
Antakis Franko
Baltintojams.

Katalikai Amerikoje.
Galingas Jų Aparatas.
Ginklai ir Nuostoliai.
Pradingo
Rašo D.

“Churchill.”
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spauda prakiuroTu rčių
prieš A. Gromyko, Tarybų Są
jungos atstovą, kuris Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboj 
neleido britams ir jų bičiu
liams nubaltyti Ispanijos fa
šistus.

Anglijos atstovas Cadogan 
įkalbinėjo, kad Saugumo Ta
ryba “neturi teisės kištis j Is
panijos vidaus reikalus.” Ka
da jis pamatė, kad tas jam 
nepavyks, tai Anglijos koloni
jos — Australijos atstovas pa
siūlė rezoliuciją, kuri baltino 
fašizmo terorą Ispanijoj.

yra Mussolinio ir 
bernas, tai faktas, 
fašistai ruošia nau- 

taip pat faktas. To-

Tarybų Sąjungos atstovas, 
turėdamas vetavimo teisę, at
metė tą rezoliuciją ir visus 
baltinimo žygius. Jis sakė, kad 
Ispanijoj 
Hitlerio 
Kad ten 
ją karą, 
dėl Saugumo Taryba, jeigu ji 
nori saugoti taiką, tai tuč
tuojau turi patarti visiems 
Jungtinių Tautų nariams nu
traukti ryšius su fašistine ge
nerolo Franco valdžia. Ang
liškai kalbančių blokas nepri
ėmė to siūlymo, tai ir Tarybų 
Sąjunga nepriėmė pataikau
jančios fašistams rezoliucijos.

Jungtinės Valstijos turi virš 
130,000,000 gyventojų. Mūsų 
šalyj yra tik 24,402,124 pilie
čiai, kurie registravosi, kaipo 
katalikai, (žinoma, yra ir to
kių, kurie tik dėl mados užsi
rašė katalikais). Bet katalikų 
mažiau, kaip vienas pilietis iš 
kiekvienų penkių skaičiaus.

Bet katalikų bažnyčia yra 
viena iš veikliausių, daugiau
siai kišasi i visuomenės gyve
nimo reikalą. Katalikai turi 5 
kardinolus, 18 archi-vyskūpų, 
135 vyskūpus; 38,980 kunigų, 
6,721 brolius minykus; 139,- 
218 seseris; 14,523 parapijas: 
greta jų dar 5,124 koplyčias: 
5,084 misijų punktus; 2,314 
punktus, kur dar laiko mišias. 
Na, ir kaip tik gauna įsakymą 
iš Vatikano popiežiaus, tai vi
sas tas aparatas sukasi ir visi 
vienu balsu ne Dievą garbina, 
bet keikia tuos, kas yra įsaky
ta keikti, ir garbina tuos, kas 
jiems įsakyta garbinti.

IŠ Washingtono rašo Mr. C. 
E. Egan. kad Jungtinių Vals
tijų armijos ginklų, amunicijos 
ir kitokių kariniu dalykų yra 
užsienyje už $13,000,000,000 
(trylika bilionų dolerių). Ko
misija, kuriai pavesta “likvi
duoti” tas karo turtas, mano, 
jeigu sukels už juos apie tris 
bilionus dolerių, tai bus labai 
“gerai.” Daug tų karo ginklų 
pusdykiai teko Ispanijos fa
šistams, dar daugiau jų ten
ka Chinijos reakcininkams.

Mirė Čilės prezidentas J. A. 
Rios. Pagal tos šalies konstitu
ciją, tai nauji rinkimai turi 
įvykti į 6-šias dienas po jo mir
ties. Turčiai nugąstauja, kad 
gali būti išrinktas komunistas.

Čilės Komunistų Partija yra 
įtakinga. Reakcininkai nori 
statyti buvusį pirmiau prezi
dentą Arturo Alessandrį, Mus- 
solinio ir Perono sėbrą ir at
kaklų Jungtinių Valstijų prie-

Maskvoj, Spiri d an o vk a Pa- 
lociuje buvo anglų artisto F. 
Salisbury piešinys, kuris vaiz
davo pasirašymą tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos bendra
darbiavimo sutarties. Jame 
vaizdavo Molotovą, Churchil- 
lą, Edeną ir kitus. Dabar sa
koma, kad paveikslas praša
lintas.

Nieko nuostabaus; Anglija 
sutarties nesilaiko, gi Church-
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Brangenybe Greitai Suėstų 
Algų Priedus, Jei Nebūtų 

Tinkamos Kainų Kontroles
Washington, liep. 1. — 

Pirmadienį pranešta, kad 
kongreso atstovų rūmas 
tuojau priims prez. Truma- 
no paraginimą pratęsti 20 
dienų tą patį kainų kontro
liavimo įstatymą, kurio 
terminas išsibaigė vidunak
tį iš birž. 30 į liepos 1 d. 
Bet teigiama, kad senatas 
ilgiau suturės laikinį kainų 
kontrolės pratęsimą.

Prez. Trumanas praeitą 
šeštadienį atmetė kongreso 
bilių, kuris tik dėl vardo su
tiko palaikyti kainų kon
trolės įstatymą vieniems 
metams, bet iš tikrųjų tas

LENKIJOJE KAIRIOSIOS PARTIJOS LAIMI 
SVARBIUS VISUOTINIUS BALSAVIMUS

Varšava. — Visuotinuo
se Lenkijos balsavimuose 
sekmadienį dalyvavo 80 
nuošimčių visų 10,600,000 
turinčiųjų teisę balsuoti. 
Tai pirmi visuotiniai Len
kijos balsavimai per 11 me
tų. Balsavimų pasėkos bus 
oficialiai paskelbtos liepos 
12 d. Bet iki šiol suskaity
ti balsai rodo, kad laimėjo 
kairiųjų partijų blokas, ku
ris remia dabartinę valdžią 
su prezidentu Boleslavu 
Bierutu galvinyje.

Buvo bals uojama 
klausimai: Ar užgirt ar 
mest valdžios siūlomus 
mių paskirstymus, stambio
sios pramonės perėmimą į 
valstybės rankas, vakari
nis Lenkijos rubežius (su 
Vokietija) ir ar seimas tu
rėtų susidėt iš vieno atsto
vų rūmo ar iš atstovų rū
mo ir senato.

Tariamoji valstiečių par
tija, vadovaujama St. Miko-

šie 
at- 
že-

J. TAUTŲ ATOMINIS 
KOMITETAS

New York. — Jungt. 
Tautų atominė komisija pa
siskyrė pagalbinį komitetą 
iš Amerikos, Sovietų, An
glijos,. Franci jos, Meksikos 
ir Australijos atstovų.

New York. — Kainų kon- 
t r o 1 e i p ertrūkus, pakilo 
Wall Stryto serai.

ITALAI PUOLĖ, PLĖŠĖ JUGOSLAVUS TRIESTE IR NAIKINO JŲ ĮSTAGAS
Trieste. — Sekmadienį 

vėl įvyko kruvinos riaušės 
tarp italų ir jugoslavų gy
ventojų Trieste. Riaušėms 
malšinti buvo atsiųsta šim
tai amerikonų jūreivių nuo

chill gieda Hitlerio ir Musso- 
linio gadžinkas. Aišku, kad 
darbo žmonių šalies piliečiai 
nemato jokio reikalo, kad to
kių naujo karo organizatorių, 
kaip Mr. Churchill paveikslai 
“dabintų” jų palocius.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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bilius gręsė sunaikint visą 
kainų apribojimą. Preziden
tas nurodė, kad šis bilius, 
ypač republikonų sen. Taf- 
to ir Wherry “pataisymai,” 
užtikrina fabrikantams ir 
verslininkams daug dides
nius pelnus, negu per 5 pas
kutinius metus.

Trumanas sakė, jog tas 
bilius su savo pataisymais 
stačia galva stumia Ameri
ką į infliaciją, pavojingą 
pinigų nupigimą, o kainų 
išpūtimą. Todėl preziden-i 
tas atmetė - vetavo bilių ir 
šaukė visus piliečius daryt 

(Tąsa 5-me pusi.)

laičiko, balsavo už dvilypį 
seimą. Visais kitais klausi
mais Mikolaičiko rėmėjai 
sykiu su penkiomis kitomis 
didžiosiomis partijomis 
savo už prez. Bieruto 
džios pasiūlymus.

bal- 
val-

OŽKOS NENUSIGANDO 
AT0M-B0MB0S IR 
ĖDA SAU ŠIENĄ

Bikini, liep. 1. — Tūks
tančiai ožkų, kralikų, žiur
kių, vabalų ir kitų gyvių 
buvo pririšta arba klėtkose 
laikoma ant laivų tuo lai
ku, kai išsprogdinta atomi
nė bomba. Ožkos po to at
rodė sveikos ir ėdė sau šie
ną, c

Ūmai Brangsta Valgiai 
Ir Kiti Reikmenys

New York, liepos 1. — 
Wall Strytas numato, kad 
jei tuojau nebus panaujinta 
išsibaigusi kainų kontrolė, 
tai maistas ir kiti gyvenimo 
reikmenys per kelias dienas 
pabrangs bent 10 nuošim
čių.

Clevelando namų savinin
kai tariasi pakelt rendas- 
nuomas 40 nuošimčių. Ca
lif orni jo j rendos kai kur 
pakilo jau kelis kartus 
aukščiau.

šarvuotlaivio Fargo ir dvie
jų naikintuvų. Nežinia kas 
metė rankinę granatą 
į amerikinį “džypsą.” Gra
nata .sužeidė tris Amerikos 
oficierius ir du kareivius.

Italai suardė bei išplėšė 
25 jugoslavų krautuves ir 
raštines, tame skaičiuje ju
goslavų komunistų centrą, 
jugoslavų darbo unijų raš
tinę, Jugoslavų Laisvinimo 
Tarybos centrą ir kt.

Besiveržiant italams dar

(Telegrama) 
Senator Alben Barkley 
Washington, D. C.

In name of seven thous
and members of Lithuanian 
Literary Society of Ameri
ca and their families we 
urge to reinact strict price 
control.

Chairman A. Bimba,
Secretary D. M. Sholl.

Kita Atom-Bomba Bus 
Mesta Liepos 22 d.

Bikini, liep. 1. — Ameri
konai jau tiesiog į vandenį 
mes kitą atominę bombą; 
žada ją taip paleisti, kad 
bomba sprogtų 24 pėdų gi
lumoje.

Dabar į laivus numesta 
bomba lėšavo 50 iki 70 mi- 
lionų dolerių. Abudu ato
miniai bandymai viso lė- 
šuos nuo 300 iki 500 milionų 
dolerių.

Du Rumunai, Amerikonų Pa
dėjėjai Dalyvavę Sąmoksle

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia užklupo kelias fa
šistų - teroristų organizaci
jas ir suėmė jų vadus, ge
nerolus ir kitus. Valdžia 
taipgi areštavo du rumu
nus amerikonų pasiuntiny
bės tarnautojus. Jie kalti
nami, kad prisidėjo prie fa
šistų sąmokslo nuverst da
bartinę valdžią.

FAŠISTAI NUŽUDĘ KE
LIS LENKŲ VALDI

NINKUS

Varšava, liep. 1. — Pra
nešama, kad laike balsavi
mų Lenkijoje sekmadienį 
fašistinės gaujos nužudė 
kelis demokratinius valdi
ninkus.

BIKINI VANDENYJE 
TEBEPLAUKO ŽUVYS

Bikinį, liep. 1. — Plaukio
ja žuvys Bikini salos įlan
koje, kur buvo atominė 
bomba mesta į laivus. Dar 
nežinia, kaip toliau atsilieps 
žuvims atomų sprogimų 
skeveldros bei pavojingieji 
spinduliai.

ORAS, —r Būsią lietaus.

į vieną jugoslavų raštinę, 
jugoslavas leitenantas mė
gino juos sulaikyti ir palei
do šūvį iš revolverio. Ta
po nušautas vienas italas ir 
sužeistas kitas. Karinė 
amerikonų policija arešta
vo leitenantą ir du jugosla
vų kareivius.

Sužeista 48
Italams bepuolant, o ju

goslavams besiginant, sek
madienį, be to, sužeista vie
nas anglų kapitonas, 17 ci-

vilių žmonių ir penki polici
ninkai. O per dviejų dienų 
susikirtimus viso sužeista 
48 asmenys.

Protestui prieš užpuoli
mus iš italų pusės, jugosla
vai su savo vėliavomis, 
maršavo į Garibaldi aikštę 
demonstruoti. Karinė an
glų policija mušė 30 papliū
pos šūvių virš demonstran
tų galvų, iki privertė juos 
išsiskirstyti. Čia jugosla
vai buvo “apsiginklavę” tik

N

Atominė Bomba Visai Menkai Tekliudė 
Saratogą, Karo Didlaivj. į Kurį Buvo 
Taikoma; Tik Du Transportu Sunaikino
Bikini, liep. 1. — Atomi

nė Amerikos bomba nus
kandino du prekinius-trans- 
porto laivus ir apvožė ne
didelį karinį laivą naikintu
vą Lamsoną; rimtai sužalo
jo submariną Skate, stovė
jusį prie pat karo laivo Ne
va d o s, taipgi padegė 
lėktuvlaivį Inde pendence, 
pastatytą šalia Ne- 
vados; sunkiai sužeidė am
erikinį šarvuotlaivį Pensa
cola ir Japonų šarvuotlaivį 
Sakawa. Nuo bombos taip 
pat kilo gaisrai dar ameri
kiniame naikintuve Wilso- 
nes ir transportiniame lai-

JEI ANGLAI NUMARINS DU ŽYDUS, TAI ŽYDAI 
NUŽUDYSIU 3 ANGLU OFICIERIUS

Jeruzalė. — Anglai Pa
lestinoje areštavo dar 2,000 
žydų. Irguno vadovaujama, 
griežtųjų žydų organizaci
ja, paskelbė per slaptą ra
diją, kad jeigu anglai nu
marins du nusmerktus tos

SOVIETŲ MOKSLININKAS 
SAKO: “TA ATOM-BOMBA
NELABAI KAS”

Bikini, liep. 1. — Sovie
tinis stebėtojas, profeso
rius Simonas Aleksandro
vas, matydamas ir girdėda
mas atominės bombos spro
gimą, patraukė pečiais ir 

kas.” 
kari- 
“Nei

tarė: “Tai nelabai
Brazilijos atstovas, 
ninkas Orlando sakė:
šio nei to.”

Pravda Smerkia Jungt. 
Valstijas dėl Spaudos

Maskva, liep. 1. — Sovie
tų Komunistų Partijos laik
raštis Pravda protestuoja, 
kad Amerikos valdžia pri
kergia savotišką “spaudos 
laisvės” reikalavimą prie 
tarptautinės UNRRA para
mos Sovietinei Bul tarusi jai 
ir Ukrainai. Sako, tai ki
šimasis į svetimos valstybės 
vidujinius reikalus ir ame
rikinių reakcininkų bandy
mas užkarti savo valią So
vietų Sąjungai.

ve Briscoe.
Bomba buvo specialiai 

taikoma į karo didlaivj Ne- 
vadą, bet beveik jokių nuos
tolių nepadare Nevadai. 
Buvę kilęs ant jos gaisru- 
kas, bet tapo užgesintas.

- Nevada buv.o raudonai 
nudažyta. Pirm paleidus 
atominę bombą į Nevada, 
buvo padaryta eilė pratimų, 
mėtant “domes” (iškam
šas) į tą laivą.

Lekiančioj! tvirtovė B-29 
paleido bombą iš 30,000 pė
dų aukščio, taikant į Ne
vada. Bomba sprogo virš 
greta stovinčio lėktuvlaivio 

organizacijos narius, tai Ir
guno žydai nužudys tris 
suimtus anglų oficierius. 
Jie buvo r xėmę 5 anglų ofi
cierius, bet jau paleido du.

Kitos žydų organizacijos 
reikalauja, kad anglai su
stotų darę urmines ablavas 
prieš žydus. Jei anglai ne
sustos, tai šie žydai ketina 
badu streikuoti prieš ang
lus ir neklausyti jų įsaky
mų.

HOLLYWOOD STUDIJŲ 
DARBININKŲ

> STREIKAS

Hollywood, Cal., liep. 1.— 
Išėjo streikan 7,000 uniji
nių mechanikų, dirbusių de
šimtyje didžiausių Holly- 
woodp judamųjų paveikslų 
studijų. Kompanijos siūlo 
pridėti jiems 25 nuošimčius 
algos, bet atmeta kitus uni- 
jistų reikalavimus.

Trockistai Pagrobė Indone
zijos Premjerą

Batavia, Java. — Nepri
pažintos Indonezijos res
publikos prezidentas Soe- 
karno žada pasiųsti savo 
kariuomenę išgelbėti indo- 
nezų premjerą Sjahrirą, 
kurį trockistai pagrobė.

Chicago. — Raugyti ko
pūstai ramina nervus, sako 
gydytojai.

pagaliais ir akmenimis.
Riaušės prasidėjo iš to, 

kad jugoslavai mėgino su
laikyti 50 italų dviratinin
kų, kurie iš Italijos atvažia
vo. Tų dviratininkų neva 
lenktynės buvo suruoštos 
propagandai už Trieste uos
to ir miesto prijungimą 
Italijai. Belaukdami dvira
tininkų, 30,000 italų su sa
vo vėliavomis apstojo gat
ves ir demonstravo už Ita- 
Ii ją.

/

Independence, kuriame tad 
kilo gaisras; bet Indepen
dence neskendo ir stebėto
jai sakė, kad šio laivo gais
ras bus užgesintas.

Taip pat menkai tekliu- 
dyta amerikinis karo did- 
laivis New York, Japonijos 
karo laivas Nagato, šeši 
t r a n s p ortiniai Amerikos 
laivai ir vienas laivukas. 
Bombos sprogimas visai ne
palietė didelio vokiečių šar
vuotlaivio Prince Eugen, 
kuris stovėjo taikinio pa- , 
kraštyje.

Aplink Nevada buvo su
grupuota 72 laivai, panašiai 
kaip stipinai aplink stebulę.

Prasčiau Kaip Japonijoj
Šio atom - bombinio ban

dymo komandierius admi
rolas Blandy pripažino, 
jog čia atominė bomba' 
prasčiau pasirodė, negu Na
gasaki, Japonijoj. Te? 
bomba užmušė 35,000 ik 
40,000 žmonių ir sužeidė 
40,000.

Bikini saliukės įlankoje 
dabar atom - bomba buvo 
mesta 6 vai. sekmadienio 
vakare, pagal New Yorko 
laikrodį; o pagal Bikinį lai
ką—pirmadienį 9 vai. ryto.

Bombos sprogimas blyks
telėjo, sakoma, 10 kartų 
šviesiau negu saulė.

Nė vienas asmuo neuž
muštas ir nesužeistas, kiek 
iki šiol žinoma. Ugningas 
dujų stulpas pakilo 50,000 
pėdų aukštyn. Ugnis virs 
vandens pasklido per .my
lią; bet nekliudė medžių 
Bikini saliukėje.

Sprogus bombai,
pu nustojo veikę radijai 
kaip robot-lėktuvuose, taip 
stebėjimo laivuose. Keli 
tokie lėktuvai be lakūnų 
skraidė virš vietos, kur eks- 
plodavo’ bomba. Lėktuvuo
se buvo įvairūs moksliniai 
prietaisai, kad užrekorduo- 
tų garsus, atominį radio-ak- 
tingumą ir kitus reiškinius.

tuo tar-

NAIKINTUVAS TAIPGI 
NUSKANDINTAS

Bikini, liep. 1. — Nus
kendo ir naikintuvas Lam- 
s o n, kurį atom-bombo$ 
sprogimas buvo apvožęs.

VISUOTINIS STREIKAS
Protestui prieš riauši

ninkus, unijiniai darbinin
kai pirmadienį išėjo į vi- 
s u o t i n į st reiką Trieste 
mieste ir visoj Venezia Giu
lia srityje. Streiką išvien 
paskelbė Generale Italų 
Darbininkų Sąjunga (kon- 
federacija), Komunistų 
Partija, Italų - Slavų Prieš- 
fašistinio Jaunimo Organi
zacija ir bendrosios darbą 
unijos. i
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Francija ir Lenkija
Ateina žinių iš ’ Paryžiaus, kad į Franci jos sostinę 

atvyks Lenkijos užsienio ministerio pagelbininkas Zig- 
montas Modzelewski. Tai bus ne vien išreiškimas drau
giškumo tarpe dviejų Jungtinių Tautų narių, bet laukia
ma atnaujinimo Francijos - Lenkijos sutarties bendram 
apsigynimui.

Ta sutartis bus nukreipta prieš bent kokį atnau
jinimą imperializmo jėgų Vokietijoj. Aišku, kad tokia 
sutartis sustiprintų taikos reikalus Europoj ir daugiau 
subendrintų pastangas neleisti atsisteigti imperializmui 
Vokietijoj.

Francija ir Lenkija daug nukentėjo nuo Vokietijos 
imperializmo agresijų ir visi savo šalis mylinti piliečiai 
nenori matyti, kad tas pasikartotų ateityje.

Aišku, kad tokis subendrinimas Lenkijos ir Franci
jos politikos labai nepatinka britams imperialistams, su 
Mr. Churchillu priešakyj, ir tūliems Amerikoj atominės 
bombos politikams. Viena, jie Lenkiją skaito esant 
už “geležinės uždangos,” kita, jie nori atgaivinti Vo
kietijoj imperializmo jėgas. Bet jų šios žalingos pas
tangos bus paverstos niekais.

Gal Povaliai Jie "Atauš”
Kada Jugoslavijos liaudies teismas pradėjo teisti iš

daviką Dražą Michailovičių, tai turčių spauda garsiai 
šaukė, kad jis yra šalies “didvyris” ir garsino'kiek daug 
amerikiečių išgelbėjo iš nacių nagų.

Bet kiekviena teismo diena vis aiškiau parodo, kad 
tas turčių “didvyris” dar 1941 metais jau buvo Jugosla
vijos išdavikas. Jo bandų būriai kariavo prieš Jugos
lavijos laisvintojus partizanus, Michailovičiaus koman- 
dieriai sėbravosi su Mussolinio ir Hitlerio komanda ir 
veikė sutarty su britų ir amerikiečių reakcininkais.

Pasirodo, kad Michailovičiaus gaujos nužudė ir sn
iegino 68,000 žydų, partizanų ir kitų nacių priešų. 
Jungtinių Valstijų pulkininkas, buvęs 15-tojo orlaivyno 
eilėse, kuris veikė Jugoslavijos srityj*sako, kad Ameri
kos orlaivyno archyvuose yra daug dokumentų, rodan
čių Michailovičiaus bendravimą su naciais. Tas Ame
rikos pulkininkas George Kraigher sako, kad Amerikos 
15-to orlaivyno archyvai parodo, kad maršalo Tito par
tizanai išgelbėjo iš nacių nelaisvės ir išlaisvino daugiau, 
kaip 2,000 Amerikos lakūnų, gi rekordai rodo, kad čet- 
nikai, tai yra Michailovičiaus šalininkai, išlaisvino tik 
354 Amerikos lakūnus.

Žydų Tauta ir Žydų Turčių Spauda
Klasiniai reikalai griežtai dalina į dvi puses 'kiek

vieną tautą. Paimkime lietuvius, klerikalų vadus, so
cialistus ir tautininkus; jie šiandien vienijasi su di
džiausiais lietuvių tautos priešais, kaip lenkais, vokie
čiais ir kitais, kurie pagatavi visą lietuvių tautą iš
naikinti. Jie visi baisiai neapkenčia Lietuvos žmonių. 
Kodėl? Tik todėl, kad Lietuvoj yra darbininkų, vals
tiečių ir darbo inteligentijos tvarka. Tik todėl, kad 
kapitalistų ir dvarponių viešpatavimas panaikintas.

Tas patsai yra ir pas kitas tautas. Paimkime žydų 
tautą. Kai keli metai atgal Tarybų Sąjungoj buvo su
gauta šalies išdavikai ir sušaudyta, jų tarpe sušaudyta 
ir keli žydų tautos žmonės, tai tada Amerikoj žydų “so
cialistų” ir turčių spauda bjauriai puolė Tarybų tvarką, 
šaukė, būk ten “naikina žydus”, nors patys gerai 

> žinojo, kad Tarybų valdžioj buvo žydų tautos žmonių, 
kaip M. Litvinovas ir L. Kaganovičius. Ta spauda ir 
dabar šunis karia ant darbininkų ir valstiečių valsty
bes, nes ten nėra kapitalistinės tvarkos.

Paimkime Palestiną, ten anglai imperialistai kursto 
Žydus prieš arabus, o pastaruosius prieš žydus. Tas 
britų imperialistams reikalinga, kad jie galėtų laikyti 
šalį kolonijos padėtyj. Britai imperialistai žudo tuos 
žydus, kurie jiems nepasiduoda, grūda į kalėjimus, gau- 

. do laivus, kuriais žydai bando pribūti į Palestiną. Bet 
Amerikoj žydų “socialistų” ir turčių spauda remia An
glijos imperialistų politiką. Kaip kada dėl apgavimo 
žydų tautos masių numeta žodelį kitą prieš anglus dėl 
Palestinos, bet bendrai visais klausimais remia britų po
litiką, ar tai būtų derybos su Jugoslavija, Lenkija, So
vietų Sąjunga ar kita valstybe.

Britai imperialistai stengiasi atgaivinti Vokietijoj 
imperialistų galią, pataikauja bjauriausiems žmonijos 
priešams naciams, bet žydų “socialistų” ir turčių spau
da remia ir šią britų politiką. Jie gerai žino, kad na
ciai išžudė milionus žydų tautos žmonių! Jie gerai žino, 
kad jeigu Vokietijoj atsigaivintų nauja militaristų “gen- 
gė”, tai ir tie žudytų žydus, bet žydų tautos buržuazija 
apakus neapykantoj prieš tarybinę tvarką eina su tais, 
kurie sėbrauja su naciais. Jie puola visu įdūkimu de
mokratinius ir už taiką nusistačiusius žydus ir demo
kratiniai nusistačiusią žydų spaudą. Tie, kurie jungiasi 
ir išstoja prieš žydų komunistinę ir demokratinę spaudą, 
galų gale jungiasi su žydų tautos priešais.

Kaip Jungtines Valstijos Susikūrė
Liepos ketvirta diena 

duoda amerikiečiams pui
kią progą atsiminti dvyli
kos metų laikotarpį nuo 
N ep riklausomybės Dekla
racijos iki dienos, kada Suv. 
Valstijų Konstitucija buvo 
galutinai ratifikuota. Sąry
šyje su šių dienų problemo
mis, kurios stoja kelią 
Jungt. Tautoms, privalome 
atsiminti tų dienų visokius 
nesutikimus, kompromisus 
ir pritaikymus įsteigti žmo
nių valdžia žmonėms, v v

Tos naujo pasaulio pir
mos valstijos—jų buvo try
lika — karo sujungtos, stip
riai laikė savo sąjungą tai
koje ir tik po ilgų ir aštrių 
ginčų įsteigė valdžią, prie 
kurios prisidėjo visi jos 
žmonės.

Net pradžioje savo isto
rijos, šie žmonės, kurių di
džiuma buvo britų kilmės 
—buvo tikri amerikiečiai. 
Olandai, francūzai, vokie
čiai, švedai, negrai —kaip 
ir britai — jau pradėjo vys
tyti savo kultūrą, savo pa
pročius naujoje šalyje. Ko
lonistai ir žmonės kitų kil
mių — finų, danų, norvegų, 
lietuvių, portugalų, lenkų, 
ispanų, šveicarų, ukrainie
čių — sujungė į vieną tau
tą, vyrus ir moteris visų 
tautinių kilmių, rasių ir ti

Tose dienose čia buvo ir 
svetimos kalbos spauda. Ge
rai žinomas vokietis spau
dė jas paskelbė ratifikavimą 
Nepriklausomybės Deklara
cijos savo “Staatsbote” net 
dieną prieš paskelbimą ki
tuose Philadelphijos laik
raščiuose.

Pati N e p riklausomybės 
Deklaracija parodo, kad da
bartinio amerikoniško gy
venimo būdas pradėjo vys
tytis 18-me šimtmetyje. Ne 
vien britų kilmės vyrai pa
sirašė po Nepriklausomy
bės Deklaracija. John Mor
ton ainiai paėjo iš Švedi
jos, nors norvegai ir suo
miai jį savinos; John Paca, 
kitas pasirašytojas, buvo 
čekų kilmės, (italai jį irgi 
savinas). Keturi pasira
šytojai buvo “nauji” ameri
kiečiai, jie gimė Anglijoj ir 
Škotijoj, ne Amerikoje.

Studijuodami kovą už 
laisvę matome vardus nar
sių vyrų—Lafayette, Roch- 
ambeau, De Kalb, Von Ste
uben, Pulaski, Kosciusko, 
Kovats ir Febiger — kurie 
atvyko iš įvairių šalių Eu
ropoje kovoti už žmogaus 
lygybės idealą. Namų fron
te turėjome Robert Morris 
ir jo padėjėją, Haym So-

lomon, žydą iš Lenkijos. Jie 
sukėlė pinigus, kurie buvo 
taip būtinai reikalingi Kon
tinentiniam Kongresui ves
ti karą. Tie visi vyrai au
kojo savo turtą ir savo gy
vybę naujai tautai.

Per Revoliucijos Karą 
tos trylika valstijų, lygiai 
kaip šiandien stengiasi 
Jungt. Tautos, įsteigė stip
resnę sąjungą. Jos priė
mė “The Articles of Con
federation,” pagal kuriuos 
centralinė valdžia buvo 
įsteigta. Bet ši valdžia ne
galėjo įgalinti Kongreso pa
darytus įstatymus, neturė
jo juridinės teisės baigti 
ginčus tarpe valstijų, ir vie
na valstija galėjo vetuoti 
įstatymą, kurį visos kitos 
rėmė.

Paaiškėjo, kad jau reikė
jo naujų įstatymų, ir 1787 
m. seimas sušauktas priim
ti Konstituciją, kuri gy
vuotų. Devynios valstijos 
turėjo ratifikuoti Konstitu
ciją ir nors nekurios vals
tijos nepritarė stipriai cen- 
tralinei valdžiai, bet šis is
torinis instrumentas, įstei
giant kuopuikiausią sąjun
gą, buvo ratifikuotas se
kančiais metais. Net ir 
tomis dienomis žmonės rū
pinosi apie asmenines lais
ves ir 3 metais vėliau gar
sus “Bill of Rights”, paden
giant žmonių teises, buvo 
pridėtas prie Konstitucijos.

FLIŠ.

Pasiilgtas Svečias L. Pruseika.
Kadaise buvęs šio miestelio 

gyventojas ir ALDLD 77-tos 
kuopos narys, o dabar Chica- 
gos Vilnies redaktorius, drg. 
L. Pruseika, pagalinus po de- 
sėtko metų apsilankė pas 
cliffsidiečius. ALDLD kuopa, 
paskubomis, 23 d. birželio su
rengė prakalbas ir bankietą 
priėmimui mylimojo svečio. 
Nors diena pasitaikė karšto
ka, bet kai dėl šios mažos lie
tuvių kolonijos, žmonių susi
rinko apsčiai.

Drg. Pruseika, savo turinin
goje ir įtikinančioje kalboje 
aiškino lietuvių abclną veiklą 
ir darbininkuose augančią 
stiprybę. Prisiminė ir apie

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

to this headline:
Wants a Haunted

Taking a glance at the 
lighter side of the news we 

see:
Where the housing problem 

is getting out of this world, 
according 
“Veteran 
House.”

With the shortage what it 
is, we don’t think the guy has 
a ghost of a chance.

— o—
Where the food shortage is 

being felt in the United States 
Senate. A news item from 
Capital says: “All the law
makers had to fortify them-

Vilniaus Vežios Ligos Institu- 'se]ves for the debate on the
4 •-! Ir i i in m A Ir rm 1 1 n s ri i . « • « « . - — _

New Haven, Conn
Pranešimas Pasažieriams, Ku
rie Važiuoja j Laisvės Pikniką, 

i Maynard, Mass. — Liepos 
(July) 4-tą.

Kurie gyvenate apylinkėje 
Wallace ir Humphrey Sts., 
būkite ten, kaip 8-nios iš ry
to (ne vėliau). Iš ten busas 
važiuos pas Lietuvių svetainę, 
243 N. Front St. Iš čionai bu
sas išvažiuoja kaip 8:30 A. M. 
(ne vėliau) į Maynard, Mass.

Būkite tokie geri, draugai, 
ir susirinkite virš pažymėtose 
vietose ir pažymėtu 
kiu būdu galėsime 
pribūti ir pasirinkti 
žiame pušyne.

Matysiu visus!
J. Šukaitis,
Komisijos narys.

tą, kuriam Amerikos lietuviai 
pasiryžę nupirkti įrankius. 
Auku sudėta $233.50. Tai 
nedidelė suma, bet nedidelė 
čia ir lietuvių kolonija.

Dienraščio Vilnies paramai 
Šerais ir prenumeratomis irgi 
sudėta virš $50.

Po prakalbos, buvo drg. L. 
Pruseikos pasitikimui bankie- 
tas. Tai buvo tikrai linksma ir 
šauni puota. Kalakutienos, lie
tuviškų kilbasų ir kitokių ska
numynų buvo pilni stalai ir 
iki sočiai.
priklauso gaspadinėms : 
kunienei, 
žeikienei

Laike vakarienės 
daug gražių kalbų 
giškų komplimentų drg. Pru- 
seikai. Jis (Pruseika) susirin
kusiems irgi tuom pačiu pa
link ė j i m u atsi m o k ė j o.

Buvo svečių ir iš Brookly- 
no: Bubniai, Dr. Petriką, Ka- 
pickas ir dar 
tarnų, 
dukra 
siems padainavo.

Aukų Vilniaus Vėžio Insti
tutui sudėjo sekamai:

Mr. & Mrs. S. Ruzgiai $100; 
Mr. & Mrs. K. Steponavi-

OPA bill was baked Tennes
see ham with champagne 
sauce ($1.25) and 
smoked sausage with 
cabbage (60 cents).” 
no baloney?

— o—
A philosophising friend told 

the writer last week: “Why 
be serious about life, there’s 
only one thing definite about 
it. You won’t get out of it 
alive.”

boiled 
spring 
What,

laiku. To- 
ten laiku 
vietą gra-

CUKRALIGĖ

Medikai lemia, kad skai
čius sergančiųjų cukralige 
(diabetes) Amerikoje nuo 
1940 iki 1950 metų viso pa
kils 18 nuošimčių. Tuo tar
pu gyventojų skaičius pa
didės 9 nuošimčiais.

llž tai pagyrimas
Ba-

Bukaveckienei, Ma
ir Ruzgienei.

pasakyta
ir drau-

keletas pažįs- 
E. Bakūnienė su savo 

Petkevičiene susirinku-

—d—
New York’s police depart

ment has closed up three bur
lesque house in Coney Island. 
It was the case of too little 
and too late.

— o—
On the eve of the atomic 

bomb test at Bikini Atoll a 
number of curious atom tales 
were appearing in the news.

In Philadelphia a lawyer 
brought suit to halt the test 
on the grounds that taxpayers 
did not want to see ships used 
as guinea pigs.

In Bogota, Colombia a sew
er explosion threw residents 
into a panic when a student 
explained that the mishap 
was a result of atomic bomb

experiments by the United 
States.

In Montreal, Canada police 
took into tow two persons 
charged with operating an 
“a t o m-b o m b” share-selling 
racket involving more than 
$500,000.

At Rongelap, Marshall 
Islands a seaplane removed 
two expectant Marshallese 
women as precaution against 
premature birth due to the 
atomic bomb.

From these brief items we 
can’t see that the atomic bomb 
has revolutionized our mode 
of life. Life still seems to go 
on as usual.

— o—
Even with the atom-bomb it 

still looks like the same old 
world. People go right on be
ing born, the crooks are still 
cooking up new rackets and 
the unwary are still being * 
taken in by the “wise guys.”

— o—
See where the meat short

age has caught up with the 
black markets also. The illicit 
peddlers of meat report that 
they are unable to replenish 
their stocks. Surely, few 
people will shed tears for the 
poor black market. The recent 
misfortune of black market 
boys is “a consumation de
voutly to be wished.”

.—o—
The job of Secretary of 

State Byrnes is a breath-taking 
one. When the Russians re
cently agreed on two points 
at the Paris conclave, the Sec
retary stated that it took his 
breath away. Gee, but those 
Russians are hard to get along 
with. When they disagree 
they are being stubborn, and 
when they agree they are 
breath-taking.

siukaičiai $50; Mr. & Mrs. J. 
Bakunai $5; K. Derenčius $5; 
J. Jurgaitis $5; K.. Dzevecka 
$5; J. Ališauskas $2.

Po $1 : S. Bajoriunas, W. 
Koras, W. Petkevičius, P. Ba- 
kūnas, G. Latvys, B. šagamo- 
gienė, M. Stalgaitienė, D. Ma- 
sulevičienė, Barinauskienė, S. 
Valikonienė ir O. Bukaveckie- 
nė. J. Valikonienė 50c.

Kazys.

LIETUVĖ TAIPRAITE- 
RIO ČAMPIJONĖ

Chičagietė Stella Padžū- 
naitė jau trečią kartą lai
mėjo pasaulinį čampijona- 
tą, kaipo greičiausia rašy
toja taipraiteriu — rašomą
ja mašinėle. Per minutę ji 
parašo po 141 žodį. Vidu
tinis mašinuotas puslapis 
skaitomas 300 žodžių.

Entuziastiškai ir vieningai jie tarėsi streikuoti, dar linksmiau sutinka praneši
mą, kad. unija laimėjo vyriausius reikalavimus be streiko. Kairėje — linksmi 
unijistai. Dešinėje — Joseph Curran, Committee for Maritime Unity vadas pa
sirašo sutarti su Frank Taylor, laivą savininku atstovu. Darbo sekretoriaus pa
dėjėjas John Gibson tėmija. r <<> .

, ' I
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VETERANAMS PAGALBA

am-

uz-

ris laikas vėlesnis. Karas 
dar oficialiai nepabaigtas 
ir gali paduoti aplikaciją 
ir gauti mokesčius.

Klausimas
Žmona veterano, kuris 

moka amatą pagal “On- 
The-Job-Trainining - Prog
ram,” klausia ar pinigai, 
kuriuos valdžia jam dabar 
moka bus numušti nuo bo- 
nų, kurie gali būti pravesti 
veteranams?

Atsakymas
Ne. Prezidentas Troma

nas pasirašė priedą prie 
GI Bill praeitą gruodžio 
mėn., kuris išbraukė šį pa- 
rūpinima iš originalaus GI 
Bill..

Klausimas
Jaunuolis, sulaukęs 18 m. 

amžiaus, nori žinoti, ar jis 
dabar turi užsiregistruoti? 
Jam pranešta, kad naujas 
drafto įstatymas pradėjo 
veikti.

Atsakymas
Sulaukęs 18 m. amžiaus 

turi užsiregistruoti su sa
vo vietiniu Draft Board, 
nors drafto pratęsimas iš 
45 dienų, paliuosuoja visus, 
kurie dar neturi 20 m. 
žiaus.

Klausimas
Veteranas, būdamas

sienyje, apsivedė. Jo žmona 
atvažiavo į Jungt. Valsti
jas užsimokėdama už savo 
kelionę. Jos vyras buvo 
Europoje. Jis klausia, 
valdžia jam sugrąžins 
kelionės pinigus?

Atsakymas
Taip. Kreipkitės prie 

čiausio Army Personal 
fairs Office. Turėkite 
cytes dėl kelionės išlaidų, ir 
savo paliuosavimo popieras. |

Klausimas
Šis veteranas buvo 

liuosuotas iš kariuomenės 
gegužės mėn. 1944, ir pa- 
baigoje šio mėnesio neteks Ohio, duodant' savo pilną

Klausimas
Veteranas, paliuosuotas 

iš laivyno prieš du mėne
sius, raportuoja, kad nors 
jis gavo pirmą paliuosavi
mo mokestį, bet jis negavo 

^"'idar dviejų jam priklausan- 
čių; kur jis gali gauti in- 

r?’ formacijų apie tai?
Atsakymas

Parašyk laišką j U. S. 
i Navy Department, Muster- 

Pą_ ing Out Payment Division, 
Bureau of Supplies and 
Accounts, Cleveland 15,

ar 
jos

darbo. Jis niekad neprašė 
bedarbės mokesčių pagal 
GI Bill. Jis klausia, ar tei
sybė, kad jis dabar negali | 
prašyti $20, savaitinio be
darbės mokesčio, nes jau du 
metai praėjo po jo paliuo- 
savimui?

Atsakymas
Ne. GI Bill parūpina, 

kad veteranas gaus tuos 
mokesčius tik iki dviejų 
metų po paliuosavimui, ar
ba į dvejus metus po pas
kelbimui karo pabaigos, ku-

vardą, numerį, vietą, laiką, 
kada įstojai į laivyną ir ka
da buvai paliuosuotas .

CWV.

BUROKŲ RAŠALAS 
KAIPO DAŽAI

P i r m a isiais amerikonų 
gyvenimo laikais šiame 
krašte amerikonės raudo
nai dažydavo audeklus bu
rokų (batvinių) rašalu. Jos 
virindavo burokus, iki jie 
visai netekdavo raudonu
mo. • ■



Antradienis, Liepos 2, 1946

. ■ ■■ »

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

£} N *< ja v

’t f \

Trečias Puslapis

Lietuvai Pagalbos Tei 
kimo Komiteto

Reikalai
date čekį vertės $50. Drau
giškai, M. Bush, ižd.”

San Francisco, Calif.
“Draugai: Čia randate 

$500 dėl įrengimo Med. In
stituto Vilniuje. Tai darbo 
pasekmės geg. mėn. Dalis 
pelno nuo Pabaltijos paren
gimo $200 ir V. Sutkienė 
surinko ant blankos $300. 
Aukavo sekami asmenys: 
B. ir V. Sutkai $100. Po 
$50: A. Demikis, A. Auks- 
tienė. Po $25: M. Hoffma- 
nienė, P. Blieka. Po $5: Ig
nas ir Anna Levanai, J. 
Baker, J. Koblinas, M. An
derson, V. Kubilius, F. Le
ming, J. Rose, P. Chapas, 
E. Vilkaitė. $2.50 — Smi- 
thienė ir C. Mičiulis. Vi
siems aukavusiems širdin
gai ačiū! Čia tik pradžia, 
dirbsime ir toliau. Draugiš
kai, V. Sutkienė.”

Chester, Pa. 
Šiame
tai auka nuo 
Aš nuo savęs 
$25, pastebė

laiške

Sta-

Pri-

tai bus auka Vilniaus Vėžio 
Inst., kurią aukavo mano 
daktaras - dentistas, Dr. S. 
Feldman. Draugiškai, G. A. 
Jamison.”

Methuen, Mass.
“Draugai: Čia rasite čekį 

sumoje $147.37. Nuo kon
certo liko pelno $146.37, o 
$1 aukojo B. Gumauskas. 
Draugiškai, Violet Trask- 
Taraškienė.”

Tai tiek šį sykį. Lietuvos 
žmonių vardu tariame šir
dingai ačiū! Prašome če
kius ir money - orderius iš
rašyti sekamai: Committee 
to Aid Lithuania, 417 Lori
mer St., Brooklyn 6, N. Y.

L. Kavaliauskaite,
LPTK Fin. Sekr.

Norvegai Konfiskavo Naciu 
Bendradarbio Palikimą c-

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų valdžia užgrobė milio- 
ninius turtus velionio Hen
rio Johanseno, medžių ka
pitalisto: jis karo metu 
bendradarbiavo su naciais 
okupantais. Johanseno naš
lė Kirstena Flagstad buvo 
New Yorko Metropolitan 
Operos dainininkė. Jinai 
norėtų grįžt Amerikon dai
nuot, bet Norvegijos val
džia neduoda leidimo, nes 
Kirstena taipgi pritardavo 
naciams.

CHICAGOS ŽINIOS
Chicagos ACWA Lietuvių Lo

kalo Susirinkime Delegato 
Raportas

Kuomet šiais metais ACW 
of A turėjo savo konvenciją, 
tai ir mes turėjome delegatus 
pasiuntę. Lietuvių lokalo de
legatas Brajus išdavė susirin
kime raportą, kurį jis turėjo 
atspausdintą lietuvių kalboje. 
Jis iš jo atžymėjo konvencijos 
sekamus gerus tarimus: Apie 
senų narių pensiją; kas link 
dviejų savaičių vakacijų; apie 
organizavimą pietinių valstijų 
darbininkų, kurie pusdykiai 
dirba; apie prisidėjimą prie 
Pasaulinės Darbininkų Sąjun
gos, kuri jau turi 70,000,000 
narių. Be to, jis raportavo, 
kad toje konvencijoje išnešta 
reikalavimas, kad “Big Four” 
valstybės bendrai dirbtų iš
vengimui trečio pasaulinio ka
ro ir išlaikymui pastovios tai
kos. Tie prakilnūs tarimai yra 
naudingi unijos nariams ir vi
sai žmonijai.

Kaip ugnia apsiaustas šoko
si pirmininkas Pačkauskas at
imti Katiliui balsą. Vice-pir- 
mininkas M. Butvilą ima bal-' 
są, bet pirmininkas, žinoda- , 
mas, kad M. Butvilą priešin-1 
gas smetoninei politikai, ne-į 
duoda jam balso. Butvilą vis 
vien kalba. Jis pažymi, kad 
delegatas gerai padarė, pra
nešdamas iš lietuvių delegatų 
susirinkimo ir apie ten varto
jimą bjaurių žodžių, kurie 
kenkia vienybei. Iš šio prane
šimo siuvėjai galės matyti, 
kaip tokie smetonininkai, val
dydami mūsų lokalus, ardo 
unijoj vienybę. Jis sakė, kad 
ii’ jų lokale tas daroma. Tie 
patys delegatai po kelius sy
kius važiuoja į konvencijas, o 
pažangių minčių unijistų, ku
rie priešingi smetonizmui, ne
leidžia. Tai jau toks smetoni- 
ninkų šeimininkavimas jaučia
mas daugelyje lietuvių loka-

tautiečius,” komunistus, 
lino ruskius” ir taip toliau.

Eiliniai siuvėjai turi dau
giau imtis savo lokaluose ak
tyvesnio darbo, kad daugiau 
išbudavojus vienybę tarpe 

įbrolių ir seserų, ir iššluot tuos, 
kurie drumsčia mūsų vienybę. 

| Biznio agentas pranešė, kad 
darbo yra daug, ypatingai 

Į mažose dirbtuvėse, ir visur la
bai trūksta darbininkų.

Pranešta, kad siuvėjai gaus 
užmokamą 1 savaitę atostogų.

Chicagos Jungtinė Taryba 
imsis už didelio darbo. Ji daug 
veiks dėl būsiančių rinkimų, 
kurie įvyks rudens laiku.

Nutarta lokalo susirinkimų 
nelaikyti vasaros metu, t. y., 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Amalgameitas.

Sta- —Anderson nušovė Edną ir 
pats nusišovė.

Patirta, kad Anderson bu- \ 
vo vedęs ir auklėjo šeimą, o 
Edna Biseck buvo našlė ir 
auklėjo 11 m. mergaitę.

Andersono žmona sakė po
licijai, kad ji jautusi, jog jos 
vyras turi kokią meilužę, bet 
nežinojusi, kas ji yra. Dabar 
sužinojo, kuomet rado savo 
vyrą ir jo meilužę kraujuose 
paplūdusius. Rep.

New York. — Lenkijos 
delegatas žada panaujini 
skundą Saugumo Tarybai 
prieš Franko Ispaniją.

Redwood City, Cal.—Ve
teranas Newton prisipaži
no nužudęs 2 savo kūdikius.

Prašome pasiskaityt laiš
kų, kuriuos gavo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
Centras.

Detroit, Mich.
“A. Bimba: Aš, žemiau 

pasirašęs, nors jau esu se
nas ir bedarbis, bet noriu 
prisidėt nors su maža auka 

V $25, dėl tokio svarbaus rei
kalo kaip Vilniaus Inst. Ge
riausio pasisekimo Jums, 
Peter Urbant.”

Chicago, Ill.
“Draugai: Čia siunčiu če

kį sumoje $1,919.26. Dalina
si sekamai: Ant kortelių 
$1,412.76. Ant blan(kos 
$488.50. Mažomis sumomis 
$18.00. Viso $1,919.26. Tai 
tiek bus šiuo kartu. Drau
giškai, LPTK Chicagos sky
rius, per J. Pauliuką.”

Grand Rapids, Mich.
r A’51 “LPT Komitetui: Čionai

randate $200 nuo Lietuvos 
Sūnų-Dukterų D-jos (pir
miau prisiuntė $100). Iš 
mūsų miesto pirmiau pri
siųsta $1,738.50, o iš Scott
ville, $394.00. Beje mūsų 
miesto Karių Motinų Kliu
bas yra pasiuntęs tam tiks
lui $100. Draugiškai, A. 
Daukša.”

Freesoil, Mich.
“Draugai: Štai pasiunčiu 

$66.00, kuriuos suaukojo 
Scottvilės draugai dėl Vė
žio Inst. Vilniuje, štai jų 
vardai: Jonas ir Anna Miš
kinis, $50; Andrius Kaspa- 

0___ ras $10; Jonas Malaskas,
$5, Kazimieras Valukonis 
$1. Draugiškai, Anna 
kėnienė.”

Wilmerding, Pa.
“Gerb. A. Bimba:

siunčiu čekį sumoj $100. Tai 
auka nuo LDS 37 kp. ir 
nuo Lietuvos Sūnų Kliubo, 
po $50 įrengimui Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Li
gos Inst. Vilniuje. Drau
giškai, LDS 37 kp., Fin. Se
kretorius, J. Piontka.”

Saginaw, Mich.
“Brangūs Draugai: Aš 

prisiunčiu aukų įrengimui 
Medicinos Instituto Vilniu
je, aukavo sekamai: Anna 
Kapušaitienė, $25; St. M.

* Liesis, $25 ir F. Barauskas, 
$1. Viso $51. Tikiuos, kad 
pavardes pagarsinsite spau
doje. Draugiškai, St. M. 
Liesis.”

Waterbury, Conn.
“Gerb. Draugai: Čionai 

prisiunčiu čekį vertės $1000, 
pinigai surinkti per A. Bim
bos prakalbas, dėlei įrengi
mo Tiriamosios Med. ir Vė
žio Ligos Inst. Vilniuje. 
D r a u g i š kai, J. Strižaus-

I kas.”
■ East St. Louis, Ill.

“Gerbiamieji: Rasite vo
ke 4 čekius, tris po $25 ir 

K vienas už $10, viso $85. Mū
sų komitetas renka aukas 
ir manome apie trejetą šim
tų surinkti. Draugiškai, J. 
J. Daujotas.”

Binghamton, N. Y.
“Draugai: Čia prisiunčiu 

čekį už $265. Tai aukos 
nuo Binghamtono lietuvių, 
Vilniaus Instituto įrengi
mui. Draugiškai, Ignas 
Liužinas, viet. skyr., ižd.” <

Inglewood, Calif.
“Draugai: Siunčiu aukų 

dėl Lietuvos vaikučių pa- 
galbos nuo Los Angeles Mo
terų Apšvietos Kliubo. Su- 

\ naudokite tam, kas yra rei-
' kalingiausia. Čionai ran-

“Draugai: 
randate $10, 
M. Daubaro, 
esu aukavęs 
jau, kad mano pavardė bu
vo raporte parašyta 
Šlojus. Prašau pa
taisyti teisingai. (Jūsų 
pavardė bus teisingai pažy
mėta atskaitoj —L. K.) 
Draugiškai, Povilas Šlajus.”

Stoughton, Mass.
“Draugai: Vilniaus Ti

riamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Inst. įrengimui 
auka nuo stoughtoniečių: 
Po $50: Stoughtono Lietu
vių Suvienytų Draugijų Na
mas ir Stoughtono Lietuvių 
Piliečių Kliubas. Po $25: 
United Lithuanian Commit
tee, Moterų Kliubas, Alfo
nsas ir Veronika Venckevi- 
čiai. Po $10: Juozas ir Ag
nes Petrukaičiai, P. A. ir 
Marijona Jatul. Po $5: K. 
Valent, Aleksandra Rupei
ka, Marijona Stulgaitis. Jo
nas Kavolis, $1. Viso $211. 
Draugiškai, P. A. Jatul.”
Muskegon Heights, Mich.
“Draugai: Čia randate 

$168.50, tai aukos Vilniaus 
Inst. nuo sekamų asmenų: 
Po $50: Anna Mališauskas, 
Antanas Mališauskas. Po 
$25: P. B. Kaupas, Anna 
Kaupas. Po $5: Joe Am
brose, J. H. Peterson. Ge
orge Kustas, $2.50. Po $2: 
Barbora Žakas, Marijona 
Kaslauskas. Po $1: Baltrus 
Mankus, Frank Cheraska. 
Draugiškai, P. B. Kaupas 
ir A. Mališauskas.”

Detroit, Mich.
“Gerb. Drauge: Būk taip 

gerutė ir prašau atitaisyti 
klaidą Detroito Skyr., LP 
TK atskaitoj, tūpusio j Lais
vėj, geg. 7 d., kur paduota 
vardai aukojusių Vilniaus 
Inst. Yra pažymėta Pranas 
ir Elzbieta Jočioniai auka
vo $25, o jie aukavo $50. Iš 
kalno tariu ačiū ir atleis
kite už trukdymą. Draugiš
kai, M. Ginaitienė, viet. 
skyr. Sekr.”
___  Pittsburgh, Pa.____

“Gerb. Draugai: Čia ran
date čekį $100 ir money-or- 
derį už $90. Viso $190.00 
dėlei įrengimo Med. Inst. 
Vilniuje. Aukavo sekami: 
Johanna T. Baltrušaitienė, 
M. D., $100. Jonas Purti- 
kas $50 ir D. P. Lekavičius, 
$25. Draugiškai, J. D. Slie
kas.”

r

Livingston, N. J.
“Drauge: Šiame laiške 

rasite $5 (registruotam)

Jeruzalė. — Kariniai an
glų lėktuvai skraido virš 
Palestinos, gąsdindami žy
dus.

Nanking.—Amerikos 
nerolas Marshall vėl tarėsi 
su Chinijos tautininkais ir 
komunistų vadais, mėgin
damas juos sutaikyti.

ge-

New York. — Holandija 
kol kas taipgi priešinasi 
Amerikos planui monopoli
niai kontroliuot atominę 
jėgą.

Toledo, Ohio. — Automo
bilių darbininkai, CIO na
riai, nubalsavo streikuot 
prieš Chevrolet fabriką, ku
ris laužo sutartį su unija.

kime Smetonininkai Terše 
Konvencijos Gerus Tarimus
Delegatas savo raporte žy

mėjo, kad lietuvių delegatai 
turėjo savo susirinkimą. Tame 
susirinkime delegatai davė ra
portus iš įvairių lietuvių loka
lu. Atstovai iš nekuriu loka
lų (smetonininkai) vartojo vi
sai netinkamus žodžius mūsų 
unijos vienybei, kaip tai: 
“Mes Stalino ruskius išvarysi
me.” “Mūsų lokalą kontro
liuoja gryni lietuviai.” Ir visa 
eilė kitų žodžių ardymui vie
nybės vartota.

Daugiausia tų žodžių auto
riai buvo brooklyniečiai Bui
vydas ir Jankauskas, tai ACW 
of A organizatoriai.

Brooklyn© lokalas, kurį at
stovavo Buivydas, net prisiun
tė konvencijai rezoliuciją, kad 
ACW of A konvencija reika
lautų smetoniškiems dvarpo
niams atiduoti Lietuvą. Bet 
delegatas savo raporte pažy
mėjo, kad komitetas atmetė 
tokią rezoliuciją.

Užsibaigus raportams, Jung
tinės Tarybos delegatas Kati
lius klausė delegato, ar iš tik
rųjų lietuviai delegatai taip 
kalbėjo, ir kad tas visai netin
ka prie konvencijos raporto.

Kaip tik priešingai yra mū
sų ACW of A unijoje, čia nė
ra skirstomi nariai į “grynus

ROMANSAS BAIGĖSI 
MIRTIMI '

M]*. William Roy Anderson, 
39 m., 2415 W. Marquette rd. 
ir Mrs. Edna Biseck, 31 m., 
3304 Ashland ave., romansa- 
vo per 3 metus. Anderson 
šventė savo gimtadienį ir atė
jęs pas Edną nežinia dėl ko 
susibarė. To viso pasekmė

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė 9,800 
buvusių laikinųjų oficierių 
nuolatiniais armijos oficie- 
riais.

Philadelphia. — Medinei 
prieplaukai sulūžus, nu
skendo bent 5 darbininkai 
Delaware upėje.

LAISVES

PIKNIKAS
MAYNARD, MASS

Piknikas įvyks šventėj e

Fourth of July
(Liepos 4-tą Dieną)

Liet. Centraliniam Archyvui 
Reikalinga Sekama Medžiaga

VGSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASSACHUSETTS

jau pirmiau nurodėme kokią literatūrinę medžiagą 
renkame į Lietuvių Centralinį Archyvą. Dabar gavome 
iš Lietuvos papildomų žinių tuo reikalu. Remiantis tais 
nurodymais, mes prašome visus Amerikos lietuvius rink
ti ir siųsti į Liet. Centr. Archyvą sekamus spausdinius:

1. Visus išėjusius ir išeinančius lietuvių kalba spaus
dinius šioje šalyje, neišskiriant ir smulkiausių:

(a) Visų sričių knygas, apart Lietuvių Literatūros 
Draugijos išleistų. LLD knygų nesiųskite šiuo tarpu, 
mes jų gauname iš LLD Centro;

(b) Brošiūras,
(c) Kalendorius,
(d) Žurnalus,
(e) Laikraščius, išėjusius prieš 30 ar daugiau metų 

Amerikoje;
2. Visas anglų kalba išėjusias knygas ir kitus išei

nančius spausdinius, kurie liečia Lietuvą ir lietuvių 
raštus;

3. Literatūrinio ir dokumentinio pobūdžio rankraš
čius ir mūsų kultūros darbuotojų visų krypčių laiškus, 
bei jų archyvus, ir tt.;

4. Fotografinę medžiagą, vaizduojančią lietuvių Am
erikoje gyvenimą ir veikimą su aprašymais ir pavar
džių pažymėjimais;

5. Įstatai-konstitucijos, steigiamieji aktai, dokumen
tinės vertės raštai, posėdžių, pasitarimų protokolų kny
gos, narių sąrašai-blankos;

6. Suvažiavimų aprašymai, rezoliucijos, proklamaci
jos, įvairūs spaudiniai, vajų atsišaukimai;

7. Organizacijų antspaudos, emblemos, ženklai, drau
gijų vėliavos;

8. Mokyklų, teatrų, koncertų iškilmių programai, 
kvietimai, skelbimai, bilietai;

9. Laikraščių, leidyklų, spaustuvių, knygynų, bib
liotekų archyvai, jų susirašinėjimai, užrašai, tiražas, žy
mesnių autorių rankraščiai, nespausdintoji medžiaga, 
turinti visuomeninės reikšmės ir tt.

Lietuvių Centralinio Archyvo Komitetas:
J. Siurba, pirm.
J. Gužas, sekr.
V. Rudaitis, ižd.

46 Ten Eyck St, Brooklyn 6, N. Y.

Gražią Dainų Programą duos

Montello Liuosybės Choras
vadovaujamas Eduardo Sugario

Norwoodo Vyrų Choras
vadovaujamas Olgos Zarubaitės

Trio: Dzūkas, žemaitis ir Zanavykas - Peter 
Shimonis, Alekas Vasiliauskas ir Stanley Pauža.

Rojus Mizara, Laisvės Red.
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Piknikas prasidės tuojau po pietų 
ir tęsis iki vėlumos

Gėrimų ir Valgių
Rengėjai pasirūpins užtenkamai.



Antrnxlkn***. T o,

IMMNM*

'Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Lietuvoje
Kas Remia Lietuvos Vilniaus 

Institutą

Seattle Moterų Kliubas pa-
161 kuo-

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Bet Mažekių žydus, kaip ir žydus visose kitose vie
tose Lietuvoje, ne vieni vokiečiai žudė. Pradžioje, sako 
ši moteriškė, žydus skerdė vokiečiai. Bet ar jie pavargo, 
ar jiems tas skerdimas atsibodo, sunku pasakyti; netru
kus pasikvietė talkon lietuvius. Atsišaukė į jaunus lietu
vius, kad jie savanoriai eitų žydus naikinti.

Moteriškė giliai atsiduso, o jos akys ašaromis pa
sruvo. Ji tęsia:’ Jaunų lietuvių būriai sunkvežimiais 
traukė žudyti žydus. Savanorių buvo daugiau, negu vo
kiečiams reikėjo. Visas ta's baisus darbas tapo pavestas 
lietuviams. Girti jauni vyrai, lietuviai, pasirodė nė kiek 
neprastesni žvėrys už vokiškuosius žvėris! O ką jiems 
už tai vokiečiai davė? Ogi tuos nužudytų moterų ir vai
kų skarmalus ir viską, ką jie juose rado paslėpta!

ir LLD

draugai

Simanas

suaukavo

Černaus-

aukavo $50 
pa $5.

Pavieniai 
sekančiai :

Po $25:
kas, J. Ulskis, A. Ulskienė, M. 
Baltrušaitis.

Po $5 : S. Bashinas ir D. Sli-

Viso iki šiolei surinkta $165. 
Pinigai yra pasiųsti Lietuvos 
gelbėjimo komitetui.

Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino Draugys
tes susirinkime ■ komitetas pa
prašė, kad Draugystė paauko
tų dėl to svarbaus reikalo.

Įnešimas, kad būtų

NOTICE is hereby given that License No. 
BG 5855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 'Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

'A leoholic
Full on St.,

County of Kings,

Control 
of 

be consumed off
Borough 

to

JOHN
2146 Fulton St.,

SCHAARS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of

Beverage Control Law al 
ive.. Borough of Brooklyn, 

be consumed off

the Alcoholic
2293 Bedford
County of Kings, to

CHARLES
Bedford Ave.,

SALTZMAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1666 has been issued to the undersigned 
to sell beei’, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARY MYCHALISZYN
289 Oakland St., Brooklyn, N.

Well... įsivaizduokite, pamąstykite. Kokia baisi gėda 
padaryta lietuvių tautai! Kokia baisi moralinė žaizda 
atidaryta josios kūne...

Kur gi tie Mažeikių ir kitų vietų lietuviškieji žydų 
skerdikai, vokiečių hitlerininkų sužvėrėję pastumdėliai, 
dingo, kai iš Lietuvos buvo išgrūsti vokiečiai?

Kam gi dar beklausti. Šitie kruvinomis rankomis bu
deliai spruko Vokietijon ir iš ten dabar stengiasi patekti 
Amerikon. Tai juos šiandien atstovauja Bieliniai ir 
Krupavičiai, kurie sudaro “Vyriausį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą”, kuris sėdi Vokietijoje. Tai jiems Bend
rasis Amerikos Lietuvių Šelpimo Fondas yra pasiuntęs 
milžiniškus kiekius pašalpos, formoje maisto, rūbų, ava
lynės, ir vaistų.

Vasario 17:
Šiandien man didelė pobūvių ir atsisveikinimų die

na. Prieš porą dienų buvo susitarta su Dr. Girdzijaus
ku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininku, kad pas 
jį šiandien valgysiu pietus. Buvo pakviesti ir Rotomskiai. 
Ten radome dar keletą žymių svečių. Turėjau garbės 
susipažinti su Dr. Kaziu Katilium, žymiuoju Lietuvos 
•chirurgu, Vilniaus Universiteto profesoriumi. Tai labai 
įdomus žmogus. Dideliu entuziazmu jisai pasakojo apie 
stebuklingus patyrimus su penicilinu! Tiktai pagalba 
šio stebėtino vaisto jam asmeniškai pavykę išgelbėti 
daug gyvybių. Ypatingai vieną atsitikimą pasakojo. Li
gonis buvęs paaukotas mirčiai. Visos kitos priemonės 
nebegalėjusios jam išgelbėti gyvybės. Bet penicilinas 

^išgelbėjo!
I Tatai patvirtino jr kit? jojo kolegos, matę tą atsiti-

Duotas 
paaukota iš iždo $50. Bet, po 
karštu diskusijų, nubalsavo 13 
balsų prieš 9 balsus, kad ne
duot nei vieno cento. Nors 
Draugystės konstitucijoj pasa
kyta, kad remt “Lietuvą viso
kiais būdais, jeigu pagalba 
yra reikalinga.“ Bet čia pasi
rodo, kad mūsų “patrijotai“ 
tik kalbėti gali, vaikščiodami 
po stubas ir verkdami, kad 
“mūsų Lietuva prapuolus.“ O 
kaip reikia Lietuvos žmonėms 
paduoti draugišką ranką di
delėj nelaimėj, tai mūsų “pa
trijotai“ atsuka jai užpakalį.

Juk tas institutas yra visai 
atskirtas nuo politikos. Jeigu 
žmogus serga, tai jam yra rei
kalinga pagalba, be skirtumo 
pažiūrų.

Ta kvota bus sukelta ir be 
tų didelių “patrijotų,“ bet tik 
pasirodo, kurioj pusėj jie sto
vi.

Dar yra renkamos aukos 
ant blankų, gal bus ir daugiau 
surinkta. S. G.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
581 Nostrand Ave.. 
County of Kings, to

NATHAN
581 Nostrand Avė.,

Control
Borough of 
be consumed off

Law at
Brooklyn, 

the

HERZOG
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

DAVID INDURSKY and 
JOSEPH MILLET 

(Confidence - Pure Food Market) 
Nostrand Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY CRISCILLO 
871 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
Gtl 7351 has been issued to the undersigned 

li beer, at retail under Section 107 of 
Alcoholic Bevei’age Control Law at 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn,’

County of Kings, to be consumed off the 
premises. j)

the

825 -

the

P.
No.

the

t fie

the

No.

1606 Nostrand Ave«

ELF RI EDE 
(Quality

II th Ave.,

J, MERKEL
Brooklyn, N.

BLUFORD 
Market)

Brooklyn, N.

HENRY
1519 Nostrand Ave.

JACOB
1112 Nostrand Avė.

JACOB
2902 Clarendon Road

ANNA
7 Nostrand Ave.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
GB 980 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
1519 Nostrand Ave., 
County of Kings, to

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies) 

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

J SAVARESE
Food Store)

Brooklyn, N. Y.

ERNEST MILES
1(168 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic
648 — 5th Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

FRIEDRICH 
618 — 5th Ave.,

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dainy)

1109 Nostrand Ave

■

MOSES

J.:

467

LAING
Brooklyn, N. Y.

: Control • Law < at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CORDES
Brooklyn, N.

TU REKIAN
Brooklyn. N. Y.

Control
Borough of Brooklyn, 
be

JORDAN
Brooklyn, N. Y.

TOMKIN
Brooklyn, N. Y.

OTTO KOSTER
Nostrand Ave., Brooklyn, N.

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EMMA HALLER
529 Ridgewood Ave., ’ . Brooklyn, N. Y.

KELTER
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH STARK 
(New Deal Food Stores)

220 Prospect Park West. Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 of 
•. Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SIMON 
(Kay & Kay Dairy)

1129 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

TROPP
Brooklyn, N. Y.

0

Sakiau aš jam, kad aš girdėjau, jog Amerikoje peni
cilinas jau masiniai gaminamas ir greitoje ateityje pa
sidarys prieinamas kiekvienam žmogui, nelaimei ištikus.

Dr. Katilius irgi darbuojasi prie Raudonojo Kry-. 
žiaus.

Pobūvyje dalyvavo ir Profesorius Akademikas Bud
rys, ekonomistas, kalbus ir draugiškas žmogus. Jis taip 
pat dalyvauja Raudonojo Kryžiaus darbe.

Nors pirmiau buvau susitikęs Girdzijauskienę ir 
apie ją nemažai girdėjęs, bet čia jų namuose teko arčiau 
jąją pažinti. Nepaprastai maloni, linksma, draugiška 
ir gabi moteriškė. O kaip kitam pobūvyje tą patį vakarą 
patyriau, nes savo ausimis girdėjau, kad jinai dar turi 
ir labai gražų, skardų balsą, ir šauniai dainuoja. Tai 
bene bus viena iš pačių Tarybų Lietuvos veikliausių mo
terų. Anot jos, nebežinau, nei kiek tų atsakomybių ant 
manęs yra užkrauta. Ji šiuo tarpu moko Vilniaus Uni
versitete, dėsto marksizmą - leninizmą.

Abudu Girdzijauskai dar jauni žmonės, giliai įsi
traukę į Lietuvos atstatymo darbą, entuziastiški tary
binės santvarkos darbuotojai.

Vakare įvyko šaunusis išleistuvių pobūvis, kuriame

Išleistuvių pobūvyje, kuriame šios trys lietuvaites 
įteike gražių rankų darbo dovanelių. Iš kaires į de
šinę: Gerute ir Sigute Paleckaites ir Strygaitė.

dalyvavo keletas desėtkų vyrų ir moterų, vyriausybės 
narių, rašytojų, dailininkų, teatro ir kitų grupių atstor 
vų. Linksminomiesi iki antros valandos. Kiek čia buvo 
pasikalbėjimų su-veikėjais ir vyriausybės nariais, kiek 
karštų atsisveikinimų ir linkėjimų vėl kada nors susitik
ti!

O kas gali žinoti, proga dar gali pasitaikyti. Bent jau 
mano troškimas bus po kiek metų vėl apsilankyti Lietu
voje, kai jos gyvenimas jau bus apsitvarkęs, kai daugelis 
karo žaizdų jau bus užgiję, kai laisvas socialistinis gyve
nimas jau bus žymiai suklestėjęs. Kaip jinai tada atro
dys?

(Daugiau bus)

East Fishkill, N. Y. — 
Ell. Roosevelt nubaustas 
$15 už pergreitą važiavimą.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
825 - Broadway, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE FEINBERG 
(Sunnydalc Bakery)

Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 1710 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
413 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
(Bee-Tee 

113 Sumner Ave.,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1618 11th Avenue,
County of Kings, to

NOTICE 
G B 2985 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given . that License .No. 
GB 5840 has been issued <,V> (he undersigned 
to sell beer, at retail undpr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM MEYER) JR.. & 
WILLIAM BECKMANN 

Myrtle Ave., ^Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given t|iat License 
GB 1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
537 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hercb; 
GB 2245 has been 
to sell, beer, ; 
the Alcoholic 
1129 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1112 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic «Beveragc Control Law at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BROOKLYN ROYAL MARKETS. INC. 
739 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2136 has been issued to the undersigned 
to sell bee)’, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1541 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
1511 Nostrand Ave.

consumed off the

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby givien that License 
GB 1995 has been issued to (he undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off t the 
premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave.,' Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 6842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST C. TAPKING
1701 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCI ASCI A
4021 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

the

No.

thc

No.

the

No.

No.

534
Brooklyn, N.the

GREEN STAR BAR & GRILLthe
<♦>

LIETUVIŠKAS KABARETAS
<♦>theNo.

N. <♦>
No.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS<♦>
Geriausias Alus Brooklyne

<t>the PARĖ kiekvieną ŠEŠTADIENĮ
<♦>

<!>

53 Buffalo

No.

the

HENRY
F.

No.

Cedar

the

No.
No.

LUISO

Wythe

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D

Avenue, 
Kings, to

County of 
premises.

ERMINIO 
Ave.

Avė., 
Kings, to

33 Cedar 
County of 
premises.

DALINSIU
Food Center)

Brooklyn, N. Y.

Control ’
Borough of 

to be consumed

SAMUEL APPLEBAUM 
(S. A. Food Store) 

Nostrand Ave. Brooklyn, N.

Beverage Control 
Street; Borough of 
Kings, to be consumed off

GREENBERG
Ave. Brooklyn,

Control Law at 
Borough of Brooklyn ( 

be consumed off

SCUTARI
Brooklyn, N.

PAUL KOSOPACZYNSKI
195 Bedford Ave., Brooklyn, N.

BEN KEILER
Rugby Dairy & Grocery Store) 

Brooklyn, N. Y.

•ell beer, at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JESS
691 Knickerbocker

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1735 has been issued to the undersigned 
to 
the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be. consumed off the

of
be consumed off

the 
3901 16lb 
County of

(D-B-A
1324 Newkirk Ave

GIRO
(D-B-A—Lewis)

Ave., Brooklyn

HARRY BORTNICK
3904 16th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Square Dairy)

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

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 Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK
1736 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 202 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1531 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

No.NOTICE is hereby given that Incense
GB 1829 has been issued to the undersigned 
to sell heel-, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to he consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 684 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave. & 55 Lincoln Road, 
to

Alcoholic Beverage Control
Flatbush Ave. & 55 Lincoln 

Borough of Brooklyn, County of Kings, 
l>e consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC.
Flatbush Ave.
Lincoln Road

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1620 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KETELSEN
518 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereb; 
GB 1625 has been 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
691 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of 
■. Beverage Control Law at

B’klyn,
off

NOTICE is hereby given that License 
GB 19794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
III - 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RUDOLPH JEROMOS anil 
WILLIAM E. JEROMOS 

(Joroinos Bros.)
Ill 4th Avenue Brooklyn, N.

NOTICE is i hereby given that License No. 
GB 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic. Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Beverage 
Ave., 

County of Kings, to 
premises. 

HERMAN 
(D-B-A Economy 

216,X> Greene Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, : 
the Alcoholic 
53 Buffalo 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6859 has been issued to (he undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5511 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MENKE
Brooklyn, N.

NOTICE
G B 5893 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

EMMA SPATH
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE, is hereby given that License 
GB 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 8992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage 
541 Wythe 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. ! 
GB 6849 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2902 Clarendon Road. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of ( 
the Alcoholic Beverage 
1758 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW 
1758 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107- of 
the Alcoholic Beverage 
2014 Nostrand Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

VARTKES 
2014 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
1606 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GERB 
-V.tū .' Brooklyn, N. Y

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lw at 
2222 Pitkin Avenue, Boraough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAMACHER
2222 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2292 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GLUCK
2292 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 — Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILMA VAN ANTWERP
9318 Ave. K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL LIFSCHITZ
244 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at . retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-58 Lorraine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN BEREZ
56-58 Lorraine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM WIECHMAN
394 Etna Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
212 Reid Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE RENNEBECK
212 Reid Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1007 has lx?en issued to the undersigned 

j to sell beer, at retail under Section 107 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 
| lot Henry Street, Borough of Brooklyn, 
1 County of Kings, to be consumed off the 
I premises.

HENRY G. POPPE
I 401 Henry St., Brooklyn, N. Y.

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

Lietuvių Kūrė Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110
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Antradienis, Liepos 2, 1946

Žinios iš Lietuvos
260,000 Daržovių Daigų
Tuojau už Vilijampolės, 

prie vieškelio į Lapes, Vw 
tėnuose, yra Sodininkystės] 
Daržininkystės Bandyipų 
Stotis, vieninteljpšhJsTrušies 
įstaiga ne tik^Kauno aps- 
krityje^būi ir visoje mūsų 
respublikoje. Šios įstaigos 
tijfršlas — praktiniais ban
dymais atrinkti atspariau
sias šalčiams ir ligoms, der
lingiausias ir naudingiau
sias mūsų kraštui sodų au
galų ir daržovių veisles.

Bandymų Stotis šioje vie
toje buvo įkurta tarybiniais 
1940 metais. Bet vokiečiai 
įstaigą išardė ir jos ūkį pa
vedė privačiam asmeniui. 
1944 m. tarybų valdžia vėl 
grąžino įstaigai Vytėnų ūkį 
ir davė visas sąlygas tęsti 
bandymų darbus. Stoties 
medelyne šiuo metu tiria
mos 136 obelų ir kriaušių 
veislės, kelios dešimtys dar
žovių ir kitų sodo - daržo 
augalų veislių.

Stoties ūkis turi 111 ha, 
iš kurių 35 ha medelynų ii 
1,5 ha sodybinio sodo. Bei 
šį penkmetį bus užvesta 1E 
ha naujo sodo. Darbas pra
dedamas šiemet. Jau suda 
rytas smulkus sodo išplana
vimas ir dalyje ploto mede
lių sodinimui parengta že
mė. Šį pavasarį iš penkme- 
tinio plano užsodinami obe
limis ir kriaušėmis pirmieji 
3 ha — viso 450 vaismedžių.

Žemė daržovėms ir grū
diniams augalams pavyz
dingai paruošiama. Vasari
nėms kultūroms skirti plo
tai išarti iš rudens. Dabai 
atliekamas žemės pureni
mas ir patręšimas. Arimai 
nuakėjami ir nuvalkiojami. 

__ Šį.pavasarį ūkyje bus pa
sėta 30 ha vasarojaus, užso
dinta 5 ha runkeliais ir 7 
ha bulvėmis. Inspektuose 
jau auginama apie 20,000 
pamidorų, 180,000 kopūsti 
ir 60,000 įvairių kitų dar
žovių daigų, kurių 60% bus 
patiekta Kauno m. gyven
tojams. Jau dabar ūkis rin 
kai patiekia žymius kiekius 
ankstyvųjų daržovių. Ūkis 
pilnai yra apsirūpinęs sėk
lomis, turi pakankamai 
mėšlo ir mineralinių trąšų.

Čia gerai yra organizuo
tas darbininkų aprūpini
mas, sunormuotas ir laiku 
išmokamas dirbantiesiems 
atlyginimas. Visas ūkio ko
lektyvas dirba darniai, e- 

\ergingai, planingai. Dėl to 
visus sunkumus nugali ir 
užtikrintai siekia dar gra
žesnių laimėjimų. K. Dūlys

Tvarkomas A. Panemunės 
Parkas Arti Kauno.

Vienas gražiausių ir ar
čiausiai Kauno esąs A. Pa
nemunės parkas dėl karo 
smarkiai nukentėjo. Iškirs
ta nemažai miško, prikasi- 
nėta duobių, paliktos šakos.

Praėjusių metų pavasarį 
vietos miškų administraci

IDEALIŠKA FARMA
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynes, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom vlskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašome jsitėmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

Prašome iŠ anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant klek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

jos iniciatyva pradėti parko 
valymo darbai: užkastos 
duobės, aprinktos šakos.

Dabar stengiamasi galu
tinai užbaigti parko valy
mo darbus. Šakos atleidžia
mos nemokamai vietos gy
ventojams už miško valymo 
darbus. Prie parko išvaly
mo darbų prisideda ir Rau
donojo Kryžiaus Sanatori
jos sveikesni ligoniai. Jie 
išvalys šakas, esančias sa
natorijos ribose. Atšilus 
orui ir pastačius ties Pane
mune keltą, prie parko va
lymo darbų numatoma pri
traukti pradžios ir viduri
nių mokyklų moksleivius.

Būtinai reikia šiais me
tais sutvarkyti ir apsodinti 
eglaitėmis išvažinėtas, iš
laužytas parko alėjas. Be 
to, parko alėjose reikia pa
statyti suolelius. Kauno 
Miesto Vykdomojo K-to 
Miesto Tvarkymo Trestas 
tai turi sutvarkyti.

Be to, vietos miškų ad
ministracija su mokyklomis 
yra numačiusi atlikti nema
žus želdymo darbus. Lapuo
čiais numatoma apsodinti 
Balčkalnio kalną, o aikšte
les apsodinti spygliuočių 
daigais.

Miško valymo darbai pra
dėti ir netoli Kauno esan
čiame Pažaislio miške.

P. Kvasys.

Įrengiami Keltai per Nerį 
ir Nemuną

Kaunas. — Siekdamas 
normalizuoti kauniečių su
sisiekimą su Vilijampole 
bei Aleksotu ir padėti at
vykstantiems valstiečiams 
pasiekti miestą, Kauno 
Miesto Tvarkymo Trestas 
stato per upes 5 keltus.

Susisiekimui per Nerį 
bus pastatyti 3 keltai — 2 
keleivių judėjimui, (vienas 
jų jau pastatytas ir veikia), 
ir vienas transportui. Visi 
šie keltai bus pastatyti ties 
senamiesčio turgavietė, bu
vusiojo tilto vietoje.

Susisiekimui per Nemu
ną ties Aleksotu statomi 2 
keltai — vienas keleiviams, 
kitas transportui.

V. Galinis.

Philadelphia, Pa.
Klaidos Pataisymas

Paskelbiant iš Philadelphi- 
jos aukas dėl Vilniaus Vėžio 
Ligos Instituto, įvyko nesusi
pratimas. Turėjo būti pažymė
ta, bet nebuvo, kad Stanislo
vas ir Ona Butkai aukojo du 
šimtu dolerių ($200). Atsipra
šome draugus Butkus už šią 
klaidą ir širdingai dėkavoja- 
me už šitą stambią auką tam 
prakilniam tikslui.

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas.

Stačiam gerti kavą Do
minican respublikoje laiko
ma nelaimės ženklu. Tame 
krašte daug kavos užaugi
nama.
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Pittsburgh© brberiams pasiūlius pakelti plaukų kir- 
- pimo kainas, ši grupe vyrų nusitarė patys vieni kitiems 

pasitarnauti ir taip padarė. Atrodo, kad jie jau apsirū
pinę visai vasarai. >

PITTSBURGH, PA.
Žinios iš visur

Birželio 23 dieną įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 8 Apskričio Komiteto su
sirinkimas Mokslo Draugijos 
knygyne. Posėdyje dalyvavo 
keturi komiteto nariai. Pasi
skirstėme šiems metams vie
tas. Pirmininkus bus Albertas 
Mikeska, jo' pagelbininku D. 
J. Lekavičius, užrašų raštinin
ku M. Povilauskas, finansų 
raštininku A. Pipiras, o iždi
ninku Jonas Urbonas. Iždo 
prižiūrėtojais K. Kairys ir D. 
P. Lekavičius.

Pranešta, kad Brook lyne 
-įvyks Demokratinių Lietuvių 
Tarybos susirinkimas, liepos 
6 ir 7 dienomis. Apsiėmė nu
važiuoti ir Pittsburgh© lietu
vius atstovauti D. P. Lekavi
čius.

Taipgi pranešta, kad birže
lio 29 ii' 30 dienomis čionai 
lankysis L. Pruseika. Tai nu
tarta ant greitųjų surengti 
jam prakalbas. Prakalbos bus 
birželio 30 d., pas M. Budni
ką, Edgebrook Ave., jo sodo. 
Turėsime užkandžių. Prašo
me visus atsilankyti.

Birželio 23 d. dalyvavau 
Masters’ Shoe Repairing Uni
jos susirinkimo ir užsimokė
jau dolerį duoklių, tapau uni
jos nariu, ši unija jau gyvuo
ja du metai, bet didelės veik
los dar neparodė. Pittsburgh© 
ir priemiesčiuse randasi penki 
šimtai batų taisytojų, o į uni
ją mokėjo duokles tiktai apie 
50. Dabai’ eina verbavimas 
naujų narių. šiame mitinge 
dalyvavo tiktai 13 narių. Uni
jos prezidentas paaiškino, ko
dėl batų taisytojams reikia 
organizuotis. Reikia, sako, 
“praisus” sulyginti, be to, 
šiaučiai dirba tokias baisiai il
gas valandas. Todėl jis ragi
no visus batų taisytojus pri
klausyti prie unijos. Mokestis 
yra vienas doleris į menesį, 
arba dvylika dolerių į metus.

Birželio 16 dieną įvyko 
Northsides komunistų kliubo 
susirinkimas. Kliubas turi 70 
narių. Iš jų penki yra lietu
viai. Dabar eina vajus gavi
mui į kliubą naujų narių, ir 
taip pat dėl sukėlimo paramos 
“Daily Workeriui.” Tam tiks
lui yra rengiamas viso distrik- 
to piknikas liepos '21 dieną. 
Piknikas įvyks Linden Grove, 
Castle Shannon, Pa. Visuome
nė kviečiama šiame piknike 
dalyvauti.

Nuo pirmojo penktadienio 
prasidėjo Forum West Park 
Stadiume. Forum susideda iš 
prakalbų, muzikos, krutamu 
paveikslų ir 1.1. (Neaišku, ar 
forumas prasidėjo, ar dar 
prasidės ir nepasakyta, kaip 
dažnai įvyks. — Red.)

V aidžia nubaudė 20 biznie
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rių už “black marketą.” Jų 
tarpe yra ir vienas lietuvis. 
Nubaudė gana smarkiai. Jie 
buvo įvelti į cukraus štampų 
skandalą.

Dar te b ėst re i kuoja Allis 
Chalmer kompanijos darbinin
kai. Daug palietė ir lietuvių 
darbininkų. Prie dirbtuvės ei
na pikietas.

D. P. Lekavičius.

Maynard, Mass.
Vose Pavilion Naujose 

Rankose
Tūkstančiam lietuvių gerai 

žinomas Vose Parkas May- 
narde. čia visokių piknikų 
buvo: komunistų, socialistų, 
katalikų ir kitokių biznierių. 
Bet mažai kas žinojo, kas par
ką valdo (arba kas jo yra sa
vininkai). Jis buvo kadaise fi
nų socialistų. Prieš pirmą pa
saulinį karą jie čia turėjo įsi
giję didelę svetainę ir Vose 
Parką. Bet, kada socialistai 
skilo 1919 metais, tai sauja- 
lei socialistų pasisekė užgrob
ti tą svetainę ir parką. Komu
nistai pasistatė svetainę dides
nę ir dailesnę, bet, kai po ka
ro imigracija buvo uždaryta, 
naujų žmonių neatvažiavo iš 
Finliandijos ir čia siautė ne
darbas, tai svetainė ir negalė
jo pasilaikyti. O skolų buvo. 
Skolininkai ėmė ir pasiėmė 
svetainę. Kokiu tai stebuklin
gu būdu ima ir sudega svetai
nė. žinoma, bankas pasiėmė 
savo skolą, o kitiem skolinin
kam palieka tik duobė tos 
svetainės, kuri buvo darbinin
kų pastatyta.

Socialistam irgi nekaip se
kėsi. Patys nieko negalėjo su
rengti parke, tai tik kitiem 
parendavodavo. Sumanė jie 
parduoti parką, o svetainę 
dar pasilaikyti ant toliau. Nu
pirko jį armėnų kokia tai 
Mass, valstijos organizacija ir 
dabar tą parką pertaisė savo
tiškai. Pristatė daug stalų pu
šynėlyje, pridarė daug sėdy
nių, suvedė vandenį, kad ne
reikėtų pumpuoti, pastatė 
steičių ant kalnelio, išliejo ce
mentu šokiam lauke aikštę. 
Taipgi visokių kitokių page
rinimų yra pridaryta.

Kurie atvažiuosite į Laisvės 
pikniką liepos 4 d., tai atsi- 
vežkite ir gerus čeverykus: 
kuriems nusibos šokti svetai
nėje, tai galės šokti po atviru 
dangumi. J. G.

•. ■ ■ *

Jeruzale.—Tėl Aviv mies
te žydai mete bombas, už
taisytas prieš-angliškais la
peliais, ne sprogimais; grū
mojo vėl pavartot sprogsta
mąsias bombas.

Amerikonai darys karo 
manevrus Alaskoj.

Lawrence, Mass.
Gegužės 26 d., Maple Par

ke, d. A. Bimba išdavė rapor
tą apie Lietuvą. Publikos bu
vo nelabai skaitlingai. Bet pa
sitenkino visi, kurie klausė jo 
raporto; o kurie neatvyko iš
girsti, tie gailiuosi.

Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto, Vilniuj, 
įrengimui suaukota sekančiai: 
Maple Park Bendrovė $100, 
Povilas Karpowicius $30, Ko- 
stantas Vaikšnoris $30; po 
$25 aukojo Steponas Shlakis, 
Eva ir Vincas Kralikauskai, 
Ignas ir Rozalija (Tartoniū- 
tė) čiuladai, Aleksandra ir 
Violet Taraškai, Matas ir Ka
trė Bulotai, Petras Milius ir 
Baltrus ir Antonina Chuladai. 
Po $10 aukojo: Marė ir Kazi
mieras Bolis, Anelė ii' Juozas 
Rudis, Povilas Lupševičius ir 
Dennis Sukackas. Po $5 auko
jo: Jonas šlaivis, Josephine 
šlaivis, Motiejus Trakimas, 
Joseph Skirus, Charles Pau
lauskas, Jonas Melvidas, Ig- 
nasius Razulevičius, Andrius 
Dzevintauskas, Levosė ir Al
bert Gross, Teofilius Tarto- 
nius, Mikas Dovidonis, Mari
jona Grinkevičienė, Stanislo
vas Grenda, Jokūbas ir Anto
nina Shupetriai, Stasys ir 
Klementina Urbonas, Jose
phine Jurgelevičienė, Mikas 
Balevičius, Antanas ir Valer
ka Deltuvai, Frank Zula, Afe- 
mija ir Jonas Kuodis. Simonas 
Petru kevičius — $2, Jonas 
Marcelis ir Blanche Vaikšno- 
rienė po $1.

Paklausyti raporto buvo 
atvykusių ir iš apylinkių, jie 
aukojo sekančiai:

Lovvelliečiai: Vaclovas Chu- 
lada $10, Vladas ir Eva Mi- 
kalopai ir Antanas Chulada 
po ’$5, Rapolas Chulada $1.

Lynniečiai: Leocadia ir
William Stadolnikas — $25, 
Stasys Zaleskas $10, Petras 
Bakanauskas $5.

Danveriečiai: Juozas K.
Boreiša — $5, Anna Krajew- 
skienė — $1, Hejen Žemaitie
nė, Springfield, Mass. — $5, 
Petras ir Genovaitė Skerstis, 
Salem, Mass. —- $5. George 
Wilson, So. Boston, Mass. — 
$1, Marė ir Vincai Vilkaus
imai, Nashua, N. IT. — $25, 
Joseph Ęgeris, Hudson, N. II. 
— $2, Jonas Samuolis, York 
Village, Me. — $5. Smulkių 
sumesta $7.10.

Sekanti aukojo per Stasį 
Penkauska ant blankos: So
phia Penkauskienė — $25, 
Stasys Penkauskas — $25; 
Antanas Kavaliauskas — $25, 
Eva ir Petras Aleksomis—$25, 
Anna žilinskiutė — $25, J. 
Kazlauskas — $5, Antanas ir 
Marė Raskow — $6, Stanis
lovas Mlečka — $5, Stasys 
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Graikijos Marininkų Unijų Federacijos nariai mari- 
ninkai, kurių laivai tuo tarpu buvo New Yorko prie
plaukoje, išėjo j vienadienį general} ątreiką kartu su 
jų šalies visu darbininkų judėjimu. Streikas buvo iš
šauktas protestui prieš rojalistų valdžios ant darbinin
kų užkariamą priespaudą. Paremti savo draugus grai
kus marininkus pikiete prie Graikijos konsulato, New 
Yorke, buvo išėję ir amerikiečiai nariai Nacionalės Ma
ritime Unijos, CIO.

Ju^ka — $2, Petras Martinuk 
— $2, Antanas Sweetra —$2, 
Antony Kulinskas — $1.

Viso surinkta ir pasiųsta į 
centrą — $744.10.

Danverio draugės: — Bo- 
reišienė aukojo gražius rank
šluosčius ir išleido ant tikie- 
tėlių, parduodama jų už $8.- 
20, o draugė Krajewskiene 
aukojo lietuvišką sūrį, kurį 
taipgi išleido ant tikietėlių, 
parduodama jų už $4.00.

Ačiuojame visiem ir visom 
padėjusiom prirengti išvažia
vimą ir tiem, kurie prisidėjo 
darbu laike išvažiavimo. 
Ačiuojame visiem už aukas 
Vilniaus Instituto įrengimui.
Iš Keturių Miestų Atsibuvu

sio Koncerto
Koncertas įvyko kovo 24 d., 

publikos skaičiumi ir progra
ma išėjo sėkmingai. Programą 
pildė visiškai veltui šie visų 
mylimi menininkai - muzikai: 
Sidlevičius, Belidos, Sukackai- 
tė, Getzevičiūtė, Bevardis 
Kvartetas iš Bostono (Paura, 
Zelson, švedas ii’ Niaura), 
smuikininkas Skruodis. Ka
dangi Cambridge’io Lietuv. 
Kliubo pirm, draugas Blake ir 
Bostono veikėjas draugas Že
konis, veltui atvežė ir nuvežė 
atgal Bostono menininkus, da
lyvavusius programos pildy
me, tad ir kelionės išlaidų 
mums nepasidarė. Labai rei
kia paačiuoti jaunai draugei 
Emmai Chuladicnei - Gitzevi- 
čiutei, už akompanavimą vel
tui visiem programoj dalyva- 
vusiem.

Kadangi kitų miestų nega
lėjome prisišaukti prie pada
rymo koncerto atskaitos, tad 
turėjome vieni lawrencieciai 
padaryti atskaitą, kuri yra se
kanti: Viso pelno liko nuo 
koncerto ir pasiųsta į Lietu
vai Pagalbos Teik. Komiteto 
Centrą $146.37.

Kadangi aukų nerinkome 
dėl Lietuvos per šį koncertą, 
tad po koncerto haverhilietis 
d. B. Gumauskas nusiskundė 
negalįs grįžti namo nieko ne
paaukojęs dėl Lietuvos — jis 
paaukojo $1.
Daugiau Aukų Del Vėžio Li

gos Instituto Vilniuj
Baigiant šią korespondenci

ją rašyti, draugai S. Penkaus
kas ir J. Rudis pridavė dar 
nuo sekančių ypatų aukų: 
Antanas Remeika — $5, An
tanas Butėnas — $5, ir Al. 
Jeskel — $1.00. Tad viso au
kų iki šiol iš Lawrence, Mass., 
pasiųsta yra $755.50.

* A. Taraška,
Sekr. L.P.T. Kom.

SAN FRANCISCO GAT- 
VEKARIŲ STREIKAS
San Francisco, Cal., liep. 

1. — Sustreikavo miestinių 
gatvekarių konduktoriai ir 
motormanai.

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DAILYDŽIŲ 
$1.87>/2 J VALANDĄ 
Pri® Namų Statybos 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW 

CONSTRUCTION COM 
P. O. Box 643. 

Princeton, N. J.
(162)

BRANGENYBE GREITAI 
SUĖSTU ALGŲ PRIEDUS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

spaudimą kongresmanams 
ir senatoriams, kad išleistų 
tinkamą kainų kontrolės 
įstatymą.

Kongreso atstovų rūmas 
173 balsais prieš 142 parė
mė prezidentą; ir tokiu bū
du tapo atmestas nelemta
sis bilius.

Galima priverst kongres- 
manus ir senatorius išleist 
žmonišką įstatymą kainoms 
kontroliuoti, kaip sako dar
bo unijų ir kitų organizaci
jų vadai.

Dėlei tinkamo kainų kon
trolės įstatymo išleidimo, 
tuoj aus reikia visur ruošt 
masinius susirinkimus ir 
siųst telegramas senatorių 
daugumos vadui Alben 
Barkley, republikonų sena
torių vadui Robert A. Taft; 
kongresmanų daugumos va
dui John W. McCormack ir 
r e p ublikonų kongresmanų 
vadui Joseph W. Martin, 
Washington, D. C. Taipgi 
reikia tuojau mušt telegra
mas senatoriam ir kongres- 
manam nuo kiekvienos val
stijos, kur gyvenate.

Jei nebūtų išlaikyta kai
nų kontrolė, tai brangeny
bė greitai suėstų visus dar
bininkų laimėtus priedus ir 
šutau py mus.

K

GHIANG TRUKDO TAIZ 
KĄ SU KOMUNISTAIS

Nanking, liep. 1. — Chi- 
nų komunistų vadas gen. 
Chou E'n-lai kaltino Chini- 
jos valdovą Chiang Kai- 
sheką; sakė, jog Chiang 
Kai - shekas išsisukinėja 
nuo santaikos su komunis
tais, statydamas nepriimti
nus jiem reikalavimus.

Paryžius.—Amerikos val
stybes sekretorius Byrnes 
priešinasi Franci jos pašiū- 
lymui dėl Trieste.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y. ’

ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi
rinkimas jvyks 3 dieną, 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 315 Clinton St. Drau
gės, moterų skyr. susirinkimai per
sikėlė j pirmą trečiadieni, kiekvieno 
mėnesio. Šis susirinkimas bus gena 
svarbus, tad visos dalyvaukite. Prie 
progos,
naujų narių.—M. K

nepamirškite atsivesti ir 
sekr. (160-161)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

vė rengia pikniką savame parke prie 
Winter St., ant Keswick Rd., Pikni
kas įvyks July 4, 1 vai. po piet. Pra
šome tų, kurie nevažiuosite j Lais
vės pikniką Maynard, Mass., tai bū
kite vietiniame 'piknike. — Rengi
mo Komisija. (151-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 148 akrų žemės, 

kartu ir namas su 9-niais kamba
riais. Naujai jvesta elektra. Yra dvi 
barnės, 2 vištinyčios ir kiti reikalingi 
budinkai. 15 akrų girios, uosynų. 
Ūkė randasi netoli nuo miestukų — 
kaip tai: Uniondale, Herrick Center, 
Clifford, Pennsylvania valstijoj. Dėl 
daugiau informacijų, prašome rašyti 
sekamu
P. O. Box 11, New Suffolk, L. I., 
N. Y. Kuris pirmiau atsilieps, bus 
nuolaida kainoje. (149-154)

antrašu: Joseph Mitchell,

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark L N. J.

*
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skyrius
streikui.
Jenkins, tos or- 
veikėja, sako, 
yra nusistačiusi

Permažai 
mokama. Dėl 

pasam- 
reikėtų 
vai an-

šeštas Puslapis

Nors

lais-
grįž-

Tslan-

tiek 
turėję

Įdomus rusu liaudies šokis linksmoje naujausioje Ta
rybų Sąjungos filmoje “Hello Moscow,” rodomoj Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.
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Iš Šv. Jurgio 
Draugystės Pikniko

Birželio 29-tą, Dexter Par
ke, įvyko Šv. Jurgio Draugys
tės 66-tas metinis piknikas. Iš 
karto publika rinkosi lėtai, po 
mažai, bet vėliau, prietemiais, 
padaugėjo, atrodė gana jau
kus ir smagus piknikas, nors 
publikos galėjo būti ir daugė
liau.

Publikos didelę dali sudarė 
lakusis jaunimas, šokėjai, tar
pe jų ir visur matomieji ai- 
diečiai.

Iš suaugusiųjų iškilmin
giausiai čia matėsi kliubiečiai. 
Kaip ir visuomet, čia švietė di
delė, graži Brooklyno Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo iška
ba. O po ja, prie ilgo stalo, 
sukosi vaišingieji jo gaspado- 
riai, Juozas ir Ona Zakaraus
kai, su būriu kitų kliubiečių ir 
šiaip svečių.

Matėsi žmonių ir iš kitų or
ganizacijų — nemaža grupė ( 
narių Moterų Kliubo, Literatū
ros D-gijos ir kitų. Bet jie sa
vo specialių, iškabomis pada
bintų stalų neturėjo. Aiškino
si, kad sunkumai gauti maisto 
atbaidė nuo formalių stalų 
rengimosi.

Tiesą pasakius, ir turimieji 
atskirų grupių ir šeimų stalai 
atrodė ne tiek gausiai nukrau
ti vaišėmis, kaip kad būdavo 
net karo laiku, kada maistas 
buvo padalinamas, kada kiek
vienas galėjo gauti savo serą 
mėsos, nors ir ne per didelį. 
Tik vienur kitur matei tradici
nį piknikų užkandį — kumpi 
ar skilandį. Kitur tik dešreles 
ar sūrio, o dar ant didesnio 
skaičiaus stalų tik pretzelių 
prie alaus — kol alaus išteko.

Daugelis vėlesniųjų skundė- 
■- „si ir alaus nebegavę. Sakoma, 

tik kelioliką mažųjų bačkelių 
piknikieriams atleidę, o pas
kui tik bonkutėmis gavę, bet 
ir tos parduota imant penki
nę už dėžę. žinoma, tai ne 
pikniko rengėjų, pe jurgiečių 
kaltė. Jie gavo ir savo sve
čiams davė tik tiek ir tokiomis 
sąlygomis, kokiomis jie gavo 
iš parko savininkų.

Išalkusieji ir ištroškusieji 
aišku, nebadavo, kadangi 
skersai gatvę yra eilė užkan
dinių įstaigų.- Jurgiečiai 
vai leido išeidinėti ir vėl 
ti į parką.

Oras pasitaikė gražus, 
ankstybu popiečiu buvo ant 
parko užėjęs būrys lietaus, 
bet greit praėjo ir piknikui 
nepakenkė, tik parką pagra
žino — dulkes nuplovė. Did
žiumos miesto šis būrys lietaus 
visai nepalietė.

Šokiams grojo Antano Pa- 
vidžio orkestrą.

Laisvės Rep.

Išvyko Atostogų
Dainininkas Alekas 

ir smuikininkas Jonas 
(pusbrolis) išvyko į 
Angliją atostogų. Apsilankys 
Rumford, Me., Bostone, ir da
lyvaus Laisvės piknike, May- 
narde. Piknikas įvyks liepos 
4 d.

Knygynai Trumpina 
Valandas

Numato Vartotojų 
Streiką

Laisvės Piknikas įvyko 
Nepaprastai Sėkmingas

Aido Vyrų Choras, jauniau- 
sis iš visų, dainavo gražiai, 
stipriai ir įvertinamai. Jeigu 
būtų buvę daugiau laiko, pu
blika iš jo būtų reikalavus ir 
gal gavus daugiau dainų.

Programą užbaigė visas Ai
do Choras, Įspūdingai jau pa
didėjęs ir gana gražiai susi
dainavęs, už ką gavo atitin
kamą Įvertinimą.

Programa buvo pradėta 
Amerikos, o baigta Lietuvos 
tautos giesmėmis.

Programoje buvo iškviestas 
montrealietis svečias J. Lese- 
vičius. Jis trumpai, gyvai pa
sveikino dienraščio Laisvės 
pikniko dalyvius, varde Ka
nados lietuvių. Taipgi trumpai 
kalbėjo vienas iš Laisvės re
dakcijos D. M. šolomskas, pa
sauliniais reikalais. Pirminin
kavo redaktorius R. Mizara.

Laisviečių ir jų gerų draugų 
pasiryžimą turėti puikų pikni
ką nesudrėkino buvęs pusėti
nai Įkyriai šutrus oras. Neigi 
bijojo žmonės per visą dien- 
ną slankiojusių padangėmis 
juodų debesų, grasinusių lie
tumi. bet mandagiai vis pra- 
šliaužusių Laisvės piknikui 
pro šąli. Tik tuos debesis pra
varantieji vėjai, protarpiais 
sukeldami smėlio miglą, darė 
pi k n i k a u toj ams n em al on ūmo. 
Nespėjai savo užkandžio pri
dengti ir tariesi kandąs spi- 
načių saują, smėlis ima čirkš
ti dantyse.

Ir rinkosi piknikautojai 
anksti. Buvo skelbta pikniką 
prasidėsiant 2 valandą. Bet 
atvykus 1 valandą jau buvo 
sunku gauti stalas, vis užimti. 
Jau buvo svečių iš kitų miestų, 
buvo daug ir vietinių, nors 
vietiniu didžiuma atvyko kiek 
vėliau, po pietų namie. O dar 
kiti rinkosi ir ligi vėlumos va
karo, sugrįžę iš Coney 
do.

Publikos prisirinko 
daug, kiek nebuvome
per kelis pastaruosius metus. 
Tam. be abejo, buvo kelios 
priežastys. Vyriausiomis iš jų 
bene bus: sugrįžimas jaunimo 
iš karo, Įsigijimas dienraščiui 
daug naujų draugų, palengvė
jimas važiuotės.

GRAŽI PROGRAMA
Piknike girdėjome žavingą 

dainų programą. Dainavo:
Sietyno Choras iš Newarko, 

vadovaujamas Walterio Žuko.
Pirmyn Choras iš Great 

Neck, vadovaujamas Almos 
Kasmočiutės.

Aido Vyrų Choras, brookly- 
niečių, vadovaujamas Prano 
Pakalniškio ir pianu akompa
nuojamas Prano ir Adelės Pa
kalniškių mažametės dukry
tės Francenės.

Aido Choras, brooklyniečių, 
vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus. Aidui pianu akompa
navo jo sekretorė Sylvia Pu- 
žauskaitė.

Visi chorai gražiai daina
vo.

Sietynas dar nesugrįžęs į sa
vo seną skaitlingumą, bet jau 
gražiai susimokinęs. Choras 
dar tik neseniai atsisteigė iš 
po virš metų atostogos dėl ne
turėjimo mokytojo." Tik gavęs 
naują mokytoją, iš karo su
grįžusį Walter Žuką, choras 
turėjo progos atgyti.

Pirmyn Choras nedidelis 
skaičiumi, tačiau harmoningai 
susidainavęs. Atrodo, kad 
kiekvienas jame rūpestingai 
išpildo savo dalį. Iš to norisi 
spręsti, kad choristai ir pamo
kas lanko disciplinuotai. Cho
ras gali būti kreditu bile ko
lonijai, ne tiktai mažiukui 
Great Neckui, kurį jis atsto
vauja. Beje, greatneckiečiai

Daug Jaunimo Šoko
Šokiams grojo Antano Pa- 

vidžio Radio Orkestrą. Links
mų šokių taktas bangavo ore, 
viliojo net vyresnį į šokius. 
Bet pasižiūrėję, kad pilnutėje 
salėje vos tik ištenka vietos 
apsisukti, išsitaria “lai šoka 
jaunimas” ir vėl grįžta į par
ką prie pašnekesių ir vaišių. 
Kaip atrodo, parko savininko 
Klaščiaus pažadas duoti gana 
alaus buvo išpildytas, niekas 
nebuvo ištroškęs.

Apie daugelį kitų dalykų 
gal parašys kiti juos pastebė
jusieji. Rep.

Vasariai Svečiuojasi 
New Yorke

Praeitą pirmadienį N. Yor- 
kan atvyko iš Montellos An
tanas ir Mildred Vasariai. 
Antanas, kaip žinia, eina LDS 
pirmojo vice-pirmininko parei
gas, jis taipgi yra Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Cen
tro narys ir dalyvaus sekamą 
sekmadienį Centro narių pra
plėstame posėdyje. New Yor
ke Vasariai išbus visą savaitę, 
nes, be kitko, A. Vasaris turi 
ir bizniškų reikalų atlikti.

Laisvės piknike negalėjo 
jiedu dalyvauti dėl to, kad tą 
dieną Bostone įvyko LDS Sei
mo rengimo komisijos posėdis, 
kuriame buvo suvestos visos 
sąskaitos.

—Seimo
nuo pramogų pasiliko 
400 dolerių, — pareiškė 
saris.

Tai smagi žinia.
Vasariai apsistojo pas 

zarus Jackson ITeights’uose.

rengėjams pelno 
apie

Komunistams

Žukai Lėks į North 
Carolina

Laisvės piknike, sekmadie
nį, teko patirti, kad chorvedis 
Walter Žukas su žmona Mil
da liepos 8 d. lėktuvu skris į 
Asheville, North Carolina, 
pas savo švogerį, dr. Irving 
Pine, atostogų. Dr. Pine tar
nauja veteranų ligoninėje 
Oteen, N. C. (netoli Ashe
ville). Ten daktaras gyvena 
su savo žmona Elena. Prieš 
tūlą laiką ten nuvyko ir bing- 
hamtonietė draugė žukienė. 
Taigi,' Žukų šeima atostogas 
praleis gražiojoj North Caro
lina valstijoj.

Paaukojo Kompartijai 
Penkinę

Geras laisvietis, draugiškas 
Žmogus, S. J. Antanaitis, iš 
Lewiston, Me., atvyko draugo 
su 
čiu 
ne. 
vės 
šino aiskrymu, o sekmadienį 
piknike, be vaišių, paaukojo 
visokiems svarbiems visuome
niniams reikalams, tame skai
čiuje ir $5 kompartijos vajui, 
vedamam angliškos spaudos 
palaikymui.

Piknikas d. Antanaičiui 
tiko, kaip patiko visiems, 
rie jame dalyvavo.

monteliškiu Jurgiu šimai- 
Laisvės piknikan Brookly- 
šeštadienj jis visus Lais- 
darbininkus gražiai pavai- 

• aiskrymu, 
be vaišių,

New Yorko miesto knygy
nai trumpina valandas dėl 
stokos darbininkų, kaip pra
neša knygynų viršenybė. Ne 
dėl to, kad nebūtų darbinin
kų galima gauti, bet dėl to, 
kad permažai skirta lėšų kny
gynų išlaikymui, 
darbininkams 
tos priežasties negali 
dyti darbininkų, kiek 
turėti, norint išlaikyti 
das netrumpinus. i

Visame mieste 51 
paliečiama tos stokos darbi
ninkų. Bėgiu liepos ir rugpjū
čio mėnesių 42 skyriai Carne
gie bildinguose bus uždarais 
nuo 1 valandos šeštadieniais 
iki 1 vai. pirmadieniais. De
vyni ne Carnegie bildinguose 
knygynai uždaromi šeštadie
niais visai dienai. Vaikų sky
riai irgi paliečiami tam tikrų 
pakaitų.

Francis R. St. John, vyriau
sia viešųjų skaityklų knyginin- 

d apgailėtiniau- 
praradimas 
knygininkų.

knygynuose da- 
42 vaikų skyrių 
Prieš keletą me- 
“mes turėjome

New York o miesto organi
zuoti vartotojai planuoja ge
neral Į streiką prieš kainų kė
limą. Tai streiko idėjai jie 
kasdien gauna vis daugiau 
pritarties iš publikos. Tikima
si, kad streikas turėtų įvykti 
ne už ilgo.

New Yorko Vartotojų Tary
ba šaukia susirinkimą liepos 
8-tą. Jame tikisi galutinai iš
dirbti planus

Miss Susan 
gan i z ac i j os 
kad 
remti 
gaus 
kad
masinio boikoto prieš kėlimą 
kainų ant rakandų, įvairių na
mams reikmenų, šaldytuvų, 
drabužių.

Taryba
kovą prieš juodojo tur- 

kainas maistui. Ir mano, 
visuomenė turės imtis

pa
ku
li.

Tūkstančiais Sudegsime

Niekas pasaulyje nesukirs 
mūsų neatsargume ir susikū- 
renime bei užsimušime dėl sa
vo ar kitų neatsargumo.

Pennsylvania viešbutyj, New 
Yorke, vykstančioj gaisragesy- 
bos viršininkų konvencijoj bu
vo raportuota, kad sekamais 
metais Jungtinėse Valstijose 
nuo gaisrų mirs 11 tūkstančių 
žmonių ir žus 600 milionų ver
tės turto.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

JOAN LESLIE Warner’s 
juokingoje komedijoje “Janie 
Gets Married,” Strand Teatre, 
Broadway ir 47th St., New 
Yorke. SKELBKITeS laisvėje i

siu dalyku yra 
vaikų skyriaus 
Viso miesto 
bar likę tik 
knygininkai, 
tų, sakė jis,
150 knygininkų, specialiai tam 
paruoštų, , atliekančių darbą 
taip, kad 'New Yorko Viešų
jų Knygynų vaiku skyriai bu
vo pastatyti pačiame prieša
kyje profesijos.”

Peržemos 
valandos 
gininkus 
kitur. Iš 
j am a ne
mokslo, bet taip pat ir specia- 
lio prasilavinimo knygininko 
darbui. Dar reikia ir gero na- 
turališko takto, kad būtų tin
kamais ambasadoriais norin
tiems Įeiti i šviesos “karalys
tę” per skaitymą knygų.

algos ir perilgos 
veja ekspertus kny- 
jieškotis užsiėmimo 
knygininkų reikalau- 
vien tik pamatinio

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Arba telefonuokite VIrgi 
nia 9-9099. (150-161)

Notice is hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
"Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva

VAKACLIOS ROCKAWAY BEACH 
Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 

Vi $40 Į SAVAITĘ 

Kreipkitės į Mikutę
522 Beach 140th Street, Rockaway, L. L, N. Y.

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS
I-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS UŽ $2 
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai
Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite į namus:

EV. 8-3682.
.Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame > 

labai prieinamomis kainomis.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

__ . , ( 9—12 ryteValandos: j 8vakare
Penktadieniais Uždaryta
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CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 4, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

c--------------------- rr--------------------------------- ■--------------------------------------------------- -------------  — ........  ■ .1

L=A RESTAURANT

Velička
Velička
naująją | visuomet turi ką nors naujo. 

Šį kartą jie išstatė jauną so
listą, skambų tenorą. Gaila, 
neteko po programos great- 
neckiečių sutikti ir daugiau 
apie jį sužinoti.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
labai svarbus susirinkimas 
įvyks šio antradienio vakarą, 
liepos 2-rą, Laisvės salėje. 
Rinkimas delegatų į naciona- 
lę lietuvių komunistų konfe
renciją, paskutinis raportas 
apie užbaigą spaudos fondo 
ir pasitarimas dėl ateinančių 
rinkimų valdininkų ir kon- 
gresmanų. Valdyba.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Prašome narių įsitemyti, kad LDS 
14 ir LLD 138 kuopų susirinkimai 
neįvyks šį ketvirtadienį. Įvyks lie
pos 11 d., Rusų name, 58-68 — 61st 
Street, 7:30 v. v. Prašome dalyvau
ti. (152-153)

13

EAST NEW YORK 
RICHMOND HILL, N. Y. 

Šiuomi pranešame, kad LDS 
kp. susirinkimas šį ketvirtadienį, lie
pos 4 d. neįvyks. Įvyks sekantį mė
nesį, bus pranešta spaudoj. Tad pra
šome, kad dabar įsitčmytumėt, kad 
šį syki susirinkimas neįvyks.—Kom.

(152-153)

LDS 
jvyks 4 
svčs Name, 419 Lorimer St. Prašo
me visų narių pribūti, — Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
1-mos kuopos susirinkimas
d. liepos, 8 vai. vakare, Lai-

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN &-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampaa Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLeųmore 6-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 ’

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612

LAIKRODŽIAI
DA1MONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

PARKER Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

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


