
THE LITHUANIAN DAILY

Kon

Kongresmanų Bilius Naikina Konstitucines Teises

Anglai Užmušė 1 žydą 
Pabėgėlį ir Sužeidė 100

Išskirstyt Vokiečiu Plieno 
Fabrikus, Ragina Sovietai

Laivui Apsivožus, 
Žuvo 700 Žmonių

Kongresmanai Nutarė At
saukt 57 Karinius Įstatus

Trys Mainieriai 
Užmušti Kasykloj

Franc. Sbcialisty Partija 
Smerkia Graikų Areštus

Japonai Džiūgauja dėl 
Amerikony Šaukiamos 
Taikos Konferencijos

Valdžia Šimtais Mėto Laukai! Civilius Tarnautoji 
Kuriem Primetama Palankumas Komunistams

GROMYKO PRIEŠINASI
AMERIKOS SIŪLOMAI
KOMISIJAI BALKANAM

NAUJA HARTLEY’O 
KAMPANIJA PRIEŠ 
DARBO UNIJAS

Managua, Nikaragua. — 
Dėl ugniakalnio išsiveržimo 
čia užsidarė mokyklos.

Kompanija Atsidūrė Teisme 
Už Blofus apie Mieles

Graikijos Partizanai 
Pakartoja Sąlygas dėl
Vidujinės Taikos ,

Fordo Darbvedžiai Tariasi 
Iš Naujo Streikuoti

PAKELTA ALGA PRANCŪZŲ 
VALDŽIOS SAMDINIAM

INDONEZIJOS SKUNDAS 
PRIEŠ HOLANDIJĄ

TERORISTAI SUĖMĖ 
16,000 GRAIKU 
DEMOKRATŲ

BOMBAY, Indija. — Be
plaukdamas per čionaitinę 
jūrų įlanką, apsivožė ir nu
skendo laivas Ramdas. Su 
juom žuvo 700 žmonių; tik 
70 išliko gyvi.

Sovietai, Lenkai ir Jugoslavai {spėja, kad Ta Komisija 
Veiktų prieš Jugoslaviją, Bulgariją ir Albaniją
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komisiją.
(Kiek pirmiau Gromyko 

įtarė Ameriką ir Angliją,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c ,

Baghdad, Irak.—Sudužus 
anglų lėktuvui, žuvo 6 žmo
nės, sužeista 12.

negu šis bilius pripažįsta 
Amerikos piliečiams valdi
nėse tarnybose. t ?

TERRE HAUTE, Ind.- 
Įlūžus Victory angliakasy- 
klos “luboms,” tapo užgriū
ti ir žuvo trys mainieriai 
Apie 300 kitų paspėjo išsi
gelbėti.

ORAS.—Būsią giedra

General 
Electric kompanija per pu
sę metų gavo $37,979,536 
gryno pelno.

teismas 
Vokietijoj, da- 
daugiau teisių 
nacių vadams,

Girdėjau, kad Bagočius ruo
šiasi grįžti į SLA prezidentus. 
Laukaitis esąs pusėtinai nusi
nešiojęs ir menševikams esan
ti proga būsimuose rinkimuo
se sugrąžinti Bagočių. Tada 
visa Susivienijimo vadovybė 
būtų Grigaičio rankose.

Bilius Prieš Įtariamus 
Valdžios Tarnautojus 
Laužo Konstituciją

Liepos 15 d. kongreso at
stovų rūmas 319 balsų prieš 
61 užgyrė repubhkonų' bi- 
lių, kuris siūlo įsteigti pa
stovią komisiją košti “jšti- 
kirlybę” valdžios tarnauto
jų ir kandidatų į valdines 
tarnyba's. Ta komisija būtų

LAKE SUCCESS, N. Y. 
—Amerikos atstovas Hers- 
chelis Johnson siūlė Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bai įsteigt “pusiau-nuolati- 
nę” komisiją, kuri tėmytų 
Balkanų pasienius tarp Ju
goslavijos, Albanijos ir 
Bulgarijos, iš vienos pusės, 
ir Graikijos, iš antros. So
vietų delegatas Andrius 
Gromyko tam pasipriešino. 
Jisai sakė, tokia’komisija 
būtų kišimasis į tų šalių ne
priklausomybę, ir negalima

reakcininkus, 
neprietelius, 
pirmininkas 
savo -laiške

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

LONDON. — Kpl kas tik 
Holandija užgyrė Amerikos 
šaukiamą rugp. 19 d. konfe
renciją taikai su Japonija. 
Anglija siūlo atidėti tą kon
ferenciją, kad įvairios an
glų imperijos dalys' pirma 
galėtų atlaikyti savo kon
ferenciją.

(Amerika be Sovietų ži
nios paskelbė 11 kraštų 
konferenciją, nors Keturi 
Didieji Potsdame nutarė, 
kad jie ir Chinija darys tai
ką su Japonija.)

WASHINGTON 
greso atstovų rūmas priė
mė sumanymą panaikinta 
57 karinius įstatymus, ne
reikalingus taikos metu. 
Tarp siūlomų atšaukt įsta
tymų yra ir cenzūra susi
siekimams su svetimais 
kraštais.

GENOA, Italija?— Sudu
žo ekskursinis laivukas, at
simušęs į povandeninį plie
no laužą už 150 pėdų nuo 
kranto. Nuskendo 45 vai
kai ir 2 suaugę.

WASHINGTON.— Tęsia
si byla prieš Gerhartą Eis- 
lerį, kovotoją prieš nacius, 
kuris buvo priverstas užsie
nin pabėgti nuo hitlerinin
kų kirvio. Jis, kaltinamas 
už tai, kad neteisingai išpil
dęs aplikaciją dėl išvažiavi
mo iš Jungtinių Valstijų.

Valdžios prokuroras pa
statė prieš Eislerį tris liu
dytojus—du buvusius ame
rikinius komunistus, tapu
sius renegatais ir šnipais, 
ir Eislerio seserį Ruthą 
Fischer, faši-trockistę.

Pasakojo, kad Eisleris,

PRIGĖRĖ 13 LENKŲ
VARŽA V A. — Apsivožus 

valčiai dirbtiniame ežere 
arti KraLovo, nuskendo 13 
lenkų laikraštininkų ir stu
dentų.

TOKIO. — Japonijos mi
nistras pirmininkas Tetsu 
Katayama sveikino Ameri
kos pasiūlymą sušaukti 
Washingtone rugp. mėn. 11 
šalių konferencija dėlei tai
kos sutarties su Japonija.

WASHINGTON. — Civi- 
lės tarnybos komisionierius 
Arthur S. Fleming pranešė 
kongresui, jog per devynis 
mėnesius buvo “išvalyta” 
811 tarnautojų iš valdinių 
įstaigų todėl, kad abejoja
ma apie jų ištikimybę Ame
rikai. Iš karo departmen- 
to buvo pašalinti 158 civi
liai tarnautojai, kaip įtaria
mi “komunistai,” iš laivyno 
departmento pavaryta 23 ir

DETROIT. — Fordo au
tomobilių kompanija išmetė 
iš darbo 32 formanus-darb- 
vedžius, veikusius pastara
jame formanų streike. Jų 
unijos pirmininkas Pat 
Mullin dėl to šaukia 3,000 
formanų susirinkimą sek
madienį. Sus i r i n k i m a s 
svarstys, ar skelbt naują 
streiką prieš Fordą dėl tų 
32-jų pavarymo. Fordas 
sakė, jo jie išmesti dėl to, 
kad užpųldinėję kitus for- 
manus (streiklaužius). Pir
masis formanų streikas tę
sėsi 47 dienas ir baigėsi be 
laimėjimų.

įgalinta be ceremonijų iš
mesti iš valdinių vietų visus 
tokius, kurie “palankiai 
bendradarbiavo su totalita- 
rais, fašistais, komunistais 
ir kehksmingais” Amerikai 
žmonėmis. Komisija atmes
tų bet kokias pašalinamų 
tarnautojų apeliacijas ir 
kaltinamiems būtų atimta 
teisė reikalaut, kad skuh-

Bet lai tik Sovietų spaudoje 
pasirodo nors žodis apie Ame
rikos politiką ir politines par
tijas! Tartum svieto pabaiga 
atėjo. Iš visų kampų aidi bal
sai, kad bolševikai kišasi i 
Amerikos vidinius reikalus, ki
ša savo nosį, kur nereikia. Ru
sams, girdi .nevalia, uždraus
ta rašyti apie Amerikos poli
tiką !

kad jos vartotų tokią komi
siją kaip priedangą savo 
veiksmams per Graikiją 
prieš Jugoslaviją, Bulgari
ją ir Albaniją.)

Jugoslavijos delegatas 
dr. Jose Vilfan nurodė, jog 
tos komisijos lindimas būtų 
priešingas Jungtinių Tautų 
čarteriui.

Lenkijos atstovas dr. Os
car Lange pareiškė, kad an
glai ir amerikonai turi iš
traukti savo kariuomenę iš 
Graikijos ir leisti graikams 
išsirinkti demokratinę val
džią; tik tuomet sugrįžtų 
ramybė ir tvarka Graikijo-

Anglijos spauda plačiai r’a- 
šo apie Ameriką. Rašo apie 
Amerikos politiką. Kalba apie 
mūsų partijų santykius. Vieni 
laikraščiai giria republikonus, 
kiti demokratus. Yra ir tokių, 
kurie Henry Wallace skaito 
garbingu ir dideliu žmogum.

Anglams taip kištis j Ame
rikos politiką galima ir leisti
na. Nemačiau, kad nors vie
nas Amerikos didlapis būtų 
už tai anglus pasmerkęs ir* iš
baręs. ’ ‘

BATAVIA, Java. — Tau
tinis indonezų vice-premje- 
ras A. K. Gani sakė, jog In
donezija duos skundą Jung
tinėms Tautoms prieš Ho- 
landiją. Jisai nurodė, kad 
holandai, be kitko, 300 sy
kių sulaužė paliaubas dėl 
mūšių sustabdymo.—Holan
dai dabar ruošiasi visomis 
karo jėgomis pulti indone- 
zus.

PARYŽIUS. — 'Prancū
zų Socialistų Partijos vado
vaujančioji taryba užpro
testavo prieš masinius de
mokratinių žmonių areštus 
Graikijoje. Socialistų ta
ryba kartu atsišaukė į 
Francijos atstovą Jungtinė
se Tautose, kad darytų 
žingsnius demokratijai at- 
steigti Graikijoje.

PARYŽIUS. — Nors so
cialistas Francijos premje
ras Ramadier priešinosi, 
bet seimas nutarė pridėti 
algos valdiniams tarnauto
jams - darbininkams'. Prie
dai'bus tik pusė to, kiek 
valdžios tarnautojai reika
lavo, tačiaus jie bent šiuo 
tarpu nestreikuosią dėl di
desnio algų pakėlimo. .'

ATHENAI, Graikija: — 
Monarchistų valdžia skel
bia, kad graikų partizanai 
paplatino karo frontą 
prieš monarchistus. Val
džia įžiūri, jog partizanai 
steigs atskira valstybę 
šiaurinėje Graikijoje. Tuo 
tarpu demokratiniai parti
zanai per savo radiją pa
smerkė monarchistų išmis- 
lus apie svetimtaučių pa
galbą partizanam. Graikų 
komunistų laikraštis Rizo- 
pastis pakartojo siūlymus 
naminiam karui baigti, ir 
ramybei atsteigti, būtent:

Paliuosuot visus demo
kratinius politinius kali
nius; įsteigt sudėtinę laiki
nąją valdžią, kurioj ir ko
munistai dalyvautų; paša
lint visą svetimųjų kariuo
menę ir suruošt laisvus, de
mokratinius seimo rinki
mus.

WASHINGTON. — Val
diškoji Verslo Komisija 
traukė teisman Standard 
Brands kompaniją už mela
gingus 1 skelbimus apie 
Fleischman’s mieles, kurias 
ta kompanija pardavinėja. 
Garsindama mieles spaudo
je, kompanija tvirtino, kad 
jeigu kas valgo tas mieles, 
tai “apsaugo veidą nuo 
spuogų,” pasidaro gražus 
ir sveikas. O mokslininkai 
atrado, kad tai tuščias pa
gyras.

Pašaukta tardyman, kom
panija sutiko sustabdyti tą 
blofą; tad valdžia ir panai
kino bylą prieš ją.

WM. GREEN ATMETE CIO 
KVIETIMĄ I BENDRĄ 
POLITINĮ VEIKIMĄ

ryti žingsnius CIO sujungi
mui su Federacija.

CIO galva Murray rase 
Federacijos vadovybei, kad 
bendra visų tų unijų atsto
vų sueiga turėtų pagamin
ti planus,' kaip sumųšt 
prieš-unijinį Tafto - Hart
ley’o įstatymą ir pasiruoŠt 
būsimiems rinkimams. 
“Tuo būdu, — sakė Mur
ray, — mes galėtume su
mušti reakcininkų pasimo- 
jimus ir išrinkti kongresai! 
pažangius atstovus, kurie 
veiktų ir kalbėtų už Ame
rikos žmonių reikalus ir ku
rie tinkamai politiniai iš
reikštų mūsų narių valią.”

WASHINGTON, — Fred 
Hartley, kongreso darbinio 
komiteto pirmininkas, ir J. 
Parnell Thomas, kongreso 
Neamerikinio Komiteto 
pirmininkas, žada tyrinėti, 
girdi, “komunizmą ir rake- 
tierizmą” tarp unijų vadų. 
Fredo Hartley’o ir Thoma- 
so kongresiniai - komitetai 
ketina kvost Hollywoodo ju
damųjų paveikslų unijų va
dus, CIO Elektrikininkų 
Uniją ir kt. Į “švietkus” 
jie šaukia tokius, kaip de
šinieji CIO unijų ardytojai 
iš vidaus, sufašistėjęs So
vietų šmeižikas Viktoras 
Kravčenko ir panašūs.

Hartley drauge su sena
torium Taftų pagamino jau 
žinomą priesdarbininkišką 
bilių. Dabar jis stengsis pa
aštrinti tą prieš-unijinį 
įstatymą.

atvykęs Amerikon, 
čia komunistų vadu 
nas, liudydamas prieš Eis
lerį, prikišo jam ir tai, kad- 
Eisleris tvirtino, būk Ko
munistų Internacionalas at
siuntęs Eislerį kaip “ko- 
mandierių” Amerikos ko
munistams.

Eislerio (advokatas A. J. 
Isserman privertė Ruthą 
prisipažinti, kad fašistuo- 
jančių laikraščių leidėjas 
Hearstas užmokėjo jai už 
straipsnius, kuriuose jinai 
plūdo savo brolį Eislerį, 
komunistus ir Sovietus.

paskutiniai durniai 
lėkščių stebuklams. Kiš

spauda dar kartą pa- 
visuomenės mul-

dikai bei šnipai akis akin 
stotų kaip liudytojai prieš 
juos.

Demokrdtas kongresma- 
nas Estes Kefauver ir dar- 
bietis Vito Marcantonio pa
reiškė, jog tas bilius su
trempia konstitucines val
džios tarnautojų teises. Ke
fauver pastebėjo, jog kari
nis talkininkų 
Nurnberge, 
vė kur kas 
tardomiems

Tėvynės redaktoriumi pa
skirtas Juozas Stilsonas. Tai 
reiškia, kad laimėjo Grigaitis. 
Jis seniai sapnavo apie savo 
žmogaus įkėlimą į Tėvynę.

Jei prie Bajoro Tėvynėje 
buvo mažai politinės doros ir 
žmoniškumo, tai prie Stilso- 
no bus dar mažiau.

NEW YORK. — Ameri
kiečių Taryba' dėl Demo
kratinės Graikijos gavo 
pranešimą iš Athenų, kad 
teroristai - m o n a r chistai 
Graikijos valdovai per ke
lias dienas areštavo 16,000 
derpokralinių graikų, jų 
tarpe daug žymių profesio
nalų ir biznierių. Suimtųjų 
skaičiuje yra generolai 
Nassis ir Hadjimichals, 
Pltofesorius Russopulos, ra
šytojas J. Kordates; Gene- 
ralės Darbo Unijų Sąjun
gos pirmininkas Demetrius 
Paparigas, Socialistų Par
tijos sekretorius, Demokra
tinio Klubo pirmininkas. 
Fašistiniai teroristai taip
gi suėmė laivų savininką 
Georgą Mundreą, didvyriš
ką armijos pulkininką Ge
orgą Kongalidesą, fabri
kantą A. Atlasą, o daugiau
sia tai unijistų.

Komunistų Priešai Kaltina 
Eislerį ir už tai, kad Jis 
Kovojo prieš Nacizmą

Pabėgėlių “Tėvynės Gar
sas” cituoja gana seniai Lais
vėje tūpusį laišką apie Berly
no paėmimą. Tame laiške sa
koma, kad tose paskutinėse 
kovose už Berlyną krito ne
mažai lietuvių. Raudonosios 
Armijos kovūnų.

Pabėgėlių laikraščio redak
toriams nepatinka. Pabėgėliai 
didvyriais jų nepripažįsta.

Jų didvyriai tie, kurie su 
naciais ėjo ir paskui bėgo iš 
Lietuvos.

Tačiau kitaip užrekorduos 
istorija. Tie, ■ kurie Berlyno 
mūšiuose žuvo, yra tikrieji lie
tuvių tautos didvyriai. Kurie 

padėjo ir paskui 
eglaudos ieško- 

garbės

Gamtinės Išturi 
rado suakmene 
dinozauro, gvve 

i m

Amerikinis 
jos Muziejus 
jusius kaulus 
nusio Amerikoje prieš du š 
tu milijonu metų! Biblija 
moko, kad visas pasaulis, taip 
pat ir mūsų nelaiminga žeme, 
buvo viešpaties Dievo sutver
ta prieš keletą tūkstančių me-

BERLIN. — Sovietai rei
kalauja išsklaidyt didžiuo
sius plieno fabrikus vaka
rinėje Vokietijoje, kaip nu
tarė Potsdamo konfeVencb 
ja, nes tie fabrikai greit 
galėtų ' būti paversti kari
niais ir pagaminti dveja 
tiek daugiau plieno, begu 
nusakė Potsdamo sutartis.

Koks nors štukorius sugal
vojo pasaką, kad jis mate ore 
lekiojančią stebuklingą lėkštę. 
Komercinė spauda tą “svarbią 
žinią” pasigavo ir per keletą 
savaičių tiktai tomis lėk jojan
čiomis ore lėkštėmis mes bu
vome maitinami. Dabar siek 
tiek aptilo.

Tiktai 
tikėj 
me re i n ė 
si rod ė rolėje 
kintojų.

Nemanykite, kad niekas Bi
blijai netiki. Yra žmonių, ku
rie Biblijos pasaką laiko šven 
ta tiesa, paties Dievo žodžiu. 
O Dievas, žiįvoma, meluoti ne
gali.

Minėtasis muziejus su savo 
tais dinozauro kaulais uždavė 
mūsų kunigams. galvosūkį, 
kaip apeiti mokslo aiškinimą 
apie mūsų žemės amžių, kad 
ir Dievui dar palikus vietos.

JERUZALĖ. — Anglai 
sučiupo laivą, kuriuom 4,- 
500 žydų slaptai plaukė Pa
lestinon apsigyventi. Ne
pasiduodančius žydus an
glai bombardavo ašarinė
mis bombomis ir šutino 
juos karštu garu. Žydai 
skelbia, kad tuo būdu 1 žy
das užmuštas ir 100 sužeis-

FRANCŪZŲ STREIKAI
PARYŽIUS. — Vienai 

dienai sustreikavo 6,000 
prekinių jūrininkų ir 20,- 
000 gumos (robo) darbi
ninkų, reikalaudami’ primo
kė jimo bonų.

Štukorių Pasakos ir Spaud 
Dinozaurai ir Biblija.
Tikrieji Didvyriai.
Anglams Valia, Rusams

Užginta.
SLA.

Rašo A. BIMBA

CIO Šaukė Darbo Federaciją Išvien Veikti, kad Sumušt 
Darbininkų Priešus Rinkimuose, o Išrinkt Draugus

WASHINGTON. — Ge 
neralis CIO unijų pirmi
ninkas Philip Murray laiš
ku pakvietė Amerikos Dar
bo Federaciją ir geležinke
liečių Brolijas suruošt 
bendrą konferenciją su CIO 
dėlei vieningo politinio vei
kimo prieš 
darbininkų 
Federacijos 
Wm. Green 
Murray’ui atmetė pakvieti
mą. Green sako, pirma CIO 
unijos turi organizaciniai 
susivienyti su Darbo. Fede
racija, o tik tuomet galima 
būtų išvien politiniai veikti. 
Green todėl ragino CIO da-
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Žingsnis prie Darbininkų Vienybes
Mieste Utica eina New Yorko Valstijos Amerikos 

Darbo Federacijos konvencija. Susirinkę keletas šimtų 
organizuotų ’darbininkų atstovų svarsto naują padėtį, 
kurią sudarė naujasis Taft-Hartley įstatymas.

• Pirmu sykiu nuo susiorganizavimo Industrinių Orga
nizacijų Kongreso (CIO), Darbo Federacijos konvenci
joje buvo skaitytas ir priimtas New Yorko valstijos CIO 
Tarybos laiškas, kuriame pasižadama išvien darbuotis 
dėl iššlavimo iš Kongreso tų atstovų ir senatorių, kurie 
balsavo už. Taft-Hartley bilių. Seniau tokius atsikreipi- 
mus bei pranešimus iš CIO organų Federacijos vadovybė 
ignoruodavo.

Federacijos valstijos iždininkas Hanover pareiškė, kad 
nuo dabar susidaro galimybių politinėje dirvoje Fede
racijos-ir CIO unijoms New Yorko valstijoje darbuotis 
išvien.

Tai puikus apsireiškimas, tai didelis žingsnis linkui 
darbininkų vienybės.

Ne Viskas Tiesa, Kas Viešai Skelbiama
Mūsų valstybės sekretorius pasakė prakalbą 44 vals

tijų gubernatorių konferencijai. Toji prakalba ištisai 
tilpo spaudoje. Iš jos mes sužinome, kad taip vadinamas 
“Marshall planas” dėl Europos atstatymo yra “nekal
čiausias dalykas.” Jei jam tikėti, tai mūsų skiriami Eu
ropai doleriai neturės jokio kito tikslo, apart pamai
tinimo alkanųjų ir apdengimo nuogųjų.

Betgi tai pačiai konferencijai mūsų sekretorius pasa
kė ir kitą pusės valandos prakalbą. Šį sykį iš konferen
cijos- buvo prašalinti visi laikraščių korespondentai. 
Marshall kalbėjo gubernatoriams slaptai. Iki šiai dienai 
nieko neskelbiama iš tos slaptos prakalbos.

Natūralu, kad daugelis žmonių dabar mano, jog Mar
shall toje slaptoje arba uždarytoje gubernatorių konfe- 
ręncijoje aiškino tikrąjį “Marshall planą.”

Šitoks sękretoriaus žygis diskredituoja vyriausybę. 
Parodo jos nepasitikėjimą Amerikos žmonėmis. Ameri
kos žmonės turi teisę žinoti viską apie “Marshall pla
ną.” Tie pinigai, kurie bus teikiami vakarų Europos 
šalims, juk ateis, iš Amerikos žmonių kišenių.

Mūsų agrikultūros sekretorius Anderson pasielgė kiek 
atvariau. Jis pranešė Paryžiaus maisto konferencijai, 

' kad tos šalys, kurios nepriims “Marshall plano,” tai yra, 
neklausys Amerikos diktavimo, negali tikėtis duonos iš 
Amerikos. O tai reiškia, kad Amerikos maistas yra 
naudojamas politiniams reikalams. Tai nėra jokia garbė 
•Amerikos vadovybei.

Stratton Bilius ir Išvietintų Asmenų Įsileidimas 
ji®;' • • , Amerikon

Kongresan yra įneštas bilius, kuris reikalauja, kad 
Jungtiniu Valstijų durys būtų tuojau atidarytos dėl 400,- 
000 išVietiųtų asmenų, kurie randasi vakarinėje Euro
poje Biliųs'yadinamas “Stratton Bill.” Jį dabar svars
to Atstovų " Buto Judiciary Committee. Daug priklau
sys nuo to, kokį Kongresui patarimą duos šis komitetas.

JKpmitetas .veda viešą apklausinėjimą. Už šį bilių yra 
pasisakęs prezidentas Trumanas.' Taip pat už 'biliaus 
priėmimą karštai stoja valstybės sekretorius Marshall, 
pratybos sekretorius Harriman, karo sekretorius Pat- 
terjson ir kiti aukštieji valdininkai. Tačiau spėjama, kad 
ši Kongreso sesija nebesuspės Strattono Biliaus ap- 

( svarstyti. O tai reikštų, kad šiemei šis klausimas nebus 
į. išspręstas.

Visuomenės susirūpinimas Stratton Biliumi yra labai 
didelis. Daug žmonių ir organizacijų'yra pasisakę už 

< bilių. Bet taipgi nemažai amerikiečių priešingi biliui, 
kaip jis dabar stovi, ir siūlo prie jo pataisymus.

Kap mes į šį reikalą žiūrime?
f. *Mes visuomet buvome šalininkai įsileidimo ateivių. 

Mes buvome ir esame priešingi uždarymui arba su- 
■ varžymui imigracijos. 1

Tačiau kitas reikalas su įneštuoju Stratton Biliumi. 
Jiąai turėtų būti pataisytas. Turėtų būti aiškiai pasa
kyta, kad į Ameriką nebus įleidžiami fašistai ir karo 
kriminalistai. Iš išvietintųjų asmenų turėtų būti įlei- 

I džiami Amerikon tiktai tie, kurie nėra rankų susitepę 
fašizmu, nėra buvę, hitlerininkų bendradarbiais, nėra 
dalyvavę žudyme žmonių, neturi kriminališkų rekordų.

Faktas yra, kad Amerikon veržiasi kaip tik daugiau
sia fašistai ir kriminalistai, kurie pabėgo kartu su vo
kiečiais į Vokietiją ir dabar ten gyvena. Jie tikisi pa
silipti nuo atsakomybės už savo darbus, patekę Ameri- 

p koh. Nuo tokių elementų Amerika privalo apsisaugoti, 
f - Iš jų nieko gero negalima tikėtis.

mokykloje, 
dėstęs francūzų

žinia teisinga,
tvirtinti. Vie-
Tuojau pg to,

...... . ---------- ’---------- . f—"j

SAKO: MIRĖ J. URĘŠYS
Pasiremdama pabėgėlių 

(Vokietijoj) spauda, Vieny
bė rašo, jog “Maskvos prie
miestyje” mirė Juozas Urb
šys, Smetonos laikais buvęs 
užsienio reikalų ministras, 
ir jo žmona.

Nuo savęs Vienybė pri
deda, kad “šių metų pra
džioje abu Urbšiai buvę gy
vi ir gyvenę Maskvos prie
miestyje . . . Juozas Urb
šys vienoje 
Maskvoje, 
kalbą.”

Kiek ši 
nesiimame 
nas aišku: 
kai Smetona išdulkėjo į 
Berlyną (1940 m.), tūli jo 
ministrai buvo suimti ir iš
gabenti gilumon Tarybų 
Sąjungos, kad jie negalėtų 
kenkti Lietuvos liaudžiai 
krašto atstatymo darbuose. 
Tuomet tūla lietuviška 
spauda Amerikoje rėkalojo, 
būk išvežtieji esą “sušau
dyti” ir tt., bet nieko pana
šaus neįvyko. Jiems buvo 
duoti toki darbai, kuriuos 
jie galėjo dirbti, jie buvo 
aprūpinti butais ir kitomis 
gyvenimui reikalingomis 
priemonėmis ir sau ramiai 
gyveno ir tebegyvena. Tūli 
jų mirė, bet žmonės miršta 
ne tik Tarybų Sąjungoje,— 
miršta ir Amerikoje, o net 
ir pabėgėlių numylėtoje 
Vokietijoje.

’ko laukia marshalo
PLANAS?

Vienybės Tysliava šitaip 
pasisako: .

“Būkite tikri, kad Mar
shall planas (Europai gel
bėti), kuris mokesčių mo
kėtojų Jdšeniams taip pat 
reiškia bilijonus dolerių, 
nematys saulės šviesos.”

Jeigu taip, tai kam Ta
rybų Sąjungos priešai kal
tina ją dėl nedalyvavimo 
Paryžiaus konferencijoje?!

AMERIKOS ŽMONĖS IR 
TREČIA PARTIJA 

Dienraštis Vilnis rašo:
Buvęs New Yorko meras 

La Guardia gerai užvežė Du- 
bihskio agentui “liberalui” 
Berle, kuris nuolatos ambri- 
ja, lęąd trečiosios partijos 

' nori ir už jos įsteigimą agi
tuoja tik komunistai.

Savo straipsnyje, įtalpin
tame dienrašty “PM,” La 
Guafdia sako: “Apie trečią
ją partiją kalbama visoj ša- 

vienoj dirbtuvėj, kiekvienam 
ofise. Apie trečią partiją kal
bama farmose, kasyklose, 
grosernėse, kolegijose ir uni
versitetuose.”

Pasirašo niainieriąms sutartį, kurį skaitoma geriausia unijos istorijoje. AFL Uni
ted Mine Workers prez. John L. Lewis pasirašo. JoUiąireje tėmija vice-prez. John 
O’Leary, dešinėje fin. sekrętpnps Thomas Kennedy. Stovi kasyklą ir kasyklas tu
rinčių plieno firmų šiaurinėse valstijose atstovai (iš kairės) Ezra Van Horn, 
Charles O’Neil ir Harry H. Moses.

kairės)

RAŠO IR SAKO Ko Laukiama Graikijoj?

Guardia, šiuo 
nesako, kad 
reikia steigti

Niekas nenuginčys, kad 
La Guardia sako teisybę. Jis 
jaučia Amerikos gyventojų 
pulsą ir žino, kad sentimen
tas už trečią partiją labai 
stiprus.

Vaduodamasis strateginiais 
sumetimais La 
momentu, dar 
trečią partiją 
tuč tuoj aus.

Savo nuomonę jis dėsto se
kamai: “Jei 1948 metais įsi
kurs, trečioji partija, tai bus 
įrodymas, kad Amerikos liau
dis priėjo tą tašką, kada jos 
kantrybė išsisėmė. . . Trečio
ji partija virs* realybe, kuo
met šios šalies liaudis įsiti
kins, kad ją norima suvaryti 
vienon parti j on po dviejų 
partijų iškaba.”

La Guardia smerkia Berle 
ir jo vadovaujamą “libera
lų” partiją, kuri jau užgyrė 
prez. Trumaną-, kaipo kandi
datą sekamuose rinkimuose. 
Berle ir jo “liberalai” aiški
nasi tuomi, kad jie nenori 
matyti prezidentu republiko- 
ną izoliacininką.

La Guardia jam atsako: 
“Berle pražiūri tą visiems 
matomą faktą, kad užsienio 
politikos srity tarpe demo
kratų ir republikonų nėra 
skirtumo.”

“DARBAS” APIE KNYGĄ 
‘PRISIKĖLUSI LIETUVA’

Urugvajaus lietuvių Dar
be A. V. rašo apie pereitų 
metų Lietuvių Literatūros 
Draugijos išleistą knygą 
“Prisikėlusi Lietuva”:

Jau vien šios knygos pa
vadinimas nusako, kaip ji 
svarbi ir nepavaduojama, 
ypačiai šiuo metu, kada mū
sų išeivijoje smetoniniai lie
kanos veda siste matinę 
šmeižtų kampaniją prieš Ta
rybų Lietuvą.

Knygą “Prisikėlusi Lietu
va” parašė Amerikos lietu
vių rašytojas drg. Antanas 
Bimba. 1945 metais jis lan
kėsi Tarybų Lietuvoje, savo 
akimis matė pokarinę, prisi
keliančią. Lietuvą. Kelionės 
ir svečiavimosi laiku patirtus 
įspūdžius jis smulkmeniškai 
aprašė dienraščiuose Laisvėj 
ir Vilnyj. O šiai savo knygai 
Bimba paruošė kitokią me
džiagą — kur kas nuodug
nesnę, platesnio masto, tin
kamą ne tiktai perskaitymui, 
bet ir studijavimui.

“Prisikėlusi Lietuva” skai
tytoją supažindina su pačio
mis pagrindinėmis temomis 
iš tarybinės santvarkos įvai
rių gyvenimo šakų. Paimki
me, pavyzdžiui, tokiais svar
biais klausimai^ knygoje tel
pančius skyrius: Valdžios 
Santvarka Tal’ybų Lietuvoje, 
Teismai ir Teisingumas Ta
rybų Lietuvoje, Liaudies ūkio 
Planavimas ir Penkmečio 
Perspektyvos, Tarybų Lietu
vos Pramonė Penkmečio 
Plane, Lietuvos žemes Ūkis 

Po Pęnkerių Metų, Lietuvos 
švietimo Pažanga ir Ateitis, 
Mokslas Tarybų Lietuvoje 
Ateinančiame Penkmetyje, 
Sveikatos Organizacija ir Ap
sauga Lietuvoje, ir Meno 
Kūryba Tarybų Lietuvoje.

Tai klausimai, kuriais ne
paprastai šiandien domisi vi
si demokratiniai lietuviai vi
same pasaulyje. Knygoje vi
sa tai pateikiama konkrečiai, 
istorinių ir mokslinių faktų 
šviesoje, ko pasėkoje, gauna
mas ryškiausias Tarybų Lie
tuvos gyvenimo .supratimas.

Knygos “Prisikėlusi Lietu
va” nedaug egzempliorių pa
teko į Urugvajų ir, kiek 
mums žinoma, taip pat ma
žai jos atėjo ir į Argentiną. 
O ją perskaityti ir pastudi
juoti turėtų kuo didesnis 
skaičius. Todėl, mūsų nuo
mone, šią. knygą būtinai rei
kėtų skaityt kolektyviškai, 
grupėmis. Mūsų kliubai tam 
yra geriausia vieta.

Knygą išleido praeitais 
metais Amerikos Literatūros 
Draugija po 53-čiu leidinio 
numeriu. Į Urugvajų ji atė
jo tiktai praeitą savaitę.

Antanas Bimba, parašyda
mas šią knygą, atliko tikrai 
didžiulį darbą, įteikdamas į 
Tarybų Lietuvos patriotų 
rankas nepakeičiamą orien
tacinį vadovėlį ir neišsemia
mą faktų šaltinį, kurį tenka 
panaudoti kovoje su priešų 
niekšingais šmeižtais.

Ar Bus Skleidžiami Nuodai?
Numirė Pranas Bajoras, 

Tėvynės redaktorius. Tėvy. 
nė atėjo jau po jo mirties, 
bet dar nieko nepasakyta 
apie redaktoriaus mirtį. 
Matyt, kad tą numerį dar 
Bajoras redagavo, ir po to 
staiga mirė. Kaipo prieš 
ypatą neturiu nieko blogo; 
tokio amžiaus -žmogus dar 
galėjo pagyvent, bet gyve
nimo bangos, kaip dauge
liui kitų, taip ir Bajorui 
paskubino mirtį;

Tačiaus, kaipo darbininkų 
klasės narys ir SLA narys, 
galiu atvirai pasakyt, kad 
Bajoras Tėvynę buvo pa
vertęs nuodų puodyne! 
Kaipo redaktorius, jis kir
šino, protiniai nuodijo SLA 
narius. Visokius fašistinius 
šmeižtus ir melus talpino 
Tėvynėje, o tuo patim sy
kiu progresyviams nariams 
Tėvynės durys buvo užda
rytos (pav., Bajoras netal
pino Detroito SLA 352-ros 
kuopos komisijos rezoliuci
jos ir seimo delegatės adv. 
St. Masytės paaiškinimo 
apie konversijos reikalus ir 
seimo nutarimą). Tėvynė
je tilpo ir nacių-fašistų pro
pagandos paveikslai apie

Graikijoje verda civilinis 
karas; virš 15,000 žmonių, 
nepritariančių fašistinei 
monarchijai, areštuota ir 
suiminėjimai vis nesiliauja.

Ko Graikijoj laukiama? 
Šis klausimas šiuo metu 
įdomina ne tik Graikijos 
liaudies draugus, bet ir jos 
priešus ?

Įdomių tuo klausimu ži
nių pateikia žinių agentū
ros ONA korespondentai, 
kurių vienas gyvena Pary
žiuje, o kitas—Athenun.se.

Paryžiuje gyvenąs Denis 
Plimer (liepos 14 d.) rašo: 

“šis korespondentas gali 
patvirtinti tuos praneši
mus, kurie sako, jog Euro
poje formuojasi nauja 
Tarptautine Brigada, ku
rios tikslas bus dalyvavi
mas civiliniame Graikijos 
kare.”

Girdi, Paryžiaus Lotynų 
kvartale rekrutuojami stu
dentai ir kitoki jauni vyrai 
ir jie visokiais keliais ga
benami į Balkanus. Visa 
tai daroma sutvirtinimui 
liaudies fronto Graikijoje.

Kitas korespondentas, 
esąs Athenuose, Richard 
Mowrer, suteikia dar įdo
mesnės medžiagos. Rašy
damas š. m. liepos 14 d., 
Mr. Mowrer pareiškia:

“Ekscesai, atliekami de- 

žudynes Lietuvoje, kuriuos 
paveikslus patys naciai pa
gamino iš jų pačių sureng
tų skerdynių, o Bajoras dė
jo Tėvynėn tuos paveikslus 
kaipo “bolševikų terorą.”

Redaguodamas Tėvynę, 
Bajoras padarė daug žalos 
ne tik visam SLA, bet ir 
abelnai lietuvių tautai, nes 
SLA nariai ir lietuvių tau
ta yra žinoma kaipo darbo 
žmonės, o Tėvynė buvo at
sukta prieš biednuosius 
valstiečius, prieš darbinin
kus; Tėvynė talkininkavo 
fašistams dvarponiams, lie
tuviškajai buržuazijai ir 
abelnai tarptautiniam fa
šizmui.

Dabar, be abejonės, bus 
kitas Tėvynės redaktorius. 
Tik klausimas yra: ar Tė
vynė pasiliks tokia, kokia 
buvo prie Bajoro? Ar ji 
bus apvalyta nuo fašistinių 
nuodų ir pataps rimtu SLA 
organu? Bet žinant, kokie 
asmenys yra SLA Apsvil
tos Komisijoj ir visoj Pild. 
Taryboj, negalima tikėtis, 
kad Tėvynės redaktorium 
bus paskirtas rimtas, sąži
ningas ir teisingas asmuo, 
ir kad Tėvynė pasikeis. 
SLA dabartiniai valdinin- 
kai-poneliai nori 
klausomos” fašistinės Lie
tuvos, jie nori valdyt muži
kus ir patys nieko nedirbt, 
neapykanta dega prieš susi
pratusius darbininkus ir, 
veikiausiai, eis tuo keliu. Jų 
nusistatymą pakeis tik gra
bo lenta. Ir Pranas Bajo
ras buvo tokio nusistatymo, 
ir jis “vadavo” Lietuvą (iš 
darbininkų) iki mirties.

’■ Kas dabar užims Bajoro 
nebaigtą darbą? Aš reko
menduoju buvusį socialistą- 
demokratą-komunistą - bol
ševiką - sklokininką, o da
bar vėl 
Strazdą, 

“nepri-

“socialistą” — St. 
kuris dabar paš- 
Keleivio špaltose; 
tik yra tinkamasjis kaip 

šinkuot fašistinius nuodus.
Mikas Detroitietis.

Halifax./— Susidūrus ka
riniam Kanados laivukui 
Micmac su kitu laivu, žuvo 
6 jūreiviai.

šiniosios Graikijos vyriau
sybės, areštuojant ir de
portuojant, be ‘varantų’ ir 
teismų, socialistus, liberalus 
ir demokratus (taipgi ko
munistus), sudaro naujus 
atsivertėlius komunistu do
minuojamiems sukilėliams, 
šiuo metu kovojantiems 
kalnuose.”

Mr. Mowrer nurodo, jog 
šiandien daugelis graikų 
stovi prieš tokią problemą: 
pasiduoti monarchist!! val
džiai ir būti išvežtiems ir 
išdeportuotiems į salas, ar
ba bėgti į kalnus ir kovoti 
išvien su sukilėliais prieš 
monarchistus.

Jie pasirenka pastarąją

Korespondentas atvirai 
sako, jog visuose Graikijos 
sluoksniuose, visose politi
nėse sriovėse šiandien vieš-, 
patauja tas supratimas, jog 
Amerikos vyriausybė užgi- 
ria dabartinės Graikijos 
valdžios darbelius.

Tačiau, nurodo jis, tai nė
ra nieko naujo: britų val
džia rėmę ir ginklavo deši
niuosius režimus Graikijoje 
bėgyje pastarųjų trejų me
tu! Visai tai stūmė ir te- 
bestumia liberalus ir Į ko
munistines eiles!

Monarchistų valdžia ligi 
šiol skelbė, būk ji jau išnai
kinusi sukilėlius, bet jų vis 
daugiau ir daugiau atsiran
da. Juo labiau juos naiki
na, juo daugiau jų atsiran
da!

Panašiai, kaip Chinijoje!
“ši katastrofinė Graikijo

je padėtis nėra rusų atneš
ta,” žymi Mowreris. Tą pa
dėtį sudarė patys Graikijos 
monarch istai, dabartiniai 
valdovai, kurių daugelis 
bendradarbiavo su vokie
čiais, kai šie plėšė šalį. Tai 
žino Graikijos liaudis. Tai 
žino kiekvienas, kuris nori 
ką nors žinoti!

Korespondentas mano, 
jog neužilgo kalnuose susi
kurs nauja Graikijos vy
riausybė, kurią pripažins 
besirubežiuojantieji kraštai 
—Bulgarija, Jugoslavija ir 
Albanija. O kai ją pripa
žins, tuomet tie kraštai 
pradės naujajai vyriausy
bei teikti militarinės para
mos.

Kas tuomet?
Tuomet bus miniatūrinis 

pasaulio karas “tarp vaka
rų ir rytų.” Joki Amerikos 
ginklai Graikijos monar
chistų neišgelbės. Galimas 
daiktas, jog Amerika turė
sianti ten siųsti ir savo ka
riuomenę. Bet kas seks po 
to?

Jau šiuo metu Athenų 
kavinėje ir kitur garsiai 
kalbama apie Amerikos ka
riuomenės atvykimą Grai
kijos monarchistams pagal
bon.

Šiuo metu į Graikiją at
vyko Dwight P. Griswold, 
specialus Trumano pasiun
tinys, — Jungt. Valstijų ad
ministratorius Graikijai. 
Kai jis apsidairys, negalės' 
nematyti viso to, kas Grai
kijoje darosi. Jeigu Mr. 
Griswold’uL rūpės taika ir 
graikų tautos gerbūvis, tai 
jis pasakys monarchistų 
valdžiai: pasitraukite iš sa
vo vietų, leiskite Graikijos 
liaudžiai laisvai išsirink- 

tokią vyriausybę, kokios 
nori, o tuomet visam rei-

alui bus sveikiau ir ge
riau.

Bet abejojama, ar Mr. 
Griswold turės užtenkamai 
pilietinės drąsos tai pasa-

t 
j 
k

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Liep. 19, 1947

Ne tam jis ten ir siunčia
mas. M. Galinis.

kitas%25e2%2580%2594Athenun.se
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VĖL FESTIVALIO REIKALE
LAIKAS PASISAKYTI, KAS 

DALYVAUS
Mes jau minėjome šiame skyriuje 

kiek pirmiaus, kurie chorai pasisakė da
lyvauti festivalio programoje. Kitų dar 
laukiame atsakymų. Tikrai dalyvaujan
čių jau turime Aido Chorą, Brooklyn, 
N. Y., Sietyno Chorą, Newark, N. J., 
Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y., Ly
ros Choras, Philadelphia, Pa., Vilijos 
Choras, Waterbury, Conn., Laisvės Cho
ras, Conn., Aido Choras, Worcester, 
Mass. Vyturėlis, Brooklyn, N. Y.

Taip pat solistės: Lillian Bastytė, Zu
zana Kazokytė, Amilija Jeskevičiūtė 
(Young). Bet dar mažai žinių turime iš 
toliau. Solistės, solistai, duetistai, okte
tai, taip pat visi tie, kurie praktikuoja 
meną muzikos instrumentais, kol kas la
bai lėtai atsiliepia.

Atminkite, kad laikas greitai bėga, 
kad kiekviena programos dalelė reikia 
užregistruoti, reikia žinoti išanksto. Ki
taip mes negalime tinkamai planuoti pa
tį festivalį ir jo programą. Tad dar kartą 
mes prašome pasiskubinti šiuo reikalu. 
Ypatingai chorai, jų valdybos turi veikti, 
kad jūs kolonijos visi talentai būtų užre
gistruoti festivalio programoj. Reikia 
kreipti daug dėmesio į jaunas, naujas 
meno jėgas pačiuose choruose. Kurie ga
li dalyvauti programoje kaipo solistai, 
duetai, kvartetai, sekstetai, tad juos taip 
reikia ir užregistruoti į festivalio pro- 
gramą ir informuoti apie tai Festivalio 
Komitetą.

Dar pabrėžiame, kad festivalin kvie
čiama visi lietuvių talentai, visos meno 
grupės. Kolonijų veikėjai, ypatingai cho
rų verkėjai turi veikti, rūpintis, kad kuo 
daugiausia dalyvautų festivalyje lietu
vių meno mėgėjų. Kvieskite juos patys, 
padėkite jiemš dalyvauti. Taip pat pri- 
siųskite visų pavienių ir grupių vardus 
ir adresus Festivalio Komitetui, kad mes 
juos galėtume pakviesti. Šis darbas, ši 
talka labai reikalinga Festivalio Komi
tetui. Šis darbas reikia atlikti greitoje 
ateityje.

'i

i

/

Iš Lietuvių Meno
Ryšiai tarp Amerikos lietuvių pažan

giečių meno veikimo ir meninio-kultūri- 
nio gyvenimo Lietuvoje iki šiol lieka toli 
nepatenkinanti. LMS centro užduotis tu
rėtų būti nugalėjus techniškus sunku
mus palaikyti nuolatinį kontaktą su me
no veikla Lietuvoje.♦ * *

Vienas žingsnis ta linkme buvo pada
rytas organizacijos sekretoriui susisie- - 
kus su Lietuvos Rašytojų Sąjungos or- , 
gano “Literatūra ir Menas” redakcija.

LMS centras iš Vilniaus dabar gavo 
pilnus “Literatūrą ir Menas” komplek
tus, nuo pirmo numerio. Numatoma' gau
ti reguliariai visus numerius ir įrišant 
knygos’ formoje turėti archyvuose.

“Literatūra ir Menas” yra neišsemia
mas šaltinis literatūrinių raštų, meno 
veiklos apžvalgų, poezijos, meno-kultūros 
kritikos ir tt. )

Lietuvių Meno Sąjungos centras gavo 
laišką nuo Laukuvos (Tauragės aps.) 
valsčiaus veikėjo A. Bartašiaus, kuriame 
jis prašo prisiųsti vėliausius dramati
nius leidinius.

Laukuviškiai scenos mėgėjai, kaip pa
sirodo, žingeidauja Amerikos lietuvių 
sukurtais veikalais.* ♦ * _ >

Beje, mums skaitant laišką iš Lauku
vos, kurios veikėjas, LMS kažkaip “sura
do,” . mes su šypsena prisiminėme nese
niai kai kur įvykusį “LMS centro ieško
jimo spartakiadą.” Ir jeigu mes neklys
tame, tūlas F. Y. da? tebeieško centro—■ 
paskutinis entuziastas.... k * ' * *

Naujas vienetas , Chicagos Ex-mai-.
• nierių choras, tapo pilnateisiu LMS na

riu šiomis dienomis vienetui įteikus na
rio liudijimą (čarterį). Mūsų buvusių 
angliakasių chorui, kuris pridės savo

s balsus prie mūsų bendro dainų mazgo,

Taip pat dramos grupės, jų veikėjai, 
nelaukite, kol bus pervėlu. Sueikite, pa
sitarkite ir praneškite Festivalio Komite
tui, ką jūs veikiate) ar dalyvausite Ryti
nių Valstijų Festivalyje? Festivalis yra 
vienas iš svarbiausių darbų lietuvių ju
dėjime šiuo tarpu. Jis turi rūpėti kiek
vienam veikėjui.

SVEIKINIMAI, KOMPLIMENTAI, 
SKELBIMAI

Jau pirmiaus minėjome, jog festivalis 
turi ir tolimesnių siekių meno, naujų ta
lentų auklėjimui. Festivalio programa 
bus išleista gražioje knygoje.

Kiekvienas mylintis lietuvių meną, 
kultūrą asmuo, gali įsirašyti festivalio 
programoj, kaipo rėmėjas šio didžio, gra
žaus meniško darbo. Kiekviena biznio 
įstaiga gali pasiskelbti festivalio progra
moj arba duoti savo komplimentus šiam 
prakilniam darbui.

Mes jau turime sekamus sveikinimus. 
Pirmiausia mūsų darbą sveikina Lietu
vos Draugas su visa šimtine. Su kita šim
tine Lietuvos Draugas sveikina antrą, 
taip pat menišką, svarbų pasimojimą.

Turime ir daugiau širdingų, gerų 
sveikinimų: V. Keršulis $2, K. Briedis 
$1. Pius Petrauskas, veteranas vaidinto
jas, buvęs LMS gaidų grafikas, sveikina 
festivalį su $5. Geo. Stasiukaitis — $5, 
C. Stephens — $5, A. Dagis—$5, M. Sta- 
nelis (Milda Žukas) — $5, M. Panelis

Į LMS III Apskritį įstojo LLD 55 kp. 
ir užsimokėjo $2, LLD 138 kp. $2, LDS 
1 kp. $3.

Mes manome, kad visos broliškos kuo
pos turėtų tapti LMS narėmis. Taip pat 
broliškos kuopos ir kitos organizacijos 
turėtų prisidėti prie ruošiamo festivalio 
savo sveikinimais, komplimentais.

Laisvės pikniko proga dar yra gauta 
ir daugiau sveikinimų. Mes juos paskelb
sime šioje vietoje vėliaus.

V. Bovinas, 
Festivalio Komit. Sekr.

Sąjungos Raštinės 
vadovauja Nancy Roman.* * * 

, 1 
Chicagos Lietuvių Liaudies, Teatras 

pirmas gavo nuo LMS tik išleistą penkių 
veiksmų rimtą dramą—Žemaitės “Klam
pynę.” Veikalą dramatizavo pasire
miant Žemaitės novele V. Miliūnas. Ori
ginale laida Lietuvoje išleista Klaipėdos 
valstybinio teatro.

LMS laidos kaina 50 centų.
Kopijos nariams bus išsiųstos prie pir

mos galimybės. * * *
Tarp LMS leidinių, kuriuos galima 

pavadinti nepasenusiais, randasi 1944 
metais išleista trijų aktų pjesė “Javai 
Žydi,” parašyta J. Makrėjevo, išversta 
Jono Kaškaičio.

Šis veikalas, nors neilgas, yra vertin
gas ir tuo pačiu laiku nesunkiai persta
tomas. Kažkodėl jo vertė buvo dalinai 
pražiūrėta:

Mes pasistengsime išjudinti mūsų kri
tikus platesniam to veikalo įvertinimui.* * *

Rojus Mizara, žinomas rašytojas ir 
“Laisvės” readąktorius, baigia kurti 
naują komediją po provizorišku vardu 
“Ponas Amerikonas.” LMS susisiekė su 

‘autorium'ir užtikrino kūrinio išleidimą 
per šią organizaciją. E * Hc *

x Los Angeles dramos grupė imasi ruoš
tis vaidinti linksmą komediją “Moterims 
Neišsimeluosi.” Žinant, kad patys losan- 
geliečiai savo meno veikėjų tarpe turi 
panašiiį hufnoristinių veikalų kūrėjų, 
mes neabejojame, kad ši komedija ten 
bus pilnai vietoje.* * *

LMS užuojauta Lietuvos Rašytojų 
Sąjungai ryšyje su T. Cvirkos mirtimi > 
tilpo LRS organe “Literatūra ir Menas?’

■ . ’ .. A. Šilėnas.

irxm-t* •iwMfmtiivcv^ivMK-cwYH'rv^FrKMKMicafK YiA'<'l«irv*.*'fr ■r?'yx».V1W'intWrfftn*’V/•’ ’’\ '■ • ' ' * ■ į
• • 7rv^T<T7*ji T’ jf\M i //v/ty-yv'1 • >‘r> * ^ .'.'••’• **2; ‘fwy v fyPvs 'v*?4 T A S * .» . • ’

DAINŲ ŠVENTE ESTIJOJ
Birželio menesį, Talline, Estijos sos

tinėj įvyko Dvylikta Dainininkų Šventė 
— Suvažiavimas. Estų tautoj, tai tradi
cinis dalykas laikyti kartas nuo karto 
chorų suvažiavimą.

Pirmas estų dainininkų suvažiavimas' 
įvyko 1869 metais. Jame dalyvavo 789 
dainininkai ir dainininkės, bet jie su-
dainavo tik dvi originališkas estų tautos 
dainas. Kitos buvo vertimai iš vokiečių 
kompozitorių.

Antras estų dainininkų suvažiavimas 
įvyko dešimt metų vėliau. Jame jau žy
miai pasireiškė kova dainoj iš vienos pu
sės progresyvių dainininkų su savo tau
tos dainomis, o iš antros reakcijos — 
turčių'ir dvarponių įtakoj esančių su vo
kiškomis dainomis.

Jau ketvirtame dainininkų suvažia
vime buvo didžiuma estų kompozitorių 

' dainų, nors didelė dalis jų buvo svetimų 
liaudies reikalams — “kaziono turinio.”

Laike buržuazijos viešpatavimo ne
priklausomoj Estijoj liaudies dainoje 
girdėjosi, kaip ir tais laikais lietuvių • 
dainoje, nusiskundimas ir rauda, dėl var
gingo valstiečių gyvenimo, mergų ir ber- 

' nų sunkios padėties, rūpesnis darbinin
kų, netekusių darbo ir neturinčių užtik
rinto rytojaus, nusiskundimas merginų 

(1 jų nedžiuginančia padėčia, kiti vargai ir 
rūpesčiai.

Tarybinės Estijos dainoj visai kas ki
ta. Taip ir jauti, kad žmogus turi viltį ir 
pasitikėjimą į malonų ir laimingą gyve
nimą, kad jam priklauso gamtos turtai 
ir šviečia saulės spinduliai. Nesigirdi 
daugiau valstiečio aimanavimo ir troški
mo žemės, nes. jis ją jau turi. Nėra dai
noje nusiskundimo prieš gamtą, rūpesčio 
ateičia, nes kiekvienas Estijos pilietis ži
no ir jaučia, kad jis nėra vienas, kad jo 
reikalais rūpinasi ne vien visi Estijos 
piliečiai, bet visi piliečiai didžiosios Ta
rybų Sąjungos.

Antras Pasaulinis Karas paliko bai
sią padėtį Estijoj, daug miestų ir mies
telių sugriautų, daug sodžių nuteriotų, 
daug žmonių nužudytų ir koliekų, bet 
liaudis su pagalba tarybinių broliškų 
respublikų užgydo tas žaizdas’.

Kaip skubiai ir sėkmingai eina atsi
statymo darbas, tą parodo ir dainorių 
atlikti darbai. Šiandien Estijoj miestų 
ir sodžių gyventojai turi apie 900 chorų

LMS Sekr. L. Jonikui
Leonuk!

Žinau, jūs turite daug darbo su Lie
tuvių Meno Sąjungos reikalais. Aš nesu 
vienas tų pesimistų, kurie sako, jog Chi- 
cagoje LMS Centras “numirs.” Bet ži
nau tai: jei jūs neduosite spaudai dau
giau žinių apie LMS Centro veiklą, apie 
bendrą padėtį lietuvių meno dirvonuos, 
tai platesnė visuomenė apie LMS veiklą 
mažai težinos ir kai kas jus vis “kikins.”

Maųo patarimas jums, drauge, štai 
koks: rašykit daugiau spaudoje apie me
nininkų veiklą, apie tai, ką Centras .da
ro ir ką siekiasi daryti. Duokit žinių vi
suomenei. Rašykit ne tik. Vilniai, bet ir 
Laisvei — mūšy “Literatūra ir Menas” 
skyriui. Savo darbų neslėpkit. Tai eis 
naudon pačiai LMS ir visiems.

Nebūtų perdaug, jei per ’mėnesį bent 
porą sykių išleistumėt iš Centro kad ir 
trumpus biuletinukus ir juos atspausdin
tume t Vilnyj ir Laisvėje.

Sutinkate?
R. Mizara.

Abraomas Levinas, Iš Lietu
vos Kilęs Menininkas

Šią savaitę New Yorko Žydų Muzie
juje (5th Avė. ir 92nd St.) su savo kūri
niais pasirodė Abraomas Levinas, 57 
metų' amžiaus menininkas.

Levinas gimė Lietuvoje, netoli Vil
niaus. Į Ameriką jis atvyko 1903 m. ir 
čia pradėjo dirbti rūbsiuvystės pramonė- 
je — buvo kirpėjas. Dirbdamas “prie 
kriaučių” (kaip sako lietuviški rūbsiu- 
viai), Levinas laisvu laiku švietėsi ir mo
kėsi tapybos.

• Prieš 10 metų jis visiškai pasitraukė 
“nuo kriaučių,” visą savo laiką pašvęs- 
damas tapybai.

Levinas yra nupiešęs nemažai - alieji
nių kuriniu — gamtos peizažų, fotogra
fijų ir kt.

Iš eilinio kirpėjo, vadinasi, A. Levinas 
patapo žymus tapytojas!

ir orkestrų. Nauji’poetai, kompozitoriai 
ir dainininkai iškilo iš pačios liaudies. 
Muzikos profesoriai, iš Tallino konser
vatorijos dažnai lankosi ne vien į kitus 
miestus, bet ir sodžius su savo patari
mais. ’

Į dvyliktą dainorių suvažiavimą bir
želio mėnesį, suvažiavo virš 800 chorų,

įvairiomis 
kuri vaiz- 
Arti 100,-

daugiau, kaip 25,000 dainininkų ir dai
nininkių. Pajūryj buvo įrengta milžiniš
ka platforma, nuo kurios visi 800 chorų, 
apie 25,000 dainorių kartu arba pasky
romis dainavo. Jie dainavo garsias estų 
tautoj dainas $ “Dainuok ir Džiaugkis,” 
“Mūsų Dienos,” “Prie Laužo Eina Jo
nas,’’ “Mus Stalinas Vedė” ir kitas.

Bet gal patį didžiaušį įspūdį padarė, 
tai suvaidinimas veikalo “Lembita.” 
Tallinas yra daugio šimtmečių miestas 
su senoviškomis pilimis ir jų aukštomis 
sienomis. Vaidinimo vieta" buvo paruoš
ta prie vienos sienos iš pilių

Ir štai didieji švyturiai 
spalvomis nušvietė estradą, 
davo tikrai Lambito kovas.
000 susirinkusių Tallino žiūrovų ir dau
gybė delegacijų iš tarybinių respublikų 
savo mintyj persikėlė 700 metų atgal. 
Veikalą vaidino 1,500 parinktų artistų. 
Žiūrovai matė, kaip tada, tai yra, 700 
metų atgal estų tautos vadas Lambita 
su būriu savo tautos kovūnų prisiekė 
ant Pala upės, kad jie neleis vokiečių 
ritieriams pavergti estų tautą, jų šalį, jų 
miestus! Lambita ir jo draugai žuvo ne
lygioje kovoje, bet nepasidavė vokieČių- 
ritierių gaujoms.

Veikalą “Lambita” parašė estų poetas 
Johan Sutiste, būdamas nacių kalėjime. 
Pradžioj Antrojo Pasaulinio Karo jis. pa
teko į nacių nelaisvę ir ten būdamas kūrė 
tą istorišką veikalą. Jis darbą baigė jau 
tada, kada Tarybų Sąjungos armija iš
trenkė iš Estijos hitlerininkus ir poetą 
išlaisvino.

Ši estų tautos dainorių šventė parodė, 
kaip daug pakilo ši tauta nuo to laiko, 
kada ji pasirinko tarybinės tvarkos gy
venimą ir sujungė savo likimą su kito
mis broliškomis tautomis Tarybų Sąjun
goj. Estijos dainorių suvažiavimas buvo 
pasekmingiausias ir praėjo tokiame pa
kilusiame ūpe, kokio pirmiau niekados 
nebuvo. Tryliktasis estų dainorių suva- 

• žiavimas nutarta šaukti vasarą, 1950 
metais. D. M. Š.

Mirė Žymus Orkestro 
Vadas

Liepos 13 d. Seaside miestelyje, Ore
gone, mirė žymus orkestro vadas, Jim
mie Lunceford. Jis teturėjo tik 45 me
tus amžiaus ir mirė ambulanse, bevežant 
į ligoninę.

Lunceford buvo negras, gimęs pietuo
se. Iš pat mažens jis mėgo muziką. Bai
gęs muzikos mokyklą, jis mokė muzikos 
Manassa mokykloje, Memphis mieste. 
1933 metais pradėjo gastroliuoti su savo 
orkestru ir visur, kur tik jo orkestras 
vyko, susilaukė didelio pasisekimo.

Pats Lunceford skambino pianą, pū
tė saksofoną ir fliutą. Taipgi nemažai 
jis, sakoma, parašė ir originalios orkes
trams muzikos.

Julius Osterwa: Žymus 
Lenkų Aktorius

\

Lenkijos ambasados Amerikoje biule- 
tinas “Poland .of Today” praneša, jog 
neseniai Lenkijoje mirė žymus scenos 
meistras —.aktorius Julius Osterwa. 
Tai buvo vienas žyriausiųjų šių dienų 
Lenkijos aktorių.

I

Julius Osterwa pradėjo vaidinti prieš 
30 metų ir per tą laiką nenuilstamai dir
bo scenoje, —per tą laiką jis, beje, pa
siekė aukšto tobulumo aktoriaus profe
sijoje. Nemažai jaunesniųjų Lenkijos 
aktorių pasekė Osterwą, imdami iš jo pa
vyzdžius, sekdami jo mokymus.

♦

Prieš karą Osterwa gražiai pasižymė
jo veikale “L’Aiglon,” vaidindamasjo veikale 
Rieichstadto kunigaikščio rolę. Vėliau 
jis buvo įkūręs savo teatrą, pavadintą 
Reduta, kuriame mokė jaunus aktorius, 
vystydamas jų gabumus.

Praėjusią vasarą Osterwa buvo pas
kirtas municipaliiTių teatrų Krokuvoje 
direktorium.

Atgimstanti demokratinė Lenkija liū
di netekusi žymaus kultūros darbininkę, 
Juliaus Osterwos.

Laiškas iš Lietuvos
t

Laiškas Pabėgėliui. '
Jonas Trainaitis iš Kąi- 

šiadorių rašo savo buvu- 
šiam draugui Jonui Valen- 
tukevičiui," pabėgėliui ir 
šiuo metu jau gyvenančiam 
Anglijoje: • < J;

“Jonai! Sveikinu Tave su 
savo žmona, kurios Tu dar ; 
nepažįsti, linkėdami Tau 
sveikatos ir laimės tolima
me krašte. Linkime tau / < 
sveikam ir laimingam grįž
ti į savo brangią Tėvynę . 
Lietuvą, kur laukia Tavęs 
tavo dukrelės, žmona ir vi
si pažįstami. :)

“Jonai! Mes dabąr gyve- ■' 
name labai gerai išlaisvin
toje nuo vokiškų banditų ir 
buržuazinio teroro tėviške* 
je. Gana mes kentėme prie 
buržuazinės valdžios. Kaip . į g 
buvo anksčiau, Tu pats ži
nai. Labai gaila, kad Tavęs 
dabar nėra, — būtų labai 
linksma, jei čia būtum ir 
gyventum, kaip norėtume. 
Darbo yra kiek tik nori. At
lyginimas labai geras. Aš. > \ 
gaunui per mėnesį tūkstan- * 
tį rub.; iš ko galima pui
kiausiai pragyventi. *

“Buvau dabar atostogų. 
Mačiau Tavo žmoną ir duk
reles; dukrelės *jau eina į 
mokyklą ir laukia Tavęs, —" 
sako, kada mūsų tėtis par-' iv, 
važiuos. Jeigu gali, parva- į-į 
žiuok namo. Jei nenorėsi 
gyventi ūkyje, tai galėsi 
gauti tarnybų, kiek tik no
ri. Tavo geras pažįstamas 
Čialponas turi gerą tarny- ’ < 
bą ir gyvena taip, kad nie
ko jam netrūksta. . Kiti 
draugai taipgi — kaip Vtai- y! 
ciekas Jurgis, — jam irgi į: 
nepatiko žemė dirbti, tai M 
tarnauja ir daro gerą pra- X i 
gyvenimą. Taigi nelauk 
nieko ir pasistengk sugrįžti- . 
namo...”

Kai Valentukevičius šį - 
laišką gavo, tai jis jį per- *• /
siuntė savo pusbroliui, 
Adolfui Kielai, į Brockton, 
Mass. Ten pat Valentukeyi- ę:; 
čius pridėjo .pastabą, pa- 
reikšdamas, jog jis “i rusu i ’• 
rojų” negrįš, nes 1939 me-. į į 
tais, girdi, jis buvęs ^reš- g H 
tuotas. Bet 1939 metais 
Lietuvą, kaip žinoma, val
dė smetonininkai. Vadinasi, 
dėl to, kad Smetona jį buvo, \ 
areštavęs, tai Valentukevi
čius Jonas, dabar atsisako 
grįžti į Tarybų Lietuvą! » 
Tikras juokas!

Tuo pačiu sykiu pabėgė- / 
lio Valentukevičiaus vaikai '1 
ir žmona gyvena Lietuvoje 
ir dukrelės lanko tarybinę 
mokyklą. Valentukevičius, ’ 
matyt, tiek jau sugedo, kad 
net savo šeimos išsižadėjo!

• (Šį laišką prisiuntė mums •' 
Geo. Šimaitis.—Laisvės Re
dakcija.)

BILIUS Del pabėgėlių I 
PRIĖMIMO

WASHINGTON. — De- 
mokratas kongresmanas . 
FVank L. Chelf įnešė bilių, 
siūlantį 1948 m. priimti 
Amerikon 100,000 (dau- 
giausiar fašistinių) pabėgė
lių, ‘laikomų stovyklose va
karinėje Europoje. Vals
tybės sękretorius Marshall ■ 
reikalavo priimt 400,000 jų.X '

--- *
Pamokos Jankiam Vokieti- 

joj prieš Komunizmą , . \ 
WASHINGTON. — Įsa- 

kyta Amerikos armijos ko- 
mandieriams Vokietijoje, 
kad kas savaitę per dvi va
landas duotų kareiviams 
pamokas .prieš komunizmo 
pavojus, kaip rašo N. Y.
Herald Tribune korespon- j- 
dentas. ;•
3-čiat pų|ląpi> 1 • JJjbj
Laisvi—Liberty Llth. Daily A

SešUd., Liep. 19, 1947.
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas —s—

v~ ■ ■ ....................... — Rašo Ieva
b ’’^ (Tąsa)•

—Jei nieko nebus, ir gerai!
Bet yra: antai sėdi žmogus ant pa-' 

virtusios pušies. Galvą susiėmęs abiem 
rankom, lyg skausmas didis jį kankintų. 
O ką gali žinoti: ar ne visaip pasaulyje 
atsitinka? Rasi čia žmogus, kuris gana 
prispaustas vargų, kodėl šiaip čia sėdė
tų? Jis nėmaž neatrodo kaip koks nors 
valkata, plėšikas ar žmogžudys. Ne, 
žmogžudžiai taip ramiai nesėdės, o skas- 
tysis, ar’niekas jų ■♦nepastebi . . .

—Labą rytą, kaimyn!
Krūptelėjo Matas ir pakėlė akis: prieš 

jį stovi žmogus, lietuvis,—aišku, kad lie- 
\ - tuvis, nes pasveikino lietuviškai, visai 

taip pat, kaip sveikįndavosi žmonės Įs
ros pakrantėj. Jam rodos, kad tarp tuo
kart ir šiandien amžiai įsispraudę.

—Dėkui, dėkui! — linksmai atsakė 
Matas. — Ir kas nesidžiaugtų, pamatęs 
dykumoje žmogų.

—Pastebėjęs šią naktį papušynėj ug
nį, iš karto maniau, bene bus kas pu
šyną užkūręs. Bet paskui sakau, rask 
čia tik žmogaus esama. Rasi čia tik kas 
nors, kuriam padėti reikėtų. Už tai ir 
ėjau šį ryta to tariamojo žmogaus ieš
koti. 6, mau! ir suradau. Kodėl nakvo
jai taip po plynu dangumi? Juk mes\ 

\ ne taip jau labai toli gyvename. Būtum 
atėjęs ir pas mus pernakvojęs.

—4r labai žvalgiaus atėjęs iki čia, bet 
nieko negalėjau pastebėti: jokios 'trobe
lės, jokio gyvo žmogaus. Tik ten bažny
čios bokštą—tą pastebėjau.

—Tai Priekulės bažnyčia. Nelabai toli 
Priekulė, į valandą galima nueiti.

Atsisėdo ir Ašpurvis ant pušies ka- 
, , miepo. Ir, lyg du seniai pasižįstančiu 
, kaimynu, ėmė pasakotis. Nujautė Ma

tas, kad čia yra žmogus geros, tėviškos 
širdies, kaip lietuviai paprastai būna. 
Matas jaučia patraukimą, jaučia širdies 
,raginimą pasakyti jam visa, pasakyti, 

kas taip labai širdį spaudžia, nes širdis 
tikrai per kupina, krūtinė plyšta. Rasi 

f ’ tuomet bus lengviau.
Ir patyrė Ašpurvis, kad čia nuo Įsros 

kranto pareina paskutinis bajoro Šimo
nio sūnus.

•—Mano tėvas numirė, nusinešė į ka- 
' pus ir bajoro vardą. Aš jau šiandien 
paprasčiausias būras,—lyg atsikaltinda
mas kalba Matas Šimonis.

—Ir būrai žmonės,—pamokino Ašpur
vis.

—Tiesa, neginčiju, tik skaudu palikti 
tėviškę atėjūnams, palikti tą brangųjį 
kapą dvaro sode, palikti Įsros upę ir, 
pirm viso, Šimonių piliės -bokštą. Ir šian
dien . . . taip ... ką šiandien?

—Šiandien reikia užmiršti visa, kas 
1* buvo, ir pradėti naują * gyvenimą. Ne 

kaip bajoras,'—tokių mes čia nepažįsta- 
/ me,—išgirdę tokį žodį būrai tik galvas 

kraipytų ir rasi dar pasijuoktų.—Ne,' 
ne kaip bajoras, bet kaip" būras. Pradėk 
patsai savo rankomis žemę gyventi, ža
grę valdyti, sėti, piauti visa savo ranko- 

X* mis, savo veido prakaite. O tada pama
tysi: užmirši skausmus, vargus, užmirši 
tėvų dvarą ir aną bokštą, kuris, kiek su
prantu, užvis daugiau tau į širdį įsme
gęs. D juk patsai sakei, kad griūva jau 
ansai bokštas. Tai kam dar sielvartau
ti dėl griuvėsių krūvos?

—Stengsiuos visa užmiršti.
—Ir užmirši. Jei Aukštujuose pradė

si, gyventi, atprasi ir svajoti. Nebus tam 
jau laiko, sunki bus pradžia. Bet aš tau 
padėsiu, kiek galėsiu!-^tikrdi tėviškai ir 
suraminančiai skamba Aspurvio šodžiai.

—Dėkui. Atradau cĮar keletą grašių, 
i|SL. kaip brolis prišaukė. Nedaug tatai, bet 
į pradžiai bus, o paskui. . .

—O dabar eikš, einam pusryčių. Ma- 
i /no žmonelė pamanys, kad mane tikrai 

.‘į / pagavo žmogžudžiai. Visokių, tiesa, bas- 
j K tosi aplinkui žmonių.
Į Nuėjo vyru du lyg senu draugu ir 
' kaimynu, kalbėdamiesi apie kasdieninius 
1 K ūkininko rūpesčius ir vargus. *

Kieme sulojo šunaitis ir galvotrūk- 
į 'Y '• čiais puolė pareinančius. Matas—ne- 
Kfe , matytas jam svečias, už tai ir baisiai 
I pyko, iš kailio nėrėsi lodamas.
I —Ar pasiutai, Margi, ar nematai, kad

jis mano draugas? Nusiramink, mel- 
džiamasis.

Susigėdęs nutilo šunaiti^ ir, metęs ap
link Matą pusratį, triukšmingai ir 
džiaugsmingai pasveikino Ašpurvį, lyg

Simonaitytė —.................. 4
kitaip jis ir nebūtų manęs.

—Na, matai, žioply, dabar ir pačiam 
gėda. Niekada nereikia taip labai karš
čiuotis ir pirm laiko išsižioti,—juokau
ja Ašpurvis.

Angoje jau laukė Ašpurvienė, daili, 
vidutinio amžiaus moteris. Širdingai pa
sveikino ji Mfetą.

Kambaryje triūsė aštuoniolikos ar de
vyniolikos metų mergaitė. Pastatinėjo 
ant stalo molinių lėkštelių, įdėliojo „po^ 
medinį šaukštą, įnešė molinį dubenį šių 
pabaltinta sriuba, atriekė duonos nuo 
kepalo ir padėjo prie kiekvienos lėkštės 
po riekutę:

—Tėti, dabar galima eiti valgyti.
Ir koks malonus balselis!
Iki tol Matas nėmaž nekreipė domės 

į triūsiančią kuklią mergaitę. Bet da
bar, išgirdęs ją kalbant, tariant tik šiuos 
kelis žodžius, susidomėjo.

Ar Matas Šimonis nejaunas?! Neti
kėtai ėmė slinkti, kartumas nuo jo sielos 
ir, paprašytas, jau linksmesniu veidu 
sėdosi už stalo, į svečių kampą. Iš ten 
geriau galėjo apžiūrėti gelsvaplaukę lie
tuvaitę.

Daili ji. Ir, rodosi, labai baiminga: 
nieko daugiau nebekalba, tik retkarčiais 
pakelia akis į Matą ir, nurausdama, 
greit vėl jas nuleidžia. Tik tuomet, ka
da Ašpurvis ėmė aiškinti, kodėl Matas 
čia, Aukštujuose, kad jis vokiečių iš
varytas iš tėviškės, kad jo tėvai, broliai 
ir sesers maro ir svetimųjų išmušti, — 
akyse dailiosios Gerdutės pasirodė aša- 
ros. v

Pamatė užuojautos ašaras ant jauno
sios mergaitės veido Šimonis, ir links
mai sutvaskėjo širdis jo krūtinėje. Ne
tikėto, džiaugsmo paliesta, jautriai su
aidėjo kaži'kokia nauja, iki tol dar nepa
žįstama,‘styga Mato sielos gilumoj. O 
šita styga—ne dejonės balsais suskam
bėjo, tik laimės melodija. Šitos melodi
jos pradžios dar niekas neištyrė, ir jos 
galo niekas nesuvoks. Ji amžina, ji bu
vo, ji bus! Ji atkelia vartus į nežino
mą auksuotą pasaulį jaunuoliams, nors 
ant. vystančių lūpų senelių, kuriuos jau 
gražina aipžiaus rudens šarma, ne kar
tą pasirodo nusivylimo šypsena—meilė? 
Kas tai yra meilė?!

Ir Mato nuotaika kinta į gerąją pusę 
daugiau ir daugiau. Jis visai užmiršta, 
kad jis kankinys. Nekantriai jis laukia, 
kad Ašpurvis pagaliau užbaigtų savo 
kalbą. xKam raudinti tokios jaunos mer
gaitės širdelę. Ji ne skausmui, ji ne 
vargams leista. Ji turėtų,,. . . jai reikė
tų .. . Matas nežino ko, tik jam taip la
bai norėtųsi braukti ranka per Gerdos 
veidus ... ne, daugiau nieko . . .

Bet Ašpurviui nėmaž, nerūpi jaunuolių 
jausmai. Ir jis jau kalba tiksliai ir tvar
kingai apie Šimonio ateitį. Visokių jis 
duoda patarimų, pasiūlo savo pagalbą.

Atsisveikino Matas su Ašpurvių šei
ma, pažadėdamas greit vėl ateiti. O pa
spausdamas Gerdutei ranką,” pastebėjo 
tylų prašymą jos mėlynose akutėse: —: 
Ateik, lauksiu!

Ir lyg ką nors nujausdamas ar įspėti 
norėdamas, kieme sako Ašpurvis:

■ —Juk jįaili mano Gerda ir labai iš
mintinga. Žada netrukus ištekėti. Dar 
jauna ji, bet kad atsirado vyras, atsira
do vieta; tegu eina ... •

Nusišypsojusi Matui Šimoniui vilties 
žvaigždelė dingo staiga. Ir vėl skau
džiai ėmė jį spausti likimo ranka.

NAUJAS GYVENIMAS
Prie lango, ant* kurio daug gėlių žydi 

ir žaliuoja, stovi Gerda. Ji lydi Matą 
Šimonį akimis. Šisai, rods, atsisuko 
kelis kartus, bet ką gali jis žinoti, kad 
ten, už lango, kur tiek daug gėlių, stovi 
Gerdutė.

Užėjus Matui už pušyno, Gerda" susi
mąsčiusi nuėjo į stakles. Savo kraitį 
Gerda pati audžia. Tiesa, keletas ritinių 
yra dar motinos skrynėj, bet juk ne visa 
iš motinos išgabensi.

Gražiais aštuonyčiais raštais audžia 
Gerda: rankšluosčius. Didelis ritinis jau 
išaustas, bet dar ilgas galas ant riestuvo. 
Kiek čia dar skalų, nesuskaitysi beveik.

Jau keletas blakyčių, vienyčių, , triny
čių—drobulėms, Gerdos pačios išaustų, 
guli naujojoj, margoj Gerdos skrynėj. Ir 
plačiojo, ir siaurojo jau, tur būt, užteks. 
Tik člar rankšluosčių mažoka.

(Bus daugiau)
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Didelis “Kviečių Centras” Waterbury, Conn. Pittsburgh, Pa.
Rašo V. ANDRULIS

FARGO, N. D.—Tai ne- 
didelis> bet svarbus miestas 
šiaurės Vidurvakarių. Jis 
yra ant* Red River kranto. 
Jis čarteriuotas kaip mies
tas 1875 metais, bet uždė
tas daug seniau. Vardas 
duotas pagerbimui pirmo 
ekspreso užmanytojo Willi
am George Fargo.

Savo laiku jis buvo cen
tras didelių kovų ir intrigų, 
ypač kada pradėta tiesti 
gelžkelis. Sukčiai ir žem
valdžiai norėdami pasinau- 
;doti teriojo mažesnius f ar
mėnus, kad jų žemes pasi
savinti.
■ Čionai ateivių fcuvo gan 
daug, o menkai susikalbėti 
galėdami, jie lengviau tapo 
aukomis grafterių ir suk
čių.

Įdomu, kad jau 1900 me
tais čionai, iš 9,589 gyven
tojų, 2,564 buvo ateiviai. 
Daugiausia buvo skandina
vų, bet buvo nemažai rusų 
ir kitų slavų, kurie atva
žiavę valstiečiais, nepakęs- 
darni dirbtuvių darbo, sten
gėsi ant farmų gauti dar
bus ir farmas įsigyti, o že
mė tada buvo pigi. Dau
gelis jų čia labai vargo pir
mose dienose savo pionie- 
rystės.

Norvegai čia net ir pa
minklą pastatė savo tautos 
poetui Henrik Arnold Wer- 
geland’ui.

Miestas yra centras kvie
čių srities Raudon. Upės 
slėnio. Jame yra agrikultū- 
rinė kolegija, taipjau jau 
senai pastatyta mokykla 
vyrams ir moterims ben
drai, kuomet kitur dar ma
nyta, kad tas neleistina. 
Yra taipgi rN. Dakotos Ko
legija.

Agrikultūrinę mokyklą 
palaiko bendrai valstijos ir 
federalė valdžios.

Yra bandymų (eksperi- 
mentalė) agrikultūros sto
tis. Yra viena vasaros me
tui mokykla ir korespon- 
dencinė mokykla.

Katalikai turi savo kole
giją, taipgi kongregaciona- 
listai turi mokyklą, kurion 
tačiaus priima bile tikybų 
ir be tikybų studentus.

Miestas taigi yra nevien 
“Kviečių Centras,” bet gali
ma vadinti ir didelis moky
klų centras.

—Ateivių rolė čia buvo 
labai svarbi ypač Ankstyvo
se dienose,—pastebėjo man 
vienas sankeleivis, kai ap
leidome šį miestą ir kelia
vome toliau į vakarus.

—Prikentėjo jie čia ne
mažai sunkumų ir persekio
jimų ,bet visą išlaikė ir dau
gelis tapo pirmaeiliais apy
linkėje piliečiais - gyvento
jais.

—Gelžkelį tiesiant buvo 
atgabenta ypač daug atei
vių. Jie turėjo gyventi ne

žmoniškose sąlygose. Štai 
dabar matome jų darbo vai
sius, — parodė jis į tiesų 
ir didingą gelžkelį ir derlin
gus laukus abejose jo pusė
se. '

—Ateiviai, prieteliau, la
bai daug kruvino prakaito 
išliejo kol nutiesti keliai, 
išdirbti laukai, pastatyti 
miestai. Visų mūsų tėvai 
ir protėviai čia buvo atei
viai, tik indijonai ne. Ir 
kaip pikta, kuomet tokie 
Rankinai, tokie Bilbos, ki
ti tokie Kongrese lieja tul
žį prieš ateivius ir negrus, 
kurių kruvinu prakaitu su
krauti tų ponų turtai.

Jisai suraukė kaktą, 
tarsi norėdamas ką atsi
minti, ar ką labai rūstaus 
pasakyti ir paskui pridėjo:

—Taip garbingai, su to
kia laisve pradėjusi savo 
gyvenimą mūsų Didinga 
Respublika dabar kaip tai 
leidžiasi nenaudėliams įsi
vyrauti ir neigti visą, kas 
gero, kas kilno, griauti kas 
pastatyta Jeffersono, Wa- 
shingtono, paskui Lincolno 
ir kitų. Laikas visiems tuo 
reikalu susirūpinti.

Mes riedėjome lygiais 
laukais . Jau gelsta (gero
kai suvėluotai) kviečiai. 
Gražūs šie platūs ir didin
gi laukai.

Mums už pečių susigin
čijo du vyrai. Vienas ką 
tai pikto pasakęs apie mūsų 
pokalbį, kitas gynė jį ir 
tvirtino, kad pasakyta tei
sybė. Jisai prie blogų se
natorių pridėjo savo valsti
jos buvusį senatorių Gerald 
Nye ir džiaugėsi, kad paga
lios Nye neišrinktas į se
natą.

Nye buvo per daug metų 
progresyvis. Laike antrojo 
pasaulinio karo jis betgi ėjo 
su izoliacininkais, net prie 
fašistų pakrypo. Progresy
viai šios valstijos balsuoto
jai daugiau jį į senatą ne
išrinko.

Reikia pastebėti, jog ir 
kada p. Nye buvo progresy
vis, jis tokiu buvo daugiau 
dėlto, kad jo rinkikai pro
gresyviai. *

v Atvykau čia iš Minnea
polis “limited” busu. Tikrai 
tai “ribota” kelionė. Apie* 
250 mylių padariau į pus- 
penktos valandos . Tik sy
kį staptelėjome -poilsiui ir 
užkandžiui.

Minnesota turi labai der
lingos žemės. Dideli ūkiai.

Lygumos—nė kalnelio, nė 
krantelio. Neveltui Minne
apolis yra malūnų ęentras> 

North Dakota taipjau tu
ri derlingus laukus Red Ri
ver slėny, bet dahguma jos 
žemės yra ne taip derlinga 
ir dėlto išpirkta smulkių 
farmerių . Jų čia yra daug. 
Jie turi savo veiklią sąjun
gą ir vaidina svarbų vaid-

Ruoškitės prie Laisvės Pikniko
Noriu pranešti1 visiems Lais

vės skaitytojams Conn, valsti
joj, kad paramai Laisvės ir 
kitos demokratines spaudos 
piknikas įvyks sekmadienį, 3 
d. rugpjūčio, Lietuvių Parke, 
už Lakewood, Waterburyje.

Pikniką rengia Lietuvių Li
teratūros Draugijos ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
apskritys. Kviečiame visus 
Laisvės skaitytojus dalyvauti, 
nes mes mažai tokių svarbių ir 
skaitlingų parengimų turime. 
Gi tokie piknikai ne vien su
teikia finansinės pagalbos 
dienraščiui Lkisvei, bet ir su
teikia mums progą susitikti, 
pasikalbėti ir pasitarti apie 
bendrus mūsų reikalus.

Karo laiku tokių piknikų 
rengimą trukdė stoka kuro — 
transportacijos priemonės, da
bar tokių kliūčių nėra. Todėl, 
piknikas turi būti skaitlingas. 
Įvairių miestų lietuvių organi
zacijos privalo pasirendavoti 
busus ir masiniai atvažiuoti.

Piknike turėsime ir gerą 
programą, dainuos du chorai 
— Laisvės Choras iš Hartford 
ir Vilijos Choras iš Waterbu
ry. Pirmajam vadovauja Wil
ma Hollis, o antram — Gert
rude Ulinskaitė.

Bėgamais klausimais pra
kalbą pasakys Jonas Gasiū- 
nas, LDS prezidentas iš Brook
lyn, N. Y.

čia tenka pastebėti, kad 
šiemet Lietuvių Parkas yra 
dar geriau įrengtas, jau nėra 
daugiau dulkių, yra graži 
vieta pasilsėti po gražiais me
džiais, čia pat ir ežeraš, šo
kiams yra gera svetainė su at
darais šonais ir bus gera mu
zika. žinoma, bus tinkamų iš- 
sigėrimų ir pakankamai mais
to.

Pikniko vietą surasti nesun
ku. Pasiekus Waterbury, tai 
iš miesto centro pasukite į 
North Main St., į kalną Ir va
žiuokite iki miesto krašto, ten 
pasieksite Chestnut Hill Ėd., 
jis yra į dešinę nuo Main St., 
ir nuveda tiesiai į parką. Kaip 
tik pylimu parvežiuosite sker
sai ežerą, tai po. kairei ir bus 
Lietuvių Parkas. Prašome vi
sus ir visas dalyvauti.

Komisija.

menį valstijos politikoj.
Fargo turi 35,000 gyven

tojų ir yra didžiausias šios 
valstijos miestas. Už poros 
šimtų mylių į vakarus yra 
Bismark miestas, 'valstijos 
sostinė.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Įvairios Žinios
Mūsų mieste į dvi savaites 

laiko apiplėšė net penkis vieš
bučius. Plėšikai buvo apsimas- 
kavę ir nuo kasierių atėmė ke
lis tūkstančius dolerių.

Slaptoji policija suėmė tris 
ir sako, kad jie jau prisipa
žįsta prie kaltės. Suimtų tai> 
pe, vienas iš Pittsburgho mies
to, o du iš kitų valstijų.

Jau pusantro mėnesio laiko, 
kaip streikuoja sunkvežimių 
vairuotojai (trokų draiveriai). 
Jie reikalauja didesnių algų. 
Šis streikas gan daug apsun
kina visus gyventojus, o biz*- 
nieriai turi daug nuostolių. 
Sandėliai priversti visokių 
reikmenų, bet iš priežasties 
išvežiotojų streiko, * tas nėra 
pristatoma įf krautuves.

Apsivedė lietuvaitė Ona 
Dvilukė su kitataučiu. Pasi
traukė iš darbo, kur kelis me
tus dirbo ir išvažiavo ant ūkio 
gyventi į Ford City.

Jodo Giedrio sūnus, o An
tano Kazeivos žentas nusipir
ko farmą ir vyksta ten gyven
ti. Jonas Giedrys Homesteade 
turi dirbtuvę, kurioj gamina 
karstus.

Liepos 3 d. Wilmerdinge 
mirė Pranas Vilkas, veikėjas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopų. Gaila, labai ge
ras ir darbštus buvo draugas.

Ncdėlioj, liepos 20 d., 2 
vai. po pietų, LDS 142 kp. na
me, West Carson, įvyks LDS 
8-tos apskrities komiteto po
sėdis. Taipgi yra šaukiami at
stovai nuo visų LDS kuopų. 
Dalyvaukite laiku.

D. P. Ltekavičius.

Tel. TRObrldge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

>. Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

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

Newark 4, N. J. j
HUmboldt 2-7964
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St.,

jonas Stokes
512 Marion St., Brooklynj 

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stone Ave.
Broadway Line

Laidotuvių 
Direktorius

jjįsįvSE-RIflŪSIfl DUONA 
/OŽtoSCHOLES BAKING

•' ~ 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 1R 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—-BrOoklyno ir apylinkes, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. \ Tel. EVergreen 4-8802

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Liep. 19, 1947



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
252 South 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS ZACK

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FISCHETTI BROS.
(Bowling & Billiards, Inc.)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ISO I has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-7 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SHEVINSKY & MEYER ROSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1171 has been issued to the undersigned 
(o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
•18 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BURKE

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic a,Beverage Control Law at 
58-70 East 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

D & J CAFETERIA INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS CONTOS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA BISZESKI
(Adm. of Estate of Anthony Biszeski)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Jay St., & 167 Front St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES REINHARDT

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
<109 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed on the 
premises.

HENRY GOLDSTEIN & LOUIS KARP

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 715 has been issued to the undersigned 
Interior Basin in TeMhiletoavhgkČetaoin 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Interior aBsin in The Mil Basin District. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. »

UUDSON RIVER YACHT CLUB, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough ’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MURRAY & BARNEY TURNER
-------------------------r-----------------------------------

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 z Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises*

THOMAS HARRINGTON 
(The Friendship Bar & Grill)

- **" * t '

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
2080 E. 18th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OCEAN RECREATION. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 368 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Lav at 
511 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 04 the 
premises.

FRANK WIEDMER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROMAN KURPIESKI

NOTICE is hereby given that License Nd- 
GB 2388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Ringą, to be consumed off the 
premises. ,

LAWRENCE PHILIP BARBIERI 
____ A___________

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
123 Berry Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIAS ZABAWSKl 
__________________ I

NOTICE is hereby given t|jat License No. 
GB 10947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LARRY McMILLAN

NOTICE is hereby given that ,License No. 
GB 2506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic pcverage Control Law at 
515 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises.

IRVING GROSS

NOTICE is hereby given that Licenrj No. 
GB 12158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 
2292 Pitkin Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
GIUSEPPE TR1OLO & CARL ANGELICA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Richard and Leonard guarding 
(Guardino Bros.)

NOTICE is hereby given that LIcenso No. 
GB 7123 has been issued to/the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
42 Johnson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

SAMUEL SPERBER

NOTICE la hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 510-12 Meeker Ave. & 47 Herbert St., 
Borough -of Brooklyn, County of Kings, to 
be consutpęd off the premises.

GREENPOINT BEER DISTRIBUTORS

LfOTlCE is hereby glvfert that License No. 
GB 9031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tpe Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Rogers' Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHICAGOS ŽINIOS HELP WANTED-rFEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

the

NOTICE is hereby givęn that License No. 
GB 1666 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav at 
241 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1543 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Ave., Borough of Brooklyn: 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section -107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CABIRIA ROSSIELLO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Scctioni 10’’ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ♦

BEN K EILER
(Rugby Dairy & Grocery)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of lyings, to be consumed oi’f the 
premises.

WILLIAM HANSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control l«u>v at 
708A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of KiAgs, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 11056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Liw at 
112 N. Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

JOHN H. McMAHON
_____ »___________

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY RUDOLF 
1-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MYCHALISZYN

NOTICE is hereby given that .License No. 
GB 2537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EARLE E. TWIGG & SAMUEL E. TWIGG

NOTICE is hereby given that License 
GB 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1459 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the, 
premises, 1

HENRY. SCHLOBOHM

NOTICE is hereby given that License No. 
C 167 has- been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Contrq^ Law 
at 510-512 Meeker Ave. &. 47 Herbert St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises. -»

GREENPOINT BEER DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that Ljgense No. 
C 510 has been issued to ^0 undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control paw 
at 2233 Utica Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of -the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6409 Eighth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS., INC.
------ ,-------------------

NOTICE is hereby given thfV. License No. 
C 428 has been issued to, the undersigned 
to distribute beer at wliolesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 391 Meeker Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I-aw 
at 466 Kosciusko Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN , BEVERAGE SERVICE, INC.

NOTICE is hereby giveh that License No. 
C 188 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section' 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 126 Morgan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS JOSEPH WASSELL

NOTICE is hereby given 'that License No. 
C 262 has been isued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Bęvergge Control Ląw 
at 2451 Dean Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

CARLO MIRANDA

NOTICE is hereby* given that License-" No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to distribute-'beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANDARD BEER DISTRIBUTORS 
(Abraham Backlnoff)

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to distribute beer pt wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Raw 
at 182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises. >

DAVID HARNHC SOL LETRZES & 
tEA' LEHDES'

D-B-A Superior Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
C 480 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 6f the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7706 — 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH C. ___ ,_______
CLARA LEONARDO & JOHN, MONGELLI 

(Shore Road Beverage Distributors)

LEONARDO,

NOTICE is hereby given that License No. 
C 270 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1880 Eastern P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PHILIP TRETOLA 
(Parkway Beer Distributors)

the

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1375 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 761 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
KRESSE

Kings, to be consumed off the

DISTRIBUTING CORPORATION

NOTICE is hereby given that' License No. 
C '162 has been issued to the undersigned 
to distribute peer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 60-62 Stanhope St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf 
premises.

DINGWELL BROSS., INC.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
C 369 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
1Q.7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 134 Kingsland Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARCH BOTTLING CO., INC .

the

No.NOTICE is hereby given that License 
C 478 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3095-99 Fulton Street, 370 Arlington Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

ARLINGTON-FULTON BEER 
' DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
56-58 Lorraine Street, 
County of Kings, to

, prom isos.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off tho

HYMAN BEREZ

NOTICE 
GB 7061 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of’ Kings, to be coiu.tuncd off tho 
premises.

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

VITO M. CICIO

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

DAVID SHEEHAN^ & 
WILLIAM GOODRICH

is hereby given that License I<O. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 1754 _______  _____ .. _____ .
to spll beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
195 Irving 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consume.! off the

CARL BRUGMANN

NOTICE
GB 1896

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

STANLEY TURNER

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

NOTICE 
GB 9260 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 — 14th Avenue, Borugh of Brooklyn. 
County of Kings, to be eomume.l off 
premises.

PASQUALE BELLANTONI

tho

No.NOTICE is hereby given that License 
GR 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
169 Bond 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consume 1 off the

DAVID CONCHADO

NOTICE
GB 1600

is h«eby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage 
156 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES

Control L-iw nt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KHOURY

NOTICE |s hereby given that License No. 
GB 7312 hąš been^issued to lhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
597A Clinton Street, 
County of Kings, to 
premises.
ISIDORE WOHL & 

(Whol-Berg

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consume:! off tho

SAMUEL BERGANG 
Food Mart.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sect'.on 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
367 Columbia Street, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

NICK DEMONTE

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

NOTICE 
GB 1211 
to sell beer at retail under Secticn 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 

'premises.
SALVATORE FRUCIANO 

(Charles Grocery-Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off lhe 
premises.

DIETRICH LEHMKUH

NOTICE 
GB 10963 
to sell beer at retail under Section 107 of"« 
thp Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
GEORGE
(Joyce’s

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

J. JOYCE & CHARLES ROCHE 
Quality Groceries & Delicatessen)

is hereby ijiJhn that Lięen^c Nc.NOTICE
EB 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
127 — 9 th 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MIKE WOZNICK

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

NOTICE 
GB 7827 
to sol| beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2186A Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinps, to be cphsuined off the 
premises.

ANTHONY CESIRO

NOTICE 
EB 1484 
to sell beer at retail under Section 107 of 
t|ip Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. Johns Place, Borobgh of Brooklyn, 
Cąunty of Kings, to 
premises.

' ABRAHAM

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

be consumed on tne

NOVINSKYj

NOTICE 
GB 7245 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Sterling Place Aka. 221 Troy Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

HYMAN LERMAN 
(Miracle Food Store)

NOTICE is hereby given that License No.’ 
GB 1228 <has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
170-172 Rogers Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LOUIS GROSS

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 336 has 
to sell beer 
the Alcoholic
49 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! on the 
premises.

SAMUEL D. S1IAGAN

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
El) 314 has 
t(> sell beer 
the Alcoholic
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PHILIP TURNANSKY

the

No.NOTICE is hereby given that Lkvnsc 
C 198 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107-> of the Alcohblic Beverage Control I,aw 
at 65 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed oil 
premises. , 

FAMOUS BEERS, INC.

the

No.NOTICE is hereby given that
C 74 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale un lee Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 63 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises.

NYMAN STERMAN 
Clinton Beer Dist.

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

NOTICE
,GB 1221 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law tit 
4902 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HELFAND

is hereby given that License Nc>. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 7333 
to sell beer at retail under Section 1 *7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *
ISIDOR KATZ & ABRAHAM DAVID STERN 

_ Katz & Stern

NOTICE is hereby given that License Nc. 
GB 12693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undci Section I')į of 
the Alcoholic Beverage Control Law : t 
157 E. 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o'f 
premises.

HAGOP MELKONIAN '

the

NOTICE is 
EB 277 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
252 So. 9th
County of Kings, 
premises.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section J07 of

Beverage Control law at 
Street, Boiough of Brooklyn, 

to be consumed on the

MORRIS ZACK 
, ___ :__-

4 Bilionai Mississippi Upei 
Suvaldyti

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas ragino kongresą 
paskirti 4 bilionus dolerių 
darbams, kuriais ’ galima 
būtų suvaldyti Mississippi 
upės žalingus potvinius.

New York.—Sunkiai ser
ga buvęs šio miesto majo
ras La Guardia.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 22 d. liepos, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos dalyvauti. —- V. K., sekr.

(166-167)

Negrų Kongreso Skyrius Krei
pėsi į T. Lie Prašymu Užtarti 

Negrų Pilietines Teises.
Chicagos Negrų

Skyrius pasiuntė
Jungtinių 7 Tautų
Trygve Lie ir

Beje, apie tokios radijo sto
ties įsteigimą ima kalbėti ir

^Kongreso 
prašymą 

* sekretoriui 
Mrs. Eleanor

Roosevelt, Jungtinių Valstijų 
atstovei į Jngtinių Tautų Ta
rybą Gynimui žmonių Teįsių.

Prieš kiek laiko pirmiau, pa
našų prašymą buvo pasiuntęs 
National is , Negrų Kongresas, 
bet dar atsakymo nėra gavęs.

Jie savo prašyme žymi: “Už
tikrinkite pilną piliefišką tei
sę negrams, gyvenantiems 
Jungtinėse Valstijose.”

Toliau laiške nurodo,
pastaruoj u laiku brutališkai 
nužudyti 6 negrai kaliniai, prie 
Brunswick, Ga. Tas atlikta ka
lėjimo sargų, vadovybėje 
jimo perdėtinio.

Toliau sako, jog vietos 
džiom nepajėgiant apginti 
rų teises kreipiamės su 
šymu, kad J. T. O. imtųsi 
monių.

Panašaus turinio laiškai 
Jungtinių Tautų Organizacijai 
neneša garbės mūsų šaliai:

Reikėtų imtis - priemonių 
mūsų vyriausybei, kad juo grei
čiausia sustabdžius negrų dis
kriminaciją ir linčą. 

* * *

Tikimasi, kad turint kultūri
nes ir mokslines radijo progra
mas, joms negales pastoti kelio 
ir Taft-Hartley įstatymas.* * *

kad

kalė-

val-
neg- 
pra- 

p rie

ties reikale yra

Auto-Darbininkai Turės Chica- 
goje Radijo Stotį.

CIO United Auto Workers 
rengiasi įrengti Chicagoje radi
jo stotį. Joseph Mattson, apy
linkės direktorius CI0-UAW 
sako, kad Susisiekimo Taryba 
jau davė leidimą įsteigimui to
kios stoties. Taipgi jis žymėjo, 
kad už- vietą ir įrengimą sto- 
tiep, išlaidų susidarys apie 
$1'00,000.

Įsteigimo tokios radjjo sto- 
šaukiamas

mitingas, Ashland Auditorium, 
7:30 v. v. šaukiami UAW 33 
vienetų atstovai, kurie atsto
vaus 35,000 unijos narių.

Aukščiau minėtoje konferen
cijoje - mitinge dalyvavo Nor
man Mathews, pirmininkas ra
dijo stoties komiteto ir Allen 
Saybor UAW radijo atstovas. 
Abu atvyko iš Detroit, Mich.

Naujoji stotis bus inkorpo
ruota kaip FM UAW - CIO 
Broadcasting Co.

Stotis numatoma pradėti sta
tyti su pradžia 1948 m.

IŠ aukščiau minėtos stoties 
nebus duodama vien unijų rei
kalais programos. Bet jose bus 
plačiai ir nuodugniai aiškinama 
miesto švaros reikalas, sveika
tingumas ir abelnai menas bei 
dailė, 
nebus 
Miniai 
giais. 
dingi
jų klausysis.

Iš FM stoties programos 
biznišRos, bet visuome- 
naudingos visais atžvil- 
Tai bus. savo rūšies nąu- 
pamokinimai teisių,; kurie

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85cPIETŪS 60c.
I

Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲz 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. •

Kiekvidhą šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimąs bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. -

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokiliii, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už’ viską.

Valgiais ir gėrimais aptąrnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai ląįką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina •'* 
pas "Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869H

LLD 19-ios Kuopos Narių 
Susirinkimas.

Pereitą penktadienį, 18 dieną 
liepos, 7:30 v. v., “Vilnies” sa
lėje įvyko LLD 19-tos- kp. narių 
mėnesinis susirinkimas. Susi
rinkime kalbėjo L. Jonikas te
ma: “Kas Nauja Lietuvoje.’\ 
Be to, susirinkime buvo svars
toma apie kuopos pikniko rea
lizavimą, kuriš įvyks 3 d. rug- 
piučio, Spaičio darže. Reikės 
visiems pasitarti, kokios pa
geidaujame muzikos pasišoki
mui piknike, kokios pageidau
jame programos ir p.

Deja, kuopos valdyba taria
si pakviesti į kuopos pikniką 
keletą artistų iš Chicagos 
“People’s Theatre.” Tuom rei
kalu jau buvo nuvažiavęs vie
nas iš 
cagos 
tarti.

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS 

AUKŠTOS MOKESTYS 
NUO KAVALKŲ 

KREIPKITĖS 
RABHOR ROBES 

Concord & Water Streets 
S. NORWALK, CONN. 

, ;(169)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

INDŲ PAKUOTOJAI
Su patyrimu pakuoti j crates, tierces, 

barrels ir casks.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

M4bDDOCK & MILLER 
129 — 5th Avenue 

New York City
(166)

Hartford, Conn.
—h— 

Važiuokite B ūsais į Laisvės 
Pikniką.

valdybos narių į tą Chi- 
‘People’s Theatre” pasi-

Valdyba.

Iš Argentinos
Iš Atsibuvusio “Vermuto.

nemažas 
linksmai 

šventes

BUENOS AIRES. — A. L. 
S. “L. L.” 2-ro Rajono 8 kuopa 
suruošė draugišką vermutą ge
gužės 17 dieną, g-vė Galio 1435. 
Nežiūrint, kad oras buvo gero
kai šaltas, bet į šį draugišką 
parengimą prisirinko 
skaičius svečių, kurie 
šnekučiuodami laukė 
pradžios. /

21 vai. ^rengimo komisija pa
prašė svečių užimti vietas, prie 
puikiai papuoštų stalų. Po to, 
kuopos pirmininkė V. Bendo- 
raitienė tarė žodį, išreikšdama 
padėką ' svečiams už atsilanky
mą ir plačiai apibudindama to
kių draugiškų sueigų reikšmin
gumą organizacinėje veikloje. 
Toliaus kalbėjo kuopos sekreto
rius L. Lukoševičius, raginda
mas visus prie aktyvaus darbo 
stiprinime mūsų organizacijų 
ir spaudos. Kadangi šiame 
draugiškame parengime daly
vavo ir Centro Valdybos pirmi
ninkas (^raugas A. Kisielius, tai 
dalyviai prašė, kad tartų žodį. 
Draugas A. Kisielius savo kal
boje plačiai apibudino Sąjungos 
veikimą, jos svarbą mūsų kolo
nijoje ir prašė visų, kad dėtu
me visas pajėgas šios organi
zacijos vystymuisi ir plėtimui- 
si, nes tai viena iš svarbiausių 
ir didžiausių organizacijų mū
sų kolonijoje. Paskutinis tarė

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteiktam garbingas laidotuves

9150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dąlyse miesto.
Tel Virginia7-4499

''Lietuvių Literatūros Draugi
jos 68 kuopa laikė susirinkimą 
14 d. liepos. Po kitų raportų, 
komisija raportavo apie dien
raščio Laisvės ir kitos darbi
ninkiškos spaudos pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, 3 d. 
pjūčio (August), Lietuvių 
ke, Waterburyje.

Komisija siūle, kad visi
buotumėsi pikniko pasekmin- 
gumui ir dar ( sudaryti antrą 
busą, kuriame galėtų važiuoti į 
tą pikniką. Vieną bųsą sudarys 
Laisvės Choras, o kitą taip pu
blika. x

Kurie tik norite paremti dien
raštį Laisvę, gražiai laiką pra
leisti piknike, tai tuojau užsi
sakykite buse vietas pas Wol- 
terį Brazauską, 155 Hunger
ford St. Kelionė į abi puses bus 
tik $1.25 ypatai. Visi ir visos 
dalyvaukime. B. 'Muleralnka, 

už Komisiją.

dar-

rug-
Par-

žodį mūsų kolonijoj žymus 
kėjas Silva Kažukauskas, 
labai aiškiai nurodė 
to veikimo svarbą.

Paįvairinimui šjos šventės, 
draugas J. Matusevičius sudai
navo solo keletą lietuviškų dai- 
nelių, draugas Matusevičius bu
vo sutiktas ir palydėtas su 
griausmingais aplodismentais.

Pąsibaigus vermutui tęsėsi 
linksmi šokiai, griežiant šau- . 
niai muzikai, taip svečiai link
sminosi iki trijų valandų ryto.• 
Pageidaujama, kad tokių drau
giškų švenčių būtų suruošta ir 
daugiau, kas duoda galimybės 
praleisti linksmai laiką ir pri
eiti prie ^didesnio draugiškumo.

Korespondento#.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

JAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIŲ 8

►•1

426 LAFAYETTE STR,
Newark, -N. J,
TeL MArket 3-5172

%

• • . • . . . » r k . , ^ . • . r

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
8TAGO B-&043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKĄ8) .

laisfiimtas Grąborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnaviįnąs bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj Duodamo? 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

s pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.,Daily), Šestad., Liep. 19, 1947
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NewYorko
Amilė Liepienė 
Vis Dar Serga

Jau buvo minėta, kad pra
džioje liepos Amilė Liepienė 
apsirgo gripu. Po savaitės sir
gimo buvo pagerėjusi, bet šią 
savaitę ji vėl prastai jaučiasi 
ir šaukėsi daktaro pagalbos. 
Jai vis skauda galvą ir jaučia
si pavargusi.

Išmetė iš Buto 150 
Viešbučio Gyventoją

pradėti ieš- 
liuosų butų

randasi prie

Vyturėlis Rengiasi Žaviai
Užciulbeti Rudeniop

Priešakyj, iš kairės: Florence Kazakevich, Suzan Kazo- 
kytė, Ed Sidney, Kathrine Norris, Nellie Venta, Alice Sta- 
sunas. Viršuje: Natalija Nagulevičiutė, Lillian Bastytė, Paul 
Kalvelis, Stanley, Helen Bručas, Valentina Venckunaitė- 
Nevinskicnė.

Keista. Lietuvoje vyturėliai 
pragysta anksti pavasarį ir 

i čiulba per vasarą. Mūsiškis, 
tiesa, irgi labai gražiai buvo 

Į pragydęs pavasarį, bet per va
sarą nutilo. Kame priežastis?

Mūsų Vyturėlis — ameriko-

Buvęs rendauninkų pastan
gomis šiaip taip atitolintas 
keturiems mėnesiams išmėty
mas jų iŠ buto Imperial Vieš
butyje, New Yorke, visgi juos 
vargšus pasivijo i praėjusį tre
čiadienį. Iš viešbučio išmesta 
150 rendauninkų, kurių di
džiuma neturi kur pasidėti ir 
nežino, nuo kur 
koti, nes niekur 
nesiranda. '

Hotel Imperial
Broadway ir 32nd St.

Savininkai sako, būk pasta
tas, buvęs puošnus puikiųjų 
ponų baliavojimo centras galo 
praėjusio-šimtmečio, esąs pa- ^uri būti kitoks. Net ir
vojingas gaisro atžvilgiu. To
kiu jis buvo ir iki šiol. Netu
rėdami, kur eiti,j rendaunin- 
kai buvo pasiryžę rizikuoti sa
ve, kad tik išlaikyti stogą virš 
savo galvos.

Savininkų' staigus “susirūpi
nimas” rendauninkų gyvasti
mi veriąsis tame, kad ten yra 
komerciniu atžvilgiu labai 
brangus kampas. Nugriovus 
viešbutį, ten būsiąs statomas 
puikus komercinis pastatas, 
nešantis didelius pelnus. 
. Iš kambarių išmėtyti į kori
dorius smulkūs turteliai, dau
giausia paklodėse į ryšulius 
įrišti — vienur kitur dar į 
apygeres valizas sudėti — ro
do, jog čia pastaruoju laiku 
begyveno vidutinio ar mažes
nio už vidutinio ištekliaus pi
liečiai.

vyturėliai be tikslo nečiulba.
Lietuviškasis dausose plas

nodamas nečiulba už dyką. Iš 
ten jis saugo savo pačiutę 
kiaušinius dedančią, vyturiu
kus perin.čią. Jo daina jai reiš
kia signalą :• “viskas gerai, sė
dėk.” O aplink ją dirbantieji 
artojai, šianpjūviai, piemenė
liai irgi džiaugiasi, vyturėlį gi
ria, jo garbei kartais net pa-

Vincas Kriaučiūnas 
Sunkiai Serga

Gyvena Lugauskų bendra
butyje, 426 So. 5th St., Brook
lyn 11, N. Y., ant Happy Days 
aludės viršaus. Kadangi gyve
na atskirai nuo šeimos, tai nė
ra kam prižiūrėti sunkiai ser
gančio. Taigi, aš nuo savęs 
prašyčiau giminių tuojau ap
lankyti. Įnamis.

New Yorke, apartmentinio 
namo skiepe, rado papjautą 
Harold Keppler iš Paterson, 
N. J. Jo kūnas pusiau įgrūs
tas į pečių.

New Jersey policija arešta
vo tūlą newyorkietj James 
Gibson, 22 m. Jį pagavo iš 
netyčių, jam pravažiavus su 
auto pro raudonas šviesas. 
Paskui, sako, pastebėję maši
noje kraujo, sužinoję, kad jis 
važiuojąs nužudytojo mašina, 
tad įtarė žmogžudystėje ir su
grąžino į New Yorką.

SKALBINIAI NUTRAUKĖ 
MIRTI N

Komunistai Gauna
Naujy Nariu

kiek-

Vis Dar Neranda, Kas 
Pasmaugė Mannering

Po. perklausinėjimo gal arti 
tūkstančio asmenų, už savai
tės po Mrs. Sheila Mannoring 
nužudymo, policija dar netu
rėjo užtikrintų vadelių paga
vimu! žmogžudžio.

Vienu dalyku policija esan
ti tikra — nužudytojas buvo 
vifenas Jš daugelio aplink ją 
besisukinusių vyrų. Menama, 
kad nužudytojas ją pirma dar 
paglamonėjo, o tik paskui už
smaugė.' T>ėl ko? Gal užvy
siąs? Gal kerštas? Gal per
daug reikalavusi už savo rna-

BETTY HUTTON * JOHN LUND

“The Perils of Pauline”
* Ir asmenų vaidinimas scenoje *

"THE HOUR OF CHARM”
■ f’ ''’'.■'i vien merginų orkestrą

vadovauja PHIL SPITALNY
Dalyvauja Evelyn »u savo magiku smuiku

Paramount
Broadway ir 43rd St.

i .

' STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Ave. ir 138th St., New Yorke. Filharmonijos Simfonijos Ork. su 110 
artistų . ■. . Simfonijos po žvaigždėmis . . . Tikietai nuo 30c, 60c ir daugiau.

VAKARAIS 8:30
ŠJ VAKARĄ, LIEP. 19—Sigmundo! Rombergo muzika su Leonne Hall, Esther Borja; 

Vadovauja Sigmund Romberg
PIRM., LIEP. 21—Shostakovich, Tchaikovsky, Templeton ALEC TEMPLETON;

Vadovauja Hans Schwieger
ANTE,, LIEP. 22—Rimsky-Korsnkow, Sibelius, Karalevsky;

Vadovauja Hans Schwieger
TREC:., LIEP. 23—Schubert, Strauss, Grieg, STELL ANDERDSON;

Vadovauja Hans Schwieger
KETVIRT., LIEP. 24—Visa programa Wagnerio HELEN TRAUBEL; ‘

Vadovauja Hans Schwieger

tys pragysta, dainą sudainuo
ja. žodžiu, Lietuvos 'vyturėlio 
publika yra vasarinė.

Dabar jau aišku, dėl ko mū
sų brooklyniškis Vyturėlis per 
vasarą nutilo, bet iš naujo už- 
čiulbės rudenį — mūsų Vytu
rėlio publika yra rudeninė ir i 
žieminė.

Vyturėlio pirmasis ruden

1

Mrs. Pearl Baker, 52 metų, 
8 vaikų motina, užsimušė- nu
kritus per langą savo namuo
se, Newarke. Jai džiaunant 
baltinius, trūko virvė. Tiek 
daug darbb padėta, o čia rei
kia skubėti į darbą, kitur, mo
teriškė bandė gelbėti balti
nius, bet pralaimėjo baltinius 
ir gyvybę.

San Francisco. — Gresia 
streikuot Southern Pacific 
geležinkelio garvežių maši
nistai.

Vincas Inca (Hintz) 
jau ilgokas laikas, 
jaučiasi apygeriai, bet vis dai
ne pakankamai stiprus, kad 
galėtų išeiti į žmones. Tad 
sergančiam vienam nuobodu, 
pasiilgsta draugų. Būtų dėkin
gas, kad jį aplankytų.t

Inca randasi namie, 321 
Chauncey St.

Mildred Ibanez.

serga 
Kartais

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, B an k lėtų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinantis
949-959 Willoughby Ave. i

Tel. BTagg 2-8842

Reakcininkai krikštija 
vieną pažangų žmogų komu
nistu ir persekioja. Komerci
nė spauda bliauja ant tų pi
liečių, kurie pasirenka galvoti 
komunistiškai, o ne republiko- 
niškai ar kaip kitaip. Vienok 
visa tai, atrodo, nesulaiko 
žmonių nuo stojimo į komu
nistų partiją.

/

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker laidoje 
už liepos 16-tą pateikti tokie 
skaitmenys:

Vajuje gauti 3,000 naujų 
narių nuo birželio 21-mos iki

I rugsėjo 30-tos, komunistai jau 
buvo gavę 327 naujus narius, 

nis — pirmasis paties Vyture- Imant apskritimis, turėjo:
lio — koncertas įvyks rugsėjo New York. — 65. Kings 
(Sept.) 14-tos vakarą, Lietu- (Brooklynas) — 66, Bronx— 
vid- Amerikos Piliečių Kiiube, į 44, Queens — 15, siuvėjai — 

Į 5, kultūrinės grupės — 32. 
i *

Komunistai sako, kad užsi- 
j artavojtįsius kovotojus už dar- 
i bininkų reikalus dabar leng- 
I viau prikalbinti stoti į partiją. 
Jie jaučia, kad sunkiuose lai
kuose, kada visos reakcinės 
jėgos susivienijo prieš darbi
ninkus, jų vieta yra stoti į 
pirmiausias kovotojų linijas.

280 Union Ave., Brooklyne . I 
Vyturiečiai . teiks nepapras- ; 

tą programą. Gros visas an
samblis, gros ir dainuos gru
pėmis, duetais, solo. Nors vi-į 
sas ansamblis atostogų laiko-! 
tarpiu praktikoms nesirenka, 
bet atskiri vyturiečiai su Įkarš
čiu ’ pasiruošia savo koncertui 
— savo garbei, mūsų pasigro-

nĮiliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

j World Tourists, Inc. į 

I (Įsteigta nuo 1927 tn.) | 

į SENIAUSIA ir GERIAUSIA!
| dėl i
! PUNDELIŲ 1
1 I VISAS DALIS SOVIETŲ I
j SĄJUNGOS I
į Iš anksto apmokėtais muitais. I 
* Maisto Pundeliai I 
1 Nauji ir Padėvėti Drabužiai I 
s 1. Mes chemikalais išrūkome | 
į 2. Pundeliai apdraudžiami |
I MES SUTEIKIAME NUOLAIDAS ! 
I ORGANIZACIJOMS ?

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I .---------i zejimui.

Vyturėlis rengia spausdini- 
šeimos galvų (kol nesu- mui koncerto programą, renka 

jų takelius pas ; biznierių pasiskelbimus ir svei-

lones? Jinai jau ilgokas laikas 
nevaidinusi, vienok į susiedi- 
jos krautuves ne kartą ateida
vusi iškeisti šimtines.

Pora viduramžių, pasiturin
čių vyrų, vedusiu, “pavyzdin
gų
žinota apie 
buvusią aktorę), dar neatlei-i kinimus. Pasiskelbkite, pasvei- 
džiami. Buvo iš karto kvosti, | kinkite. Gavęs geros paramos, 
paskiau perkvosti ir vėl bus [‘Vyturėlis įsigys daugiau ir ge- 
kvočiami. 'Nesakoma, kad jie į resnių instrumentų, galės dar 

gražiau čiulbėti ir mums, mū
sų organizacijoms patarnauti. 
O žinojimas, jog 
įvertina, jauniems 
čiams bus nauju 
siektis vis aukštyn 
srityje.

būtų nužiūrėti žmogžudystėje. 
Tačiau jie buvę, paskiausia 
matyti su Mrs. Mannering gy
va, tad tikisi per juos surasti 
siūlo galą.

Santykių su ja, kaip paro
dė tyrinėjimas, jie turėję arti
mų. Pavyzd in, vienas turėjęs 
pas ją ir drabužių palikęs be
veik pakankamai gyvenimui, 
jeigu patėmijusi romansą pa
čiutė būtų likusius namie su- 
konfiskavusi.

Iš tų dviejų vienas, egzami
nuojant, sakoma, rastas turint 
ant šlaunies juodas ir mėly
nas žymes ir apbraižytas ran
kas. Visus tuos brūžiukus jis 
turės išsiaiškinti, kur gavęs. 
Nemaloni romanso užbaiga 
net jei liktųsi neįtartu.

Plėšikai atėmę iš John Yen- 
co, 27 metų, astoriečio, $600. 
O kad jis nebūtų jiems pavo
jingu, įsakę pasilenkti sunk
vežimyje iki galva sieks aslą 
ir taip laukti kelias minutes, 

i iki jie nueis pakankamai toli. 
| Nepaklausius, nušausią.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! į 
Karalaitė Elizabeth ir leitenantas Philip Mountbatten pirmų kartą pasirodo publikai Į 
po Mislžiedavlmo paskelbimo! Aųt-Arctic . . . Generolas MacArthur. įgalina Japoniją • 
atkurt banginių gaudymo pramonę, kad palengvint* ekonominę būklę japonams. Hans į 
Bibow, nacių komandieriua kares metu, nusmerktas pakarti Lenkijoj! Rusija ... | 
Mokslininkai Leningrado Televiziojs Institutoi parodo naują "Televizijos Telefoną.’’ , 
Vokietija . . . Francija skuibai atkuria Saarą, kad pasmarkint plieno ir anglies | 
gamybą! Matyk naujausią prietikių filmą techni-spalvomis! "CAPE OF GOOD ■ 
HOPE.” Ir dans “Juvenile Jury.” I
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. I

Drąsus Parodymas Religinės Neapykantos Amerikoj 
Šiandien! Beprotiškos neapykantos istorija, 

žmogžudystė be tikslo!
Robert Robert Robert

YOUNG * RYAN , MITCHUM

“CROSSFIRE”
Prasideda Antradieni, Liepos 22

RIVOLI Broadway ir 49th St.
Durys atsidaro 10 A. M.

AtWdintas oras—Nebrangios kainos.

Williamsburg- Tiltas uždą-’ 
rytas pataisoms 6 valandų lai
kotarpiui ketvirtadienio vaka
rą.

VAIKŲ DIENA

UŽSAKYKITE PUNDELIUS 
PAGAL NUMERIUS

Raštinč atdara šeštadieniais.

Pirmadieniais—atdara tik draugijoms 
ir organizacijoms

Mes dabar turime agentūras 
sekamuose miestuose:

BOSTON, MASS. 
Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Avenue.

STANDARTINIAI MAISTO
PUNDELIAI

NO. WT 7 15.01
WT 3 fl 1.56 WT R 14.32
WT J 13.31 WT 9 15.29
WT 5 16.74 WT 10 H.63
WT fi 11.94 WT 11 12.06

STANDARTINIAI DRABUŽIŲ
PUNDELIAI

NO. B20L ............$39.06
B 20 ... .......... 36.38
B 10L . ............. 38.47
B 10 ............ .36.36
B 15 .. ............ 42.81
B 25 ............ 12.78

DEL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

Joseph Garszva 
i 

Undertaker & Embalmer
• Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

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

231 Bedford Avenue

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

visuomenė 
vyturie- 

įkvėpimu 
muzikos 

Rep.

Beach ?ezorte šj 
bus cirko diena,

Jones 
čiadiėnį 
programa ypatingai 
vaikams. Prasidės 
pietų.

tre- 
visa 

taikoma 
2:30 po

MUIID TUMUSIS
incorporated

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. V. 
III. OSch.id 4-4*60K . ... v ...... . * • — .

| I
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Joan Leslie, žvaigždė filmos “Repeat Performance,’ 
Rivoli Teatre, Broadway ir 49th St., New Yorke. Ro
doma paskutinę savaitę. Liepos 22-rą, antradienį, pra
dės rodyti filmą “Crossfire.” ,

MAISTAS IR DRABUŽIAI
* Maisto Pundeliai ( Drabužių Pundeliai

,$11.84 ir daugiau $42.81 ir daugiau
Visi muitai čia sumokami—Pilnai apdrausta 

Virš minėtos kainos tik Rusijai.
Kainos del kitų kraštų suteikiamos paprašius

HENRY D MAHLER, inc.
BRONX: 500 E. 164th St. Tako Third Ave. ••L” to 161st St. Station. 
MANHATTAN: 637 Second Ave. Between 34th and 35th Streets. 
BROOKLYN: 571 Atlantic Ave. At Flatbush and 4th Aves.

* Mott Havert 9*5300

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
. 221 South 4th Street

Valandos: į ^^ane

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn 11, N. Y.
Tel EVergreen 8-9770

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

' TeL SOuth 8-6589

------------------.---------------------------------------------------------- . --------------------------- —

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

♦

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

Religijiniai daiktai,, abrozdai ir stovylukės
• nužemintom kainom.

Z

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler /

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Liep. 19, 1947




