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Ėmė is Komunistu Algi 
--Komunizmui Netikėjo

Komunizmas Plečiasi, 
Kaip Ugnis, Sako Clark

Stalinas Sako: Sugrąži 
sime Jums Belaisvius

Gandhi o Daktarui Ne
davė Restorane Valgyti

W. FRANKFORT. Ill. — 
Liepos 24 d. čionai žuvo 24 
angliakasiai, dirbę Old Ben 
Mine No. 8 kasykloje, ku
rioje Įvyko baisi ekspliozi-

Gavo $3,200, Nors Jis 
Tam “Netinkamas”

Tėvas Nusinuodino, bet 
Duktė Išliko Gyva

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

viskas paaiškėjo: 
Roy ' yra Indijos 
Gandhi asmeninis 
;; jis yra buvęs

DECATUR, Ill.—Dr. Bid 
ham Chandra Roy su gru
pe kitų indusų čia buvo su
stojęs ir užėjęs vienan res- 
toranan, kuris priklauso tū
lai Marie Meyers’iūtei, val-

WASHINGTON. — Že
mesnysis kongreso butą? 
paskyrė $11,000,000 sumą, 
kuri bus naudojama “apva
lymui” federalinės valdžios 
įstaigų “nuo negeistinų ele
mentų.”

MACASSAR, Celebes Is 
lands
(kuri neįeina į Indonezijos 
respublikos ribas) premje
ras Nadjamoedin Daeng 
Maylewa pareiškė, jog jis 
užgiria hollandų pradėtą 
karą prieš Indonezijos res
publiką.

Prašome, bet atsiprašome 
Juos kryžiavoja jų darbai 
Palaiminti niekšai.
Meilė dėl biznio.

Rašo A. BIMBA

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Indonezijos Prezid. Kreipiasi 
į Jungi. Valstijas: “Sulaikykit 

Hollandų Pradėtą Karą!”

SOFIJA. — Nikola Pet- 
kov, Marko Ivanov ir Boris 
Georgiev — visi trys ne
perseniai suimti, kaltinami 
sąmoksle, kuriuo buvo kė
sinamasi nuversti esamąją 
Bulgarijos vyriausybę. ’

Ekspliozija įvyko 480 pė
dų gilumoje. Jau 22 žuvu
siųjų kūnai ištraukti iš an- 
gliakasyklos į Alų •. mirėmup 
sužeidimo. • Gal būt, . kai 
šiuos žodžius skaitytojas 
skaitys, bus mirę dar dau
giau.

Mainierys Lamont, kuris 
buvo sužeistas nelaimėje, 
sako, jog ekspliozija įvyko 
nuo elektros ( kibirkšties, 
išsprogusios iš motoro ma
šinos, naudojamos kasyklo-

PARDAVIKŲ VISUR 
YRA

Tik tuomet Budenz pa
tapo “atviru kataliku” ir 
išstojo iš partijos, kai jam 
buvo užtikrintas naujas 
darbas ir alga — katalikų 
Notre Dame universitete.

Prie viso tu Budenz ne
noromis prisipažino Eisle- 
rio teisme, besitęsiančiame 
šiame mieste, kuomet Eis- 
lerio advokatas pradėjo jį 
klausinėti.

WASHINGTON. — Visi 
daviniai rodo, kad liepos 26 
d. 80-tasįs Jungt. Valstijų 
kongresas baigs savo sesiją.

Washington. Louis F. 
Budenz šiandien skelbias 
“labai karštu kataliku.” Ta
čiau jis, būdamas Komunis
tų Partijoje ir redaguoda
mas Daily Workerj, per 
dvejis metus veidmainiavo: 
slapta palaikė ryšius su ka
talikų kunigais ir sakėsi 
jiems, jog jis, Budenz, ko
munizmui netikįs, partijoje 
esąs dėl to, kad gaunąs ai-

24 Mainieriai Tragiškai Žuvo 
West Frankforto Angliaka

sy klos Ekspliozi joje

Kongresmanas Vito Marcaiitcnio Reikalauja, kad Valstybės 
Departments Pasmerktų Hollandų Imperialistų Žygius;

Mūšiai Indonezijoj Tebeverda

Kodėl Amerikos lietuviški 
klerikalai taip galvas guldo 
už tuos, kurie bėgo iš Lietu
vos kartu su vokiečiais? Šia
me straipsnyje daug kas pa- 
aiški. Nemažai kunigėlių ir 
klerikalų pasižymėjo baisiau
siais žiaurumais. Juos dabar 
jų darbai kryžiavoja. Jie šau
kiasi pagalbos. Mūsų kunigai, 
suprantama, nągali savo kole
gų pamiršti.

zoliuciją, reikalaujančią, 
kad valstybės departmentas 
pasmerktų hollandus už ta4, 
kam jie “naudoja Amerikos 
karines reikmenis ir pasko
las Indonezijos respublikai 
sunaikinti.”

Rezoliucija taip jau rei
kalauja, kad Amerikos de
legacija Jungtinėse Tautpse 
“pastatytų Saugumo Tary* 
bos darbų dienotvarkyj In
donezijos klausimą.”

Pastebėjęs, jog hollandai 
naudoja Amerikos lėktu
vus, bombonešius triuški- 
nimui Indonezijos kariuo
menės ir deginimui to kraš
to miestu, Marcantonio sa- 
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VIENA 
trijos parlametito nariai ko
munistai gavo laišką nuo 
Stalino, kaipo atsakymą į 
jų laišką. Stalinas pažada 
šitiems vyrams, o sykiu ir 
austrų tautai, kad su šių 
metų pabaiga visi Austrijos 
karo belaisviai, esą Tarybų 
Sąjungoje, bus sugrąžinti 
Austrijon.

Kol kas tikrai niekas ne
žino, kiek austrų belaisvių 
Tarybų Sąjungoje iš tikrų
jų esama. Menama, kad jų 
ten esama kelios dešimtys 
tūkstančių. Austrai šia ži
nia buvo labai nudžiuginti.

Dažnai aš net galvoju; Kaip 
būtų gražu, jeigu ši visuome
ninė jstaiga ištesėtų užlaikyti 
special} žmogų tokiais reika
lais rūpintis. Su kiekvienu 
svečiu jis galėtų plačiau pasi
kalbėti ir pasitarti. Kiekvienas 
jaustųsi geriau ir šilčiau. Ko
mercinės įstaigos tokius priė
mėjus turi.

Mums, gaila, tenka verstis 
“ubagiškai.” Tie patys visus 
darbus turime atlikti.

AHOSKIE, No. Carolina. 
—Šiame mieste kadaise Ki
wanis Kliubas leido ant lio- 
terijos Cadillac automobi
lių, vertės $3,200. Pasitai
kė taip, kad jį laimėjo jau
nas negras, Harvey Jones, 
karo veteranas.

Nusigando Kiwanis kliu- 
bo viršininkai. Kaip tai ne
gras gali laimėti — jam ne
valia. jis netinkamas! Tuo
met kliubo viršininkai su
grąžino Jones’ui vieną do
lerį ,sumokėtą už pirktą lio- 
terijos tikietą, ir pasakė, 
kad ji? automobiliaus ne
gaus, — “netinkamas.” Au
tomobilius buvo išleistas 
antru sykiu ir šiuo sykiu jį 
laimėjo baltveidis, kuriam 
ir buvo atiduotas.

Kilo skandalas. Pažan
gioji spauda pradėjo smar
kiai . kritikuoti Kiwanis 
kliubo pont£ elgesį.

Po viso to, Kiwanis vir
šininkai. sumokėjo Jones’ui 
$3,200.

DES MOINEiS, Iowa. — 
Kalbėdamas čionai, J. V. 
teisingumo ministeris Tom 
Clark pareiškė, jog šian
dien . komunizmas, ' girdi, 
plečiasi, kaip liepsna. Jis 
dėl to šaukė savo klausyto
jus būti religingais, kadan
gi, pasak Mr. Clark’o, tik 
religija gali išgelbėti žmo
nes nuo komunizmo pavo
jaus. -

Mr. Clark sakė kalbą 5,- 
000 dvasiškių ir sekmadie
ninių mokyklų’ . (Sunday 
school) mokytojų, suvyku- 
sių čionai į 21-mąjį sekma
dieninių mokyklų atstovų 
suvažiavima.

Granville, Vt.—Netoli čia 
automobilio gazu nusinuo
dino prof. James W. In
galls, 61 m. amžiaus, profe
soriavęs Norwich universi
tete.

Prof. • Ingalls turėjo'fizu 
niai ir protiniai nesveiką 
dukterį Florenciją, apie 30 
m. amžiaus. Jis matė, jis 
žinojo, kad duktė niekad 
nepasveiks ,todėl nusitarė 
mirti su ja drauge, kad jai 
netektu amžinai kankintis.

“šis naudojimas ameriki
nės karo medžiagos, Ameri
kos ištreiniruotos kariuo
menės ir Amerikos paskolų 
visoje Azijoje gali būti iš
aiškintas taip, kad Amerika 
drąsina hollandus kariauti, 
o tas žemina Jungtinių 
Valstijų įtaką ir prestižą., 

“Holandų valdžia š. m. 
liepos 19 d. pradėjo oficL 
aliai nepaskelbtus military, 
nius veiksmus prieš Indo
nezijos respubliką, tuo bū
du hollandai sulaužė Ling-

Indonezijos respublikos 
prezidentas Soekarno per 
radiją kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę, kad ji 
dayytų viską sulaikymui In
donezijoje karo, pradėto 
hollandų.

“Taika yra būtina,” sako 
prezidentas Soekarno. “Jei
gu taiką nebus greit at- 
steigta, tai čionai, Indone
zijoje, liesis kraujas ne 
tūkstančių, bet milijonų 
žmonių.”

Toliau prezidentas Soe
karno sako:

“Mano krašto žmonės nu
sileido daugelyj dalykų, ta
čiau priėjome prie to, kad 
pasitraukti toliau negalima. 
Mes esame kovoje, kurią ne 
mes pasirinkome, bet prie
šas pradėję . . . Mūšius te
gali sulaikyti tik hollandai, 
liaudamiesi kariavę ir sto
dami su mumis į derybas, 
kuriose tarpininkautų bri-

Gal čia bus ne pro šąli žo
dis pasiaiškinimo ir atsiprašy
mo. Laisvės Įstaiga yra darbo 
vieta. Kiekvienas draugas tu
ri tam tikras kasdienines pa
reigas atlikti. Ypatingai iš ry
to visi, taip sakant, dirba 
“sušilę”. Tokiu būdu kiek il
gesni pokalbiai *su svečiais 
darbo valandomis neįmanomi. 
Norime, kad visi draugai tai 
suprastų ir nenusiviltų, kai 
užėję pas mus darbo valando
mis, neranda to tikėto, laukto 
ir užsitarnauto priėmimo.

Francūzijos socialistai gra
žiai pasitiko ir priėmė Argen
tinos diktatoriaus žmoną Ma
dame Peron. Prieš ją tursinos 
ir jai rankas bučiavo. Pats 
premjeras Ramadier jai ran
kon

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo ir laivyno 
departmental patvirtino ži
nias, kad Jungtinės Valsti
jos treiniruoja karines pa
jėgas naudojimui naujų 
atominių ginklų. Visa tai 
vyksta Sandia miestelyj ir 
jo apylinkėje, New Mexico 
valstijoje.

Abu šitie departmental— 
karo ir laivyno — išleido 
bendrą pareiškimą šiuo 
klausimu. Pareiškime ne
pasakyta, kokios rūšies yra 
tie ginklai, tačiau yra pa
tirta, Lad tose New Mexi
co dykumose yra daromi 
bandymai naujų raketų, 
prilioduotų atomine me
džiaga.

•

Sandia yra netoli Albu
querque ir Los Alamos, kur 
randasi atęminis fabrikas, 
—visa tai yra žinioje majo
ro generolo Leslie R. Gro
ves, kurio ' padėjėju yra 
William S. Parsons, admi-

Jungtinės Valstijos Treini 
moja Karines Pajėgas Nau
dojimui Atominių Ginklų

Treiniriavimas Vyksta New Mexico Dykumose; Taip Pareis 
kia Karo ir Laivyno Departmental; Nauji Atominiu 

Ginklu Išbandymai Bus Pravesti Pacifike

Soekarno^kreipėsi specit 
aliai į prezidentą Trumaną, 
kad jis stovėtų už teisėtu
mo principus ir teisę, “už 
kuriuos jūs drąsiai kovojo
te tik prieš dvejus metus.”
Sutan Sjahrir Jau Indijoje

Buvęs Indonezijos prem
jeras Sutan Sjahrir, kuriam 
pavyko pasprukti iš Indo
nezijos, jau atvyko į New 
Delhi, Indijoj.

Tuojau jis buvo pakvies
tas pas indusų vadą Jawa
harlal Nehru ir su juo tu
rėjo konferenciją.

■ Nehru pasakė: Jeigu 
Jungtinės Tautos nesuge
bės veikti dėl Indonezijos 
ir nesulaikys ten hollandų 
pradėto karo, tai jos, Jung
tinės Tautos, negalės gyr 
vuoti.

Nehru pareiškė, kad jo
kia ' europinė tauta nepri
valo siųsti savo armijų į’ 
Aziją kariauti prieš aziji
nes tautas. Naujoji Azijos 
dvasia, sako Nehru, negali 
to toleruoti ir netoleruos.

Marcantonio Rezoliucija
' Kongrese,

Kongresmanas Vito 
Marcantonio įnešė Jungti
nių Valstijų kongresan re-

1947 m. kovo 25 d. . . . ”
Marcantonio primena 

valstybės’ departmental ir 
tą faktą, kad mūsų krašto 
vyriausybė yra ’ de facto 
pripažinusi Indonezijos res
publiką.

Mūšiai Verdą
Iš Indonezijos pranešama 

visokiu žinių: Associated 
Press, pav., skelbia iš Bata
via miesto (Javos saloje), 
kad puikiai amerikiniais 
ginklais apginkluota hollan
dų armija jau užkariavo vi
sas strategingiausias pozi
cijas,

Tačiau, toj pati agentūra 
sako, kalnuose, kaimuose ir 
miesteliuose indonezai yra 
pasirengę kariauti naujais 
metodais — partizaniniais 
metodais. • . . •

Be to, indonezai skelbia, 
kad jie turėjo laimėjimų 
netoli savo sostinės, Jogja
karta miesto, nors hollan
dai tai užginčyja.

Hollandai didžiuojasi, 
jog, girdi, kur tik jie 
pasisuko, visur pasiekė 
didelių laimėjimų. Indo
nezijos vyriausybės at
stovai skelbia, jog hollan
dai per daug giriasi.

Vienas dalykas reikia ži- 
noti: Hollandai 'turi savo 
rankose geras propagandos 
priemones; jie kontroliuo
ja strateginį Batavia mies
tą, todėl jiems lengva pa
saulį “blofyti” pasiseki
mais, kurių gali ir nebūti.

Jei Indonezijos žmonės 
tvirtai laikysis, tai jie par
tizaniniu karu, kuris 
tęstis ne mėnesius, bet 
tus-kitus, hollandus 
plieks.

. > Pavažiavę jiedu už mies
to, automobilių sustabdė, 
prisirišo profesorius savo 
dukterį prie savęs, užsimo
vė ant galvų tvirtą antklo
dę ir atsigulė ties automo
biliaus “exhaust pipe” galu, 
iš kur, automobiliaus moto
ras varė jiemdviem po už- 
klodalu nuodingas gazolino 
dujas.

Profėsorius tuojau, numi
rė, bet duktė išliko gyva, o 
ji, matyt, išliko dėl to, k&d 
jos galva nebuvo užtenka
mai uždengta ir per “ply
šius” Florencija gavo “švie
žio oro.”'' •'

WASHINGTON. — Kon
gresas priėmė bilių, ku- 
riuomi paliekami senatvės 
apdraudos fondan mokami 
taksai toki patys, kokius li
gi šiol darbininkai ir sam
dytojai mokėjo—po 1 nuoš. 
nuo abiejų.

Su 1950 m. sausio 1 d. 
šitie taksai bus pakelti ligi 
2.50 nuoš.

Bilius pasiųstas 
dentui pasirašyti.

karštai pakštelėjo 
ponia

Karo metu Walter Steele 
sušilęs darbavosi Amerikos 
priešų laimėjimui. Dabar jis 
Kongresinio Ne-Amerikinės 
Veiklos Komiteto skaitomas 
didvyriu. Jis Ii ūdija prieš ko
munistus. Juos plūsta ir apie 
juos meluoja.

Kravčenko yra kitas staiga 
iškilęs “didvyris”. Jie irgi 
skaitosi specialistų ir minėtam 
komitetui išpasakoja visus 
“griekus” komunistij ir rusų. 
Jam tas biznis puikiai sekasi. 
Dolerius jis saujomis žarsto.

Pagaliau, skaitau, šis Krav
čenko yra kviečiamas tapti 
Amerikos piliečiu!

Pagarbinti niekšai, nes jie 
tarnauja isterijos ir raudon- 
baubizmo šinkoriams.

Kadangi indusai truputė
lį tamsūs, tai jiems valgyti 
restorane nedavė, nes ma
nė, jog tai negrai. Pasi
piktinę, indusai išėjo, už
keikdami restorano savi
ninkę.

Dabar 
Chandra 
šventojo 1 
gydytojas 
Calcutta miesto majoras ir 
Calcutta Universiteto dje- 
konas.

Įmanytų, p-lė Meyers da
bar kažin ką padarytų, kad 
tą “klaidą” pataisius, bet 
minėtieji indusai jau yra 
toli nuo Decatur — jie kaž 
kur Utah valstijoje.

Decatur miesto majoras 
pareiškė “nuoširdų apgai
lestavimą,” ,kad toki nema
lonumai įvyko pavyzdinga
me jo mieste tokiem? di
deliems svečiams.

rolas.
Podraug sužinota, kad 

Pacifike yra tam. tikra 
“slapta” sala, paskirta ato
minių ginklų tyrinėjimams 
ir prie tos salos niekas ne
gali arti prieiti be specia
laus karo ar laivyno de- 
partmentų leidimo.

Toji “nežinomoji” sala 
bus Vartojama kaip savos 
rūšies laboratorija atomi
niams ginklams - tyrinėti, 
pritaikant juos prie žemiš
kų ir vandeninių veiksmų.

Menama, jog neužilgo bus 
daromi nauji atominių gin
klų bandymai dideliu mastu 
ir jie bus atlikti kur nors 
Pacifike, gal Marianas, 
Marshall ar Caroline saly
nuose.

Kaip matome, nors Jung
tinėse Tautose amerikiniai 
atstovai kalba apie kontro
lę atominiams ginklams, ta
čiau tie ginklai yra gamina
mi, tiriami, tobulinami be 
jokios atvangos.

Gavome straipsnį “žudikai 
Lietuvos Bažnyčios Priedan
goje”. Tai raštas apie Lietu
vos kunigų ir klerikalų darbe
lius Ukmergės apylinkėje ka
ro metu. Tūlų jų paminėtos 
pavardės, kiekvienam matyti 
ir pasiskaityti. Gal kai kurie 
jų dabar rašo amerikiečiams 
ir prašosi į “svečius.”

Straipsnis už dienos kitos 
tilps Laisvėje.

Visas West Frankforto 
miestas tapo baisiai su
krėstas šia nelaime. Ten
ka atsiminti, kad West 
Frankfortas tėra 
mylių atstume nuo. Cen

pribuvo tiesiai iš Madrido, kur 
kruvinasis Franco ją taip pat 
vaišino ir jai rankas bučiavo!

IŠ kur tiek d^ug tos nesvie
tiškos fneilės? Kodėl taip 
staiga taip giliai šitą prastos 
reputacijos moteriškę pamilo 
Ramadier ir Bidault?

Visa paslaptis, štai kame. 
Bučiuodami Peronienei ran
kas, Ramadier ir Bidault pa
sirašė su Argentina 600,000,- 
b00 frankų vertės biznio su
tartį. Už biznį dabar Rama
dier parduoda ne tik socializ
mą, bet ir garbę.

■ ..........—Mfafc

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Mums, kurie dirbame prie 
dienraščio, labai džiugu, kai 
draugai iš kolonijų mus aplan
ko. Visi nuoširdžiai prašomi 
užeiti, kai pasitaiko būti 
Brooklyne arba netoli jo.

Tik aš labai bijau, kad la
bai dažnai mūsų svečiai gal 
jaučiasi nusivylę.

Dalykas štai kame. Draugas 
atvažiavo iš labai toli, taip sa
kant, net iš paties “krašto 
svieto.” Jis tikėjosi užėjęs 
laisvėje atsisėsti ir šiltai su 
draugais pasikalbėti apie sa
vo ir viso svieto bėdas. Bet 
čia jį pasitiko vienas kuris 
draugas, aprodė jam Laisvės 
namą ir mašinas, dar supa
žindino su vienu kitu draugu 
ir tartum prašyte prašo: “Už
teks, drauguti.” Svečias turi 
atsisveikinti ir išeiti.

trąlia, kur kovo 25 dieną 
angliakasyklos ekspliozijoje 
žuvo .111 angliakasių. n

Old Ben Mine kasykloje 
kasdien buvo iškasama apie 
4,000 tonų anglies.

.Paskiausia šioje kasyklo
je ekspliozija įvyko 1927 m.

Ulįnois valdžios pareigū
nai- sAk<b kad, -jų- žiniomis; 
ši kasykla buvo patikrinta 
š. m. gegužės 9 d. ir tuo
met buvo surasta “viskas 
tvarkoje.” ..

(West Frankforte gyvena 
nemažai ir’lietuvių anglia
kasių ; ten veikia LDS ir 
ALDLD kuopos. Nežinia, 
ar šitoje* ekspliozijoje yra 
žuvę ir lietuvių. Neužilgo 
tai patirsime. Šiandien te
galime tik tiek pasakyti: 
nuoširdi mūsų užuojauta vi
siems, kurių vyrai, tėvai, 
broliai ir draugai tragiškai 

tik 55 žuvo ekspliozijoje.—Laisvės 
Redakcija.)
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Foreign countries, per year............................ $9.00
Foreign countries, six months ......................  $4.50

Kas Ką Rašo ir Sako
y

NETOLI NUVAŽIUOS
Chicagos dienraštis Vil

nis (liepos 22 d.) rašo:
Amerikos smetdnininkai, 

klerikalai ir socialistai pra
dėjo biaurią šmeižtų kam-# 
paniją prieš Lietuvos liaudį. 
Matydami, kad jiems nebė
ra progos užsisėsti ant Lie
tuvos liaudies sprando, jie 
tiesiog į pasiutimą įpuolė.

Jau ilgas laikas kaip jie, 
gavę “įkvėpimą” iš Vokieti
jon pabėgusių kvislingų, pra
dėjo vartoti alcaponišką te
roro sistemą gazdinimui savo 
pasekėjų nerašyti laiško sa
viškiams Lietuvoje. Jų drau
gai Lietuvoje, nors ne viešai, 
bet, matyti, panašią metodą 
vartoja gązdinimui silpnava
lių. -t

Tipiškas tos fašistinės tri
julės “perspėjimas” tilpo pa
skutiniame numeryje smeto- 
nininkų “Dirvos.” Ten koks 
tai ‘‘K. Pelckis” rašo, jog 
kas tai' gavęs iš Lietuvos se- 

• karną “trumpą laiškutį” :
“Mielas Brolau. Ačiū už 

laišką... Tu mums juo bi
lietą į Sibirą atsiuntei. Ten 
mes greit išvažiuosime.” , 
- Padavęs tokį “nesumuša- 
mą faktą,” fašistinis šlamš
tas perspėja Amerikos lietu
vius :

“Taigi, atsargiai, rašyda
mi į Lietuvą. NKVD visus 
laiškus registruoja į specia- 
les kartotekas. Laiškų gavė
jus ir jų rašytojus į užsienį 
seka. Rašantieji, kaip palai
kanti ryšį su užsieniu, yra 
pirmi kandidatai suėmimui'. 
Ypač atmintina tai dabar, 
kada Sovietų santykiai su 
USA pablogėjo.”

Tai desperacijon įpuolusių 
pakvaišėlių fašistų paskuti
nis * pasispardymas. Jiems, 
aišku, jau . nebe svarbu, kad 
tuomi jie suvedžioja ir savo 
pačių gimines. Jie jau visai 
atsipalaidoję nuo Lietuvos ir 
Lietuvos liaudies. Tad nors 
prieš visiškai išgaištantį dar 
nori bent tuo ‘nešvariu būdu 
įkąsti.

Netoli važiuosite, ponai, 
iš klerikalų, smetonininkų ir 
socialistų trijulės, ir šiuo sa
vo paskutiniu vežimu.

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

DĖL TAIKOS ŠŪ TaPONHA
Amerikos komercinėje spaudoje šiuo tarpu plačiai ra

šoma apie Amerikos padarytus žygius taikai su Japoni
ja. Vienui viena,, nepasitarus su kitomis- didžiosiomis 
valstybėmis, kurios tiesioginiai surištos su karu prieš 
Japoniją, mūsų vyriausybė patvarkė, kad pabaigoje rug
pjūčio mėnesio turi įvykti konferencija net vienuolikos 
valstybių ir parašyti taikos sutartį su Japonija. Tuojau 
kiekvienam galėjo būti aišku, kad šis žygis nepatiks 
kitoms valstybėms. Kam vienuolika valstybių; kuomet 
dar karo metu didžiųjų valstybių susitarta laikytis iš
vien ir taikos sutartis pagaminti bendrai? ' •

Kaip ir buvo tikėtasi, Tarybų Sąjunga šitą procedūrą 
atmetė. Ji sako, kad ne tuo keliu einama. Ji primena, 
kad taikos reikalas pirmiausia turi būti aptartas kon
ferencijoje keturių didžiųjų valstybių: Jungtinių Vals7 
tijį, Tarybų Sąjungos, Anglijos ir Chinijos. . .

Šič reikalas yra svarbus. Jis plačiai panaudojamas 
padidinimui skirtumų tarpe Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. Labai lengvai galėjo susirinkti Jungtinių 
Valstijų, Chinijos, Tarybų Sąjungos ir Didžiosios Bri
tanijos užsienių reikalų ministrai ir nustatyti taikos da
rymo procedūrą. Panašiai juk buvo eita prie taikos su. 
Italija ir Balkanų šalimis, kurios kariavo fašistinės ašies 
pusėje. Tai klausimas tuojau iškyla, kodėl šiame atsi
tikime tos pačios procedūros nesilaikoma? x

Dar 1942 metų sausio mėnesį, pačiam didžiojo karo 
sūkuryje, buvo Amerikos, Anglijos ir Tarybų Sąjungos 
padarytas iškilmingas pasižadėjimas, kad jos nė viena 
nedarys atskiros taikos su nė viena ašies valstybe. £io 
iškilmingo pasižadėjimo, padaryto vardu Jungtinių 
Valstijų prezidento Roosevelto, privalo laikytis dabar
tinė mūsų vyriausybė, arba pasaulio akyse visi mūsų ša
lies iškilmingai padaryti pasižadėjimai pasidarys bever
čiais. * * *

Kaip ten nebūtų su Jęgąli^kumais, pasaulio taikos iš
laikymo reikalas verste verčia didžiąsias valstybes veik
ti ir laikytis vieningai. Komercinė spauda, pritvinkus 
neapykanta, gali, 'žinoma, provokatoriškai straksėti, bet 
vyriausybė, vairuodama šalies laivą, privalo elgtis rim
tai ir apgalvotai. Mes tik galime palinkėti, kad prezi
dentas Trumanas ir sekretorius Marshall iš naujo ap
svarstys savo žygius šiame atsitikime ir suras būdus 
Japonijos taikos reikalą vesti taip, jog bus išvengta taip 
nepageidaujamo pasidalinimo tarpe didžiųjų valstybių. 
Šiandien, mums atrodo, negali būti niekam paslaptis, jog 
Japonijos imperialistai ir Vokietijos hitlerininkai yra vi
sas savo atsigriebimo viltis sudėję ant pasidalinimo tar
pe didžiųjų talkininkių, ypatingai ant pasidalinimo ir net 
ginkluoto susikirtimo tarpe Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. O tie jų troškimai neturėtų būti patenkinti., * * * ♦

Kodėl vienuolika valstybių, o ne keturios? ’ Kam tos 
kelios ma^os valstybėlės traukiamos, kuomet jų vaid
muo kare beveik nieko nereiškė?

’ Tai klausimai, kuriuos iškelia dabar ginčai tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos . Juos pravartu 
kiekvienam suprasti. Mūsų vyriausybė tikisi, ir pui
kiai žino, kad nedrįs prieš Amerikos delegatų pasiūly
mą pakelti ranką Naujosios Zelandijos arba Australijos 
delegatai. Jos ir kelios kitos mažosios šalys, mūsų vy
riausybes pakviestos į konferenciją, jau seniai randasi 
Amerikos ekonominėje ir politinėje įtakoje, žinodama 
tatai, mūsų vyriausybė toliau reikalauja, kad toje kon
ferencijoje visus klausimus išspręstų dviejų trečdalių 
dauguma, kad taip vadinamo “veto” teisė didžiosioms 
valstybėms nebūtų pripažinta:

Tokiame atsitikime, aišku, kitų didžiųjų valstybių žo
dis nieko nereiškia. Pirmoje vietoje/žinoma, nieko ne
reikštų žodis Tarybų Sąjungos, kurios rubežiai susieina 
su Japonijos rubežiais. Chinija turės tylėti ir klausyti 
Amerikos; Jyk be Amerikos militarinės ir ekonominės 
paramos Chiang Kai-šekas n^pasilaikytų galioje. An
glijos vyriausybė taip pat baigia praleisti arti keturių 
bilijonų dolerių iš Amerikos gautą paskolą ir rengiasi 
prašyti kitos. Argi ji gali prasitarti prieš mūsų vy
riausybės pasiūlymus? Vadinasi, pasilieka tiktai vie
na Tarybų Sąjunga, kuri nei ekopominiai, nei politiniai ' 
nepriklauso nuo Amerikos geraširdystės. Ji gali’veikti 
ir veikia nepriklausomai.

Tai štai kame mūsų užsispyųimas, kad šitoje konferen
cijoje dėl taikos su. Japonija turi dalyvauti ir viską iš
spręsti vienuolika valstybių, o ne keturios didžiosios.

* * *

Galima, žinoma, argumentuoti, kad Amerika neturi 
kreipti dėmesio, ko nori arba . pageidauja Tarybų Są
junga. Kaip tik taip dabar argumentuoja komercinė 
spauda. Ji Kursto vyriausybę net visiškai neatsiklausti 
Tarybų Sąjungos ir vienai padaryti atskirą taiką su Vo
kietija ir Japonija. Kursto mesti į gurbą visus tuo rei
kalu padarytus susitarimus bei pažadėjimus.

Bet gi faktas yra, kad ne tuo keliu taika bus pasaulyje 
išlaikyta. Kas dar nėrą visiškai praradęs protavimo lyg-

FRANCUOS SPAUDĄ! 
SMŪGIS

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia sumažino 12% laik
raštinio popierio teikimą 
spaudai. Nuo dabar Fran
ci jos laikraščiai dažnai pa
sirodys tik dviejų puslapių 
—ligi šiol jie buvo leidžia
mi keturių puslapių. Tiek 
Franci jo j, tiek visoj Euro
poj šiuo metu jaučiama di
delė popierio stoka.
MŪSŲ AMBASADORIUS 

RUMUNIJAI
WASHINGTON. — Prez. 

Trumanas paskyrė Rudolph 
E). Schoenfeldą naujuoju 
Amerikos ambasadorium 
Rumunijai. Tai bus pirmas 
Amerikos ambasadorius 
Rumunijoj po antrojo pa
saulinio karo.

Mr. Schoenfeldas ligi šiol 
dirbo valstybės departmen- 
te.

Z *svaros, šiandien žino, jog pamatiniai taikos išlaikymas 
priklauso Amerikai ir Tarybų Sąjungai. Jei tarpe jų 
nebus pamatinio, pastovaus susitarimo, draugiiško ben
dradarbiavimo, visas pastovios taikos reikalas yra žu
vęs! Neišvengiamai, ir taip tikrai, kaip ryte saulė pa
teka, kur nors pakils nauji Ųitleris, Mussolinis ir Hi
rohito ir vardan kryžiaus karo prieš komunizmą vėl su
kurs pasaulinį gaisrą. Beprotystė yra tikėtis, kad tasai 
gaisras turės būtinai būti vien tik prieš komunizmą. 
Hitleris irgi kalbėjo apie kryžiaus karą prieš bolševiz- 
mą-komunizmą, bet pradėjo karą prieš buržuazines ša
lis, o ne prieš Tarybų Sąjungą . Tie, kurie taip labai 
mėgsta plepėti apie karą prieš komunizmą, tegul nepa
miršta 1939-1940 metų istorijos.

. H: * *

Atominės bombos politika taip pat nėra išeitis. Nėra 
tokio dalyko, kaip amžinas monopolis ant atominės 
bombos. Antra, jau žinomi dar baisesni būdai karo ve
dimui.

Naujas karas atneštų sunaikinimą ir mirtį visiems. 
Todėl šiandien skubiausias visos žmonijos reikalas yra 
atmesti ir sudrausti visus naujo karo kurstytojus. Te
gul jie visi iki vienam prasmenga skradžiai žemę!

TariamiPavojailr Tuščios Iliuzijos
gininkų okupacinėse zono-Šmeižtas ir dezinforma

cija buvo ir tebėra visų rū
šių reakcininkų priemonė 
jų kovoj prieš tarybinę val
stybę. Mes atsimename me
lų iu šmeižtų kalnus, kup
riuos jie krovė prieš tary
binę valdžią jos gyvavimo 
pirmaisiais' metais. “Pavyz 
džiui, “Niūjork Taims,” — 
rašo amerikonų žurnalistas 
Džordžas Seldės savo kny
goj “Faktai tai ...” — ” 
apie tarybinės , santvarkos 
galą arba apie jos žlugimą 
pranešė lygiai 91 kartą per 
8 metus (1918—1920. J. P.). 
“Niūjork Taims” atidavinė
jo baltiesiems rusų genero
lams Petrogradą 6 kartus. 
Rusų sostinė (Maskva. J. 
P.) taip pat buvusi užėmi
mo išvakarėse 3 kartus; fji 
du kartus buvo deginama ir 
dar du kartu buvo skelbia
ma esanti panikos būklėje.” 
Galima patiekti tūkstančius 
tokių “pranešimų,” kurie 
yra fantastinio melo ir 
šmeižto vaisius. Suklasto
jimai pakeitė vienas kitą. 
Čia galėjo atrasti viską: ir 
kvailiausius ‘ išgalvojimus 
apie “moterų nacionalizaci
ją” ir tikinimus, kad Leni
nas turėjęs ragus, kad ta
rybinės valstybės . užsienio 
politika tai esanti “raudo
nojo imperializmo,” sie
kiančio užgrobti kitus kraš
tus, apie neišvengiamą ta
rybinės sistemos žlugimą, 
apie “čeką” baisenybes, 
apie religinius persekioji
mus Tarybų Sąjungoje ir 
tt.

Lyg muilo burbulai spro
ginėjo vienas paskui kitą 
tarybinės valdžios priešų 
melagystės, o visa, ką sakė 
bolševikai, pasirodė tiesū, 
ir metąi iš metų vis dau
giau žmonių tą tiesą paty
rė. Štai jau 30 metų tarybi
nė valstybė stovi galinga 
kaip uola, išlaikiusi pačio 
sunkiausio ir baisiausio ka
ro išbandymą.

Kaip žinoma, vienas svar
biausiųjų tų prieštarybinių 
šmeižtų šaltinis buvo rusų 
emigrantai, patys atkak
liausi “greito ir neišvengia
mo tarybinės valdžios žlu
gimo” pranašai. Praėjo 30 
metų, ir “pranašai” arba jų 
vaikai, supratę savo pozi
cijos klaidingumą, ir ligi 
galui patyrę visus vargus 
gyvenimo svetimame kraš
te, dabar grįžta į tėvynę.

Dabar nebeatsir^is tokių 
lengvatikių ir kvailių, kurie 
patikėtų tokioms pasakė
čioms, kokios būdavo plati
namos tarybų valdžios-pir
maisiais metais. O kai kal
bama apie Tarybų Liėtuvą 
arba kitą jauną tarybinę, 
respubliką, tai bandoma 
panaudoti suklastojimus ir 
melagystes iš senojo arse
nalo—gal prikibs.

Skaitant lietuviškus laik
raštukus, išeinančiu^ sąjun- 

se, galima tuo įsitikinti. Gi
laus pasipiktinimo jausmu 
apima tas faktas, kad 
šlykščiais ir primityviais 
šmeižtais, taikytais į išgąs
dintą ir dezorientuotą 
miesčionį, karo nusikaltė
liai ir fašistai laiko ideolo
ginėj nelaisvėj tūkstančius 
žmonių ir trukdo jų grįži
mą į tėvynę.

Kas gali būti kvailesnio ir 
absurdiškesnio už tą antį, 
kurią atspausdino laikrašt- 
palaikis “Mintis” Nr.' 198, 
1946 m. spalio 21 d., kad 
Liepoja atstatyta kaip de
koracija iš kartono. Kiek
vienam sveiko .proto žmo
gui aišku, kad tai nesąmo
nė, tuščias šmeižtas. O vis 
dėlto tą nesąmonę ir kvai
lybę perspausdina ir kiti 
lapukai. “Šmeižkite, šmeiž- 
kite,—kas nors pasiliks,”— 
sako don-Bazilio “Sevilijos 
Kirpėjuje.” Tuo tai recep
tu veikia ponai DP iš laik
raščio, kurio pavadinimas 
prieštarauja jo turiniui. 
Kas bendra gali būti tarp 
minties ir neišminties bei* 
panašios nesąmonės, tuščio 
pliauškalo? t

Svarbiausiu visų tų emi
grantinių “lietuviškų DP” 
laikraštukų “arkliuku” yra 
išgalvoti šnieižtai, kurie 
diena iš dienos kartojami, 
kad iš Lietuvos esą išgabe
nami lietuviai, o į jų vietą 
perkeliami kitataučiai kolo
nizatoriai. Taip, didelį 
triukšmą sukėlė daktaras 
Grinius, kai jis dar buvo 
Vokietijoj, skelbdamas, kad 
Lietuvoj neva buvę mobili
zuoti 160,000 jaunuolių, iš 
kurių 90,000 būk tai e$ą jau 
išgabenta į Rusijos gilumą. 
Tie vaikai būk t,ai turėsią 
dirbti šachtose po žeme. 
Toj išgalvoto j pasakoj yra 
tik tiek tiesos, kad T. Lietu
voj yra įkurtos amatų, fa- 
brikiniai-gamyklinio apmo
kymo ir geležinkeliečių mo
kyklos, kuriose mokosi 7,- 
700 berniukų ir mergaičių, 
besiruošiančių darbui savo 
tėvynės Lietuvos pramonėj 
ir ^geležinkely. Tarybų val
džia ne tiktai be mokesčio 
teikia mokslą tam jauni
mui, bet ir pilnai užlaiko jį 
valstybės lėšomis; Vienin
tele tų amatų mokyklų au
klėtinių kelione į kitas ta-€ 
rybines respublikas buvo' 
meninės saviveiklos ratelių 
kolektyvo kelionė į Maskvą 
į visasąjunginį darbo rezer
vų mokyklų saviveiklos pa
sirodymą Maskvoj. Tie lie
tuvių jaunuoliai Maskvoj su 
dideliu pasisekimu atliko 
'lietuvių .liaudies dainas ir 
šokius.

Kai patiems meluoti da
rosi nepatogu, į pagalbą 
šaukiamasi “autoritetų” iš 
kitų reakcinių stovyklų. 
Nešvarus lapukas ‘Tėviš
kės aidas” iš 1946 rp. spa* 
lio T d., greta kitų šmeižto 
pobūdžio žinių, patiekia 
sensacinį pranešimą iš 
“Stockholms >*Tidningen” 
apie tai, kad 1944 m. iš Pa
baltijo buvę neva išvežti vi
si vyrai nuo 15 ligi 60 metų. 
Ir 'čia pat * ant to šmeižto 
kraunama kitas, būtent, 
kad Paleckis, dėkodamas už 
išvadavimą, pasižadėjęs 
duoti 30,000 lietuvių Rusi
jai atstatyti ir penkmečio 
planui įvykdyti . Nei melo 
saiko, nei' gėdos neturin
tiems rašeivpms nerūpi ir 
tai, kad čia viena melagystė 
prieštarauja kitai: juk jei 
išvežti visi darbingi lietu
viai, kur gi atsirastų dar 
tie 30,000? Tas šmeižtas 
yra ryškiu pavyzdžiu, kad 
čia net neįstengiama fygos 
lapeliu pridengti hitlerinius 

propagandos metodus, ku
rie liepia meluoti ir meluo
ti kiek galima grubiau ir 
akiplėšiškiau, nes hitleri
ninkai laikė liaudį galvijais, 
kurie visu kuo patiki.

Fašistinių pakalikų rašt- 
palaikiai apie “lietuvių iš
vežimus” yra tikras nuora
šas itį gebelsinės.propagan
dos tikinimų, kuriais fašis
tai bandė užmaskuoti savo 
veiklą, nukreiptą į lietuvių 
tautos išnaikinimą .

Visos tarybinės valdžios 
priemonės yra nukreiptos į 
lietuvių interesų gynimą 
prieš jos priešus. Jei tary
binė valdžia ką nors izolia
vo, tai buvo neskaitlingoji 
kategorija žmonių, kurie 
buvo glaudžiai surišti su fa
šistiniu smetoniniu režimu, 
kurie buvo jo pagrindu ir 
todėl atsakingi už to režimo 
nusikaltimus. Tuo labiau, 
kad kaip tik iš tos katego
rijos vokiečių žvalgyba ver
bavo šnipus ir diversantus 
karui, kurį vokiečiai ruošė 
prieš Tarybų Sąjungą. Pir
mosios karo dienos 1941 m. 
birželio-liepos mėn. parodė 
tarybų valdžios priemonių 
tikslingumą. Kaip ir galėjo 
laukti, fašistai ir fašistiniai 
elementai pasidarė hitleri
nio režimo parama ir nuo 
jų piktadariško^ rankos jau 
per pirmas keletą dienų žu
vo apie 30,000 nekaltų žmo
nių. Jie ištikimai tarnavo 
Hitleriui ir dalyvavo visuo
se nusikaltimuose, kuriuos 
vokiečiai įvykdė 'prieš Lie
tuvos liaudį, taip pat šim
tų tūkstančių mūsų piliečių 
nužudyme.

Fašistinę Vokietiją su
triuškinus, visuose buvu
siuose okupuotuose kraš
tuose buvo ir tebėra trau
kiami • atsakomybėn asme
nys, buvę vokiečių talkinin
kai, savo tautos išdavikai. 
Tokių pat priemonių ėmėsi 
ir Tarybų Lietuva. Jas su 
pasitenkinimu sutiko lietu
vių tauta, o nepatenkinti 
buvo tik tie, kas patys bijo 
atsakomybės už sa^o nusi
kaltimus prieš tautą. By
los dėl asmenų,, kaltinamų 
bendradarbiavimu su vo
kiečiais, rūpestingai išna
grinėjamos ir įrodžius kaltę 
yra traukiami atsakomy
bėn. Bausmės dydis pri
klauso nuo įvykdyto nusi
kaltimo pobūdžio.

Eilinis biaurus šmeižtas 
yra tai, kad būk vienintelė 
bausmė esanti sušaudymas. 
Iš tikro gi tarybinis teis
mas aukščiausiąją bausmę 
laiko labai retais atsitiki
mais, kai yra įrodyti kru
vini nusikaltimai. Piktybi
nės dezinformacijos tipiš
ku pavyzdžiu yra kai kurių 

Kainoms kylant ir teikiant rekordiniai aukštus pel
nus, Nacionalės Fabrikantu Sąjungos prezidentas Earl 
Bunting savo pasitarime su Joint Committee on the 
Economic Report, Washingtone, sakė, kad mūsų šaliai 
reikią po daugiau pagaminti, pagreitinti gamybą.

„ y     T-—*
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Liep. 26, 1947

Amerikos lietuvių laikraš
čių paskleista melagystė, 
kad esąs sušaudytas pilie
tis Pikčilingis, buvęs Kau
no vice burmistru vokiečių 
okupacijos metais, iš tikro 
gi pilietis Pikčilingis buvo 
tarybinio teismo nubaustas 
8 metais laisvės atėmimo, 
bet netrukus jam bausmė 
buvo sumažinta ligi 3 me
tų, o paskui jis jam ligi 
termino paleistas ir dabar 
laisvai i? ramiai gyvena 
Kaune.

Tokių pavyzdžių galėtų 
pažymėti daugybę. Visa ei
lė žmonių, apie kuriuos sa
vo laiku buvo skleidžiamos 
įvairios paskalos, yra su
grįžę ir ramiai gyvena tė
vynėj. Pavyzdžiui, buvęs 
ministras* pirmininkas Bis
tras, buvęs darbo federaci
jos veikėjas Ambroząitis, 
buvęs tautininkų generali
nis sekretorius Cesevičius, 
buvęs dvarininkas Laucevi
čius, buvęs Kūno kultūros 
rūmų direktorius Augus- 
tauskas, buvęs policijos 
skyriaus viršininkas Kra
sauskas ir eilė kitų. Žmo
nėms, kurie nori lojaliai 
dirbti su tarybų valdžia, to
kia galimybė yrą duodama 
nežiūrint jų praeities poli
tinių pažintų. Mes žinome, 
kad profesorius Jurgutis 
niekada nėra buvęs tarybų 
valdžios šalininkas, kad vo
kiečių okupacijos laikais jis 
buvo finansų patarėju, ta
čiau tarybinė valdžia jo ne
represavo, nes jis laiku 
nuo ^bendro darbo su vokie
čiais pasitraukė. Tarybų 
valdžia netaikė represijų 
nei pil. Aleksai, buvusiam 
Smetonos laikais žemės 
ūkio ministru, nei pil. Juš
kai,. buvusiam departmento 
direktorium okupacijos me
tu, nei pil. Juknevičiui/da
riusiam antitarybinius pa
reiškimus, nei eilei kitų.

Mėgiamiausia šmeižtų te* 
ma yra tikinimai, - kurių 
platintojai remiasi įvairiais 
neva “savo akimis mačiu
siais,” būk jau Lietuvoj ne
besą lietuvių. Faktai įrodo 
kaip tik priešingą reiškinį. 
Dėl karo njetu įvykusių 
permainų gyventojų sudė
tyje lietuvių muošimtis’ Ta
rybų Lietuvoje ne tik ne
sumažėjo, bet, priešingai; 
jis žymiai padidėjo. Ir pa
čiame Vilniuje niekada me
rą buvę taip daug lietuvių, 
kaip dabar — jau arti 50% 
ir jų skaičius nuolat auga. 
Tiktai prie tarybų valdžios 
tikruoju žemės šeimininku 
pasidarė lietuviai valstie
čiai. Dvarai ir stambūs 
ūkiai perėjo į 86,000 beže
mių ir mažažemių lietuvių 
valstiečiu rankas.

(Daugiau bus)
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Užuojautos Pareiškimai Dėl 
Petro Cvirkos Mirties

Chicagos Žinios

Petro Cvirkos mirties nuostolis palie
tė n^vien Lietuvą. Cvirka savo vietą turi 
pasaulinėje literatūroje. Jo kūriniai, 
ypatingai “Žemė Maitintoja”, išversti į 
dešimtis kalbų. Ir jam mirus užuojautos 
ir gailesčio išreiškimai atėjo iš kitų ta
rybinių respublikų, iš užsienio ir užjūrio. 
Štai žiupsnys jų — maža dalelė gausios 
krūvos.... J> 1 i/:||
Vilnius, Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungai ‘ ’’’

Latvijos rašytojai- drauge su Jumis ir 
lietuvių tauta skausmingai pergyvena 
talentingo ir įžymaus tarybinio rašytojo 
netekimą. Negalėdami asmeniškai daly
vauti laidotuvėse, prašome priimti mūsų 
nuoširdaus liūdesio išreiškimą.

Latvijos Tarybiniij Rašytojų Są
jungos Prezidiumas, Andriejus

. Upitas, Vilis Lacis, Janis Sudrab- 
. kalnis, Fricis Rokpelnis, Karlis

K raulinis.
Vilnius, Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungai

TSRS Tarybinių Rašytojų Sąjungos 
Prezidiumas reiškia gilią užuojautą dėl 
mirties tarybinio patrioto, didžiai talen
tingo rašytojo-bolševiko, Lietuvos Tary
binių Rašytojų Sąjungos Pirmininko 
PETRO CVIRKOS.

Fediejevas, Simonovas, Višnevs- 
kis, Tichonovas, Gorbatovas, 
Leonovas.

Su ir Aplink LMS
A. šilėnas

LMS vienetus artimiausiomis dieno
mis pasieks du nauji veikalai. Vienas jų, ' 
platoka piešė “Klampynė”, yra žinomo 
Lietuvos dramaturgo V. Miliūno drama
tizuota Julijos Žemaitės novelė no tuo 
pačiu vardu. Šios pjesės suvaidinimas 
reikalauja didesnės dramos grupės, sce
narijų ir nemažai prisiruošimo ir. kaip 
tai aišku, galės būti perstatyta keliuose 
didesniuose centruose.

Antras veikaliukas yra Chicagos me
no darbuotojos ir LMS centro narės 
Onos Petrutienės trumpa komedija 
“Fifty-fifty” (vaidinama pusiau lietu
viškai — pusiau angliškai). Tos kome
dijos suvaidinimas gali būti pravestas ir 
mažiausiose kolonijose. x

Spaudai jau atiduotas yra ir trečias 
veikalas, garsios Žemaitės apvsakos 
“Marti” dramatizacija — irgi Miliūno. 
Apart minimos komedijos, LMS vienetai 
ir bendrai lietuviški dramos rateliai bei 
teatrai turės pasirinkimą tarp dviejų 
svariu scenos veikalų — “Klampynės” ir 
“Marčios”. Visus tris veikalus galima 
tuojau užsisakyti centre.

Rytinio festivalio sekretorius V. Bo
vinas “Laisvės” Literatūros-Meno sky
riuje praneša, kad 8 chorai jau yra iš
reiškę savo pasirengimą festivalyje da
lyvauti. Rengėjai laukia teigiamo atsa
kyme į kvietimą iš visos eilės kitų.

Festivalio rengėjai pabrėžia, kad kvie
čiamos visos grupės ir visi individai, ku- 

• riems brangus lietuviškas mėnas.

LMS Centras kreipiasi į visus vienetus 
šalyje remti rytiečiu festivalį, — pa
čiuose rytuose platesniu dalyvavimu ir 
tolimesniuose punktuose morale bei me
džiagine pagalba.

Centro sekretoriaus informacijos lak
štas, kurį vienetai ir nariai gaus kartu 
su virš minėtais dramos leidiniais, pla
čiau apsistoja prie šio reikalo. Beje, ga
vusieji siuntinį ten ras ir 1947 pusmečio 
finansinį raportą.

Įvairūs LMS vienetai dažnai savo pa
stangomis įsigija arba sukuria kokį nors 
scenos veikaliuką, veikalą arba muzikos 
kūrinį. Dažnai viename punkte vieną 
kartą sunaudotas kūrinys taip ir lieka 
daugiau nevartojamas.

LMS ragina visus vienetus ir grupes

Vilnius, Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungai .

Azerbaidžano rašytojai giliai gedi dėl 
staigios Petro Cvirkos mirties, didžio 
lietuvių tautos sūnaus. Tolimajame 
Azerbaidžane kartu su Jumis liūdime.

Sameda Vurgunas, Suleimanas 
Rustanas, Mechti Huseinas, Rasu- 
las Rza, Abdulas Hasąnas, Mame- 
das Rachimas.

Iš visu TSRS kampų ir užsienio plau
kė užuojautos- telegramos, kablegramos, 
telefoniniai pareiškimai — iš Armėnijos 
ir gretimos Efetijos, iš tolimo Kazachsta-* 
no, ir iš kaimyninės Tarybų Baltarusi
jos. '
Vilnius, Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjunga, Venclovai

t

Gili užuojauta Lietuvos liaudžiai ir 
kultūros-meno darbuotojams netekus 
didžio rašytojo Petro Cvirkos.

Amerikos Lietuvių Meno Sąjun
ga (LMS), L. Jonikas, Chicago.

Vilnius, Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjunga, Korsakui

Nuoširdi užuojauta Lietuvos kultūros- 
meno darbuotojams ir rašytojams ryšyje 
su staigia Cvirkos mirtimi. Amerikos lie
tuviai liūdi su Jumis.

Lietuv. Darb. Literatūros Draugija, 
Chicago Skyrius, L. Prūseika.
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prisiųsti centrui bent po vieną kopiją 
atskiros grupės įsigyto, sukurto ar' ki
tais keliais gauto veikaliuko, dainos ar 
muzikos kūrinio.

•Jei tinkamas — ir vertas — kūrinys 
galės būti plačiaus vartojamas. Jei ne— 
LMS archyvai turėtų vis vien turėti bent 
po kopiją visko, kas matė mūsų scenos 
lentas.

Tai galima pavadinti pirma atdanga 
“Žemės Ri’omanso”. Milijonai metų pra
ėjo, pakol žemė apsirengė savo Neor
ganišką kūną visomis grožybėmis. Anų 
laikų flora buvo skirtinga nuo šių die
nų: dumblai, samanos, paparčiai, asiūk
liai sudarė milžiniškas anų laikų girias. 
Su amžiais atmosfera keitės, keitės ir 
flora.

Tarpe floros ir faunos nėra aiškios 
sienos. Taipgi nėra aiškios sienos tarpe 

' neorganiškos ir organiškos gamtos, iš
ėmus fizinę formą. Geofizikos mokslas 
supažindino su fizine žemės forma ir 
fizine žemės buitimi. Praeityje tie mili
jonai metų paliko ženklus, kuriuos mok
slas vartoja kaipo pavyzdžius /leginčija- 
nąos tikrovės. Per tuos ilgus amžius kle
stėjo milžiniška 'augalų, augmenų visu*- 
ma, taip lygiai ir faunoje nuo amebos 
viengelinio gyvybės reiškinio per tuos 
milijonus metų rituliavosi į milžiniškas 
amfibijas; pagal gamtos tikslius įstaty
mus viskas tobulėjo, pagaliau išsiritu- 
liavoNekalbis žmogus (homo alalus), su 
tuo “užsibaigė” drama žemės romanso. 
Žemė, pasirėdžiusį pilnu savo grožiu,— 
rojus, — bet dar nebuvo žmogaus balso. 
Tą dramą mums atidengia mokslas: as
tronomija, geologija, paleontologija ir 

Jūsų korespondentas turėjo progą tą » antropologija.
laišką skaityti “Laisvės” Literatūros ir 
Meno skyriuje, per kurį jis pasiekė ir 
LMS sekretorių — vietoje JAV pašto— 
per technišką apsirikimą, sprendžiame.

Rašytojas R. Mizara, kuriam niekad 
nesvetimi LMS reikalai, rašo laišką or
ganizacijos sekretoriui, kuriame drau
giškai ragina daugiau duoti spaudai ži
nių apie LMS veiklą. Ir sekretorius, mū
sų žiniomis, pilnai sutinka.1

Apie 30 metų šaltos kasdieninės- žur
nalistikos neįstengė užmušti poeto mū
zos pas kitą žinomą LMS ręmėją—“Vil
nies” redaktorių V. Andrulį.. Laikraščio 
skaitytojai gėrisi poezijos ištraukomis, 
kuriomis jis dabina savo gyvus ir vaiz
dingus kelionės užrašus.

V. Andrulis atostogauja vakariniame 
pakraštyje.

Nuo Meno Sąjungos — tam, kuriam 
visuomet lieka nuosavu menas — ge
riausi linkėjimai.

Rytinio festivalio komitetas numato 
dvi konkursines dainas: “Kur Bėga Še
šupė” ir “Kas Ten Dainuoja”.

Iš Los Angeles pranešama, kad sceni
nį veikalą “Moterims Neišsimeluosi” ten 
stato Moterų Kultūros- Kliubas.

Operos Teatro Artistas 
Rašo Laišką A. Glikui 
Kazys Gutauskas, Kauno Valstybinio 

Operos Teatro artistas, rašo laišką chi- 
cagiečiui ..Antanui Gukui.

Seka ištraukos:
“Pas mus viskas kuo puikiausia. Aš 

gyvenu ir dirbu Operoje — Kaune. Se
kas? gerai. Vandutė mokos Panevėžyje 
gailestingųjų seserų mokykloj. Mama 
gyvena Vaitkunuose.’ Vladas vedė ir gy
vena su žmona. Dirba Dailės Kombinato 
krautuvėje. Klemas naujakurys, gavo 
žemės 10 hektarų Šiaulių apskrityje. 
Ten su savo šeima gyvena...

* Rašo P. A. Jatul 
vienodai negalime suprast, • kasVisi

yra teatras, kaip senas ir gilus jis yra. 
Teatras senas, kaip pati žmonija, platus 
—kaip visos rasės, tautos-tautelės; žo
džiu, kaip visa žmonija; gilus, kaip gili 
individualo dvasinė koncepcija. Pagal 
savo supratimą, teatras tai laikas ir ak
cija.

D^lei aiškumo pažvelkime į kosmogo- 
niškąją dramą, o pilniau pažinsim laiko 
reikšmę. Paimsim miniaturinę visatos 
dalelę, žemės romansą: sykį saulės ’dalelė 
atkrito, — ta dalelė krito nuo saulės 
93,000,000 mylių arba 149,000,000 kilo
metrų; ji nekrito į kokią beprasmę am
žinybę. Ta “atkrita” pasiliko motinos 
saulės “sterblėje”, orbitoje; , bilijonus, 
bilijonus metų ėmė kol “ataušo” nuo 
karščiausio, šviesiausio kūno erdvėje— 
saulės dalelė (žemė) tiek atvėsusi pra
dėjo skęsti rūkuose, pradėjo akmenėti, 
daugiau vėso, daugiau akmenėjo. Dubo, 
raukšlėjosi. Rūkai pradėjo formuotis į 
milžiniškus lietaus debesius. Lietus pra
dėjo kristi ant karštos žemės lobos. Juo 
daugiau garai kilo nuo karštos žemės, 
tuo daugiau lietus puolė ir žemės vietbse 
liko milžiniški vandens klanai, vandeny
nai.

Mūsų žemė, motinos saulės globoje, at
stume 93 milijonų mylių nuo saulės, nuo
ga, be jokių organiškos medžiagos ženk
lų. Mūsų žemė neatsitraukdama keliauja

Pradžia satyriškos komedijos: žmo
gus (homo sapiens) “praranda rojų”, 
sulyg biblijos, kuri yra pamatu žydų ir 
krikščionių tikybos-. Rojaus fantazijos 

. burbulas plyšo, “per žalčio pagundymą’’ 
viskas buvo nušluota, turėjo eit ir pel
nyt duoną prakaitu kaktos savo. Šian
dieninis gyvenimas mus įtikina, kad val
danti klasė, kapitalas, tikėjimo reiškėjai 
ir tarptautinė buržuazija su jųjų paka
likais ir šiandien gyvena pasakiškam ro- 

’juj, tik iš kitų kaktos prakaito.
Bėt visai kitaip su rimta žmonijos 

drama, kuri eina be sustojimo ant visos 
. žemės. Saulė nenusileido ant žmonijos;1 

nuo primityvio žmogaus iki dabar mo
tinos širdis plaka be sustojimo.

• Garsusis anglų dramaturgas William 
Shakespeare yra pasakęs: “pasaulis — 
scena, visi žmonės aktoriai.” Nieko nėra 
prie to pridėti, tikrai pasakyta tiesa. Ką 
mes matom ar nematom, girdim ar ne
girdim, jaučiam ar nejaučiam, supran
tam ar nesuprantam, tas viskas yra vi
satos savybė. Kas nors mato ar matė, 
girdi ar girdėjo, jaučia ar jautė, supran
ta ar suprato, ir 1.1. Atsidėjusiai studi- 
juot gamtą, ieškot būdo pažinimui visa
tos nėrą kosmoteizmas, tiktai kiekvieno 
žmogaus pareiga. . 1 , .

Šį tą pasakėm apie gamtos dramą,

Mums sekasi geraiu Buvau neseniai 
Maskvoje. Ten dainavau dviejuose kon
certuose. Sekėsi gerai. Apžiūrėjau visas 
įdomybes, teatrus, muziejus, galerijas. 
Esu sužavėtas gražiais didingais pasta
tymais ir puikia aktorių vaidyba. Rusų 
menas yra aukščiausias menas. Jūs ga
lėsite mane girdėti, kai dainuoju per ra- 
diją* ;

Rašykit į Kauną, į teatrą.
Kazys Gutauskas.”

žmonių gyvenimo ,dramą, kuri eina be 
sustojimo. • i

Kitaip su vaidinamu teatru, kuris yra 
perstatomas fikcijoje, kaip tikrovė. Pir
mą vietą užima teatro turinys, kuris iš
imtinai priklauso nuo dramaturgo. Di
delę reikšmę turi dramaturgo gražiakal- 
bystė, žavėjanti ekspresija, platus abi
pusiškas pažinimas gyvenimo sąlygų; 
bešališkas perstatymas luomo, epochos, 
iš kurios veikalas kuriamas. Jei tie da
lykai, yra tikroje reflekcijoje, tai teatro 
veikalas- iš dramaturgo pusės pasekmin
gas.

Pas mus, lietuvius, teatrinio meno 
kūrybą dar jauna. Turim kreipt daug 
dėmesio, kad ji augtų ir tobulėtų. Geros 
pradžios ženklai tai mūsų teatrališkos 
meno literatūros gausa, bet ji visai ne 
kondensuotoje padėtyje: pavyzdžiui, pa
žvelkim į “English Dramą” 1580-1042 by 
Brooke & Paradise, arba “Sixteen Fa
mous American Plays” by Cerf & Cart- 
mell, ir kiti šimtai panašių knygų. Pas 
mus lietuvius teatro “pradžios” reikalai 
gana padrikoje formoje.

Kaleidoskopą lietuvių teatro sudaro 
bendrai teatrališka literatūra (veikalai) 
ir tai, kas su ja eįna. Statomasis veikalas 
sudaro tik vieną nuošimtį (1%), toliau 
seka lošėjai, kostiumai, grimas, reži
sierius, auditorija, 'steidžius, dekoraci
jos, publikacija, publicistika ir publika.

Teatro veikalas nusako: veikiančias 
ypatas, jų amžių, ką jie reprezentuoja, 
kur vyksta aktas, kokiu laiku ir kitas 
smulkmenas. Aktoriai-lošėjai turi prisi
taikyti gestais ir mimika. Aktorius turi 
tą pagyvent lošiamu laiku iki raidės. 
Aktoriai tai stiprieji pilioriai, kurie lai
ko teatro katedrą bendrai su visais ki
tais teatrų mylėtojais.

Sykį trumpai paminėjau apie Montel- 
los Lietuvių Liuosybės Dailės Ratelį ir 
jo nuveiktus darbus. Tuo pačiu kartu til
po jubiliejinė minimo ratelio istorinė 
p^žvalga. Ten matėme mirgančius, 
gražius gerų draugų ir draugių vardus, 
pavardes ir tik lyg šiol tuomi pasiganė- 
dinome, kuomet mes daug plačiau turė
tum žinot apie tuos gerus žmones.

Keliais atvejais esu pasisakęs, kad 
mums reikia geriaus pažint savuosius, 
kurie siela ir kūnu atsidavę lietuviškam 
teatrui, kultūrai. Jie dirba ir rūpinasi, 
kad mūsų kultūriniai reikalai klestėtų 
dabar ir ateityje. Po šį platų kontinentą 
tūkstančiai pasišventusių, pasiaukojusių 
liberalizmo apaštalų darbuojasi visais 
frontais. « ,

Čia turiu pasakyt žodį kitą apie vie
ną asmenybę iš montelliečių Liuosybės 
Dailės Ratelio.

ŽADA STREIKUOTI ŠALIES 
PLOTU, JEI NEIŠPILDYS 
JŲ REIKALAVIMŲ

Internation. Union of Mine, 
Mill & Smelter Workers 
(CIO), savo susirinkime pasa
kė, jei kompanija nepakels 
jiems algos po 17c, tai bus 
iššauktas streikas visos šalies 
plotu, toje šakoje dirbančių 
19,000 darbininkų.

Unijos nutarimai bus tuo- 
jaus pasiūlyti kompanijai ir 
po jos atsakymo, bus pradėtas 
žygis. Darb..

BUTKU JUZĖS ATMINTIS
GRAŽIAI PAMINĖTA KUL
TŪROS - MENO KLIUBO 
RADIJO PROGRAMOJE

Kultūros ir Meno Kliubo 
radijo pusvalandis (WGES, 
antradienis, 7:30 p .m.— 8:00 
p. m.) paminėjo neseniai Lie
tuvoje mirusio rašytojo - poe
to Butkų Juzės atmintį. But
kų Juzė, kurio tikras vardas 
buvo Juozas Butkus, buvo vie
nas labiausiai mylimų Žemai
tijos ir visos Lietuvos poetų.

Radijo programoje Butkų 
Juzės atmintis pagerbta trum
pu, bet jausmingu Leono Prū- 
seikos apibūdinimu ir įvertini
mu mirusio rašytojo. Kaip iš
sireiškė platieji programos 
klausytojų sluoksniai, Prū- 
seikos sudarytas ir skaitytas 
minėjimo tekstas, apimantis 
citatas iš paties Butkų Juzės 
poezijos, citatas iš spaudos 
apie nuostolį su jo mirtimi, 
buvo labai įspūdingas ir jau
dinantis.

Dėl šio paminėjimo pasau
linių žinių santrauka paduota 
šiek tiek sutrumpintoje for
moje, bet klauso vai sutinka, 
kad tuomi programa vien pa
įvairinta, pagerinta ir pridėta 
daugiau spalvingumo ir sko
nio.

Nurodoma, kad tokie ir pa
našūs priedai gali paversti šią 
radijo programą tikrai verta 
savo, kliubo vardo — Kultūros 
‘ir 'Meno.

-i

/Jy -J

Stasys Baronas , <
Stasys Baronas gimė Berčiunėlių kai

me, Vabalninku parapijoje, 5 d. rugsėjo, 
1894 metais. Jo geri tėvai, Juozaš ir 
Magdalena Baronai, gyveno iš žemės 
ūkio. Nemažą šeimyną auklėdami, nega
lėjo įtupdyti savo vaikų į »gimnazijos 

■ suolus. Davė jiems tik gerą pradinį mok
slą. Stasys paveldėjo gerą charakterį ir 
dvasinę koncepciją — tai prigimties do
vana.

1905 metais įvyko pirmas, lyg netikė
tas, vabalninkiečių sąjūdis. Tas įvykis 
plačiai palietė jaunimą ir jaunuolius. 
Stasys Baronas tada buvo t'ik* 11 metų. 
Mes, vabalninkiečiai, atmenam 1905 me
tus ir veikėjus: inžinierius E. Galvanau
skas, vaistininkas Matulis, pedagogas 
Žitkevičius, studentai A. Sruoga, Balys 
Sruoga, Kazys' Bizauskas ir kiti.

Tenai prasidėjo progreso kelias į liuo
sybės šaltinius. Atsirado “daug knygy
nėlių”, taipgi tais pat 1905 metais pirmą

{Tąsa 4-me pus.)

UŽDRAUSTA FOTOGRA
FUOTI NAKTINIUOSE 
KLIUBUOSE

Illinois Valstijos Seimelis 
nutarė uždrausti naftiniuose •/TO 
kliubuose traukti paveikslus.
Jie aiškina, kad kartais pasi
taiko biznio reikalu nueiti į 
kliubą su kita moterimi ar . * 
mergina, tai fotografistės nu
traukia juos, o vėliaus reika- 
Jauja pinigų, jei nenori, kad 
žmona pamatytų tokį paveiks
lą, —turi išsipirkti. Kitais žo- '■* 
džiais, jie pavadino fotogra- v. 
fisčių biznį šantažu. £

Tačiau fotografistės prieš ’ 
tai protestuoja; jos sako, kad 
jos dorai uždirba pragyveni- 
mą ir jokių šantažų nevartoja.

Naujas įstatymas įeis gallon 
kai gubernatorius Green pasi- 
rašys. Senatoriai tikisi, kad 
pasirašys ir. nuo rugpjūčio 1 < 
(j. fotografistės neteks darbo.

Fotografistės siunčia pro
testus senatui ir nurodinėja, 
kad toks naivus, įstatymas yra 
kenksmingas. Viena, jos ne- J 
teks darbo, o antra, jei vyrai 
bijo nutraukimo paveikslų, tai 
neturi eiti su svetimomis mo
terimis. Bauginimas nuo sveti
moterystės palaiko dora, foto- ’ 
grafistės sako.

KENNELLY VIS TEBEŽADA 
APVALYTI MIESTĄ

Chicagos miesto majoras 
Kennelly spaudos konferenci
joje pareiškė, kad jis apvažia
vęs visą miestą ir suradęs, 
kad miesto švara nepagerinta, 
tas pats ir su gatvėmis. Jis 
sakė, kad warduose atsako- 
mingi žmonės švaros priežiū
rai bus šaukiami j pasitarimą 
ir jei'jie nepataisys to apsi
leidimo, bus baudžiami.

Majoras šaukia į pasitarimą 
Lloyd M. Johnson, gatvių pri
žiūrėtoją, kad jis paaiškintų, 
kodėl valymo darbas taip lėtai 
eina. ’ Rep.

•sfvį*

3-čias puslapis-
Laisve—Liberty Lith. Daily *

* Seštad7 Liep. 26, 1947.
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/Teatro Kaleidoskopas

(Tąsa nuo 3-čio pus.) 
kartą teatras buvo perstatytas — kome
dija “Amerika Pirtyje”. Įvyko Zaprutiš- 
kių kaime, Vabalninku parapijoje. Nuo 
Čia Stasys pradėjo savo gyvenimo karje
rą. Knygelių buvo galima gauti. Taipgi 
Stasys turėjo vyresnius brolius ir seseris 
Amerikoje ir iš jų gaudavo daug lietu
viškosios literatūros tuo laiku.

1911 metais Stasys nusprendė važiuot 
į Ameriką. Atvažiavęs į. Jungtines Vai- * 
stijas negaišino laiko; jis stojo į Brock
ton, Mass., aukštąją mokyklą ir ją baigė. 
Jaunose dienose daug manė apie kokią 
profesiją ir tam darė rimtus prisirengi
mus. Bet ne visada taip vyksta, kaip 
žmogus manai; tą patyrė ir S. Baronas. 
Pirmas pasaulinis karas sugriovė jo 
tikslus. Su pradžia 1918 metų Stasys į- 
stojo į Jungtinių Valstijų Komercijos 
Laivyną, ištarnavo ko ne du metus.

Dailės srityje Stasys gerai prisirengęs, 
jis yra studijavęs porą žiemų Dramos 
mokykloje Bostone.

Teatras Stasiui Baronui lyg prigimtas; 
ne vien kad jis vadovaujančias roles vai
dina su dramatišku gestu. Visas darbas, 
kuris liečia teatrą, jam nėra svetimas 
ir sunkus — režisieravimas, grimeravi- 
mas. Prie to turi gerą adiminstratyvj su
pratimą dramatiškų grupių buityje.

Dideli teatralai Augustas ir Stasys 
Baronai (broliai). Apie Augustą sykį 
paminėjau, sužymėdamas jo nuopelnus 
teatrui, parašydamas “Mūsų Teatras* ir 
Jo Ateitis” (Laisvė rugp. 29 d. 1|942 m.). 
Nuo 1911 metų Stasys Baronaš ne tik 
teatrui atsidėjusiai dirba, jis yra visuo
menininkas, daugmetinis veikėjas. Be
veik visuose nacionaliuose suvažiavimuo
se jis yra dalyvavęs. Vadinas, leido savo 
jaunas dienas visuomenei. Dalyvauja 
draugijų, kuopų susirinkimuose ir bend

radarbiauja progresyvei spaudai. Tuom 
jis užsitarnavo didelę pagarbą nuo žmo
nių.

Kaip matot iš atvaizdo, S. Baronas 
daugiau panašus j diplomatą ne kaip į 
aktorių; jojo tipas tykus, gilus, nebijo 
darbo, darbą atlieka gerai. Myli studi- 
juot ir nepradinis politikoje. Baronai 

'yra stipriai susirišę su Liūosybės Dailės 
Rateliu, Montello, Mass.~- Montelliečiai 
teatrališko meno srityje aukštai pakilę.

Sausio 11 d., 1947 m., turėjau garbės 
parašyt Laisvėje “Kaleidoskopas Lietu
vių Teatro Amerikoje”. Trumpai keliais 
žodžiais prisiminiau apie Liūosybės Dai
lės Ratelį ir ištisai įdėjau Lietuvių Liuo- 
sybės Ratelio istorinę peržvalgą, kurią 
Stasys Baronas prirengė ir skaitė jubi
liejiniame 30 metų sukakties surengime 
(tas buvo lapkričio 28 d., 1942 m.).

Gauti gražesnę varsą teatro kaleido
skopui,' turim geriau pažint lietuvių te
atrališkas grupes ir lietuvių teatro mė
gėjus - artistus. >

Los Angeles, Gal.
Kp.

įvyks

LMS Pirmos Apskrities 
Reikalai

Tarpe.Lietuvių Amerikoje vis pjačiau pra
sideda meno-kultūros darbas. Po praeitų me
tų Lietuvių Meno Sąjungos Festivalio ir su
važiavimo Chicagoje, kuris paliko gana gerą 
įspūdį lietuviškoje visuomenėje, ’prasidėjo vi
suotinas darbas ir organizavimas naujų vie
netų, kaip tai, dramos grupių, o juo dau
giausia pasisakyta dėti pastangas jaunimo 
įtraukimui į meno veikimą. LMS Centras 
išleido porą ar trejetą gerų veikalų. Bet cho
rams paruošti naujų dainų, šiuo kartu, nie-. 
kas nesirūpina. Taigi, turim pasitenkinti 
tuo, ką chorai patys įsigyja, arba paliekama, 
kad senomis dainomis tą trūkumą užpildytų.

Lietuvių Meno Sąjungos Trečia Apskritis, 
Brooklyn, N. Y., lapkričio mėnesį rengiasi 
prie festivalio, kuris tęsis 3 dienas. Taigi 
LMS Pirma Apskritis^oūtinai turėtų pasiųsti 
savo atstovybę į Trecios Apskrities festivalį

LMS Pirma Apskritis rengiasi prie meno 
šventės. Tai bus Pirmos Apskrities bendras 
su meno vienetomis piknikas, rugsėjo 21 d., 
Liberty Darže, Willow Springs, III.
chorai dainuos pavieniai po 2 dainas ir visi 
bendrai porą dainų.

Kad prie pikniko gerai prisirengti, birže
lio 30 d., laikė vienetų ir Apskrities komite
tai bendrą susirinkimą, kuriame buvo pateik
ta programos planas, kad nuo kiekvieno vie
neto viena ypata turi įeiti į programos pri- 
rengimo komisiją su chorų mokytojais kartu.

Orkestrą piknikui yra užprašyta Peivio. 
Aišku, kad visus pikniko reikalus galutinai 
sutvarkyti, reikia bendros kooperacijos ir iš 
Chicagos ir apylinkės lietuvių, kad pikniko 
jie dalyvautų.

Jame.

“Jonas Žiaurusis” 
Montevideįuje

Uruguajiškis Darbas” rašo:
“Užvakar ‘Ambassador’ kine pradėtas 

rodyti tarybinis filmas ‘Jonas Žiaurusis’ 
(Ivan El Terrible). Jį sukūrė genialusis 
rusų kino direktorius Sergejus Eisenstei- 
nas, o muzikinį fonų filmui davė įžymu
sis tarybinis muzikas Sergėjus Prokofie
vas. Caro Jono rolę vaidina Nikalojus 
Čerkasovas, Anastazijoj carienės, rolę 
atlieka Liudmila Celikovskaja.

“Filmas taip įspūdingai ir gabiai 
sukurtas, jog savo vaizdais, veiksniais,1 
muzika, dekoracija ir pagaliau argumen
tu, neturi sau lygaus. Tarybų kinemato
grafija su šiuo filmu iškėlė ir labai vy
kusiai pavaizdavo rusų tautos garbin
gąsias kovos tradicijas už savo laisvę. 
‘Jonas Žiaurusis’ atskleidžia 16-jo am
žiaus istorinį epizodą, kuomet caras Jo
nas IV-sis pašventė visas „savo jėgas Tė
vynei apginti ir ją sustiprinti. Meistriš
ku ryškumu filmo j e pavaizduota Jono 
Žiauriojo kova su savo vidiniais priešais, 
tų laikų bajorais ir kitais aukštais kuni
gaikščiais, Tėvynės išdavikais. Savo nuo
žmioje kovoje už Tėvynę Jonas Žiau
rusis pasitikėjo tiktai Rusijos liaudimi.

“Šis filmas Ambassador kine rodomas 
nuo J2 ligi 24 vai.”

važiavimuose esti ir naujų 
žmonių, todėl nariai, tu
rėdami pažintį, galės juos įra
šyti į LLD 145 kp. Mes kiek
vienas privalom auklėti savo 
apšvietos ir kultūros organiza
ciją, skleisti apšvietą kur tik 
yra galima ir platinti mūsų 
darbininkiškus laikraščius ir 
literatūrą.

Nepamirškite, kad išvažia
vime turėsim skanius pietus ir 
po pietų įvyks LLD 145 kp. 
susirinkimas.

Piknikas ir LLD 145 
Susirinkimas

Iš priežasties, kad 
LLD 145 kp. ir Lietuvių Mote
rų Apšvietos Kliubo draugiš
kas išvažiavimas ant Arroyo 
Seco parko, rugp.-Aug. 3 d., 
tą dieną abiejų minėtų kuopti 
susirinkimai neįvyks svetainė
je (International Institute), 
bet visus lietuvius kviečiame 
dalyvauti išvažiavime nuo 10 
vai. ryte. Ten visi galėsime 
draugiškai' ir linksmai laiką 
praleisti. Apie 1 v. po pietų 
bus duodami skanūs pietūs 
prie stalų. Kaip girdėjau, kad 
tą dieną Moterų Kliubo susi
rinkimas visai neįvyks, tik 
įVyks ten pat ant parko LLD 
145 kp. susirinkimas. •

LLD 145 kp. Susirinkimas 
ir Centro Nominacijos 

' Kadangi yra atsiųstos LLD 
Centro valdybos nominacijos 
lakštai ir mums nebus kitos 
progos turėti kuopos susirin-1 Taipgi įstojo į kuopą du nau- 
kimo, todėl’ yra nutarta, kad 
po pietų apie 3 valandą visi 
LLD 145 kp. nariai susirinktų 
prie paskiro stalo Arroyo Se
co parke ir’ galėsimo atlaikyti 
savo susirinkimą, aptarti 
svarbesnius kuopos reikalus ir 
atlikti nominacijas LLD Cent
ro valdybos.

Todėl, visi LLD 145 kp. na
riai skaitlingai dalyvaukite iš
važiavime ir galėsim atlikti 
savo organizacijos svarbesnius 
reikalus. Kadangi tokiuose iš-

Manau, svarbu pažymėti tas 
faktas, kad nors mūsų LLD 
145 kp. du valdybos nariai 
buvo išvažiavę atostogų pro
ga, bet kuopos nariai, supras
dami svarbius reikalus, atvyko 
į susirinkimą ir turėjom labai 
gerą ir draugišką susirinki
mą.

Mūsų kuopa narių skaičium 
vis auga ir gaunam veiklių 
narių iš »kitų kolonijų. Liepos 
mėnesio susirinkime persikėlė 
iš Waterbury, Conn., malonus 
draugas Wnlteris Marinas.

ji nariai Antanas ir Marta 
Burtai. Draęgai Burtai sve
čiavosi Los Angeles mieste, at
vykę iš Washington valstijos, 
ir įstojo į 145 kp. Laikinai jie 
vėl išvažiavo atgal į Ray
mond, Wash, užbaigti savo 
reikalus ir trumpoje ateityje 
mano sugrįžti į Los Angeles 
ir pastoviai apsigyventi.

Kuopos valdyba ir išvažia
vimo komisija rūpestingai ruo
šiasi padaryti išvažiavimą ,pa
sekmingu. Rengimo , komisija

susideda iš rūpestingų narių: 
N. Petrulienė, S. Slesariunie- 
nė ir J. J. Pupis, 'todėl galima 
tikėtis gerų pasekmių iš mūsų 
būšimo išvažiavimo.

LLD 145 kp. nariai Kazys 
ir Uršulė Daviai daug sykių 
parėmė mūsų organizacijas 
savo gražiom dovanom, o šį 
mėnesį atėjo pas kp. fin. sekr. 
ir užsimokėjo' savo mokesčius 
į LLD net už tris metus iš- 
anksto. Tai pagirtini nariai, 
kad įvertina savo organizaciją 
ir savo centais padeda skleisti 
pažangią, apšvietą.

Na, tai ir mūsų Los Angelus 
145 kp. liko garbės kuopa dė
lei mokesčių! Nors dar yra 
desėtkas narių, kurie su mo
kesčiais pasilikę, bet jau gero
kai daugiau narių yra užsimo
kėjusių negu 1946 m., todėl ir 
mes galim džiaugtis savo triū
su nors tiek. z

Jau grįžo mūsų draugai iš 
vakacijų iš Oregono valstijos 
ir visi džiaugiasi turėję gerus 
laikus svečiuose. Kol kas dar 
negrįžo n iš Detroito drg. Da
viai, kur jie leidžia vąkacijas. 
Manau, kad prisiartinant žie
mai? visi grįš į savo mylimą 
Kaliforniją.

i ...» a .

DETROITO ŽINIOS
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UNIJOS KOVOS PRIEŠ 
GODINGUS NAMU 
SAVININKUS

Republjkonų kongresui
ėmus rendų kontrolę ir išlei
dus įstatymą, sulyg kuriuo na
mų savininkai gali kelti ren
das 15 nuošimčių (įstatymas 
sako tik su rendaunmko pri
tarimu), namų savininkai pra
dėjo kelti rendas. Organizuo
ti darbininkai greit sujudo pa
sipriešinti' 'godingiems namų 
savininkams, kad nedavus 
dar labiau- apsunkinti jau ir 
taip nepakeliamą naštą. Vis
kas taip pabrango, kad jau 
šeimininkė su penkine nuėjusi 
į krautuvę parsineša vos tik 
ant vienos vakarienės, ypatin
gai, jei dar keli vaikučiai ran
dasi.

Buvo jau numatoma, kad 
šiame klausime pradės bend
rai veikti abi didžiosios uni
jos: CIO ir AFL. Bet kilo tarp 
jų kokie tai jurisdikciniai gin
čai, neturinti nieko bendro su 
rendų klausimu, ir ta -vienybė 
iširo.

CIO delegatai,~ vadovybėje 
UA W vice-prcz. R. J. Thomas 
ir Wm. Nicholas, UAW Hou-

sing Department direkto
riaus, atlankė majorą Jeffries, 
kuris, kaip atrodo, vėl kandi
datuos spalio mėnesį. Majoras 
sutikęs, kad negalima daleisti 
rendų kėlimą, liepos 11 d. iš
leido proklamaciją, kurioj pa
brėžė, jog namų savininkai 
negali priversti rendauninkus 
mokėti aukštesnes • rendas iki 
vasario 29, 1948 m. Vienok 
jeigu rendauninkas sauvaliai 
pasirašys sutartį (lease), na
mų savininkas gali pakelti 
rendą ne daugiau kaip 15 
nuošimčių. Nuo didesnio ron
dos kėlimo 
apsaugotas 
1948 m.

IIMHM

rendauninkas bus 
iki gruodžio 31,

sudarius Rendau-CIO turi 
ninku Tarybą (Tenants Coun
cil), kuri veiks, kad neatsi
kartotų evikcijos, kaip tai bu
vo Hooverio laikais. Ta taryba 
pataria rendauninkams nesi- 
rašyti, kad liuosnoriai sutin
kate priimti 15 nuošimčių ren
dų pakėlimą ir kada nam# sa
vininkas jūsų to reikalaus, bū
tinai turėkite liudininkus, kad 
atsisakėte rašytis.

Jeigu jus pašauks į Aps
krities Teismą, reikalaukite

teismo su prisaikintais teisė
jais (džiūre).

, Telegrama arba laišku rei
kalaukite, kad gub. Sigler 
šauktų specialų ^Legislatures 
sesiją, t kad užšaldytų rendas 
sulyg ' birželio 30, 1947 m.; 
reikalaukite gubernatoriaus, 
kad 30 dienų “maximum” pe
riodas dėl evikcijų būtų pa
mainytas iki mažiausiai šešių 
mėnesių.

Pasimatyk su savo senato
rium ar atstovu ir reikalauk, 
kad jis balsuotų u z specialų 
legislatures sesiją.

Kad pasekmingiau kovojus 
prieš pakėlimą rendų, organi
zuokite kaimyninius komite
tus iš rendauninkų ir darbo 
unijų atstovų. Tokiu būdu tik
rai galėsite atmušti godingus 
namų savininkus nuo kėlimo 
rendų.

Lietuvių Radijo Korp. 
Piknikas

Sekmadienį, 3 d. rugpjūčio 
Vose Pavilion, Maynarde, į 
vyks Lietuvių Radio Korp 
piknikas. . Koncertinė progra
ma bus labai plati, nes iš Ka
nados atvyks dainininkai V. 
Kayackas ir V. Bubelis. Bus 
1947 m. gražuolių lietuvių 
tarpe kontestas, R. BarriS ar- 
monistas ir daug kitų dalyvių.

Prie įžangos bus aštuonios 
dovanos, kurių pirmutinė 
$100. Gera muzika šokiams. 
Visas ir visus prašome atsi
lankyti. Rengėjai.

DERYBOS ĮRA

Rendauninkas.

PARYŽIUS.—Tarp Fran
ci jos ir Argentinos buvo pa
sirašyta penkerių metų pre
kybos sutartis. Pasirašy
mas įvyko stebint Evai Pe- 
ronienei, Argentinos prezi
dento žmonai.

LONDONAS. — Anglo- 
Sovietų pasitarimai Mask
voje del prekybinės sutar
ties sudarymo tarp šių 
dviejų šalių krypsta į nei
giamą pusę, sako čia gautos 
žinios iš Maskvos. Dėl to 
Anglijos delegacija, mena
ma, greit apleisianti Mask
vą ir grįš^namo.

Alvinas.

Bedarbč Plečiasi ,
Jau labai daug tenka kalbė

tis su darbininkais, kurie at
leisti iš darbo, net gerai lavin
ti darbininkai. Iš dirbtuvių pa
leidžia apie 50 nuošimčių dar
bininkų.

Paleidimo priežastį aiškina, 
būk neturį medžiagos., A.

Tel. EV. 4-3049111 Ainslie St.
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TAXES—Business, Estate and Individual 
For all States & Cities

Also Write Ups of Business Books

Steven Augustine & Frank Sanko 
^SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNIQN AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tek EVergreen 4-9612

'L/AKSMDMAS DIENOS PIETUOSE

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grahorius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas ihuš 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už.prieinamą kalną.
Puikiai. Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamoji 

Mylimiems Pašarvoti Dovanhl

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

; •''i -

STANLEY P. ZUBAWICZ
(ZUBAVIČIUŠ)

Atlieka bizniams, namų savininkams ir individua- 
lams valdžios taksų atskaitas visose valstijose ir 

miestuose. Taipgi užveda bizniams knygas.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.^

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 
ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miehtuš.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. K ĖVmt-eeh 4-8802

RONKONKOMA
< 8684

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus /Y 
sudarau su ame-® 
rikoniškais. 
kalui esant ir \ 
padidinu t o k i o| || 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway ir 
prie Chauncey St., Broadway Lfn«

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Ave.

1 Valgykite Pietus pas
' HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St, Brooklyn, N. Y

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ šEIMfAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. t

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
.(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-869U

CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<

lELEtllONE
STAGG 2-6048

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110

|3
4 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Liep. 26, 1947



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79-85 Walworth St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ACE BEfcR DISTS.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE SCHLAFF

(172)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HEL,P wanted—female 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Irving Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN KROPF & AMAUA LESJAK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
/______________

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ,702.?. has been issued trt the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2978 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL FAURE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section *107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMANDUS JUNGE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12742" has been isfued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
986 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. LOUIS NATHAN & AARON ERENBERG

NOTICE is hereby given t’>at License No. 
GB 1405 has - been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO DI RO45A

NOTICE is hereby jiven that license No. 
GB 2209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrdl Law at 
375 — 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EDEBOHLS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SIEMS

NOTICE is hereby given th it License No. 
bB 7508 has been Issued to the undersigned 

. to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1192 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL DANGEL

NOTICE is hereby giver tnat License No. 
GB 11886 has been issued to the undei signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 De'lmonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off. the 
premises.

ALEX RIVERA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Meeker Avenue, Borough of. Brooklyn, 
County of Kihgs, to be consumed off the 
premises.

JAMES CLANCY /

I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Roebling Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings,’to be consumed off the 
premises.

JOSEFA REY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control # La v at 
340 /Roebling Street, Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SCHOCHETMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ljiw at 
192 Boerum Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kingą, to be consumed off the 
premises. *

SALVATORE CONFORTO

NOTICE is hereby given that 1 .tense No. 
GB 12740 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .-Sec.-on 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a. 
1832 Bath Ayenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

TIZIANO BERLUCCHI

NOTICE is hereby given thaK License No. 
EB 1362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1293 Bush wick Ave. & 88 Eldert Street, 
Borough of Brooklyn, • County of Kings, to 
be consumed on the premises. \
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTUlLL 

NOTICE is' hereby glv.iri that License No. 
•EB 1664 has booh issued to the dnderdgned 
to sell beer at retail under Section ’07 of
the Alcoholic Beverage Control L iw at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on thp 
premises.

CHRIS HOUGHTALING * 
. VICTOR NELSON

(Gothany Bowling Alleys)

NOTICE is hereby given that License No'. 
EB 351 has l>een' issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law r.t 
184 Bedford Avenue^, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUZEK & JOHN ZIELINSKI 

(Bedford Coffe Pot)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1773 has been Ųiued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
869 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County *of Kings, to be consumed on the 
premises. »

the
RAY KAUFMAbf WINKLER

hereby given that License

(173)

TONY LEONE

PETER DEV A RIS

Kings,

seimą
(178)CHARLES YODEShereby given that License No.

FRED FIXEN

ROTH

KINGGEORGE
CATHERINE MAKAROW

rag

HENRY BEHRJE
WINTERDUTKA &

(172)

LENOX SELF SVC
ALFRED DRUCKER

MORRIS ORT

(172)
MILLER

BRUNO & SONS

theGRACE SANTOLI

SIGMUND R. TURCZANY

HERMAN BUCK

PAT BURKE
TeL TBQbridge 6330

PAPPIANOV

CAMBRIDGE, MASS,MEYERWERNER
ISIDOREBLOCKHARRY

JOH& DRAPALA

STANLEY ZUK

LIPKO & GOLD

iSDWARD AMBROSINO

Matthew .AMARIA SCHMIDT

BUYAUSKAS
Funeral Home

VINCENT SOJAK

84-02 Jamaica Avenue DIREKTORIUSGIROLEMO LONGO
Opposite Forest ParkwayJAMES CAVELLO

WOODHAVEN
Suteikiam garbingas laidotuves

JOSEPH MORANO

$150 426 LAFAYETTE STB.& L FOOD STORE

hereby given that License No Newark, N. J.
TeL MArket 2-5172Tel Virginia7-4499.

LOUIS MARCHESANO
McKENNA

VAKACUOM VIETA
Kings

FRANK ROBINSON

GERAS VALGIS—ARTI MAUpYNES

JOSEPH DROGOWITZ
KUl/N & REGISTRO

FREEDMAN RIDGE BOWLING ALLEYhas

FRED /BRUNING
MRS. NELLIE DAUENHAUER

SPACEMR.

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

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

AGOSTINO IMPERIALS 
(New Imperiale Rest.)

NOTICE 
GB 1947

ELIAS SPYE 
(Bushwick Inn)

VINCENT BARN AO 
(Vincent’s Market)

NOTICE is 
EB 958 has 
to sell beer

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

NOTICE 
GB 7246 
to sell I

MAURICE' FEINBERG 
(Sunnydale Bakery)

STANNERS & 
COHEN

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

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmęs <apie 4 mailes)^

daug 
iš tu

HELP WANTĘD—MALE 
REIKAUBGI VYRAI

5801
County of 
premises.

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

hereby, given that License No.

OTTO KOPP 
(Otto's Delicatessen)

NOTICE is 
ĖB 440 has 
to sell beer

COOKE & D. RUSSE

KING MKT. SYSTEM, INC.

ANNA FASULLO

DOMINADOR M. PONCE

SANTO GASBARRE

ABRAHAM ROTH

AL J. KAMINSKI

Puiki farmą, tinkamai įrengta vąkacijoms, 
Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

hereby given that License No.
:ned

556
County of 
premises.

BAY

JOHN G. CHENESKI

By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

38 Driggs 
County of 
premises.

1601 Bath 
County of 
premises.

Beverage
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

OPERATORES 
dirbti prie vaikų plastikinių nuo lietaus ap- 

valaklų. Linksmos darbo sąlygos. 
ROCK NOVELTY,

326 WEST 41ST STREET, N. Y. C.
J(W4)

the Alcoholic
167 Division Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that 
GB 1377 has been issued to the 
to sell beer 
the 
214 Highlawn Ave. 
County of Kings, 
premises.

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

retail under Section ;07 of 
Beverage Control Law at 

115 — 7th 'Avenue. Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE
EB 1747 
to sell beer at' retail under 
the Alcoholic

consumed on the

NOTICE is hereby given chat*. License No. 
RW 795 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of

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

retail under Section 10 7 of 
Beverage Control Law at 

Avenue S, Borough of Brooklyn, 
consumed off the

Beverage 
Ave 

Kings,

NOTICE 
GB 7003 
to sell beer 11 
the Alcoholic

4921 — 3rd Avenue 
County of Kings, tc 
premises. •

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

t retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that. Licence No. 
GB 1620 has been issued to- the uhdersighed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLIE

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

107 of 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE 
GB 7393 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o*’f rhe 
premises.

NOTICE
GB 1404 
to sell beer i 
the Alcoholic

hereby ^riven that License No. 
has been issued to -the undersigned 

beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic

NOTICE 
GB 7550 
to sell leer f 
the Alcoholic 

7th Avenue

NOTICE
GB 1872 
to sell beer » 
the Alcoholic

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

500 Prospect Place .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to |>e ■ consumed off the 
premises. <* •*

NOTICE 
GB 1523 
to sell b.-er 
the Alcoholic

NOTICE ■ is hereby given that License No. 
GB 11240 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic leverage Control Law at 
29 Kingslahd Ave., Borough of- Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

478 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

ARCHIBALD 
Harry

C. & S. Restaurant

NOTICE
GB 2567 has been issued to the upderąi| 
to' sell b'^.r at retail under Sect ton 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
226 — 32nd Street, Borough rtf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , •

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

at retail under Section 197 of 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE 
GB ,2316 
tdl sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7120 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I is hereby given that License No.
1 has been issued to tke undersigned 
Leer at retail under Section 107 of 

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

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

retail under Section 
Beverage Control

NOTICE 
GB 2549 
to *sell beer at" retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises. •

HYMAN M. NEEDLEMAN & 
SAMUEL BLAKE

NOTICE
GB 2032 
to sell beer 
the
425 Hicks
County ^of 
premises.

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

i 107 of 
Law at 

of Brooklyn,

NOTICE Is hereby 'given that License No. 
GB 7251 has been* Issued to the Undersigned 
to sell Leer at retail under Section 157 cl 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premisgp.

GESHIS'

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 7829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE 
GB 1591 
to sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

ieer
Alcohol

NOTICE, is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undeč Section 1Č7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 DoYchcster Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragė Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

nuo 10 iki 12 ryto. 
278'Harvard Street 

kamp. InttMm 86., arti Caatral Skv.

License No. 
undersigned 

at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage Control Law at

., Borough of Brooklyn,
to be consumed off the

been issued to the undersigned 
at retail under Section 197 <»f 

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

skelbė “karą.” 
nuodų soliueija 
šus vandeniu.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2057 has been issued to the undersigned 
to 'sell beer gt retail unflcr. Section 107 of 
the Alcoholic leverage Control Law at 
2602 Geri'U'tren Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License^ No, 
?EB 605 lias been issued to the unders'gncd 
to sell beermat retail under Spctton 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
881 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
.County of Kings, to bo consumed on the 
premises. ,

NOTICE 
GB 12839 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
332 So. 3rd Street, Borough of 
County of Kings, to be cqnsumecL. off 
premises.

SIDNEY HARRY SCHWARTZ

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
ver at retail under Section S07 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE 
EB 1668 
to sell beer n 
the Alcoholic 
72 Sands 
County ' of 
premises.

hereby given that License No. 
been Issued co the undersigned 
at retail under Se.ctiqn 107 of 
j Beverage Control Law at 

. .Borough of Brooklyn, 
to bo consumed on the

NOTICE 
GB 6978 
to sell beer r 
the Alcoholic 
2922 
County of Kings 
premises.

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

3002 — Avenue J{, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 7383 
to sell beer 
the Alcoholic

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

retail under Section 107 v.f 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE
GB 2259 
to sell Leer i 
the Alcoholic

Quentin

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 495 has been issued to 'lhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Sutter Avenue, Borougn of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FE1GELES DELICATESSEN, INC. (T)

NOTICE 
GB 1540 
to sell beer at retail under Section 107 o| 
the Alcoholic Beverage Control Lnw 4 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed .off he 
pramigęs.

HERMAN GOLDFEDER

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
[1275 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises. / ' ,

H&NRY VON SEGGERN (T)

NOTICE
GB 1723 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
165 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

is hereby given (.hat Liceus 
has been issued to the under

retail under Section 107 of 
Beverage Control ■ Law at

1, Borough of Brook’.vn, 
to be consumed off the

hereby given that License N». 
been issued to the undersigned 
at retail under Section .’.07 rtf 

Beverage Control Law at 
825 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1630 has been issued to the undersigned 
to sell near at detail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6741 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEGERDICH TEPIKIAN (T)

ssued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE 
GB 12840 
to sell beer at retail ’under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

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

NOTICE is 
EB 1792 has been issued to the undersigned 
to sell beer a( retail under Section 10/ of 
the Alcoholic 
1402 Newkirk 
County of 
premises.

PEARL

NOTICE is hereby given that License Nc. 
’GB 11053 has been issued to the undersigned 
to sell Leer al retail undei' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

the Alcoholic 
1852 Flatbush 
County of 
premises.

NOTICE
GB 1783. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

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

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

Section 107 of 
Beverage Uontrol Law at 

327-329 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. *

JACK SANDERS SCHUMSKY

ncJ
107 of

Law at 
ih ooxlyn, 

the

• OPERATORIAI • KIŠENIŲ SIUVfcJAI
• KALNIERIŲ UŽDfeJIKAI • RANKOVIŲ DURftJAI

• RANKOM SKIEPŲ SIUVĖJAI IR STATYTOJAI ’
• UŽBAIOEJAI

Nauja Moteriškų siūtų dirbtuve turi puikiausių darbų lavintiems darbininkams. Nuo
latinis darbas ir puikiausia mokestis. Daug darbininkams pašalpų )Creipkitčs tuojau. 
' BER BEN FASHIONS, INC.

54 SUMMER AVENUE, NEWARK, N. J.
Humboldt 5-4042

NOTICE is hereby given that License Nb. 
GB 1765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 rtf 
the Alcoholic Beverage Uohtro} 1 ht 
2663 W. 37th Street, Boj-ough of Brooklyn, 
County o: Kings, to be consume^ qff the 
premises.

NOTICE is hereby given that Lic<?lfie 
CB 708 has been 
to sell beer 
the Alcoholic 
504 Maroon Street, 
County of Kings, to 
premises.

MAJOR JAMES

provincijoj trekų 
priklauso unijai,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beyerage Control Law at 
1151 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No.- 
EB 323 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unddr Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on the

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

at retail under Settion 107 6( 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off tho

NOTICE 
GB 6956 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
1158 Lenox Road, Borough 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
EB 1190 hgs been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under. Section i<)" of 
the ^Ucpholic Beverage Control Law at 
5014 — Avehuo I), Uo.ough of Brooklyn, 
County of Kings, tJ be consumed oh the 
premises.

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

i 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is 
GB 2021 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
297A Myrtle Avenue 
County of Kings, t< 
premises.

is hereby given that License No. 
has bflen"'issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINęi VYRAI

NOTICE 
GB 1S50 
to sell I 
the 
9201 
County of Kings, ^to be consumed off tho 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section f07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS

Law a' 
Brooklyn 

to be consumed on th<

WASHINGTON. — Ken
neth C. Royall tapo prisaig- 
dintas karo sekretorium; 
jis užima pasitraukusio 
Patterson’o vietą.

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BETTY WAR6HAWSKY

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

709 — 6th Avenwe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM STERNBERGNOTICE is 
EB 410 has 
to sell beer 
thq Alcoholic 
39-41 Kossuth Place 
County of 
premises.

County 
premises,

NOTICE is libreby given Giat License No. 
EB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Nostrand Avenue,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEXINGTON DELICATESSEN, INC.

NOTICE 
'GB 7528 
to sell )»eėr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Ringsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
EB 568 has 
to sell ivęr 
the Alcoholic 
Ž212, (Voorhies Ave 
CouiJ®’ of Ki|tg$, 
premises, 'k

FREDERICK R. LOUIS

NOTICE 
GB 1180 
to sell beoY i. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
0128 — 4 
County of 
premises.

NOTICE
EB 1176 has be^n issued to the undersigned 
to sell beer at i'etaii under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

39th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE 
GB 1770 
to sell beer s 
the Alcoholic 
6223 — 14th Avenue 
County of Kings, tc 
premises.

Control Law ai 
Borough of Brooklyn 
be consumed on the

NOTICE is 
EB 536 has 
to sell '.eer 
the Alcoholic 
4522 — J8th Avenue 
County of Kings, to 
premises.

NOTIQE is hereby given that License No. 
GB 7179 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

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

merginos 
Klijavimui ant džiulerių 

GERA ALGA , 
NUOLATINIS DARBAS 
Linksmos Darbo Sąlygos 
JULES SCHWAB & CO.

821 FIFTH AVE.; N. Y. C.
(173)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11030 has been issued to the undersighed 
to sell beer » 
the Alcoholic 
256 Union 
County of 
premises.

NOTICE 
Gii 9533 
to sell leer a 
the Alcoholic 
4101 — Avenue 
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
GB 8943 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
25 Driggs 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1505 
to sell Veer j 
the Alcoholic 
213 Franklin __
County of Kings 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law nt 

4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Antras pavojingas augalas 
tai “poison ivy.” šis augalas 
auga drėgnose vietose, palei 
upes, slėniuose, ir yra sunku 
pažinti, nes turi panašumo j 
aviečių krūmus, žmogus dasi- 
lytėjęs jų užsinuodija. Jam 
pradeda keltis spuogučiai, pil
ni vandens, kurie labai niežti 
ir trūksta, palikdami žaizdas. 
Tos žaizdos negreit užgyja. 
Nekurie asmenys serga leng
vai ir greit išsigydo., bet ki
tiems yra sunkiai išgydoma ir 
net atsikartoja per kelius me7 
tus, kol kraujas visai išsivalo.

Miesto sveikatos departa
mentas šioms piktžolėms pa-

Jas naikina 
2-4D, atmie- 

Tą soliuciją 
purkščia iš tankų, kurie yra 
pritaisyti prie karinių automo
bilių, džyp, per gumines žar
nas. Miestas paleido į ’darbą 
tris tokius vežimus.

Tikimasi, kad tuo būdu tas 
piktžoles bus galima išnaikin-

ORNAMENTAL IR ĮVAIRIŲ
Iron Layer-outs ir Fitters
Turi būt aukšto* rūšie* mechanikai 

Dėl pasitarimų šaukite Mi*ter Brocke, 
Elizabeth 2-3000.
Ar kreipkitės j 4

ELIZABETH IRON WORKS
GREEN LANE ELIZABETH, N. J.

Brooklyn, 
the

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

^HiiittiuiiniiiiiimiinHflfiniiiiHaKrnTmiHiiwMfflnaymiiinwwrtiKnnmmwfflHMfnBM

KARAS” ANT PIKTŽOLIŲ
Montreale, priemiesčiuose 

Black 
labai

R. TĘSTĄ & SĄM M- CXWEN 
(Great Ridgewood Dairy)

PRANEŠIMAI 
CLEVELAND, OHIO

Buvęs Modern Book Store po 826 
Prospect Ave., dabar yra po nauju 
antrašu: 1067 E, 105th St., ir vadi
na The People’s Book Store. Užei
kite j šią krautuvę, galėsite gauti 
visokių knygų ant kultūros, ekono
mijos, rasės, tautybės ir tt. klausi
mų. Čia būsite patarnauti manda
giai, nes krautuvės vedėjai yra dar
bo žmogaus draugai.

NOTICE iy'hereby given that License 
EB 371 hris been issued to the undersi 
to sell Her at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
166 Fulton Street, Boroutd 
County of Kings, to be consumed on 
premises. , 1

ANGELOS ŽADANTIS

NOTICE 
GB 2431 
to sell hoer r 
the Alcoholic 
150 Troy 
County of 
premises.

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section i67 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street,’ Borough of Brooklyn, 
County of Kir}#Of to be consumed off the 
premises.

ANDREW SCHELLE

REIKALINGOS 
Vien Tik Patyrusios 

Siuvamųjų Mašinų
• Operatores

PUIKIAUSIOS ALGOS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
MUZIKA LAIKE DARBO IR' 
POILSIO PERIODAIS
ESSKAY DRESS CO.

24 Mason Street 
Pawtucket, R. I. ♦

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING (T)

NOTICE 
GB 9011 
to sell beer at retail pntjer Sectioh 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law gt 
14 Stone Avenue, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be rtoneumed t»£f the 
premises.
JOSEPH

STOGDENGIAI 
Ir Šoninių Sienų Vyrai 

VIENTIK PATYRĘ 
NUOLATINIS DARBAS 

TILO 
92-56 165tll St., 
JAMAICA, L. I.

NOTICE is hereby given that Eicer.se No. 
EB 376 has been issued to the unde.sSrned 
to sell beer at retail under Section 10 
the. Alcoholic Beverage Control 
1713 — Avenue U, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MINNIE STlllJTMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 360 has been issued J.0 ib.e undersigned 
to sell beer at retail under Section 1V7 of 
the Alcoholic .Beverage Control Law at 
7409A — Avenue U, Borough of lįi-ooklyn, 
County of Kings, to- be consumed ,on the 
premises.

PASQUALE OREFICE (T)

NOTICE is hereby given that, License No. 
ĘB 350 has been issued to the undevsiign<y( 
to se|I. i.eer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1764 Ę, N^w York Ave.. Borough'of B’klyn, 
.County ofKltigs. to be consumed on the 
premises. ■ s

ĘAST N, V- bAR & GRILL (T)

NOTICE 
GB 7473 
to sell beer 
the Alcoholic 
4917 — 7 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10967 has been issued to the undersigned 
to sell .'ear at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be ’consumed off the 
premises.

Reikalingos Patyrusios 
SIUVĖJOS 

Prie Mattress ir Upholstery
Darbo ant powpr siuvamųjų mašinų 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
40 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS
Vien tik patyrusios tegul kreipiasi

I Mister Forte 
ALLIED SLEEP PRODUCTS CO., INC.

560 ACADEMY AVE., 
PROVIDENCE, R. I.

■NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1382 has been issued to the underidgi.ed 
to sell beer at retail under Section 197 ol 
the Alcoholic Beverage Control .Law at 
1231' McDonald Ave., • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ertrrsumed on the 
premises.

ANGELO AGRA PI DIS (T)

if palei St. Lawrence ir 
River upes yra priaugę 
daug piktžolių, kurios 
metai užkrečia ligomis 
miesto gyventojų. Viena 
piktžolių yra vadinama 
weed”. Tai ypatinga žolė. Au
ga visose miesto dalyse, kur 
tik kokiai žolei galima augti, 
ypatingai plačiai veisiasi tuš
čiuose piečiuose. Ji užauga 
aukšta,, beveik sulig žmogaus 
aukščio ir žydi kekėmis, ma
žais smulkiais žiedeliais. Ji 
yra pavojinga tuo, kad pradė
jusi žydėti paleidžia iš žiedų 
smulkias dulkes. Tos dulkės 
daugeliui asmenų yra pavojin
gos ir užkrečia juos karštlige, 
vadinama “Hayfever”.

Vairuotojai Reikalauja Apmo
kamų Nakvynių

Kvebeko provincijos trokų 
vairuotojams atsibodo miego
ti savo sunkvežimiuose ir jie 
reikalauja iš savo bosų, kad 
jiems nuvažiavus į kitą mies
tą, būtų nakvynė apmokama, 
kad jie galėtų žmoniškai pra
leisti naktį ir pasilsėti. Iki šiol 
jie miegodavo savo trokuose. 
žinoma, tokios nakvynės ne
myli niekas ir ji neneša nau
dos sveikatai.

Kvebeko 
vairuotojai 
kuri vadinasi A. F. of Labor, 
ir turi 800 narių. Neseniai vai 
ruotojai gavo algų pakėlimą, 
po 19 centų į valandą. Dabar 
jie reikalauja, apart apmoka
mos nakvynės, pripažinti tega
lės šventes ir už jas apmokėji
mo, trumpesnių darbo valan
dų ir unijos pripažinimo.

Reporteris.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that Licen.i. 
GB 1396 has I 
to sell l-c*,' s 
the Alcoholic 
2703 -- Avenue 
County of Kings, 
premises.

JOHN

beer and wine at retail und'ir Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Ditmas St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
Š5 Johnson Street, Borough 'of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed on the 
premises.

Montreal, Canada 
SUSIŽEIDĖ

, Birželio 30 d. darbe susižei
dė Antanas Smetona. Yra iš
narinti du šonkauliai nugaro
je. Daktarui pavėlinus, išvyko 
gydytis į Vai David, Golden 
Lake, kur vasaroja visa jo

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

at retail under Sebtion 107 of 
Beverage Control Law at 

2277 McDonald Avenue, Boro'ugh of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ROBERT E. TJREY (T)

NOTICE 
GB 2256 
to sell beer at retail under Section i07. of 
the Alcoholic Beverage Control Law . at 
5909 — Avėhuo Boroifgh^ of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ • (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1517 has been issued to the’ undersigned 
to sell beer at retail under Section 107^ of 
the Alcoholic Beverage 
2197 Flatbush Avfcnue 
County of Kings, to 
premises.

DR. JOHN REPSHIS 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

hereby given that License No. 
been issued to the undersi’fnc d 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

ough of Bro. klyn, 
consumed on the

Eicer.se


Malonu.Girdėti 
Lietuvišką Programą

Lietuviškas žodis 
oro bangomis daro 
dį lietuvio, darbo 
prislėgtoj krūtinėj, 
sant, taip norėtųsi 
landį prailginti. O čia jis toks 
trumputis, akies 
prabėga.

Laisvės Radio 
nors dar neseniai 
bet jau suspėjo užimti bene 
pirmą vietą panašiose progra
mose. Programos nėra įdo
mios, Jeigu vien tik rekorduo- 
tos birbynės tęsiasi. Programų 
vertė priklauso nuo to, kokių 
gabumų talentai jose dalyvau
ja. •

Atrodo, kad Laisvės Radio 
programų vedėjai, nors dar 
vos pradėję darbą, bet šiame 
klausime yra laimingesni už 
kitus. Dėl ko laimingesni, tai 
jau ne paslaptis — turi gero 
talento dalyvius, ypač daini
ninkių, savo programose. Nese
niai dainavo Lelija Bastytė ii’ 
maspethietė Doloroza Petro- 
nytė. Labai naudingi higijie- 
niški Dr. Kaškiaučiąus patari
mai. Patinka, vedėją,aiški lie
tuviška kalba. Bet tuos visus 
malonius ir naudingus daly
kus, tarsi vainiku, apvainikuo
ja mūsų jaunos lakštingalos- 
dainininkės, jų malonūs, švel
nus balseliai oro bangomis. 
Tai* mums, lietuviams, garbė 
ir pasididžiavimas.

Mūsų išeivija neskaitlinga 
tokiais talentais. Be to, kiek 
tokių jaunų mergelių bei vy
rų, čia gimusių, gėdijasi tėvu 
kalbos, gėdijasi lietuvišką žo
dį ištarti. Dėl to juo labiau 
mes turime įvertinti mūsų ra
dijo lakštingalėles kaip Lelija 
Bastytė ir Doloroza Petronytė.

Jeigu jos ir ateityje T.a is ves 
Radijo programose dalyvaus, 
tai tos programos klausovų 
bus aukštai įvertinamos.

Iksas Igrikas. j

bei daina 
gilų įspū- 
žmogaus, 
Besiklau- 

tą pusva-

mirksniu

programos, 
pasigirdo,

ORAS GRAŽUS, TIKSLAS GERAS, 
BUS SMAGU PIKNIKAUTI

Liepos 27-ta, sekmadienis 
jau netoli. Tą dieną įvyksta 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo visli New Yorko ir arti
mojo New Jersey kuopų ben
dras piknikas. Jis bus gražia
jame Lithuanian Liberty Park, 
240 Mitchell Ave., Lindene.

Oro šiomis dienomis tiki
masi gražaus ir šilto. O šiftais 
orais niekur kitur nerasi to
kios patogios vietos piknikam, 
kaip Lindene, Liberty Parko 
patogioje giraitėje, apsuptoje 
m i estą vo parko su sėdynėmis 
ir maudynėmis.

Laukai, daržai ir giraitės 
šięmet nepaprastai 
tankių lieti] išprausti 
dyti. Vaisiams bręsti 
lauko nuimti šiemet 
vo nenaudingas,

gražūs, 
ir pagir
iu nuo 

oras bu-
farmeriams

vargingas, bet laukų grožei 
palaikyti pats geriausias. Nie
kad pirmiau laukai nebuvo iš
laikę savo pavasarinės grožės 
taip ilgai, kaip šiemet.

Taigi, visi į LDS kuopų ben
drą pikniką šį sekmadienį, lie
pos 27-tą, Lindene, pasišokti 
prie Antano Ęavidžio orkes- 
tros, pasivaišinti rengėjų pa
ruoštomis geromis vaišėmis, 
pailsėti pavėsyje!

' Automobilistai savo kelius 
jau žino. Neturintiems auto 
lygiai lengva pikniką priva
žiuoti Pennsylvania trauki
niais, nuo 33rd St. ir 7th Avė., 
New Yorke. Važiuoji be per
sėdimo į Lindeną. Nuo 11 :40 
iki 4 :50' šeši traukiniai.

Iki pasimatymo piknike!
R.

PHILADELPH1J0S PIKNIKAS
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

Jau laikas rengtis važiuoti 
į didįjį philadclphiečių pikni
ką paramai dienraščio Lais
vės. Jis įvyks rugp. (Aug.) 31 
d., Crescent Picnic Grounds, 
56 Cornell Ave., Gloucester 
Heights, N. J. Toje pačioje 
vietoje, kur pernai buvo.

Brooklyniečiai jau pasisam
dė busus ir jau organizuoja 
pasažierius vykimui į pikniką. 
Iš Brooklyn© busais kelionė 
$3 Round Trip.

Busams bilietai jau gatavi, 
prašome tuojau kreiptis į Lais
vės raštinę ii’ įsigyti bilietus. 
Nelaukite paskutinių dienų, 
užsisakykite dabar .

Atsiminkite, kad po pikniko 
ant rytojaus bus Labor Day 
šventė. Tad, jei ir vėliau su
grįšime, bus laiko poilsiui.

Philadelphiečiai yra malo
nūs ir vaišingi žmonės. Nors 
kartą į metus turime su jais 
pasimatyti. Tad, pasinaudoki
me Laisvės pikniko proga.

Lituanica Skveras 
Ašarėlėm Numazgotas

čia, Brooklyne, turime Litu
anica 
ir kiti žmonės sueina pasėdėti, 
pasikalbėti, o kartais ir stip
riai pasiginčyti bei pasiskųsti 
viens kitam bėdomis ar ne- 
sveikatomis. Tačiau tokios re
gimos priežasties ašarėlėms 
čia nebuvo buvę nuo to laiko, 
kai Lituanica Aikštė gyvuoja.

žodžiu tariant,, aikštė įsi
steigė velionies Roosevelto lai
kais ir tokios visuomeniškai 
skaudžios padėties, dėl kurios 
reikėtų vraudoti ir gėdytis, čia 
nebuvo buvę. Bet dabar, repu- 
blikonų ir prez. Trumano de
mokratų valdymo laikais, 
rado:

Priešais pat aikštę,. 
Mewes St., pirmos durys
So. 2nd St., sukrauta ant ša
ligatvio krūvutė rakandų. Jie 
ten stovėjo liepos 24-tos po
pietį. Jie tebestovėjo ' liepos 
25-tos rytą. Per visą naktį prie 
ji] dežuravo policistas.. Rytme
tį, skubindami į darbą, kai
mynai sustoja, apžiūri, liūd
nai palinguoja galva. Dar ki
tas išsitaria:

— Laiminga nelaimingoj^ 
kad šiandien nėra lietaus. Ra- 
kandėliai nieku nepridengti, 
būtų ištižę.

— Kažin kur šeimininkė? 
— klausia kitas.

Atsirado kaiminka, kuri ži
no apie šeimininkę. Ne, pavar-

Skverą, į kurį lietuviai

atsi-

prie
nuo

BETTY HUTTON * .JOHN LUND 

“The Perils of Pauline” 
6s Ir Hsmenų vaidinimas scenoje * 

"THE HOUR OF CHARM” 
vien merginų orkestrą 

vadovauja PHIL SPITALNY
Dalyvauja Evelyn su savo magiku smuiku

Paramount
Broadway ir 43rd St.

Į World Tourists, Inc. | 
Į (Įsteigta nuo 1927 m.) |

|SENIAUSIA ir GERIAUSIA!
I del ■

PUNDELIŲ
I VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS
I 1i Iš anksto apmokėtais muitais. I
1 r»j2L-i • I

Union

Amerikine Premj era
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 26 

Ai’tkino perstato

Puikią Sovietų satirą, paremtą 
ant dabartinio gyvenimo 

Sovietų Sąjungoje.

draugingas žvilgsnis kaip rusai 
gyvena, mylisi ir juokiasi.

vadovaujančiose rolėse 

LIUDMILLA TSELIKOVSKAYA 
ir MYKOLAS ŽAROV. WiWi

Lituanica Restauranas 
Gražiai Pasidabinęs

’ F
Nuo praėjusio pirmadienio 

jau veikia iš naujo atsidaręs 
po atostogų Lituanica Square, 
Restauranas, kampas
Avenue ir Stagg St, .priešais 
Lietuviui Amerikos.
Kliubą.

Atostogomis restauranas pa
sidabinęs, tarsi kokia jauna
martė. Išsimarginęs daugia
spalvėmis juostomis, žvaigž
dėmis, net paukščiais ir žuvi
mis, rodos, tik čiupk ir turėk, 
net Aleko Veličkos patarnavi
mo nelaukęs. Tartum ir vėsiau, 
kada ištisi ežerai ir giraitės 
anf sienų matosi. Iš lauko taip
gi apgražintas, visas kampas 
atrodo puošnesnis.

Piliečiu

Rep.

t Direkcija Konstantino Yudino 
Pagaminta Maskvoje

STANLEY 7th Avė., bet. 42 & 41 Sts.
VEŠU. WI 7-9686

MIRĖ
am-
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' MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! Į 
Matyk pirmu kartu rodomas Sovietų kameramanų filmas, nuotraukas iš rusų okupuo- | 
tos Korėjos! ’•'ranciją . . . 100,000 franciizų, buvusių kalinių vokiškuose liigcriuoxe, ■ 
vaizdai atlankvmo Lourdes šventovės! Matyk lenkų studentus, atstatančius savąjį | 
universitetą, kuriame ir mokinasi! Ethiopia... Karalių Haile-Sejassie su genai ap- ! 
ginkluota armija rtianevi tiose! Apvaikščiojimą Bastilijos Dienos Paryžiuje su Įspū- | 
dingą paradai Matyk Argentinos penktukui/ apvaikščiojant ketvirtąjį gimtadienį! į 

1 Nepraleisk spalvuotą nuotykių filmą: KINGDOM OF THE WILD” Matyk spalvin- • 
gą žvėrių gyvenimą mūsų nacionaliuose parkuose! I

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. j

Cecelia Zdanok, 51 m. 
žiaus, gyveno 38 Bogart St., 
Brooklyne, mirė liepos 24 d., 
dukters namuose, 57-11 69th 
Place, Maspethe.
šarvotas 38 Bogart 
tuvės įvyks ’ liepos 
Jono ^kapinėse.

Velionė paliko
vyrą, sūnų ir dukterį. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne.

Kūnas pa
st. Laido-. 
28 d., šv.

nuliūdime
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RADIO CITY MUSIC HALL
NAČIONALfi TEATRŲ VIETA • ROCKEFELLER CENTER 

Juokinga, lomantiška komedija, pilna juaką iššaukiančių nuotykių . . .
CARY GRANT « MYRNA LOY ❖ SHIRLEY TEMPLE

“THE BACHELOR AND THE BOBBY-SOXER”
KU*

RUDY VALEE >X RAY COLLINS ❖ HARRY DAVENPORT ft JOHNNY SANDS
Dore Schary VelkaJaa ft RKO Radio Filina

Pcratatoma Taipgi: ‘.‘MELODYTIME” . . . žavi, lengva extravaganza, RUSSEL1
MARKERT veikalaa, BRUNO MAINE dekoracijos, su CORPS DE BALLET, CHORAL'' 

ENSEMBLE, ROCKF/TTES. Ir MUSIC HALL SIMFONIJOS ORKESTRĄ,
po vadovybe CHARLES PREVIN

MES SUTEIKIAME NUOLAIDAS 
ORGANIZACIJOMS 

UŽSAKYKITE PUNDELIUS 
PAGAL NUMERIUS

• Maisto Pundeliai į
■ Nauji ir Padėvėti Drabužiai!
! 1. Mes chemikalais išrūkome į
■ 2. Pundeliai apdraudžiami I
I MES SUTEIKIAME NUOLAIDAS i

STANDARTI 
PUNf

NO.
wt 3 $1 i.r>d
WT 4 13.31
WT 5 16.74
WT 6 11.94

NIAI MAISTO 
>ELIAI 

k WT 7
WT .8
WT 9 
WT 10 
WT 11

15.01
14.32
15.29 
3J.G3 
12.06

STANDARTINIAI DRABUŽIŲ 
PUNDELIAI '

NO. B20L ■.................. $39.06
R 20 •........  36.38
B 10L ............. 38.47
B
B

10 .
15 .

............. 36.36
............ 42.81

B 25 . ............. 42.78

Raštinė atdara šeštadieniais.
Pirmadieniais—atdara tik 

draugijoms Ir organizacijoms.

; Mes dabar turime agentūras
I sekamuose miestuose:
I BOSTON, MASS.
i Tremont Travel Bureau
| 1160 Colufnbus Ave.
1 MONTREAL, CANADA
I Jewish Immigrant Aid Society 
Į 4221 Esplanade Avenue.
J DEL SMULKMENŲ 
| rašykite, telefonuokite arba
l ateikite

I WORLDTOURISTS
I Zzil incorporated

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. Y. 
Hl. ot<k«(4 4-4440

LlllliraiOIIIIIIIIIIIIIIIIIW

PACKAGES « RUSSIA
* ANO Alt OTHER COUNTRIES I

Maloni extravaganza, istorija romantiško juokdario, kuris rašė ir 
dainavo tautines dainas pradžioje šio šimtmečio! 

JUNE HAVER • MARK STEVENS

“I Wonder Who’s Kissing Her Now”
Spalvuotas!

* ■ Su linksmu perstatymu ant pagrindų * 
BUD ABBOT ir LOU COSTELLO 

EXTRA: MAUBICE ROCCO

ROXY 7TH AVENUE ir SOTJH STREET

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 dėl kiti] kraštų suteikiamos paprašius

............... ■.................> .

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

Mott Haven 9-5300

Station

dės ji nežino. Bet ją pažino, 
čia moteriškė ilgai gyveno. 
Gražiai pagyveno. Pirma'gy
veno su vyru. Paskiau vyras 
dingo, gal šeima pairo, gal ki
ta priežastis jį išskyrė, kai
minka nežinojo. Kitos sąlygos 
susidėjo taip, kad jauna mote
riškė nebeturėjo ištekliaus pa- 
simokėti laiku rendos. Gavusi 
išmetimo iš namų įsakymą, ji
nai taip susikrimto, kad išėjo 
kur nors, nenorėdama nei ma
tyti savo tos nelaimės.

— Per daug męių to čia ne
bebuvo buvę. Bet kada jau 
prasidėjo, niekas nežinome, 
kuris sekamas, liūdnai išsita
ria kitas, išklausęs tos istori
jos.

Rakandėliai gana gražūs, 
gražiai užlaikyti. Gal per gra
žiai. Perdaug mes rūpinamės 
rakandais ir jų blizginimu, 
kuomet protas ir organizacija 
rūdyja. Jei mūsų organizaci
jos ir protas blizgėtų, niekas 
niekad nedrįstu atimti mums 
pastogę. ■ T.

Visiems Dvvnukams .*
Laikotarpiu rodymo naujos 

Tarybų Sąjungos satiriškos - 
komiškos filmos “Twins,” visi 
dvynukai bus įleidžiami į 
Stanley Teatrą be jokios mo- 
kesties, teatro vedėjų svečiais. 
Viskas, ko reikės, tai įteikti 
savo fotografiją ar paprastą
jį “snapshot.”

Priedams, viena pora dvy
nukų, kuriuos iš paveikslų pri
pažins panašiausiais į filmos 
dvynukus, gaus sezoninį pasą, 
gerą matymui visų tame teatre 
per sezoną rodysimų filmų.

Filmą “Twins” pirmu kar
tu pradės rodyti liepos 26-tą, 
Stanleįr Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veatnvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkue 

ateičių* au naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVėrgreen 7-6868 
221 South 4th Street

į 9—12 ryteValandos. į — 8vakare 
Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture, Sutai
so Medj ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, - Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite .pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu j jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs ^tebėsitės mano 
geru darbu. - •

FRANK GIVIS
75 Johns ori Ave,, Brooklyn, N. Y.

Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa
siklausykite gražios lietuviškos programos.

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

VAKARAIS 8:30
ŠJ VAKARĄ—PAGANINI, SHOSTAKOVICH, TCHAIKOVSKY, išstoja 

RUGGIERO RICCI, smuikininkas, vadov. PAUL LAVALLE.
LIEPOS 28—RACHMANINOFF. PUCELL, išstoja WILLIAM! KAPELI,, 

pianistas, vadovauja BERNARD HERMANN.
LIEPOS 29—SCHUBERT, MENDELSSOHN, DELIUS, 

vadovauja BERNARD HERMANN.
LIEPOS 30—GERALD WARBURG, violincelistas ir 

CLARA ROCKMORE, terminate.
LIEPOS 31—WAGNER, BRAHMS, TCHAIKOVSKY, išstoja

SIDNEY FOSTER, pianistas, vadovauja RICHARD KORN.

PIRM-.,

T R EC.,

KETV.,

Nerado Buto. Paliko 
Kūdikį Taksike

Anthony Del Vecchio, tak- 
siko vairuotojas, vežiojo jauną 
porą su mažu sūneliu ieškoti 
buto. Matomai, parodymas 
mažo sūnelio juo mažiau tei
kė progų butą gauti. Eidami 
vienon vieton kambarių žiūrė
ti, tėvai paliko sūnelį su tak- 
siko vairuotoju. Tasai laukęs 
ir nebesulaukęs tėvų, kūdikį 
nuvežė į pamestinukų prie
glaudą.

Daktaras Petriką 
Išvyksta Atostogų .

Daktaras Antanas Petriką, 
dentistas, liepos 27-tą išvyks
ta dviem savaitėm atostogų. 
Jas praleis šiaurinėje New 
Yorko valstijos dalyje, kal
nuose. Sugrįš rugpjūčio 11-tą. 
Iki to laiko jo kabinetas bus 
uždarytas.

Emerald Isle Bar & Grill, 
esanti gretimai Brooklyn Trust 
Co. 4th Ave. skyriaus, į langą 
įsidėjo tokį plakatą: “Mes 
nebizniavosime su Brooklyn 
Trust iki streikas bus laimė
tas.”

Anthony Martn, 15 metų, 
gyvenęs 1467 Amstėrdarh Avė., 
rastas prigėręs Hudson Upėje 
ties 82nd St., New Yorke. Jis 
buvs dingęs praėjusį sekmadie
nį.

TONY’S.
UP-TO-DATE

ĖARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni. ’

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

Tel. SOuth 8-5569

Peter Kapiskas

Joseph Garszva į
Undertaker & Embalmer 

Manager ( 
: JOHN A. PĄULEY

- Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. j 

• < 
Tel EVergreen 8-9770

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R H EINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St;
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
<

Didelis Išpardavimas!
Daimaritai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kaitiom..

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

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ii’ Pendants 

_____________________ ✓ - 
DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 

STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM'
I    ... . -.   ■ - - ------------------------------------------------

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylul^s 
nužemintom kainom. ' 4

Ką Tik Jus Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT UPTON• z '
Jeweler

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Liep. 26, 1947




