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Dirvos redaktorius Karpius 
mano, kad gudrusis maršalas 
Tito labai gražiai apmovė sep
tynis amerikiečius kunigus. Jis 
jiems rodė tai, ką jis norėjo, 
kad jie matytų. Jei juos kur 

| vedė, tai vedė užrišęs jiems 
akis. Tpdėl jie nieko nematė 
ir nieko nežino. Daug jaugiau 
apie Jugoslaviją žino, supran
tama, Karpius!

Karpiusmė nepagalvoja, ko
kiais dideliais kvailiais jis lai
ko savo skaitytojus, jei jis ma
no, kad jie jam patikės.

Naujienų redaktorius Gri
gaitis laikas nuo laiko dar vis 
ląbai išsiilgsta gen. Vlasovo, 
kuris parsidavė Hitleriui ir 
norėjo jam padėti kara laimė
ti. Tai buvęs vyras, kuris be
veik visą Raudonąją Armiją ir 
beveik visus rusus buvo pa- 

w traukęs Hitlerio pusėn.
i Vlasovo nelaimė, girdi, bu

vo tik tame, kad Hitlėris-de- 
mokėjo su tais rusais apsieiti. 
Jei jis būtų juos paglostęs, 
vietoje šaudyti, šiandien Mas
kvoje sėdėtų ne Stalinas, bet 
Hitleris.

Išdavikas Vlasov ir ta ma
žytė saujelė silpnadvasių, ku
rie ėjo su juomi, Grigaičiui bu
vo tikrieji rusai. O milijonai 
rusų, kurie didvyriškai kovojo 
prieš Hitlerio gaujas, buvo 
bailiai, nes jie bijojo nuo Sta
lino bėgti pas Hitlerį!

★ /r ★ <
Pittsburgho Lietuviu žinios 

tvirtina, kad Jėzus Kristus ne
buvęs bepartyviškas. .Nors,

m girdi, tiesa, jis “atėjo į šį. pa-
4 šaulį visos žmonijos išpirki

mui. tačiau parodė ypatingą 
meilę Europai. Tarp Apaštalų 
labiau numylėjo Joną, tarp 
kontinentų Europą“ (L. ž., 
rugnj. 22 d.).

Taip juodu ant balto para
šyta. Todėl, sako Lietuvių ži
nios, Kristaus speciališkai nu
mylėta Europa neprivalo nusi
minti ir per daug dejuoti, nes 
“Kristus dar kartą išgelbės 
ją.”

Kas tačiau svarbu ir įdomu, 
tai kodėl Kristus savo numylė
ta kontinentą taip apleido ir 
iškankino ?

Dar taip neseniai socialistas 
< Prieto žadėjo sudaryti ispanu 

r valdžią ištrėmime, kuri ne 
juokais apsidirbs su Franco 
diktatūra. J Prieto > kabinetą 
turėjo įeiti visi, net ir monar- 
chistai, tik komunistams jame 
neturėjo būti nė vienos viete
lės.

Dabar gi skaitau, kad po 
ilgų ginčų ir diskusijų kabine
tą sudarė Alvaro de Albornoz 
iš “kairiųjų republikonų,“ 
“republikonu unijistų“ ir “fe- 

>deralistų.“ Jame nėra nei ko
munistų, nei socialistų — nėra 
nė paties Prieto.

★ ★ ★
Francūzija turi tris koloni

jas šiaurinėje Afrikoje ir ne
žada jas paleisti. Jos. turi pa
silikti “francūzų unijoje.“ Al- 
gerijos,, Morocco ir Tunisijos 
žmonių reikalavimai laisvės ir 
nepriklausomybės nieko ne
reiškia.

Francūziški imperialistai ne 
geresni už anglus ir 'holandus. 
Ką jie turi įsikandę, iš dantų 
geruoju nebepaleis.

Visa kolonijų sistema jau 
seniai atgyveno savo dienas. 
Ji paremta išnaudojimu ir pa
vergimu. 

—-
Batavia. Java. — Holan

dai su tankas ir lėktuvais 
vis puola indenozus, kaip 
praneša butine Indonezijos 
vyriausybe.

>. :----------------
New York.—Maisto pro- 

* dūktai per savaitę pabran
go 7 nuošimčiais.
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AMERIKONAI IR ANGLAI, 
NEPAISANT FRANCUOS,

UGDYS RUHR PRAMONE

TRUMANAS SUSIJUNGĖ
SU POPIEŽIUM, GIRDI.
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Popiežius “Maldomis ir Visomis Kitomis Priemonėmis”
Papildys Karinį Trumano Mokymą prieš Sovietizmą

Washington. — Prezid. 
Trumanas susidėjo su po
piežium į viena ‘ “morali” 
frontą prieš “kolektiviz- 
mą”, kain jiedu vadina ko
munistini judėjimą ir So
vietu Sąjungą. Tas judviejų 
frontas bus dvasinis papil
dymas kariniam Trumano 
mokymui, kuris ginkluoja 
reakcines valdžias prieš So
vietus.

Prez. Trumanas rašė po
piežiui : “Dorinės pasaulio 
jėgos turi dabar susivieny
ti.... o jeigu ne, tai paims 
viršų tie, kurie siekia jas 
sunaikinti... Aš. išrinktas 
Jungtiniu Valstijų žmonių 
vadas, vėl iškilmingai pasi
žadu darbuotis išvien su 
jūsų šventenybe, kad žmo
nija galėtų gyventi laisvai, 
o ne kolektivizmd pančiuo
se.”

Popiežius savo laiške 
Trumanui sveikino Jungtim

Automobilyj Nužudyta ir 
Apiplėšta Turtinga Pora

Omaha, Nebr. — Milio- 
nieriaus anūkas R. L. May 
ir jo žmona, abudu 22 me
tų amžiaus, buvo nušauti ir 
apiplėšti automobilvje ir jų 
lavonai išmesti laukan ties 
Boy Town. Automobilis po 
to pavažiuotas toliau ir pa
liktos. Policija spėia, kad 
tai darbas kriminalio pėsti
ninko. kuris buvo įsiprašę’s 
pavėžinti.

žmogžudis Neiškentė 
Smarvės Atmatų Statinėje

Vancouver, Canada.—Nu- 
teistas už žmogžudystę, 
Harry Medos, 22 metų, įlin
do i atmatij statinę ir Užsi
vožė kalėjimo farmoje Oak- 
lijoj. Taip jis būtų buvęs 
išneštas už vartų ir galėjęs 
pabėgti, jeigu ne atmatų 
smarvė.

Kada sargai paėmė nešti 
statinę laukan, kalinys jau 
neiškentė smarvės ir pakėlė 
galva, kad atsikvėpt oru. 
Tatai pamatė sargai. Kali
nys iššoko bėgti, bet greitai 
tapo suirztas ir kalėjiman 
sugrąžintas.

FAKTINAI TA PATI MONARCHISTŲ ŠAIKA VĖL SPAUS GRAIKIJOS ŽMONES
Athenai, Graikija. —Pa

sitraukęs m o n a r chistas 
premjeras Demetrios Mak
simos tapo iš naujo pakvie
stas sudaryti Graikijos mi
nistrų kabinetą.

Amerikos ambasadorius 
L. MacVeagh ir Trumano 
kariries paramos direkto
rius Griswold sušilę darba
vosi per 6 dienas ir naktis 
su buvusiu užsieniniu mini
stru Tsaldariu, bandydami 
sudaryt “platesnę” valdžią, 
taip kad ji dėl svieto akių 
“atstovautų” G r a i kijos 
žmones. Tie bandymai ne

Valstijų vadovybę kovoje, 
girdi, “už žmonių laisvę ir 
taiką” ir pasižadėjo “karš
tai melsti Dievą ir pavarto
ti visas turimas priemo
nes”, kad Trumano pasimo- 
jimai būtų įkūnyti.

Popiežius pasakojo, kad 
“katalikų bažnyčia, visuo
met kovojo už asmenines 
žmonių teises.” Čia popie
žius pakartojo senąjį anti
fona prieš “piktąsias jė
gas”, kurios, girdi, “tremia 
bažnyčios vadus, kalina 
juos ir mirtinai kankina.”

EGIPTĖNAI VĖL ŠAU
KĖ: “LAUKAN ANGLUS”

Kairo, Egiptas. — Tūks
tantines egiptėnų minios 
vėl demonstravo prieš Ang
liją, šaukdamos: “šalin an
glus iš Egipto!’’ Policija 
blaške ir mušė demonstran
tus.

Indianos CIO Unijistai 
Skelbia Politinę Kovą 
Prieš Tafto Įstatymą

Indianapolis, Ind. — In
dianos valstijos CIO unijų 
suvažiavimas nutarė ryž
tai vesti politinę kova, kad 
būtų sumuštas prieš-darbi- 
ninkiškas Tafto-Hartlev’o į- 
statymas. Dešiniųjų delega
tų vadai bandė ^pervaryti 
rezoliuciją, kandžio jančią 
komunistus, bet rezoliucija 
liko padėta po stalu. Bet 
suvažiavimo dauguma riks
mais atmetė siūlymą parem- i 
ti Henry Wallace kaip kan
didatą j prezidentus 1948 
m. rinkimuose.

ANGLIJOS FABRIKAN
TAI RAGINA KELT 
VOKIEČIŲ PRAMONĘ

London. — Anglijos Pra
monių Sąjunga su savo 4,- 
200 kompanijų ragino tuo* 
jau atsteigti ir pakelti fab
rikinę Vokietijos pramonę. 
Ta anglų fabrikantu orga
nizacija taipgi reikalavo, 
kad valdžia šalin numestų 

asavo planus dėl Anglijos 
plieno pramonės perėmimo 
į valstybes rankas.

pavyko.
Sofulio vadovaujama, li

beralų pąrtija atmetė visus 
Tsaldario ir amerikonų 
kvietimus prisidėti prie mi
nistrų kabineto, kurį mo- 
narchistas Tsaldaris mėgi
no suorganizuoti. ‘ Tuomet 
vėl buvo .kreiptasi į monar- 
chistu vadą Maksimosą.

Maksimosą pasirinko mo- 
narchistai ir šešių mažes
niųjų partijų vadai, jų tar- 
j5e šie: Sofoklis Venizelos, 
neva tautinių liberalų va
das; Pana jotis Kanellopu- 
los, tautinis “vienybinin-

London. — Trijų vakari
nių talkininkų konferenci
joje, Anglijos ir Amerikos 
atstovai, nutarė daugiau 
kaip dvigubai pakelt plieno 
gamybą — nuo 5,000,000 iki 
11,000,000 tonų per metus 
— Ruhr srityje, vakarinėje 
Vokietijoje. Francijos de
legacija tik nenoromis -suti
ko su tokiu vokiečių plieno 
gamybos didinimu. Už tai 
Franci ja reikalavo daugiau 
anglies ir “koksų” iš Vokie
tijos. Bet anglai-ameriko-

Wallace Šankia Darbo 
Žmones į Politinę Kovą

New Ydrk.—Buvęs Jung. 
Valstijų yic e- prezidentas 
Henry Wallace rašo žurna
le New Republic, raginda
mas darbininkus ir farme- 
rius vadovauti pažangiam 
politiniam judėjimui ne tik 
prieš republikonus, bet ir 
prieš trumaniškus neva de
mokratus. Wallace įspėja, 
kad negana kovoti tiktai 
prieš Tafto-Hartley’o ver
gijos įstatymą. Reikia iš
rinkti užtenkamai didelį 
skaičių pažangių demokra
tų į kongresą, sako Wal
lace. O jeigu nebus to pada
ryta, jeigu darbininkai ne
veiks plačiai politiniai, tad' 
šiai šaliai grės “ameriko
niška laida Italijos fašiz
mo arba Vokietijos naciz
mo.”

Karo Veteranas Išsižada 
Amerikos dėl Vokietės

Ebensburg, Pa. — Ame
rikonas karo veteranas Ja
mes E. Fisher, 20 metų, 
rengiasi amžinai apleist A- 
meriką’ nuvykt į Vokietiją, 
susituokt ten su vokietuke 
Erika Wagneraite ir tapt; 
Vokiet. piliečiu. Jeigu jie
du su Erika susilauks vai
ku, tai auklės juos, kaip 
tikrus vokietukus, sakė Fi- 
sheris.

Erika prižiūrėjo Fisherį, 
kuomet jisai sirgo, tarnau- 
Žurnas amerikonų kariuo- 

enėje Miuniche. Fisheris 
giria visus vokiečius- bend
rai.

LAISVĖ ši PIRMADIE
NĮ NEIŠEINA, nes tai Na- 
cionale Darbo šventė — La
bor Day.

Maksimos vėl Pakviestas i Premjerus; Trumano Pasiuntinys 
Praeitų- Savaitę Sakė, “Niekas Nesiveržė j Graikiją,” o 

, Dabar Jis Pasakoja, Kad Reikią Atremt. įsiveržėlius
kas4’ ir socialdemokratas 
Geo. Papandreou. Jie ir 
pirmiau buvo Maksimoso 
ministrai. x .

Už Maksimoso sugrąžini
mą į premjero vietą taipgi 
balsavo buvęs žandarmeri
jos ministras gen. „N. Zer- 
vas, karališkas neva libera
las St. Gonatas,. Tsaldaris 
ir Apos^olo Aleksandris.

Jie įteikė karaliui Pauliui 

nai tą reikalavimą atidėjo 
tolesniam svarstymui.

Fransija nepritarė fabri
kinės pramonės kėlimui pa
gal Marsh alio planą vaka
rinėje Vokietijoje, užimtoje 
amerikonų ir anglų. Tos 
pramonės ugdyme francū- 
zai įžiūrėjo naujo karo pa
vojų iš vokiečių pusės. Bet 
Amerikos ir Anglijos atsto
vai nusprendė tuojau didin
ti fabrikinę gamybą savo 
ruožtuose vakarinėje Vo
kietijoje.

Streikuoja Tūkstančiai 
Anglijos Mainieriy

London. — Sustreikavo i- 
ki 15,000 mainierių York
shire srityje, Anglijoje. 
Streikas uždarė kelioliką 
angliakasyklų. Jis kilo to
dėl, kad valdžia vertė mai- 
nierius po dvi kubines pė
das daugiau anglies iškasti 
per dieną. Spėjama, kad 
streikuos dar • 35,000 mai- 
nieriu. v

Kongr. V. Marcantonio 
Smerkia Trumaną už 
Talką Republikonam .

____________ ' (

St. Paul, Minn.— Darinė
tis kongresmanas Vito 
Marcantonio kalbėjo suva
žiavime CIO Metalo Kasyk
lų ir Liejyklų Darbininku 
Unijos, smerkdamas prezid. 
Trumaną už panėdžiavimą 
republikonam. iJs tvirtino, 
kad jeigu demokratų parti
ja negrįš į velionio nrezi- 
dento Roosevelto • politiką, 
tai turės įsikurti nauja de
mokratinė pažangūnų par
tija. Suvaž. delegatai skar
džiai sveikino Marcantonio 
pareiškimą.

TURKAI PRIGLAUDŽIA 
PRIEŠ - DEMOKRATI
NIUS PABĖGĖLIUS

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia maloniai pri
glaudžia pabėgusius prie
šus demokratinių Rumuni
jos, Bulgarijos, Jugoslavi
jos ir Vengrijos valdžių.

Indija. — Tęsiasi skerdy
nės tarp sikhų ir mahome
tonų Punjabe.

užgirti naują 22-jų minist
rų sąrašą, kuriame yra 12 
monarchistų ir 10 atstovų 
nuo mažesniųjų partijų. 
Dauguma tų atstovų ben
dradarbiavo su buvusiuoju 
monarchiniu kabinetu.
Trumano Pasiuntinys Sako, 

tai “Visų Elementų 
Vienijimas”

Prez. Trumano pasiunti-

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

EEGIONO SUVAŽIAVIMAS
PAVERSTAS KARINIU 
KURSTYMU KARNIVAEU

■ —   —— -, ,  - I

Prez. Trumanas, Gub. Dewey ir Visi “Kazioni” Kalbėtojai 
Šaukė Jvest Verstiną Karinę Tarnybą Taikos Metu

New York. — Amerikonų 
Legiono (veteranų) suva
žiavimas Madison Square 
Garden salėje veikia kaip 
karinis karnivalas. Suva
žiavimas ketvirtadienį atsi
darė su prez. Trumano ir 
N. Y. valstijos republikono 
gubernatoriaus Dew ey’o 
šauksmais įvest verstiną 
kareiviavimą taikos metu.

Trumanas pats neatvyko, 
bet atsiuntė telegramą, ku
rioje ragino Ameriką pasi
ruošti “galimam visuoti
niam karui.” Jisai sakė: 
“Mes turime būti stiprūs, 
o tik per visuotinį karini 
lavinimą tegalime sudaryti 
.gana jėgų kritiškai pra
džiai tos baisios galimy
bės.”

Dewey kalbėjo i legionie
riams, kad “tikroji taika 
dabar atrodo toliau, negu 
bet kada.” Todėl jis piršo 
negaišuojant išleisti įstaty
mą verstinam rekrutavi- 
"mui. Sykiu Dewey sveikino 
legionierius, kaip komunis- 1

Susnenduotas Intelektualų 
Legionierių Skyrius

New Ydrk. — Amerikonu 
Legiono vykdomasis komi
tetas nutarė ir toliau sus
penduoti Duncanr-Paryžiaus 
legionierių skvriu. Legiono 
vadai įtaria, kad tas sky
rius turi “komunistiniu pa
linkimu.” Duncan - Pary
žiaus skyrių andai įsteigė 
jankių armijos laikraščio 
Stars and Stripes rašytojai 
ir artistai.

SOVIETU ATSAKYMAS 
AMERIKAI DĖL 
KORĖJOS

Korėja.— Amerikonai įta
rė, kad Sovietai “kursto pa
sipriešinimus” vyriausybei 
pietinėje Korėjos pusėje, a- 
merikonų užimtoje. Sovietų 
generolas T. F. Štikovas at
sakė, jog karinė amerikonų 
vyriausybė rengia ten po
gromus prieš korėjiečius 
demokratus. O j tokius už- 
pūolimo žygius “Sovietai 
negali ramiai žiūrėti,” kaip 
sakė gen. Štikovas.

b---------------------------------------------
nys Griswoldas sakė, kad 
jo misija stengiasi “suvie
nyti visus elementus, idant 
jokia svetima šalis negalėtų 
perimti Graikijos valdžią į 
savo kontrolę.”/ Griswoldas 
pripažino, kad gali atrody
ti, jog Amerika, kaip sveti
ma valstybė kišasi į Grai
kijos reikalus, bet jis tvir
tino, kad amerikonai “netu
ri intencijos ten pasilaiky
ti.” Griswoldas pareiškė: 
“Mes čia atvykome atremti 
svetimųjų daromus- užpuoli
mus, kurie buvo pradėti 
pirm mūsų atvykimo.” 

tų priešus: “Jūs, Ameriko
nų /Legionas, jau nuo seniai 
ir stipriai kovojate prieš 
komūnizmb. pavojų; už tai 
aš sveikinu jus.”

Verstiną kariuomenėn 
ėmimą įvesti taipgi ragino 
busimasis Jungtinių Valsti
jų apsigynimo sekretorius 
James Forrestal, karo sek
retorius K. C. Royall, Ka
nados general - gubernato
rius Harold Alexander ir 
eilė kitu. Visi jie pabrėžė 
“reikalą” stiprinti karinę 
Amerikos galybe.

Tiktai New Yorko mies
to majoras O’Dwver įspėjo 
legionierius, kad didysis jų 
darbas turėtų būti z “pasi
ruošimas taikos gyveni
mui.” Čia majoras patarė 
pagalvoti, “kodėl šiandien 
negalima už dolerį nupirkt 
nė tiek, kain už 50 centų 
1937 metais.”

Truputi Skirtingas 
Balsas

Vienas delegatų. Louis 
Johnson, buvęs Jungtinių 
Valstijų karo sekretoriaus 
nadėiėjas. truputį papeikė 
karinius kurstymus. Jisai 
sakė:

“Vos dar žolė įleido šak
nis i užmuštųjų kanusį o 
jau kalbama anie kitą ka
rą. Mums pasakojama, kad 
negalėsią būti pasaulyje de
mokratijos. iki mes sumu
šime Sovietų Rusija. Ame
rikonų Legiono pozicija lin
kui komunizmo beveik nėr 
30 metų buvo tokia: Mes 
visomis jėgomis priešina
mės komunizmui Ameriko
je; bet mes neturime noro 
išvaduoti rusus iš komuniz
mo, jeigu jie pasirenka gy
venti komunistinėje san
tvarkoje.”

Bet ir Johnsonas užbaigė 
savo kalbą, smerkdamas 
“Kremliaus viešpačius.” Jis 
taipgi įtarė, kad Sovietai, 
girdi, . “užkaria diktatūrą 
mažesnėm Rvtu Europos 
tautom ir auklėja klasinę 
revoliuciją pasaulyje.”

Kaip Trumanas, taip De
wey ir kiti valdininkai tik 
dėl mados trumpai prisimi
nė apie butų stoką ir įvai
rius tikrus veteranų reika
lus.

BET NIEKAS NESIVER
ŽĖ Į GRAIKIJĄ

O praeitą savaitę Gris
woldas skirtingai kalbėjo. 
Tada jis sakė amerikiniam 
International News Ser
vice korespondentui:

“Nebuvo jokio įsiverži
mo i Graikiją. Maištininkų ' 
būriai yra patys graikai. 
Jokios svetimos uniformos 
neperėjo per Graikijos ru- 
bežių. šnekos apie tarptau- . ;>
tinę brigadą kol kas yra 
tiktai šnekos ir paskalai.” s

ORAS.—Būsią vešiau.
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DARBO DIENA
Pirmadienį oficiališka Darbo Diena (Labor Day). Ji 

švenčiama visam krašte. Ypatingai šiemet labai plačiai 
šią dieną atžymės Amerikos organizuoti darbininkai. Bus 
daug masinių mitingų ir eisenų gatvėmis.

Prieš keletą metų Amerikos revoliuciniai darbinin
kai labai, šaltai atsinešdavo linkui Darbo Dienos, nes jie 
visas jėgas sukoncentruodavo ant Pirmosios Gegužės. Į 
Darbo Dieną būdavo žiūrima kaipo į darbo unijų biuro
kratų ir valdžios išmislą pakenkti tikrajai darbo žmonių 
šventei — Pirmajai Gegužės. Tai buvo klaida ir ji jau 
gana seniai atitaisyta* šiandien Amerikos klasiniai są
moningi darbininkai pilnai ir entuziastiškai remia visus 
darbo žmonių išstojimus Darbo Dienoje. Organizavime 
masinių susirinkimų ir eisenų jie stovi pirmosiose eilėse. 
Jie visur stengiasi šias iškilmes padaryti tikromis de
monstracijomis už darbo žmonių opiuosius reikalus.

šiemet visuose išstojimuose bus storai pabrėžtas vi
sų darbo žmonių nusistatymas prieš Taft-Hartley įsta
tymą. Nebus tokio atsakingo darbo unijų vado, kuris to 
įstatymo Darbo Dienos proga nepasmerktų ir nereikalau
tu, kad jis būįp tuojau atšauktas-panaikintas. Dar kar
tą Amerikos organizuoti darbininkai parodys visam 
kraštui savo vieningą pasiryžimą kovoti prieš įstatymą, 
kuris atima iš darbininkų teises, kurias jie yra laimėję 
ilgų metų sunkiomis pastangomis.

Kaip paprastai, žinoma, Darbo Dienos sąskrydžiuose 
kalbės ir prie darbininkų gerinsis visokio plauko politi
kieriai. Daugelis jų jau yra padarę ilgus pareiškimus ir 
sudėję aukštus pasižadėjimus. Net ir tie, kurie iškepė ir 
pravedė Taft-Hartley įstatymą, bažijasi, kad ir jiems 
tiktai šventieji dirbančiųjų interesai terūpi. Tai vis veid
mainingos kalbos, tai vis apgavingi pasižadėjimai.

Dabar Amerikos darbininkams nebesunku atskirti 
priešus nuo draugų. Niekas, kas stojo už Taft-Hartley 
įstatymą, nebegali skaitytis darbininkų draugu ir tikėtis 
ką nors apgauti.

Mes nuoširdžiai raginame visus lietuvius skaitlingai 
dalyvauti visuose Darbo Dienos proga suruoštuose iš
stojimuose. Mūsų, kaipo darbo žmonių, pareiga pridėti 
savo balsą prie daugmilijoninio balso prieš Taft-Hartley 
įstatymą ir prieš naujo karo kurstytojus.

Trečdaliu Mažiau Mėsos, Duonos ir Visko
• Anglijos valdžia paskelbė savo programą dėl nuga

lėjimo krizės. Kaip ir buvo tikėtasi, darbiečiai socialis
tai nesurado kitos išeities, kaip dar vienu trečdalių nu
mušti Anglijos žmonių jau ir taip žemą gyvenimo lygį. 
Nuo dabar anglai tegaus už dvidešimt centų mėsos sa
vaitėje! Automobiliais, busais ir traukiniai uždrausta be 
reikalo važinėtu

Bet Anglijos socialistai nė piršto nepajudino prieš 
Anglijos didžiuosius turtus. Palociai pasilieka palociais, 
jų viešpačiai — viešpačiais. Visas monarchistų, lordų, 
kunigaikščių luomas paliktas nepajudintas. Jie sotūs ir 
apsirengę. Jie buvo parazitais ir pasilieka jais. Visa kri
zės našta suversta ant darbo žmonių.

Tačiau ir-tas neduoda jokio užtikrinimo, kad Ang
lijoje krizės nebebus. Premjeras Attlee duoda suprasti, 
kad neužilgo gal reikės dar daugiau diržus susiveržti. *

Tai prie to Angliją privedė kapitalistinė ekonomija. 
Jau du metai po didžiojo karo, o žmonių gyvenimas kas
dien blogėja. Nei iš Amerikos gauti bilijonai neišgelbė
jo imperialistinės Anglijos iš dabartinės padėties.

* ___________ j___________

Tikrieji Hitlerinės Vokietijos 
Viešpačiai Teisme

Vokietijos miestas Nurnberg vėl garsiai skamba 
pasaulinėje spaudoje. Ten, mat, prasideda naujas teis
mas prieš karo kriminalistus, šį sykį nagan paimti tik
rieji hitlerinės Vokietijos viešpačiai, prezidentai, pirmi
ninkai, direktoriai, vadai Vokietijos industrinio trujsto 
“Farben”. Brigadierjus generolas ,Taylor yra vyriausiu 
•prosekiutoriumi.

“Farben”'pilioriai kaltinami paruošime karo ir žu
dyme darbininkų. Be jų aktyviškos paramoš Hitleris 
nebūtų pakilęs galion ir nebūtų galėjęs vesti karą.

Gen. Taylor apkaltinime iškeltas vokiečių trusto 
“Farben? bendradarbiavimas su Amerikos žibalo ir che
mikalų pramonės kompanijomis. Paminėtos yra Stan
dard Oil Company of New Jersey ir du Pont kompaniją. 
Tai reiškia, kad ir Amerikos kapitalistai padėjo Hitlerio 
karo mašinai. Bet ar Amerikos kompanijų galvos bus 
paimtos ir nubaustos? Labai abejotiną. Niekas nė ne
kalba apie jų vaidmenį. Pačiam kaltinime beveik apgai
lestaujama, kad Amerikos kompanijos buvo Farbeno ap
gautos ir nuskriaustos. Iš amerikiečių vokiečiai gavę 
daug, o amerikiečiams davę labai mažai.* Atrodo, kad 
dar reikėtų primokėti žibalo ir chemikalų kompanijoms 
už vokiečių trusto joms padarytą skriaudą! 1

Visas pasaulis seks šį Nurnbergo procesą. Pakarti 
buvo Hitlerio kolegos valdžioje, Hitlerio pastumdėliai 
gydytojai, kurie masiniai žmones žudė. Bet ar Ameri
kos teismas išdrįs tokį pat atpildą suteikti Vokietijos 
industrijalistams, tikriesiems kaltininkams už hitleriz- 
mą ir karą? . . H
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Dienraštis Vilnis rašo: *
Webster Thayer, Kątz- 

mann, Alvan Fuller, Law
rence Lowell!

Daug kas užmiršo tuos 
vardus. Bet geri Amerikos 
žmonės neužmiršo vardus 
Bartolomeo Vanzetti ir Ni
cola Sacco.

Suėjo 20 metų kaip Char
lestown kalėjime, Massachu
setts, nužudė tuos du garbin
gus vyrus, kuriuos .jų kaimy
nai vadindavo geru šiaųčium 
ir biednu žveju. Jie žuvo 
kaipo auka suokalbio, 
frame-up, kuriame dalyvavo 
visa eilė 'Massachusetts re
akcininkų. , Teisėjas Webster 
Thayer, iš anksto, dar prieš 
teismą, buvo juos pasmerkęs 
nužudyti. - ■ ’

Fede'raliai agentai iš Tn- 
vestigacijų Biuro, .Fred Wey- 
and, Lawrence Letherman, 
buvo giliai įsitikinę, kad 
Bartolomeo Vanzetti ir Ni
cola Sacco nieko bendro ne
turėjo su užpuolimu ir 
žmogžudyste South Brain
tree.

Visa Amerikos darbinin
kija, net Amerikos Darbo 
Federacija pasmerkė biaurią 
teismo komediją. Per visą 
pasaulį persirito milžiniškos 
demonstracijos, kuriose rei
kalauta paliuosuoti Sacco ir 

"Vanzetti. Prabilo Pary
žiaus, Buenos Aires, Maskva, 
Barcelona, Milanas, Geneva. 
Jų paliuosavimo reikalavo 
Einšteinas, Romain Rolland, 
H. G. Wells.

Bet Massachusetts reak
cininkai, vadovaujant guber
natoriui milionieriui Fulle- 
riui buvo nusprendę ki
taip. Gubernatorius Fuller 
nuskyrė komitetą, kurio pir
mininku buvo Harvardo 
prezidentas Lawrence Low
ell. Jie nusprendė, kad 
teišmas buvo legalus. 1 \

Nei Sacco nei Vanzetti ne
dalyvavo jokiame suokalby
je nuverst Amerikos val
džią. Jie buvo idealistai, 
kurie gynė darbininkų rei
kalus. Ir Amerikos darbinin
kija ir viso pasaulio darbi
ninkija'buvo giliai įsitikinus 
jų nekaltumu. . Teismo eigoj 
jų advokatas Fred Moore iš
taškė visus “argumentus” 
prieš juos. Įrodyta, kad tai 
būta suokalbio, baltais siū
lais susiūto.

Sacco ir Vanzetti žuvo kai
po ^kankiniai už darbininkų 
klasės reikalą. 

■"» — ■

PIETŲ AFRIKOJE 
LABAI BLOGA

Žinių agentūra ONA skel
bia, jog Pietų Afrikoje (U- 
nion of South Africa), y- 
pačiai josios sostinėje/ Jo- 
hannesburgo mieste, ne vis
kas tvarkoje. Miesto majo
ras, sakoma, paskelbė, kad 
š. m. rugsėjo 5 d. būsią spe
cialiai kreipiama dėmesis į 
tai, kad sumažinti “nesusi- 
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Jųngtinių Valstijų delegaciją, vykstančią į Tarp* 
Amerikinę Konferenciją, Brazilijoje, Rio de Janeiro 
uostamiestyje pasitinka Brazilijos užrubežiams minis
tras Paul Fernandes. Iš kairės: mūsų valstybės sekreto
rius Geo. C. M.arshaĮl, Fernandes, sen., Toni CpAnolIy, 
Texas dem., ir Warren Austin, Jungt. Tau t o rus atstovas.

prątimus” tarp baltveidžių 
ir juodveidžių gyventojų.

O tie “nesusipratimai”, e- 
są toki;, bąltvęidžių . govė- 
dos labai dažnai miesto gat
vėse užmuša juodveidžius. 
Tai bjauriau, negu pietinė
se Amerikos valstijose. Čio
nai" negrus baltveidžiai lin
čiuoja išsivežę iš miesto, o 
ten, Johannesburge, gatvė
se juos brutališkai užmuša. 
Neseniai baltveidžių govė- 
da užmušė vieną negrą dėl 
to, kad šis mūvėjo baltas 
pirštines ir btfvo “gražiai 
apsirėdęs.”

Kyla pro-britiškas fašis
tinis judėjimas, kuris yra 
nukreiptas ne tik prieš 
juodveidžius, bet ir prieš 
žyįus.

Dar blogiau, sako pra
nešimas, yra' su indusais, 
kurių čia gyvena apie 280,- 
000. Šitie žmonės visiškai 
atskirti nuo žmoniškesnio 
gyvenimo. Nevalia jiems į- 
sigyti žemės, sunku jiems 
gauti žmoniškesnio darbo; 
jie yra izoliuoti į ghetą ir 
gyvena baisioje padėtyje.

Neseniai, y kaip žinome, 
Jungt. Tautose buvo pa
brėžta, kad Pietų Afrikoje 
gyveną indusai yra baisiai 
išnaudojami ir pavergti. 
Bet tai nieko jiems nepadė
jo- ' . .

Daug reikštų, jei Angli
jos valdžia įsikištų į šį rei
kalą, bet ji nemato reikalo 
tai padaryti. . >

Reikale Gimimo Metrikų iš Lietuvos
Daugelis mūs senosios 

kartos ateivių susiduria su 
sunkumais, kada sulaukę 
65 metų avižiaus • paieško 
senatvės pensijos, kuri 
jiems • teisėtai priklauso. 
Pensijų įstaigoje būtinai 
reikia dokumentališkai įro
dyti amžius, o to negalima 
padaryti be oficialiu met
rikų. . * *

Kada mes gimėme, metri
kacija Lietuvoje buvo baž
nyčios globoje. (Dabar Ta
rybų Lietuvo je, kaip j r pas 
mus Jungtinėse Valstijose, 
bažnyčia atskirta nuo vals
tybės ir kunigams palikta 
tik poteriauti, o ne svietiš
kais dalykais užsiimti, to
kiais, kaip metrikacija. Tad 
ką daryti, kada amerikie
čiui reikalinga gimimo met
rikai? •

Prašomas vienos senyvos 
kaiminkos pagelbėti jai 
gauti iš Lietuvos metrikus, 
paėmiau visas informacijas 
ir parašiau laišką Smilgių 
valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininkui (iš kur 
mano kaiminka paeini). 
Šiandien gavau atsakymą,

Anglijos socialistine val
džia kišasi į Bulgarijos vi
dujinius reikalus, — prote
stuoja dėl nusmerkimo su
šaudyti šnipo ir liaudies 
priešo Petkovo; ji kišasi į 
vidujinius Vengrijos ir Ru
munijos reikalus, bet neta
ria nei žodžio Pietų Afri
kos valdovams, kur negrai, 
kaip musės, žudomi miesto 
gatvėse, kur indusai neturi 
jokių teisių, kur šimtams 
tūkstančių žmonių gyveni
mas yra bjauresnis, negu 
paprasto gyvulėlio!

Taip į dalykus žiūri Ang
lijos socialistų valdžia!

■ 1 ' r1 1 1 - 11 ’

SAUSRA VOKIETIJOJE
Iš Berlynd žinios skelbia, 

jog pietvakarinėje Vokie
tijoje siautėja didelė saus
ra, kuri, sakoma, smarkiai 
pakirto kviečių ir bulvių 
derlių.

Menama, jog šiemet va- 
karinėje Vokietijoje derlius 
būsiąs kur kas mažesnis, 
kaip praėjusiais metais, tai 
reikš, kad Aiųerika turė
sianti nemažai maisto čia 
atgabenti vokiečiams mai
tinti.

Be to, kad siautėja saus
ra, pačiame javų nuėmimo 
darbe nėra geros koordina
cijos, nėra tvarkos.

Argi už tai nėra atsakin
gi amerikiečių - britų val
dovai, kuriems pavesta 
pietvakarinė Voki etija 
tvarkyti ?

kuris, manau, bus įdomus 
dienraščio skaitytojams, 
dėlto čia j p paduosiu išti
sai. ■ ■ '• y ■ *
“Gerbiamas Tautieti! .

‘Tikrai, kaip savo laiške 
rašei, nemažai nustebome 
gavę jūsų laišką, kadangi 
tokie laiškai čia yra labai 
reti svečiai. Bet labai ten
ka apgailestauti, kad jūsų 
toks, nors ir atrodo men
kas prašymas^ bet lieka ne
išpildytas.. Valsčiaus pirmi
ninkas gavęs j ūsų , laišką j o 
vykdymą pavedė man—val
sčiaus sekretoriui. Kadan
gi „ dabar valsčiuose jokių 
gimimo bei mirimo metrikų 
nesiranda, tai. nuvykau į 
apskritį (Panevėžio mies
tą), kur taip pat gavau nei
giamą atsakymą, kad as
mens dokumentus į užsienį
teišduoda tik centrinis Ak
tų Skyrius Vilniuj e.,, Todęį, 
jeigu jus tikrai norite mū
sų buvusiai gyventojai pa
dėti, tai rašykite šiuo ad
resu: ‘Civilines Būklės Ak
tų Skyrius,, Vilnius, Sere- 
kausko g. Nr. 24.’

Linkiu jums viso geriau-
ŠIO. i. . !, • i

‘‘B. Grabauskas, Smilgių 
valsčiaus Vykdomojo Komi
teto Sekretorius.” t

Taigi, kuriems reikalingi 
gimimo metrikai ar kitokį 
asmens dokumentai iš Ta
rybų tietuvos, nebesikreip
kite į savo parapijos klebo
ną nei į valsčių, bet rašyki
te tiesiai į Vilnių' viršuje 
nurodytu adresu, ries, ma
tyti, visi tokie dokumentai 
yra sudėti vienoje centrinė
je įstaigoje. • , .

Kita, viršuje pacituotas 
laiškas man visai nepažįs- 
tamor Smilgių valsčiaus vir
šininko parodo, kiek1 verti 
yra Amerikos smeton-nacių 
skalijimai, kad su Lietuva 
’’negalima susisiekti.”;.. ,

Tėvelis.
“Vilnis”

.. t-------------------------  ------------ —r • (

Pirmutinė ir blogiausia 
apgavystė —- tai pačiam sa
ve apsigauti: Bailey.

----- - ----- ; z-..1.v

3-čią ^ieną kovo mėnesio 
mirė Kazimieras Vilkas, 
gyvenęs Hartford, Conn. 
Po jo mirties, Mįrs. Vilkie
nė prisiuntė gražią piniginę 
dovaną dienraščiui. Mrs. 
Vilkienė padovanojo Lais
vei visus “L.” bendrovės Še
rus, kuriuos Vilkas turėjo 
įsigijęs.

Gyvas, būdamas, Kazi
mieras Vilkas labai brangi
no dienraštį Laisvę. Mrs. 
Vilkienė,, gražiai prisimin
dama savo vyro idealus, pa
rėmė dienraštį.

Daugiau materialės para
mos dienraščiui gavome se
kamai :

Po $10: Petras Velykis, 
Waterbury, Conn., A. ir P/ 
Grigai, Chicago, Ill.

Po $5: Kazys Danisevi- 
čius, Waterbury, Conn., 
Augustas1 Milčius, Roches
ter, N. Y., Juozas Verbyla, 
Montreal, Canada, G. Beli
nis, Genoa, N. Y.

Po $3: J. Baranauskas, 
Philadelphia, Pa., Antanas 
Makulis, New Haven, 
Conn., F. M. Indrulis, 
Scranton; J. Gerdauskas, 
Worcester; A. Bullot, Phi- 
la.; Dom. Mickus, Worces
ter; J. Stanulis, Torring
ton; Geo. Pileckis, Higga- 
ntim; V. Karlonas, Mas- 
peth; EL Panzer, Cleveland; 
Ridgewoodietis, J. Gettzus, 
Bedford, Mass., Juozas ir 
Emilija Macevičiai, Mont
real, Canada, Ant. Pagie- 
gala, Johnson City, N. Y., 
Tony Slopksnis, New Hope; 
J. Gendrenas, Cleveland;

IŠ ARGENTINOS
vilLa pompeya

(4 de Junio)
Birželio 1 dieną 1947 me

tų lietuvių savišalp. Drau
gija S. L. Argentinoje, 3- 
'čias Skyrius, šventė savo 10 
meti^ sukaktį — “Vermu
tą” ir šokių popietį. Svečių 
prisirinko pilnutėlė salė — 
virš 100 žmonių — ir pas 
visus matėsi smagi nuotai
ka. TvaTka ir švara — vi
sur pavyzdinga...
’ Pirmą sykį, čia teko daly
vauti Susivienijimo Lietu
vių Argentinoje draugijos 
parengime, jų nuosavuose 
nomuse, g-vėje S-ta Fe 
5215 Lanus.

, Namas senas, bet pato
gus ir jaukus, nes senosiom 
statybos k a r akteristikos, 
duodą simpatišką vasarna
mio išvaizdą... Gražus ir 
ne permažas sodas — par
kas,, su naturališkai žaliuo
jančiais žolynais, pasižymi 
užmiesčio gamtos gražuj 
mu...

3-čiojo Skyriaus pirmi
ninkas, Jonas Vaičiulis, at
sižymi oriefttųptas visuo
meniškoj veikloj, ir — ma
lonus žmogus.

Teko matyti gražias mer
gaites, prie dardanelių — 
lošiant — tai malonus reiš
kinys, "nes duoda moter. įta
ką į vyrus bendrai, lavin
tis....

Šventės' proga kalbėjo 
Skyriaus pirmininkas J. 
Vaičiulis, Centro pirminin
kas. J. Každaila, sekretorius 
S. Majauskas, vienas iš tos 
organizacijos tvėrėjų— sve
čias iš JPatagonijos — Jur
gi Tušas ir kiti.

Visi kalbėjo dienos klau
simu ir trumpai, iš dalies ir 
geraį, nes ilgos kalbos pub
likai labai nusibosta, t

Gimbutas.

h SUVAŽIAVIMAS 
Buenos Aires. — Liepos 

mėnesio 11, 12 ir 13 dienas, 
.. ,į m;,.,,,,,!. ....if.n ■—i^._i , i ■>!, !*■■■■■■■«■/
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A. Balčiauskas, Niagara 
Falls.

Po $2: Rose Gailiūnienė 
Hartford; Caroline Remei- 
tis, New Britain; K. Liters
kis, Toronto, Canada,'Jur
gis Dagis, Toronto, Cana
da; K. Milinkevičius, B’k- 
lyn; Vacys Jagminas, B’k
lyn; A. Skairius, Elizabeth; 
Feliksas Muzįkevičius, Ba
yonne. '

Po $1: Tony Brosky, Elm 
Grove; Felix Grigas, Tor- 
rington; N. N., Scranton; * 
S. Thompson, Bridgeport; 
Feliksas Bloznelis, Catskill;
J. Miškeliūnas, Newark; 
J. Gavėnas, B’klyn; Mrs. A. 
Zalders, Collinsville, Ill.; E. 
Sungaila, B’klyn; Wm. 
Reklis, Robertsdale; J. Ja
kimavičius, Shelter Island; 
J. Nogorskis, Nashua; Joe 
Yuknis, Long Island; F. 
Dūlis, B’klyn.

Jonas Vilkelis, Montreal, 
Canada, 80c.

Po 50c: M.. Merkevičia, 
B’klyn; Ant. Šiugžda, At
lantic City; James Mastau- 
skas, East Haven; F. Sut- v * 
kaitįs, Cleveland. '

Naujų skaitytojų prisiun
tė: V. Andrulis, San Lean
dro, Calif.; J. Blažonis, Lo
well, Mass.

Širdingai dėkojame virš- 
minėtiem prieteliam už jų 
gražią finansinę paramą 
dienraščiui ir už naujus 
skaitytojus. Tikimės, kad 
jų pavyzdį paseks ir kiti 
remian tieji dienraštį Lais
vę- .

• L. Adm-cija.

įvyko Nacionalis Argenti- 
nos Moterų Suvažiavimas. 
Šis suvažiavimas turi dide
lės reikšmės Argentinoje 
gyvenančioms moterims, 
nes jame buvo svarstoma 
daug ir svarbių klausimų, 
kurie liečia moteris, bū
tent: moterų organizuotu
mas, jų politinis išsilavini
mas jų lygios teisės pri
klausyti ir lavintis demok
ratiniame ir progresyvinia
me veikime; darbo sąlygų 
pagerinimas, a 11 yginimo 
klausimas; ypatingai, kad 
jų vaikučiams būtų teikia
mas reikalingas prižiūrėji
mas sveikatos ir higienos 
atžvilgiu; mokyklose, kad 
2—Iš Argentinos
nebūtu varžomas mokslas, 
kad jose būtų taikomas 
atatinkamas jaunimui spor
tas ir daug kitų svarbių 
klausimų, kurie yra labai 
svarbūs kiekvienai mote
riai — motinai, ir kad jie 
būtų pravesti praktikoje, 
turim pasirūpinti, nes jeigu 
mes nereikalausime, tai nie
kas už mumis nepasirūpins. 
Tik dirbant ir jieškant, mes 
iškovosime geresnę ateitį.

Suvažiavime dalyvavo vi
sų tautų moterys, taipgi ir 
nuo lietuvių moterų A. L .S. 
“L. L.” . Moterų Skyriaus 
dvi atstovės.

Korespondentas V. B.

Vyrai, taip lygiai, kaip ir 
moterys,: dažniau klauso 
savo širdies, o ne proto.

Chesterfield.

Kiekviena kalba tai yra 
šventnamis, kuriame gyve
na siela tos* tautos, kuri ta 
kalba kalba.

Oliver W. Holmes
1 ■■■— s • . V. *

Padek į šalį savo rūpes
nius, taip, kaip nusirengda- 1 
mas padedi savo drabužius.

Quarles.
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Detroit, Mieli

siu Alenas
RUOŠIANTIS PRIE MENO FESTIVALIO

Penktadienį, rugpj. 22 d. vakare, 
Laisvės salėje, įvyko LMS Rytinių Vals
tijų Meno Festivalio Rengimo Komiteto 
susirinkimas. — Tai dar vienas žingsnis 
artyn prie lapkričio 27, 28, 29 ir 30 die
nomis įvyksiančio Rytinių Valstijų Me
no Festivalio. Festivalyje, kaip iki šiol 
numatoma, dalyvaus sekamos meno sri
tys: šokikų grupės, dainos ir muzikos 
grupės, dramos grupės, dailininkai su sa
vo kūriniais ir gal bus rankdarbių kū
riniai.

Kaip pranešė LMS 2-ros Apskr. sekr. 
V. Bovinas, iki šiol užsiregistravę Festi
valyje dalyvauti yra sekami pavieniai ir 
grupės:

Muzikos ir Dainos Grupės 
I

1. Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
2. Sietvno Choras iš Newark, N. J.
3. Pirmyn Choras—Great Neck, N. Y.
4. Lyros Choras—Philadelphia, Pa.
5. Vilijos Choras—Waterbury, Conn.
6. Laisvės Choras—Hartford, Conn.
7. Aido Choras—Worcester, Mass.
8. Li uosybes Choras—Montello, Mass.
9. Vyturėlio Stygų Orkestros Ansamb

lis—Brooklyn, N. Y.
10. Bangos Choras—Toronto, Can., jei 

negalės visas choras dalyvauti, tai 
bangiečiai mano atsiųsti bent dalį 
choro.

1L Moterų Choras, Cicero, III.
12/Roselando, III., A i,d o Choro šokikų 

grupė.
Duetai

Iki šiol dar teturima tik vieną užsire
gistravusį festivalyje dalyvauti duetą— 
tai Cicero, III.; Moterų Choro duetas. Tai
gi, Chicagos apylinkės menininkai bus 
Festivalyje gražiai atstovaujami. * ,

' N

Solistai ♦
1. Suzanna Kazokytė, Brooklyn, N. Y.
2. Amelia Jeskevičiūtė, Brooklyn, N.Y.
3. Lillian Bastytė, Brooklyn, N. Y.
4. Gertrude‘Ulinskaitė, Waterbury
5. Ig. Kubiliūnas, Soz Boston, Mass.
6. Wilma Hollis, Hartford, Conn.
7. John G. Roman, Hartford/ Conn.
8. Nancy Roman, Chicago, Ill.

Dramos Grupės
1. Brooklyno Liaudies Teatras
2. Bridgeporto LDS Dramos Grupė
3. Montello, Mass., Dramos Ratelis
4. Hartford Laisvės Ch. Dr. Grupė
5. LMS 2-ro Apskr. Dramos Grupė
6. Waterbury, Conn., Vilijos Choro 

Dramos Grupė.
Dailininkai

Kiek teko sužinoti, tai iki šiol yra už
siregistravę savo kūrinius išstatyti 5 dai
lininkai, bet, gaila, jų visų vardų neteko 
sužinoti; yra įinomi tik du, — tai Fes
tivalio rengimo komiteto nariai — Ro
bertas Feiferis iš Brooklyn, N. Y. ir Ed
ward Skučas iš Newark, N. J. Šie du 
dailininkai, beje, labai aktyviai dalyvau
ja visuose kituose prie festivalio prisi
ruošimo darbuose; kai kurie iš tų dar
bų šiame rašinyje atžymimi žemiau.

Iždininkė Mildred Stensler 
raportavo, kad aukos po biskį plau
kia festivalio reikalams; atėmus kai ku
lias iki šiol turėtas išlaidas ryšium su 
prisiruošimu prie festivalio, ižde dar tu
rima apie $400. Kaip ir daugelyje kitų 
mūsų organizacijų posėdžiuose, taip ir 
šiame, Lietuvos Draugas buvo minimas, 
kaipo stambiausias aukotojas. Garbė Lie
tuvos Draugui!

Susirinkimo eigai tęsiantis toliau, dai
lininkas Robertas Feiferis pranešė apie 
salių dekoracijas: Labor Lyceum1 salės 
dekoracijos kainuos $50, o Schwaben 
Hall—$25, viso dekoracijos kainuos $75. 
Apart kitų dekoracijų, bus iškabinti žy
mesniųjų veikėjų ir visuomenininkų por
tretai. • . *

Kalbėta apie salėse iškabinimą obalsių; 
šis reikalas pavesta dekoracijų komisijai 
rūpintis, vadovybėje dail. Roberto Feife- 
rio.

Reklamos
Reklamos ir publikacijos reikalu tar

tasi ir prieita išvadoj, kad mūsų daili

ninkai pagamintų posterius, kurie bus 
išstatyti Lietuvių Am. Piliečių Klubo ' 
salėje ir Laisvės įstaigoje, Brooklyne, 
kaip ir keliose viešose vietose New Jersey 
lietuvių kolonijose. Laikraščiuose rekla
ma, aišku, bus vyriausiai mūsų demokra
tinėj spaudoj. Bet dar tam tikslui bus iš
leisti kartas nuo karto spaudai praneši
mai (Press Releases) ir išsiuntinėti fes
tivalyje dalyvausiantiems'Meno Sąjungos 
vienetams. Vienetai, gavę spaudai pra
nešimus (anglų kalboje), galės, prie ge- 
neralės apie festivalį informacijos, dadė- 
ti savo specifikacijąs, pažymint, kokią 
dalį programos tas vienetas pildys festi
valy. Tada tokie vienetai galės pasisteng
ti patalpinti savo miesto angliškoj# spau
doje, kaip vietinį apie save pranešimą.

Svečias, atstovas nuo broliškos LDS 
organizacijos, Jonas Ormanas patarė, 
kad, kurie LMS vienetai darys festivalio 
dalyvių paveikslus (klišes), kad sykiu pa
darytų po tris “mats,” nes jei būna rei
kalas siuntinėti klišes, tai “mats” yra 
kur kas patogiau negu klišės ar fotogra
fijos!

Dailininkas R. Feiferis apsiėmė paga
minti Festivalio programos viršelio pro
jektą ir atsinešti į sekantį Festivalio Ren
gimo Komiteto posėdį. Sprendžiant iš 
(Jail. R.,Feiferio darbų praeityje, galima 
užtikrinti, kad jo projektas bus priimtas 
su pagyrimu.

Kalbant apie pagyrimus, susirinkime 
buvo tarta, kokius atsižymėjimo ženklus 
teikti gerai pasirodžiusiems LMS Festi
valyje dalyviams. Prieita išvados, kad vi
si susirinkime dalyvavusieji padarytų sa
vo projektus ir sekančiame susirinkime 
geriausias iš jų bus priimtas.

Nakvynių ir Svečių Priėmimo 
Komitetas

Apkalbant svečių priėmimo ir reika
lingiems nakvynių gavimo komiteto dar
bą, numatyta, kad Čia jau bus reikalinga ' 
rengimo komitetui didelė pašaliečių — 
visų nuoširdžių brooklyniečių — talka. 
Dėl to nutarta turėti komiteto pasitari-' 
mas penktaSiehį, rugsėjo 12, o po to šauk
ti platus, bendras visų apylinkės meni
nių, kaip ir kitų demokratinių organiza
cijų susirinkimas, kur bendrai reikės iš
rinkti gausų talkininkų komitetą. Taigi, 
visi nuoširdūs ir demokratiniai nusitei
kę lietuviai, gavę atvirute pakvietimą ar 
pamatę spaudoje pranešimą, malonėkite 
su menininkais kooperuoti ir, atėję susi
rinkimam, pasiimti kiek galima atsako
mybės, kad padaryti šį Rytinių Valstijų 
Meno Festivalį tikrai pasekmingu. Meni
ninkai jums už tai bus dėkingi ir, prie 
progos, už tai jums atsilygins savo pa
tarnavimu.

Beje, kaip žinia, brooklyniečių myli
mas, Vyturėlio Ansamblis rengia savo 
pirmąjį koncertą, Liet. Amerikos Pilie
čių Klubo svetainėje, rugsėjo 14. Darbšti 
Vyturėlio fin. sekretorė Helenutė Bru-> 
čas, kuri, sakosi, jąu yra surinkusi kon
certo programoje skelbimais apie $80, 
nepraleido ir šios progos.— ji atėjo į su
sirinkimą ir paprašė skelbimo. Susirin
kimas jos prašymą priėmė ir nutarė pa
imti visą puslapį programoje skelbimo 
už $12.

Tai tiek šiuo kartu apie prisirengimą . 
prie festivalio. Vėliau mėginsime dau
giau informuoti visuomenę šiuo reikalu.

<Z. Byronas.» . »• ------------------
x Aso t Graši

(Armėnų poetas)
Atsiminimas

Po mūšio apkasan kritau išsekęs, 
Gulėjau kniupščias aš giliam sniege. 
Ir štai ėmiau savus vaikus reąėt, 
Gimtus namus išvydo mano akys, \
Ir Cakehadzoro žydintįjį šlaitą, 
Kur žemuogės rubinais sužvilgės, 
Ir nepabėgo nuo manos akies 
Grakščių balandžių šuolis ore. greitas.
Girdėjau aš birbynę piemenėlio, 
Dūzgimą bičių, skrendančių aukštyn. 
Žolė išaugo po lietaus grakšti, r 
Ir vynuoges virš žemės sunkiai kėlės.

(Pasikalbėjimas su Akademiku 
j Balčikoniu) 

e7. BULOTA
Akademiką Balčikonj susiradau gra

žiuose Literatūros Instituto rūmuose Vil
niuje, Antakalnyje, šiuose rūmuose, gre
ta kitų Lietuvių Literatūros Instituto 
įstaigų, randasi ir lietuvių kalbos žody
čio redakcija, kuriai vadovauja akademi
kas prof. Balčikonis, vienas žymiausiųjų 
Lietuvos kalbininkų.

Prof. Balčikonis maloniai sutiko papa
sakoti apie savo šiuo metu dirbamą moks
linį darbą.,'

—Didžidusią mano darbo dienos dalį, 
—pareiškė prof. Balčikonis, — atima 
man lietuvių kąlbos žodynas. Dabar 
spausdinamas Il-rasis žodyno tomas, ku
ris apima c, č, d. e ir f raides. Jau at
spausdinti pirmieji 352 puslapiai. II-rojo 
tomo žodyno rankraštis visas suredaguo
tas, dabar peržiūriu, patikrinu neaišku
mus, ištaisau kai kurias klaidas, pasku- 
tiniuose*!! tomo lankuose.

Lietuvių kalbos žodyno sudarymo dar
bas buvo pradėtas, dar 1931 metais, bet 
jis nebuvo vedamas pakankamu spartu
mu. Iki karo išėjo tik pirmasis 1,008 
puslapių žodyno tomas, kuris apėmė a ir 
b raides^ Vokiečių okupacijos metais šis 
darbas buvo visai apmiręs, žuvo dalis me
džiagos.

Šiuo metu žodyno sudarymo darbas 
vyksta ypač intensingai. žodynas numa
tomas sutalpinti 7-8 tomuose, žodžius 
žodynui mums nuolat atsiunčia iš įyairių^ 
Lietuvos kampų. Į žodžių rinkimo darbą 
įtraukti mokytojai, moksleiviai, studen
tai ir kiti kaimo inteligentai. Gautieji la
peliai su žodžiais išdėstomi kartotekon ir 
išrenkami.

Didžiausias turtas žodynui — gyvoji 
kalba, iš šios gyvosios kalbos žodžių jū
ros mes pirmoje eilėje ir sudarome žo
dyną. Universitete per paskaitas sten
giuosi su žodžių rinkimo darbu supažin
dinti savo studentus. Yra nemaža tokių, 
kurie parodė tuo darbu labai didelį susi
domėjimą ir jau padeda žodžių rinkime. 
Iš jų artimiausioje ateityje bus visai ge
ri darbininkai lietuvių kalbos žodyno re
dakcijoje. ' \

žodžiai žodynui taip pat parenkami iš - 
senosios lietuvių literatūros. Ypatingai 
dideli žodžių lobiai buvo surasti atgauto
je iš Karaliaučiaus senojoje Prūsų Lietu
vos literatūroje. Dabar žodžiai išrenkami 
iš 3-jų rankraštinių žodynų, kuriuos pa
rašė nežinomi Prūsų Lietuvos autoriai.

žodžių taip pat rinkome ir iš senosios 
Amerikos lietuvių literatūros. Amerikon 
iš Lietuvos seniau emigravo daugiausiai

V ilniaus Rašyto j ų Su
sitikimas su Uja

Erenburgu
Liepos 21 d. lietuvių valstybinio dra

mos teatro patalpose Vilniuje įvyko ra
šytojų susitikimas.su Lietuvos sostinėje 
viešinčiu rašytoju ordininku Uja Grgor- • 
jevičium Erenburgu. Vakare, be rašy
tojų, dalyvavo žurnalistai, meno darbuo
tojai, pedagogai, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas 
J. Paleckis.

Vakarą atidarė Lietuvos tarybinių ra
šytojų sąjungos sekretorius drg. Šarmai
tis. Jis kalbėjo apie I. Erenburgo kūrybą, 
priminė milžinišką rašytojo publicistinę 
ir visuomeninę veiklą Didžiojo Tėvynės 
karo dienomis. ’

Po to žodis buvo suteiktas I. G. Eren-% 
burgui. Susirinkusieji šiltai pasitiko ra
šytoją. • _ ( F'

Uja Erenburgas papasakojo apie savo 
kuriamąjį naują romaną “Audra.” Ro
manas aprėpia antrojo pasaulinio karo z 
įvykius nuo 1Q39 tnetų ligi pergalės prieš 
hitlerinę Vokietiją dienos. Romano veiksi
mas vyksta Tarybų Sąjungoje, Tarybų 
Sąjungos-Vokietijos fronte, Prancūzijo
je ir Vokietijoje.

Pirmosios “Audros” dalys jau paskelb
tos, (\baigiamoji.dalis ką tik užbaigta. ,

Vieno iš “Audros” paskutinės dalies 
skyrių” veiksmas vyksta Vilpiųje Tarybi-

Atminus tai, man širdį ėiįė gelti.
Ir vėl stiprus ėmiąu atakon keltis. A 

Išvertę V. Sirijos Gira.

suaugę žmonės. Jie išsaugojo gyvąją kal
bą tos apylinkės, kurioj.e gyveno. Rašyda
mi tuometinėje Amerikos lietuvių spau
doje jie paprastai vartojo šiuos žodžius, 
o dabar daugelis jų įėjo į žodyną. .

Sudarydami žodyną visus žodžius iš 
tarmiškos kalbos išverčiame į rašomąją 
kalbą. Pavyzdžiui, “užalas”* — ąžuolas, 
“žusis” — žąsis ir t.t. Žodynui ypatingai 
svarbu parodyti žodžių vartojimą gyvoje 
kalboje. Pav., žodis “duoti” turi 29 reikš
mes kiekvienai reikšmei duodami atski
ri sakiniai. Tik šis vienas žodis užima pu
sę lankb žodyne.

Sudarytas tokiu būdu žodynas daug 
pakels kalbos mokėjimą. » Dėstytojas, 
moksleivis ar inteligentas galės, pasižiū
rėjęs žodynan, išsiaiškinti, kaip vartoja
mas tas ar kitas žodis vienokios ar kito
kios reikšmės sakinyje.

Mūsų žodyno tikslas—užfiksuoti, kaip 
lietuvių tauta kalba šiuo laiku ir kaip ji 
kalbėjo praeityje, kokiomis žodžių for
momis išreikšdavo savo mintis. Kaip mes 
džiaugtumės, jei mes rastume kokių nors 
raštų lietuvių kalba, pav. iš Gedimino lai
kų^ Praeis 300-600 metų, ir ateinančioms 
kartoms taip pat bus įdomu žinoti, kokia 
kalba kalbėjo niūsų laikų žmonės.

1949 metais sueina 350 metų 'nuo 
Daukšos “Postillos” — pamokų knygos 
pasirodymo. Šioms reikšmingoms sukak
tuvėms paišinėti, numatyta išleisti “Pos
tilių” šių dienų rašyba. Atliekamu nuo 
žodyno sudarymo laiku, redaguoju “Pos
tilių.” Prie jos reikės pridėti straipsniai 
apibūdiną tuometinę epochą, be to, bus 
sudarytas specialus žodynas, kad kiek
vienas, skaitydamas “Postilių,” galėtų 
rasti čia pat nesuprantamų žodžių pa
aiškinimus. “Postillos” 3 sąsiuviniai, su
redaguoti prof. Valterio, buvo išleisti* 
dar prieš 1914 metų karą, Petrapilio 
Mokslų Akademijos. 1926 metais Kauno 
Vytauto Didžiojo Valstybinis universite
tas išleido “Postillos” fotografinį leidi
mą, gotiškomis raidėmis. Bet šiuo leidi
niu platesni1 sluoksniai pasinaudoti ne
galėjo, nes jis nebuvo, visiems prieina
mas. Numatytas išleisti “Postillos” lei
dinys bus lengviau suprantamas, juo ga
lės pasinaudoti mokytojai ir studentai.

1599 metais Vilniuje išleistosios Dauk
šos “Postillos” reikšmė kalbos vystymui 
yra labai didelė. Tai didžiausias senosios 
lietuvių kalbos paminklas, kuris davė 

, pradžią mūsų'rašomosios kalbos sudary
mui. v

' —Būtų gera, — pareiškė baigdamas 
akademikas profesorius Balčikonis, — 
kad savaitė turėtų ne 7, bet 8 dienas, nes 
laiko maža, o prieš akis dar labai daug 
darbų, kuriuos reikia nuveikti.
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nes Armijos mūšių dėl Lietuvos sostinės 
išvadavimo iš vokiškųjų fašistinių grobi- 

/kų dienomis. Su dideliu susidomėjimu 
susitikimo dalyviai klausėsi to skyriaus, 
rašytojo skaitomo. Prieš klausytojus pra
slinko meistriškai rašytojo nupiešti .Lie
tuvos sostinės vaizdai, tarybinių karių 
istorinių mūšių dėl Vilniaus vaizdai.

Paskaitęs ištraukas iš romano, Uja 
Erenburgas atsakė į daugybę klausimų. 
Susitikimo dalyviai ypač domėjosi pas
kutiniais užsieniniais Erenburgo įspū
džiais, jo įgautais iš kelionių į Ameriką 
ir Prąhcūžiją. Pasikalbėjimo metu buvo 
paliestos ir daugelis kūrybinių proble
mų.

v Vakare dalyvavo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas drg. J. Paleckis.

SPAUDA SLEPIA 
BELLE ISLE REIKALĄ

Rugpjūčio 12 d. Wayne 
County CIO Taryba Miesto 
Taryboje iškėlė tą Belle Isle 
skandališką padėtį ir įteikė 
savo protestą miesto prokuro
rui. Vietiniai dienraščiai tik 
keliais coliais apie tai prane
šė užkavoję žinią tarp didžių
jų garsinimų, viduriniuose 
puslapiuose.

Dalykas štai koks: apie 15 
akrų Belle Isle parko išren- 
duota dviem laivų kliubam: 
Detroit Yacht Club Jr Detroit 
Boat Club, tik po dolerį į me
tus. Ta parko dalis faktinai 
atiduota tų kliubų nariams ir 
ten nevalia negrui pasirodyti 
ir. tik keli bagotesni žydai ten 
gali pasirodyti. Mat, keletas 
iš jų priklauso prie tų kliubų.

Kad nukreipti piliečių aty- 
dą nuo tos padėties, laikraš
čiai patalpino paveikslus pa
rodant, kaip holes parkutis 
vienam parko gale neleidžia 
žmonėms maudytis toje vieto
je, ir tame esanti visa bėda. 
Bet kad maža saujelė tur
čių, priklausančių prie minė
tų'kliubų, naudojasi 15 akrų, 
tai apie tai laikraščiai tyli. 
Nei paveikslų nei aprašymų 
apie tai nesimato.

Neseniai įvykusioj CIO . 
konvencijoj nutarta reikalau
ti, kad -būtų panaikinti lei
dimai tiems kliubams ir par-, 
kas grąžintas publikai. “Ford 
Facts,” UAW lokalo 600 sa
vaitinis laikraštukas, spėja, 
kad miesto tarybos nariai, ku
rių didžiuma vėl kandidatuos 
rudeniniuose rinkimuose, visą 
šį reikalą užglostys ir užslėps 
iki po rinkimų lapkričio 4 d. 
Laikraštukas nurodo, kad^ 
jiems reikalingi turčių pini
gai ir taipgi spaudos garsini
mai jų rinkiminei kampanijai, 
žinoma, jiems reikalingi dau
giausiai žmonių balsai, bet jie 
kol kas dar vis tikisi, kad jų 
laimėjimas priklauso nuo tur
čių malonės, tad apie žmonių \ 
reikalus jie nelabai rūpinasi. 
Bet mes darbininkai turime 
jiems parodyti sykį ant visa
dos, kad mes juos renkame, 
mūsų didžiuma, ir jie turi 
skaitytis su mumis .Tad visi 
prisidėkime prie tos kovos, 
kad parkas būtų visų piliečių, 
o ne saujelės turčių.

Nepatenkinta.

Springfield, III.

' Ašot Grasi
* (Armėnų poetas)

Miško Aikštelėje
Jį teko į purųjį sniegą pakast, ' • 
Po eglių žaliųjų sparnais.-
Dangus tartum motina laužė rankai, 
Kad laidoja sūnų čionai. 'j

Ir miškas gedėjo ka?tu su mumis, 
Ir šakbs žemyn ėmė linkt.
O žirgas kanopomis skėlė ugnis, 
Ir buvo naktis jau aplink.,

*

Komanda1 skambėjo trumpai ir tvirtai: 
^Lygiuok, kalavijais pagerbk!” 
Kaip laužo ugnis sušvytravo kardai,- 
Net miškas nušvito dabar,

I

Bučiavom tylėdami>plieną karių, 
Prisiekę atkeršyti draugo vardu.

Išvertė V. Sirijos Gira.

Nuo 8 iki 17 .dienos rugpjū
čio buvo valstijos fėrai. Buvo 
privežta visokių veislių galvi
jų, paukščiu, žuvų, įvairiausių 
mąšinų ir kt. dalykų. Per 10 
dienu žmonės fėruose praleido 
$1,078,ŪOO. gi mūsų miestas 
teturi 88,000, o su priemies
čiais 107,500 gyventojų. 
Snringfieldas yra Illinois vals
tijos sostinė, čia yra ir Lin- 
colno kapas.

Rugpjūčio 15 d. sugriuvo 
senas teatro namas. Lubos 
nukrito ant darbininkų ir 5 
sužeidė. Laimė, kad nieko ne
užmušė. Tai mat, kaip atsi
tinka su senais namais.

Jau trys savaitės, kaip vieš
patauja didelis 'karštis. Jis 
siekia po 9'8 ir 100 laipsnių. 
Tas įvargino visus žmones. 
Jau ir tikinti žmonės sako, 
kad Dievas neteisingai elgiasi 
turėdamas galybę.

Rugpjūčio 14 d. mirė Jonas 
Jankauskas, 6^ metų. Paliko 
nuliūdime dvi seseris Ameri
koje-ir brolį Lietuvoje.

Rugpjūčio 19 d. mirė Jonas 
Petkus, -57 metų. Rugpjūči<> 
21 d. mirė Charles Chepulis, 
67 metų. Paliko liūdėti du 
brolius. Lai būna jiems leng
va žemelė, o giminėms užuo
jauta.

Seni žmonės miršta iš mū
sų tautos. Dar prabėgs keli 
metai ir jau neliks senesnių 
gyvų tarpe. Jaunimas gi 
amerikonizuojasi?

A. Čekanauskas.

3 puslapis — Laisvė (Liberty, 
Lith. (Daily), Šeštadienis, 
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
Mažosios Lietuvos Buities Romanas —40—

—Rašo Ieva

—7-10-47—

> (Tąsa)
— Paleisk, paleisk! — sušuko ji pa-’ 

galiau pro ašaras.
Pamatęs ašaras, Mikas, lyg susigėdęs, 

ją staiga paleido:
— Ne, nugandinti aš tavęs nenorėjau. 

Bet aš maniau, kad tau patinku. Aš iš 
daug ko galėjau tatai spręsti: kodėl pa
raudonuoji, kada mane pamatai? Kodėl 
nuleidi akis, kada aš į tave pažiūriu? At
sakyk, kodėl?

Ką gali Urtė atsakyti? Ji nežino. Ji tik 
žino — taip ji pamokinta iš jaunų dienų, 
— kad jausmus reikia slėpti, į^d reikia 
atsikalbinėti- jaunam vaikinui, niekada 
jam nesakyti, kad jį myli. Tatai labai ne
padoru. *

— Nereikia slapstytis, — lyg jos min
tis įspėdamas, kalbėjo toliau Mikas. — 
Ir kam? Juk pati žinai, kad reikia teisy
bę kalbėti. Sakyk, ar myli mane? Jeigu 
nemyli, tuojau leidžiu eiti. Tik tark nors 
vieną žodelį!

— Leisk mane eiti, Mikai! —‘baimin
gai atsakė Urtė.

— Kito atsakymo negaunu? Ar taip 
sunku pasakyti: .taip, ar ne? Juk aš ne 
žvėris, aš tik vyras, kuriam tu taip la
bai patinki; kuriam tu visa kas gali būti 
ir jau visa kas esi, kuris apie tave galvo
ja dieną ir naktį! Aš tave myliu nuo tos 
dienos, kaip tave pirmą kartą pamačiau, 
ten, Aukštujuose. Tose dykumose išau
go tokia daili gėlelė! Ji turi mano,būti. 
Aš tave myliu jau nuo tuokart, kaip pir
mą kartą tau j akis pažvelgiau. Aš žinau, 
kad tokios dailios, tokios doros, kaip tu 
esi, nerasiu kitos, ir neieškosiu. Aš steng
siuos tau įtikti, kad ir tu mane pamiltum. 
Mudu esava vienas antram sutvertu — 
tu man, aš tau!

Vis karščiau ir karščiau kalbėjo Mikas 
ir pamažu, lyg nejučioms*, vis tvirčiau ją 
kabino. Ir vėl svaigulys pagavo Urtę.

— Kad jis žinotų, kaip aš jį myliu! — 
pamanė ji,—bet tai sakytų negaliu, juk 
nė sau pačiai to neprisipažįstu!

— Leisk man eiti! — pakartojo ji sa
vo prašymą.

— Tai nors vieną kartą pabučiuok ma
ne, nors vieną kartą, tada galėsi eiti.

— Barbė pastebės mus čia.
' — Kad pastebės, tai pastebės — šiaip 
ar taip!

— Prašau leisk man eiti!
— Sakiau, pabučiuok mane, tuomet ži

nosiu, kad ant manęs nepyksti.
— Ar neužtenka pasakymo, kad ne

pykstu?
— Ne, neužtenka!
— Mikai, aš noriu dorai elgtis, — nu

rausdama ėmė kalbėti Urtė. — Žinai, 
kaip anąkart sakytojas mane graudeno!

— Ką tas mukeris turi tau sakyti! Tu, 
tokia daili mergelė, ne tam į svietą leista, 
kad, užsitraukusi juodą skepetą ant akių, 
tiktai verktum ir melstumeis. Tu leista 
gyvenimui ir meilei. Tu turi kitus lai
mingus padaryti ir pati laiminga būti. 
Ar tu manai, kad šitoks sakytojas nie
kada nėra mylėjęs ir nemyli? Jis yra 
daugiau mylėjęs, negu jam reikia. O 
graudendamas tave, tai daro jis tik iš 
pavydo, kad tu jam negali tekti, kad jis 
tavo dailumu negali pasidžiaugti. Visi 
seniai pavydi jauniesiems jų dailumo, pa
vydi meilės, nes "jie žino, kokia ji saldi. 
Tik iš pavydo nori jie sugadinti jaunųjų 
laimę ir dėl to grąsina pragaro kančia. O 
kaip elgiasi jie patys, pasižiūrėk į jų dar
bus !

Ir galėjimas kalbėti! To Urtė dar nie
kada nėra girdėjusi,'Ji visada manė, kad 
surinkimininkai, sakytojai — visi šventi 
žmonės! Ir štai ką sako Mikas. Rasi jis 
ir teisybę kalba. Juk panašiai' išsitarė 

' anąkart ir Marė Sobrytė.
Bet ne ... Ji kitame tikėjime užaugin

ta, ji pamokinta, kad tikintieji žmonės 
negalį veidmainiauti. O kas veidmainiau
ja, tas yra bedievis.

— Nežinau, kas tai mukeris, nežinau, 
ar tavo tiesa, tik mano sąžinė sako...

— Ką sako tavo sąžinė? Nieko ji nesa
ko! Kaip gali ji safcyti, kad mylėti ir bu
čiuoti yra fiuodėmė? Įsivaizduok, kad aš 
tavo brolis. O juk ir Rašte pasakyta, kad 

■ reikia mylėtis ir sveikintis pasibučiavi
mu. 0 kad sakytoją bučiuoji — tai ma
nai, kad čia nieko bloga.

Urtė nieko nebesakė. Ir ką besakyti,

Sinu^naityte ..—...........- —4
juk ir pati ji troško, kad ...

O,Mikas, nebesusivaldydamas, pradė
jo ją karštai bučiuoti; pirma plaukus, o 
tada akis, veidą, lūpas. Urte ir visai ne
besipriešino. 0 palytėjus jos lūpas, ji pa
ti apkabinę jo kaklą ir arčiau bei tvir
čiau prisispaudė prie jo krūtinės. Bet 
staiga jis ją paleido, .netikėtai, lyg at
stumtų ją nuo savęs.

Ir Urtė, susirankiojusi kamuolius, 
pamažu, lyg sapne, išėjo.

LAIMĖ
Urtė laiminga. Jos krūtinė kuone per 

menka apimti visus tuos saldžiuosius 
jausmus, kurie ją pripildo. Ji norėtų ry
kauti, visam pasauliui pasakyti, kokia ji 
laiminga.

Jau ji nebesislėpė nuo Miko. Ne. Ir 
kam? Juk jis ir ji žino, tik juodu vienu 
žino paslaptį: Mikas* Urtę bučiavo. Ir 
koks tai bpvo pabučiavimas! Pirmas toks 
jos gyvenime.

— Tikrai, taip jau kitas nemokės bu
čiuoti kaip Mikas, — svajojo Urtė. — Jis 
myli mane, ak, jife myli mane! Ir aš jį 
myliu. Tik tG jam niekada nesakysiu. 
Ne, niekada!

Bet pamažu, visai pamažu pradėjo at
slūgti laimės jausmai: pradėjo veikti bei 
kalbėti protas:

— Kas tai, juk jis sakė mane mylįs, 
juk jis sakė, kad aš jam patinku, tai ko
dėl? ... Tai dar kažkas nauja turi įvyk
ti?,—■ Urtei gėda ir sau pačiai prisipa
žinti, kad ji kaži ko dar laukia. Ji neži
no — ko, bet taip palikti negali. Ar tai 
jau atšalo jo meilė į mane? Rasi' man rei
kėjo būti meilesnei, širdingesnei. Bet 
kaip tatai padaryti? Aš mylėčiau jį, bu
čiuočiau, pasakyčiau net, tikrai pasaky
čiau, kad jį myliu, kad tik jis vėl ateitų.

Bet Mikas šaltas: nė skersa nebežiūri 
į Urtę. Kartais tik pakalbina Barbę. Ir 
kaip pradeda tuomet Urtei širdis sopėti! 
Ir pavydas pradeda imti, kad Barbė nu
rausta iš džiaugsmo. Ir girtis pradeda 
Barbė: i

— Kaži, ar aš tam pačių sūnui patin
ku?

Kad ji bent tylėtų!
Ir taip praėjo keletas savaičių ar visas 

mėnuo.
Šeštadienio vakaras. Sobriai ir Marė 

išėjo pas Vaičių Vanagą į surinkimą.. 
Barbė išvyko namo. Mikas kaži kur išė
jęs į kaimynus. Ir Urtė mielai eitų į* su
rinkimą; bet vienas žmogus juk turi būti 
namie. Taigi ir pt^iko Urte. Apsižygia
vusi įėjo ji į savo kamarą.

Paskutiniu laiku ji labai nepatenkin
ta savimi. Ji jaučia, kad ji visai jau nebe 
ta pati. Jos širdis nebe širdis, o kaži koks 
maištingas mišinys jos vietoj ponauja.

Sąžinė graužia be paliovos, o tai dėl 
to, kad -nė maž dįevo ji nebeatsimena. 
Rods, suklumpa ji kas vakaras prie savo 
lovos poterių kalbėti. Bet kiek kartų rei
kia pakartoti kad ir patį “Tėve mūšį,” 
nes, pasakiusi Amen, nebežino ji, ar su-» 
kalbėta “Tėve ’mūsų,” ar visai nepasi- 
melsta. Visą laiką apie Miką svajota.

Kelis kartus jau verkė ji būdama vie
na, Ji žinojo, kad tai tik dėl Miko, bet 
nenorėjo sau to prisipažinti.

Kodėl jis nėmaž nebekreipia į ją dėme
sio? Ne kartą Urtė nueidavo į klėtį ta. 
viltimi, kad atras ten Miką, o rasi jis ją 
atseks, —v lūkėdavo ji. Bet Mikas nė ma
nyti nemanę. Susigėsdavo Urtė f kur din
go pažadai, užsimojimai/elgtis dorai?!

— Padūkęs doriškumas vyrus vilioti!
— išgirsdavo Urtė kaži kokį prikaišio- 

• j antį vidujinį balsą ir apsidengdavo vei
dą rankomis iš gėdos. O anas balsas be
širdžiai prikaišioja toliau: ' t 1 4’

,— Kaip galima tokioms-mintims ap
link vaikščioti, vis apie vyrą galvoti? 
Matai, Mikas dorėsnis už tave. Jis pajuo
kauja, ir tu jau kvailsti!

Gana mąsčiusi ir galvojusi, o nieko ge- 
' resnio nesugalvojusi, Urtė ir šį vakarą 

pasiėmė pagaliau knygas ir pradėjo gie
doti? Giedodama užmiršo, kad ji ne na^ ' 
miė, kad galėtų kas nusiklausyti ar šiaip 
ką. Užmiršo visa. Giedoti, tik giedoti, 
koks tai malonumas! Gražiosios giesmės 
leidžia užmiršti visas negandas, leidžia 
užmiršti Širdies neramumus. . \

(Bus daugiau) ✓

«*?

CffltAfcbS ŽINIOS
Tūkstantinės Minios Žmonių 

Dalyvavo Vilnies Piknike • 
Nežiūrint, kad sekmadienį 

siautė tebesiaučianti dideli 
karščiai Chicagoje, bet atsibu
vęs Vilnies piknikas buvo ga
na skaitlingas. Jame dalyva
vo virš 4,000 žmonių.

Smagu tas, kad tame pikni
ke dalyvavo gana daug sve
čių iš tolimų kolonijų, tas įro
do, kaip kolonijų veikėjai 
įvertina dienrąštį Vilnį.

Prieš pradėsiant programą 
buvo išleista dovanomis dvi 
kvortos medaus, kurį padova
nojo rockford ietė E. Povilai- 
tienė. Tikietus traukė chica-s 
gietis, mažas berniukas Ro
nald Povelonis. Laimėtoju bu
vo Frank Price, Detroit, Mich.

Programą pradėjo su dai
nomis. Programos vedėjas Le
onas Jonikas pakvietė pirmiau
sia padainuoti Roselando Ai
do Chorą, vadovystėj Doro
thy Yuden. Reikia pasakyti, 
kad Aido Choras ne tik atsi
žymėjo savo melodingomis 
dainomis, bet ir savo skaitlin- 
gumu.

Gražiai dainavo Ex-Mainie- 
rių. Choras, vadovystėj Nancy 
Roman ir Ciceros Moterų Cho
ras, vadovystėj Dorothy Yu
den.

Leonas Prūseika, Vilnies 
redaktorius, pasakė reikšmin
gą kalbą, kviesdamas visus 
daugiau rūpintis dienraščio 
Vilnies tvirtinimu ir abelnai 
darbo žmonių" organizacijų 
reikalais. Jis palietė eilę die
nos pačių svarbiausių klausi
mų. Publika atydžiai klausėsi 
jo kalbos.

Vėliau dainavo garsusis 
LKM Choras, vadovystėj Juo
zo Kenstavičiaus. Choras gra
žiai padainavo. Bet daininin
kų skaičiumi kankliečiai nebu
vo skaitlingi. Matyt, eilė na
rių išsigando šilumos ir vieto
jo dainuoti, į maudynes pasu
ko. x *

Biski Apie Svečius
Kad suminėti visų svečių 

vardus,'*tai tiesiog neįmanoma, 
nes reporteriui neteko visų su
sitikti ių jų pavardžių paimti. 
Tačiau dalį jų sužinojau iš 
anauncerio Justo Misevičiaus, 
kuris per savo garsiakalbį pra
nešinėjo apie esančius svečius 
ir pateikė jų paieškojimus, tad 
nors dalį jų čia ir pažymėsi
me.

Matėsi iš (Pittsburgho, Pa.: 
J. K. Mažukna su šeima, -J. 
Purtikas ir M. Zdankienė-; 
Jonas šernas iš. Raymond, 
Wash., E. Gružinskienė riš 
Great Neck, N. Y. Iš Dctro-,, 
ito buvo gana daug. Kiek 
sutikau, čia pamiėnsiu vardus: 
M. Janulicnė, N. Astrauskie
nė, Frank Price, J. Jacobs ir 
eilė kitų. Mačiau Clevelandie- 
tę E. Simanauskienę. Iš Rock
ford buvo visas busas ir dau
gybė dar su savais' automo-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

BAK & GRILL
Lietuviška Aludė
* /

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
---------------- _________________________________________
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biliais atvažiavusių, kaip Lu
kų šeima, taip eile kitų. Iš 
Akron, O., dalyvavo Brazai. 
Iš Benton, Ill., M. Kunskiene. 
Iš S';. Charles, III., Zdonis. Iš 
Terre Haute, Ind., V. Povi-' 
ląitis. Iš Waukegan, Ilk, • ir 
Kenosha,, Wis. 
be dalyvavo.’ 
A. Pimickas. ,

Tikrai, kad

taipgi daugy- 
Iš Elgin buvo

pavai- 
Buvo ne- 
ir šiaip

kad tic.

visus suminė
tume, imtų keli puslapiai. Ta
čiau Vilnis visiems vienodai 
dėkinga už taip nuoširdų at
jautimą ir dalyvavimą didžio
joje iškilmėje. * «

Reikia priminti, kad šiame 
pikniko dalyvavo gana daug 
vietos biznierių ir jie iš šir
dies parėmė dienraštį, 
siūdami - dalyvius, 
mažai profesionalų 
visuomenininkų. ‘

Netenka aiškinti,
žmonės vis labiau ir giliau įsi
tikina, kad dienraštis Vilnis 
yra teisingiausias laikraštis ir 
nuoširdžiausiai gina darbo 
žmonių ir smulkių- vertelgų 
reikalus.

Tie žmonės, kurie remia Vil
nį, kurie dalyvauja jos suei
gose, žino, kad Vilnis yra vie
nintelis laikraštis Chicagoje, 
kuris paduoda daugiausia ži
nių iš Lietuvos ir jos yra tei
singiausios. <

Kąs abejojo apie Vilmes 
įvertinimą Amerikos lietuvių, 
piknike galėjo įsitikinti, kad 
Amerikos lietuviai daugumoje 
stovi su Vilnimi.

Beje, Alex Ukanis padova
nojo pikniko komitetui 6 sū
rius, kad jais galėtų pavai
šinti svečius . &ep.

Maištas prieš tironus tai 
pildymas Dievo įsakymų.

Ben. Franklin.

Negalintis šypsotis vei
das tai kaip pumpuras, ne
galintis pražysti.

H. W. Beecher.
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NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai 

(fur coats)

GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMOMIS KAINOMIS

Pilnas aptarnavimas visokiu 
darbu prie kailinių:

Pataisymai, Madų Perdirbimai 
• ir Išvalymai.

JORR/S’ FL/R SHOP
735 North Main St.

-(BROCKTON 7, MASS.
Telefonas Brockton 8-1246
Sulyg sutarties iš anksto, 
laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais.

tra mi tra

CLEVELAJNDO ŽINIOS
Pranešimas LDS 4-to Apskr. 

Kuopoms ir Nariams 
šiuomi pranešama yisoms 

LDS 4-to Apskr. kuopoms ir 
nariams, kad netolimoje atei
tyje įvyks 4-to Apskr. metine 
konferencija. Šioji kbnferen- 
cija įvyks Sept. 28 d., Croa
tian Home svet., 789 Grant 
St., Akron, Ohio. Pradžia 10 
vai. ryto.

Kadangi laiko jau neper- 
daugiausia liko, tai kuopų val
dybos turėtų pasirūpinti su
smilkti skaitlingus sekamus su
sirinkimus ir išrinkti pilną 
skaičių'delegatų. Be to, į mū
sų konferencijas yra kviečia
mi atsilankyti ir ne delegatai 
arba ir ne -Susivienijimo na
riai. Pas mus durys atdaros vi
siems. Jau yra patirta iš pra
eities, kad akroniečiai tokiose 
sueigose visuomet skaitlingai 
susirenka. Nėra abejonės, kad 
jie šį kartą dar geriau pasi
rodys.

Akrone yra nemažai lietu
viško jaunimo, bet į LDS jų 
nedaug priklauso. Būtų gerai, 
kad akroniečiai juos į šią 
konferenciją pakviestų.

Clevelando jaunuolių kuopa 
žada ne tik pilną delegatų 
skaičių pasiųsti, bet ir koks 
desėtkas pašalinių huvažiuoti. 
Jeigu ištikrųjų taip įvyks, tai 
konferencijai užsibaigus su
ruošime atskirą jaunuolių se
siją, kurioje jie galės jau vie
ni savo reikalus apkalbėti. 
Clevelandiečiiai pusėtinai ge
rai įsivėlė į visokį sportą, tai 
kodėl su tuopi nesupažindinti 
savo kaimynus akroniečius?

nėtos dienos. Matoma šį kar
tą bus aprūpinti ir tie pikni
kų lankytojai,kurie neturi 
savų mašinų. Kaip 11 vai. 
ryto išeis busas, kuris nuveš 
ir vakare'parveš už $1.50. Bet 
kad užtikrinti sau vietą buse, 
rengėjai pataria užeiti į LDS 
Kliubą, 930 E. 79th St., už
simokėti minėtą $1.50 Kliubo 
vedėjui ir užrašyti savo var
dą ir antraša ant tam tikro 
važiuotojų surašo. Nelauki
te paskutinių dienų, nes ga
li buse vietos nelikti, nes tik 
pirmieji 40 užsirašę galės 
tuo busu važiuoti. Vėliaus už
sirašę galės nuvažiuoti tik 
tuomet, jei 'susidarys užtekti
nai dėl antrojo buso.

Vienas kitas klausia, kaip 
bus' jeigu lytų? Lietus netu
rėtų sulaikyti nei vieną nuo 
šio pikniko. Važiuokite visi, 
nepaisant lietaus, — pastogės 
ten užteks visiems. Iš Chica- 
gos. atvažiuoja drg. Prūseika. 
Tikimės turėti svečių iš 
Youngstowno, Akrono, Pitts- 
burgho ir gal iš Detroito.

Vilnieš Piknikas
Kaip jau žinoma, Vilnies 

piknikas įvyks Sept. 7 d., pas 
draugus Rubus ant ūkio. Visi 
clevelandiečiai ir apielinkės 
jau pasirengę, tik laukia mi- j

Menįninkų Grupė Auga
Rugpjūčio. 22 d. įvyko me

no mylėtojų grupės susirinki
mas. , šiame susirinkime gru
pė dar paaugo 8 nariais. Jau 
turime virš 30 narių. Nusi
tarta rengtis prie vieno iš di
desnių veikalų * meno grupės 
naudai, ir visį kiti grupes rei-* 
kalai gražiai sutvarkyti.

J. Žebrys.

Mano obalsis yra: “Neda
ryk to, ką kiti gali taip pat 
gerai padaryti.”

B. T. Washington.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

L!WUViK4
NW1 DUONA

/g^WlSCHOLES BAKING
' 532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKA DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. ’

Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 
ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

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

PRANEŠIMAS
Po praėjusio vakacijų periodo, mes grįžtame 
dirbti su platesniu produkcijos nusistatymu.

Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar
bo progų moterims...
ir iš anksčiau patyrimb nėra reikalaujama.

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-pastovuino ir darbo-pasitenkinimo, ku
ris dabar yra siūlomas? |

• 5

DARBO VALANDOS: 8 A.M. IKI 5 P. M

CLUETT, PEABODY & CO., Inc
(202)



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that, License No. 
EB 571 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM KLEIMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer arui wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumer! on the 
premises.

MICHAEL VINCENT DEL GARINIO 
(Star Pizzeria)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 17 has been issued to the undersigned 
to sei) beer from house to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

FRANK WEIDNER 
118 Melrose St.

NOTICE is hereby given that? License No. 
EB 365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I41W at 
1638 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings .to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13273 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN KELLER

NUTICE 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 Control Law at 
297 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER (T)

NOTICE is hereby given that License* No. 
C 675 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 336. Oakland St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STEVE ZUK
D-B-A Franklin Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
GB^2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Conti*b) Law at 
101 Saratoga Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

JOHN GLEISSNER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at detail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street. Borough of Brooklyn, 

•jCounty of Kings, to be consumer! off the 
premises.

LOUIS WEISBERG
(Plymouth Delicatessen & Grocery)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12905 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
815 Park Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN CHRIS8JBRO..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1968 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Grand Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY S. QUAGLIATA

; Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil- 

; mininkas Jurgis Klimas, pa- 
; simojo didelio masto darbą 
■ ir prašo visų mūsų organi-'į 
; zacijų su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par-;! 
: vežė Antanas Bimba iš Lie-J 
: tuvos, sakosi, kad dar dau- ; 
; gelyje kolonijų nebuvo ro-i; 
; dyta ir yra svarbu, kad ją 
; matytų.

Antra filmą, Ai pirmuti- 
nė lietuvių kalboje filmą, 

I labai graži, spalvota filmą,; 
užsivądina K U P R O T A S 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy-< 
venimo, muzikalė komedi
ja- i

Trečia filmą, tai iš Lietu-; 
vių Meno ir Kultūros Festi-; 
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio-;; 
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iŠ Lietuvos ir j: 

; Kuprotas Oželis, vis vienį; 
į nepasitraukti iš šio darbo, ; 
; nes bus parodytos ir kitus į 
; interesingos ir svarbios fil-; į 
; mos, ir tuomet bus galima; 
į sudaryti tą tinklą, su kurioį 
į pagalba bus galima pereiti; 
: visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio;; 
; mėnesio susirinkimuose ap-; 
; tarkite ir man tuoj praneš-:į 
; kite, apie kurį • laiką jums;! 
į bus patogiau suruošti tin- : 
! Mhmą vakarą. Kaip tik pik-į; 
; nikai pasibaigs, šis darbas!; 
; turėtų prasidėti. Tad, drau-;į 
; gai, praneškite, kada dar-į 
! bas bus galima pradėti.

;! Rašykite į GEO. KLIMĄS 
j! (fiimininkas kalbančių fil- ; 
įlmų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BRQOKLYN 15, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
£B 10008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSARIO LA VERDI

flOTICE is hereby given that License No. 
GB 2167 has been issued to the undersigned

Per Sierra Nevada 
Kalnus

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Vanderhill Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. į

ISADORE BARRIS

NOTICE is hereby given that License ‘No. 
GB 12186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
482 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IODA WITHERSPOON .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises. *

LUDWIK M0ST0WTT '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ^retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
102B Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. —

MARY LOFTUS *

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under* Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CATHERINE STALLONE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB’ 2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ?Beverage Control Lt\w at 
727 Schenk Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

> JOSEPH SOMMELLA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7396 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under ’Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLY FRERS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2.150 Coney Island Ąve.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

CftRMELA PAGANO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9019 has been.issued to hte undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Be’verage Control Law at 
1510 — 39th Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ZACHARIAS STERNKLAR

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13292 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
AJ.VINE SCHMIDT & WILLIAM SCHERER

NOTICE la hereby given that License No. 
GB 2337 has been issued^ ba the updersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 East 7th Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD GOODMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby - Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH CIMMINO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 George Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES FAZIO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
734 Franklin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HITTMEYER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail’ under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Sheepshčad Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN LIPSKY
(Lipsky's Dairy) %

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Avenue .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE BLUTH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
450. Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. I

HERMAN B. TEICHMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2216 has beert issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of* 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SAM GIbfSBERG

NOTICE is hereby givąn that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Junius Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kinges, tor be consumed on the 
premises. t

LEE GIUL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail -under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinges, to be consumed on the 
premises. •
BEN STONE, DAVID ROSENBLOOM & 

ISIDORE OSINSKY 
(New Lots Food Shop!

Iš Keliones Užrašų 
Rašo V. Andrulis

Iš San Francisco, gerą 
galą kelio važiuojame lygu
ma. Žinoma, netokia, kaip 
Minnesotos ar lowos lygu
ma. Čia yra kalnelių, bet ne 
aukšti.

Žemė gera, bet derliui 
reikalinga irigacijos pagal
ba. Daugiausia sodai, dar
žovių laukai.

Nepaprastai šilta, . ne 
kaip San Franciscoj ir ki
tur pamariu. Ir juo toliau, 
vis šilčiau.

Pravažiavus Sacramento 
tuojau priešai mus atsisto
jo aukštas ir ilgas kalnų 
ruožtas. Tai didingi Sierra 
Nevada.

Lėtai, bet neatlaidžiai 
mes kylame aukštyn. Mūsų 
didelis busas tačiaus bėga 
greit.

Įvažiavome į miškus, bet 
dar ne kokie. Medžiai augę, 
augę, bet'■ neišaugę. Dauį 
kas panašu Pennsylvanijai, 
tik medžių čia yra daug ir 
kitokių kaip ten.

Miesčiukai vis retėja. Ma- 
žaiu ir viensėdijų. Kur-nę- 
kur vieną pravažiuojame.

Neišaugę miškai jau pa
sikeitė. Dabar šalimis ke
lio ir toli ir aukštai kalnuo
se auga didingos eglės ir 
pušys — storos, aukštos ir 
tiesios, kaip styga.

Kalnai statė ja. Vieškelis 
vingiuoja prie nedidelės, 
bet sriaunios upės. Joje van
duo vietomis plačiai išsis
klaidęs gurgena per ak
menis, vietomis skubiai 
šniokščia siaura srove.

Jau iškilome arti 7000 
pėdų virš jūros lygio. Atsi
vėrė platūs miškai. Jr kal
nai ir slėniai žaliuoja me
džiais, tik keli kalnai yra 
plikagalviai.

Vietomis yra ežerėliai, iš 
kurių teka žemyn vanduo ir 
gelbsti irigacijai.

Pats čiukuras mūsų kelio 
buvo 7,135 pėdų aukščio. 
Nuo čia, staiga leidžiamės 
žemyn. Kelias raitosiu kaip 
ilgas kirminas, kripuojam 
nuo kalno. Nejauku dairy
tis, ypač žemyn žiūrėt. Pa
slystų mūsų busas, ar snūs
teltų vežikas ir skristume 
žemyn, ir tai būtų paskuti
nis skridimas.

Slėny matosi didelis, eže
ras. Apie jį puošnūs namai.

—Tik vasaros metu juo
se gyvena. Tai turčių ro
jus. Gerai jiems — ir lais
vė,. ir demokratija ir per
teklius tikrai jų, — pridėjo 
vežikas.

— Keista, ar ne, vieni 
Žmonės žūsta varge, kiti 
genda pertekliuj, bet paša-

L I C E N S E S 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
T- ........■ . ..................................................................

NOTICE is hereby given that License 
GB 13396 has been issued to the under
signed to sell heef at retail under section 
107 of the Alcoholic' Beverage Contiol Law 
at 1596 Bedford Ave., Borough* of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOSEPH ^HURAK

NOTICE is hereby given thttt License No. 
GB 12921 has been issued to the under-
signed to sell beer at retail xunder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Cofttrol Law 
at 2726 Gerritsen Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kinęp, to be consumed off 
the premises.

PETER P. D’AMBRA

Tel. TRObridge 6830 .

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčllomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street
kamp. Inman 8t., arti CantraI Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

tarnauti tiems, kurie vyks
ta i Kaliforniją auksu suža
vėti ir pasipelnyt iš jų. Pa
skui susikūrė ir daugiau 
centru. Bet ir dabar gyven
tojų ji turi dar visai mažai.

. kyk tai,—apšauks piktu a- 
gitatorium, — kas tai atsi
liepė rūsčiai.

Jau įvažiavome Nevada 
valstijon. Lik sveika Kali
fornija, valstija didelių 
kontrastų ir gamtiniai ir 
socialiniai.

Artinantis prie Reno de
gė miškai. Nuožmus vaiz
das — net gręsmingas, nors 
jau gaisras baigiama su
kontroliuoti.

Miškai vėl retėjo. Ir me
džiai menkesni. Kelias pla
tus ir gražus.
Valstija su Vienu 
Kongresmanu

Važiuojame per Nevada 
valstiją. Ji yra keliais at
žvilgiais skirtinga nuo ki
tu. - '

Plotu ji yra viena didžių
jų, turi 110,000 ketvirtainių 
mylių. Gyventojais yra vi
sų mažiausia — /apie 120,- 
000. Ji turi du senatorius, 
kaip visos kitos valstijos, 
bet tik vieną kongresmaną, 
nes kongresma'nai renkami 
nuo tam tikro skaičiaus 
žmonių.

Ji yra nedaug mažesnė už 
Japoniją, bet Japonija tu
rėjo apie 90,000,000 gyven- 
tojųs Ji yra penkis sykius 
didesnė plotu už Belgiją, o 
Belgija turi 11,000,000 gy
ventojų.

Galite spręsti, kaip daug 
vietos šioj valstijoj yra.

Nevada yra .mainų —me
talų ir mineralų valstija. 
Jau 1860 metais, čia iškasta 
ir pagaminta metalų ir mi
neralų už $1,000,000,000.

fcVąlstija yra kalnuota. 
Ruožtai kalnų driekias nuo 
šiaurės į pietum Tarp kalnų 
yra ilgi ir slėniai, gulį toly
giai su kalnai^

Žemdirbystė, čia menkai 
išvystyta. Tik apie 6 nuoš. 
žemės dirbama-ir tai dau
giausia gaunama šieno.

Miškų yra virš 5,300,000 
akrų. , .

Farmų nedaug. Įmonių 
dar mažiau, apie 150, ir jose 
dirba tik keletas tūkstan
čių darbininkų.

Neyada paimta nuo Mek
sikos 1848 metais. Kitą mė
tą švęs savo šimtmetinę su
kaktį.

Provizionalė valdžia su
daryta čia 1858 metais.

Pirmiausia čia Mormonai 
įsteigė prekybos stotį pa-

“Ašarų Miestas”
Reno, Nevada. — Mažai 

kas Ąmerikoj nežino Reno. 
Savo ' laiku jo reputacija 
buvo prasta, ypatingai aky
se ių, kurie nori svietą 
sudorovinti, r e formuoti, 
kurie kovoja prieš nuodė
mes ir “pragaro įtakas.”

Reno guli pašonėj kalnų 
ruožto vadinamo Sierra 
Nevada, apie 240 mylių nuo 
Pacifiko, netoli •Kaliforni
jos rubežiaus.

Nors jis guli pakalnėje, 
pats miestas irgi yra 4,484 
pėdas aukščiau jūrų lygma- 
los. Oras sausas, sveikas, 
miestas gražus.

Nors Reno yra didžiau- 
■ sias Nevada valstijoj, jis ne
turi 50,000 gyventojų. Mat, 
Nevada yra valstija su ma
žiausia gyventojų.

Reno' vienu tarpu turėjo 
reputaciją kaip “Ašarų 
Miestas”, kaip “gemblerys- 
čių sostinė”. Tūliems jis bu
vo ir džiaugsmo miestas.

Kaip jis gavo tokią repu
taciją?

Seniaus gauti perskyros 
veik visose valstijose, buvo 
sunku. Taipgi gavus pers
kyras teko ilgai laul&i kol 
vėl buvo leista ženytis. Ne- 
vadoj gi buvo kitaip. 1927 
metais valstijos legislatūra 
pravedė įstatymą, kad bile 
kas, pagyvenęs šioj valsti
joj 3 mėnesius galį gauti 
perskyras ir vėl apsivesti 
ar ištekėti.

Į Reno ėmė važiuoti tur
tingieji,- kurie nenorėjo il
gai gyventi, vienu apsivedi- 
mu. Miestas pelnėsi iš to 
keleriopai. Reikėjo renduo- 
ti namus rezidencijai; tei
kėjo mokėti advokatams ir 
teismui už perskyras; rei
kėjo pragyvenimo reikme
nų. Prie to, čia gemblini- 
mas yra legalus, tai dauge
lis turtus pralošdavo.

Daugeliui motferų tai bu
vo “Ašarų Miestas”, dauge
liui vyrų taip pat, bet ki
tiems buvo ir džiaugsmo 
miestas, nes ' yra žmonių, 
kurie tikrai negali sugy
venti ir kada negalima per
siskirti, jie mizernar gyve
na. Tokiems Reno buvo pa
laima.

Ilgainiui norinti skirtis 
pasirenduodavo namus, bet 
negyvendavo čia. Įeigų bu
vo mažiau. Valstijos legis- 

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
■ ’• t: i ■ ■ ' *

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo# 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

T”““"“"—’----- :-------------------------------------- ’

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS :

Kas nori gražiąl laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina ( 
pas “Gr«en Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti, (

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. i

Geriausias Alus Brooklyne !

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI . u 
a r

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

i

latūra tuomet pataisė tą į- 
statymą, kad tik 6 savaites 
reikėjo pasirenduoti rezi
denciją.

Taip Reno paskilbo, taip 
jis gavo prastą reputaciją.

New Me-xico valstijos le- 
gislatura paskui pravedė į- 
statymą, kad ir be reziden
cijos toj. valstijoj galima 
gauti perskyras. Reno gavo 
stiprios kompeticijos, nors 
jis jau buvo paskilbęs ir į- 
gijęs “romantiškos” reikš
mės.

Kitų valstijų solonai pa
galios (biznio spiriami) ė- 
mė lengvinti perskyras. 
Panaikinta daugelyje vals
tijų reikalavimas po per
skyrų laukti metus ar ma
žiau iki galima naujai apsi
vemti.

Garsusis Reno neteko 
daug lankytojų, daug biz
nio ir savotiško romantiš- 
kūmo. Dabar jisai mažai 
kuo skiriasi nuo kitų vaka
rinių miestų, nors vis gau
na kiek tiek svečių, atvyku
sių perskyras gauti.

Miestas gražus. Oras sau
sas ir sveikas. Jame dar 
vis yra gemblinimo kasinai, 
puošnios smuklės ir valgyk
los, bet jau toli gražu ne 
tiek ir ne taip puošnios.

Reno apylinkė verčiasi iš 
žemdirbystės, mainų ir gy
vulių auginimo.

Turbūt niekur nėra taip 
daug klubų, kaip čia. Tūli 
jų garsinasi pakelėmis jau 
nuo pat San Francisco.

Gemblina čia, atvirai su
sidėję krūvas sidabrinių do
lerių. Vieni “kauliukus” mė
to, kiti kortomis “banką” 
lošia, treti ant ruleto pini
gus deda. Ruletu daugiau
sia lošia moterys.

Miegtas švarus.. Namukai 
maži.

< Matthew A.
BUYAUSKAS

; t / <

LAIDOTUVIŲ ;

DIREKTORIUS

: 426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) \

Laidotuvių 
Direktorius

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

. A ' . SAVININKAI
• • « . . t. > \, 1 * , ’ • J*

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE /

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
- ' ♦ i ‘ , Z ’ . | ‘ e \ ■ t *

Kiekvieną dieną yra dideliu, pasirinkimas visokių valgių
.. ATDARA DIĘN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE .

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-ML8

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Rugp. 30, 1947

HELP WANTED—FEMALE 
RĘIKALINGOS MOTERYS

Merginos — žiūrėkite — Moterys
LENGVAS

ŠVARUS
SĖDINT

SUSTATYMO IR
MAŠINOS DARBAS

Pradinė alga 65 iki 70c j valandą. Po jsi- 
dirbimo periodo, dirbančiosios nuo kavalkų, 
uždirba po 80c iki 90c į valandą. -Valandos: 
8 A.M. iki 4:30 P.M.

LEVITON MFG. CO.
Employment ofisas atdaras nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 236 Greenpoint Avenue, 

Brooklyn. G.G. Crosstown Ind. Subw.
Greenpoint Ave. Stotis
• (203)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Gferi Nuolatiniai Darbai
pas

STANLEY
TOOLS
VYRAI

Diržų Tekintojai
Jack Polišiuotojai

Jack Polišiavimui Mokiniai
Materiolų Kraustyto jai

. ' MOTERYS
Dėžių Darytojos

Dėžių Dariniui Mokinės
Prie Stalų Darbininkės

Sustatytoj os
Kreipkitės:

EMPLOYMENT OFFICE
Elm & Church Sts.
New Britain, Conn.

(197-202)

Gembleriai smarkiai mė
to pinigus, tarytum pinigai 
čia būtų netikri. Matyt, 
jiems lengvai tai atsieina.

Newark, N. J.
Sietyno ir 'Rusą Chorų 

Metinis Piknikas

Rugsėjo 7 dieną, 1947 m., 
nedėldienį, 12 valandą, Lenkų 
Tautiškame Parke, 415—16th 
Avė., kampas Speedway Ave., 
Irvington, N. J., prasidės pui
kiausias koncertas ir šokiai. 
<zĮėjimas tik /75 centai.

Meno .programą pildys: Sie
tyno Choras, Choro Jaunuolių 
Oktetas ir Jaunimo Lyros Cho
ras iš Philadelphia, Pa. Val
gių ir gėrimų nebus stoka. 
Viskas pirmos rūšies. Būkite 
visi, visos, seni, jauni ir čielos 
šeimos.

Kviečia Rengėjai.

Kalba mums duota tam, 
idant galėtume malonius 
dąlykus viens kitam pasa
kyti. Bovee.

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

. būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

I
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» N(HvYork()^/žziy#TZlnlot
Nubalsavo Statydinti 
Šešius Gyvenamų 
Namų Projektus

New Yorko Miesto Budžeto 
Taryba (Board of Estimate) 
savo posėdyje <■ praėjusį ket
virtadienį nutarė leisti mieste 
statybą šešių gyvenamų namų 
projektų.

Numatytuose tiems projek
tams planuose tikimasi 5,768 
naujų a partmen tų, sutalpinan
čių 23 tūkstančius gyventojų. 
Rondos numatoma $12.50 už 
kambarį per mėnesį. Statvbai 
pinigų sukelti nutarti tam ti
kri taksai. Apie juos plačiau 
matysime sekamose laidose.

Automobilistams
Turintieji auto, galite gau

ti naują spalvinę “mapą,” pa
rodančią, kur leidžiama, o 
kur neleidžiama pasistatyti 
mašinas gatvėse. Gaunamos 
f>rie miesto operuojamų tiltų 
ir Port Authority raštinėje, 
1 1 1—8th Ave., New Yorke.

Kaltinamas rankomis’^ati- 
darinėjus pašto dėžutes ir iš 
jų įsiminėjus čekius, Stephen 
T. 13 rook s nuteistas du metus 
kalėti. Jis veikęs Brook lyno 
Bush wick sekcijoje apie me
tus laiko.

;; Betty Grable su Dan Dailey

:: “Mother Wore Tights”
’’ Techni-Spalvomis
<• 0 Ir Asmenų Vaidinimas Scenoj

Briedienė Turėjo 
Operaciją

♦

šios savaitės pradžioje Be
atrice Brady, ai diet ė, turėjo 
operaciją. Randasi Brooklyn© 

| daktarų ligoninėje, 15th Avė. 
! ir 45th St., kambarys 104. Lan
kymo valandos 2-3 po piet ir 
7-8 vakarais. Jos sveikata gerė
ja, pirmadienį tikisi sugrįžti" iš 
ligoninės.

Linkime greit pasveikti.

Legijono Konvencijoje 
Daug Sėdynių Tuščių

Amerikos Legijono konven
cijos atidarymo sesijoje, įvy
kusioje Madison Square Gar- 
dene, ketvirtadienį, penki 
tūkstančiai sėdynių likosi tuš
čių, kaip aprokuoja Gardeno 
viršininkai.

Reiškia, 185 tūkstančiai iš 
čia su vykusių 200,000 legijo- 
nicrių nepaisė girdėti savo 
viršininkų kalbų nei žinoti, 
kokia čia bus pravedama po
litika. Kas daryti, jiems pa
sakys viršininkai parvažiavus 
namo. Kaip atrodo iš virši
ninku kalbų, jiems pasakys, 
kad reikia trečiojo karo. R.

Aktoriai Pikietavo 
Su Streikieriais

Pirm eidami palinksminti 
Hecht krautuvių streikierius 
su savo programa, du ant 
Broadway vaidinamo veikalo 
“Brigadoon” aktoriai, Elliott 
Sullivan ir George Keane, per 
arti valandą laiko pagelbėjo 
streikieriams pikietuoti.

Hecht krautuvių darbininkai 
reikalauja pakelti algas po 
$10, penkių dienų, 35 valan
dų darbo savaitės.

Gaisragesiai Gaus 
Trumpesnes Valandas

Pastaruoju laiku buvę iš
bandomi trumpesnieji darbo 
šiftai gaisragesybos depart
ment©, pradedant rugsėjo 1- 
mą būsią įvedami visam dė- 
partmentui.

Didžiojo New Yorko gaisra- 
gesių valandos visu karo 
laiku ir lig šiol buvo 50.2 
per savaitę. Naujosios būsian
čios 45.8. Jų darbo laikotar
piai savaitei buvo šeši, su 32 
valandomis pertraukų. Da
bar pertraukoms jie turės 48 
valandas..

Jack Haley, Ella Logan 
ROXY 7th Ave. ir 50th St.

Į Pirmutinė tos Rūšies Filmai Sujaudinąs,: : 
drąsus aikštėn iškėlimas religinės Į Į 
neapykantos Amerikoj šiandien!

DORE SCHARY PERSTATO
i Robert Young * Robert Ryan į 

Robert Klitchum

I “Crossfire” ||
Rodoma Dabar.

Iri voki
Broadway ir 49th St.

Durys atsidaro 9:30 A.M.
į Nuolat Rod. Moksliniai atvėdinta,— : :

Nebrang. Kainos

FILMOS - TEATRAI
Embassy Newsreel Teatruose

šią savaitę rodo žiniškas fil
mas iš- Indijos, anglams pa
dalinant tą šalį į dvi valsty
bes. Atvežami žydai našlai-

RAY MILLAND • TERESA WRIGHT
BRIAN DONLEVY

‘The Trouble with Women’
' Ir: Roy Rogers

“BELLS OF SAN ANGELO’’
Extra:

Girdėk Bill Floyd Vargonuojant Kasdien 
BROOKLYN
PARAMOUNT Flatbush ir DeKalb Aves.

Bing Crosby * Barry Fitzgerald 
Joan Caulfield 

“Welcome Stranger”
* Ir dar Asmenų Vaidinimas Scenoje 
CARMEN CAVALLERO ir Jo Orkestras.

Ir: Paul ir Eva Reyes, Nip Nelson

PARAMOUNT
Broadway ir 43rd St

“ROOSEVELTO ISTORIJA”

Svarbiausias Judis per šimtmetį!

ANTRA
DIDI

SAVAITĖ

BRANDT’S Vėsus

GLOBE
Broadway ir AGth St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk pirmutine* filmas iš Indijos nepriklausomybės iškilmių! Milionai žmonių Karachi 
ir New Delbi sugužėjo sveikinti pabaigą Anglijos viešpatavimo per 200 metų! Palesti
na.*.. Laivas atplaukia su žydų našlaičiais iš Cyprus koncentracijos stovyklos j Haifą! 
Shanghai, Chinija . . . J,500 sovietinių pMiečių išvyksta namo! Eksplozija suardo Wil
liam angliakasykla Anglijoje! Nėra vilties išgelbėti 104 užgriūtus mainieiius! St. Na- 
zaire, Francija . . . Premjeras Ramadier vadovauja iškilmei, mininčiai kommandų išli
pimą krantan 1942 m. Afrika . . . Pasaulio mahometonai baigia savo “Ramadan” , 27 
dienų pasniką, per kurį jie nieko nevalgė nuo saulėtekio iki saulėleidžio! Matyk nau
jausią Movietone spalvinę kelionę . . . '‘“ZULULAND.’’
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. I

A

@^^WARNER BROS.pre5en+^^J(zi3{*!^/

iIife With Father
DONNE'WILLIAM POWELL

OUK-Ud b, MICHAEL CURTIZ • ROBERT BUCKNER O
Screen Pfjy J>y Donald Ofdtn Stewart • Musk by Mix Steiner viky

čiai iš anglų koncentracijas 
kempių Cyprus saloje į uo
stamiestį Haifa, Palestinoje. 
Atsidarymas tarpamerikinės 
konferencijos Brazilijoje, kur 
dalyvauja ir mūsų valstybės 
sekretorius Marshall. Ir kitos 
žiniškos filmos.

Stanley Teatre
Teberodoma^ nepaprastoji 

Tarybų Sąjungos spalvinė fil
mą “Pageant of Russia,” ku
rioje dalyvauja visų tarybinių 
respublikų ir daugelio atskirų 
mibstų ir šapų sportininkai, 
kūiw kultūros mėgėjai. Ir dar 
kokie mėgėjai! Niekas, nie
kur kitur pasaulyje dar neį
vykdė nei nufilmavo tokios 
grožės.

BrookljTho Paramount
Šią savaitę pakeitė progra

mą. Dabar rodoma filmą 
“The Trouble with Women,” 
su Ray Milland, Teresa 
Wright ir Brian Donlėvy va
dovaujančiose rolėse. Prie
dams rodo “Bells of San An
gelo.” Teatras randasi prie 
Flatbush ir DeKalb Aves.

New Yorko Paramount
Teberodoma filmą “Wel

come Stranger.” Darbo Šven
tės dieną rodys šešiais atve
jais, su asmenų veiksmais sce
noje po kiekvieno rodymo fil
mos. Scenoje dalyvauja Car
men Cavallaro su savo or
kestrą ir vaidylomis. Filmą 
yra komedija, su Bing Cros
by ir Barry Fitzgerald prieš
akyje. šiame teatne jos žiūrė
ti jau lankėsi virš 350,000 as
menų.

Globe Teatre
Rodoma nepaprastoji, pu

siau istorinė filmą iš gyveni
mo ir darbų velionies prezi
dento Roosevelto. Filmoje 
matosi ir jo prezidentystės 
gadynė, prasidėjusi bedarbių 
ir beduonių lihijomis, bankų 
užsidarinėjimu. Jo vadovybė
je šalis buvo išėjusi iš tų bė
dų, daug pažengė pirmyn ir 
prisidėjo laimėjimui karo 
prieš fašizmą. 

t

Kidkvienam mylinčiam ge
ras, reikšmingas filmas,—pa- 
matytina.

Rivoli Teatre
Teberodo kitą socialės reikš

mės \ turinčią filmą “Cross
fire,” taikomą ugdyti tautų,ir 
rasių susipratimą ir žmoniš
kumą.

Desėtkai Organizacijų, 
Tūkstančiai Žmonių 
Pagerbs Cacchione *

Darbo žmonių pirmiausiam 
atstovui miesto taryboje, 
New Yorko kounsilmanui Pe
ter V. Cacchione šiemet suei
na 50 metų. Tą savo reikalų 
gynėją liaudis rengiasi pasvei
kinti su tokiu iškilmingu gim
tadienio pobūviu, kokio negali 
susirengti joks milionierius. 
Mat, milionierius turi dolerių, 
bet žmonės šiais laikais jau 
tiek išaugo, * kad į svetimus 
pobūvius neitų nei damoka- 
jni dolerių.

Į Petro Cacchionės gimta
dienio pikniką, įvyksiantį 
jau už savaitės sekmadie
nį, rugsėjo 7-tą dieną, 
patys žmonės užsimokės po 
$1.20 (įskaitant takaus), ta
čiau ateis tūkstančiais. Ateis 
pagerbti pagarbos vertą kovo
toją. Atęis ir suteikti patys 
sau nepaprastai įdomaus ir 
smagaus pailsio ir pasilinks
minimo dieną. Tikietai gau
nami pas lietuvius partiečius 
ir draugus.

Pikniko Vieta
Privatiškas pajūrio rezor- 

tas prie 76th St. ir Beach 
Channel Drive, Rockaway, 
čia randasi 90 per 30 pėdų 
plaukiojimui prūdas, basebo- 
lės, basketboles, volley ir 
ping - pong žaismės vietos, 
prūdas pabraidyti ir valtys 
pasiirstyti pajūriu, taipgi di
delė aikštė susirinkti progra-

i .

mos laiku. O programa bus 
turtinga. Joje dalyvaus pro
fesionališki talentai ir tauti
nės grupės.

šokiams gros Art Hpdes su 
savo orkestrą! dabar groja'nčia 
Camp Unity.

] Rockaways- kelius visi ži
no. Tačiau, jeigu kas norėtų 
važiuoti busti, vienas busas 
išeis nuo 13 Graham Ave., 
Brooklyne, 9:30, o kitas 11 
vai. Kelionė bus apie 50c. 
Norintieji vykt busais prašomi 
pranešti lietuviams kiiubie- 
čiams ne vėliau rugsėjo 2-ros 
vakaro.

\ Vaikams Priežiūra
šis pobūvis taikomas vi

siems: mažiems, didiems ir 
seniems. Kad tėvams ar se
nukams nereikėtų liktis namie 
dėl vaikų ir anūkų, specialis
tai vaikų prižiūrėtojai ir spe
cial© žaismavietė paskirta vai
kams,' jaunesniems 14 metų. 
Norinti laisvai patys pasi
linksminti, tėvai gales (jei no
rės) vaikus palikti priežiūro
je. Ten jiems bus visokiau
sios žaismės, grūdas, Charles 
Chaplino filmą “The Immi
grant.”

Lietuvių Komunistų Klubas, 
vienas iš desėtkų rengiančių 
pikniką organizacijų, kviečia 
visus atvykti ir prašo įsigyti 
tikietus iš anksto.- L. K. N.

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO KOMUNISTAM S
Mūsų klubo susirinkimas įvyks 

rpgsėjo 2-ros vakarą, paprastoje vie
toje. Svarbu visiems sueiti. Darbų 
programoje: Cacchionės gimtadienis, 
mūsų bankietas, raportas iš Dennis 
gynimo, prisirengimas rinkimams ir 
kitiems sezono darbams.—Valdyba.

(202-203)

tif n THEAtRE • BWA Y at 51st
, ft H £ ft POORS OPEN 10.30 A- M.

SPICIAl LATE MIDNIGHT FILM

Raymond J. Fitzgerald, 40 
m., kaltinamas padegime uoš
vio naiųo, sakėsi tai padaręs 
'tikslu “pagązdinti” savo pa
čią Reginą.

J!'W

Borden Dar Pakels 
Pieno Kainas

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, teisingas 

ir sąžiningas. Pageidaujama, kad bū
tų patyręs, bet jeigu atsišauktų ir 
nepatyręs, išmokinsime darbą. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis j Happy Days Bar & Grill, 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

(199-204)
-V~—

Miestą Nori Padaryti 
Filmą Centru

New Yorkas galįs tapti rim
tu konkurentu Hollywoodui 
gaminime filmų. Miesto ma
joras O’Dwyer savo raporte 
visuomenei praėjusį trečiadie
nį sakė, kad ,12 AFL unijų 
čionai pasirašė sutartį koope
ruoti su miestu per penkis me
lus “darbo stabilizacijoje.” 
Pasižadėjusios neskelbti strei
ko filmų industrijose.

Majorąs nominavo Edward 
C. Maguire tos industrijos dar
bo koordinatoriumi. Gi nau
jasis koordinatorius ragino 
miestą patobulinti savo taisy
kles, kiek jos liečia ^filmavimą 
judžių šiame mieste, kad dėl 
to nebūtų sukliuvimų.

Peter Sciano, 55 m., gyve- > 
nąs 527 Beach Ave., Bronx, 
tapo pašautas jam* sėdint su 
moteriške automobiliuje. Sa
kosi pašovėjo nepažįstąs.

paveiks

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus Z''. ' 
sudarau su ame-® 
rikoniškais. Rei- 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-\| 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampai Broadway Ir 
Drle Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn.

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Avė.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

TONY’S
e UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Pradedant pirmadierAu, 
Borden Co. pakelia pieno kai
nas dar vienu centu kvortą. 
Pakels ir bonkose pardavinė
jamą šokoladuotą,pieną ir pa
sukas. Paliečia visą didįjį 
New Yorką, Long Island, taip
gi Westchester ir Putnam 
apskritis. Ne už ilgo juos pa
seks ir kitos firmos, jei var
totojai nesukels rimto protes
to. ’

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

8ALf5S dėl Bnlių, Koncertų, Bnnkletų,
Veituvių, Susirinkimu ir t.t. Puikue

Bteičiui su naujausiai! Jtaisymaii.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Valandos: į
( 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

World Tourists, Inc. į
(įsteigta nuo 1927 rą«) |

SENIAUSIA ir GERIAUSIAI
PUNDELIAMS |

Į Sovietų Sąjungą su jau?
apmokėtais muitais i£ į ?

visas pasaulio šalis. J
Maisto "Pundeliai, Nauji ir j

Padėvėti Drabužiai
1. Mes cheminiai išrūkome
2. Mes pundelius apdraudžiamo
3. Mes duodame nuolaidų

organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO

NUMERIU
PAVYZDINIS STANDARDINIS 

DRABUŽIŲ PUNDELIS

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadiehj 
ir sekmadieni.

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PUNDELIS B-10:
3% jardai grynų vilnų materijos vy
riškam siutui ar moteriškam siutui su 
dviem sijonais; 1 pora čeverykų, 15 
skustuvui geležėlių; 1 pak. adatų— 
įvairių; 2 šukos; 2 špūlės siūlų; 1 
dantim šepetukas; 2 poros čeverykam 
raiščių; 3 gabalai muilo.

VISO $36.36, įskaitant apdraudę.

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS NO. WT-10
3 pakeliai sriubos; 1 dėžė išgarinto 
pieno; 1 dėže salmonų; 1 sv. džiovin
tų slyvų; 1 sv. kavos; 1 sv. ryžių; 
1 sv; TCzinkų; 1 svaras miežienės; 1 
sv. žirnių; 1 sv. košės.

VISO $12.21, įskaitant apdraudų.

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
Ir Drabužių Pundelių

Mūsų Kitos Agentūros
BOSTON, MASS.

Tremont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave.
Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite dėl mūsų katalogų 

ir kitų smulkmenų.

uolini roiinisrs
incorporated

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. Y.

Y

Egzaminaoįam Akis, 
■ Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger'
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F.W.Sllaliiis
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai

- visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti, pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kai*nom.
Nepaprastai Žemom Kainom! 

I

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukjp, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

‘ DIDELIS ’ SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religljiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

'i

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Šeštad., Rugp. 30, 1947

/- /f




