbonas, 
sekretorius St. Orda, iždinin
kas D. P. Lekavičius.

Dabai* vėl žmonės pradeda 
aukoti ir atvežti drapanų. A. 
Grigaitis iš Butler St. atvežė 
didelę dėžę visokių rūbų, taip 
pat P. Imbras iš South sides, 
o Ona Kazevienė aukojo 11 
moteriškų dresių, taip pat au
kojo P. ir Z. Korsakai, J. Ka- 
zeva, M. Vilionė. Angliskienė 
aukojo 3 poras čeverykų, Jab- 
lanskicnė 2 poras, A. 'Zenevi- 
čius 4 poras ir Velcina 2 pr.

Taigi, draugai pittsburghie- 
čiai, kurie dar turite kokių nu
liekamų rūbų bei čeverykų, 
paaukokite Lietuvos žmonėms, 
taip skaudžiai nukentėjusioms 
nuo karo. Pristatykite į D. P. 
Lekavičiaus šapą, iš kur bus 
pasiųsta Brooklynan.

Kitas posėdis buvo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Aš
tunto Apskričio komiteto ir 
jaunų, čia augusių LDS. narių 
ir svečių iš kitų, kolonijų. Jau
nimas savo susirinkimą laikė 
atskirai. Jų susirinkime daly
vavo Albertas Mikeska, P. 
Mataka, Stanley Paulauskas, 
Al. Kairis, J. D. Lekavičius, 
Charlie Lukas, Helen Katriu
tė, Ona E. Evalga. Jie išsirin- 
komitetą, kurio pirmininku y- 
ra P. Mataka iš Wilmerdingo, 
vice-pirmininku Paulauskas, 
sekretorium Ona Evalga iš 
Ambridge, iždininku A. Kai
ris iš North Sides. Direktoriais 
išrinkta Helen Kairiūtė, Le
kavičius ir Lukas. Redaktoriu
mi išrinktas Al. Mikeska. Jau
nimas susiorganizavo su pagal
ba senesnių draugų ir žada iš-

leisti mėnesinį laikraštuką an
glų >ir lietuvių kalbose Pitts- 
burghe. Laikraštukas bus iš
leistas velionio Juozo Baltru
šaičio spaustuvėlėje su pagal
ba Dr. Baltrušaitienės. Vėliau 
pranešime, kada laikraštukas 
pasirodys ir kaip didelis bus. 
Mes Apskričio komitetas už- 
gyrėme jaunimo sumanymą ir 
ant vietos sumėtėme $30 to 
darbo pradžiai.

Paskui visi pradėjome dis- 
kusuoti apie suorganizavimą 
laikraščiui rašytojų ir rėmėjų 
ir prenumeratorių, kaip 
bus siuntinėjamas, koks 
laikraštuko vardas ir 1.1,
senesnių draugų susirinkime 
dalyvavo Juozas Miliauskas, 
J. Mažeika,. Purtikas, J. Kaz
lauskas, S. šerbinienė, M. Pau
lauskas, Jonas B— (pavardė 
neįskaitoma. — Red.) iš Am
bridge, K. Stašinskas ir Kar
štinas iš New Kensingtono, S.

Mataka iš Wil-
merdingo. Iš Aštunto 

buvo

Jis. 
bus

Iš

vajaus reikalai palikta kitam 
susirinkimui.

Po tam buvo West Carsono 
kuopos komiteto dalyviams 
duota užkandžių ir gėrimų. 
Viso dalyvių, buvo apie 25. 
Tostmasteriu buvo J. D. Le
kavičius. Daugelis dalyvių iš
sireiškė savo mintis, kaip rei
kėtų Pittsburghe daugiau ir 
smarkiau pradėti veikti. Visi 
pasižadėjo daugiau darbuotis, 
išjudinti Pittsburhgo lietuvius, 
atmušti suklaidintų žmonių a- 
takas ant pažangiųjų judėji
mo. Vardu apskričio komite
to ačiuoju 142.kuopos nariams 
už vaišes,, o svečiams, ypač 
jaunuoliams, už dalyvavimą 
šiame, taip gražiam ir naudin
gam susirinkime. Tikiu, kad ir 
ateityje taip pat dalyvausite 
mūsų susirinkimuose.

D. P. Lekavičius.

Terelė ir K.
apskri- 

Pipiras, 
Lekavi-

čio komiteto 
Imbrasas, Orda, D. P. 
čius, Paulauskas.

Posėdyje pirma, negu jau
nimas patieks savo planus, 
Lekavičius išdavė raportą iš 
demokratinių lietuvių komite
to susirinkimo, • kuris prieš 
kiek laiko įvyko Brooklyne. 
Po pranešimo buvo nemažai 
diskusijų. Po tam jaunimas iš 
savo posėdžio padarė prane
šimą ir išdėstė savo veiklos 
planus. Pas visus pasirodė di
delis entuziazmas veikti ir ki
tam susirinkime turėti dau
giau veikėjų. Visi senesnieji 
draugai pareiškė norą dau
giau veikti ir pagelbėti jauni
mui darbuotis.
. Apskričio pirmininkas A. 
Mikeska pranešė, kad 31-am 
distrikte į kongresmanus yra 
nominuotas lietuvis advokatas, 
labai didelis Lietuvos priešas. 
Tą reikalą apkalbėjus, nutar
ta pranešti tos apylinkės 
žmonėms, kas per vienas tas 
kandidatas yra, kad jie žino
tų, kaip lapkričio mėnesio 
rinkimuose balsuoti.

Po tam buvo kalbėta, kad 
suruošti buvusiems kareiviams 
parengimą. Į komisiją išrink
ta trys nariai. Komisija su
ras svetainę ir praneš, kada 
ir koks tas parengimas bus. 
Buvo diskusuota taipgi suor
ganizavimas kvarteto ir įvedi
mas radijo pusvalandžio, bet 
šie reikalai palikta kitam su
sirinkimui. Taipgi laikraščių

ŽYDAI GRĄSINA IšžU- - 
DYT VISUS ANGLUS- 

KORIKUS

Jeruzalė, — Jeigu anglai 
pakais 18 nusmerktų žydų 
jaunuolių, tai žus visi ang
lai korikai, kaip įspėjo vie
na slapta Palestinos žydų 
o r g a n i z a ei j a, vadinama 
Stemo šaika. Jinai 
kleidė lapelius su 
grūmojimu anglam, 
jaunuoliai nusmelkti
už sprogdinimą geležinkelio 
stoties įrengimų.

pas- 
tokiu 

Tie 
mirt

ILGAS PLANAS ŽEMEI 
DRĖKINTI MEKSIKOJ «
Meksika planuoja pasta

tyt įrengimus, su kurių pa
galba galima būtų drėkinti 
15 milionų akrų pusiau-dy- 
kumų ir paversti jas dirvo
mis bei daržais. Tam pla
nui įkūnyti reikėsią bent 
30 metu. V

Paryžius. — Brazilija 
prašė taikos konferenciją 
sušvelninti sutarties sąly
gas Italijai.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patai'navimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

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

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvig Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuviui Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname ąliejum 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

-ya

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną a 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

.... , , ■ ,V.
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Užrašai iš Karo Meto
Lietuvoje

(Ištraukos iš dienoraščio 19-11-1914 m.).
Rašo KAROLIS VAIRAS

(Tąsa)

Kaune sviestas po 12 rb. ir 
labai sunku kur nors jo 
gauti. Pirkome dar sūrį ir 
kiaušinių. Autobuse žmo
nės sakė, kad 9 rb. už kilo
gramą sviesto— labai bran
gu. O man atrodo, kad bus 
dar brangiau. Vokiečiai 
visur uždraudė laisvai par
davinėti ir pirkti valgomų
jų daiktų produktus. Vis
kas turi būti jiems atiduo
dama, už vokiškąsias reich
smarkes, kurios Vokietijo
je nekursuoja. Tai yra gud
riai vokiečių finansininkų 
sugalvota: nieko neverta 
reichsmarke jie superka 
Visus okupuotųjų kraštų 
produktus, neįsipareiguoda- 
mi kuriuo nors būdu atsi
lyginti gyventojams. Tai 
yra gryniausias krašto api
plėšimas.

Vilnių pasiekėme 16 vai. 
Pietus pavalgėme valgyklo
je “Pod Bukietem.” Paval
gyti davė išimties keliu, I 
kaip keleiviams, neturin
tiems maisto kortelių. Iš 
valgyklos nuėjome pas ge
rus brolienės pažįstamus 
Jau-us, prie geležinkelio 
stoties. Jų duktė, gimnazi
jos mokytoja Kaišedoryje, 
karo pradžioje neteko viso 
savo turtelio — namas, ku
riame ji gyveno, buvo bom
bų sugriautas, ir ji pati 
tiktai stebuklu išliko gyva.

Labai nudžiugome, pas 
Jau-us radę mažiuką trijų 
metų amžiaus Teresės sū
nelį Tomą. Jis klausinėjo, 
kur mamytė, kur tėvelis. „ 

r Jis dar tokio amžiaus žmo- 
gus, kaįJjet kuris atsaky
mas jį patenkina.

Nakvoti ėjau pas simpa
tiškus p. Veisus (Dobra ui. 
N. 3), kurie mane priėmė 
labai nuoširdžiai. • • •
1941. VII.22 d. Antradienis.

Mano žmona, kartu su 
mažyčiu Tomu, Raudonojo 
Kryžiaus autobusu išvažia
vo į Kauną, kur lauks, kol 
mes grįšime su Terese, ar 
be jos. Nulydėjome iki au-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

tobuso, Raudonojo Kry
žiaus patalpų kieme, kur 
per didelį prašymą ji buvo 
priimta kartu su Tomu. Aš 
su broliene pasilikome Vil
niuje mūsų žygiams dėl Te
resės išlaisvinimo.

Iš pat ryto kreipiausi į 
vokiečių "gestapininkų glo
bojamą ir tvarkomą lietu
viškąjį saugumą (šv. Jono 
gatvėje), kur mums nurodė 
eiti į kriminalinį skyrių 
pas kvotos viršininką. Jau
nas valdininkas, mano pa
klaustas apie Teresę, per
žiūrėjo ilgus sulaikytųjų 
žmonių sąrašus.

— Tokios moters sąra
šuose nėra, — pasakė jis 
man.

— Turi būti, — sakau aš.
— Iš patikimų žmonių gir
dėjau, kad ji yra sulaikyta.

— Už ką sulaikyta?
— Taigi ir aš norėčiau 

pas jus sužinoti, už ką ji 
buvo sulaikyta.

Vėl jis varto vieną lapą 
po kito.

— Yra tokia pavarde mo
teris, tik jos vardas ne Te
resė, o Elzbieta.

— Taip, tai ji, — sakau.
— Ji buvo pakrikštyta 
dviem vardais, Teresė - E1-* 
žbieta.

— Krikštyta? — nustebo 
valdininkas. — Mūsų žinio
mis, ji yra žydė. Jos tėvo 
vardas skamba žydiškai.

Nusijuokiau į jo pasaky
mą. Paaiškinau, kad jos tė
vo vardas yra vieno iš trijų 
karalių vardų, o toks var
das negali būti tik žydiš
kas. Pagaliau, pasakiau 
jam, juk ir Juozas ir Jonas 
yra žydų vardai, bet niekas 
nepasąkys, kad kuris nors 
Prūsaitis Jonas yra žydų 
tautybės dėlto, kad jo var
das yra žydiškas. Mano aiš
kinimas nelabai tepatiko 
jaunam valdininkui.

— Kuo ji kaltinama? — 
klausiu valdininką.

Valdininkas gana ilgai 
tylėjo. Vartė popierius, už
sirūkė. Paskui atsilošęs kė
dėje, ilgai žiūrėjo į mane. 
Man prisiminė Con&n Doyle 
su savo Šerloku Holmsu.

Maniau, kad tas valdinin
kas įsivaizduoja, jog ir jis 
yra ne menkesnis seklys už 
Šerloką.

— Kuo ji kaltinama, tai 
jau aukštesnių instancijų 
dalykas. Prokuratūra pasa
kys savo žodį. Vokiečių ka
riniai organai pasakys, ką 
jie mano apie komunistus. 
Apie tai, kad ji būtų išleis
ta, bent dabar negali būti 
jokios kalbos. Nebus išleis
ta, kiek tai man žinoma.

’— Ponas valdininke, — 
sakau jam: — ji yra mano 
brolio duktė, žinau ją iš 
mažų dienų. Padori buvo 
mergaitė, dabar ji padori 
moteris ir motina.

Aiškinu jam, kad Teresės 
tėvas yra žinomas Lietuvo
je pedagogas ir mokslinin
kas. Apie ją taip pat pasa
koju, kad ji politiniame 
krašto gyvenime nedalyva
vo, partijoms nepriklausė, 
žiūrėjo tiktai namų ir savo 
kūdikio. Kaltinti ją bet ku
riuo veiksmu prieš vokie
čius taip pat nebūtų pagrin
do, nes ji nuo karo pradžios 
su kūdikiu buvo kaime.

(Bus daugiau)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5591 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1279-81 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
283 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL
283 Bedford Ave.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FEDORYK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 11382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
118 Bay Ridge Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NORMAN B.
ARTHUR GREEN 

King J. Dairy
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GOLDBERG &

tuvių, kitokių

512 Marion St., Brooklyn, 
Kanapa* Broadway ir Stone At*. 

prl* Chauncey St., Broadway Lin* 

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviškas

TKAKTYRIUS
I Didelis pasirinkimas į 

visokių vynų ir degtines I

i Geri Užkandžiai ;

Juozas Zeidat į
Savininkas

411 Grand St. 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 apylinkes, į krautuves 

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

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

TEDDY DEITZ
1279-81 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 977 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 269 
County 
premises.

HENRY RUEBNER & JAMES BOBBITT 
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
Vendor 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control

Law at 169 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings.

MARTIN B. FISHER
Ave., Brooklyn, N. Y.169 Central

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE b 
G 256 has 
to sei beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic 
453 Dahill 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Road, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Dahill
MEYER LOBATOW
Road, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
beer at wholesale under Section

NOTICE is 
C 198 has 
to distribute 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 65 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ixj consumed off the 
premises.

FAMOUS BEERS, INC. 
Louis Sakofsky

65 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
NOTICE is hereby given that License No, 
C 71 has been issued to the undersigned 
to distribute beer al wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 63 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1106 Blake 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1106 Blake
MARIA CICIRELLT
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
513 Marcy 
County of 
premises.

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

513 Marcy
MATES 

Ave.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

PELLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7601 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGNINO
7601 — 13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS M. DADDINO
233 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBj 2282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
6223 — 14th Avenue, 
Countj' of Kings, to 
premises.

GEORGE 
14th Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

6223
N. KING

Brooklyn, N.

118 Bay

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

NOTICE 
GB 2041 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
210 Coiirt 
County ' of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

BODY
. IR FENDER VYRAI

TURI BŪT PATYRĘ
GERA ALGA. NUOLAT.

R. & J. AUTO BODY
243 East 138th Street, Bronx.

Vienus blokas j rytus nuo 3rd Avė.
(197)

210 Court
FRANK KUMM

St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB< 6852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
361 Court 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

361 Court
GEORGE ADEEB

St., Brooklyn, N. Y.

VYRAI 
MOULDERIS

Prie Iron Mašinos Moulderis.
Patyręs Užbaigimui.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA AIŽIA 
KREIPKITĖS

A. P. SMITH MFG. CO.
545 NORTH ARLINGTON AVE., 

EAST ORANGE, N. J.
(201)

NOTICE is hereby given that License 
GB 7333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

DIETRICH
157 Baltic St.,

No.

Control
Borough of 

be consumed off the

LEHMKUH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
597A Clinton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE WOHLAND & 
SAMUEL BERGANG 

(Wohl-Berg Food Mart.)
Clinton St., Brooklyn, N. Y.597A

ALIEJINIO PEČIAUS 
PATARNAUTOJAI 

PATYRĘ 
NUOLATINIS APSKRITŲ 

METŲ DARBAS
$1.40 I VAL. — 40 VAL. SAVAITE 

LAIKAS IR PUSE 
UŽ VIRŠLAIKIUS 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Sveikatos ir Ligoje Pasaltais

2 SAVAIČIŲ VAKACIJOS IR 
ŠVENTES SU AIŽIA 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PETROLEUM HEAT
AND

POWER CO.
240 Mineola Blvd., Mineola, L. I. 

GARDEN CITY 7500

CHESTER, PA.
Du busai yra paimti rugsėjo 

važiavimui j Laisvės pikniką, Glou
cester Heights, N. J. Norintieji va
žiuoti busu, tuojau matykite komi
siją: V. Gizauską ir A. Lipčių. Bu
sai išeis nuo Lietuvių Kliubo, 11 
ryto. (196-197)

1 d.

V.

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Motorų Sąry

šio piknikas įvyks rugp. 25 d. Lieu, Į 
Taut. Parke, 1 vai. dieną. Bus gera, 
muzika ir šokiai. Turėsime įvairių 
gardžių užkandžių. Nepraleiskite 
progos neatsilankę. — Kom.

(196-197)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 27 d. rugp., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos dalyvauti. — V. K., seki'.

(196-197)

PAJIEŠKOJIMAI
brolio Antano 

Lietuvos paeina 
Šibaičių kaimo. Į 
atvyko 1904 m.,

Pajieškau savo 
Abromavičiaus. Iš 
nuo Šiaulių apskr., 
Jungtines Valstijas
j Morgan, Pa. (Allegheny County — 
anglių kasyklų apylinkėj). Prašau 
jo paties, arba kas žino kur jis gyve
na tuoj atsikreipti j sergantį brolį. 
Būsiu dėkingas. Mikolas Abromavi
čius, 1648 St. Patrick St., Pittsburgh 
10, Pa. (Mt. Oliver B.) (197-199)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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

įsigyk 
rašy-

dėžė

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

63 Troy

NOTICE
EB 156

S

0

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman St., arti Central Skr. 

CAMBRIDGE, MASS.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

4sJ

7

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

HYMAN STERMAN
Clinton Beer Distributors

Avenue. Brooklyn. N. Y.

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

(he Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on

has

the

Livonia
DAVID SUGARMAN
Ave., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 395 has 
to sell beer 
the Alcoholic
511 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
511 Knickerbocker 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, 

to be consumed on the

NOTICE is 
EB 610 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
459 Stone
County of Kings, 
premises, • 
BENNY GOLDBERG & NATHAN LUBIN 

Famous Delicatessen
459 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5601 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE HECHT STRAHL
Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.5601 Ft.

NOTICE is
EB 560 has 
to sell beer 
the Alcoholic

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

Beverage Control Law at'
796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SOL - MOR DELICATESSEN, INC.
Brooklyn, N.796 Flatbush

NOTICE is 
EB 500 has 
to sell beer 
the Xlcoholic 
127 — 9th 
County of 
premises.

127 9th

the

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on the

MIKE WOZNIK
St'., Brooklyn, N. Y.

N O'l’I CE is 
EB 281 has 
to sell beer 
the Alcoholic
864 Nosti'and 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 on the

LOUIS
861 Noslrand Ave.,

RADIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11006 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
351 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

351 Myrtle

NOTICE i

MARIANO PENGE
Ave., Brooklyn. N. Y.

icenso No.hereby given
GB 11358 has been issued to the undersigned 
to sell beer lit retail under Sectioi 107 of 
the Alcoholic Beverage Contro Law at 
140 Rogcrsl A'venuc, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to l>e cousumed off 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI
140 Rogers Ave.. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EMANUELE CAFISO & 
ROSARIO BOSCARINO

1102 Blake Ave., Brooklyn, N.

Joseph Garszva

pie

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y,

TEL. EVERGREEN 8-9770

/

fa thinjnwCTff r. i n i v i,,Tnrn.ntott Trnnmiri

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5121 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
725 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN JOHN KOZAR
725 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

JACQUARD STAKLIŲ TALSY'J'OJAI prie
C. & K. Automatic 4X1 Staklių. Gera Alga.

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

8 Morris Street, Paterson. N. J.
' (203)

5121 9th
CHARLES WEISS
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE 
GB 1387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
8009 — 18th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11035 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
706 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

the

607 6th
AGNES STRANGLE
Ave.; Brooklyn, N.

8009
PHILIP

18th Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPIVAK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1503 Foster Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1503 Foster
JOHN

Ave.,
HART

Brooklyn, N.

hereby given that. License No.NOTICE
GB 1314 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1794 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENJAMIN GERTZOG
1791 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. DURKIN
1644 Sheepshead Bay Road, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is
GB 5788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
222 Prospect Park 
County of Kings, 
premises.

MAX
222 Prospect Park

hereby given that License No.

Beverage Control Law at 
West .Borough of B’klyn. 
to be consumed off the

EDELSTEIN
West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10427 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
71 Reid 
County of 
premises.

107 of
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Avenue, 
Kings, to

71 Reid

ELLIS
(E. Stein

Ave.,

STEIN
Grocery)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1253 
to sell beer at retail under Section

Alcoholic Beverage Control 
of

the 
238 Reid 
County of 
premises.

238 Reid

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

107 of 
Beverage Control Law at 

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

ISIDORE NADEL
e., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 1719 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
229 Reid Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RUDOLPH NEUBAUER & 
THERESIA EBITZ

Ave., Btooklyn, N.

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

i 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

229 Reid

NOTICE is hereby given that License No.
*GR 2035 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HELEN LIPSKY 
(Lipsky’s Dairy)

1712 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1973 
to sell beer at retail under Section 107 of

Alcoholic 
262 Reid 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

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

262 Reid
PATRICK J. HESTER

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

S. MOYLAN, INC.
1715 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2243 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ‘ Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
256 Union 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

256 Union
ELEMENTS DEPS

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
728 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPHINE LUEBS & 
ELSIE ANTOINETTE BUHNER 

Evergreen Ave., Broklyn, N.728

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Manhattan Ave., Borough’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX SCHUMAN
325 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1189 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MERROLD PAYNE
1189 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
267 Wyckoff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN H.
267 Wyckoff Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WILKENS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1770 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
98

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

98 Reid
BERTHA BROWN

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE
GB 11239
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates Avenue. Borough’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM S. MEDOWAR 
(Meadow Farms)

889 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE is hereby given-that License No. 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LEXINGTON P. REESE, JR.
19 Utica Ave., Brooklyn,

the

N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 2062 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT W.
1718 Fulton St..

No.

be consumed off the

CHAMBERS 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARTOLOM BISULCA
Ave. T, Brooklyn, N. Y.240

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off' the 
premises.

156 Atlantic
JAMES KHOURY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 9401 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
2817 Voorhies Avenue, Borough of „Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLENHAUER BROS.
LOUIS & FRED MOLLENHAUER 

2317 Voorhies Ave,, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

RHINESTONE PASTERS
Patyrusios

prie kostumų jewelry

WILBURN JEWELRY
307 W. 38TH ST., N. V. C.

______________________________ (199)

MERGINOS INDU
ATĖMĖJOS

2 Pilnam Laikui
4 Daliai Laiko

GERA ALGA
UNITED NATIONS

CATERERS
United Nations Building

LAKE SUCCESS, LONG ISLAND
t (202)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
IR MAUDYNIŲ APŽICRfcTOJOS 

Linksmos Darbo Sąlygos. Gera Alga.

IROQUOIS HOTEL
49 West 44th Street, N. Y. C.

(198)

FILE CLERKS
Patyrusios Prie Switch Board 

Insurance Brokerio Ofise

NUOLAT
Gera Alga

DAVIS DORLAND &
COMPANY

280 Broadway, New York City
(198)

MERGINOS
Patyrusios prie pronging stones ir auskarių. 

Gera Alga. H. & H. NOVELTY CO.
401 East 138th Street. JEROME 8-6184

(197)

ODŲ DIRBINIAI
Patyrusios prie apdirbimo dailių dėžių. 
GERA ALGA. 247 E. 84th STREET.

RHINELANDER 4-4141
(197)

OPERATORĖS
Patyrusios

Taipgi norinčios mokytis; moteriški kaklam 
parčdalai, ponchos, dickies

UNIVERSAL NOVELTIES
668 UNION STREET 

BROOKLYN
(197)

MERGINOS
j butcliavimo departmentą 

pageidaujama patyrusių prie leibrlių lipdymų.

5 DIENOS — 40 VAL. SAVAITE 
$27

KREIPKITĖS J MR. MARTE
139 FRANKLIN STREET, N. Y. C.

(197)

DARBININKĖ namų ruošai. Pilnai patyru
si. 10 iki 4 kasdien, 5 dienos. Alga $23. 
Pageidaujama Brooklyno residents, šaukite 
vakarais. WINDSOR 8-4196.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI. Nuolatinis Darban. Gera 
Alga. Daug viršlaikių. Kreipkitės tuojau 

HUDSON SPORTSWEAR CO., 
4546 BERGENL1NE AVE.

UNION CITY, N. J.
(197)

Nepaisyk vilko — kad ne
būtų alkanas, ‘ bet paisyk, 
— kad avis būtų čiela!

Rojus Mizara.



1946šeštas Puslapis Liberty, Lithuanian DailyLaisve

Filmos-TeatraiZablackams Pakalniškiams
Palinkėjome Laimės

Yorko Paramount

Embassy Newsreel Teatruose

Peter

BAR & GRILL

PARDAVIMAI
Tel. EVergreen 4-8174

Peter Kapiskas

Panaudoti Drabužiai
JONAS LAZAUSKAS

per

Valandos

Tel. SOuth 8-6669

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Telephone EVergreen 4-8578

——

Lauren 
BACALL

PUSHKIN’S 
MASTERPIECE

puiki saliuke su atskiru įėjimu, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Robert
Blaine,

Balsuotojai Veikė 
Nepriklausomai

Komunistai Baigia
Rinkimą Parašą

Molotovas
Tito Mask-

Paryžiuje
konferenci-

skristi. 
linkime 
geriau- 
vietoje,

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel; EVergreen 4-8008

mie- 
Par- 
vie- 

vesti

Protestai Prieš Anglą I 
Terorą

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

buvo juos dar k ar 
smagu su jais pasi

rinkime 
apskrityse, 

rinkėjus iš 
L. K. N.

VALANDOS 
— 12 N.; 1 -

The American Premiere of

HARRY BAUR

menininkus 
bent visiems 
pasiųsti ge- 
į Meno Są- 

suvažiavima,

Visai Lengva Buvę 
Gauti Butą

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888 
221 South 4th Street

CHARLES VIGuNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, Rugpj

Strand Turi Nauja Programą

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

9 A. M.
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.

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

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

pagelbėję darbe 
ir pačioje sueigoje lin- 

laimės buvo atsto- 
Maspe- 
. Parti- 
, Meno 
Teatro, 
Kliubo,

Vėliausi Sovietų Tautiški šokiai 
Durys atdaros nuo 8:45 ryto

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Gimęs sveriančiu vieną sva
rą, New Rochelle gyventojų 
Mann’ų kūdikis per pirmą sa
vaitę užaugęs 5 uncijas. Jį lai
ko inkubatoriuje. Pirmas dvi 
dienas jį maitinę atskiesta 
degtine (Scotch).

CH. 2-2838 
Tarpininkas U.S. Service 

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

Degtinės, Vynai ir Alus 
R H E I N G O L D 

BEER & ALES

rothy McGuire ii’ 
Young. Scenoje Vivian 
Roily Rolls, Jerry Colonna

Sally Clark, 25 m., išgeL 
bėta iš jūros Coney Islande 
Policija sako, kad ji įėjus van. 
denin visai apsirengus ir pra 
dėjus skęsti.

OPA inspektorius War 
Emergency teisme liudijo, kad 
jis neturėjo jokių sunkumų, 
gauti pusantro kambario ap- 
artmentą, kada pasisakė esąS 
veteranu, būsimu tėvu ir su
tinkančiu mokėti $65 per mė
nesį randos. Prie to, jis suti
kęs už $100 vertės rakandus 
mokėti $2,000.

P a s e k m ėję inspektoriaus 
“laimės,” Nat R. Steele, savi
ninkas namo ir fabrikantas, 
411 West End Ave. ir tarpi
ninkavimo agentūros viršinin
kas George Weingart, 2315 
Broadway, abu New Yorke, 
patraukti į teismą.

Pasi 
Strange 
Ivers.” 
Dick Stabile ir kiti. Teatras 
prie Times Square.

Teberodo filmą “Notorious” 
su Cary Grant ir Ingrid Berg
man, taipgi Claude Rains. Di
džiojoje scenoje tebevaidina 
“Colorama,” Leonidovof su te
atro dainininkais, baletu, or
kestrą.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

tai k os 
Palestinoje

Pasivaišinę, susidomėjusiai, 
ramiai išklausėme trumpos 
kalbų ir dainų programos.

Pradedant programą, vaka
ro pirmininkė Eva Mizarienė 
prisegė po gėlių puokštę vi
soms mūsų garbės viešnioms 
— Antaninai Zablackienei, 
jos dukrai Adelei Pakalniškie
nei ir Pranutei, Pakalniškių, 
dukrai. Tą mažytį žestą pu
blika įvertino stipria ovaciju-

Brooklyno Paramounte Nauj 
Programa

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

Hollywood Teatre

Toliau rodoma “Night 
Day” su Cary Grant, Alexis 
Smith, taipgi Monty Wooley, 
Ginny Simms, Jane Wyman, 
Mary Martin.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVE EXTRAVAGANZA 

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

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley >!< Ginny Simms 

Jane Wyman >!< Mary Martin >!< 
Eve Arden >!< ir pulkas žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter’io sensacingos dainos! 
Dieną ir Naktj jūs kalbėsite apie tai! 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma 

HOLLYWOOD “XDstAY

Rugpjūčio 16-tos vakarą, 
Laisvės salėje, įvyko ant grei
tųjų rengtas, bet šaunus po- 
kiliukas išleistuvėms maspe- 
thiečių Zablackų ir Pakalniš
kių, išvykstančių apsigyventi 
Floridoje.

Vieną, kartą tiktai paskel
bus Laisvėje ir vienai kitai šei
mai pranešus atvirute, be spe
cialių raginimų, prisirinko pil
na salė publikos paprastą, 
darbo dienos vakarą. Susirin
ko, be abejo, ne vien tik dėl 
to, kad išvykstantieji daug 
kam asmeniškai žinomi. Susi
rinko pagerbti jų darbą, ka
dangi jie visi yra nariais tū
lų pažangiųjų demokratinių 
organizacijų, o kai kurie visų.

Kaip rengėjuose, taip da
lyviuose čia buvo atstovauta 
visos organizacijos ir grupės, 
kuriose jie buvo nariais arba 
kurioms vienu ar kitu būdu 
yra pagelbėję darbe. Rengė
juose 
kėtojuose 
vybės nuo Aido Choro, 
th o organizacijų, Kom 
jos, Great Necko org. 
Sąjungos, Liaudies 
Moterų Apšvietos 
dienraščio Laisvės.

Atėję į salę dar pirm laiko 
jau radome gražiai užtiestą 
stalą ir šio to jau ant stalo. 
O abu Ventai, Wilsoniene, Vi- 
tartienė, triūsiasi prie stalo 
dapildyti, ko trūksta. Dar vė
liau pribuvo Augutienė su 
Kasmočiene, nešinos jau na
mie pagamintais skanėsiais, 
šis tas valgomo, taipgi gra
žios gėlės stalui dabinti atėjo 
ir iš kur kitur, bet neteko pa
tirti, iš kur. Amžinai patiki
mas darbui, kokiam tik papra
šysi, už baro jau sukinosi Jur
gis Waresonas.

Sužinoję, kad pora iš mūsų 
garbės svečių dėl svarbių rei-

Iškviesti kalbėti po vieną 
nuo organizacijos ar koloni
jos šie dalyviai: George Ka
zakevičius, Vincas Karlonas, 
S. Sasna, Zene Beeis, Vincas 
Bovinas, Jonas Valentis, Ma
ry Wilson, Pranas Buknys, Po
vilas Venta, daktaras Anta
nas Petriką, Nikis Pakalniš-

lieka toliau “The
Love of Martha

Scenoje Dinah Shore,

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk Jugoslavų ir Italų riaušes ginčijamame Gorizia mieste! Matyk žydus teroris- 

E*™ n°JZ n “I ® xnu,me^t‘ mirt‘ “ž prievartos žygius! Matyk Trieste kriz|! 
,fcnk*nt. Molotovą dėl reikalaujamos, o ginčijamos žemės! Matyk 

patrauktu s karinius Rumunijos kriminalistus! Matyk oficialę J. V. Laivyno
filmą Seoret Battle — radaro veikimo istoriją, ir dar visus naujausius žinių ju- 
džius iŠ plačiojo pasaulio 1 Puikiausi judžiai mieste

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Abiejų didžiųjų partijų — 
demokratų ir republikonų bal
suotojai pasireiškė nepriklau
somai ką tik praėjusiose no
minacijose, pareiškė Hyman 
Blumberg, Darbo Partijos se
kretorius.

Blumberg nurodo, kad nei 
spauda, nei kitokiais būdais 
drabstymai purvo ant pažan
gesniųjų kandidatų nesulaikė 
demokratų nei republikonų 
balsuotojų nuo balsavimo už 
juos.

kalų turės biskelį pasivėluoti, 
susitarėm ilgai nepasninkauti, 
pradėjom ragauti ir netrukom 
suragauti • beveik viską, kas 
buvo. O visgi pasui kavom — 
nei kąsnio mėsos. Pamanėm, 
kad gal kokį paršiuką šeimi
ninkės nuslėpė užbaigai. Bet 
vėliau sužinojom, jog tai pa- 
gerbdamos mieste tuomet 
vykdytą mėsos streiką mote
rys kliubietės, kurios šeimi
ninkavo, nutarė apsieiti be 
mėsos. Už tai sūrių ir vaisių 
su daržovėmis užteko visiems, 
alkio vistiek nebuvo.

na 
gimtinė 
tuvos rado 
po į jas pakviestas 
eilėse, — 
žmogumi.

Malonu 
tą išgirsti 
kalbėti pirm ir po programos. 
Tik visi apgailavom, kad pa
ties šios šeimos patriarcho 
Jurgio Zablacko čia nebuvo — 
jis seniau išvykęs ir tebelau
kia šeimos atvykstant. Mes jo 
laukimą, nors ir nevelydami 
jam blogo, vis ilginame. Pra
nas Pakalniškis yra labai rei
kalingas Laisvės spaustuvėje, 
tad, administracijos prašomas, 
jis savo išvykimą jau gerokai 
atitolino nuo originalio plano. 
Tačiau visam laikui negi be- 
išlaikysime pakilusius 
Tad, prisiėjus išvykti, 
laimingos kelionės ir 
sios kloties naujoje 
naujuose darbuose!

PATRICIA
17 . . . $2475

CAMBRIDGE
15 l«w«i» . . . $2975

New Yorko mieste “dry 
goods” krautuvės praeitą ket
virtadienį per pietus buvo už
sidariusios dviem valandom 
protestui prieš Britanijos mi- 
litarišką terorą Palestinoje.

Delegacija pas Konsulą
Iššaukusios protestą organi

zacijos — CIO Retail, Whole 
sale and Department Store 
Employees Lokalas 65-tas, 
Amerikos žydų Kongresas ir 
Dry Goods Jobbers Associa
tion (krautuvių savininkai) — 
taipgi pasiuntė bendrą delega
ciją pas Anglijos generalį 
konsulą John Robey.

Sušaukta masinis mitingas 
prie Spring St. ir Broadway 
išklausyti delegacijos raporto 
ir reikalauti, kad Palestina 
būtų pavesta priežiūrai Trijų 
Didžiųjų, UN jurisdikcijoj, o 
ne palikta Anglijai, kuri, kaip 
praktika parodė, netinka tai 
pareigai.

Parsiduoda farma, 135 akrai geros 
žemės, šeši budinkai, 25 melžiamos 
karvės, 2 arkliai, naujas traktorius 
ir visos kitos farmai reikalingos ma
šinos. 8 mailės nuo Amsterdam 
sto. Kaina $12,000 su viskuom. 
davimo priežastis — savininkė 
na moteriškė negali tinkamai 
taip stambų ūkį. Kreipkitės:

Mrs. Gogis, R. D. 1, Amsterdam, 
N. Y. Iš Brooklyno apylinkės, dėl 
platesnių informacijų kreipkitės pas 
Tom Kanaporis, 107-40 88th St., 
Ozone Park, N. Y. (193-198)

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, .

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Prašo Paskutinės Talkos 
Darbui “Up-State” 

Rinkimams komitetas atsišau
kė į visus turinčius auto pribūti 
talkon komunistams 
parašų užmiesčių 
pavežioti parašų 
vietęs vieton.

Penktadienį pradėta rodyti 
“The Big Sleep.’’ Humphrey 
Bogart ir Lauren Bacall 
žvaigždėse su Martha Vick
ers, Dorothy Malone. Gamin
ta Warneriu studijose, How
ard Hawks produkcija.

•*» COMPUTE FILMS
Jun A»»rvio »y,han* iiom ovmslm

DAY IM U. S. S. R.^
Pktoriol Ponoroma of MAY DAY Ata
talebrotiont in MOSCOW, LENINGRAD, ■
STALINGRAD, ODESSA, KIEV.-----

Juokingiausias Komedijų Romansas!
Istorija geistų Vedybinių Prietikių

BARBARA ROBERT
STANWYCK CUMMINGS

“THE BRIDE
WORE BOOTS”

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

Stanwyck vaidina 
su auliniais batais, 
jodinėti, bet mei

lėje papuolusią su meilužiu, 
kuris nemėgsta arklių nei 
sporto ir nepasitiki jos drau
gais sportininkais. O tą meilu
žį vaidina Robert Cummings. 
Jis mėgsta palinksmauti nak
tiniuose kliubuose, gi jo nuo- 
takėlė taip pat nepasitiki to
mis aplink jį skraidančiomis 
naktinių kliubų peteliškėmis.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTĄIGA 

SALES dė) Bulių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

Bteičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

Italų su jugoslavais susikii 
timai Gorizijoje. 
pasitinka maršalą 
voje. šis 
vykstančios 
jos. Krizė

Hallet’s Cove Randauninkų 
Lyga, atstovaujanti 500 šeinių, 
pareikalavo statomojo Astoria 
projekto pirmuosius namus 
užbaigti statyti tuojau. Į tuos 
namus suleisti iš nugriausimų 
namų iškraustomus gyvento
jus, o tik tada griauti kitus 
senuosius namus. Taip, pa
laipsniui į naujus butus su
krausiant gyventojus pirm nu
griovimo visų namų, sako jie, 
bus išvengta daug sunkumų.

Long Island Gelžkeliy 
Streikas Atidėtas

Gręsęs 900 gelžkelių strei
kas ant Long Island gelžkelių 
linijų, tapo atidėtas iki rugsė
jo 21-tos. Tuo laikotarpiu bū
sią bandoma išlyginti esamus 
skirtumus be streiko.

Queens Gyventojai Ko 
voja prieš Mėtymą iš

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler’s 

detektyviškų apysaką 
Humphrey 
BOGART

“THE BIG SLEEP”
* Ir dar puikus asmenų *

vaidinimas scenoje ❖ 
BOB CROSBY

ir JO ORKESTRAS • The Town Criers 
STRAND Broadway ir 47 St.

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVeigreea *-9612

Vieni kalbėjusieji trumpai 
palinkėjo laimės tenai ir greit 
sugrįžti čionai, kiti minėjo jų 
nudirbtus darbus, taip pat ir 
mums paliekamuosius, prašė 
liekančius čionai žmones tal
kon iškeliaujančių vieton.

Pagaliau išgirdom ir išlei
džiamuosius: Antaniną Za- 
blackienę, Pakalniškių dukry
tę Pranutę, Adelę Pakalniškie
nę ir Praną Pakalniškį.

Adelė ragino 
nenuleisti rankų, 
chorams bendrai 
ra dainos grupę 
jungos šaukiamą 
Chicagoje.

Pranas sakė, jog jam liūd- 
apleisti Brooklyną. čia jo 

čia ir sugrįžęs iš Lie- 
organizacijas, ta-

Jūsų 
tapau

restaurant

DEAN
15 |eweit . . . $2475

BEATRICE
17 hw«h . I297> B

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

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

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

Liepos ir Rugpjūčio mčn. 
uždara šeštadieniais.

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 
atdara iki 7 vai. vak.

Roxy Teatre

Rodomą ir toliau filmą 
Claudia and David” su Do-

DOROTH1 ROBERT
McGUIRE YOUNG

kaipo 

‘CLAUDIA and DAVID' 
v Ir dar gausingas aamenų >!<

* vaidinima scenoje >!<
VIVIAN BLAINE 

Lou Willis, Jr. • Bobby Whaling 
Roily Rolls

EKSTRA! Jerry Colonna 
SPECIALIAI: Naujas March of 

Time apie “ATOMINĘ JĖGĄ” 
VĖSUS 7TH avenUE llvAzY JL ir 50TH STREET

STANLEY'S?

Dabai’ rodomos filmos “The 
Bride Wore Boots” ir “The 
Man in Grey.” Pastaroji yra 

Į žmogžudystės filmą. Teatras 
randasi prie Flatbush ii’ De
Kalb Aves.

Barbara 
tą nuotaką 
mėgstančią

Komunistų Partija New Yor
ko mieste praeitą trečiadienį 
pradėjo rinkti parašus, uždėji
mui sako kandidatų ant balo
to nacionale skale.

Komunistai parašų rinkimą 
žada užbaigti su 26-ta, pirm 
Labor Day. O jei pavyks anks
čiau, tai dar geriau. Juk ir ko
munistai nori kai kada ramios 
šventės. Gi didžio darbo nebai
gus — neramu. Prašo turin
čius teisę balsuoti, praeitą ru
denį užsiregistravusius piliečius 
pasirašyti tuos kandidatus no
minuojančiose peticijose.

Pasirašymas dar nereiškia 
įsirašymą į komunistus ar tapi
mą komunistų balsuotoju. Tai 

įtik pasisakymas, kad jūs norite 
ai’ sutinkate, jog ir komunistai 
lygiomis su visais kitais pilie
čiais privalo turėti teisę ant 
baloto. Tai pasisakymds demo
kratinio piliečio, bile kurios 
partijos nario. Toks pasisaky
mas nekliudo demokratų, repu
blikonų, darbiečių ai- bile ko
kios partijos nariui pasirašyti, 
negrąso prarasti nario teises 
savo partijoje.

K omunis tap Dm b lema.
Komunistų peticijos emble

ma (žymė) yra rūkstantis fa
briko kaminas su pėdu kviečių 
fabriko priešakyje, nesunku pa
žinti net jeigu neatsimintumėt 
nominatu vardu.

su •

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ii 

šiaurinę Bukoviną)
per WORLD TOURISTS

Drabužiai turi 
koje. Turi būti 
zinfektuoti ir

Tarybos

BARBARA STANWYCK • VAN HEFLIN • LIZABETH SCOTT 

THE STRANGE LOVE OF MARTHA IVERS’ 
SU KIRK DOUŲLAS • JUDITH ANDERSON

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

priedas Dick Stabile ir Jo Ork.

PARAMOUNT

mm

t-. '


