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mas, kuriame dalyvavo apie 
600 asmenų.

Įdomią suvažiavime kalbą 
pasakė Lietuvos ministrų ta
rybos pirmininkas Mečys Ged
vilas. Kalbėdamas apie penk
mečio planą, pagal kurį bus 
atstatyta Lietuva, Gedvilas 
priminė:

“Mes vykdysime penkmetį 
pas mus vykstančios aštrios 
klasių kovos sąlygomis.

“Buržuazija, 1940 m. išva
ryta iš pramonės ir prekybos, 
dvarininkija ir buožija, išva
ryta iš savo dvarų, Smetonos 
valdininkija, nuvaryta nuo šil
tų ir pelningų vietų, hitlerinės 
okupacijos metais kiek atsiga
vusi, nenori geruoju pasi
traukti iš gyvenimo. Ji kenkia 
mums, kiek tik gali kenkti.

“Čia ir tarybinių žmonių 
užpuolimai, čia ir nekaltų 
naujakuriu šeimų nužudymai, 
čia ir sabotažas įmonėse ir 
įstaigose, čia visapusiškas ken
kimas.”

Kiekvienas asmuo, perskai
tęs šiuos žodžius, turi gerokai 
pagalvoti, kad supratus jų pil
ną prasmę.

Taip, Lietuvoje šiuo metu 
vyksta aštri klasių kova, kuri 
yra neišvengiama pereinama
jame laikotarpyj iš kapitaliz
mo į socializmą.

Tiesa, 1940 m. Lietuva pa
siskelbė tarybine respublika 
be praliejimo kraujo lašo. Vi
sur atrodė ramybė ir naujai 
santvarkai pritarimas.

Taip atrodė dėl to, kad 
priešas, priblokštas netikėtu
mo. tiesiog nebežinojo, ką da
ryti.

Be to, jis dėjo viltį Hitle- 
ryje. Jis manė, būk naciai jo 
problemas išspręs, sutriuškin
dami Tarybų Sąjungą.

Tiesa, hitlerininkai jį išmo
kė ir apginklavo ir pagal hit
lerines metodas dabar jis 
“darbuojasi,” laukdamas tre
čiojo pasaulinio karo. Bet tai 
tuščia viltis.

Jei socialistinės santvarkos 
priešas būtų<gudrus, tai jis nu
siginkluotų ir' įsijungtų į nau
ją gyvenimą. Pasirodo: jis nė
ra gudrus, čia jo nelaimė, — 
nelaimė, kokią teko išgyventi 
Rusijos caristams, fabrikan
tams ir dvarponiams.

• Tūli Lietuvos kunigai taipgi 
prisideda prie žmonių žudy
mo. Kai kur klebonai nakti
mis bažnyčiose mitingus laiko 
išvien su banditais, aptardami, 
kaip žudyti tarybinius Lietu
vos žmones.

Eilė kunigų jau buvo su
čiupta ir pabausta.

Visa tai turėtų, juo greičiau 
atidaryti akis tiems Amerikos 
lietuviams, kurie dar vis seka 
paskui tarybinius Lietuvos 
priešus, dumiančius jiems 
akis.

Gedvilas pareiškė: nepai
sant tų visų nepalankių sąly
gų, Lietuvos liaudis įvykdys 
penkmečio planą pasekmin
gai!

Mes tuo pilnai tikime.
★ ★ ★

š. m. liepos mėnesį Vilniu
je įvyko Dainos Šventė, ku
rioje dalyvavo Lietuvos respu
blikos chorai — viso apie 12,- 
000 dainininkų.

įdomu tai, kad pirmą dai
navime vietą laimėjo Kauno 
aklųjų draugijos choras! Jis 
šauniai pasirodė. Jo mokyto
jas: Antanas Adomaitis.

Dabar mes galvojame apie 
dienraščio Laisves vajų, pra
sidėsiantį spalių mėnesio pra
džioje. ♦

Laisviečiai raginami savo 
mintis tuo reikalu pareikšti 
per dienraštį. Vyraujanti min
tis privalo būti: kaip gauti

AMERIKOS LĖKTUVAI 
PABŪGO PARADŪOT
GRAIKIJOJE
Pati Amerikos Ambasada 
Įspėjo Vengt Parado Ore

A t h e n a i, Graikija. — 
Atplaukusių karinių Ame
rikos laivų komanda plana
vo suruošt paradą Graiki
jos ore — paleist oran 120 
lėktuvų nuo didžiojo lėk- 
tuvlaivio “Franklin D. Roo
sevelt,” kad jie padangėje 
virš sostinės Athenų “rašy
tų” raides “F. D. R.” Pati 
Amerikos ambasada, ta
čiau, įspėjo, kad oro para
das “nepatartinas.” Todėl 
jis atšauktas. Demokrati
niai graikai smerkia Ame
rikos karo laivų atsilanky
mą, kaip paramą Graikijos 
karaliui.

PRANCŪZAI PRAŠO 
AMERIKĄ APLEIST 
RADIJO STOTIS

Washington. — Francijos 
valdžia pranešė, kad jinai 
negali leisti amerikonams 
amžinai naudoti radijo sto
tis francūzų žemėje Alžy
re, šiaurvakarinėj Afrikoj. 
Tai stotys, kurias ameriko
nai ten pasistatė karo me
tu.

Amerika vartoja tas sto
tis savo programoms skleis
ti bent astuoniomis kalbo
mis į Balkanų kraštus ir 
įvairias šalis vidurinėje ir 
vakarinėje Europoje. Jei 
Francija uždraus ameriko
nam stotis naudoti, tai Am
erika gal nugriaus jas, kaip 
kalbama Washingtone.

Prez. Truman Nešauks 
Speciales Kongreso 
Sesijos dėl Kainų

Washington.— Preziden
tas Trumanas liepos mėne
sį, pasirašydamas naujos, 

Į šlubos kainų kontrolės bi- 
lių, žadėjo sušaukt specia- 

i lę kongreso sesiją, kad pa
taisytų kainų tvarkymą, 
jeigu re ikmenys pradės 
perdaug brangti.

Taigi dabar vienas repor
teris užklausė prezidentą, 
ar jis šauks kongreso sesi
ją tuo reikalu. Reporteris 
nurodė, jog per mėnesį vien 
urminės maisto kainos pa
kilo virš 10 nuošimčių, o 
smulkmeniškos kainos dar 
aukščiau.

Prezidentas atsakė, kad 
jis nešauks jokios Specia
les kongreso sesijos dėlei 
kainų suvaldymo. Truma
nas čia jau pridūrė, kad jis 
nori duoti progą kongreso 
nariams visą laiką panau
dot savo rinkimų vajams 
iki lapkričio 5 d./

Čia yra Amerikos šarvuotlaivis Little Rock, vienas iš amerikinių karo laivų, kurie 
atplaukė į Graikija, girdi, “pareikšti mandagumą” tai šaliai. Demokratiniai graikai 
sako, Amerika atsiuntė tuos laivus, kad piarodytų politinį pritarimą fašistiniams 
Graikijos monarchistams prieš graikų demokratus — respublikiečius.

Tęsiasi Skerdynės 
I Tarp Indusų ir 
Mahometonų

Bombay, Indija. — Riau
šėse tarp indusų ir maho
metonų Bombay mieste 
nuo sekmadienio užmušta 
daugiau kaip 200 žmonių ir 
sužeista virš 600. Kalkut- 
toj, kitame Indijos didmies
tyje, per naujas tarpusavio 
skerdynes žuvo 10 asmenų. 
Anglų policija taipgi šaudė 
į riaušininkus ir nukovė 
tam tikrą jų skaičių. Indu- 
sai ir mahometonai užpul
dinėjo ir žudė vieni kitus 
net bažnyčiose; Policija 
per kelias dienas suėmė 
2,000 riaušininkų.

INDĖNAI DARBININKAI 
PUOLĖ ANGLŲ POLICI

JOS STOTI
Bombay, Indija. — Indė

nai geležinkelio darbininkai 
Trichinopolyje akmenimis 
bombardavo anglų policijos 
stotį. Taip jie protestavo, 
kad policija suėmė jų vadą.

21 Žuvo Lėktuvo Nelaimėj; 
Tik Kūdikis Išliko

Elko, Nevada. — Ūkano
je nukrito didžiulis keleivi
nis Trans-LuxUry lėktuvas, 
skridęs iš New Yorko į va
karus. Žuvo visi 21 lakū
nai ir keleiviai, apart dvie
jų metų vaikučio Petruko 
Link. Jo tėvas ir motina 
užsimušė.

Washingtono valdininkai 
sako, tas lėktuvas laužė 
skridimo taisykles.

BYRNES PASIMOJO ARDYTI KETURIU 
DIDŽIŲJŲ SUTI ARTĮ DĖL VOKIETIJOS

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, Sovietų \ užsieninio 
ministro pavaduotojas, išsi
reiškė,’ jog italai Varesni 
bėgikai, negu kareivmU

Laisvei daugiau naujų prenu- 
mėratorių?

Stuttgart, Vokietija, rug
sėjo 6. — Amerikos valsty
bės sekretorius James F. 
Byrnes, atvažiavęs buvusiu 
asmeniniu Hitlerio trauki
niu, pasakė St u ttgarte 
priešsovietinę kalbą. Be kit
ko, jis lėmė, kad reikėsią 
pakeisti kai kuriuos ryti
nius Vokietijos rubežius, 
nors juos nustatė Keturių 
Didžiųjų konf. Potsdame.

Byrnes pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos nepri
pažįsta Silezijos prijungi
mo Lenkijai, kaipo galuti
no. Amerika, girdi, sutin-

JUGOSLAVIJA PRALEIDŽIA 
TRIS KALTINAMUS AME
RIKONUS SARŽENTUS

Washington. — Jugosla
vų valdžia davė leidimus 
trim kaltinamiem ameri
konam saržentam išvažiuot 
iš Jugoslavijos. Jie įtaria
mi, kad nušovė vieną sovie
tinį kareivį. Jugoslavai no
rėjo už tai juos areštuot. 
Bet saržentai pabėgo į Am
erikos ambasadą Belgrade. 
Taip jie ambasadoje, po 
Jungtinių Valstijų vėliava, 
ir buvo saugomi nuo areš
to. Amerikos karininkai 
tvirtino, kad ne tie saržen
tai, o kiti jankiai esą nu
šovę rusą; bet kaltininkai, 
girdi, pabėgę Italijon.

KONGRESMANAS PERŠA 
GRIEŽTĄ POLITIKĄ 
PRIEŠ SOVIETUS

Peiping, Chinija. — Kori- 
gresmanas Robert F. Sikes 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos griežčiau elgtųsi 
su Rusija. Jis pasakojo, 
kad jeigu Amerika ištrauk
tų savo kariuomenę iš Chi- 
nijos, tai Rusija, girdi, už
valdytų Chiniją. Sikes kal
bėjo kaipo atstovas karinės 
Amerikos kongreso komisi
jos. Ta komisija apžval- 
ginėjo karines pozicijas 
Chinijoj ir bendrai Pacifi- 
ko vandenyno srityje. Sikes 
bijo, kad chinų komunistai 
nelaimėtų prieš Chiang 
Kai-sheką.

New York. — Wall Stry- 
to serai nupuolė dar 1-2 
punktais.

ka tiktai, kad Karaliaučius 
pasiliktų Sovietam ir kad 
Lenkijai priklausytų tam 
tikras rytinės Vokietijos 
ruožas, bet Jungtinės Vals
tijos nelaiko Odro upės pa
stovia rytine Vokietijos 
siena.

Byrnes užreiškė, jog Am
erika lygiai nepakęs Vokie
tijoj komunizmo, kaip, ir 
nacizmo. Jis įtarė, kad So
vietai nevykdą Potsdamo 
sutarties dėl Vokietijos (bet 
jis nutylėjo, kad ameriko
nai ir anglai’sulaikė nutar
tus Potsdame karinius atly-

Čilės Prezidentu 
Tapęs Išrinktas 
Kairusis Videla

Santiago, Čilė. — Darbi
ninkų ir pažangūnų kandi
datas į Čilės prezidentus, 
Gabriel Gonzalez Videla ga
vo 48,000 daugiau balsų, 
negu bet kuris konservatų 
ar dviejų kitų partijų kan
didatas. Komunistai stip
riai rėmė Videla.

Konservatų kandidatas 
Cruz Coke dar nepripa
žįsta Videlai laimėjimo; jis 
sako, .Videla negavo visiš
kos balsų daugumos, todėl 
kongresas turėsiąs rinkt 
prezidentą. Darbi ninkai 
demonstruoja, šauk darni: | 
“Videla — prezidentas!”

Seoul. — Amerikos kari
ninkai pietinėje Korėjoje 
uždarė tris komunistų laik
raščius.

Lowell, Mass. — Suimtas 
R. Milinazzo už Catherinos 
Mordlie nušovimą.

Heirens Nuteistas Kalėti 
Iki Gyvos Galvos

Chicago. — Studentas 
William Heirens, 17 metų 
amžiaus, tapo nuteistas iki 
gyvos galvos kalėti už nu
žudymą šešių metų mergai
tės Suzanne Degnan ir už 
dviejų moterų papjovimą. 
Bet, pagal Illinois valstijos 
įstatymus, Heirens galėtų 
būti paleistas iš kalėjimo po 
63 metų bausmės.

ORAS. — Būsią lietaus.

ginimus Sovietams iš Vo
kietijos).

Byrnes piršo įsteigt pas
kiras vokiečių valstijas ir 
iš jų sudaryt “Jungtines 
Vokietijos Valstijas.”

(Sovietų užsieninis mi
nistras Molotovas stipriai 
priešinosi tokiam planui. 
Molotovas sakė, tai būtų 
Vokietijos suskaldymas.)'

Byrnes nesutiko su Fran
cijos reikalavimu atskirt 
nuo Vokįetijos Ruhr ir 
Rheino kraštą, bet stojo už 
Saar srities prijungimą 
Franci j ai.

JŪRININKU STREIKAS 
SUSTABDĖ JAU

3,000 UAIVŲ 
_____________________ \

Streiko Kaltininkė Yra Valdžios Įstaiga, Kuri Atmetė Unijų
Sutartį su Kompanijomis dėl Algi) Pakėlimo

New York. — Da?bo Fe- Komisija Washingtone: ji- 
deracijos Jūrininkų unijų nai atmetė sutartį tarp lai- 
streikas sustabdė jau 3,000 vų kompanijų ir Federaci- 
prekinių laivų rytiniuose, Į jos unijų dėl algos pakėlimo 
vakariniuose ir pietiniuose jūrininkams. Kompanijos 
Jungtinių Valstijų uostuo-1 sutiko pridėti jiem po 
se. Vien tiktai New Yorko ■$22.50 iki $27.50 algos per 
ir Brooklyno prieplaukose i mėnesį. O valdinė komisija 
sustabdyta 500 laivų. j leido tik $17.50 pakelti mė-

CIO Marininkų Unija pil-mėsinę algą?
nai remia federacinių juri
ninku streiką. Meta darba c. č v
laivakroviai. O juos įskai
tant, viso apie pusę miliono 
darbininkų dalyvausią šia
me streike.

.Streiko kaltininkė v ra 
valdinė Algų Nustatymo

CHIANG KAI-SHEKAS Philadelphia, Pa.
PUOLA KOMUNISTUS 
KELIAIS FRONTAIS

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkai 
veda ofensyvą prieš chinū 
komunistus link Charbino 
miesto, didžiausio pramo
nės centro Mandžurijoj. Ki
ti tautininl^ų armijos jun
giniai, sakoma, gręsia ko
munistam Kupehkowe, Di
džiosios Chinų Sienos spra
goje, tarp šiaurinės Chini
jos ir Mandžurijos. Tau
tininkai praneša, kad jie 
taipgi puola chinų komunis
tus Chengteh, veržiasi pir
myn linkui strateginio Kal- 
gan miesto ir atakuoja ko
munistus Hopeh provinci
joje.

Anglai Negali Atmušt 
Kaltinimų dėl Graiki
jos; Todėl Keikia

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos ir Graikijos dele
gatai Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje ketvirtadienį 
negalėjo atremt Sovietų 
Ukrainos užsieninio minis
tro D. Manuilskio parody
mus, kaip anglai drauge su 
graikų fašistais - monar- 
chistais terorizuoja, žudo 
Graikijos demokratus, ir 
kaip Anglijos politika ten 
gali iššaukt karą Balka
nuose. Todėl Anglijos de
legatas Cadogan tiktai plū
do, girdi, “Sovietų propa
ganda,” ir apšaukė graikų 
respublikiečius “gerklepjo- 
viais, banditais, renegatais 
ir anarchistais.”

Graikijos m o n a r chistų 
delegatas Dendarmis tura- 
vojo Cadoganui ir nušnekė
jo, būk Albanija, Jugosla
vija ir. Bulgarija gręsian- 
čios suardyt taiką Balkanų 
kraštuose.

Boston. — Veterans of 
Foreign Wars suvažiavi
mas pareikalavo neįleist į 
Ameriką jokių ateivių per 
10 metų ir nesiųst pašalpų 
Jugoslavijai.,

Streikuoja 25,000 Hawaii 
cukraus darbininkų.

Streikas galėtų tuojau 
baigtis, jei būtų pripažinta 
sutartis tarp unijų ir kom
panijų.

P r e z i dentas Trumanas 
pavedė darbo sekretoriui 
Schwellenbachui visą tą 
'“ginčą” spręsti.

Rugsėjo 4 d. mirė Jonas 
Kurzinskas, 58 metų am
žiaus; gyveno po num. 2300 
Christian St.; pašarvotas 
Kavaliausko koplyčioj, 1601 
South 2nd St. Laidotuvės 
įvyks šį pirmadienį 9 va
landa ryto.

J. K. K.

Veteranų Vadai Reikalauja 
Uždraust Komunistams 
Dalyvaut Rinkimuose

Boston. — Dešinieji va
dai Veteranė of Foreign 
Wars organizacijos pervarė 
rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad kongresas išleistų įsta
tymą, kuris uždraustų Ko
munistų Partijai dalyvauti 
su savo kandidatais bet ku
riuose valdiniuose rinki
muose visose 48-se valstijo
se. x Veteranų rezoliucija ' 
reikalauja tokio uždraudi
mo ir prieš kitas vadinamas 
“n e i š t i kimas organizaci
jas.”

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green savo kalboj šaukė ve- ' 
teranus kietai atremti ko
munistinį judėjimą. Jisai 
sakė: “Naminis komuniz
mas dabar pačioj Amerikoj 
pavojingiausias.”

Amerikonai Planuoja Naujus, 
Girdi, “Tinkamesnius” už 
Atom-Bombą Pabūklus

Washington.— Jungtinių 
Valstijų armijos inžinieriai 
darbuojasi, kad išrastų 
naujus ginklus, kurie galė
tų būti net “naudingesni,” 
negu atominė bomba. Ko
kius karo įrankius jie da
bar planuoja, tatai laikoma 
slaptybėje.

Jie, tačiaus, pranešė to
kius savo sumetimus: Gal 
atomine bomba nebus ka-. 
rui vartojama, nes priešas, 
iš savo pusės, galėtų kontr- 
atakuot Ameriką atominė
mis bombomis; gal bus pa
daryta tarptautinė sutartis, 
kuri uždraus atomines bom
bas. Planuojami neatomi- 
niai 4 ginklai pigesni už 
atom-bopibą, ir jie puikiai 
tiksią Amerikos apsigyni
mui.

f
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Whoever makes the selec
tions, the Tiesa English Sec
tion will have the right to 
boast that it is the only sec
tion of the Lithuanian press 
to be doing so this year.

i neispa- 
t žmonės

Paryžius
Anglija atmetė Sovietų siū
lymą atidėti visuotiną 
Jungt. Tautų susirinkimą, 
iki bus užbaigta tąikos kon
ferencija.

ranešti Spe
)iVision, Dc

Laisve—Liberty, Lithuanian Dail#

Valstijose, 
ar gimines 

liečia, turi Jei Būčiau Redaktorius

Jack Sharkey most of 
were, for a while at 
to remain unsung.

merikos piliečių ir jų šei
moms sugrįžti į Suv. Vals
tijas.'

'Naturalizuotas pilietis, 
kuris dėl ligos arba kitos, 
priežasties negali grįžti į 
Suv. Valstijas, prieš paskir-

Dirva Nesusipratimams su Jugoslavija >
Vos baigėsi skandalas dėl ultimatumo Jugoslavi

jai, kaip jau naujiems nesutikimams paruošta dirva 
Ultimatumo būtų nebuvę, to triukšmo nebūtų buvę, jei-

Atsakymas
Lietuvos vyriausybe ne tik 

pedraudžia Lietuvos žmonėms 
laiškus rašyti Amerikon savo 
giminėm, bet dar skatina ir 
ragina rašyti; .

Bet Lietuvoj fašistiniai ban
ditai yra paskleidę gandus,

virš Jugoslavijos. Kad jie skraidė, pripažino ir. Ame
rikos lakūnai, kurių lėktuvas buvo priverstas Jugosla
vijoj nusileisti. Kad mūsų Valstybės Departmentas ne
kreipė dėmesio į Jugoslavijos protestus, tai patvirtino 
laikinai Valstybės sekretoriaus pareigas einančio Mr. 
William L. Clayton nota.

Mr. W. L. Clayton reikalauja iš Jugoslavijos, kad ji 
užmokėtų - už susikalusius lėktuvus ir žuvusių lakūnų 
gyvastis. Jugoslavija savo notoj pareiškė, kad atsako
mybės ji už tai neima, nes ’ji protestavo ir reikalavo, 
kad virš jos žemės neskrajotų Amerikos lėktuvai, o ka
da jie to nepaisė, tai už tai kalti tie, kurie laužė jos ne
priklausomybę.

Dar blogiau yra dalykai dėl ateities skrajojimų. 
Maršalas Tito pareiškė, kad jugoslavai nešaudys į Ame
rikos paklydusius lėktuvus, kurie atklys į Jugoslaviją. 
Bet tuo pačiu kartu jis reikalavo, kad Amerikos lakūnai 
sustotų tyčia skraidę virš Jugoslavijos.

Jugoslavai savo notoj sako, kad Amerikos lėktuvai 
vėl tyčia skraido virš jų žemės. Jie sako, jog kasdien 
pp kelis Amerikos bombininkus, mūšio lėktuvus, žval- 
ginius ir transportinius jie mato virš savo žemės ir 
prieš tai protestuoja.

. Mr. W. Clayton atmeta Jugoslavijos protestą ir sa
ko, kad tai “ne Amerikos lėktuvai,”, kad, jeigu virš Ju
goslavijos skraido koki lėktuvai, tai “jie yra kokios ki
to? šalies.” Jugoslavija gi sako, kad “tą tikslų ir bruta- 
liską laužymą Jugoslavijos nepriklausomybės mes nepa- 
kęsime.” Jie reikalauja, kad Amerika sulaikytų savo 
lėktuvus nuo skraidymo virš Jugoslavijos.

Turčių spauda, kuri negražiai išniekino Jugoslavijos 
vyriausybę ir žmones, sako, kad gal tai Amerikoj pa
gaminti ir kam nors Europoj pagal Lend-Lease bilių su
teikti lėktuvai skraido virš Jugoslavijos, o už tai, žino
ma, Amerikos generolai Europoj neatsako.

Jugoslavai sako, kad per trumpą laiką virš jų ša
lies be jokio leidimo skrido net 278 Amerikos kariniai 
lėktuvai. Mr. Clayton sako, kad, būk per tą laiką viso 
toj srityj skrido tik apie 50 Amerikos lėktuvų.

Kas liks Jugoslavijai daryti, kai dešimtimis sve
timi lėktuvai skraidys virš jos žemės, trauks paveikslus 
ir šnipinės ? Tas ves prie naujų skandalų ir “incidentų.” 
Atrodo, kad yra tokių, kurie nori tų skandalų, bet tai 
nieko gero nedaro nei Amerikos, nei kitų šalių žmonėms.

Fans who have followed 
Tiesa’s All-America are well 
familiar with such names as 
Joseph Beinor, the late Al 
Blozis, Vince Banonis, Al Ma- 
tuza, Jack Karwales, Bill Os- 
manski, Chuck and Al Drulis, 
and many others. All of them 
were spotlighted in Tiesa’s 
All-America combinations of 
yesteryear. Their success in 
professional football ranks is 
both a credit to their ability 
and a credit .to the ability of 
Tiesa’s sports editor to re
cognize genuine athletic tal-

In 1938 Tom chose his first 
Lithuanian-American All-Am
erican team for Tiesa. Until 
and including 1942 Tom Yer- 
mal’s Lith All-America was 
an annual feature of the Tie
sa English Section. The war, 
with its drain upon the grid
iron, interrupted the process. 
After a lapse of four years, 
we are informed, Tiesa will 
again this year return to the 
practice of ‘selecting a Lith
uanian All-American Football 
Team. Whether Tom Yermal, 
who is presently residing fin 
Cleveland, will make the sel
ections we did not learn.

Naturalizuoti Amerikiečiai Užsienyje Gali 
Pamesti Savo Pilietybę

Ir dėlto aš šiandien 
laikraš- 

Man norisi,

iron, the diamond, the links 
and in the ring, not to men
tion other sports. But with 
such notable exceptions as the 
wrestler Karl Pojello and the 
one-time heavy-weight cham
pion 
them 
least.

Jungtinės Valstijos ir Panamos 
“Nepriklausomybė”

1946 m. rugpjūčio 31 d. pasibaigė Jungtinių Valsti
jų ir Panamos respublikos sutartis, pagal kurią mūsų 
šalies armija ir kitos karo jėgos turėjo teisę būti Pa
namoj.

Panamos respublikos prezidentas E. A. Jimenez ir 
ministrų pirmininkas Octavio Fabrega įteikė pareiš
kimą Jungtinėms Valstijoms, kad tolimesnis laikymas 
ten mūsų armijos ir karo laivyno yra nelegalus ir laužo
ma Panamos nepriklausomybė.

Washingtonas pareiškė, kad Jungtinių Valstijų "am
basadorius Mr. F. T. Hines įteikė pareiškimą Panamai, 
kad mūsų ginkluotos jėgos, kaip buvo, taip ir pasiliks 
Panamoj savo karinėse bazėse. Veikiausiai taip ir bus, 
kol Panama priims naują sutartį — tokią, kokia yra nau
dinga Wall stryto imperialistams.

Šie įvykiai dar kartą parodo, ką reiškia Mr. Byrnes’o 
ir jo pasekėjų kalbos apie “mažų tautų laisvę,” apie jų 
“nepriklausomybę.” Jeigu taip elgtųsi Tarybų Sąjunga 
kokioj savo kaimyniškoj valstybėj, tai pas mus turčių 
spauda keltų didžiausią triukšmą, o Mr. Byrnes siųstų 
protestus. Bet kada taip daro mūsų Valstybės Depart
mentas, tai tas viskas gražiai nutylima.

Panama yra maža valstybėlė; ji užima 33,667 ketv. 
mylias ir turi apie 650,000 gyventojų. Aišku, tokia vals
tybėlė neturi nei jėgų savo teisėms apginti, neigi daug 
jos balsas reiškia. Tiesa, ji turi “lygų balsą” su kito
mis tautomis Jungtinių Tautų organizacijoj, bet tik ta
da, kada jos atstovas šoka pagal Wall Stryto komandą.

Panama buvo dalimi Colombia respublikos, bet mū
sų krašto^ viešpačiai, siekdamiesi prakasti per tą žemės 
sąsiaurį Panamos Kanalą, 1903 metais ten suorganiza
vo “revoliuciją” prieš Colombia, atskyrė tą plotą, o vė
liau pripažino Panamos respublikos “nepriklausomybę,” 
sudarė sutartį dėl Panamos Kanalo prakasimo ir įsistei- 
gimo karinių bazių. Panamoj industrinės įmonės ir 
gelžkelis yra Wall Stryto kapitalistų rankose. Jau 1930 
metais Wall Stryto kapitalistų įdėliai ten siekė apie $50,- 
000,000. Tos šalies “nepriklausomybė’’ pripažįstama 
tiek, kiek mūsų krašto turčių interesams tai yra nau
dinga. - 1

Jeigu jie nesugrįš į Suv. 
Valstijas prieš spalio 14 d. 
1946 m., tai daug Amerikos 
piliečių, kurie gyvena už
sienyje nuo prieš karo pra
džios, gali pamesti savo pi
lietybę. šis patvarkymas 
liečia tik naturalizuotus pi
liečius, t. y., asmenis, kurie 
įgijo Amerik. pilietybę savo 
naturalizavimusi, tėvų na- 
turalizavimusi arba ąpsive- 
dimu su Amerikos piliečiu.

Amerikoje gimę neparpe- 
ta savo pilietybės dėl ilgos 
rezidencijos užsienyje, bęt 
gali pamesti dėl įritu prie
žasčių — balsuodamassve
timuose politiniuose rinki
muose, militarine tarnyba 
užsienyje, arba jeigu pri
siekia ištikimumą svetimai 
šaliai. Apart perilgos rezi
dencijos užsienyje, natura
lizuotas pilietis ir dėl virš- 
minėtų priežasčių gali ne
tekti Amerikos pilietybės.

Prieš priėmimą Nationa
lity Act of 1940 m. natura
lizuotas pilietis galėjo išsi
sukti iš šio patvarkymo, 
jeigu jis gyveno du metu 
šalyje, kur gimė arba pen
kis metus kitoje šalyje, bu-i 
vo manyta, kad jis pametė 
pilietybę, bet jeigu jis su
grįžo į Suv. Valstijas pas
toviam apsigyvenimui, tas 
būdavo išbraukta. Bet da
bar, nuo sausio 13 d. 1941 
m. yra rimtas klausimas. 
Naturalizuotas pilietis ak
tualiai pameta savo Ameri
kos pilietybę, jeigu jis 
gyvena nepertraukiamai 
tris metus šalyje, kur gimė, 
arba penkis metus neper
traukiamai kitoje šalyje.

Pametimas Amerikos pi
lietybės irgi į vykstą, jeigu 
po dviejų metų rezidencijos 
šalyje kur gimė, pagal tos 
šalies įstatymą, jis atgauna 
savo tautybę.

Labai daug Amerikos pi
liečių vis gyvena užsienyje. 
Sunku paduoti tikrą skai
čių, bet State Department 
rokuoja, kad normaliais lai
kais yra tarpe 400,000 ir 
500,000.

Kada Nationality Act of

Following the sudden dem
ise of the Voice, sports-writer 
Tom Yermal continued to re
port the activities of Lithuan
ian-American sportsmen in the 
columns of the Tiesa English 
Sectionj To the Tiesa he 
brought with him the idea of 
making annual selections of 
a Lithuanian American All- 
Star Football eleven. The idea 
was not originally his having 
been attempted by another 
paper now defunct but un
mourned. But Tom, who is a 
stickler for accuracy, made 
his selections only from Lith
uanian American gridiron 
performers. None of his. sel
ections ever made the error 
of including other than Lith
uanian Americans, an error 
which was quite common with 
other “Lithuanian-American 
All-Star Football’’ selections.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

1940 buvo priimtas .(Oct. 
14, 1940) ir kada įėjo galėn 
(January 13, 1941), aišku, 
kad didelis skaičius jau ta
da gyveno tris, penkis ir 
daugiau metų svetimoje ša
lyje. Tie piliečiai nežinojo 
apie pravedimą šio įstaty
mo.

Kongresas įsakė jiems 
grįžti į vienų metų laiką ir 
nutarta, kad, jeigu toki pi
liečiai grįš į Suv. Valstijas 
prieš spaliė 14 d., 1941 m., 
bus rokuojami Amerikos 
piliečiais. Karas prasidėjo 
ir nebuvo galima laisvai ke
liauti, todėl Kongresas vėl 
paskaitė laiką kelis kar
tus, paskutinį kartą spalio 
14 d. 1946 m. Ir tai yra pa
skutinis laikas.

Žmonės Suv 
kurių draugus 
šis įstatymas 
pranešti jiems apie šį svar
bų patvarkymą.

Amerikos konsulai užsie
nyje galėjo tai pranešti, bet 
ne visus naturalizuotus pi
liečius jie galėjoj pasiekti.

Keliavimo bū 
sakyta sunkūs, 
nekuriose šalyse, pav. Rytų 
ir Centralinės Europos ša
lyse ir aziatiškose šalyse, 
negalės grįžti.

Kiti naturalizuoti pilie
čiai neturės pinigų grįžti 
ir gal neturi nei giminių 
nei draugų Suv. Valstijose, 
prie kurių galėtų kreiptis 
dėl pagalbos. Tokiems pa
tarkite tuoj 
cial Projects 
partment of State, Wash
ington, D. C., tiesiog arba 
per Amerikos’ konsulą.

Special' Prtįjėčts Division 
paskolins pinigų tiems, ku
rie dėl finansinių priežas
čių negali grįžti į šią šalį. 
Nuo karo pabaigos ši įstai-

UNTIL TEN YEARS AGO 
the exploits of Lithuanian- 

American sportsmen went 
generally unnoticed. Accomp
lishments of Lithuanian-Amer
ican sportsmen were recogn
ized only by a narrow circle 
of a few ardent fans of sport- 
dom. Only a limited few Lith
uanian - American athletes 
were known to the Lithuan
ian-American public.

The public’s failure to not
ice the performance of Lith 
athletes was not entirely due 
to the absence of Lith-Amer
icans in the sports world. In 
proportion to the Lithuanian- 
American population the per
centage of Lithuanian-Amer- 
icans partaking in sports was 
quite high. More and more 
Lithuanian - Americans were 
enjoying success on the grid-

London. — žydų vadai 
atsisako dalyvauti derybose 
su anglais ir arabais del 
Palestinos.

ka’d pavojinga yra rašyti laiš
kus Amerikon, kad tiktai už 
laiško parašymą galima pa
kliūti bėdon-kalejiman. Kaip, 
pavyzdžiui, čionai fašistai su
šilę agituoja žmones nerašyti 
saviškiams Lietuvon laiškų, 
nes, girdi, jiems, gavusiems jū
sų laiškus, bus blogai, taip 
lygiai juodašimtiškai darbuo
jasi ir piktais gandais maiti
na žmones . Lietuvoje fašisti
niai likučiai. Kurie paklauso 
tų gandų, arbd visiškai nera
šo, arba parašo tiktai keletą 
žodžių, kad “gyvi ir sveiki.”

Deja, vietoje kaltinti fašis
tus arba ir savo gimines už 
patikėjimą fašistų, propagan
dai, tūli Amerikos lietuviai 
tuojau visą kaltę suverčia* ant 
tarybines vyriausybės. Reiškia, 
nesąmoningai patarnauja fa
šistams. 1 ,

Dabar apie to pranešėjo iš 
Lietuvos laišką. Aišku, kad 
jis galėjo ir turėjo plačiau pa
rašyti api.e tų devynių žmonių 
mirtį. Netenka abejoti, kad 
fašistiniai banditai tuos žmo
nes išžudė. Galimas daiktas, 
kad pranešėjas pats simpati
zuoja fašistams ir todėl tiktai 
pranešė, kad “devynias dūšias 
palaidojome sykiu” ir’ jūs ži
nokitės : pykite ant tarybinės 
vyriausybės, darykite^ visokius 
spėliojimus. Atrodo, kad jisai 
atsiekė savo tikslą, nes jūs 
kaip tik ir spėliojate ir, matyt, 
labai nepasitenkinę.,esate, peš 
kalbate apie 
draudimą.”.

tą dfeną, privalo pranešti 
tą faktą, paduodant prie
žastį, kodėl negali grįžti, 
Amerikos konsului toje ša
lyje, kur jis randasi.

Padarykite kelias kopijas 
laiško Amerikos konsului. 
Laikykite .rekordą visos 
transakcijos. Gali būti labai 
svarbu. Mašinėle parašykit 
laišką, i r t o k i u bū
du turėsite tikrą ko
piją laiško, jeigu padarysite 
kelias kopijas, kartu. Jeigu 
negalima mašinėle parašyti 
tokį laišką, tai padarykite 
afideivito formoj raštą, — 
pažymėkite visus faktus, 
kuriuos pranešėte Ameri
kos konsului, dieną, kada 
išsiųstas laiškas ir tegul du 
liudininkai po tuo raštu pa
sirašo. FLIS.

Jei aš būčiau redaktorius, 
aš ieškočiau progų pasikal
bėti su savo bendradar
biais. Aš stengčiausi įti
kinti juos, kad taisyklingas 
rašybos pažinojimas yra 
būtinai reikalingas. Aš pa
imčiau bendradarbio atsiųs
tą rastą, ištaisyčiau jo klai
das ir rodyčiau jam, tar
damas: žvelk, kiek čia bu
vo tavo rašte klaidų klai
delių, suprask, kaip atsidė
jusiai prisieina žiūrėti į 
tavo raštą ir taisyti jį, kiek 
laiko sueikvojama.

Taip, kiek laiko sueikvo
jama... Bepigu būtų su- 
eikvoti laiką vieną ar kitą 
kartą. Bepigu būtų rokuo- 
tis su tokiu bendradarbiu, 
kuris, su kiekvienu jo raš
to ištaisymu, taisytųsi pats, 
lavintųsi, kiltų. Bepigu bū
tų, kad bendradarbio klai
dos ilgainiui mažėtų ir ma
žėtų. Tokį bendradarbį ne 
sykį būtų galima pasveikin
ti ir pagirti. Jis pataptų 
brangus ir mylimas mano 
draugas!

Tačiau, kai matai, kad 
visa eilė mūsų laikraščių 
bendradarbių nei trupučio 
progreso nedaro, kai kiek
vienu kartu tą patį ir tą 
patį žodį ir sakinį turi tai
syti, tuos pačius jo atsky
rimo ženklus .iš vienos vie
tos turi išimti, o kitur su
dėti arba pamainyti, tai 
darbas pasidaro 
įkirus, varginąs 
tartum, slogutis.

Jei aš būčiau 
rius ir turėčiau užtektinai 
laiko, aš rašyčiau bendra
darbiams laiškus. Aš grą
žinčiau .jiems ištaisytus jų 
raštus ir prašyčiau iš tų 
taisymų mokytis. Nekar
toti tų pačių klaidų nuola
tos ir nuolatos.

Bet aš ne redaktorius. Aš 
tik anądien buvęs redakci
jos talkininkas, turėjęs pro
gos pamatyti daugelio ben
dradarbių raštų. Taįp, aš 
ne redaktorius. Bet jei ir 
būčiau redaktorius, aš ži
nau, jog man trūktų laiko 
ir pasikalbėjimams su ben
dradarbiais ir parašymui 
jiems laiškų, nes aš per
daug laiko sueikvočiau be- 
4 a i s ydamas bendradarbių 
raštus ir perdaug nuvarg- 
čiau, kad nebeliktų nei 
energijos tokiems laiškams 
rašyti.

Tačiau, aš žinau, kad iš
eitis iš tokios varginančios 
padėties yra būtinai reika
linga 
kalbu tuo reikalu 
čio skiltyse 
kad mūsų laikraščių ben
dradarbiai lavintųsi taisyk
lingai rašyti, kad jų atsiųs
ti raštai nebereikalautų

taisymo. Redaktoriams tu
rėtume palikti tik rašto tu
rinį spręsti — tinka jis lai
kraščiui, ar ne.

Kur gi toji išeitis? Visų 
pirma, manau, kiekvienas 
bendradarbis turi pasilikti 
savo rašto nuorašą (kopi
ją). Kaį tas raštas jau bū
na įtūpęs laikraštyje, ati
džiai palyginti savo nuora
šą su įtalpintu raštu laik
raštyje. Jei laikraštyje yra 
padaryti taisymai, tai 
stengtis suprasti, kodėl jie 
padaryti. Kur matai, kad 
tavo nuoraše žodžiai buvo 
klaidingai parašyti, saki
niai netaip sustatyti, atsky
rimo ženklai ne vietoj arba 
.ne tie sudėti, stengkis visa 
tai persiimti, suprasti ir 
nebekartoti kitame rašte.

Kitas svarbus dalykas, 
tai kad kiekvienas bendra
darbis rašytų žodžius re
tai, nesugrūstus, paliktų 
plačius tarpus tarp eilučių, 
kad redaktoriui būtų vie
tos nubraukus jūsų žodį — 
įrašyti kitą. O tas bendra
darbis, kuris nenusimano 
apie atskyrimo ženklus, tai 
būtų geriau, kad tų ženklų 
visai nedėtų, o ne dėtų to
kius, kurie* netinka. Redak
toriui lengviau atskyrimo 
ženklą įdėti, negu kad įdė
tą ne vietoje — išimti arba 
pakeisti.

Progoje pasakau ir tai, 
kad bendradarbiai neužsi
gautų šitais patarimais. 
Juk užsigauti lengva. Kai 
kuris gali pamanyti, jog 
bendradarbis, nemokąs tai
syklingai rašyti, nereika
lingas. O, ne. Jis reikalin
gas, tik jis prašomas lavin
tis.' 'Laikraščiui reikalinga 
labai daug bendradarbių. 
Bendradarbiai sudaro laik
raščio įvairumą, 
tu reikia žinoti, 
redaktorius turi

In 1938 the spotlight was 
turned to shine upon Lithuan- 
ian-Americans active in the 
sportworld. It was the Voice 
of Lithuanian Americans, with 
Tom Yermal as its Sports Edit
or, that began to first bring 
attention to Lithuanian-Amer
ican sportsmen. Of course, 
some sections of the Lithuan
ian press had carried occas
ional accounts about Lithuan
ians in sports. But generally 
the Lithuanian press did not 
take seriously to sports and 
the few accounts they ran did 
not take sufficient notice of 
the accomplishments of Lith
uanian-American sportsmen.

The Voice Sports Section 
undertook to rectify the situ
ation and during its existence 
ran write-ups, biographies and 
interviews of L i t h u a nian 
sportsmen. The sports ac
counts of the Voice days re
main to this day as un
equalled by any publication. 
Unfortunately the Voice pol
icy to spotlight Lithuanian- 
American sports was to be 
short lived, because the Voice 
folded after nine editions due 
to financial difficulties.

Bet kar- 
kad kai 
paskęsti 

bendradarbių raštų taisy
me, jis perdaug “užsimuša”. 
O juk mes iš redaktorių rei
kalaujame labai daug: ir 
prakalbas sakyti, ir refera
tus paruošti, ir veikimo 
gaires nustatyti, ir organi
zacijas vadovauti, — vis 
norime, kad būtų jie ir jie. 

Taigi mes bent stengki- 
mės redaktoriams padėti. 
Stengkimės išmokti rašyti 
taisyklingai, be klaidų, kad 
redaktoriams nereikėtų eik
voti laiko betaisant mūsų 
raštus.

Gerbiama Redakcija:
Aš gavau laišką iš Lietu

vos su liūdnu pranešimu. Aš 
tik čia paduodu jo pranešimą, 
kuris skamba:

“Brangus Pranciškau, gal 
tu mane atsimeni, kai tu bu
vai už berną pas mano mamę, 
tai aš dąr buvau tik piemenu
kas. Dabar aš duodu jums ži
noti, kad jūsų pusbrolį Adomą 
Lipskį su jo visa šeima palai
dojome balandžio 26 d., 1946 
m. ir jo kaimyną Antaną Kli- 
manskį, devynios dūšios sykiu 
tapo palaidotos.””

Daugiau jis nieko nerašo, 
kas su jais atsitiko. Tai kodėl 
jis bijo rašyti, kokia mirtimi 
jie visi ant sykio išmirė, ar 
kas juos išžudė?

Toliau, aš gavau daug laiš
kų nuo savo giminių iš Lietu
vos ir visi laiškai panašiai nie
ko neparašo, apart, sveiki, gy
vi ir viskas. Per tiek laiškų 
dar negavau žinios, ar turi 
nors kokį galviją. Visos nau
jienos, tai kad vaikus leidžia 
į progimnaziją. Turbūt jie bv 
jo rašyti, tur būt yra uždraus
ta ir apie save ką rašyti.

Su pagarba, \
Frank Lipskis, 
Mexico, Me.

“baimę
t*
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Trečias Puslapis

LlT€RfiTŪRfl S 
ir Menas

Lietuvos Rašyto j y ir Menininkų Savaitraštis
Šiomis dienomis mus pasiekė' Vilniuje 

leidžiamo Tarybų Lietuvos savaitraščio 
“Literatūra ir Menas“ numeris. Tai laik
raštis, paaukotas literatūros ir meno rei
kalams aptarti — įdomus, turiningas. At
sakinguoju jo redaktorium yra Jonas Šim
kus. žemiau perspausdiname įvedamąjį, 
“Mūsų Uždaviniai“, kuris aiškiai nusako 
esamąją padėtį tarp Lietuvos rašytojų ir 
menininkų, — padėtį, reikalingą taisymo, 
gerinimo, kam ir yra leidžiama šis savait
raštis. — Laisves Red.

Į skaitančią Tarybų Lietuvos visuome
nę išeina naujas savaitinis laikraštis 
“Literatūra ir menas”. Jo tiesioginė pa
reiga bus pavaizduoti mūsų literatūros 
ir kitų meno šakų gyvenimą, suteikti ga
limybės mūsų rašytojams parodyti vi
suomenei savo naujosios kūrybos žiups
nius, iškelti trūkumus ir nurodyti teigia
mumus, kurie išryškėja mūsų literatūros 
ir meno gyvenime, aktyvinti mūsų tary
binių rašytojų kūrybinį darbą. Šiame 
laikraštyje ras vietos visos kūrybos ir 
meno šakos: literatūra, tapyba, muzika, 
teatras, architektūra, žinoma, kiek leis 
laikraščio apimtis.

Štai sutinkame mūsų respublikos šeš
tąsias metines sukaktuves. Tuose šeše- 
riuose metuose treji metai priklauso 
žiauriausiai mūsų tautos visoje istorijo
je vokiškųjų fašist. barbarų okupacijai. 
Toji fašistinė-bala paliko savo dvokian
čius pėdsakus ne tik materialiniame, bet 
ir dvasiniame lietuvių tautos gyvenime. 
Savo tautos' išdavikais tapo ne tik kai 
kurie buržuaziniai tariami veikėjai, bet 
vokiškiems okupantams batus laižė net 
kai kurie rašytojai: Dovydėnas, Braz
džionis, Babickas ir kiti.

Buržuazinės Lietuvos nacionalizmas, 
perkoštas per vokiškąjį fašizmą, nedin
go vokiškiesiems fašistams ir jų lietuviš
kiesiems pakalikams iš Tarybų Lietuvos 
pabėgant. Tie fašistiniai nuodai pasili
ko kai kurių gyventojų sąmonėse ir tę
sia toliau savo egzistavimą, trukdydami 
kelti mūsų krašto atsikūrimo, mūsų 
dvasinio atgimimo entuziazmą.

Sudaužytų eksploatatorinių klasių liku
čiai, buožiški nacionalistai, nevengia ir 
teroro priemonių, kad tik sulaikytų mū
sų Tarybų Lietuvos spartų žingsnį į pa
žangą, į socializmą.

Ar visi mūsų rašytojai ir kitų meno 
šakų atstovai supranta tą nepaprastai 
svarbų mūsų krašto persitvarkymo ir 
atsikūrimo procesą, ar visi prisideda 
prie to proceso paspartinimo? Ne, ne
visi.

1 Niekam nepaslaptis, kad dar yra da
lis mūsų rašytojų, kurie bevelija plunks
ną laikyti sausą ir tylėti. Yra rašytojų, 
kurie bando rašyti taip, kad toje kūrybo
je nė per nago juodymą nebūtų įžiūrėta 
šioji mūsų gyvenamoji diena, žodžiu, 
stengiasi “pakilti viršum laiko ir aplin
kos.”

Kodėl taip? — Todėl, kad šie pasyvie
ji arba abejingieji sielos inžinieriai dar 
patys nesusitvarkė su savo siela. Tos 
sielos kampeliuose dar ne maža buržu- 
aziškai nacionalistiškų dulkių.

“Literatūros ir meno” vienas iš užda
vinių bus padėti greičiau išgairinti tas 
dulkes.

Mūsų literatūra ir mūsų menas turi 
būti aukštai idėjiški irprincipiški. Gyve
nimas reikalauja iš mūsų vystyti aukšto 
ideologinio lygių kultūrinį gyvenimą, su
tinkantį su istoriniais uždaviniais, ku
rie iškyla lietuvių tautai Tarybų Lietu
voje.

Literatūros. ir meno darbuotojai ne
gali atsiriboti nuo gyvojo gyvenimo, ne
matyti jo pažangos ir savo kūryba ne
prisidėti prie to gyvenimo vedimo į so
cializmą ir komunizmą. O kad to būtų 
galima pasiekti, kiekvienas mūsų rašyto
jas bei menininkas negali numoti ranka 
į savo idėjinio lygio kėlimą, į studijavi
mą visų mokslų mokslo — marksizmo 
leninizmo. Kiekvienas tarybinis kūrėjas 
turi įsigilinti į didžiuosius •socializmo 
dėsnius, juos perprasti ir tada jo kūry
biniai uždaviniai išryškės tokie, kokie 
jie stovi prieš visą mūsų tautą, statančią 

socialistinį gyvenimą.
Aukšto idėjinio ir formos lygio bus 

galima meno kūryboje pasiekti tada, kai 
tokį aukštą lygį turės kritika. Todėl 
mūsų laikraščio uždavinys bus duoti to
kią kritiką, kuri galėtų pakelti literatū
ros ir meno kūrybą j aukštesnį idėjinį ir 
formos lygį.

Iki šiol beveik visai nepaliestas mūsuo
se yra kultūrinio palikimo klausimas. 
Laikraštis, suprantama, negalės aprėpti 
plačių temų, bet pagal išgales kels ir 
nagrinės mūsų tautos kultūrinį paliki
mą.

Tarybų Lietuva yra viena iš daugelio 
Tarybų Sąjungos respublikų. Ir todėl 
lietuvių tauta negali užsidaryti tik savo 
siaurame gyvenime, ji turi pažinti visų 
tarybinių tautų kultūrinį gyvenimą, kaip 
kitos tarybinės tautos stengiasi pažinti 
mūsų gyvenimą.

Todėl “Literatūra ir menas” stengsis 
supažindinti savo skaitytojus su kitų ta
rybinių tautų, visų pirma didžiosios ru
sų tautos, literatūros ir meno pasieki
mais.

Švenčiausias mūsų uždavinys kelti ir 
tobulinti mūsų literatūrą ir meną, so
cialistinį savo turiniu ir tautinį savo for
ma. Mes trokštame, ka$ į kūrėjų eiles 
įsilietų vis nauji ir nauji rašytojai, me
nininkai, muzikai. Todėl mes didžiai 
vertinsime kiekvieną naujai pasireiš
kiančią jėgą, žengiančią teisingu keliu. 
Šiandieniniai pradedantieji, ryt gali tap
ti vedantieji. Tai yra mūsų didžiausias 
troškimas. Todėl mes kviečiame jaunimą 
bandyti savo jėgas, žengti į literatūrą ir 
kitas meno šakas. “Literatūra ir menas” 
jiems padės.

Mūsų laikraščio puslapiai atsiveria vi
soms mūsų tautos kūrybinėms jėgoms. 
Prašom talkon!

Del Liudo Giros
Atminimo Įamžinimo

Lietuvos TSR Ministrų Taryba nuta
rė:

1. Pastatyti Vilniuje paminklą Liudui 
Girai.

2. Pavesti Vilniaus Miesto Vykdoma
jam Komitetui įmūryti paminklinę len
tą sienoje namo, esančio Vilniuje, Vil
niaus gatvėje, Nr. 22, kuriame Liudas 
Gira gimė.

3. Pavadinti Vilniuje, Vilniaus gatvę 
Liudo Giros gatve.

4. Įpareigoti Lietuvos TSR Valstybi
nę' Grožinės Literatūros. Leidyklą 1946- 
48 metais išleisti Liudo Giros raštus.

5. Įsteigti Liudo Giros vardo stipendi
jas:

a) Vilniaus Valstybinio Universiteto 
Istorijos — Filologijos Fakulteto stu
dentams — vieną 400 rublių stipendiją.

b) Kauno Valstybinio Universiteto 
Istorijos—Filologijos Fakulteto studen
tams — vieną 400 rublių stipendiją.

6. Paskirti Liudo Giros žmonai Bro- 
nislavai Girienei iki gyvos galvos perso
nalinę mėnesinę 1,500 rublių pensiją.

Tarybų Lietuva
Kur staugiančios bombos mirtim 

[sproginėjo,
Kur deganti žemė žydėjo krauju, 
Vėl žaghė sulaukė tėvynės gynėjo, 
Laukai nužaliavo vėl sėliu nauju.
Ir bręstantis grūdas, pasėtas artojo, 
Ir dūzgianti bitė, ir žiedas vaizdus, 
Ir paukštis pradžiugęs kaip dainius 

[kartoja, 
Kad darbas išgydys patrankų žaizdas.
Kas vagą, kas plytą, kas saulėtą dainą!... 
Kas kūju į plieną!.. Nerimti darbe L.
Žengt milžino žingsniais, kol kojos 

[paeina!..
Papuošti sau kaktą kūrėjo garbe!..
Kur sunkėsi kraujas į žemės krūtinę, 
Kur gedulo akys skaičiavo kapus, 
Vėl stiepias į saulę gėle pumpurinė, 
Vėl vėjas šuršena vešlingus lapus...

Petras Vaičiūnas

Kas Dalyvauja Meno- Kultūros Suvažiavime Lietuviai Artistai Daly
vaus LMS Suvažiavimo 
Meno Parodoj

Iki Amerikos Lietuvių Meno-Kultūros 
Suvažiavimo nedaug laiko beliko. Visa 

' eilė grupių ir pavienių, solistų, kurie 
dalyvaus suvažiavimo festivale, jau pri
siuntė savo dainas, numerius, kuriuos 
jie rengiasi duoti meno iškilmėje. Bet 
dar yra pavienių ir grupių, ką nepri- 
siuntė savo programą Suvažiavimo Ko
mitetui. Taip pat yra Vienetų, kurie ne
parašė apie savo dalyvavimą. Šis reika
las yra skubus, suvažiavimui programa 
reikia ruošti. Primename visiems, gru-
pėms ir pavieniams, praneškite, kaip 
greitai galima, apie savo dalyvavimą ir 
ką jūs duosite, dainuosite ar vaidinsite 
meno programoj.

Į šį meno festivalą mes kvietėme ir 
kviečiame visas, visus meno mėgėjus, vi
sas grupes, kurios praktikuoja dainos, 
muzikos ir vaidybos srityje. Taip pat 
kviečiami artistai, artistės, kurie veikia 
kaipo tapytojai, skulptoriai. Kviečiami 
mūsų laikraštininkai, literatai, poetai 
dalyvauti, išdėti parodon savo kūrinius, 
knygas. Moterys, kurios turi gražių sa
vo rankų darbų, ornamentikos, prašo
mos dalyvauti parodoj. z. .

Suvažiaviman kviečiant kompozito
riai, kurių mes turime gana gerą skai
čių tarpe lietuvių. Į šį meno sąskridį 
kviečiami visi, kurie dar nėra pasiekę 
aukščiausio tobulumo, veikia kaipo mė
gėjai, lavinasi, kiti specialiai lavinasi 
šiam pokiliui, ir tie lietuviai, lietuvaitės, 
kurie jau pasiekę operų ir filmų žvaigž-' 
džių aukštumo, kaip Kirovas, Ramoškai
tė. ' '

Suvažiavimo meno programa turės 
būt taip sutvarkyta, kad kiekvienas mū
sų menininkas turės progą pasireikšti, 
išstoti estradon ir parodyti savo talentą 
dainoje, vaidyboje ar kalboje.' Ir tos 
grupės, chorai, kurie negalės dalyvauti 
visą savaitę, turės progą dalyvauti fes
tivalio programoj. Suvažiavimui turi
me net 7 dienas ir vakarus.

Kas Dalyvauja
Iki šiol tnes jau turime užsiregistra

vusių grupių ir pavienių dalyvauti Su
važiavimo Festivale sekamai: 1) Rose- 
lando Aido Choras, Chicago, Ill., 2) L. 
K. M. Chorąs, 3) Cicero Moterų Choras. 
4) Roselando Moterų Choras. 5) Moterų 
Choras, Cleveland, Ohio. 6) Moterų 
Choras, Detroit, Mich. 7) Aido Choras, 
Detroit, Mich. 8) Bangos Choras, To
ronto, Kah. 9) Vyrų Choras, Windsor, 
Kanada. 10) Liaudies Teatras, Detroit, 
Mich. 11) LMS Vaidintojai su veikalu 
“Prieš Srovę”, Brooklyn, N. Y. 12) Lais
vės Choro dainininkų Grupė, Hartford, 
Conn. 13) Kvartetas, duetai, Montello, 
Mass. 14) Duetai Bangos Choro, Toron
to, Kanada. 15) Liaudies Šokių Grupė, 
Toronto, Kanada. 16) Merginų Sekste
tas, Detroit, Mich. 17) Duetas, Detroit, 
Mich. 18) Dubeltavas Vyrų Kvartetas, 
Newark, N. J. 19) Brooklyno Daininin
kų Grupė taip pat formuojasi.

Solistą i-Solistės
20) Birūta Ramoškaitė, operos daini

ninkė, muzikalių veikalų vaidintoja. 21) 
Aldona Klimaitė (DeVetsco), Cleveland, 
Ohio. 22) Violet Cypas, 23) J. Krosin— 
taip pat iš Clevelando. 24) Ignas B. Kū- 
biliunas, So. Boston, Mass. 25) Jeane 
Brown, Brockton, Mass. 26) Ona Mi- 
neikiūtė, Montello, Mass. 27) Gertrude 
Ulinskaitė, Waterbury, Conn. 28) Ana- 
cita Zigmontienė, 29) Ruth Zigmonth 
— abi iš Detroit, Mich. 30) Solistai iš 
Bangos Choro, Toronto, Kanada. 31) 
Nancy Roman, Chicago. 32) Helen Ma- 
zil, Chicago. 33) Duetas sesučių: Nancy 
Roman ir Daratėlės Yuden, Chicago. 
34) Duetas iš Aido Choro: Josephine 
Shatkus ir Helen Mazil.

Žinoma, tai ne visos grupės ir ne visi 
solistai čia atžymėta. Manome, kad jų 
bus daugiau ir iš Chicagos. Čia padeng- 

. ta kiek pilniau tik Aido Choras, jo solis
tai ir duetai. LKM Choras veikiausia 
taip pat duos solistų ir duetų. O kur 
dar kiti Chicagos solistai ir grupės.

Ne visus dalyvius ir Detroito turime, 
taip pat ir kitų kolonijų. Neminėjome 
paskaitų, prelekcijų numerius. Apie ar
tistus, kurie jau pasižadėjo siųsti savo 
eksponatus parodai, irgi rašysime kitu 
kartu. \ r

Suvažiavimui, visąi savaitei, progra
mą reikia iš anksto sutvarkyti ir duoti 
spaudai. Taigi, prašome visų, kurie dar 
neprisiuntėte numerius (vardus dainų, 
vaidinimų ir t.t.), siųskite juos LMS 
Centro Suvažiavimo Komitetui kaip 
greit galite. Kurie pavieniai, arba ku
rios grupes, negalėsiančios visą savaitę 
būti suvažiavime, rašykite, kuriomis

dienomis galite dalyvauti.
Artistai, ornamentikos darbai, meno 

parodos organizavimas, ruošimas gali 
eiti iki pat suvažiavimo. Bet gyvasis, vo- 
kalis menas, kuriam reikia daryti prati
mai, kuris turi eiti į visos savaitės pro- 
granią, reikia sutvarkyti ir prisiųsti 
Festivalo ruošėjams greitai.

V. BOVINAS,
LMS Suvaž. Festival. Komit. Sekret., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Ir rytuose sujudo lietu
viai menininkai dalyvauti 
Meno - Kultūros Suvažia
vimo parodoj.’ Daugiau at
siranda lietuvių, lietuvaičių 
artistų, kuriė dalyvaus Me
no Kūrinių Parodoj, kiti 
siunčia savo kūrinius.

Tarybiniu Tautų 
Šeimai

Žiemiuos — poliarinės aušros gaisai, 
Pietuos—nuo saulės karščio, žemė svyla. 
Didžioj erdvėj širdim įsiklausai 
Į mūsų žemės daugiakalbę bylą.
Kai vakarų dangus liepsnom patvino 
Kai ritosi nuo Volgos rudos gaujos, 
Sodybas ir miestus gaisrais naikino 
Ir upėm liejosi nekaltas kraujas, 
Tarybų tautos kraujo giminyste 
Tvirtai susiejo amžiną draugystę.
Rudų gaujų fašistinio grobiko 
Ir broliškų tautų narsa nelygi: 
Plieniniai frontai pelenuos pakriko 
Vadavimo didvyriškame žygy. 
Suplevėsavo aukštyje laisva 
Laimėjimo didinga vėliava.
Ta pergalė paskleidė naują šūkį 
Mažiem ir dideliem lig žemės galo: 
Klaikios vergovės priespauda pražūki 
Vaiskioj šviesybėj laisvės idealo!
To kraujo dėmės veikiai bus nuplautos— 

‘Į laimę ženkit visos laisvos tautos!
Nuo šiaurės tundrų lig Azarbeidžano, 
Nuo tolimo saulėtekio rytų 
Ligi nuvargintos tėvynės mano 
Klestėk šeima tarybinių tautų!
Tegul geriausi tavo sūnūs stoja 
Mums tiest kelių į šviesųjį rytojų!
, V. Mykolaitis-Putinas

Mirė Kultūros Darbuo
tojas Juozas Stoukus
Š. m. balandžio mėn. 19 d. po trumpos 

ligos Kaune mirė žinomas LTSR kultu-- 
ros darbuotojas Juozas Stoukus.

Velionis gimė 1886 m. Palangoje beže
mio valstiečio šeimoje, ten pat išėjo pra
džios mokyklą ir progimnaziją; vėliau, 
pats prasimušęs į žmones, stojo Kijevo 
universitetan matematikos fakultetan, 
kurį baigęs, 1|911 m. gavo I rūš. diplomą.

Tarp 1912-18 m. velionis mokytojavo 
Ventspilės realinėj gimnazijoj. Buržua
zinėj Lietuvoj neberado vietos mokykloj 
ir tarnavo įvairiose įstaigose, eidamas 
įvairias menkiausias pareigas. Tačiau, 
nors būdamas už mokyklos sienų, peda
gogo pareigų visai nemetė ir tarp 1923— 
1932'm. parašė ir išleido eilę matemati
kos vadovėlių vidurinėms ir pradžios 
mokykloms lietuvių kalba: Begalinių 
mažybių analizo pagrindus, Geometrijos 
uždavinyno Mr- II dalis, Aritmetikos už- 
dąvinyno I ir II dalis ir kit.

Paskutiniais metais, būdamas jau 
menkos sveikatos, velionis dirbo Centri
nėj Valstybinėj Bibliotekoj, eidamas bib
liotekininko pareigas, ir tas pareigas ei
damas mirė. V. J.

Gertruda Bataitis, Ded
ham, Mass., siunčia du sa
vo aliejinius kūrinius Chi- 
cagon. Iš Mass, valstijos 
gal bus ir daugiau.

N a t a 1 i ja Jasiukynaitė, 
New York, kuru yra daly
vavusi keliose meno (tapy
bos) parodose su savo kū
ryba, dalyvaus ir lietuvių 
meno parodoj, Chicago j. 
Artistės Jasiukynaitės kū
riniai buvo parodose skai
tomi, pripažinti eilėje ge
riausių kūrinių. Taip pat 
ji duos skulptūros ir kitų 
darbų.

Al. Kairūkštis, Noank, 
Conn., siunčia savo kūrinių 
į Chicagos meno-kultūros 
parodą. Al Kairūkštis tar
pe Amerikos lietuvių jau ir 
seniau žinomas kaipo ąrtis- 
tas.

Lumbio - Bullio kūryba 
bus, kiek galima, pilniausia 
parodyta suvažiavime. Bul
lis, žinoma, jau nematys sa
vo ir kitų artistų kūrinius, 
jis miręs. Bet mes tikimės 
pilnai parodyti Bullio at
vaizdą ir jo kūrybos didžią
ją dalį.

A. Gilmanas, plačiai žino
mas kaipo karikatūristas, 
tapytojas ir veikėjas, siun
čia savo kūrinių parodon. 
Gilmanas ne tik artistas, 
bet ir rašo daug, veikia or
ganizacijose.

Robertas Feiferis, tik 
pradžioje šių metų atvyko 
iš Pietų Amerikos čia ir 
tuojaus stojo į LMS ir vei
kia šios organizacijos Cen
tro Komitete, veikiausia 
duosniausiai pasireikš me
no parodoj. Be kūrinių, ku
riuos Feiferis jau turi su
kūręs ir dabar kuria, jis 
ruošia (didžiuma jau gata
vi) ir posterius suvažiavi
mo svetainės papuošimui, 
kuriuose puošniai skambės 
mūsų muzikos - dainų, dra
mos, literatūros, sodžiaus 
meno ir LMS ryškūs obal- 
siai.

• Taip pat mes dar laukia
me atsakymo nuo mūsų ži
nomos artistės L. Raudu- 
vienės iš Pittstono, John 
Gresh iš Bridgeport, Conn., 
ir kitų vietinių ir tolimes
nių artistų.

(Tąsa 4-me pusi.)

Richard Tauber, žymus tenoras, atvyksta dainuoti 
Amerikoje su 50 kitu aktorių-dainininky Europos ope
retėje “Yours Is My Heart.” Pradedant rugsėjo 5-ta, 
operetė apsigyvens Shubert Teatre, 44th St. New Yorke,
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Lietuviai Artistai Daly
vaus LMS Suvažiavimo
Meno Parodoj

KATĖ VIETOJ ŽUVIES 
ANT MEŠKERĖS

BėStadierps 7. 1AI6 i

KAS SVARBU BOSTONO APYLINKĖJE ’ ' ♦

(Tąsa)
Žmonės žiūrėjo ramiomis akimis. Taip, 

tai buvo karas. Ugnimi, krauju, geleži
mi užgriuvo kaimą. Bet čia, prie jų gu
lėjo tie, kurie turėjo pasitraukti kartu su 
tais, kurie atnešė išvadavimą — lyg sim
bolis ir ženklas, lyg patvirtinimas to ne
palaužiamo tikėjimo, kuris palaikė kai
mą baisiausiomis, sunkiausiomis dieno
mis duodamas vilties, kad grįš. Kad jie 
tars paskutinį žodį.

Šalovas pasilenkė, paėmė sušalusios 
žemės grumstą, numetė į duobę. Vienas 
po kito pasilenkė, numetė į kapų griovį 
gimtosios žemės saują. Kad anie ra
miai miegotų kapuose. -Kad jaustų šir
dyse gimtąją žemę, laisvą gimtąją žemę. 
Brolių rankos jiems iškasė kapą, brolių 
rankos užklojo jų kūnus'gimtąja žeme.

— Mesk, Niurką, mesk, — pasakė mo
tina dviejų metų dukrelei, ir vaikas, pa
ėmęs saujelę žemės, atsargiai metė į 
duobę. Vaikiškos rankos išgriebdavo iš 
po sniego tamsią žemę, nustumdavo ją 
į kapą. Raudonarmiečiai ir bobos dirbo 
kastuvais. Kol duobė išsilygino, kol ant 
kapo išaugo kauburys.

— Pavasarį pasodinsime gėlių, — pa- 
'sakė Maliukienė.

— Žalios žolės pasėsime, — pridūrė 
Frosia. — Iš kiekvieno darželio rasodos 
atnešime...

Lėtai išsiskirstė iš tos vietos. Širdyje 
nebuvo skausmo—. tiktai iškilminga rim
tis. Žuvo už savo žemę — ir taip tat 
būdavo,’ kad ir aštuonioliktais metais, tai 
atsiminė visi. Ar mažai tuo metu ir iš 
šito kaimo žuvo? Ir tokia jau buvo tvar
ka, kad savo žemė krauju ir gyvybe gi
nama, ir tiems žmonėms, išaugusiems iš 
žemės, ant žemės gyvenantiems, reika
las buvo aiškus ir paprastas.

Išsivaikščiojo tylėdami, bet jau po va
landėlės po kaimą pasklido kalbos ir 
triukšmas. Moterys tempė raudonarmie
čius į butus, — kiekvienas norėjo, kad 
ir jo troboje būtų saviškiai, ^norėjo pa
vaišinti, sušildyti, pavalgydinti. Visa 
delegacija nuvyko pas šalovą.

— Drauge vade, turime į jus prašy
mą, — pradėjo drąsiausioji Terpylycha.

—Koks gi tai prašymas?
— Norėtųsi saviškius pavaišinti, o nė

ra kuo...
Nusijuokė: >
— Kuo gi aš jums ganu padėti?
— Bet kuo, kad tiktai mums padėtu- 

mėt...
— Kaip gi aš galiu padėti?
— Mūs viskas užkasta, žemėje paslėp

ta, kai tie vokiečiai atėjo, tai mes paslė
pėme. O dabar kaip gi iškasi? Neturime 
kuo, o žemė kaip akmuo. O jūs turite į- 
rankius, duotumėt raudonarmiečių, at
kas bematant, ir bus...

— Na, gerai. Ei, vyručiai, kas padės 
žmonėms?

Iš karto šoko savanoriai. Moterys ėjo 
į lauką, giliai prasmegdamos į sniegą.

— Čia, va, prie šito krūmelio...
— Ką jūs sakot, mama! Iš tos pusės, 

iš tos!
— O tu nelįsk, mažas dar esi? Neat

simenu aš, ar ką?
— N a,, t ai kur, iš tos, ar iš tos pusės?
— Ką gi, vaikų klausysite, ar manęs? 

Jei sakau, tai sakau, — pyko Lokutienė.
-— Avelę paplaukite, gera avelė, katile 

išvirsite, bus kas valgyti, —- agitavo sa
vo naujus įnamius šlubas Aleksandras.

— Ją vieną teturite?
— Taigi, vieną... Buvo daugiau, vokie

čiai išpiovė. O ta viena pasiliko.
— Tai ką gi, paskutinę avį jums paim

sime? Neee... Negalima...
Sudėjo rankas lyg maldai.
— Sūneliai, jūs žmogaus neužgaukite. 

— Iš visos širdies duodu! Kuo gi aš ga
liu jus pavaišinti? Nieko nebeturiu, tik
tai šita avelė... Tai jau neatsisakykite, 
neskriauskite...

Bobos traaukė iš slėptuvių, iš skrynių, 
nuo aukštų viską, ką tik galėjo. Dar ru
denį papiautų kiaulių taukus, česnako 
kasas, kurių vokiečiai nelietė, bonkas su 
medumi, net saulėgrąžų grūdus. Skubiai 
melžė karves, kad sužeistiesiems nuneš
tų pieno.

Sužeistuosius paguldė dviejuose išliku
siuose kaimo tarybos namo kambariuose. 
Čia visų pavydui jau įsisuko Frosia, ka
dangi buvo baigusi sanitarijos kursus.
Baisiai pasipūtusi bėgiojo iš kambario į 
kambarį su balta prijuoste ir apsirišusi

galvą skarele. Moterys ir merginos su
sibūrė prie durų.

— O jūs ko? — pasakė joms praeida
mas jaunas gydytojas, kuris naktį kartu 
su visais šturmavo komendantūrą, o da
bar tik baigė tvarstyti.

— Norime padėti... ligoninėje.,.
— Ką čia padėti? Viskas jau padary

ta, dvi merginas priėmiau, užteks, sani
tarų mes turime...

Žiūrėjo nusivylusiomis akimis.
— Grindis reikėtų išmazgoti, nešva

ru...
Gydytojas apsidairė.
— Grindis? Tikrai, grindis galima iš

mazgoti:
Nudžiugusios moterys išsibėgiojo, ir 

po valandėlės grįžo jų visas būrys, neši
nos kibirais, šluotomis, skudurais.

— Ką iš karto dešimt grindis maz
gos?

Barėsi pašnibždomis, kad netrukdytų 
sužeistųjų. Pagaliau pasidalino — ir 
kiekviena mazgojo po gabaliuką.

— Antklodė nuo sužeistojo smunka, o 
tu nematai, — rūsčiai padarė Frosiai pa
stabą Puzikienė.

— Jei smuka, tai pataisykite, — atsi
kirto mergina nešdama pilną dubenį 
.kruvino vandens.

Puzikienė priėjo prie lovos ir lėtai, rū
pestingai apklojo miegančiojo kojas, iš
lygindama antklodės raukšles. Ir pasili
ko ji ten, tarp lovų.

— O jūs čia ko? — pastebėjo gydy
tojas.

—Antklodes taisau. Antklodės nuo 
jų smunka, — rimtai atsakė ji, pataisy
dama sužeistojo priegalvį.

Gydytojas numojo ranka.
— Taisykite, jei jau taip būtinai nori

te...
Žinoma ji norėjo. Visos būtinai norė

jo. Bent kiek, bent .truputį, nors šiek 
tiek prisidėti, padėti, padaryti ką nors 
tiems berniokams, kurie gulėjo bejėgiai. 
Vandens paduoti, puodelį -nuplauti vir
tuvėje, autus išskalbti, plaukus nubrauk
ti nuo kaktos, malkų pridėti į krosnį, 
budėti prie durų, kad. kas nors netyčia 
nepaliktų atdarų, nes speigas buvo smar
kus, ir šaltis veržėsi į trobą pro mažiau
sią plyšelį.

Į trobą nedrąsiai įslinko Lidija Gro- 
chačaitė.

— Taip pat norite padėti? — paklausė 
gydytojas.

Ji neigiamai pakraipė galvą.
— Pas mus moteris gimdo... Neužeitu- 

mėt? Juk jūs daktaras...
— Še tau ir pyragai.. Aš gi chirurgas, 

moterėl...
—Tai juk vistiek... Daktaras, tai dak

taras... Moteris baisiai kankinasi, rytą 
vokiečius už kojų tampė, ir skausmai 
prasidėjo...

— Na ką gi, reikia eiti, nėr čia ko,— 
nusprendė jis linksmai, — Kuzma, viską 
palieku tau, naujas pilietis gimsta, rei
kia padėti! Kur tai yra?

Grochačaitė skubiai nuvedė jį į Levo- 
niukų trobą. Jis ėjo, trindamas sušalu
sias rankas.

.— Pirštines užsimautumėt, toks spei
gas...

—Tai, matote, turėjau pirštines ir 
naktį dingo... Išlėkė kažkur, if tiek .>.. 
Tai dabar reikia be pirštinių...

Ji pasižiūrėjo nedrąsiai, o paskui grei
tu \judesiu nutraukė nuo rankų storas, 
pūkuotas savo darbo pirštines, išsiuvi
nėtais kraštais, raudonomis ir mėlyno
mis /gėlėmis.

— Imkite šitas...
— Ką jūs, ką jūs! — gynėsi jis. — O 

kaip jūs liksite?
— Turiu kitas, — sumelavo. —'T>uw- 

gerai paslėptos, vokiečiai nesurado... '
— Ne, ne, turėkite, negaliu...
Merginos akyse pasirodė ašaros.

s — Juk jūs daktaras, jums rankos rei
kalingos... Taigi, paimtumėt, o taip....

Pažvelgė į ją iš šono ir pamatė, kaip 
virpa jos lūpos ir smakras. Nusijuokė.

— Na, ką dabar su jumis darysi! Už
sispyrusi esat, duokit!
‘ Ji nudžiugusi nusišypsojo.

—Man jos perdįdelės, o jums kaip tik 
bus. •

Levoniukų troboje — piemenėje susi
būrė bobos. Pamačiusios gydytoją, tuo
jau praleido jį. Jau pažinojo jį, jau ži
nojo, kas jis.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

O. Krakaitienė mums ra
šo, kad vien tik iš Detroito 
dalyvaus apie šeši artistai 
ir artistės Meno-Kultūros 
parodoj. Kol kas vardų 
detroitiečių artistų mes dar 
neturime.

Meno kūrinių rinkimui 
dar turime visą mėnesį lai
ko. Norintieji lietuvių ar
tistų parodoj dalyvauti, dar 
gali suspėti. Meno kūri
nius reikia siųsti Chicagon 
sekamu adresu:
Meno Eksponatų Komisija,

3116 So. Halsted St., 
Chicago 8, UI.

Turime atsiliepimų ir 
džiaus meno. Kaip ką 
rėsime ir iš Lietuvos
džiaus meno, merginų, mo
terų ranĮcų darbų. Gražių 
kūrinių, įvairių siuvinių, 
audinių, mezginių yra tar
pe .lietuvių moterų. Jos 
daug sukūrė čia gyvenda
mos, veikdamos. Šis suva
žiavimas, meno paroda, yra 
tam ir ruošiama, kad iškel
ti, parodyti mūsų tautos 
žmonių kultūringumą, me
niškumą. Todėl ir kviečia
me į šią parodą, mūsų me
no iškilmę, pasirodyti su 
į v a i riausiais, gražiausiais 
darbais.

V. Bovinas,
LMS Suvaž. Kom. Sek.1

Oklahoma City, Okla. —L 
Jungtinių Valstijų marša
las Claude Street keturias 
dienas meškeriojo, ir nieko 
nepešė. Pykdamas, sugrį
žęs pastatė prie namų meš
kerę, palikdamas ant kab
liuko mažą žuvytę. Greit 
išgirdo baisų katės riksmą. 
Ęatė nurijo žuvytę su kab
liuku. Kabliukas išimtas, 
bet buvo kaimynams juo
ko, kad valdininkas per ke
turias dienas tiktai katę su
žvejojo.

HITLERININKAI NUŠOVĖ 
AMERIKONĄ PROFESORIŲ

(Daugiau bus)

so-
tu-
so-

Frankfurt, Vokietija. — 
Du naciai, persirengę į 
“Amerikos karius,” važiuo
dami automobiliu, nušovė 
amerikoną profesorių Ed. 
Y. Hartshorne. Paskui jan
kiai užklupo vieną žmugžu- 
dį ir per mūšį revolveriais 
nušovė jį.

Hartshorne buvo ameri
kinis vokiečių universitetų 
direktorius.

Tai jau nebe pirmą kartą pas 
draugus Tamašauskus, West 
Roxbury, Mass., įvyksta gra
žus pažmonys. Kas mot, atsi
buvus visiems didiesiems vasa
riniams parenginfams — pikni
kams, į pabaigą vasarinio sezo
no, lyg ir kokiam užsigardžia- 
vimui, Naujosios Anglijos Mo
terų Sąryšis surengia puošnų 
draugių ir draugų išvažiavimą, 
arba, geriau tiktų sakyti, suva
žiavimą, draugų Tamašauskų 
puošniame darže, kur ir kuomet 
dar visokios gėlės puikiausia te
bežydi.

šiemet tokis suvažiavimas 
yra šaukiamas šį sekmadienį— 
rugsėjo (Sept.) 8 dieną, tuoj 
popietiniam laike.

Į tokį suvažiavimą daugiau
sia suvažiuoja žmonės, kuriems 
maž-daug rūpi pažangusis lie
tuvių judėjimas ir šiaip inte- 
lektuališkas .elementas, kurių 
tarp įvyksta gražus-draugiš- 
kas pasikalbėjimas esančio ir 
būsiančio veikimo reikalais. 
Esti gana svarbių klausimų 
pakelta ir Uiskusuota tokiuo

se pažmoniuose gražioje nuo
taikoje ir prie skanių užkan
džių.

Pažmonį rengia Moterų Są
ryšis, tačiau čia reikia daly
vauti ir mums vyrams. Ypač 
Literatūros Draugijos ir LDS 
darbuotojams reikia dalyvauti 
dėlei nustatymo bendrų gairių 
tuojautiniam rudeniniam dar
bui. Tai bus lyg ir prirengimas 
dirvos Naujosios Anglijos de
mokratinių lietuvių judėjimo 
pasėliams.

Tai bus labai svarbu visiems 
ir aš bandysiu visomis pajėgo
mis ten dalyvauti, nežiūrint, 
kaip man bus (mano padėtyje) 
nelengva ten dalyvauti.

Mes turime šiandieną labai 
svarbių reikalų, kurių nepalie
čiame net ir savo atskirų orga
nizacijų konferencijose dėl tam 
tikrų techniškumų, gi čia — 
tokiam bendrame suvažiavime 
kaip tik galėsime liesti klausi
mus, visuomeniškai plačius, ir 
pagrindiniai diskusuoti.

J. M. Karsonas.

SKELBKITeS LAISVeJE

0

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) \

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Detroit. — General Mo
tors pirmininkas pranašau
ja, kad per metūs bus pa
gaminta 6 milionai automo
bilių, jei nebus streikų.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

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

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7Q64

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

r1 ’ 1 t

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 7-4409 ' j

k.________________________________ y

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai K t

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Dicensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TED. EVERGREEN 8-9770

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

mmM MH

MATTHEW P. BALLAŠ
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

»♦

| GREEN STAR BAR & GRILL
| LIETUVIŠKAS KABARETAS
<|>

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

1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GĮVIAIS.

♦ Geriausias Alus Brooklyne

T pare kiekvieną šeštadieni
I □ □ □
I 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
V (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV, 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

LiūdSsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 

/ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa-^. • 
tarnavimu ir kainomis w 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St • 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefoną* TopUr 4110 *

t
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Philadelphia, Pa HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI ,

" Penktu Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa)
Toliau musų autobusas 

važiuoja į pietus paupiu, 
pravažiuoja per menkesnę 
senmiesčio dalį, apgyventą 
darbininkų ir amatininkų. 
Čia matos ir fabrikų, krau
tuvių ir pramonės įstaigų. 
Plačiai išmėtyti raudonuo
ja mūriniai bravoro pasta
tai — Anhauser - Busch 
Brewery. Gaila, kad pasj- 
taikė sekmadienis: bravo
ras nedirba. Kad taip šio
kia diena, tai, pasak kon
duktoriaus, būtų buvę gali
ma pereit per bravorą, ap
žiūrėt, ir, dar, girdi, gaut 
išsigert dykai po didelę tau
rę spirgančio alaus... Šitą 
konduktoriaus patėmijimą 
važiuoliai palydėjo ilgesin
gu šypsniuj^inat, buvo tvan
kus ir karštas vidudienis...

Paskiau p r a v a žiuojam 
paliai gražiai išsimėtusį 
parką — Lyons Park. Par
kas tai parkas: yr’ kuo pa- 
s i g r o ž ėt. Puiki žmonių 
rankom pridabota, išpuose
lėta želmenija!

Dar kiek toliau pavažia
vus į vakarų pusę, ir vėl 
parkas, dar didesnis ir dar 
prašmatnesnis parkas — 
Tower Grove Park. Prie 
to parko gražioj vietoj ry
mo neregių prieglaudos pa
statai — 
for Blind.

Ir dabar
vieną pačių įdomiųjų vietų 
—Shaw Botanical Gardens.! ... , ..
Išlipam iš buso. Kondukto-i Pasakojimo, 
rius visus nusiveda pasiste-! 
bet iš viso pasaulio suran-1 
klotais- augalais. Dalis, jų' 
auga po atviru dangum, bet1 
opesnieji atpgrąžinių kraš
tų medžiai, medeliai, gėles, 
žolynai laikomi vienodoj 
temperatūroj — didžiulėse

issouri Home

važiuojam į

stiklais dengtose patalpose. 
Pora žodžių tų įstabių 
gamtos grožybių, tų keis
tų mokslįškų įdomybių čia 
negi išpasakosi, neaprašy
si... Stačiai žavėtina! Įeini 
į tą svaigulingą, šiltą ir 
drėgną gamtos ži- 
nyčios atmosferą, ir nebe
sumanai, žmogus, kur besi
sukti, kur pirma bepulti. Iš
tiesę į tave laiko savo ža
lias rankas ekzotiški auga
lai. Štai jautrioji mimosa. 
Palietei jos išsiplėtusius 
nuo šakelės lapelius ir tuoj 
tau tie lapeliai susitraukia, 
tartum gyvi. Ir už minutė
lės ir vėl atsileidžia. Vėl da- 
silietei—ir vėl jie susigaužė, 
nusigandę... Tokių, saky
tum, kad gyvų augalų buvo 
bent kelios rūšys. Stebėtina 
toji musėgauda — Venus 
fly trap. Ant šakų auga 
lyg kokie žali puodeliai. Ir 
viduj tų puodelių, ant dug
no, matai nebegyvų, sutrai
škytų musių, vabalėlių. Į- 
skrenda musė paragaut 
kvapaus, lipnaus skystimė
lio, ir puodukas tuojau už
sivožia smarkiai ir su
gniaužo muselę. Ir paskiau 
pamažu ir vėl atsivožia... ■

Palmių palmės visokiau
sios! Šakos gėlės tos keis
čiausios! Tik ilgai pabūt 
negali: perdaug jau tvanku 
ir karšta. O ir kondukto
rius vedasi toliau sparčiai: 
turi paskui jį sekti ir klau-

konduktorius vis aiškina. 
Tą didingą želmenų sodą 
įsteigė turtingas anglas 
pirklys Henry Shaw ir pa
vedė ^Misurės valstijai. Yra 
tai antras didžiausias bota
nikos soaąs. Pats pasaulio 
didžiausiasNbotanikos sodas 
yra Anglijoj — garsusis 
Kew Gardens of England.

Mirė Elzbieta Pildienė, 59 
m. amžiaus. Gyveno po 226 
Morris St. Ji mirė namuose, 
trečiad., rugsėjo 4 d.

Sekamdienj, rugsėjo 8 d., 
kūnas bus pašarvuotas grab. 
Charles Roman koplyčioje, 
1113 Mt. Vernon st.

Jos kūnas bus išlydėtas rug
sėjo 9 d., iš graboriaus Roman 
koplyčios, 2 vai. dieną į kre- 
matoriją.

(Bus daugiau)

Pittston, Pa.o
Iš LLD 12 Apskričio Veikimo

Rugp. 25 dienos apskričio 
piknikas Rocky Glen parke 
gerai pavyko, žmonių buvo 
netikėtai daug. Svečių buvo 
net iš Binghamtono. Tiktai 
diena buvo per vėsi, £ai buvo 
prie vandens šaltoka.

buvo 
Sako, 
kuri
Aps-

REIKIA SUPERINTENDENT Williamsburg 
Ir East New York. 26 šeimų namas ir 16 
šeimų namas, garu apšildoma ir karštas 
vanduo. Yra atliekamas apartmentas. Kreip
kitės tuojau. (Benjamin Levy, 66 Court St., 
Brooklyn. -TRjangle 5-7764.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(209)

Velionė buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja per dauge
lį metų. Vėliaus bus daugiau 
aprašyta apie velionės gyveni
mą. Rep.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 11 d., 8 v. v. ŲDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, visi dalyvau
kite, nes yra daug svarbių dalykų dėl 
aptarimo. Taipgi nepamirškite už
simokėti duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti. — V. K. Sheralis. (Tu
rėkite mintyje Laisvės sustiprinimo 
reikalą.) ' (208-209)

REIKIĄ 
DARBININKŲ

. OPERATORIŲ 
FINIŠERIŲ 

ABELNAI DARBININKŲ 
Dirbti

Unijinėje Dirbtuvėje 
Puikiausios Darbo 

Sąlygos

Mid-Hudson 
COAT & SUIT CO.

324 Water St., 
Newburgh, N. Y.

(210) 
■■■■■■■■■■■■UI

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Ta įstabi čia susodintų 
žolynų grožė stačiai tave 
apkerėja, apraganojaL.Tik 
dirstelėjai — ir . t u r i eit 
vis tolyn, nes laiko maža, 
turi skubėt ir stebėtis vis 
naujais nematytais, nere
gėtais augalų pavidalais. O

Pikniko rengimo komisija 
sakė, kad pelno' liks $156.77. 
Todėl buvo paskirta $50 Lais
vei.'O kiti lieka apskričio iž
de. Aš pastebėjau, kad 
skirta pelnas per pusę, 
tą atliks konferencija, 
įvyks lapkričio mėnesį,
kričio komitetas dar neturėjo 
susirinkimo, tai konferencijai 
diena tebėra nepaskirta.

Gaila, kad 12-to Apskričio 
organizatorius A. R. Janušai- 
tis išvažiuoja. Sakė, gal bus, o 
gal nebus konferencijoje. Taip 
gi pasitraukia susinešim, rašti
ninkas, o finansų raštininko 
neturime.’

Bet aš manau, kad tie ko
miteto nariai, kurie randasi, 
turėtų laikyti posėdį pabaigoj 
šio mėnesio ir sutvarkyti rei
kalus. Organizatorius paliko 
man pikniko raportą ir viską 
tvarkyti. Taigi, komiteto na
riai ir alternatai gausite pra
nešimą, kuriame, būsite šau
kiami į posėdį, tai nepatingė
kite dalyvauti.

Sekr. M. Kalauskas.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 2 vai. dieną, LieŲ Pilie
čių Kliube, 631 Walnut St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti susirinki
me. (lią manote apie Laisvės aps
kritų metų budžetą?) (207-208)

GREAT NECK, N. Y.
Rugsėjo 8 d. įvyks didelis piknikas, 

kurį ruošia bendrai Lietuvių Drau
gystės (penkios). A. ir J. Kasmočių 
salėje, 91 Steamboat Rd., 3 vai. die
ną. Šokiams gros G. Kazakevičiaus 
orkestrą iš Brooklyno. Įžanga 60c., 
(su taksais). Kadangi šis piknikas 
bus paskutinis šį sezoną šioje apy
linkėje, tad kviečiame visus daly
vauti. Turėsime skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų. —■ Kom. (207-208)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 9 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Yra svarbių rei
kalų aptarti, todėl visi nariai daly
vaukite susirinkime. (Ateikite su 
iniciatyva dėl Laisves vajaus).

BULOVĄ! PAJIEŠKOJIMAI
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
No.

DEAN
15 jewels . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9411 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
211 Jamaica Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
JESSE GINSBERG &

(?:
211 Jamaica Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the 
MURRAY GINSBERG 1 

(Gjnsberg Bros.) i
Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7l Meserole Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE PAWLIN & MARY PAWL.IN 
74 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
17 jewels . .... $247S

BEATRICE 
17 >wel» ». . . $2975

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graharri Ave.) Atdara Vakarais.

DUONAI

532 Grand Street, Brooklyn
. KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus,
S*v. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-880?

Pajieškau savo brolėnų Petro Mi
kalausko ir Antano. Lietuvoje gyve
no Sobuvos kaime, Jezno valse., Aly
taus apskr. Labai prašau jų atsiliep
ti, arba kas žinote kur jie dabar 
randasi, malonėkite pranešti, už tai 
būsiu labai dėkinga. — Domicėlė 
Skernevičiūtė, Scarsdale Lodge 32, 
School Sane, Scarsdale, N. Y.

(206-2011)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudarytu 

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

Įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėžė

NOTICE is hereby given that License 
E 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer bom house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of "Brooklyn, County 
of Kings.

FRANK WEIDNER
118 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

-----------   ....—--------------------——- »

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1261 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

GUSTAV KUNZE
(G. & G.

1261 Flushing Ave.,

Kings, to be consumed
& EUGENE BOYCE 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2027 has been issuėd to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
-340 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
llremises.
340 DeKalb

NOTICE is 
GB 11488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
222 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROSE
222 Stuyvesant Ave.,•  

STEPHEN LOPES
Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Conti’ol Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
FALK

Brooklyn, N. Y.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne tik 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dalį 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kbl dar nepervėlu.

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių- pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po

♦ • kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos.
5 svarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus. Su- prisiuntimu tik $5.50.

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

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

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus 
išlaidas.

kitus miestus įr apmokame pašto

WONDER LIVE
6164B—Metro Sta., Dept. C.

FOUNDATION

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
preibises. ANDREW MIONE
67 Irving Ave., Brookyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 18th Avenue, Ęorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

■ MURRAY EIDELBERG &
MORTON DINOWITZ 

(M. & M. Food Center)
4302 — 18th Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7318 has been issued to the undersigned 
to sell peer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinge, to be consumed off the 
premises. >

SAM GINSBERG
188 Utica Ave.,' Brooklyn, N. Y.

^NOTICE is hereby given that License No. 
GB 21.59 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
235 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
235 Central Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
768 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises.

LOUIS SOLOMON & LOUIS GELBMAN 
768 DeKalb Aye., Brooklyn, N. Y.V-------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA KUSHNER
532 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2235 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
246 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 'to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1383 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE NOE
263 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Tompkins Avenue, Borough-) of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL J. DICKLER 
(B-Z Bee Foodland)

318 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 69 Ip has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, xo be consumed off the 
premises.

EDMOND C. HAYNES
457 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5985 has beori issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BRENDEL
408 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 567 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
Premises.

ISAK TENĘNBAUM
272 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
EB 697 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholjc Beverage Control Law at 
393 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GROVER C. FEAGIN
393 Tompkins Ave., ■> Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 286 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic 
5870 E. 18th

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

Brooklyn, N. Y.

premises

5870

Beverage Control Ląw ąi 
treet, Borough of Brooklyn 
js, to be consumed on th<

«; J. CAFETERIA, INC. . •
i St., Brooklyn, N.

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

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis dąrbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
.* (208)

Mums Vis Dar Reikia
JŪSŲ

Dėl Produkcijos Svarbių Metalų
Neabejokite Pasimatyti Su Mumis Dėlto 

Kad Jūs Nesate Susipažinę Su Mūsų Tipo Darbu. 
MES IŠMOKINSIME JUS SAVO DARBO IR 

PAAUKŠTINIMAI GREITI
Užeikite ir Pasimatykite Su Mumis Tuojau.

MUMS REIKIA
1. Daug Mokinių prie mūsų iš vario gaminamų 

daiktų ir mūsų Misingio Departmentui.
TAIPGI

2. Švino Degintojai
3. Mūrininkų ir Dailydžių
4. Chemikų ir Chemikų Pagelbininkų.

Kreipkitės j Employment Ofisą
Outer State Street Perth Amboy, N. J.

THE AMERICAN
SMELTING & REFINING CO.

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTINIŲ DARBININKĖS

TYPISTĖS
Visiems Departmentams

Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Alga

5 Dienų Savaitė
Kreipkitės ant

5-tų Lubų

Personnel Dępt.

HECHTS DEPT. STORE
58 West 14th St., New York City.

(214)

MOTERYS
Sandėlio rūme darbas.

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

Kreipkitės Asmeniškai.
UNITED CIGAR WHELAN STORES

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

(209)

SIUVĖJOS 
IR 

FINIŠERĖS
Best & Co.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE 
GERA ALGA

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

(210)

PATIKRINTOJOS

Pilno Laiko. Darbas

‘ 5 Dienų Savaitė

Linksmos Darbo Sąlygos

B. ALTMAN & CO
5th Ave. & 34th St., N. Y. C. 

Personnel Office, ant 9-tų lubų.
. ' ’ (210)

STALŲ 
APTARNAUTOJOS 

t

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO

VAKACIJOS SU ALGA

B. ALTMAN & CO
5th Ave. & 34th St., N. Y.

Personnel Office, ant 9-tų lubų

(210)

SIUVĖJAI

Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

NUOLATINIS DARBAS
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

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

(210)

Reikia SUPERINTENDENT. 4 rūmų apart- 
mentas. Smulkūs pataisymai; gesas, elektra, 
randa nemokamai. Williamsburgh Srityje. 
Skambinkite EVERGREEN 8-2016.

. (208)

Turi Didelį Skaičių

VYRAMS
SANDĖLIO VYRAMS 

VAGONŲ / KROVĖJAMS 
ABELNAI FABRIKO

DARBININKAMS
• 3 ŠIFTAI KASDIEN.
• 6 DIENŲ SAVAITE.,
• BONAI UŽ ŠIFTUS.
• PAŠALPOS.
• APMOKAMOS ŠVENTĖS
• VAKACIJOS IR INSURANCE.
• KAFETERIJA ANT VIETOS.
• GERA TRANSPORTACIJA.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
NUOLATINIS DARBAS. 

KREIPKITĖS J PERSONNEL OFISĄ 
9 A. M. IKI 5 P. M.

The Celotex Corp.
MIDDLESEX AVE.

METUCHEN, N. J.
(210)

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERIŲ 
IR

BENCH MOLDERIŲ 
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDRĖJE

AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
m

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

HARTFORD ELECTRIC
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE 

HARTFORD, CONN.
‘x ‘ (2ii)

.■» J I
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Lankėsi Laisvėje

Vete-

darbo

Is-

P. Bubnys.

(222)

šį šeštadienį,

Valandos:

per

2

k

PUIKI SALIUKĖ SU ATJSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

tilpom antra- 
Ketvirtadieni 
172 liuosno-

kaip 
(Mic-

pa vienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

lai-
13

iš- 
ti-

to, 
jo- 
ne-

WM. SKUODIS ' 
564 Wythe Avenue 

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

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

Tel. SOnth 8-5569

Laivu Queen Mary iš Angli
jos atgabenta dailės kūrinių 
Dailės Institutui, Chicagoje. 
Įkainuoti $5,000,000

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Drabužiai turi’ būti geroje tvar
koje. Turi būti išvalyti, garais de- 
zinfektuoti ir pridėta Sveikatos 

Tarybos Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet ,

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

šeštadienis, Rugsėjo 7, 1946
-____ ■ . 1 Į -- ,

CHARLES VIGŪNAS 
t 284 Scholes Street .

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
• Brooklyn, N. Y

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl' Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkus 

steičiua su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. 
e d^el. STagg 2-3842

Parade” ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
turtų, kitokių

j 9—12 ryte
Į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVĖ. fiROOKLYN, N. Y.
TeL KVergreea 4-M1S

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

Išskiriant trečiadienį
ir sekmadienį.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Laisve—‘Liberty, Lithuanian Daily
-t - - , .................. .. .............................................................. ~I i iMVii

Svečiai iš Kanados

Svečių Dovanos Laisvei
PERMAžAS VANDRAVOTI
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New Yorko valstijoje tiki
masi 60,000 veteranų sugrįž
tant į mokyklas.

Nnuias
jėgą"

SUJAUDINANTI. AVANTIŪRINE DRA
MA. PILNA SPĖJIMŲ!... PAREMTA 
ANT DIDVYRIŠKŲ IR KEISTESNIŲ UŽ 
PASAKAS VEIKSMŲ. STRATEGINES 

TARNYBOS IŠTAIGOJ!
GERALDINE
FITZGERALD

“Russia On
“Moscow Music Hall” prade
damos rodyti
rugsėjo 7-tą, Stanley Teatre,
7th Avė. ir 42nd St., New Yor
ke.

DOROTHY McGUIRE—ROBERT YOUNG 
JCRIIX)

“CLAUDIA and DAVID”
Ir dar gausingas asmenų vaidinimas sce
noje: VIVIAN BLAINE. Lou Willis. Jr., 
Bobby Whaling. Roily Rolls • EKSTRA! 
Jerry Colonna • SPECIALIAI: 
March of Time apie "ATOMINĘ 
DAW 7TH AVENUE 
iiUai lr 50TH STREET •

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler’s 

detektyvišką apysaką 
Humphrey 
BOGART

Lauren 
BACALL 

“THE BIG SLEEP”
Ir dar puikus asmenų 

>!« vaidinimas scenoje 
BOB CROSBY

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

Sestas Puslapis
atž±=

NewWiO^M^^Zinioi
Jonas ir Aldona Morkiai iš 

Montrealio atvyko į New Yor- 
ką praleisti medaus mėnesio. 
Morkis jau nuo jauno vaiku
čio pažįsta , Rojų Mizarą ir 
Domininką šolomską. wd už
suko į Laisvės įstaigą su jais 
pasimatyti, bet tuo kartu nė 
kurio iš jų Laisvėje nebuvo. 
Rado Joną Ormaną, su kuriuo 
jie taipgi turi pažintį.

Jaunieji Morkiai, savo me
daus mėnesio proga, apdova
nojo dienraštį Laisvę su $5.

S. K. Mažanskas Rašo 
Iš Chicagos

Cleveland© visuomenininkas 
ir buvęs LDS pirmuoju vice
prezidentu S. K. Mazan (Ma- 
žanskas) rašo laisviečiams iš 
Chicagos, kur jis su savo žmo
na pas gimines svečiavosi.

Newyorkiečių Gene Soko- 
lowskiu sūnelis, 2 metų, nusi
vežtas motinos ant farmų ne
toli Seneca Falls nuklydo nuo 
farmos apie už mylios. Vaiko 
jieškojo per apie 8 valandas, 
dalyvavo 250 jieškotojų. Rado 
griovyje sveiką, tik pavargu
si ir apsibraižiusį.

Ir dar 
"CUBAN PETE” 

su DĖSI ARNAZ ir jo Orkestru 
BROOKLYN

PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb A ves.

Valstijos Darbo D-tas Nenori Duoti Nedarbo 
Apdraudos Veteranam

Darbo Partija Ištraukė 
Tris Kandidatus

Darbo Partijos sekretorius 
New Yorko valstijoje Hyman 
Blumberg praeitą ketvirtadie
nį paskelbė, kad trys iš Darbo 
Partijos nominatų ištraukė sa
vo kandidatūras paramai De
mokratų Partijos kandidatų.

Benjamin Fielding, kandi
datas į gub. pavaduotojus, at
sisakė paramai Erastus Corn
ing iš Albany, N. Y. Harry J. 
Chapman iš Queens, kandida
tas į iždininkus, atsisakė pa
ramai Spencer C. Young iš 
Queens. John J. Abt iš New 
Yorko, kandidatas į Apelia
cijų Teismo padėjėjus, atsisa
kė paramai Henry Epstein iš 
New Yorko.

------------- .
Kiti Kandidatai Pasilieka

Darbiečiai iš karto buvo no
minavę savo tikietu Mead į 
gubernatorius ir Lehmaną į se
natorius. Tuos abu nominavo 
ir demokratai. Dabar ištraukia 
savus tris. Reiškia, demokra
tų su darbiečiais net penki žy
mioms įstaigoms kandidatai 
bus bendri. Tačiau ne visi.

X

Blumbergas pareiškė, kad 
pasilieka, nebus ištraukiama 
Joseph J. Lucchi kandidatūra 
į valstijos prokurorus. Lucchi 
turės lenktyniuoti prieš Na
thaniel Goldstein, republikonų 
kandidatą ir Anthony DiGio
vanna, demokratų.

Praeitą ketvirtadienį Lais
vės įstaigoje lankėsi farmerys 
Juozas Virbyla iš Earlville, 
N. Y. Jis kadaise, prieš 26 me
tus gyveno Brooklyne, po 
įsigijęs farmą, darbuojasi 
je, per tą laiką Brooklyno 
matęs.

Svečias atvyko su Elena Ku
dirkiene, iš Hillside, N. J., kur 
Vii'byla buvo' apsistojęs. Ap
žiūrėjęs LAisvės spaustuvę ir 
visą įstaigą, svečias paaukojo 
$2 dienraščio reikalams.

Dominika Mickevičienė 
Ligoninėje

Philadelphiečių pikniko pro
ga atsilankė keletas svečių net 
iš tolimų miestų.'

J. Kaminskas atvyko iš Chi
cagos, aplankė Laisvės įstaigą 
ir paaukojo dienraščiui $5.

Antanas Raila atvyko į Phi- 
ladelphijos pikniką iš Montel
lo, Mass. Aplankė Laisvės 
įstaigą ir dienraštį apdovano
jo su $10.

Andrius Grimaila, iš Stam
ford, Conn., vykdamas į phi- 
ladelphiečių pikniką dienraš
čio Laisvės naudai, sustojo 
Laisvės raštinėje ir dienraščiui 
įteikė $5.

J. Steponaitis, vietinis, ap
dovanojo dienraštį $5.

V. Kartonas iš Maspeth už
simokėjo prenumeratą 2 me
tams ir paaukojo dienraščiui 
$2.

Piknike pasimatėme su Jo
nu Kasparavičių iš Baltimore, 
Md. Trumpai pasikalbėjus, jis 
įteikė $5 paramai savo dien
raščio.

Graži parama dienraščiui. 
Labai reikalinga, nes visu ka
ro metu ir ištisus metus po 
karo labai mažai kreipėme 
atydos į stiprinimą savo dien
raščio. šiemet turime rimtai 
paimti dienraščio reikalą.

Labor Day šventėje Rojus 
židžiūnas (prof. Krienas) lan
kėsi Bostone. Jis ten gavo 3 
naujas metines prenumeratas 
dienraščiui Laisvei. Bostonie
čiai turėtų įsitėmyti, jog Lais
vės platinimui Bostone yra 
plati dirva.

Juu penkta savaitė, 
Dominika Mickevičienė 
kevič) guli Bush wick ligoni
nėje, prie Broadway, kampas 
Putnam ir Howard Avės., 
Brooklyne. Prieš keturias sa
vaites jai padaryta operacija.

Ją galima lankyti kasdien 
1:45 iki 3:45 vai. po piet ir 
nuo 7 iki 8 valandos vakarais. 
Arčiausia eleveiterio stotis yra 
Gates Ave. arba Halsey St.

Ligone yra teta Bolesiaus ir 
Jurgio Bartkevičių, gyvenan
čių Bridgeporte, Conn. Jos vy
ras Petras Mickevičius gyvena 
po num. 778 Macon St., 
Brooklyne.

New Yorko Darbo Depart- 
mentas planuojąs numažinti 
išmokesčius atleistiems iš ka
rinės tarnybos, bet neturin
tiems darbo veteranams.

Norimoji numažinti mokes
tis populiariškai yra žinoma 
kaipo 52-20. Originališkai, ve
teranai turi/teisę gauti per me
tus po 2Č dolerių savaitėje 
pragyvenimui, jeigu jie per tą 
laiką negauna darbo.

Naujai išleistas rankvedis, 
kaip iškelia aikštėn angliškas 
darbininkų laikraštis Daily 
Worker, nusako, kad vetera
nas turi sugrįžti į savo senąjį 
darbą, jeigu jis neturi labai 
rimtos priežasties ten negrįžti.

Naujame rankvedyje, da
tuotame liepos 24-tą, 1946 
metų, punkte, kuriame kalba
ma apie nedarbo pašalpą ve
teranams (Taking the 
rans Claim), rašo:

“Jeigu paklausėjas 
pos atsisako reikalauti
be geros priežasties, atmesti 
jį ‘už atsisakymą reikalauti 
atitinkamo darbo, kuriam jis 
buvo siųstas per viešojo sam
dymo raštinę? ”

Rankvedis nenustato su
spendavimo nuo pašalpos ilgį, 
tas priklauso nuo viršenybės, 
.ką jinai paskaitys “gera” aę 
“bloga” priežastimi ir kokią 
numatys tinkamą už tai baus
mę. Ilgiausias be pašalpos 
kotarpis leistas skirti iki 
savaičių.

Laikraštis nubodo, kad re
tas kuris veteranas galėtų iš-

silaikyti 13 savaičių be nedar
bo apdraudos ir algos, jis bū
tų priverstas imti senąjį dar
bą, nors tas darbas būtų jam 
labai nepakenčiamu ar nepa
kankamu uždirbti pragyveni
mui.

Nedarbo apdraudos vetera
nams biuro vienas tarnauto
jas bandė nuginčyti tą patvar
kymą, kad jis ne naujas esąs, 
nors puslapio apačioje pažy
mėta, kad naujasis rankvedis 
pavaduoja buvusį iki gegužės 
9-tos. Kitas tarnautojas nei 
neginčijo dėl to patvarkymo 
naujumo ar senumo, bet sakė, 
jog kai kurie veteranai nau
dojasi tuo po 20 dolerių iš- 
mokesčiu per 52 savaites be 
rimtos priežasties.

Laikraštis pažymi, jog toks 
aiškinimas yra veteranų ap
šmeižimu. Jis nurodo, jog sta
tistikos liudija, kad 4,900,000 
gavusių tas pašalpas vetera
nų ėmė jas ne ilgiau 10 savai
čių. 1

Didžiuma veteranų, 
Daily 
senus 
tuose 
riems 
dirbo
boję. Dabartinis patvarkymas 
juos grasina imti senus dar
bus.

Viena Diena 3,504 
Parašai už Unijistą 
Charles Collins

ir 2
s

stalus »
3,504 
kurie

sako 
Worker, nenori grįžti į 
darbus. Jie nori dirbti 
lavintų darbuose, ku- 
jie pasiruošė, kuriuos 

būdami karinėje tarny-

Angliškam darbininkų dien
raščiui Daily Worker atsišau
kus į darbininkus liuosnorių 
rinkti parašus uždėjimui uni
jos vado Charles A. Collins 
ant baloto pasekmės buvo ste
binančiai geros.

Atsišaukimas 
dienio laidoje, 
talkon susirinko
riai parašų rinkėjai iš 23 uni
jų, 15-kos susiedijos kliubų, 3 
veteranų organizacijų 
jaunimo grupių.

Darbuotojai išstatė 
pagal 125th St. ir gavo 
piliečių parašus. Kai
vaikščiojo po namus. Dar no
ri jam surinkti 4,000 parašų, 
kad užtikrinti kandidatūrą į 
valstijos senatorius.

Collins buvo nedaleistas ant 
oficialio baloto didžiųjų par
tijų nominacijose, tą nedalei- 
dimą pamatuojant technišku
mais. New Yorko piliečiai 
statys jį nepriklausomai ir 
kiši išrinkti.

* Suffolk apskrities, Long 
land, farmerys Nicholas Shar- 
ra neseniai aparė 35,000 ko
pūstų galvų dėl to, kad nie
kas nepirko. Perkupčiams rei
kėjo mieste palaikyti aukštas 
kainas.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVE EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Cole Porter’io karjeros 
CAR Y 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 Nakti jūs kalbėkite apie tai! 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma 

HOLLYWOOD STAT1

Stanley Teatre Pradės 
Naują Programą

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

7 X222)
Notice is hereoy given that Sally 

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

■ Kampa* Broadway Ir Stone Ava. 
prie Chauneey St, Broadway Line > 

Tel. GLenmore 5-6191

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN!
ARTKINO PERSTATO:
PIRMĄJĄ RUSIJOS SPALVINĘ FILMĄ!
VIENĄ DIDŽIAUSIŲ REGINIŲ MŪSŲ LAIKAIS!

“RUSSIA ON PARADE’’
Užimantieji žadą vaizdai iš 16 Sovietinių Respublikų, 

pirmą kartą nufotografuoti skaisčiomis naturalėmis 
4 spalvomis!

Taip pat: “MOSCOW MUSIC HALL”
Puiki programa Rusų liaudiškų dainų ir šokių, kur daly
vauja LEMESHEV, RUSLANOVA, RAUDONOSIOS AR

MIJOS ANSAMBLIS, PIATNITSKIO CHORAS ir 
SOVIETINIŲ LIAUDIES ŠOKIŲ ANSAMBLIS.

STANLEY THEATRE

TAI MEILE . . . TAI MELAI . . . TAI JUOKAI! JUOKINGIAUSIA KOMEDIJA 
APIE 18-JO ŠIMTMEČIO FRANCCZĄ IŠPUIKĖLI IR DVIKOVININKĄ1 . . . 

SMAGIAUSIA!

ir JOAN CAULFIELD

MONSIEUR BEAUCA1RE”
SU PATRIC KNOWLES • JOSEPH SCHILDKRAUT 

MARJORIE REYNOLDS • CECIL KELLAWAY
TAIPGI fiAUNUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE 

CHARLIE SPIVAK ir Jo Orkestras 
Dar lr BOB EVANS JOHN ir RENE 

ir EXTRA PATRAUKLUS PRIEDAS: PEGGY 
VIDUNAKTI RODOMA KAS NAKTĮ

ARNAUT
LEE

*

BROADWAY 
& 43 STREET

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk J. V. lakūnų kūnų' sugrąžinimą ii Jugoslavijos J Ameriką! Matyk J. V. 
Laivyno {plaukimą i Viduržemio Jūrą! Matyk pirmuosius paveikslus ii krliio 
Indijoj! Matyk Italiją sudeginant bilionus irų—pinigų! Matyk 18 estų pabėgėlių 
atvykstant J. Floridą I Matyk Cyprus koncentracijos stovykloje riauSes žydų, kelia
vusių j Palestiną! Matyk laukinių arklių lenktynių atstnigimą Italijoje! Matyk ban
ginių žvejybą Čilėje! Matyk-girdek svarbią kelione "Where Time Stands Still,” ir 
dar visi naujausi Žinių judžiai ii plačiojo pasaulio!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St

“Russia On Parade” , yra 
pirma Tarybų Sąjungos spal
vota filmą, parodanti tarybi
nių, sportininkų susibėgimą į 
Maskvą sporto spektakliui, 
kuriame atstovaujama visos 
16 respublikų, tame skaičiuje 
ir Lietuva.

Filmą yra dar iš praeitų me
tų sportininkų sąskridžio — 
pirmojo po baisaus karo, siau- 
tėjusio kelis metus po tūlas iš 
tų respublikų ir paėmusio ge
riausias jėgas visų respublikų 
laimėjimui karo. Tūlos, kaip 
kad Lietuva, pribuvo orui dar 
tebeatsiduodant parako dū
mais.

Kai kurios iš tų respublikų 
jau nuostabiai žaviai pasiruo
šusios. Kitos tik ant greitųjų 
sudariusios atstovybę, dar ne
pasiruošusios' vaizdiems per
statymams. Tačiau ir silpniau
sios grupės jau gali parodyti 
tą, ko neparodo niekur kitur, 
negali parodyti liaudies spor
tininkai. O visi bendrai sudaro 
nepaprastą spektaklį.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
12 d. rugsėjo (Sept. 12th) įvyks 

labai svarbus Brooklyno lietuvių su
sirinkimas, dienraščio Laisvės rei
kalu. Bus Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyne, 8 vai. vakaro.

Tai bus brooklyniečių Laisvės Va
jaus pasiruošimo mitingas. Širdingai 
kviečiame visus dienraštį Laisvę 
branginančius žmones atsilankyti į 
minėtą susirinkimą ir pasitarti apie 
dienraščio Laisvės ateinantį vajų. — 
Laisvės Adm-cija. (208-212)

PARDAVIMAI
Naudokitės Proga! Mažai varto

ti: Hoffman mašina, dvi su stiklo 
durimis šėpos drabužiams ir kiti siu
vėjui reikalingi daiktai parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės:

J. P., 427 Lorimer St., Brooklyn 6, 
N. Y. (208-210)

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami j 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną) 
per WORLD TOURISTS

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

JO^AS LAZAUSKASADAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENTISTAS Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos




